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 الحارس

ي أول 
ل سأذهب ػز ز ي سأغادر إلمنز لم يعد أحد يهتم ب 

قطار متجه للعاصمة فهناك حتما سأجد وظيفة و 

ي قليال بدل هذإ إلركود فالقرية 
أرفع مستوإي إلمعيش 

ء، نفس إلوجوه و نفس إلكالم و نفس  ي
ليس فيها ش 

ته تصبح  إلمناظر،صحيح أن إلهدوء جميل إلكن كنر

 .مرضا و أنا مللت إلصمت إلدإئم

ي حرإسة أرض 
ي يريد أن أرث عمله ػز

وإلدي إل يفهمنز

إلسيد إلذي يعمل لديه فهذإ إلعمل ورثه وإلدي عن 

ي 
وإلده و هكذإ بقينا نتوإرث ألجيال نفس إلعمل لكننز

قررت أن أقطع سلسلة إلزمن هذه و أخرج من عباءة 

 .إلحارس إبن إلحارس

أنا إل ألوم وإلدي أبدإ فقد ولد هكذإ و أحب إلعمل و 

تزوج إبنة حارس آخر و هكذإ و كانت إلحياة جميلة، 

ز من إلعاصمة و قد  لكن عندما أرى أوإلد إلسيد قادمي 

ز و أطباء و أنا مازلت  أنهوإ درإستهم و أصبحوإ محامي 

ي أنتظر قدومهم و ألوح  لهم و أنا أفتح إلباب، 
ي مكابز

ػز
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ي مكان 
ي بل رأيت نفشي ػز

لم تكن قط تلك حياب 

ي لم أكمل تعليمي  فعمل وإلدي 
آخر،صحيح أننز

ل  ز ي إلمنز
ي إلبنات ػز

ي إلليل مع أخوإب 
ي عىل إلبقاء ػز

بز أجن 

إلكن إلحمد هلل فوإلدي قد زوج بناته جميعا لهذإ لم 

ء أفعله هنا سوى مرإقبة أوإلد إلسيد و هذه  ي
يبؼ  ش 

ي 
 .حتما ليست حياب 

، بل  ز ي إلموضوع باألمر إلهي 
لم تكن مفاتحة وإلدي ػز

ء  عىل إلعكس كانت أشبه بالكالم مع إلحائط إلمىلي

ي 
ي إلحياة و درسا ػز

ي درسا ػز
بالثقوب فوإلدي  أعطابز

ي 
إألخالق  قائال لي خطاباته عن إلحياة إلكريمة و أننز

ي أذهب ؤل 
هنا وسط أناس أعرفهم و كيف عسابز

ي هنا،لم تشفع لي عنده 
مكان آخر و أترك إلرإحة إلن 

كلمة مما قلتها عن إحتقار نفشي أمام أوإلد إلسيد 

ي من جعلتهم 
فكانت ؤجابته مقنعة جدإ و هي أننز

ي فلو نظرت أمامي لما وجدتهم لما 
ي حياب 

عمالقة ػز

ي وإلدي أن 
بز ي عقىلي هكذإ و قد أخن 

كانوإ يعيشون ػز

 :أتخذه مثاإل قائال
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لقد عملت معهم و لم أجعل من " عياش"ـأنظر ؤلي يا 

نفشي حاسدإ لهم  أو ناقما عليهم بل عىل إلعكس لقد 

ي إعرفت نفشي و ما أنا عليه و ماذ
ي أن أفعل ػز

 يمكننز

ي و فعلت أنا حارس إبن حارس و أنت
 ...حياب 

 :قاطعت كالمه قائال

ي مثلك تماما عرفت ما 
ـ أنا لن أكون إلحارس أبدإ ألننز

ي يا 
أريده و ما إستطيع فعله و لن أبؼ    فسامحنز

 .وإلدي

ي قط و حن  ؤنه لم 
لم تغب نظرة وإلدي تلك عن عينز

ل قائال أنه ذإهب للعمل ،أما أنا  ز ي و غادر إلمنز
يودعنز

 ، ي
فلقد قلت له أنا مغادر و عندما تعود لن تجدبز

 .فسأكون قد ذهبت

ة صباحا، وصلت  إلساعة تشن  ؤل إلحادية عش 

ي إلعاصمة، ركبت 
ي إلجديدة ػز

إلحافلة إلمتجهة لحياب 

ي متخيال وإلدي و هو يلوح 
إلحافلة ناظرإ ورإب 

ي نفشي 
،فرفعت يدي ملوحا للفرإا قائال ػز  :لي
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ـ سوف أعود يا وإلدي غنيا و بعدها لن تحتاج إلعمل 

ي إلحرإسة أبدإ
 . ػز

ي بنفسه قائال
ي إلحافة أمام رجل عرفنز

 :جلست ػز

 هل أنت بخن  " إلنوي"ـ أهال بك أنا عمك 

 :فرددت إلتحية قائال

أعمي و أنا ذإهب للعاصمة " عياش"ـ و بيك مرحبا أنا 

 للعمل هناك

ي يسهل ،إلكن عليك أن تعرف أن إلعاصمة ليست  ـ رب 

 سهلة 

 ـ لماذإ يا عمي 

ي إلطريق و أسأل 
ي كلما أذهب هناك أضيع ػز

ـ ألننز

ين حن  أجد إلطريق،فالعاصمة ليست قريتنا  إلكثن 

 .أبدإ

ي إلحديث إلرجل إلجالس قبلنا و إسمه 
إنظم ؤلينا ػز

إلسعيد فبدأ يتكلم عن مغامرإت أجدإده مع إلجن و 

إث فهو ينتمي ؤل أحد  إألشباح و قصص عائلته و إلن 
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ون من إألمرإء ؤن صح  ي قريته و يعتن 
إلعروش ػز

 .إلتعبن  

كان إإلستماع له أشبه بالوقوف وجها لوجه مع 

إلسبب ورإء قرإري بالرحيل،فأنا أتخيل نفشي أجلس 

ز سنة إل أفعل شيئا سوى  ي عمر إلسعيد بعد ثالثي 
ػز

ء   إلكن إلحمد هلل فلقد  ي
إلحديث عن نفس إلش 

ي أن تكونه بعد 
ي و عرفت ما أريد لحياب 

قرأت حساباب 

ز سنة من إآلن و حتما حارس إبن حارس ليس  ثالثي 

 .من ضمنها

وصلت إلحافلة ؤل محطة إسمها إلبليدة و هي 

ي إلعاصمة حيث يقصدونها من كل 
ى ػز إلمحطة إلكن 

 :إلوإليات،و مثلما يقولون

ي إلعاصمة"ـ 
ي إلبليدة ؤذن أنت ػز

 "أنت ػز

نزلت من إلحافلة وودعت عمي إلنوي إلذي ركب 

 :حافلة أخرى و هو يقول لي 

ي طريق 
ـ سأمكث أسبوعا عند عمي أتمنز أن ألقاك ػز

 إلعودة 
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 :فقلت له

 .ـ لن أعود بعد أسبوع أنوي إلعيش هنا

ي 
كانت ضحكت عمي إلنوي غريبة و هو يغادر ػز

 .إلحافلة

ي إلعالم 
ي إلعاصمة و هذه إكن  محطة للحافالت ػز

أنا ػز

إل يمكن أن يكون هؤإلء جزإئريون لم أكن أعرف أننا 

ي 
ب منز بهذإ إلعدد،بينما كنت وسط هذه إلغمرة إقن 

ي 
 :شخص و سألنز

 ـ أين تريد إلذهاب

 :فقلت له باختصار

 ـ إلعاصمة 

ي ؤل إلحافلة قائال
 :فأرشدبز

 ـ هذه إلحافلة متجهة  للجزإئر إركب فيها 

شكرته و ركبت إلحافلة و جلست و تقدم ؤل 

 :إلمحصل قائال
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 ـ ؤل أين

 ـ إلعاصمة 

 :فقال للسائق

 ـ عندك وإحد تافورة 

ي إلكلمة فتافورة ربما هي تسمية أخرى 
لم أدقق ػز

 للعاصمة 

إنطلقت إلحافلة و كانت إلرحلة طويلة جدإ قرإبة 

ون محطة و كان هذإ بمثابة إلوإلدة مجددإ،فلم  إلعش 

ي إلكرشي و 
ي فلقد تسمرت ػز

أستطع إلنهوض من مكابز

ي كل إلمحطات،إلكن دون 
أنا أنتظر إسم تافورة ػز

ة و يقول إلمحصل ي إلمحطة إألخن 
 :جدوى لتأب 

منوس و خرج مبتعدإ عن إلحافلة،و بدإ  ـ تافورة إلن 

ي محطة إسمها تافورة و 
لون ألجد نفشي ػز ز إلجميع ينز

 .هي مدينة لوحدها

ي إلمقىه رغم ثمنها إلعجيب و 
ب إلقهوة ػز جلست أش 

يح من إلصدمة و إلطريق سمعت  بينما أنا أسن 
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ي هللا عىل إلتجسس عىل 
شخصا يتكلم و ليسامحنز

إلناس و يقول لصديقه عن ذإلك إلشخص إلذي 

لم أعرف ما هي إلوظيفة "  عساس"يبحث عن 

ي أعرف أن هناك شخصا يبحث عن 
بالضبط لكننز

إ فقفزت ؤليهما و  شخص ليوظفه عنده لم أنتظر كثن 

 :قلت

ي عليه أنا أبحث عن وظيفة
 .ـ ذإلبز

ي إلرجل إلعنوإن و هو يصف إلشوإرع و إألزقة 
أعطابز

 :فقاطعته قائال

ي إلعاصمة إل أعرف شيئا
 .ـ أنا جديد ػز

 :ـ نهه إلرجل و قال لي 

ي إلكن بشعة  ـ إلحق ب 

ي تلك إألزقة و إلشوإرع و للحظة 
مشيت خلفه ػز

ظننت أن فرنسا لم تغادر إلجزإئر أبدإ فالنسوة ترتدين 

عىل إلطريقة إألوروبية،صحيح توجد فتيات 

ي إللباس إلكن هته إلنسوة إألوروبيات 
مستورإت ػز

ة جدإ  .لباسا يأخذن نسبة كبن 
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ز من عىل  لم أستطع رفع رأشي أبدإ،تمنيت لو يختفي 

ي قائال و هو 
إلطريق،نظر ؤل إلسيد إلذي يوصلنز

 :يضحك

 .ـ سوف تتعود هي مسألة وقت فقط

 ـ ليس عىلي أنا إلتعود بل عليهن أن يلبسن ثيابا أكنر 

 :باستهتار كبن  قال لي 

ي تغين  مجتمع بأكمله 
 ـ أتمنز لك إلتوفيق ػز

إ وصلنا عند رب عمىلي إلجديد،مددت يدي  أخن 

ألصافحه لكنه لم ينظر حن  ليدي إلممدودة مرحبة 

مت نفشي إلملقاة تحت  به، إلكن دون جدوى فاحن 

أقدإمه و قمت بسحب يدي بشعة و ؤعادتها ؤلي و 

ز إلعامل  كان هذإ أول درس و هو أن إل يوجد عالقة بي 

ي هذإ إلمشهد وإلدي و إلسيد 
و رب عمله و تذكرت ػز

ي لم  ي إلليل و إلكن أب 
فهما صديقان و يتسامرإن ػز

 .يتجاوز حدوده قط مع إلسيد

بدأ وإبل من إألسئلة ينهال عىلي من رب عمىلي إلجديد 

ي 
ي لم يبؼ  سوى أن يسألنز

ء عنز ي
و أرإد معرفة كل ش 
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ي 
،أحسست أننز ي

ماذإ كانت ترتدي أمي عندما أنجبتنز

أتقدم لخطبة فتاة و إل أعتقد أن هذه إألسئلة ستكون 

كلها موجودة،أجبت عىل كل إألسئلة لم أدع سؤإإل 

ي و بعد إنتهاء رب عمىلي من طرح 
يفلت منز

أسئلته،جاء دوري لطرح سؤإلي إلمنتظر و هو ماذإ 

 سأعمل

ي ب
 :فأجابنز

 ـ عساس 

 :فقلت له

ي إلعاصمة لم أتعود بعد عىل إلمفردإت 
ـ أنا جديد ػز

 .إلعاصمية

ي و هو يقول و إلضحكة 
ي إلسيد إلذي أوصلنز

نكزبز

 :تمىل  فمه

،عساس معناها حارس  إفتح مخك  ي ـ ما بك يا صاحن 

       .قليال فالعاصمة ليست لألغبياء
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ي بشعة متمنيا لي إلحظ 
غادر إلسيد إلذي أوصلنز

ي بل أعتقد 
ي صؼز

إلسعيد إلذي أنا لست متأكدإ أنه ػز

ي إلقرية عند وإلدي
ي إلجيد تركته ػز

 . أن حظز

إ فوإلدي إلعجوز إلبعيد و  ي دإخىلي كثن 
بدأت أضحك ػز

ز كان معه حق فأنا  إلذي لم يخرج ؤإل مرة أو مرتي 

حارس إبن حارس، إلكن رغم ذإلك لن أعود فربما هذإ 

 .إلعمل سيجلب لي عمال أفضل منه

إ عن عمىلي  ي إلحرإسة و هي إل تختلف كثن 
عملت ػز

ي إلزرع و 
وإلدي فوإلدي كان يحرس إألرض و يسؼ 

ي إلمسئول إلكامل عن  ها و كان أب  يطعم إألغنام و غن 

ون، أما هنا  إفه عمال كثن  إألرض و يعمل تحت ؤش 

ي إللوإزم و  ي إلزرع و أشن 
فانا أفتح إلباب و أسؼ 

ي تعلمت 
ي إلبدإية سهال جدإ ألننز

ها،بدإ إلعمل لي ػز غن 

وإلدي،إلكن عند قدوم إلليل كان ...من إألفضل

ل  ز ي إلمنز
إلوضع مختلفا فأنا إل يسمح لي بالمبيت ػز

ي إلبدإية و إلكن إألمر لم ينجح 
لهذإ قصدت فندقا ػز

فتكلفة إلليلة فيه تعادل ثمن خروف و هذه إألسعار 
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ي سمعتها تتكرر حن  كرهتها 
ي إلفنادق و إلكلمة إلن 

ػز

 :هي 

 "ؤنها إلعاصمة"

ما خطب إلناس إلعاصمة ليست بذإلك إؤلغرإء لي 

 .أبدإ،لقد أصبحت أخاف أن يكون وإلدي عىل حق

لم أعرف ماذإ أفعل و إل أين أذهب أحسست أن 

ي فنقودي شارفت عىل إإلنتهاء و لم  إلعالم كله يلتف ب 

، إل يمكن أن أطلب أي  ز ي عىل عمىلي سوى يومي 
يمضز

ء من رب عمىلي جلست عىل إألرض أشاهد إلناس  ي
ش 

ي إلصباح 
ي إل تنام فالمنظر إل يتغن  ػز

و إلعاصمة إلن 

هناك أناس يخرجون و إلليل لديه أناس آخرون 

يخرجون فيه،نظرت ؤل نفشي و ما أفعله و ؤل أين أنا 

 .ذإهب

ي أنه عاطل 
بز ي شخص و بدأنا إلكالم و أخن  جلس بقرب 

ته  عن إلعمل و لم يجد وظيفة مطلقا فكذبته و أخن 

ي وجدت عمال فور قدومي ؤل إلعاصمة،ضحك 
أننز

إ وقائال لي   :كثن 
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إل  لذإلك  ز ي إلعاصمة عندما تجد عمال تفقد منز
ـ ػز

ل ز  .عليك أن تكون مثىلي و هي فقد عمل و إمتالك منز

إس فليل إلعاصمة ليس مثل  ي أنه عىلي إإلحن 
بز  و أخن 

ليل إلقرية و غادر مشعا فور قدوم صديق له أعطاه 

شيئا ثم بدأ يتنفس دإخل كيس حليب فارا،لم أعرف 

ي لم أبؼ  ألعرف فنظرإت ذإلك 
ء لكننز ي

ما هذإ إلش 

ي بنظرإت قريب لي 
ت و أصبحت تذكربز إلشاب تغن 

 .كان مسكونا بالجن

 ؽي إل 
تعبت رجالي من إلركه و لم أرد إإلبتعاد أكنر

،فلم أجد  ي هذإ إلليل و إل أعرف إلرجوع لعمىلي
أتوه ػز

ي بدت لي مكان 
ة إلن  حال أمامي سوى إلدخول للمقن 

ي إلليل
 .مناسبة لكي أنام فيه فال إحد يزور إلمقابر ػز

إما  ي مكان بعيد عن إلقبور إحن 
جلست فوق إلعشب ػز

ي كل ما مررت به منذ قدومي و كالم 
، أفكر ػز للموب 

ي حول إلبيت و إلعمل فلن 
ي ذهنز

ذإلك إلشاب يدور ػز

،لقد وجدت عمال  يجتمعا معا دإئما و نظرت لنفشي

ل فهل هذإ إلذي أريده،زد عىل ذإلك  ز ي بال منز
لكننز
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ل أشبه بالمستحيل فالليلة إلوإحدة  ز إلحصول عىل منز

ل ز إء منز ي إلفندق تساوي ثروة ما بالك بش 
 .ػز

ي نفشي قليال لذإلك 
جاء إلصباح و قررت أن أفكر ػز

إتخذت قرإري بالعودة للمكان إلذي فيه عمل و 

ه بقرإري  ل رب عمىلي إخن 
ز ي فقصدت منز

مسكن يأوينز

ي بأنه عىلي إلبقاء 
بز ترك إلعمل لديه فتفاجأت به يخن 

للعمل لديه حن  نهاية إألسبوع حن  يجد شخصا 

إم بالرغم  ز ي إإللن 
آخر،فوإفقت عىل إلفور فوإلدي علمنز

ة جعلت إلرعب يسكن  ي إلمقن 
من أن ليلة وإحدة ػز

ة و إل إلنوم  ي إلمقن 
ي لكن إل يوجد مفر أبدإ،إلنوم ػز قلن 

ي إلشارع
 .ػز

ي 
وجد رب عمىلي شخصا آخر يحل محىلي وأقام بإعطاب 

ي إلنهاية 
ي عملتها لديه فاتضح لي ػز

أجرة إألسبوع إلن 

أنه شخص عادي ليس قاسيا أبدإ بل عىل إلعكس أنا 

 .من كان عىلي تعلم فهم إلناس إل إلحكم عليهم

ي إنتظاري عمي إلنوي ضاحكا 
ركبت إلحافلة و كان ػز

 :مبتسما و هو يقول لي 
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ي بعد أسبوع            
ك سنلتؼ   ـألم أخن 

ها و أنوإرها و ليلها إلجميل و  ودعت إلعاصمة بكن 

ي هربت منها لنعيم 
ي باتجاه إلقرية إلن 

أخذت طريؼ 

إلعاصمة ألستيقظ عىل كابوس إلبطالة و إلظروف 

ي إلنهاية أن وإلدي كان 
إلمعيشية إلصعبة و ألكتشف ػز

ي 
ة لن تجدها ػز ز عىل حق عندما قال لي أن هذه إلخن 

 .أي مكان
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ي مساء
،أو ينقضز ي

ي كل صبح ينقضز
 ػز

 يولد بعه إلناس للشقاء

 و يولد إلبعه لليل إل ينتىهي 

 

ي ليل إل ينتىهي 
 أغاثا كريسن 
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 السمر

نهار إلعشاق هو إلليل إلذي يلتق فيه قلبان عاشقان 

تحت ضوء إلقمر أو تحت غطاء إلشير حيث توهم 

ي عالم 
إلفتاة إلجميع أنها نائمة و هي مستيقظة ػز

 .إلعشق إلذي عنوإنه إلهاتف و توقيته إلليل

ين سنة  ز و عش  سمر فتاة جميلة تبلغ من إلعمر إثني 

ي إلصباح غائبة 
إل تعرف من إلنهار سوى ظهره ألنها ػز

ي حياة 
بحكم إلنوم لذإ تستيقظ ظهرإ لتبدأ بالحضور ػز

 .عائلتها

ي 
سمر إل رقيب عليها فوإلدها ميت و أمها تعيش ػز

 .إلمطبخ و إلتلفاز،أما ؤخوتها فهم مثلها  ليلهم إل ينتىهي 

ي إلحي و صديق ؤخوتها و 
حبيب سمر هو جارهم ػز

 .بالطبع إل أحد يعرف ذإلك أبدإ

إستيقظت سمر عىل إلوإحدة ظهرإ و كالعادة ذهبت 

للمطبخ لتعد إلحليب،و كعادتها أمها إستقبلتها 
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بالعتاب إلدإئم كأنها تعزف لحنا ممال غن  ناجح 

 :بالمرة،و كعادتها سمر تقول ألمها

ي   .ـ أنا متعبة إل تزيدي تعن 

فردت عليها أمها و هي تمسح إلطاولة و لم تلتفت 

ي خرجت من غرفتها شبه عارية قائلة 
ى إبنتها إلن  لن 

 :لها

وجات و أنت مازلت  ز ي صديقاتك من 
ـ حالك إل تعجبنز

 .عندي زد عىل ذإلك أنت عاطلة عن إلعمل

ي وجه أمها و غادرت حاملة كوب 
تأففت سمر ػز

 :إلقهوة و هي تقول

ز إلقيام به ، ما رأيك أن  ـ أساسا هذإ كل وما تعرفي 

تنصح أوإلدك إلرجال إلذين ينامون للمغرب،و أغلقت 

باب غرفتها بقوة،أما أمها فلقد أكملت مسح إلطاولة 

 .إلممسوحة أساسا

جلست سمر عىل إلشير تتفقد هاتفها و ترى إلرسائل 

إلوإردة ؤليها عىل إلمسنجر و إلحظ أن حبيبها لم 

يهاتفها أو يرسل أية رسالة أبدإ منذ آخر إتصال معه و 
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إلذي كان عىل إلساعة إلرإبعة فجرإ،لم تنتظر سمر أبدإ 

 :فاتصلت به لكن لم يرد فأرسلت له رسالة قالت فيها

ي   ـ هل إستيقظت يا حبين 

ز أمها كما هي  ي إلرسالة بكل ما دإر بينها و بي 
ته ػز و أخن 

ز إلعشاق و هي أن تخن  إلمرأة حبيبها بكل  إلعادة بي 

ي ثالجة بيتهم
 .مشاكل أشتها وحن  ماذإ يوجد ػز

فزعت سمر عند سماع أخيها يخرج من غرفته 

فسارعت لتبديل إلفايسبوك إلخاص بحبيبها ؤل 

فايسبوك يعرفه ؤخوتها فىهي لن تخاطر أبدإ باكتشاف 

 .ؤخوتها إألمر فحتما سيقتلونها

 :نادإها أخوها قائال لها

ي إلقهوة  ... ـ سو  حضز

 فأجابت سمر بودإعة تامة 

ي إلحال
ي ستكون إلقهوة جاهزة ػز

 ـ حاضز يا أخز

ي إلعض لرؤية أصدقائهم و لم يبق 
خرج ؤخوة سمر ػز

إمج  ي تحتكر إلتلفاز فن 
ل سوى سمر و أمها إلن  ز ي إلمنز

ػز
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ة و إلمسلسالت أيضا،و سمر تستغل هذإ  إلطبخ كثن 

ل لمصالحها إلشخصية،فالعض  ز ي إلمنز
إلغياب إلكبن  ػز

ي 
هو إلوقت إلمناسب لبدء سمر ؤدإرة مجموعتها ػز

إلمسنجر إلخاصة بالخالعة فىهي تمتلك مجموعة فيها 

ألف عضو كلهم من هوإة إؤلباحة أو من إلذين يهربون 

ي إلحياة،و إل أحد 
لإلباحة من وحدتهم و حزنهم ػز

يدري بهذه إلمجموعة فلكل شخص حساب خاص به 

فإلخوتها و عائلتها حساب و لحبيبها حساب آخر أما 

ي إألسود فلديها حساب آخر 
إضز عالمها إإلفن 

تماما،فسمر إسم عىل مسم فتاة تحب إللهو و قد 

 .وجدت إلفرصة إلسانحة أمامها

سمر أمام أمها مارد و مع ؤخوتها نعجة و مع حبيبها 

ي مجموعة إلمسنجر 
هي زوجة و عشيقة مطيعة و ػز

هي مجرمة بكل معنز إلكلمة فىهي تهدد و تتوعد و 

ي 
ي يستعملونها ػز

ز إلن  تنش  صور إلسالح و إلسكاكي 

ي أخذتها من غرفة ؤخوتها
 .حرب إلشوإرع و إلن 

ؤخوة سمر خالد و مصطؼز من زعماء إلحي و ما 

جعلهم أخطر هو ؤدمانهم عىل إلمخدرإت و إلحشيش 
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ي 
فأصبحوإ من أسياد إلحي و كأي رجل مدمن ػز

ي أعىل مستوياتها،فهم 
مجتمع فالرجولة عندهم ػز

ب شخص من أختهم  يوإعدون إلنساء و ؤن إقن 

ي 
يقتلونه بكل معنز إلكلمة،فعندما كانت سمر ػز

إلسادسة عش  قام شخص بمعاكستها فقامت 

به حن  كشوإ عموده  بإخبارهم،فقاموإ بضز

إلفقري،إلجريمة إلبشعة أدت لدخولها إلسجن مدة 

ثالث سنوإت أي أن سمر بقيت دون رقيب طيلة 

 .ثالث سنوإت

بان إلخمر و  ي إلحي يش 
جلس خالد و مصطؼز ػز

ي تلك إلزإوية إلمخصصة لهما مع 
يعاقرإن إلمخدرإت ػز

ي إلحي و فجأة نهه صديقهم وليد 
أصدقائهما ػز

ز هاتفه و كأن إلمتصل ملك  مشعا بعد رني 

ه خالد إرجع ؤل هنا فالساعة لم تتجاوز  إلموت،فأخن 

ي أولها،لكن دون 
إلوإحدة صباحا و إلسهرة مازإلت ػز

 .جدوى فوليد لم يلتفت أبدإ
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إلتصق وليد بالحائط إلمقابل لهما قائال بصوت 

 :خافت ؽي إل يسمعه خالد و مصطؼز 

ي 
إ  ...ـ كيف حالك يا حبيبن   لقد إستقت ؤليك كثن 

ي كانت تحت إلغطاء بصوت خافت 
أجابته سمر إلن 

 جدإ 

ي  إ يا حبين  إل تقلق فالجو ...ـ لقد إشتقت ؤليك كثن 

ي ليسوإ هنا  
 هادئ و ؤخوب 

 :فأجابها وليد مبتسما ألخويها

 ـ أنا أعرف ذإلك فهم ينظرون ؤلي إآلن 

 :ضحكت سمر قائلة بسخرية

 ـ لوح لهم من أجىلي 

نفذ  وليد إألمر و رفع يده ملوحا لمصطؼز و خالد 

 :إلتحية قائال

 ـ إسألها ؤن كان لديها أخت 

 :فرد عليه وليد
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 ـ ليس لديها أخت بل لديها أخ 

ضحك إلثالثة عىل إلنكتة و غادر وليد تاركا خالد 

ي جلسة إألنس برعاية إلشيشة و 
ومصطؼز ػز

 .إلمخدرإت و إلحشيش

إستمر إلحال هكذإ ألشهر،إل سمر طلبت منه إلقدوم 

لخطبتها و إل وليد قرر إلزوإج بها فكالهما مستمتع 

بلعبة إلموإعدة حيث هي تسأله ؤن كانت تستطيع 

إلخروج و هو يحدد لها نظام حياتها بأكمله،حن  جاء 

طة  ي برجال إلش  ذإلك إليوم إلذي إمتىل  إلحي إلشعن 

أين إنقلب زعماء إلحي ؤل خرفان لحظة قدوم 

ي كل إإلتجاهات خوفا من أن 
طة،ركه إلجميع ػز إلش 

 .يكونوإ إلمقصودين بهذإ إإلعتقال

ل مصطؼز و خالد،لم  ز ة لمنز طة مباش  توجهت إلش 

يستغرب أفرإد إلحي أبدإ بل عىل إلعكس فهذإن 

 و إلسوإبق و من إلطبيغي أن يتم 
ز إألخوإن من إلمجرمي 

 .إعتقالهما
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ة و خرجوإ  ة قصن 
ل فن  ز طة دإخل إلمنز مكث أفرإد إلش 

ز  عىل وقع ضإخ أم سمر و هم يسحبون سمر وإضعي 

ز يديها، و أخوة سمر خلف أختهم  إألغالل بي 

ي إلكالم،فقامت 
طة و يزيدون ػز يضخون عىل إلش 

طة باعتقالهم أيضا وسط ذهول أهل إلحي   .إلش 

وجهت عدة تهم لسمر أبرزها إلتهديد و نش  إؤلباحة و 

إر و فتح حسابات وهمية باسم  تكوين جماعة أش 

إلمشاهن  و تشويه سمعتهم فىهي لم تكثف بفتح 

ي إلمجتمع 
حسابات وهمية باسم شخصيات بارزة ػز

ي إلمسنجر و 
ي مجموعتها إؤلباحية ػز

بل أدخلتهم ػز

ي 
إلفايسبوك مما جعل ؤحدى هذه إلشخصيات تقاضز

ي جعلتها تخش حضانة 
ؤحدى إلحسابات إلوهمية إلن 

أوإلدها ألن زوج هذه إلفنانة قد إتهمها بخيانته و كان 

ي ذإلك هو حساب باسمها عىل إلفايسبوك 
دليله ػز

ز مما جعله حسابا رسميا  يحتوي عىل آإلف إلمتابعي 

لها أكنر من حسابها إألساشي كانت هذه إلخلطة هي 

ي ش  أعمالها و كذإلك حسابها 
ي أوقعت سمر ػز

إلن 

ي إلبنك و إلنقود إلذي حصلت عليها من 
إلذي ػز

ي 
ها فسمر إل تخرج سوى مرة ػز إؤلعالنات و غن 
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ي هذإ إليوم تنجز كل 
ز ؤخوتها و ػز إألسبوع حسب قوإني 

 .أعمالها إلعالقة

طة تحديد مكانها فالنطاق  لم يكن صعبا عىل إلش 

يحة إلهاتف  ي للحساب زيادة عىل ش 
إلجغرإػز

لها ز  .أوصلتهم ؤل عنوإن منز

ي إلمحكمة بعد ؤظهار 
سقطت أم سمر ميتة ػز

إلتحقيقات لصور و فيديوهات لسمر و هي تمارس 

ها إلكثن   ونية و غن 
 .إؤلباحة إؤللكن 

حكم عىل سمر بالسجن لستة سنوإت كاملة أما 

ؤخوتها فقد حكم عليهم بالسجن لسنة كاملة ألنهم 

من إلسوإبق،أما وليد فلم يحضز للمحكمة للوقوف 

مع حبيبته أو حن  أصدقائه بل كان مشغوإل بزوإجه 

ي كانا مخطوبان منذ سنة كاملة،أما 
من إبنة عمه إلن 

تها عىل كل إأللسنة و  سمر فلقد أصبحت سن 

ة إألخبار عىل إلتلفاز و  فضيحتها قد وصلت لنش 

ي 
ي إلوإقع بينما كانت مشهورة ػز

صارت مشهورة ػز

 .   إلموإقع
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 مومب العرس 

ي إل أريد إلتأخر عىل إلزفاف يجب أن 
 ـ عالء هيا يا بنز

ي إلمقدمة ألكيد إلعزإل  
 أجلس ػز

ي إلضاحية و جارتك 
ـ أي عزإل يا أمي و أي زفاف نحن ػز

ي إلعاصمة  أي أنها 
قد قررت أن عرس إبنتها سيكون ػز

 دعتك لتسكتك فقط إل غن  

 ـ ما إلذي تعنيه ألن أذهب يا عالء؟ 

ـ إل أحد سيذهب يا أمي فالحي بأكمله إل يعرف إلطريق 

للعاصمة و حن  ؤن عرفناها فإن إلتكاليف باهظة و 

 نحن إل نملكها

ـ أنا إل أفهم هذإ إلكالم سأذهب للزفاف و ؤإل سأغضب 

 عليك يا عالء غضبا شديدإ  

إرتعب عالء من تهديد أمه و تذكر مساوئها،فأم عالء 

ي إلحي ؤذإ غضبت عىل أحد،تدور بيوت 
مشهورة ػز

ة إلجميع بأنها غاضبة عىل إبنها لهذإ  إلحي كلها مخن 

لن يخاطر عالء بذإلك أبدإ،لهذإ قرر أن يأخذها 
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للعاصمة مستعينا ببطاقة إلدعوة و أصدقائه إلذين لم 

ي إلعاصمة
 .يرهم عىل إلفايسبوك  كخريطة له ػز

إستجمع عالء قوته و أخذ أمه للعاصمة منشئا عىل 

ي "إلفايسبوك مجموعة أسماها
ي أتوه ػز

إل تجعلوبز

،و هذه إلمجموعة عبارة عن إستنجاد عالء "إلعاصمة

ي إلفايسبوك و إلذين لم يرهم أبدإ
 .بأصدقائه ػز

لم تكن إلطريق للعاصمة طويلة أبدإ لكن بوجود أم 

ي جلبت معها ثرثرتها أحس عالء أن إلطريق 
عالء إلن 

إستغرق عمرإ بأكمله،فىهي لم تدع شيئا يفوتها من 

أشجار و بنايات و سماء و طول إلوقت نفس إلعبارة 

 ".بلدنا جميلة"عىل شفتيها 

وصلت إلحافة و بدأت أم عالء فور نزولها ؤطالق 

إلزغاريت و منادإة أصحاب إلزفاف و عالء يركه 

 :ورإئها كالمجنون يضخ و يقول

ـ ؤنها إلمحطة فقط يا أمي لم نصل للقاعة بعد 

ي عن إلضإخ،إلناس ينظرون ؤلينا
 .أبدإ،أرجوك توقؼز
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ي أضخ دون فائدة أيها 
ي لقد جعلتنز

بز ـ لما لم تخن 

ي   إلغن 

ة جدإ و مازلنا لم نعرف  ـ آسف يا أمي فالعاصمة كبن 

 طريقا للوصول بعد 

ي مجموعته عىل إلفايسبوك 
أرسل عالء رسالة ػز

ألصدقائه هناك ليدلوه عىل إلطريق و قد إلحظ عالء 

خروج أحد أصدقائه من إلمجموعة ولم يفهم عالء 

ي  إلفايسبوك لكنه لم 
إلسبب و قد بحث عن حسابه ػز

 .يجد أثرإ له و كأنه لم يكن موجودإ

ه  ي هذه إألثناء رسالة من صديق آخر يخن 
تلؼ  عالء ػز

ي خي بعيد عن 
أن إلعنوإن إلذي يبحث عنه موجود ػز

 .إلمحطة وعليه ركوب ثالث حافالت للوصل ؤليه

سقط عالء عىل إألرض من هول إلصدمة و نظر ألمه 

ي كيفية ؤخبارها عن إألمر فهذه صدمة 
و فكر ػز

ي تنتظر دخول إلقاعة بفارا إلصن  
 .مضاعفة ألمه إلن 

لم تبد إلصدمة بادية عىل وجه أم عالء فعىل إلعكس 

ى مناظر أخرى للعاصمة،أما  إ فىهي سن  فرحت كثن 
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عالء فلقد تنهد و كان روحه تخرج من جسده 

ي توقعها ألمه كانت له بالدرجة إألول 
فالصدمة إلن 

ثارة أشبه بالبقاء تحت  فثالث حافالت مع أمه إلنر

ي إلصحرإء طيلة إلصيف
 .أشعة إلشمس إلحارقة ػز

ز بل عىل إلعكس كانت  لم تكن أول حافلة باألمر إلهي 

مدتها ساعة كاملة قضاها عالء يستمع لكالم أمه مع 

ي إلحافلة فلقد كان إلجلوس 
إلنساء إألخريات ػز

وسطهم أمرإ رإئعا لعالء إلذي لم يستحم من قبل 

إق إلمتناثر من أفوإههن،ولكن عطايا أمه من  ز بالن 

إق كانت إألوفر فحتما ألنه إبنها قد شملته بخن   ز إلن 

 .فمها

إحة و  إنتىه عذإب إلمحطة إألول و كان عليهم إإلسن 

إألكل قليال لكن أم عالء قررت ؤكمال إلطريق 

ة صباحا و إلزفاف عىل إلثانية ظهرإ  فالساعة إلعاش 

لهذإ إل يوجد متسع من إلوقت، لم يستطع عالء فعل 

ي 
إء أكل ليأكاله ػز ء أمام عناد أمه فذهب لش  ي

ش 

 .إلحافلة
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ي إلفايسبوك و مع 
ة مع أصدقائه ػز ي دردشة كبن 

عالء ػز

ة شديدة قائال له  :إبن عمه إلذي يسأله بغن 

ي 
ـ أحسدك يا عالء فأنت ذهبت للعاصمة و تركتنز

 وحدي هنا 

س إألكل و  ي تفن 
رد عليه عالء و هو ينظر ألمه إلن 

 :كأنها ذإهبة للمعركة و كتب له

 لو تكون مغي 
 ـ لو ترى إلنعيم إلذي أنا فيه،أتمنز

وصلت إلحافلة لوجهتها و هي إلحي إلذي فيه قاعة 

ب عالء من  إلحفالت أو ما تقوله بطاقة إلزفاف إقن 

ي إلمقىه و أرإه بطاقة إلزفاف قائال له
ز ػز  :إحد إلجالسي 

 ـ أين هذه إلقاعة ؟

 ـ إل أعرف فأنا إل أسكن هنا 

ب شخص آخر  بينما عالء ولقف مع هذإ إلشخص إقن 

 : منه و أخذ بطاقة إلدعوى قائال له

ي إلحي إآلخر 
 ـ هذه إلقاعة ػز
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ـ ما إلذي تعنيه يا سيدي أليس هذإ إلعنوإن إلموجود 

 عىل إلبطاقة؟

 ـ إل فهذإ إلحي ليس فيه قاعة زفاف مطلقا 

ي إلطريق عن قاعة إلحفالت 
بدأ عالء يسأل كل من ػز

إلغن  موجدة هناك و أمه خلفه تندب حظها فالساعة 

 .إلثانية زوإإل و إلعرس قد بدأ

ي إلطريق ممسكا هاتفه و أرسل رسالة 
جلس عالء ػز

 :لذإلك إلصديق إلذي لم يره مطلقا فكتب له

ي ؤل مكان خاط  إل توجد قاعة حفالت 
ـ لقد أرشدتنز

ي هذإ إلحي 
 ػز

ي قليلة من مئات 
ي ثوإبز

ليجيئه إلرد ػز

ي كانت تحتوي أربعة 
إألشخاص،فمجموعته إلن 

 عضو فعالء و أمه ةأشخاص صار فيها خمسمائ

 أصبحا مشهورين عىل إلفايسبوك 

ز  إلحظ عالء أن كل إلردود متشابهة و هي وجود حيي 

بهذإ إإلسم لكن كل خي لديه محطة إلحافالت 

إلمؤدية ؤليه،فاكتشف عالء إلغلطة و هي ركوبهم 
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ه عن  إلحافة إلخطأ،فعاد لصاحب إلمقىه  و أخن 

إلخطأ إلمرتكب و طلب منه أن يدله عىل طريق 

 .إلعودة لكي يستقل إلحافة إلصحيحة

ي 
إ قائال له أنه عليه إلمش  ـ تأسف صاحب إلمقىه كثن 

إ لكي يركب إلحافلة إلعائدة لتك إلمحطة و بعدها  كثن 

 .يركب إلحافلة إلمؤدية للحي إلذي فيه قاعة إلزفاف

 :فرحت أم عالء بالخن  قائلة له

ـ أنا سعيدة فلقد فوت بدإية إلزفاف و لن أفوت 

ي ...نهايته
 هيا لنشع يا بنز

كانت إلطريق سهلة ألنها عبارة عن أسفل منحدر و 

 .بالتالي وصل عالء و أمه للحافلة إلعائدة بهم للمحطة

ي 
إستغرق وصول إلحافلة نصف ساعة كاملة و بؼ 

عالء مع أمه ينتظرإن إلحافلة إألخرى حن  تمتىل  

ز و كان عالء و أمه أول  بالناس لتقلع فهذه إلقوإني 

ز عليها  .إلرإكبي 
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أقلعت إلحافلة بعد ساعة كاملة من إلتوقف و عالء و 

أمه دإخلها و قد بدإ عليهما إؤلرهاق إلشديد و إلتعب 

 :فنظرت أم عالء له قائلة

ي أما 
ل يا بنز ز ـ لم أعد أريد هذإ إلزفاف أريد إلعودة للمنز

ي معها 
بالنسبة لمن زوجة إبنتها و لم تأخذبز

ي كل بيوت إلقرية
 .فسأفضحها ػز

 :رد عليها عالء قائال لها بهدوء ساخط

ـ إل يا أمي أنا إآلن أريد إلذهاب لذإلك إلزفاف عىل 

 .إألقل لتعودي بقصة كاملة لجارإتك
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 .....ألجل ذالل الفستان

ي إلصباح إلباكر بالرغم 
نهضت ريما عىل غن  إلعادة ػز

من أنه يوم عطلة،لكنها قررت إلهرب من أعمال 

ل،فأمها إل يحلوإ لها إلتنظيف ؤإل أيام إلعطلة و لم  ز إلمنز

 .تجد ريما حجة مناسبة سوى   إلدروس إلخصوصية 

إستقلت ريما إلحافة إلمتجهة للمركز إلتجاري بغية 

ي إلمحالت إلتجارية 
ي إلتجوإل ػز

تمضية إلنهار هناك ػز

 و رؤية إلمالبس إلجاهزة و إلمستوردة

وصلت ريما للمركز إلتجاري إلذي يقع وسط 

إلعاصمة تماما،مطال عىل ثالث وإجهات بشكله 

إلضخم إلذي يجعله مالحظا من مسافات بعيدة و 

 .جعل منه قبلة سياحية قبل أن يكون قبلة للتبضع

لم يكن و كأن ريما لم تدخله من قبل إلكنها فعال 

ي 
أحست باختالف هذه إلمرة و كأن شيئا قد تغن  ػز

إلمكان،فبدأت ريما بالبحث عن أوجه إإلختالف لكنها 

لم تصل لنتيجة أبدإ حن  وقفت وجها لوجه 

معه،فتنها من أول نظرة أحست أن عالمها قد توقف 
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لها  ز من حولها باختصار نسيت طريق إلعودة ؤل منز

 .فهو قد تملكها بكل ما للكلمة من معنز 

إب إلكن إلحوإجز منعتها،لكنها لم تيأس  أرإدت إإلقن 

بت أكنر و دخلت إلمحل  بل إستجمعت قوإها و إقن 

ز و  ي بيع إلفساتي 
إلذي دخله،كان إلمحل متخصصا ػز

لم تعرف ريما سبب دخوله للمحل فهو رجل لم ترى 

ي 
مثله من قبل ولم ترد أن ترى بعده رجال أبدإ،ػز

ي بل عىل 
ء يجعله إستثناب  ي

إلحقيقة ليس فيه ش 

إلعكس هو عادي جدإ بل أكنر من ذإلك هو رجل 

ي به كل يوم
 يمكن أن تلتؼ 

وقف إلرجل يكتشف إلمكان و كانت ريما تكتشفه و 

بت منها عاملة إلمحل  لم تهتم بالمكان حن  إقن 

 :تسألها

؟ ي
 ـ كيف أساعدك يا سيدب 

 ـ كم ثمن ذإلك إلشخص إلذي يقف أمام إلفستان؟

ضحكت عاملة إلمحل قليال و أجابتها بلباقة فيها نوع 

 :من إلسخرية
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ـ ثمنه باهه جدإ و ليس عليه خصم أبدإ فهو إبن 

ي تتباه 
مالكة إلمحل و هذإ هو قطعتها إألصلية إلن 

ي 
بها أمام إلناس،لكن ؤن كنت تريدينه فهو معروض ػز

ي إبنة 
ي إلمزإد عليك أن تكوبز

إلمزإد ولكي تشارؽي ػز

ي جدإ و من عائلة مرموقة أيضا،عدإ 
شخص غنز

ز حن  فتاتها ي إل تملكي 
يائية إلن  ز  .إلصفات إلفن 

 :ضحكت ريما مع إلبائعة قائلة لها

ي خطأ فانا أريد معرفة ثمن إلفستان 
 ـ لقد فهمتنز

 ـ إلفستان بألف دوإلر 

ة لريم  كان سماع هذإ إلرقم من إلبائعة صدمة كبن 

فلم تجد أمامها حال سوى إلركه مشعة و إلهرب من 

ل و بدأ إلتنظيف إلذي تركت  ز إلمكان و إلتوجه للمنز

ي 
ل ألجله فهذإ إلرقم كان صفعة بالنسبة لريم إلن  ز إلمنز

ي إلحياة فوإلدها 
كانت تحتاجها لمعرفة حجمها ػز

،ؤن عمال طول حياتهما  ز إلحارس و أمها بائعة إلعجي 

 .فلن يجمعا نصف إأللف فىهي من إلطبقة إألكنر فقرإ
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ة و جاء إلصيف و إنتهت إلدرإسة و صار  مرت أيام كثن 

ل فالعطلة صنعت لألغنياء  ز ي إلمنز
عىل إلجميع إلبقاء ػز

ي رحلة و ركب 
إ قد ذهب ػز ،و لم أعرف أن هناك فقن 

ي فندق،فالفقرإء يقضون 
طائرة و إستأجر غرفة ػز

ي 
ي إلنوم و إلمطبخ و إلتنافس عىل إألطباق ػز

عطلتهم ػز

ل لها دورها من إلعمل و  ز ي إلمنز
إلمطبخ و كل فتاة ػز

ه  ز ل،و إلفقرإء ؤن خرجوإ للتنز ز تقوم باإلعتناء بالمنز

ي 
يذهبون لرؤية إلمحالت و إلمالبس إلمعروضة ػز

ل و  ز ي إلشارع ثم يعودون للمنز
إألرض عىل إلبسطات ػز

ز عطلة إلفقرإء أنها بال صور تذكارية و   ما يمن 
كان أكنر

ي إلذإكرة أبدإ
 .حن  ؤن عطلة إلفقرإء إل تبؼ  ػز

لهم  ز ل،فمنز ز ريم تحب إلمدرسة ألنها تبعدها عن إلمنز

صغن  جدإ متكون من غرفة وإحدة و صالة تنام فيها 

ل،لهذإ قررت  ز ريم و أكنر ما يفزع ريم هو أعمال إلمنز

ي إلصيف أبدإ
ل ػز ز  .ريم أنها لن تبؼ  ألعمال إلمنز

ي 
لم تطل ريم إلتفكن  مطلقا فكل فكرة جالت ػز

خاطرها كانت تنتىهي عند إلمركز إلتجاري و إلكن  

ي أحالمها أبدإ و إلفضل 
ذإلك إلشخص لم يعد يظهر ػز
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ي كنست أحالمها قبل أن 
ي ذإلك لأللف دوإلر إلن 

ػز

 .تبدأ

ي إلصباح إلباكر بعد ؤخبار أمها 
ل ػز ز غادرت ريم إلمنز

أنها ذإهبة للمركز إلتجاري للبحث عن عمل هناك و ما 

قصدته ريم فعال أنها ذإهبة للمركز إلتجاري ؽي إل 

ل  ز ي كرنفال إلزيارإت،فالمنز
ل خصوصا ػز ز ي إلمنز

تعمل ػز

 .يمتىل  عىل آخره

ي نفسها ؤن 
دخلت ريم إلمركز إلتجاري و هي تقول ػز

إلتقيتك فأنت قدري قاصدة ذإلك إلرجل إلذي لن 

ي نظرها،و إلتقت به هناك وجها لوجه 
يتكرر أبدإ ػز

ه بل إختارها،فستان  بقدرها إلذي لم تخن 

ي إلرقبة طويل 
إلبوغجوإزي أحمر عاري إلظهر مغلق ػز

بذيل إلحورية جميل و فقط،هذإ إلفستان جعل ريم 

 .تعلن إستسالمها و تكشف كل نقاط ضعفها

ركضت ؤليه مشعة و دخلت إلمحل و إصطدمت 

 :بالعاملة نفسها،فسبقتها ريم بالكالم قائلة لها
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ـ إل أحتاج وجها جديدإ أو أبا غنيا أو أم رإقية إلرتدإئه و 

ي أنا
ي إلمزإد لهذإ ؤنه من حؼ 

 هو ليس معروضا ػز

 :كان إلرد بقهقهة هذه إلمرة قائلة لها

ة آإلف دوإلر  ـ ؤنه فستان إلبوغجوإزي أي عش 

ة أضعاف،مما جعل  إلصدمة هذه إلمرة كانت بعش 

ريم تقع مغم عليها عىل إألرض فاقدة ألي شعور لما 

حولها و لم تستيقظ ؤإل بعد ؤحضار إؤلسعاف و كاد 

،أو باألحرى عندما  إلمسعفون يأخذونها للمستشؼز

سمعت بالوعيها كلمة مستشؼز إستيقظت عىل إلفور 

ي 
فىهي لن تغامر بأمها و إلحي بأكمله ػز

إن  ،فاألمر أشبه بمشاهدة مسابقات إلثن 
إلمستشؼز

 .إؤلسبانية وكانت ريم ترتدي إللون إألحمر

ي إستجماع 
بعد إنضإف إلناس من حولها و بدأها ػز

قوتها نظرت للفستان و نظرت لحالتها و قررت أنها 

ي إلمرة إلقادمة للمركز إلتجاري فإنها 
عندما تعود ػز

 .حتما ستعود ألخذ إلفستان
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ي عقلها،طريقة إلدخول و 
ء وإضحا ػز ي

كان كل ش 

ي إلمحل حن  ؤغالق إلمكان و بعدها تأخذ 
إإلختباء ػز

إلفستان و تغادر من مخرج إلطوإرئ،كانت هذه 

ي ينقصها أمر مهم جدإ و هو 
خطة إلسطو إلمثالية إلن 

ح إألمر  ي إلليل و كيف ستش 
ي إلبيت ػز

عدم توإجدها ػز

ي عدة 
لوإلديها إللذإن ينامان متأخرين،فكرت ريم ػز

طرق باءت كلها بالفشل دإخل رأسها و لم يبق لها 

سوى حل وحيد وهو أن تقنع أباها بأن تنام عند 

 .جدتها و إلعطلة هي إلحجة إلمقنعة

وإفق وإلد ريم و لكن قام بإرسال أمها معها و لم يكن 

بمقدور ريم إلرفه أبدإ بل كان ذهاب أمها مقرونا 

 .بذهابها للنوم عند جدتها

ل جدتها و بما أن إلمركز  ز غادرت ريم مع أمها ؤل منز

إلتجاري كان يتوسط إلعاصمة فكل إإلتجاهات تؤدي 

 .ؤليه و كان هذإ هو جوهر خطتها

ي خاطرها و 
جاء إلليل و مازإل ذإلك إلفستان يجول ػز

ك بالها أبدإ لهذإ قالت ألمها أنها ذإهبة لتنام فىهي  إل ين 

ل جدتها أن له بابان لهذإ يمكنها أن  ز ز منز متعبة و ما يمن 
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تخرج بكل سهولة و تستقل إلحافلة إلمتجهة للمركز 

إلتجاري عليها أن تصل هناك قبل إلغلق لتتسلل و 

 تختن   هناك 

ي خطتها عىل إلحظ أكنر منه عىل 
إعتمدت ريم ػز

إت  إلذكاء و قد أغفلت أهم إلتفاصيل و هي كامن 

ي ترصد إلدإخل و إلخارج و لكنها تمكنت 
إلمرإقبة إلن 

طة  إت بعد أن قبضت عليها إلش  من إكتشاف إلكامن 

طة أين كانت  و جاءت أمها و أبوها لمركز إلش 

ي تظهر لحظة 
طة إلفيديو إلن  إلمفاجئة و هو ؤظهار أش 

ز  ز إلفساتي   .دخولها ؤل إلمركز و إختبائها بي 

لم تستطع ريم أن ترفع رأسها من شدة إلصدمة و هي 

تجيب عن أسئلة إلمحقق عن سبب دخولها ؤل 

 :إلمركز بهذه إلطريقة فأجابته ريم قائلة

 ـ ألجل ذإلك إلفستان

 ـ أي فستان ؟

ـ إلفستان إألحمر من ماركة إلبوغجوإزي إلذي يباع 

ة آإلف  بعش 
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 :صمت إلمحقق قليال ثم فاجئها بسؤإل آخر قائال

ي إلجريمة ؟
كائك ػز  ـ من ش 

ء و إل أعرف أين إلخطأ إلذي  ي
ـ إل أحد خططت لكل ش 

 إرتكبته

 :ليجيبها إلمحقق و هو يضحك

ة  ـ إلخطأ إلذي إرتكبته يا طفلة هو أنك مازلت صغن 

 سنة فقط  و لم تصىلي بذكائك بعد 
فعمرك ستة عش 

ي إلمكان،فلقد كنت 
إت إلمرإقبة ػز للمعرفة بوجود كامن 

مشغولة بالدخول و إإلختباء لشقة إلفستان فقط أما 

ي فلم يمر عىل بالك إلصغن  جدإ
 .إلباػ 

ل مع  ز طلب إلمحقق من وإلد ريم أن يأخذها معه للمنز

طمأنته أنها لن تدخل إلسجن أبدإ فىهي مازإلت قاض 

ي 
ي ػز

ي حماية إلقانون يبؼ  عليهم إلمثول أمام إلقاضز
و ػز

 .إلمحكمة و إلذي سيخىلي سبيلها عىل إلفور

ل و بدأ  ز أمسكها وإلدها من يدها ساحبا ؤياها ؤل إلمنز

حا و إنتظر حن  إنتهاء إلمحاكمة و  با من  بها ضز بضز

 .         قام بجمع أغرإضه و إنتقل نهائيا ؤل إلقرية
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 ...ألو

 ـ ألو 

 ـ من هناك ؟

ي سماعة 
ي تغن  يا عماد أم هناك نساء كنر ػز

ـ هل صوب 

 إلهاتف ؟

ين من طباعك أبدإ..ـ عبن    هذإ أنت إل تغن 

ي 
 ـ سأغن  من طباعي عندما تتوقف عن خيانن 

ز ؟.. ـ خيانة   عن أي خيانة تتكلمي 

 ـ أنت تعرف ما أعنيه ؟

 ـ إل ، أنا إل أعرف ماذإ تعنينه أتمنز منك إلتوضيح أكنر 

ي إلتعليقات عىل صورك 
ي تسايرها ػز

ـ من هي إلفتاة إلن 

ي إلفايسبوك ؟
 ػز

 :باستغرإب تام رد عليها عماد

ي كالمك ؟
 ـ هل أنت جادة ػز
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ي أمزح ؟
 ـ ما رأيك هل أبدو لك أننز

ء إلذي تقولينه يبدو لي مزإحا ي
 ـ بالطبع فالش 

 ـ ؤذن أنت تتهرب من إؤلجابة ؟

ـ هذإ ليس تهربا لكن أنظري لنفسك كيف تريدين أن 

تشعىلي حربا ليست موجودة أساسا خصوصا أنك 

ي إلتعليقات
ي أجامل إلجميع ػز

ز أننز  تعرفي 

ي 
ـ لكن لماذإ هي بالذإت من تجاملها عىل تعليقاتها ػز

 كل صورة لك

ي متعب جدإ
 ـ سأقفل إلخط ألننز

 ـ تهرب كعادتك من إؤلجابة 

إ و هذإ إألمر  ز إألمور كثن  ـ أنا إل أتهرب لكنك تضخمي 

 إلذي أكرهه فيك 

ي ...  ـ وإو
ي شخصين 

 لم أكن أعرف أنك تكره أشياء ػز

ي لم أكن أقصد إلذي فهمته 
 (بقلق)ـ إل  يا عزيزب 

 ـ ؤذن ما إلذي قصدته ؟
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 :بتلعثم شديد قال لها

ز غاضبة  ز جميلة عندما تكوني  ـ قصدت إنك إل تكوني 

 لهذإ إبتسمي 

 :صمتت عبن  طويال ثم قالت له

 ـ أتذكر صورتك مع إلقرد 

 ـ نعم ما خطبها ؟

ي حديقة إلحيوإنات 
ـ لقد سألتك أين إلتقطها فأجبتها ػز

 أليس كذإلك ؟

ـ نعم هذإ صحيح أرإدت فقط أن تعرف إلمكان إل 

ي إألمر 
 أعتقد أن هناك مشكلة ػز

 ـ إل ليست هذه إلمشكلة إل تستعجل 

 :و أكملت عبن  كالمها

ـ ثم بعد ذإلك سألتك،كيف تذهب ؤل تلك 

 صح....إلحديقة

ددإ و إلعرق يتصبب منه قائال لها  :من 
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 ـ نعم

ثم إنطلق مشعا لتلك إلصورة و ذإلك إلتعليق لكي 

 :يمسحه فجاءته عبن  قائلة

 ـ إل دإعي لمسحه يا حبيب فلقد صورة إلحوإر كله

ي مكانه،لكنه إستجمع قوإه و رد عليها 
تجمد عماد ػز

 :بصوت غن  مسموع قائال لها

ي 
ء يا حبيبن  ي

 ـ لن إمسح أي ش 

ي وجهه
 قاطعته عبن  صارخة ػز

ي أكمل كالمي أم إل ؟
كنز  ـ هل ستن 

ي أكمىلي كىلي آذإن صاغية لك  ـ بالطبع يا قلن 

ـ بعد سؤإلها عن مكان حديقة إلحيوإنات جاء ردك يا 

 عماد و هو هل أعجبك إلمكان

ي 
أي أن هناك حوإرإ آخر دإر بينكما و هذإ إلحوإر كان ػز

ي إلتعليقات
 مكان آخر،أي لم يكن ػز

 : و أكملت
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 ـ ؤذن أين كان مكان إؤلجابة عن هذإ إلسؤإل  

 ـ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ي آخر 
ي تلك ػز

ي فلقد أجابتنز
ـ و إل دإعي ألن تجيبنز

 تعليقاتها عىل إلصورة 

و هنا نظر عماد آلخر تعليق عىل إلصورة و قرأ بينه و 

ز نفسه  :بي 

إ " ي حديقة إلحيوإنات لقد فرحت كثن 
إ ػز ز كان يوما ممن 

هة معك ز  "بالنز

عجز عماد عن إلكالم لكن عبن  لم تتوقف أبدإ و 

 :قالت له

ك  ـ لم أكن أعرف أن ذهابك للعاصمة سيغن 

هكذإ،فأنت أصبحت كاذبا بارعا و شخصا إل يصون 

تك و أبعدتك  ي غن 
ه،تبا للعاصمة إلن  ف غن  ش 

ي معك فأنت لم تعد 
،إسمع أنا لن أكمل طريؼ  ي

عنز

ي 
نفس إلشخص إلذي أحببته و كنت ألعب معه ػز

إلحقول منذ إلطفولة فلقد أصبحت شخصا آخر 

 تماما 
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أغلقت عبن  سماعة إلهاتف تاركة عماد إلذي قضز 

ي إلعاصمة غن  قادر عىل إلتغلب عىل 
ثالث سنوإت ػز

ي لم تغادر إلقرية مطلقا و 
ذكاء إبنة عمه و خطيبته إلن 

أكنر ما يزعج عماد أنه هو من أدخلها لعالم إسمه 

 .إلفايسبوك
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 ...مستقبلي هىاك

إ  ي إلخارج و أخن 
ـ أنا سعيدة جدإ ألننا خرجنا للغدإء ػز

ي إلجديد و إلذي بالمناسبة 
تمكنت من إرتدإء حذإب 

 هل أعجبك ؟

ء ترتدينه تجعلينه  ي
ز يا سمر أن أي ش  ـ أنت تعرفي 

ي 
 جميال يا عزيزب 

شعرت سمر بالخجل من هذإ إؤلطرإء من فؤإد فأنزلت 

رأسها و إبتسمت له و هو رد لها إإلبتسامة و أكمل 

 :حديثه معها قائال

ورة للخروج و كل هذه  ـ لم يكن هناك ضز

ل و نشعر  ز ي إلمنز
إلمصاريف،كان يمكن أن نبؼ  ػز

 بنفس هذإ إلشعور بالحب إلذي يغمرنا إآلن 

إختفت تلك إإلبتسامة من عىل وجه سمر و نظرت 

ة ؤل فؤإد و قالت  :مباش 

 ـ لو كنت أعرف أنك بخيل لما تزوجتك 

 ـ إألمر إل يتعلق بالبخل بل بالمستقبل
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ي إلخارج قد جعلك 
ـ أنت تريد أن تقول لي أن غدإءإ ػز

 مفلسا

ي إلغدإء ؤإل ؤن إحتسبنا هذإ إلمطعم 
ي ػز
ـ ليست مشكلن 

إلذي فيه خمسة نجوم و إلطبق فيه غالي جدإ،لكن 

 إلمشكلة هنا هي ثيابك و هذإ إلحذإء 

 ـ ما خطب إلحذإء إآلن 

إئه من إلعالمة إألصلية ألم يكن  ـ هل كان عليك ش 

إئه من عالمة مقلدة و بسعر أقل بكثن   من إألحسن ش 

 .من سعره إألصىلي 

ي كالم فؤإد و لم تتمكن من 
وقفت سمر مصدومة ػز

تمالك أعصابها فغادرت إلمكان غاضبة جدإ و هي 

 :تقول له

ي لن أضخ هنا أبدإ 
ل نتكلم فيه ألننز ز  ـ لدينا منز

 :نادإها فؤإد قائال لها

 ـ عىل إألقل أكمىلي إلصحن إلذي سأدفع ثمنه
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ي إلمساء و فور دخوله من إلباب 
ل ػز ز عاد فؤإد للمنز

ي حالة 
قابلته سمر بالضإخ و إللوم و كان إلبيت ػز

فوضز عارمة فقبل قدومه كانت سمر قد أخرجت 

ء ي
ل و كل ش  ز ي أثاث إلمنز

 .غضبها ػز

ي مكانه يتلؼ  إللوم و إلضإخ و 
وقف فؤإد متسمرإ ػز

بعد مرور خمسة سنوإت عىل زوإجه من سمر فلقد 

تأقلم مع طباعها إلحادة و قد درب نفسه عىل إلخروج 

سالما من إلشجار معها و ذلك من خالل ؤعطائها 

ي أقرب 
ء لكي تتوقف عن إلضإخ ػز ي

ي كل ش 
إلحق ػز

 .وقت ممكن

ي إلصباح بعد قضائه إلليل عىل إألريكة 
 نهه فؤإد ػز

ز بعد كل شجار فسمر تعاقبه بإجباره  فهذإ هو إلروتي 

عىل إلنوم خارج إلغرفة و يفرح بنهاية إلشجار و 

يتحمل إلعقوبة مهما كانت و بينما فؤإد يجهز إلقهوة 

ي إلعمل 
ي إلمطبخ رن إلهاتف و كان إلمتصل مديره ػز

ػز

وع إلجديد  يقول لفؤإد أنه قد عينه كرئيس للمش 

ي إألرياف لهذإ يجب عليه 
كة ػز إلذي ستقوم به إلش 

ز و  إإلنتقال للريف للبقاء هناك لمدة أقصىاها سنتي 
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ز سوف يصبح فؤإد  قد وعده مديره أنه بعد إلسنتي 

كة  .مديرإ عاما لكل مشاريع إلش 

أقفل فؤإد سماعة إلتلفون و بدأ يرقص و يضخ 

لوحده فخرجت سمر من غرفة إلنوم مشعة تسأله 

عن إلسبب ورإء هذه إلضإخ،فأمسك فؤإد يدها قائال 

 :لها

ي تريدين و سأحضز لك 
ز كل إلثياب إلن  ـ سوف تلبسي 

ل لكي تطبخ لك 
ز ي إلمنز

 خادمة ػز

 :بفرح يملئه إإلستغرإب قالت له

ي ؟  ـ كيف ذإلك يا حبين 

كة ي إلش 
 ـ سوف أصبح مدير إلمشاريع ػز

 :فرحت سمر بالخن  قائلة

قية مدة طويلة  قيتك لقد إنتظرنا إلن  إ قاموإ بن   ـ أخن 

 :قاطعها فؤإد قائال
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ـ قبل أن أستلم إلمنصب يجب أن نذهب لألرياف 

وع عىلي تنفيذه أوإل 
ز فهناك مش   لسنتي 

أفلتت سمر يد فؤإد و كانت إلصدمة بادية عىل وجهها 

و هي تقف بدون حرإك تنظر له و لم تتفوه بكلمة 

وإحدة أبدإ،مكتفية بفتح فمها  و إلنظر ؤليه،و لكي 

 :يطري إألجوإء قليال قال لها

ز أغىل إلثياب و  ي سوف تلبسي 
ز يا حبيبن  ـ بعد إلسنتي 

ي أفخم إلمطاعم 
 سوف نأكل كل يوم ػز

 ـ و إلعاصمة ؟ 

ء أبدإ  ي
 ـ سوف تبؼ  كما هي لن يتغن  فيها ش 

 ـ إل أعرف ؤن كنت إستطيع إإلبتعاد عن إلعاصمة 

 ـ ما إلذي تعنيه ؟

ي و أذهب لمكان صامت
 ـ لن أتخىل عن روتينز

 مكان صامت فقط ؟...ـ هذإ منظورك عن إلريف
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فة إلمطلة عىل إلجش و أكملت  إتجهت سمر للش 

 :كالمها

ـ إلعاصمة و أضوإئها و ضجيجها إلذي أكرهه أحيانا 

لكن إل يمكنك أن تنكر أن هذإ إلضجيج نحتاجه، و 

ي أن أتخىل عن كل ما أحبه 
أنت بهذإ إلعمل تطلب منز

ي منظر وإحد طيلة إلوقت
 ألجل إلبقاء ػز

ي عىل إلحب 
ي و هذإ إلزوإج مبنز

ض أنك تحبيننز ـ إلمفن 

ء ي
ي كل ش 

 مغي ػز
ز إم،أي أنك ستبقي  ز

 .و إإللن 

ي إلعاصمة 
ـ أعرف أن ما تقوله صحيح لكن أن تعيش ػز

ي إلريف،هذإ لوحده 
طول عمرك و فجأة تستيقظ ػز

 صدمة لن أتحملها 

ز فقط ي ؤنها مجرد سنتي 
 ـ و لكن حبيبن 

ي إلريف لمن ليس متعودإ 
ز لكن ػز ـ بالنسبة لك سنتي 

ز عمرإ طويال   ستكون إلسنتي 

ـ ما إلذي تريدين إلوصول ؤليه من خالل هذه 

 إلمناقشة
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 :مشت سمر باتجاه غرفة إلنوم و هي تقول لفؤإد

 ـ أريد إلبقاء وحدي لبعه إلوقت 

ي إلمرأة 
جلس فؤإد عىل إلكنبة متحشإ و مصدوما ػز

ي ستحصل عليها بعد 
ف إلن  ي ترفه حياة إلن 

إلن 

ي أي بلد و هي 
ز و إلسبب أجمل إألماكن ػز سنتي 

إألرياف،لم يعد فؤإد يعرف ماذإ يفعل و إل كيف 

 .يتضف فمن جهة زوإجه و من جهة أخرى مستقبله

مر يومان عىل تلك إلمناقشة و سمر لم تعطه جوإبا 

فقرر فؤإد دعوة سمر للعشاء لكي يعرف قرإرها حول 

إلموضوع،فذهب لغرفة إلنوم يدق إلباب لكن دون 

جدوى،فدخل إلغرفة ليفاخ   بأن إلخزإنة فارغة ليس 

فيها سوى ثيابه فقط مع رسالة فوق إلشير مكتوبة 

إلودإع صعب لكن أنا لن أترك إلعاصمة "فيها     

ي إلعاصمة فقط،و أنا 
أبدإ،أنا أحبك و لكن أحبك ػز

ي عىل 
ي إلريف،لهذإ ساعدبز

ي سوف أكرهك ػز
أعرف أننز

ز و  ي لك مشتعال و أتمنز أن تعود بعد سنتي  ؤبقاء حن 

ي إنتظرك بشغف
 "ستجدبز
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كانت إلصدمة قوية عىل فؤإد إلذي لم يكن يظن أن 

ز و إل  إلريف مخيف هكذإ خصوصا أنها مجرد سنتي 

 .يحتاج إألمر كل هذه إلدرإما و إل هذه إلرسالة

إتخذ فؤإد قرإره بالذهاب للريف للعمل هناك،مودعا 

سمر برسالة حرص أن تصلها بعد ذهابه و قال 

ي لكن مستقبىلي عندي :"فيها
ز حب حياب  قد تكوني 

ز إل دإعي إلنتظاري فانا إل  أهم و بخصوص إلسنتي 

ز و ببساطة لقد  ي سأبحث عنك بعد سنتي 
أظن أننز

ي لنا 
ي أول إختبار حقيؼ 

ي ػز
تخليت عنز

،إلعاصمة ليست حجة مقنعة،و إلريف يا  ز كزوجي 

ي 
ي هو مستقبىلي لحياة أفضل ػز

زوجن 

 ".إنتهت عالقتنا....إلعاصمة
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 ....أخيرا تخرجت مه الجامعة

عادت فرح ؤل إلقرية حاملة إلشهادة إلجامعية من 

إلعاصمة و كلها سعادة بهذإ إؤلنجاز إلذي لطالما 

لها  ز حلمت به و سعت ؤل تحقيقه و هو أن تعود لمنز

مثقفة تحمل إلشهادة إلجامعية بعد قضائها أكنر من 

ي إلعاصمة تدرس هناك و لم تكن 
خمسة سنوإت ػز

ي ؤإل غالبا حن  أن معظم أهل إلقرية قد نسوإ 
تأب 

 .أمرها

ل سعيدة جدإ و كان وإلدها أول  ز  دخلت فرح إلمنز

ز لها و إلدموع تمىل  عينيه و كان أول سؤإل  إلمستقبلي 

 :منه هو

ته معك ؟  ـ هل أحضز

فأجابتها فرح بشور و هي تحمل شهادة إلتخرج 

 :قائلة

تها  ي لقد أحضز ـ نعم يا وإلدي ؤنها مغي شهادة تخرخ 

 مغي 

 :فرد إألب قائال
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ـ لم أكن إقصد هذإ إألمر بل كنت أتكلم عن إألمر 

 إآلخر

 :باستغرإب شديد ردت عليه

 ـ أي أمر يا وإلدي أنا إل أفهمك ؟

و قبل أن يجيبها خرجت أمها بالزغاريد مرحبة بابنتها 

ي إلحياة، و سحبتها 
ي أصبحت محامية لها شأنها ػز

إلن 

أمها للدإخل تستفش منها عن كل إلتفاصيل و لم ترد 

ة  أم فرح أن تنش فرح أي تفصيل خصوصا إلصغن 

ي إلخمسة سنوإت إلماضية لم ترى أم فرح 
منها فؼز

إبنتها سوى بضعت أسابيع بحكم إلدرإسة و إلضغط 

ي إلجامعة
 .ػز

بدأت فرح تمر عىل إلصف إلذي شكله أفرإد إألشة 

حيب بها و إلسؤإل عن أحوإلها و كان كل شخص  للن 

 :يسألها نفس إلسؤإل وهو

ته معك ؟  ـ هل أحضز

و كانت فرح تجيبهم ببساطة حاملة شهادة إلتخرج 

 :قائلة لهم
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تها مغي ؤنها هنا، قاصد
 بذإلك شهادة ةـ نعم لقد أحضز

ي جاءت بها
 إلتخرج إلن 

إستغربت فرح من رد فعل إلجميع فلم يبدوإ إهتماما 

 بشهادة نجاحها و كأنهم كانوإ ينتظرون أمرإ آخر

مضز إليوم بشعة فذهبت فرح لتنام غن  منتبهة 

ي كانت نظرإت غاضبة 
لنظرإت أفرإد إألشة لها،إلن 

 :جدإ،فسأل وإلد فرح أمها قائال لها

 ـ هل فاتحتها بالموضوع ؟

يح قليالإـ ليس إلوقت مناسبا، دعه   تسن 

ي إلصباح فـ أنا إل أفهم هذإ إلكالم؟ سو
 تكلميها ػز

 إلباكر 

 :تنهدت أم فرح قائلة له و إلعائلة كلها تنظر

ي إلغد .. ـ حسنا كما تريده
ها ػز  سأخن 

 جاء إلغد و نهضت فرح كلها سعادة ألنها أصبحت 

ل و إلكن وإلدها ليس سعيدإ بهذإ إلرجوع ،فهو  ز ي إلمنز
ػز
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سعيد بنجاح إبنته لكنه ليس سعيدإ برجوعها أبدإ 

 فطلب من أمها أن تفاتحها بالموضوع

ي إلمطبخ سعيدة بالعودة ؤل 
جلست فرح مع أمها ػز

ل،أمسكت أمها بيدها و قالت لها بصوت خافت ز  :إلمنز

ته معك ؟  ـ هل أحضز

 :نظرت فرح ألمها مندهشة و قالت لها

ـ حن  أنت يا أمي ما خطب إلجميع مع هذإ إلسؤإل 

ي عليه أإلف إلمرإت 
دد رغم ؤجابن  ي ين 

 إلذي بؼ 

 ـ نحن لم نسألك عن إلشهادة يا فرح 

ء إلذي عىلي  ي
ـ ما إلذي تعنينه يا أمي ؟ ما هو إلش 

ي ذهبت للعاصمة 
ؤحضاره مغي و ليس إلشهادة إلن 

 ألجلها ؟

أنزلت أم فرح رأسها لألرض و إلدموع تنهمر من 

 :عينيها و قالت

وجك  ز  ـ رجل ين 
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وقفت فرح مصدومة وهي تستمع لكالم أمها إلمملوء 

ي 
ي إلزوإج من رجل ػز

بالتخلف عن ذهاب فرصتها ػز

إلقرية فذهابها للعاصمة قد جعلها خارج حسابات 

 إلرجال و أمهاتهم 

لم تستطع فرح تحمل إألمر أبدإ فوقفت بغضب و 

 :قالت ألمها

ز ماذإ  ـ أي رجل و أي زوإج أنا محامية يا أمي هل تعرفي 

ي هذإ ؟
 يعنز

ـ إل توجد شهادة تستطيع تغين  إلمعتقدإت إلقديم و 

كونها ألبنائهم،  ي يتوإرثها إلناس عن أبائهم و ين 
إلن 

يد  ي إلحياة أنا أكنر شخص سن 
ي ػز
ي يا فرحن 

صدقينز

ي للعاصمة 
تغين  هذه إألفكار و إل تنشي  إنك ذهبن 

ورة تعليمك لكي 
بعدما أقنعت وإلدك و أقنعته بضز

 تنفعينا به

ـ هذإ صحيح يا أمي فلقد تعلمت و ضت مثقفة و آن 

 إألوإن لكي أزيل هذه إلفكرة من عقول أهل إلقرية
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ي وإثقة فهذإ إلتفكن  
ي ذإلك لكن كوبز

ـ سأقف معك ػز

 إليومي ألهل إلقرية و أمامك طريق طويلة
ز  هو إلروتي 

 :قاطع وإلد فرح هذه إلمحادثة قائال ألم فرح

ـ لقد قلت لي قبل خمسة سنوإت أنها ستعود من 

ي يدها و زوجها أيضا سيكون 
إلعاصمة و إلشهادة ػز

معها فلقد خضنا أنا و أنت هذإ إلنقاش منذ زمن 

وج أي شخص  ز ي متأكدة يا إمرأة أن إبنتك لن تن 
فكوبز

ي لو كان لدي إبن فلن 
من أهل إلقرية و صدقينز

ل تاركا فرح و أمها و قد  ز يأخذها أبدإ،و غادر إلمنز

ي إلتخطيط لتخليص أهل إلقرية من 
قررتا إلبدء ػز

 .إلتفكن  إلمتخلف إتجاه إلمرأة إلمتعلمة

كانت أول خطوة هي إجتماع لنساء إلقرية لتتكلم 

فرح معهن فذهب أمها و جالت بيوت إلقرية،تدعوإ 

نسائها للقدوم لالجتماع إلذي ستقيمه إبنتها إلمحامية 

 .فرح لتكلمهم عن موضوع مهم جدإ

لم يكن إألمر سهال بل عىل إلعكس،كان إلمرور عىل 

بيوت إلقرية بمثابة ؤعالن ألهلها عن عودة إلفضيحة 
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للبيت،فنظرإت إلنسوة كانت كافية لقتل أمها بدون 

 سالح للجريمة

 :عادت أم فرح إلبنتها سعيدة جدإ و قالت

ي 
ـ لقد فرحت إلنسوة بهذإ إإلجتماع و قد وعدننز

 بالقدوم 

ي عيون أمها ما أخفته إبتسامتها 
قرأت فرح ػز

إلعريضة،لكن فرح لم تيأس بل عقدت عزمها عىل 

فذهبت ؤل إإلجتماع ممسكة .تغين  تفكن  أهل إلقرية

ي لم ترد ؤفالتها مهما حصل
 يد أمها إلن 

ي أية إمرأة بل 
ء إلمهم فلم تأب  ي

لم يكن إإلجتماع بالش 

ين إلكن هذإ إألمر لم  كانت فرح و وإلدتها كل إلحاضز

ي نظرت ألمها و قالت لها بعزم 
ي عزيمة فرح إلن 

يثنز

:                                                                                                                       شديد

ي سأغن  تفكن  أهل 
ي أعدك يا  أم فرح أننز

ـ إل تقلؼ 

 إلقرية 

 :قاطعتها وإلدتها قائلة

ي ؟ 
 ـ و ؤن لم تنجحي يا فرحن 
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ي مغي   ـ سأذهب للعاصمة و إحضز زوخ 

تحسنت إألمور مع مرور إلسنوإت فبعد أن كان 

إلحضور فرح و أمها أصبح إلحضور مجموعة من 

ي إتخذن مكان إإلجتماع 
ي إلسن و إلن 

إت ػز إلنساء إلكبن 

ي أصبح 
مكان للقاء و إلكالم و إلضحك عىل فرح إلن 

ي مرت لم 
فضيحة أهل إلقرية،فالسنوإت إلعش  إلن 

تشفع ألهل إلقرية أبدإ فبالرغم من أن فرح تعمل 

كمحامية ألهل إلقرية عندما يحتاجونها،إلكن إل 

 يوجد إحد منهم يتقدم لخطبتها أبدإ

غادرت فرح مكان إإلجتماع متذكرة كالم أمها إلمتوفاة 

ي بالوعد إلذي 
تها به و قررت فرح أن تؼز ي أخن 

إلن 

ي تغين  تفكن  أهل 
ي حال فشلت ػز

قطعته ألمها ػز

ي تذهب للعاصمة للدرإسة
 إلقرية إتجاه إلمرأة إلن 

ي إألذهان و 
ها إلرإسخ ػز ودعت فرح إلقرية و تفكن 

 .   إتجهت للعاصمة قبل أن يفوتها قطار إلزوإج
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 ....لم أعثر عليه

ي إلقرية غاضبا و حزينا بعدما 
له ػز ز عاد صالح لمنز

وج هناك و لكنه أخن   ز
ذهب للعاصمة لزيارة إبنه إلمن 

إلجميع أن إلعاصمة قد إبتلعت إبنه فهو لم يجده و 

ز يكره إلعاصمة و  قد تاه عنه و أصبح منذ ذإلك إلحي 

يكره إلناس فيها و مع مرور إلسنوإت أصبح معروفا 

بأنه يعاد أي شخص يذهب للعاصمة و أصبح إلناس 

ة سخطه عىل إلعاصمة  .يتجنبونه لكنر

ه  ي تفكن 
ي أرضه غارقا ػز

كان صالح جالسا كعادته ػز

ب منه إبنه إألصغر أحمد و جلس بقربه و نظر  فاقن 

ة و قال  :ؤليه مباش 

ـ ألم يحن إلوقت لكي تنش و تسامحه يا وإلدي،لقد 

 مضت عدة سنوإت و أنت لم تذكره أبدإ

 :بحزن شديد مملوء بالغضب أجابه

 ـ ليس لدي إبن آخر 

ي 
ي يعيش ػز

ـ أنت تعرف جيدإ أنه لديك إبن أكن  منز

 إلعاصمة يا وإلدي
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وقف صالح بشعة و دفع إبنه عىل إألرض و خاطبه 

 :صارخا

تك أنه ليس لدي أوإلد آخرون فأخوك قد تاه  ـ أخن 

ي إلعاصمة و لم أجده أبدإ  
ي ػز
 منز

ـ بىل يا وإلدي قد وجدته و لقد جاء لالعتذإر منك 

 آإلف إلمرإت لكنك كنت تطرده باستمرإر

ي 
ي بل طردت زوج تلك إلمرأة إلن 

ـ أنا لم أطرد إبنز

ي أبعدت 
ي إلعادية و إلن 

ي و من رإئحن 
إشمأزت منز

ي و ربتهم عىل إلضحك عىل جدهم و 
أحفادي عنز

،بل  ي
إلتأفف عند قدومه،أخوك يا ولدي لم يدإفع عنز

ي و 
ي حياب 

لم يوقفها عند حدها أبدإ،كان أسوء أسبوع ػز

ي و لن أسامحه أبدإ و تعرف إلسبب يا 
سيبؼ  أخوك يأب 

 أحمد

 ـ لماذإ يا وإلدي ؟ 

ي وحده فقط 
ـ  كان أخوك طيلة إلسنوإت إلماضية يأب 

ي و لم أرى أحفادي منذ 
ها لالعتذإر منز ي لم يحضز

يا بنز
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ي إلعاصمة و كذإلك إليوم، فأخو
ي مازإل تائها ػز

 يا إبنز

 .لن أسامحه حن  يعرف طريق إلعودة

قرر أحمد بعد سماع وإلده يتكلم هكذإ أن يذهب 

ل لالعتذإر من وإلده و  ز للعاصمة لكي يعيد أخاه للمنز

لكنه كان خائفا من ردة فعل وإلده عند سماع إلخن  

ي إلصباح 
لهذإ قرر عدم ؤخباره باألمر أبدإ فاستيقظ ػز

إلباكر و إنطلق للعاصمة و كان قد قرر أن يعود بعد 

 و أخوه و عائلته معه لكي يعتذر من وإلده 
ز يومي 

 .إعتذإرإ إلئقا

ي إلمساء بعد أن سمع من أهل 
عاد صالح ؤل إلبيت ػز

إلقرية أن إبنه ذهب للعاصمة فلم يتمالك نفسه أبدإ 

 :و بدأ يضخ قائال

ك لي 
ـ إلعاصمة إللعينة إبتلعت أوإلدي جميعا لم تن 

 أي إحد 

مضز شهر كامل و كان صالح قد نشي أحمد مثلما 

نشي أخاه قبله و قد تزوج مجددإ لكي ينجب ولدإ آخر 



68 

و قد سلم أمره هلل و صار ساخطا أكنر من قبل عىل 

 .أهالي إلقرية إلذين قد هجروه مثلما هجره أوإلده

ي يبدوإ عليها صالح ؤإل أنه إتخذ 
بالرغم من إلقوة إلن 

ركنا من أرضه لكي يبكي فيه بعيدإ عن أهل بيته فهمه 

ب منه أحمد و  كبن  جدإ ،و بينما صالح يبكي إقن 

 :أعطاه منديال و قال له

 ـ جفف دموعك يا وإلدي 

ى من يكلمه فرأى أحمد و أخاه قد عادإ  إستدإر لن 

مجددإ ؤليه،فركه أخوإ أحمد يقبل يد وإلده و يعتذر 

ز قدميه و قد جاءت زوجته أيضا تعتذر  منه و يبكي بي 

لوإلد زوجها إلذي كانت سعادته إل توصف بهذإ إللقاء 

 إلذي لطالما إنتظر حدوثه 

 :وسط هذه إألجوإء إلسعيدة نظر صالح ألحمد و قال

ي 
ي إلعاصمة يا بنز

 ـ لم تته ػز

ي إلعاصمة بل عرفت طريق 
ـ إل يا وإلدي لم أضع ػز

  إلعودة ؤليك 
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 ...أوا ال أفهمل

ي إلعاصمة فهو لم 
 إنتقل جمال منذ سنة للدرإسة ػز

يكن يعرف أن أهل إلعاصمة يملكون لغة أخرى 

ي إلمناطق،لكن هذإ إألمر لم 
إ عن لغة باػ  تختلف كثن 

ي إلتخرج من إلجامعة و بناء 
ي عزيمة جمال ػز

يثنز

 .مستقبل

ي إلبدإية عندما إل يفهم زمالء جمال 
كان إألمر عاديا ػز

لكنته أبدإ فيطلبون منه ؤعادة إلكالم مع قليل من 

إلضحك،لكن مع مرور إلوقت لم تعد أعادة إلكالم 

مرغوبة عند جمال إلذي مل ضحكاتهم و إستهزإئهم 

موه أبدإ بالرغم من وجود  به خصوصا أنهم لم يحن 

بعه إللطفاء معه ؤإل أن إلمتنمرين كانوإ إلفئة إلغالبة 

 .منهم

غادر جمال إلعاصمة بعد إنقضاء إلسنة إلدرإسية و قد 

قرر عدم إلعودة مجددإ ؤل تلك إألجوإء و قرر مفاتحة 

ء  ي
ي إألمر ألنه ليس متعودإ عىل ؤخفاء أي ش 

وإلده ػز

 عليه مطلقا 
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ية يتسامرإن تحت ضوء  ي إلن 
جلس جمال مع وإده ػز

إلقمر و أصوإت إلذئاب إلبعيدة شكلت لحنا جميال 

جدإ، وضع جمال كوب إلشاي من يده و نظر لوإلده و 

 :قبل أن ينطق بحرف وإحد قال له وإلده

 ـ سوف تعود إلسنة إلمقبلة للجامعة و سوف تتعود 

 :أجابه جمال مصدوم 

 ـ كيف عرفت ؟

ين سنة ذهب أحد أبناء إلقرية للعاصمة  ـ قبل عش 

ي إلعاصمة و لم 
ز أهلنا ػز للدرإسة و بعد قدومه بدأ يهي 

يدع شيئا يسلم من لسانه فلقد أصبح هذإ إلشخص 

ينش  إلفتنة و إل أحد يفلت من لسانه و هو إآلن من 

ز عىل إؤلطالق   أخطر إلمجرمي 

ي بكالمك إلعم حسن إلذي قضز معظم حياته 
ـ أتعنز

ي إلسجن 
 ػز

ي إلعاصمة 
ي فحسن ذهب سعيدإ للدرإسة ػز

ـ نعم يا إبنز

و بعدها عاد بدون شهادة و بدون روح حن  فلقد ترك 

ي أحياء إلعاصمة 
 روحه هائمة ػز
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ـ إلوضع صعب هناك يا وإلدي،لم أعد أتحمل إألمر 

 أبدإ 

ـ حسن إستسلم لهم و لكنك لن تستسلم أبدإ بل 

ستعود و ستتعود عىل إألمر و لن أسمح لك بأن تشعل 

ي نفوس إلناس أبدإ
 حربا أخرى ػز

 ـ و لكن يا وإلدي 

ـ إل أريد سماع كلمة أخرى، كل ما تحتاجه هو 

ء سيكون  ي
شخصية للتغلب عليهم و بعدها كل ش 

ي إل تملك فكرة عما فعله حسن 
بخن  فأنت يا بنز

بنفسه و بنا فقلد دمرنا جميعا بأفعاله فكم من 

ي إلعاصمة بسببه و نقم عىل أهلها 
شخص كره أهلنا ػز

ز بعضنا عدإوة كل هذإ يا ولدي بسبب  و أصبحت بي 

ي عقولهم يا 
أمثال حسن إلذين بنو للناس قصورإ ػز

ولدي فبدل أن يكونوإ أقوياء عىل إلتحمل صاروإ 

ز أن  ز و سمحوإ ألشخاص عاديي  ز و مهزومي  متخاذلي 

ي نفسهم
 يزعزعوإ ثقتهم ػز

 ـ ألهذه إلدرجة يا وإلدي أثر حسان عىل إلجميع 
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ـ نعم فحسان قبل ذهابه كان محبوبا جدإ و ذإ شعبية 

ة و زإدت شعبيته بعد إلمعدل إلكبن  إلذي إنتقل  كبن 

به للجامعة، لكنه ترك كل هذإ يذهب أدرإج إلرياح 

فهو لم يقبل بالخسارة لوحده بل حرص عىل زرع 

ي نفوس إلجميع،لقد كان حسن فرحتنا جميعا 
إلحقد ػز

 و لكنه أصبح مشكلة يصعب حلها

 ـ ألم تحاولوإ أن تتكلموإ معه يا وإلدي ؟

ـ فات إألوإن عىل ذإلك فبدل إلتكلم معه أنا أكلمك 

أنت يا جمال لنقل ؤنك إلوحيد إلقادر عىل أصالح ما 

 فعله حسن بنفسه و بنا جميعا 

 ـ كيف ذإلك يا وإلدي ؟

إن عمرها  ة لتصبح نن  إرة صغن  ـ بدأ إألمر كله بش 

إن    إلنن 
ة تطؼز إرة محبة صغن  ون سنة فأكيد ش  عش 

ي 
ة فحتما يا ولدي عندما تكمل تعليمك ػز إلكبن 

إلعاصمة و تعود لتحكي عن جمال أناسها،ستنطؼز  

ين  ي أشعلها حسن طيلة عش 
إن إلحقد و إلكره إلن  نن 

 سنة
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 :نظر جمال لوإلده متفاجئا و فخورإ و قال له

 ـ شكرإ ألنك وإلدي 

ي لم 
إنقضز إلصيف بشعة و عاد جمال للعاصمة إلن 

يتغن  فيها شيئا لكن إكتشف جمال أن إلناس مع مرور 

ي تعاملهم 
ز ػز إلوقت قد تعودوإ عليه و أصبحوإ عاديي 

 معه و لم يعد جمال غريبا عنهم بعد إآلن 

ي كل إلصيف هو إلجلوس مع 
كانت مهمة جمال ػز

ي منطقته و إلتكلم معهم و ؤخبارهم عن  أناس 
إلناس ػز

إلعاصمة إللطفاء و محاولة تغين  وجهة نظرهم و 

توضيح إلصورة لهم فالذي ينطبق عىل إلجزء إل 

ورة   ينطبق عىل إلكل بالضز

ي جمال طيلة إلوقت ينتظر قدوم حسن و 
بؼ 

ي عىل 
مشاركتهم إلكالم،لكن دون جدوى فحسن بؼ 

ي توقف إلناس عن 
رأيه و لكن إلفضل يعود لجمال ػز

ي 
ي حسان لسنوإت طويلة يبنز

إؤلصغاء له و كما بؼ 

إطورية إلكرإهية فجمال قرر وهب حياته لنش   ؤمن 

ي إلنهاية هم  أوإلد بلد وإحدة 
ز إلناس فؼز  .إلمحبة بي 
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 : إلفهرس

 1 إلحارس

 17 إلسمر

 26 موكب إلعرس

 34 .....ألجل ذإلك إلفستان

 43 ...ألو

 49 ...مستقبىلي هناك

إ تخرجت من إلجامعة  57 ....أخن 

 65 ....لم أعنر عليه

 69 ...أنا إل أفهمك
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