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نامك ةمينرت

األلو ءزجلا

رمن فوع نبإ

غلاالف:انيل مسر
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ءادهإ

يركب رامع ىلإ

.. اهيلإ

" حيسملا ديسلا ". ناسن األ ايحي هدحو زبخلا ب سيل
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حزق ةليمج

وفاج تيأر يعقاولا وأ يعقاو لاال يرادم يف اضيأو ةرم "تاذ

ىلإ ماحزلا نيب يلوضف ينقاس ، يرئاد كيهال نومسري سانلا نم

يسونابأ يسرك ىلع ةرئاد طسو ةسلا ؛ج اهتيأر ثيح ةمدقملا

ىلإ ئامال ينب نٍول تاذ ةيرتو ةيقيسوم ةلآ اهدي ىلع لمحت

نم انيحلت ىلإأي عامتس إل لةقاوت ةبغر يلخاد يف تناك يلا، قتربلا

ه.." عاونأ لكب فزعلل ةبسانملا اهنإ ، اهلمانأ
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دالاهل نم رشع ةنماثلا غلبت تناك امدنع اهنيح األىلو ةلهولل

ةنتاف تناك ، ةئيطب ةٍكرحب اهتدصر دق يانيعو اهتيأر ، اهتيأر

ءطبب اهيمدق لقنت ، اهليصافت لك يف ىثنأ ، ايحملا ةيهب لا، مجلا

تيألئل اٌعطاس ريدتسم اههجو ، ئداه مغن عم اهوطخ قسنت امنأك

نا وادوسو ناي زولو جنالوان اه انيع هايض، جوأ يف دبار انسك

نكلو ذاخف األ ةئلتمم ، ةليوطو ةفيثك شومرب ناس ورحم ا، ضيأ

ةعاسلا لكش يكاحي قوشمم اهرصخ ضافضفلا اهناتسف يف ةفيحن

اهيدهن ، يعيبط عصان رهزأ نولب نا تغبطصم اهات رذو ، ةيلمرلا

ال اًتماص قيرطلا ناك نات. ريغص نات نامور امهنأ ول امك نيغزاب

لش اًيئابرهك اًعقص اهنأ ول امك ينتشعر ، اهاوس سحأ وال ىرا

ةطقن تربع نأ ىلإ اٌدودشم يكف بصع أدبو سماخلا بصعلا

ينبعاد نيح يتبوبيغ نم ينتحصأ مث اهنسحب ينتباصأ ، يتشهد

يف ءاج يذلا سودرفلا بيطك   اٌحئاف ناك يذلا اهرطع قبع

مث ةحماج ةيف طاع فهلبة ةدبعتم يتارظن اهتقح ،ال اًفصو باتكلا

بهتلملا يرظن ىدم نم ةيهابلا اهتئيه تالتش نيح صاليت تهتنا

نع يعو زاهج ةجمرب تزجع .دقل ىرخأ ةرظنل تقتشأ وتللو ،

األ ءيس سيل هنأ نم مغرلا ىلع ينترمغ يتلا ةوشنلا كلت ريسفت

ا. ددجم اهارأ الله ؤاست األلو يمه حرط ءاد.
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يليلا عبس اهفيط ينراز ؛ اهفيط ين روزي نأ نود يلال يضقني مل

اآلرخ فصنلا نم قئاقد سمخ طقف.. قئاقد سمخ موي. فصنو

ىتح ةبقاث ةرظن اهوحن تلسرأ ، اددجم اهار أل ىرخأ ةصرف تناك

انقراست ،مث نيحلا كلذ يانيع هب تثدحت ام اهرطاخ يف جلا

. ةملكب سبنت وأ حولت نأ نود تفتخأو تارظنلا

تارشع تدع دقل رشبلا نم اًعون سيل هتيأر ام نأ حضتأ الاقح

وهو . كرابملا زيحلا مسأ هيلع تقلطأ ، ناكملا كلذ ىلإ تارملا

هدصقي ىرخأ ىلإ ةنيف نم ةميدقلا موطرخلا عبقي فورعم ناكم

، اضيأ نوفقثملا هابشأو نوفقثملا و نوطشانلا و واألءابد ءارعشلا

ةيبشخلا واألكشلا ةيرولكلفلا بايثلا عيب حمالت هيشاوح ىلعو

، دويق نود ةايحلا سرامت هيف تناك ةيضام ةبقح ،يف ةمسجملا

هتاياور يف زوجعلا يقيدص ىكحو ، يتاذلا مكحلل عضخت ةايح

، يكسيولا ، ةريبلا مدقي راب لضفأ ناك ناكملا اذه نأ ةيلوطبلا

نم زيمملا ىلع سلجأ تنك . ةيجنرفأ الت وكأمو ، ذيبنلا ،و كاينوكلا

يتبابص اياقب لمحأ مث عاعش رخآ يفطني نأ ىلإ ةيناسرخلا هدعاقم

يذلا سؤبلا .نإ ةسئاب ةليزه تاوطخب األلم بئاخ دوعأو ةكهنملا

تاملك ، يعيبط ريغ اكولس سرامأ ينلعج يتايح ىلع حال

نومره ىوتسم عم ايدرط بسانتت كلت ةعزفملا ةراضلا يقيدص
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نع اهب لزعن ا يرهجو يرس يف اهددرأ ، يمسج يف لوزتيروكلا

: ةيجلودي األ هتاريسفت سحب يل ؛دقلقلا ليللا مالذ

. اهتاذ سيلبإ تب -يد

الم ظلا لحي امدنع ، كلذك اهنأب اًنايحأ يعو ىلع رطخي ناكو

ليللا بهايغ يف حبسأ األقر ينمز يال قيمع مون يف ناكملا دلخيو

ةينجلا اهتيأ يجرخأ ": يقيقح ىنعم ىلإ يدؤت ال تٍاملك ددرأ و

.. يجرخأ ، كلثم انتاف مجاال نوكلتمي نيح نجلا يبحم نم ينأف

ةقيقر ةمسنك ةشعنم اهتذل نإف ىرخأ ةرم ينيعقصأ لب ينيشهدأو

رعشتسا يك .. يجرخأ ذلاي.. كرطعب ينيررح ، ساسح اإل قدقدت

." قيقرلا كدسج

يذلا نأ تكردأ مث يفاألقف الةعم ةعشأ تتشت نأ ىلإ اهترظتنأ

تاذ . ةنيعللا ةليخملل قاهرإ إال وهام مهبم روعش نم ينجلا خي

علتبأ ، ناكملا ءاضوض لعتفأ ةبخاصلا ىقيسوملا توص ةبسانم

اذه نوكي ،دق ةرقتسم ةحار حورلا يف ثعبي يذلا ءودهلا كلذ

هنأب دقتعي يدؤم ،هنإ يعمسم ىلع ددرت ام عشبأ وه توصلا

نسحأ ،يف نحللا ةيقوس سباللم طبهيو دعصي ةيبرط ةراهم كلتمي

هيلإ فاضيو " يدجن " همسأ ، اًبرطم ال اًينغم نوكي امبر هلا وحأ
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هنع مكربخأ امبر اآلن هرضحتسأ ال موطرخلا موخت ىلع يحل مسأ

،دقل ةيئاوشعلا ةينفلا طاسو يفاأل افورعم هنظأ ، هاضاغتأ وأ الاقح

نم مه امئاد انلا ثمأ نولشافلا ،ف يقيدص حاجنب ءافتح لإل ابسانم ناك

اذهبا ةداهشلا تاناحتمأ زاتجأ داكلا هذه،ب حاجنلا فحالت نوعنصي

المهي؛ نكل ةينيدلا تاساردلا يف ةلجخم ةجرد هزارحأ ىلإ ةفاض أل

. ةصاخلا ةقفنلا ىلع بطلا ةيلكب قاحتل وهدلا؛واأل دعو وه مهي ام

و ةيئاضوضلا ءاوج نعاأل ادعتبم ينايك سلج اآلرخ بناجلا ىلع

مهنأ ، االعاقي بسانت ال يتلا ةفلكتملا ةيكرحلا تاصقرلا

، ةيرقصلا ، يدوباجلا ، يجنوتلا ، ةراقنلا ال،و بمكلا نوبصتخي

اذه .غلب اضيأ بيلدلا ،و مودرملا ، نركلا ، يرارجلا مت، ،متلا ةدرفلا

نم ريثكلا ، تامشتحملا تارعادلا نم ةمزرش ، ةفاخسلا ةمق لفحلا

ةرس، األ دعاوقب تامزتلملا ضعبو تاقزاحلا بهيغلا تاديس

،دقل ةقيمع ةجاجز ىرسيلا يدي ىلعو تدعتبإ . تاريطخ ءاسنو

يذلا رخافلا قتعملا ةايحلا ءام نم ةريثك قيدانصب لفحلا نيز

تأدبو اهفصن تيستحإ ، سئابلا يعولا ب بهذيو جازملا شعني

........انأ رررملا :"انأ ليقثلا يناسل نيب نم جرخت فرطلا

" سابرت
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عادبإ هيف ىلجت يذلا اهنايك الح ىدملا ةليئض يتيؤر مامأ .. ةاجف

 اإل ةلزنمل ىحور تمس ىركسلا ةذلو طإالاهتل ةعور قلا،نيب خلا

لدابت تناك اهتيحان ايئاقلت يوطخ كرحت ، قيمعلا يناحورلا ءاشتن

افيط اذه سمتلأ يدي تددم ، فيطل بولسأب تاكحضلا اهتابحيوص

هاجتإب يدعاس اهيف تددش يتلا ةظحللا ،نإ اصخش مأ يل ليخي

ىرخأ ةًرم تدعو يبلقل ةقد رخآ ثيح ىلإ يب تدوأ معانلا اهفرط

: عزف يف قتلا نيللا اهدوع تسم ال امدنعو ،

؟ تنأ -ونم

: رومخملا يسأر كاردإ ردق ىلع   تددر

! لينلا يش..انأ لك -انأ

ىلإ تجرخ ةيتوص تاجوم عشبأ كلت ةيرعادلا اهتاقيفر تاقهق

، عابطلا ذاش ينأب ننظ يتئيه ىلع نكحض ، يئاوهلا طسولا

نأ نود ةهرب تفقو عٍاو. نوكأ امدنع ىتح كلذ نولوقي عيمجلا

هب ثدحتت تناك ام تددر اًدج ةٌحامل تناك اهنكل ، نكاس كرحأ

،قتلا: اهوت يف يانيع

هدك؟ لبق انلباقتأ -
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: يتاذلا لهاجتلا و نازت اإل ةطقن تغلب دق انأو تلق

؟ كلباقأ ام لبق كتفش ريتك كتفوش -

ةٍءولمم ةمظتنم ةنر تجرخأ مث ةئداه ةماستبإ اهايحم ىلع تمسر

اهل تودب كلت؛ ةيلزغلا يتاملك نم ءايحتسإ يدبت .مل مغنلا ب

ملاالسب يدترأ انأف اٌقينأ اًموي كأ .مل نيعل اريكس .. ليفطك

قوس نم ةرطعم ةوسك اًرخآ اًنيحو ، قيرطلا بناج ىلع ةشورفملا

. وقوقلا قوس ؛ ريهشلا ىتوملا اياقب

ةيبشخلا يتذفان تحتف يفاألقف، ةرثعبتم ةعش األ تداع موي لكك

ثال نيزح يح نم .ايهل ةروجهم لٍحن ةيلخ اياقبك فارط األ ةلكآتم

،موي ءاسملا ايف هتفيظو يدؤ ت تامدخلا ليئضة ةناخفش و دجاسم ةث

ةفلتخم رجانحب ءاحن األ عيمج نم تاوص األ يتأت ةعمجلا

نأ اقح ةقامحلا .نم ةقباس اًبطخ نوددري اًنايحأو دحاو عوضومو

األ فارتقأ بابسأ لك هيف يح ؛ كيوتحي ناكم يحلا اذه نم ذختت

ال ةجاضم ةحرابلا ةليل تناك . يعمتجملا ءايرلا و ةيناسنإ عفلالاال

ليللا تانب تاقهق ؛ ةيبابض نممالحم اًتاتش ىوس اٌفقوم اهنع ركذتأ

نم ءزجو دروتسملا يكسيولا ، ةبخاصلا ىقيسوملا توص ،

،وأ فيط درجم مأٲاهن ةيقيقح تناك اهنأ نم اًدكأتم تسل ةثداحم
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لوؤسملا ءزجلا ؛ ةراثم ةفطاع هنأ ىوس هل افيرعت دجأ ال ءيش

ةنحشلا تراثأف اهفيط تانوتوف نم اًضيف صتمإ يتفطاع نع

ثم سيلبإ تنبك ؛ تايمسم اهل قلتخأ تأدب ، يلخادب ةلماخلا ةيفطاعلا

وأ يعقاو لاال يرادم يف اضيأو ةرم تاذ . ةموثرج اهفصو الامك

ينقاس ، يرئاد كيهال نومسري سانلا نم اٌجوف تيأر يعقاولا

ةرئادلا طسو ةسلا ؛ج اهتيأر ثيح ةمدقملا ىلإ ماحزلا نيب يلوضف

نٍول تاذ ةيرتو ةيقيسوم ةلآ اهدي ىلع لمحت يسونابأ يسرك ىلع

عامتس لإل ةقاوت ةبغر يلخاد يف تناك يلا، قتربلا ىلإ ئامال ينب

لكب فزعلل ةبسانملا األيدي اهنإ ، اهلمانأ نيب نم انحل يا ىلإ

: ةجنامكلا وحن اهنقذ دقوملا ،قتلا هعاونأ

. يبون نحل فزعأح .. ريخلا ءاسم _

مهنم: لئاق األرخىقلا ةيحانلا نم

وتاز. ةجنمكلا نم نحأ كتوص سب، يملكتأ يفزعتام _

نايك ىرتعأ يجشو اٌقيش ةيقيرفأ ةنزود يذ اًنحل تعنص دقل

قيقر ساسحإ ينباتجإ دقف انأ ابرط،امأ مهزه ىتح نيرضاحلا

حأاليم جرس تيطتمأ ، ءاشتنإ ةمق ىلع أل ةورذلا ةورذ تغلب ىتح
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يرافسأ يف هلمحأ ام لكب ةيرشبلا يمالد نطوم لوهس يف تحبسو

يف  ناروكتي نافدر ءيضملا يلخادو يبويث األ يهجو ؛ ةيناسنأ نم

حايص أللج يتلحر تفقوت .. غارفلا تانونيك عم ناحماستم نوكلا

. يظاقيإ دمعت يذلا يرانكلا يرئاط

، ةيلقعلا ينيعب اهتيؤر ةركف روصت يتليخم نم يكارد اإل ءزجلا نإ

ركفأ ينلعج يسسحتل اهتراثإو نيعل ءافتحإ لفح يف اهتلباقم نكل

ديبرع درجم هنأ نم مغرلا ىلع طيخ بأ خيش ىلإ ءوجللا يف

وحن باهذلا ىلع اٌروبجم تنك ، يمويلا هتوق أللج هتيحل طشمي

ءاجذسلا لوقع ىلع ذاوحتس اإل لباقم ناطيشلا هيف دبعي يذلا هلزنم

يحلا اذه يف مهفلس رثأ مهرصمتل طقف نيدلا نوسرامي نيذلا

يح ؛ رواجملا يحلا يف اودلو ول نييحيسم اوناكل امبر ملسملا

. انايحأ مهناسل ىلع يرجي امك " رافكلا " يح وأ ةيطبقلا ةسينكلا

هنع تعمس .دقل ريصملا ديدحتو ءافشلا تامارك هيدل نأب نودقتعي

ىلع قيدنز عشبأ ،هنأ يتليخم اهبعوتست مل يتلا تاياورلا ديدع

ةعمجلا موي يتاي مث عوبس وطلااإل ءاطسبلا يذؤي ةحطسملا هجو

هامس ، عمتجملا ءانبو يركفلا ضوهنلا ب يدانيو هتاقرم ىلع دعصي

يراجت مسأ هماقمل راتخأ اخيش حبصأ نأ درجمبو ىنغريم هاوبأ

طيخ". "بأ
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تانب اهيف تبهذ يتلا ةافغ نماإل أدب يتايح مايأ لكك اقمحأ اموي هنأ

امبر ملح، يف ةيراع ينتأت مل اعطق ، ةئيسلا اهتداع يدؤت يراكفا

هأال تسيل يهف لا حلا كلت ىلع اهتيؤر ةركف ذبحت ال يتبغر ألن

.. راغصلا تارفاصب ةهيبشلا يفتاه ةمغن ةنر . ةيناوهشلا تاءادنلل

-ولأ..

؟ فيك ،اهأ شينروكلا يشام بابشلا .. سابرت -اي

ناض؟ مكاعم -

. كانه نم ةجاح يأ فرغنب -ال..

. ةبراض تاجح اهلكش -

سب. تنا -الالاي..عتلا

. ماادق -يل

نيو؟ -تنأ

ديدش. بيرق .. بيرق -
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_يالسالم..

بيط. _يال

نم نكلو ، صخش نم رثكأ اهلبقتسي ةيمويلا يتاملا كم نأ ملعأ

يئارهب اوعتمتسيلا ف امامت يلثم ادج، ةهفات اهيلصافت ..نأ ثرتكي

و رتافلا يبصع تططم مث نيعللا يفتاه تيمر . ةعفنملا ميدع

. ىرخأ ةوفغ تذخأ

، ةقسانتم اهنأ بسحأ يتلا يسب مال تيدترإ ليلقلا ب سيل اتقو دعب

نأ دقتعأ ،ال ةرذقلا يتفرغ ةمامق نيب بوقثملا يبروج نع تثحب

مزجأ داكأ ، بروج يدتري ناك ةيناثلا ةيملا علا برحلا يف يدنجلا

نمؤأ ال اتاتب ، ينيلوسوم دض برحلا يف كراش اذه يئاذح نأب

. نامزلا ةيتافقثمو رضحتلا و ةثادحلا تاءارهب

ينولباقي عيمجلا قيرطلا ىلع ييح، يف ةعيفر ةلزنم يذ يننأ

، يقيرط بصتنأ سارتمك اهتلباق يتلا يتراج ادع ةسدقم ةقيرطب

،مل اهيقدش تجوع مث ةرعاس تارظنب يهجو يف قلمحت تذخأ

اهفادرأ نم ةرظنف ؛ اهرهظ ىنتطعأ نأ دعب إال يهابتنإ ىعرتست

مهنيب اميف اهيلع نوقلطيو "ةزر" اهنوداني ، ةايحلا يطعت ةخفتنملا
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حجرأت اهنأ ريغ نيلجر ىلع يشمت ىرثمك يه ،" مسقملا " مسأ

بقلب ةريدج ذاذر كش ىندأ نود نم ، ةزفتسم ةقيرطب اهرصخ

ةقداص ةهيزن ، ةمزتلم ةيعويش يهو ، تايئاوشعلا مجلا ةكلم

ءافخ. دحأ،يف نم ةئفاكم راظتنأ نود ءافعضلا نوعت ، اهتيضقل

يرصب تعقو ، ةموثرج عم ةيدسج عالةق ىلع تناك ارخؤم

اهذخأت ةئرتهم ةقرو ىلع نوميللا ب ةبوتكملا هلئاسر نم ةدحاو

اي تب "اي اهيلع بوتكم ، جوجح ةيلبط مامأ احاورو ةئيج حايرلا

يلخ ": اضيأ اهل بتكو نيفصن موسقم بلق اهطسو يفو لين..

مدآ". صلخملا كبيبح " لفس األ يفو " حوتفلا موي ةليللا حوتفم بابلا

لا فطأو ءاسنو جرلا نم ةيمابلا يح عبقي نم لكو انأ دقتعأ امكو

هلعف ام رارغ ىلعو هل، اهتيرزع نع تلزانت اهنأ نيطايش و

عابشأو األب رودل هقلمتب تارملا ديدع يف اضيأ كلذ لعف ةموثرج

تناك امل كلذو ، اهتبع موال هرجح يف اهعضو التو ببقلا اهيدخ

نئاك يأ فرعي .مل اهابص ناوفنع يف تناك اهنأ يأ هتولخ دادرت

، ناطيشلا و ينغريم خيشو يهو انأ طقف طق، ةثداحلا كلت ناك نم

يف سوجي ال طاع ناك امدنع ةمتاع ةرتف ىلإ ةصقلا هذه دوعتو

يوالحقاإلثان يالقح طقف لمن ركذ هنأ ول امك ةيمابلا يح تاقرط

. ةيمابلا يح ءاسن راكوأ فصن ىلع قبعنأ امبر ،
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نع ،امأ ةقرسلا و ةفطاعلا و ةماهشلا هنع تفرع هابص ناوفنع ذنم

فرط ىلع ةرم تاذ اهعمس يتلا ةمكحلا ب نمآ دق ناكف ةريخ األ

اهب ىنغتت امك ةسيرملا وأ دسافلا حلبلا ريصع ةعئاب نيز مأ ناسل

: لوقت تارملا ديدع يف اهعمس ؛ ةمزتلملا ةيعويشلا ، يتراج

نع ةلوقملا هذه ةثرو نيز ".مأ وهيف ارخت ام وهيف لكاتبلا ناكملا "

ىدحإو ، اهنامز ةفوسليف تناك يتلا ناطلسلا تب ةيدعس اهتدج

ناك ،ويتلا ةيمابلا "يف ةيادنأ " رهشأ ةخيش ، ةيمابلا يح زومر

فقاو ، روتلا سبك ، كرب لمجلا ، ةسيرملا عاونأ لك اهيدل روفم

نع سؤبلا نوعزنيو ، ىاريحلا يشتني ثيح خلأ، تز،...

اهنع عاشيو ." لبمرغ " اهنومسي ةحرس يف نوهوتيف ، مههوجو

نم ".األلو رمحللا نجلا " هنومسي امب ةلص تاذ تناك اهنأ اضيأ

ينقاس امدنع ةيوناثلا ةيمابلا يح ةسردم ةجض يف تالانيق ويلوي

نولكأي ثيح نم مداقلا تيصلا عئاذ دلولا ىلع فرعتلل يلوضف

ةبنك ةيشاح ىلع ايصق انكر لتحي ، درفنم سلجي اكن املو ، رشبلا

هل: تلق ناذئتسأ نود ، تسلج ، هوحن تهجوت

؟ ضعب لكاتب سانلا ناكم نم ياج تنأ يحص -

هتاذ. يف احئاس ..وه صحفتب هيلإ رظنأ ةدم
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: هزازفتسأ تلواح

كيب.. سنوتتب اهلك ةسردملا -

ةداح: ةجهلب ..مثقلا هسافنأ ململ

هد. يز كالم اهيف هدام دلبلا .. ءايبغأ -وتإ

نيو؟ نم اوباج كلاالمهد بيط -

. هوقدسو سانلا ولكايب برغلا يف ويل قلا وتبوب قميلا..ه نامثوأ -هد

كمسا تنأ ، ةلحلا انهرك وتاز هوبأ ياس، باضك هد نامثع -خاي

ونم؟

؟ تنأو مدآ، يمسا -انأ..

. فسوي -

، راود األ لدابتن ، ةايحلا بئاون رطاشتن ؛ نيمز تمال انيسمأ اهنيح نم

، توعصلا نع ةضاعتسا بحلا ياشو ، بصقلا رئاجس عنصن

هبنك ىلع سدكتن ، ةرثعتملا وراكلا ةبرع ىلع ةسردملا بهذن

، خيراتلا ذاتسأ تاقرطه لظ يف تقول ا ؤطابت انملؤيو ، ةنيعل
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يمرن . ةيبارتلا تاعاقفلا ب ةغبطصملا ةيلا بلا ملاالسب تاذ يستكن

ةميلو حبذت امدنع ، قيرطلا سيناوف مطحنو لزانملا ىلع راجحلا

نمو ، اضيأ تارمل نوؤعدم وال تارمل نوؤعدم اهلج أل قباستن

لوؤيو ؛ همسا لحم حوال ةلحلا يف ننق مدآ يقيفرل بقل تقلتخأ انه

ةيمابلا يح بئاون ةواسق نع درشتملا داع نيح ديعب دهع ىلإ كلذ

ترسك اهموي ، ةحيرصلا ةيرصنعلا سرامت ثيح نم ةنحاطلا

يتلا الت سلا ةقيرط ىلع تيوشو ةديج سالةل نم فارخ باقر

تاطاشم تاسوسو نم هئايح ىلع مدآ ةيئاهش تقوفت ، باعللا ريثت

. هتبغرل ،مفلا ةيمابلا ةلح

نوضكري ةفيحنلا مهماسجأب ءارعلا األفطلا ةيمابلا يح بعلم يف

عم رابغلا تارذ ،" يروفادلا " ةبعل نوسرامي ، حرملا اوعنصيل

ةريشم ، نيلينلا جرم ةطيرخ تمسر مههابج ىلع قباستملا قرعلا

،" ليفلا شرك " والاقح ةيناقيرف األ ةفاقثلا زكرم موطرخلا ىلإ

يف سمه ،مث اوفقوت : مهدحأ قلا مهوهل ةحاسمب تربع نيح اوفقوت

. هراروجب البع نذأ

. يعويشلا دلولا ونم؟هد هد فراع -

: هقيدص در
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رافك. نييعويشلا -قاولا

مه نويعويشلا نأ نودقتعي دئاسلا مهفرع ؤهالءيف لا معلا ءانبأ

ثدحتي نم لك نأ كش ىندأ نودبو نونمؤي مهنأ ،مث رانلا دوقو

،مث يعويش وه ةموكحلا هاجتأ تاماهت اال ليكيو ةفسلفلا نم ليلقب

ةفاقث نع هوبستكأ امبر ي! عيشلا و يعويشلا نيب نو زيمي ال مهنأ

لزنم رخآ .اما قلغملا يذاألقف يكرايرطبلا ةيمابلا ةلح عمتجم

مأ هنم تجرخ ، ناخد بئاحس هءاضف ىلع لكشتت امئاد يحلا يف

نأ دعب قتلا ةيكذ ةٌحئار اهنم حوفت ثلا ثلا اهدقع يف ةأرمإ نيز

: اهيقدش اتيواز تدش

. ةوهق برشأ .. لضفتإ -

: ةئداه ةماستبإب تلق

. ينات تقو -يف

وقتلا: تزمل

. بيرق   كفوشأ -

: قاوتو فهلتم توصب تلق
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تقو. برقأ -يف

: دعتبت يهو قتلا

لألوالد. تقتشأ -ام

ديدش. مهيل تقتشأ -

. يتبغر اهتعدوتسأو ىلفسلا يتفش تلكأ

ةينيد لاال ةيعيرشتلا مهتئيه كلذ يف امب ةيمابلا يح لفتحم نإ

، ةرعادلا ب اهنوفصوي مهعيمج يقياشلا دمحاديس جاح ةلحلا يتفمو

مهنأ ذإ ةليصأ ةيسورفب نوعتمتي مهو يفاألرم بجع ال نكل

ةقيقح طقف!يف اهئادر ..نم اهئادر نم ةأرملا تايكولس نوددحي

كلذك تسيل اهنأ يل: قلا امدنع ةرياغم ةرظن ةموثرجل ناك ةقيقحلا

ىلع بتكي اهلا،مل فطأ ماعطإ  أللج اهدسج فظوت طقف يه

طيخ بأ خيش نم ريثكب فرشأ يه حلا يأ يلع . ةرهاع اهتيصان

تأطوت املا :طل اضيأ .قولا اهريمض ءاشحأ نم اهتفيظو يدؤت ،

. راغصلا لجأ نم اهلزنم بتع
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ءاسؤبلا يئاقدصأ ةقفرب ةحطسملا راهنأ لوطأ فافض ىلع تسلج

ءادتع اإل ةباثمب مهبناجب سولجلا اإلطالق، ىلع ءوس األ مهنإ ،

: مهدحأ بعادي ةموثرج ،قلا تاذلا ىلع

. كسار نم بره كرعش نمل .. تربك كتاحلج -

إل انكحض طقف ةكحضم هتباعد نكت .مل هظيلغ تاوصأب انهقهق

اآلرخ.. درل عامتس لإل انأيهت ،مث مهنيب راوحلا ةراث

ام ينات هد يرعش كتيدأ ول هد،انأ ةلمنلا سار يزلا كسار -

. كشو فوشنب

ه: تبابسب ريشي قلاو

. رادصإ رخآ هد.. سأرلا ةجاح فراع ام -تنأ

. صفعم كشو -

. بلكلا يز... كشو -

. حدقلا ةيرصق يز.. كتعلص -
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...............................-

... يمهو -..................اي

.......... ......................-

...... دادش -............مكلا

ةمحللا ........ قنخأ .....-

نايشادراك ..................-

.............خةلا يبرع ....-

نونخج ........... شاغل -ام

ينار -.....................ام

ارب........ والماق اوعرز -

-

يد.. عمسا -
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. رامسم ..................-

يد.. عمسا تنا ال..

. رارف .......................-

. توعص سيك يف هومسري ناك هد كمشخ -

يف ةمهم ةيضق شقانن اموي سلجن ،مل يدجملا ريغ اناروح لوطي

. ةايحلا نوعنصي مهنأ نودقتعي ىقمح درجم ،اننأ طيحملا

: ينأش ليلقت ال واحم يقياشلا قلا

نيز؟ مأ فيك -

هتبوبحم نم فرشأ هذه ةرفاس هل ودبت يتلا نيز مأ نأ ملعي وهال

: راكنتسإب تلق اهيلع راغأ تنكو ، لبقتسملل اهئاشغ ظفحي يتلا

. ريخب -

: يتحزامم لواح ةيشغم ةثابخ يف

كاد. اهتيب يف ةوهق انتوعد يب بلا طم -تنا
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: هيضاغتم تلق

هد. لغشلا نع تفقو -

وهو راسملا فرجي نأ لواحف قلا امم يرجضت " كبلق " الظح

: ةلشلا يراشتساو ، عيفرلا زارطلا نم يتافقثم

؟ ةركب ةعاتب ةلفحلا ب اوتعمس -ام

ةلفح!! : ةمظتنم تاوصاب اعيمج انلق

: ةموثرج قلا

بج! ةفقاو ةلفح ..يد وسيت سان تعاتب ةقنزلا دصقت -

اندقتعأ ءدبلا يفف ، يقوسلا قوزلا سفن كلتمن انعيمج ةقيقحلا يف

فلي صقار فزاعو زرابلا اهفرط زهت ةينغم ؛ ةيئاوشع ةلفح اهنأ

. ةينونج ةقيرطب هسأر

. ةيكيس كال ىقيسوم ةلفح يد خاي -الال

: نوقفتم قاولا
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. اناعم مسقتب ام يد صيصلا -هآ..فحالت

مل يتلا نامكلا ةفزاع فيطو ةكيس كلاال ىقيسوملا نيب ينهذ طبر

: ايروعش ال تلق ، ةظحل يريكفت حرابت

. كاعم   يشام -انأ
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اهتلباق

تجسن يتلا ةيدرولا يخااليت تددكأ ةقيقح اهتيأر األىلو ةلهولل "

، مهزيمتت نيفزاعلا روباط ىلع ةقلأتم اهتيأر ! ةقلطم ةيئاقلت يف

دبار انسك تيألئل يذلا عطاسلا ريدتسملا اههجو اهنيع اهتماستبإ

، اضي ناأ واد وسلا و زناي وللا الناو جنلا اهانيع هايض، جوأ يف

اهناتسف و ةئلتمملا زاخف ،واأل ةليوطو ةفيثك شومرب ناس ورحم لا

، ةيلمرلا ةعاسلا لكش يكاحي يذلا قوشمملا اهرصخ و ضافضفلا

نيغزابلا اهيدهن ، يعيبط عصان رهزأ نولب ناتغبطصملا اهات رذو

نات.." ريغص نات نامور امهنأ ول امك
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نيبت سمشلا ، اًرهظ ةثلا ثلا ىلإ ةمئاق ةيوازب ريشت ةعاسلا براقع

ةراتو ةيؤرلا دودحم اًلظ مسرت ، ةحباسلا بئاحسلا نيب يفتختو

نيذلا نم رمز ، لفحلا ةعاق وحن " كبلق و" تهجوت ، اًجهو عقفنت

اوأدب والاقح ةركذتلا كابش راظتنأ يف نوسوجي اركاب اورضح

ريغ كابشلا لمن، ةرمعتسم غشاالت مهنأ ول امك هوحن نوفرطختي

نذذفتسي ذاخف األ تاخفتنم تاديسلا نم ولخي ال يذلا مظنملا

لماكب تيتأ . اهتبغر نع ةنكاس ةيلوحفلا يتوهشو يتزيرغ

يندواري ءيش لك نأب ينربخي ساسحإ ىلخاد يفو تيتأ .. ييعو

دوجوم ضومغ ىلإ ريشت تام عوال تاءادن اهنإ ، ايقيقح ينهذ يف

تلباق ادج اريثكو ، ءاضفلا يف قلحأ ىنأب تملح ام ًاريثك ، ًايلعف

مويلا كاذ يف يننأ مكيلع يفخأ .ال رادملا سفن يف نامكلا ةفزاع

ذنم ، اضيأ جرخي ال ثيح نمو لفسأ نمو ىلعأ نم ءام تجرخأ

لاال ىلإ ةحادنم ةيرحو ىهانتم حرمو ةيقيقح ةعتمب ترعش ةيادبلا

اهميقي يتلا ةيكلملا االت فنركلا ك ادج اًيهاذ ناك ، ةياهن

ةبشخ ىلع اآلالت فلتخمب اٌفزاع نيعبرأ براقي ،ام نويزاوجربلا

لبلبلا ديرغت نيب ةجوزمم ةيقرش ةينوفميس نودؤي اوأدبو ، حرسملا

فوفصلا نيب اهنع تثحب . قيقر يسرج نينرو ءاملا ريرخو

تعجرأ ىرخأ ةرم . اهدجأ ملف حرسملا ىلع اهتاذ يف ةحئاسلا
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ىلع ةحلم ةبغر ينترتعأ ةلهول األلم،مث روسكم داعو يرصب

نوكلا انمساقت ةسوملمو ةدوجوم اهنا يساوسو دكأ اضيأو ، ءاقبلا

راتسلا فلخ اآلننم جرختس اهنأ ول امك اهترظتنإ ، نيجسكو واأل

نم تيتأ :دقل يلخاد يف تلق ، يراوجب بلصلا رادجلا نم ىتح وأ

، لوصولا نود بهذأ نل ةدهجملا لا يخلا تافاسم يوط أل اهلجأ

: سولجلا لم يذلا " كبلق ل" تلق ءانغتسإب

. دعاق ..انأ يشمأ رياد -اذإ

ضعبل ةفيخسلا ةيريدقتلا تاداهشلا نم ريثكلا ب لفحلا مدقم ءاج

، ةغومرم ابصانم نولغشي نيذلا اًيلك، نودسافلا صوخشلا

هيف، ةديحولا ةبعلل يزيكرت تيطعأ ، يفتاه عم ادعتبم مهتلهاجت

: مهتقيرط ىلع مدقملا ددر اهعم اًحئاس تنك ةظحل .يف نابعثلا ةبعل

.." انوللا رمسأ " ةريهشلا ةيبونلا ةينغ األ ماتخلا -يف

: حوحب توصب ةينغملا قتلا

انيف؟! يو .. ورجاكسم -

: شوك ابموك عاقيإ ىلع تنغ
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ننا قيبك رإ ليران لك

ننا كيفس اركسا قيبك

ممنبات غيَأ دِش نايإرقآ

.. انوللا رمساو

تجسن يتلا ةيدرولا يخااليت تددكأ ةقيقح اهتيأر األىلو ةلهولل

، مهزيمتت نيفزاعلا روباط ىلع ةقلأتم اهتيأر ! ةقلطم ةيئاقلت يف

يف دبار انسك تيألئل يذلا عطاسلا ريدتسملا اههجو اهنيع اهتماستبإ

ناس ورحم ا، ضيأ نا وادوس ولا ناي ازول الناو جنلا هايض، جوأ

ضافضفلا اهناتسف و ةئلتمملا زاخف ،واأل ةليوطو ةفيثك شومرب

اهات رذو ، ةيلمرلا ةعاسلا لكش يكاحي يذلا قوشمملا اهرصخ

ول امك نيغزابلا اهيدهن ، يعيبط عصان رهزأ نولب ناتغبطصملا

لثم ققحت نإ شعرم افوخب ترعش نات. ريغص نات نامور امهنأ

اهفصو امك تسيل ةقيقح اهنإ ، شهدي للج اٌرمأ اذهاألحالم

ةتكن ؛هنإ دسافلا طيخ بأ خيش تافارخ تمعز امك وأ ةموثرج

الل. ضلا اهيف شعشعي ةيحلب ةنيزم ةفيخس

،الشيبه متكأ ريصق رغص،فطال األ هنبإ ءاجف ثلالث بابلا تقرط
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: ةرابعلا عنص انأوأت تلق الء، حنلا ةيمابلا لا فطأ

؟ دعاق -ومالان

، يقرعلا واالعتسالء رشبلا ىلع ةدايسلا موهفم تضفر املا طل

ةقيرط ىلع ومالان تلق طقف ، ناسنأ لكل ةايحلا قح ترصانو

. ةينثولا ييح تادقتعم فلا الخأ يك ءاجذسلا

، لزنملا نم خةيلا ةهج يف ةديحو فقت ةفرغ وحن لضفتلل يناعد

بناج اإلساليم،يف شقنلا ضعبب ةنيزم ليئض ءوض تاذ ةفرغ

افوخب دقعملا ةفاح ىلع تسلج ، ةسدقم ةيآ هيلع تبتك ًاحول رخآ

قلا: هانيع ترمحإ نأ دعبو فرحب سبنأ نأ ،لبق يمسج شعري

فاخت ام نكل .. نامكلا ةرم ، ونش..هلاالسو يل ياج كفراع -

. بسانملا ناكملا تيج تنا

األ قشلا نم لملمتأ انأو بارحم لخدف نيتعكر يلصيل يننذأتسإ

ىلع لمحي ءاج يربص ىلع اًقاش ناك اٌتقو دعب ، األرسي ىلإ نمي

ريغ المس طلا ضعب اهيلع أرق مث ناويح دلج نم ةعطق هدي

ءاجذسلا ضعب . ايئاقلت دوعيف هخريو طيخلا بحسي أدبو ، ةموهفملا

فقوت نا دعب ،قلا ءامسلا ىلإ دتمم اذه هطيخ نأ نوعدي يحلا يف
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: هئاره نع

. ةمارك وحبضن دوسا ونول دوتع بيجت -المز

عم اًقسانتمو اًمغانتم ، ةيسحلا اهتاريثم نم اًءزج هنأك نامكلا أدب

تربع يتلا ةيروطس األ تاموسرلل اٌهباشم ، يوفع ءيشك اهرهظم

هتفيظو يدؤي اهنم ءزجك نامكلا ايلا،نإ طيإ يف نامكلا خيرات نع

يعضوم حرابأ .مل سوقلا و ةمعانلا اهلمان أل ةباجتس باإل ةشهدملا

، سانلا نم ليلقلا نضتحت ةغراف ةعاقلا تأدب لفحلا ءاهتنإ دعب

مهلمع نوسرامي ةفاظن لا معو ، مهضارغأ نوملي نومظنملا ضعب

تءاج . ينجوهاملا ىلع ةسلا جلا تارخؤملا ةراذق هاجتأ يناسن اإل

نأ نم مغرلا ىلع ، ةئبعملا سطاطبلا قئاقر نلمحي اهتبحيوص عم

ةيحان اهجوتم تلق ، يراوجب سولجلا نرتخإ نهنأ إال خهيلا ةعاقلا

اهل: يتاملك اهجومو يقيدص

! توص بيجب سطاطب يف يسفن -

يتلا ةداعلا اهنإ هل، وبصأ ام هنهذ يف راد يذلا يقيدص مستبإ

امعان افرط تحمل التاهب. يمجلا ديدع انلطو ةيوناثلا نم اهانثرو

نماأل اهنإ عشملا اهنولو اهلا مج لكب ةسدقملا اهدي تناك ؛ يندصقي
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بهذي نأ يقيدصل تسمه كل، ثدحت نأ نكمي يتلا ةمخفلا رومأ

تأدب ةينوتيزلا اهتقيفر ،امأ رجحتملا هدسج كرحي نأ ىبأ هنكل

تلثم اهنأ ملعأ ام، رود يدؤتل ةبهاذ اهنأ تقلتخأ امدنع اًدج ةعئار

الل غتسا عيطتسي ياوس نمو ، ءاوج انلاأل أيهت يكل دهشملا اذه

تلق: ، فقاوم اذكه

ريتك.. كتفش -

نيو؟ ينتفش -انأ..

. رمقلا اهيف علطي ةليل لك -يف

ونش!! يب رمقلا -عوالةق

. كهبشي -ألون

تلا: اهفك،قو ةحار فلخ اههجو تفخأ مث ةلوجخ تقهق

؟! رعاش -تنأ

. نيولح سان بنج نوكأ امل سب يلا.. وط -ام

! يعيبط كنأ دكأتم -
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: اضيأ اهل تلقو ثيدحلا فارطأ انبذاجت

. ةينات ةرم -تنالاق

مامت. يكوأ -

نيو..! -نكل..

انه. امياد -انأ

انه. نوكب يلا وط ينات ةليللا -نم

. رونت -

. كتفرعمب تفرشت -

. نامك -انأو

اهفرط بناجب سولجلا فرش تلن يننأ يتاويح تازاجنأ مظعأ

ىدنأ اهترارحلو اهفصو ضيورت بعصي ةذاش حةلا اهنأ ، معانلا

. ينيبج
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اهمساق ال طقف ةيوضع تلجس ، ىقيسوملا دهعمل يترايز ترركت

تاعمجت سنأتسي ال ةايحلل يقوذت نأ ديب ، حابصلا سافنأ

لضفأ " ةيمابلا ةيقر " نأ دقتعأ تنك يدهم يفف . نييزاوجربلا

،مثال ينغت اهنأ اضيأ دقتعأ تنكو ، ةحطسملا شارف ىلع ةينغم

ةعقب درجم ةيمابلا ةلح نأ ءيسلا يعابطنا كرادت لبق تكردأ اقح

نم ءايش لأل فيعضلا يلقع روصت ،توالاش نوكلا نم ةنيزح

راكفأ ةهجاوم نم سارتحا نود فقثملا رود قلمتأ تبو ، يلوح

كلذ بلطتي اهوحن يضملا ناك املو ، ةفرطتملا ةيمابلا ناسنا

. ةنهارملا تأرتجأ

اهتثونأو فرح األ سبن يف اهتبوذع ، ىهتني ال اننيب ثيدحلا ناك

تسل يننكل ، ةثداحملا ةيبذاج نوريثي اوناك اههجو ريباعتو ةضايفلا

هيف تنلعأ يذلا مويلا .يف ناتعجادلا اهانيع مامأ ثدحتلا يف اًديج

لينلا لحاس ىلع يتقفرب تناك ثيح مويلا تاذ وهو ، يقشع نع

اهتبغر رظتني اهنامك اهنيمي ىلعو ينع ةبرقم ىلع تسلج ميظعلا

حيسن انلعجي اًقيش اٌعوضوم نع ثحبأ تنك . رهنلا جاومأ لزاغيل

يف هوتنل ةفلكتملا تارابعلا نم ريثكلل جاتحت ال يه ، انضعب يف

هاجتإ يفطاعلا اهروعش نم اهتبستكإ ، ةمعان رعاشم كلتمت ، انضعب

تناك ، ءيش لك نع هربخت تناكو ، ديعب اًدح ىلإ هبحت يهف اهدلا و
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اودبي نيح ةلهاجتم ، لوقلا نم لوسعملا اهلدابأ امدنع ةيفطاع

امدعب . تاداقتنإ اهوحن هجوأ نيح ادج ةيبصعو ، اًدراب يزيكرت

يتذفان ىلع اقلق تفقو يسب مال علخأ نأ لبقو لزنملا ىلإ تدع

؟  اهربخأ ،له ةنيزحلا

: سانخلا قلا قيمع فاوط دعب

. بحلا اهحراطو بهذأ -

: اهتمضانو يفتاه تجرخأ ، هتثابخل تمستبأ

: فيف ط توصب تدر

-ولأ.

كتيحص -ولأ..

ةسل. تمن -ال..ام

ونش؟ ريخ..يف -

كيل! اتقتشا سب.. -ال
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؟ ضعب عم انك ام ةيوش لبق انحإ -آآآ..

كتيهتشا .. تيبلا لصوأ ام لبق انا خاي نمز!!.. زياع كقوش يتنا -

تلا: ..قو ناتقيقد تمكبت

ديدج! قوش مامت..هد -داع

تلق: ، ناسل ةوفه ىلع يتأت يعو نملاال ةظحل كانه

! كبحب -انأ......آآآ..

: ةئتأتم !قتلا اضيأ يلو اهل.. ةئجافم تناك امبر

.. ينات تقو يف هد عوضوملا يف ملكتنب -

انايحأ يهف ةقفاوملا ىنتطعأ دق اهنأ دقتعأ ةلهولو يسافنأ تبحس

. فقاوم اذكه عم لماعتلا يف ةعراب تسيلو ادج، ةلوجخ ودبت
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ةمينرتلا

ةريهشلا ةيسنرفلا ةكراملا تاذ ةموثرج مالسب تيدترأو .."

يتعاسو ، وقوقلا قوس نم سخب نمثب اهنيرتشأ يتلا " تسوك "ال

ةيؤر تدصق ،مث نيصلا نع ةجتنملا ةيراجتلا "Ck" ةكرام

ام ىلع نوكتس روم لكاأل اهتيؤر دعبف األرم فلك امهم ةسيدقلا

".. ماري
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: تشوشو

. ةنزود -

؟! ةنزود -

سارجأ تضفنف اًيجردت نحللا عراست مث فزعت يهو هئداه تأدب

نيجسلا ناوركلا ىنغ ، روهد اهنوطتسإ يذلا اهرابغ سئانكلا

، اٌزازتهإ ردصت ةحماج يواطخب راوثلا كرحت ، ةيرحلا يناغأ

انتيوه اهطويخ نيب لمحت يتلا ةيقيرف األ ءايز األ اوسبل ييح لا فطأ

خوبو نويبونلا حفاصت ، فاجلا ةرذلا بصق نم اٌنامك اوعنصو ،

يف شارفلا ىلع انكبتشأ ةليل تاذ ألانن ينتقمت يتلا ذاذر الم. سلا

يتاعبلا نم هترسا ةسارح ينفلك يذلا اهابأو ةيؤرلا بايغ

ينتطعأ اًددجمو ةماستبأب ينلباقت يهاآلن اهو ؛ ةلحلا يمارحو

ناك هطيخ رخآ يفف ، ءاجذسلا هكفإ ىلع راث طيخ بأ خيش ، ةايحلا

طيخلا دشي ناك ، ضاحرملا عاق يف هسنديو سدقملا باتكلا طبري

اآلناذ: ىدان ، ديري ام ناطيشلا يطعيل ىرخأ ةرم هتلفي مث هيجنيف

تصقو باهر اإل ةبراحم نلعأ دجاسملا نم فلاالح، ىلع يح
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لولحل ةعمجلا موي راص ، شبغلا نيب الم سلا ىشف ، ةفئازلا نوقذلا

. ريخلا ءاجو .. ةيمابلا عقاو سملت اياضق

با رباع عاقبلا لك فاط ةعيبطلل قراخ نايك نامكلا نم تلعج دقل

سراونلا ، ةيدلبلا معلا ؛ عيمجلا هايح ، تيناوحلا و ةفصر أل

، ةقلغم رئاود يف نوهئاتلا ىرايحلا ، تاطيحملا ربع ةرجاهملا

. راوثلا هايح .. بصملا ىلإ عبانملا نم لينلا هايح

هجو يف اًدص تفقو يتلا ةمينرتلا تاذ يه ةئفادلا مايه ةعوطقم

يه ، نييبونلا انفلس ثارت ىقيسومو تاكادنكلا عاقيإ يه ؛ نامورلا

. ةبولسملا انتراضح اهتاذ

ةمصاعلا موخت ىلع يئاوشعلا يحلا نم دلولا ةصق ارخؤم تدرو

لينلا يبناج ىلع تننق دقو ، ةللدم ةيريرح ةريمأ مامز كلم يذلا

، ةرذقلا تاطاشملا هاوفأ يطتمت ، احبس حبست ، ابونجو مشاال

ةعباقلا روطاس مجلا ةرازج يف تابابذ ناسل ىلع اضيأ ترجو

ةلح نم ةليلق تاجرد دعب ىلعو يعوبس "األ وسفد "مأ قوس طسو

يفف ةيمسر ةفيحص ىلع ةهافت اذكه رشن زيمملا نم كي .مل ةيمابلا

نجىوال ةلياش "خةلا االىلو اهتحفص ىلع ربح قشر األسم

فئاحصلا هذهب   مزاجلا   رشبلا نامي أل بجعتأ انق"، ةفقاو ةعفاش
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نع ردصت ةيناطيش فئاحص اهنأ ، ةهوشم قئاقحل جورت يتلا

(ه) تنبلا مسا (ي) دلولا مسا ، ةقازحب ةيقازتر األ نونهتمي صوصل

األمالةيئ. ءاطخ نماأل ديدعلا ...خلأ،عم

ديدجلا بحلا هاجتأ ةبطصملا هتلش تاشوانم نم اضيأ ملسأ مل امك

مهدنع بلكلا ": ينحرامي ناك ؛ حضافلا ةموثرج ناسل   ءاذيإ و

نوؤش يف لخدتلا ةيمابلا ةلح ىلع يغاطلا عباطلا كنم"،نأ ىلغأ

ةيمابلا يف ،اننأ ناكملا ةيحطسو ةيوفع ىلإ كلذ لوؤيو ، نيرخ اآل

اذام..مث مث تافصلا لمجأ ىلع يمسنو ولاالمئ حبذنو رثاكتن اموق

إال ةيمابلا يف اوسبل نا امو ءاضيب ةيجس ىلع نودلوي ، ميرك هللا

دنع كباتني ام لوأ . ناسن واأل مهسفنأ ىلع ادج نوريطخ اوراص

، ديجلا يرامعلل يواروفلا ؛ قبتلا ةحئار ةيمابلا ةلح ةطحم لوصو

ساقي اضيأ انهو ، نوطاعتملا دنع ةميخف ةناكم ذوحتسي ةرادجبو

، انايحأ هل نودشنيو هب نورخافتيو ، ةفسلا و سيكلا مجحب لجرلا

،" اناجلمو انزعو انقيدص كامتلا ": ىنغت يقياشلا دمحاديس نأ ىتح

وهو هاوس؛ ىلع يواروفلا توعص قوفتل للج رس كانه

هلا ورس لسغو توعصلا نطع يف تشطلا تاذل همادختسأ

علتبت داكت ةيمابلا لزانم كلذ. نولهجي نوريثكلا ،و قزمملا يلخادلا
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و شرحتلا ، طاوللا ، انزلا ،و يقرعلا ىراضت ي اهءانب نيب ، اهضعب

! اضيأ ةيلثملا

ةنيل ةقسانتم ، ةعيدولا ريفاصعلا حلا ،حاهلا نكست ضايرلا ىلع

ىرخ واأل ةنيفلا نيب ، ماليكئ نوكي ألن برقأ اهعبط ، اضيا ةيوقو

.. راهز اهلاأل ينحنتف لزنملا ةقيدح ىلع ةجهتبم يفمالحم ىشمتت

ريسعلا رشب!،نم وال ءوس اهسسمي مل ةكرابم ةيقن ةسيدقك راقو! 

تدعب امل . لعفن املثم اهتايح سرامت اهنأ ماهلتسأ يخيلا ىلع

يمسج ترمغ ، يوتش بوبه لا سرأ يف اداج أدب سقطلا و سمشلا

ةريهشلا ةيسنرفلا ةكراملا تاذ ةموثرج مالسب تيدترأو دراب ءامب

يتعاسو ، وقوقلا قوس نم سخب نمثب اهنيرتشأ يتلا " تسوك "ال

ةيؤر تدصق ،مث نيصلا نع ةجتنملا ةيراجتلا "Ck" ةكرام

ام ىلع نوكتس روم لكاأل اهتيؤر دعبف األرم فلك امهم ةسيدقلا

يف واآلن مويلا اهتلباقم ةرورض نع اهتربخأف اهتفتاه ، ماري

ةشه: بابسأب ةللعتم كلذ،قتلا أللج يقيرط

. دعاق يوبأ وهللا.. بعص -

: مويلا اذه دسفيس ءيش ال ىنعم يف تلق
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ياج. وضرب -

يف لمأتت كلعجي ارما األمادق ىلع ايشم ضايرلا ءايحأ يف لوجتلا

األ لكب ةسئاب ةايح يه كلذك ةفرتم ةايح اهنأ ؛ديب سانلا ؤهال ةايح

نهذلا يف لكشتي ةعفترملا ةيناسرخلا ينابملا ىلإ ةيؤرلا وحلا،ب

رادج ىلع ظالهم للظ دق ليللا ،و اسراق دربلا ناك . ناكملا ةشحو

نع اهتربخأو اهتفرغل ةلباقملا ةهجلا يف تزكرمت ، ضر األ

! حابصلا سمش اهنأ ول امك ةئفاد ةعشم اهتذفان نم تلط ، يلوصو

، ةيواميك تارفشبو ، نويعلا ب انثدحت ، اهتعور دنع اتماص تفقوت

اهل: تلق يريبعت زجع نأ !،دعب اضيأ دسجلا بو

كيل. ياج -انأ

نيو!! يجت يلع بووو -

! لصحي لصحيلا و كيل ياج -انأ

. ةينات ةرم تنحالاق يكوا انأ.. انأ انأ -انأ

! يتنأ يلا عت بيط -

هدك.. دعب لخدأ -انأالمز
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كيلع ملسأ المز -انأو

انه! نم كيل عقح اتعجر ام -وهللاذا

-مامت..

نأ ملعأ تنكو ، ياطخ تعبات اهرودب يهو يرهظ اهتيطعأ

يف لكش فقوملا .اذه تافتلأ نود يضملا تدمعتف ينقفارت اهانيع

اهذخأيس يذلا سرافلا كلذ تحبصأو ، قشاعلا لطبلا ةروص اهنهذ

نطوم ىلإ اهب قلحيو ناحانج هل ضيبأ ناصح ةوهص ىلع

ةمتهم ينتمضان ةيمابلا رايدل يلوصو لبق . ةيضفلا تاريحبلا

: ةثباع ينتلأس يلا، حل

! سابرت اي اتلصو -

: اركنتسم تلقو ةدم

ونم؟ سابرت -

هدك! كيل لوقب مدآ كبحاص اتعمس -انأ

اتلصو -يأ
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واج. واج ..يال يكوأ -اذا

. ةموثرج وبقل وتاز مدآ ةركف ىلع -

؟ سابرت كومس هيل تنأ بيط -دج!..

. يسأ ام نكل كيروأح -

ناك يذلا لا ؤسلا لثم هلثم ، ينهجاوي نأ نكمي ؤسلا ىتعأ هنأ

ناكو ، هلمع ناكم نع هنولأسي امدنع ةموثرج قيقش ىلع حرطي

هنع برهتي ناك املو ،" كينوس " تيوكسب عنصم ماعاليف لمعي

 قفلا: ببسلا هتلأس

" بدأ ةلق مسا ومسا هد يشلا "

اهرودب يهو فقوت نود اًريثك اهتمضان و تسلج قاس ىلع قاس

نأ ينم تبلطو يتيحان اهتبابسب تراشأ ياتفش ةكرح تلم دق

،قتلا: تاملكلا ثبن نع فقوتأ



ناَمَك ُةمِيِنرَت

45

. يمضن ريغ نم صخل -

اهيدي نيب عضخأ ينإف ةلا مثلا ىتح يرعاشم ترجفنأ اهنيح

لاالعم قيقرلا اهرفاظأ طوالء يس، نيماتيفب نيتمعفملا نيتقاربلا

اهتحئارو ، ةدرمتم ةيقش ىثنأ ودبت اهلعجي يذلا دوس األ نوللا يذ

بناجلا ، ةيمابلا نع اهل تثدحت . كسملا حيرك ةلزتبملا ةليمجلا

أل اهلقع داسفإ تفخ ولوال ! لوهذلا اهباصأف اهنم، طقف قرشملا

هيفخت امو ، يواروفلا طيخ،و بأ خيشو نيز، مأ نع اهتربخ

: ىرخأ ةرم .قتلا ةيمابلا ناردج

!؟ سابرت كومس هيل تنأ .. يحص -

. يسأر ةرخؤم نم ةصق تجسن بةغلا ةبوعصبو اهتارظن تبنجت

ةسردم تامامح يف هلعفأ تنك ام نع حاصف اال بعصلا نم ناك

. ةيمابلا

: اهتغاب يعادخ فشتكت ال ىتحو

هدك. ناشع سب سب ...-

"مثقتلا: بذكت "تنا ىنعمب اهيقدش تولو األرسي اهبجاح تعفر
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. يكوأ ..ًاذا اااهأ -

اهوسكي ؛نل لينلا لثم اهلثم ينرمغت يتلا ةداعسلا نأ ةلهول تننظ

امنيح يمجال ،أدباألرم ياطخ قفاري قيدصو ةليمج ةقيفر ، بابيلا

طاملا ةبسانمل ضارغ األ ضعب ىرتشن وقوقلا قوس بوص اهنجوت

." ميظعلا سطسغأ ةعبرأ " اهتيمس ، اهتبقرت

.. دحاو عراش .. دحاو عراش .. دحاو عراش

ءيش لك وأللج اهيقدش أللج فسوي جاحلا فاحالت يف انلتاق

: ةموثرج قلا ةلفاحلا دعاقم ىلع انطهوت امدعبو ، ليمج

الت. يمجلا سدقن -

ةرغ: ةكحض ينولعت -تلق

. لينلا تانبو الت يمجلا سدقن -

ونش؟ لضفملا انول يد كترم -اها

.. يلحكلا و دوس -األ

رواجملا دعقملا ىلع ةموثرج ىأر ةيدهلا نول يف لداجتن امنيب
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هآر ، ءادوس عالةم ةتيصان ىلعو ةيحلب نيزم ، امدنهم ودبي باش

، وال ءاكبلا ب شهجتو اهتصق علتبت يهو هرواج ىلع ةاتفلا ب شرحتي

طسو هتبراضمب ماقف ةموثرج ةلوجر ذفتسأ ىتح اهب شرحتي زلا

. ىفنم جاحلا بكر ةشهد

-ممكلا..؟

يد. تبلل ةسيوك م تاجح يف لمعب هد لوزلا -

،قلا: ةيكارتشأ ةلدب يدتري راقولا ههجو يلع ودبي لجر

يتناو .. ةجاح وال لطاس كاقلت ليد تامربملا كتاريعش يب -تنا

؟ نولطنب يب تيبلا نم طةعلا يلو كدنع ام

ىلع ايلك،انلن ةشحوتملا تانئاك نملا ةلماك ةبكرم ددع عم انمح تال

تيأر ةحمل يفو ، شحوتم ناويح ضوري ام مهيديأ نم انفارطا

يلا. ولا صب هسهد امدعب هنطب ىلع يقلتسم ةموثرج يقيدص

يعو نع تبغ ، ةبهتلم سافنأ .. سفنتأ تلز ال ضر األ ينتعلتبأ

ىلع ةيلا تتملا مهتابرض سحأو يلوح نم سانلا جيزه عمسأ افقاو

يف اعرسم تبره .مث يقيدص هاجتأ يف نوعرهي مهو  يادعاس

يفلخ امل ثرتكأ ،مل ةحطسملا نامأ سمتلأ مولعم ريغ هاجتأ
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تام، دق نوكي نأ تينمتو هلا، وحأ نسحأ يف اتيم يقيدص نوكيس

نيز ،ومأ ةيمابلا نع اديعب اعضوم يف تثكم . انايحأ محرأ توملا ف

. ءاقدصأ وال لهأ هفرعي ال ناكم ، يواروفلا ةزر،و ،

ت بهذ دق ملاكتن حأاليم يف اهتيأر ،ولال يظح ىلع ترسحت

مل سولجلا ىلم امدنع يقيدص عم تبهذ ولو ، يقيسوملا لفحلل

محازن مل ةيمابلا يح ةطحم قيف ئاقد عضب انرخأت ،ول اهباق أل نكأ

وال ةيادبلا ةياهن تسيل اهنأ تملع . نيعللا دحاو عراش صب يف

. ةياهنلا ةيادب
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: بتاكلل ىرخأ لا معأ

رتنسلا قامعأ -

ةسماخلا يتجوز -

يئادبلا -
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