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دار بسمة للنشر اإللكرتون تُقدم مجيــخ مــداات النشــرت وّ تتح ؤمـل ية اسـ ولية ــا

ة ــور
احملتــو ت إ ا الكاتــب وهــد ؤــو املسـ وف رــ .نتــا وكــر رمــا ّ ــو ؤ
نشر يو راد طبخ ية جـ ء اــ .لؤـ لكا الكتــاب يو امتـ اا اادتــر بطراقــة اّســرتجاعت يو
ة طراقــة ســواء لرانلـت لكرتونيــة يو لتصــوار يو م ـ
نقلــر لر لـ ية َــو لرـا لات يو ؤ

إلكت ّؤ مبواوقة مطية ا .الناشر ©
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خمتارات قصصية

4

5

تظل القصة القصري رنواانل للحيا ت وترمجة هية للواقخ الكة اعيشر املبــدع

حماوّ التعبري ر .آّم اجملتمخ وآاالرت انؤيك رما اعانير املبدع ا .ظــواؤر
تواجــر اس ـريتر اإلبداريــة ويــدووا لتكــوا ســري المــم قــدم جملتمعــر رصــار
وجدانر
وا ــ .الوؤل ــة األوىل لتص ــملحت ؤ ــك امليت ــارات القصص ــية الرا ع ــة للق ــا
املب ــدع حمم ــد انص ــور الش ــقحاء الص ــادر ر ــ .دار بس ــمة للنش ــر ململك ــة
املغربية
قلبت العناوا .ووجدت اا القا

امتــار رناوانــر اــ .وهــت األوكــار الـ

راجلتما اجملمورةت وقد مجخ بني الرا اــة والواقــخ ك هررــة انســيابية شــكلتما
العناوا .وكانت املتاها لنصو

اجملمورة
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رند قراءيت للمجمورة رادت يب الكارر لبداايت قـراءايت القصصـية والـ
ّاســت هكــاايت البســطاء واألاــار .الشــعبية واملقــاؤت ال ـ رانــت ــل
انتدايت ثقاوية وسياسية
تتميـ ؤــك امليتــارات ّنتقــاف اــ .ااــا

ىل العــام ورعنــر اراــد يا مــخ

ك دو رتابــر اــا م نتــر إاررتــر اإلبداريــة وخم ونــر اللملظــت الــكة ايـ ؤــك
امليتارات هيث امتار رلماهتا بعنااة وا قة
لست بصدد العمل رلـ ســو ي ــوار ؤــك امليتــارات بقــدر اــا يســعدن يا
يقــدم للقــارا العــريب خمتــارات جــدار لق ـراء وجــدار لنقــد والتحليــل ك
جوانبما اإلبدارية امليتلملة
حتم ــل امليت ــارات ممور ــة ا ــ .الق ــيم اإلنس ــانية النبيل ــة الـ ـ راجل ــت ا ــم
اإلنسان واا اعرتة اإلنسانية ك مملما اــ .مــرو رــ .الســا د هيــث رــو
الق ــا

ر ــ .اواق ــخ وآراء شيص ــية ــا الك ــري ا ــ .الظ ــواؤر س ــلوب

ســلا افــا

ىل بعــو النصــو

إاتيــة الكاتــب وهاــور الطــا ت الــكة

يرد وير اعااشتر ألهداث اعينة اتكــع ويمــا رلـ يهــداث رر يــة يثــرت ك
اجملتمخ بشكل رــامت إلــك يا ية ربــة بداريــة ّبــد يا تنطــوة رلـ بعــد
سيكلوجت
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مل اسـ ــعملو الوقـ ــت لسـ ــو ي ـ ــوار ؤـ ــكا العمـ ــل اإلبـ ــدارت للكاتـ ــب حممـ ــد
الشــقحاء بشــكل يرــو رلـ الــر م يىن ّ يرــر الكاتــب اعروــة شيصــية
ّؤ يا هرووــر اإلبداريــة رانــت اــدم اممــا للتعــر رل ـ

را د

❁❁❁
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ربــة نســانية

ــاو ت تع ــر ســوء اــ .رــاا ات ـ ود ــ ّ .اد لــرت بعــد ليــل طــاف ب ـ قمــر
وتعلم ــت نش ــيدا انمل ــردا اؤج ــر وي ــر ظ ــروك الص ــملراء ر ــ .ا ي ــا وؤ ــاجا
املوت
بكيــت ملــا رياــت الاــياع رمعشــوقة تنـ

رالشـ ف ك رــل اللحظــات وــعان

ؤر است نا ية ك هداقة تعج لبسطاء
بعــد واجــت ترارمــت ااـرا غ بــدوت ــغري رحبــة دســم ك بيــدر ااتــدت
وير السنابل رل اد النظر
امتمل إات ليلــة وتوا ــل اّمتملــاء وراشــت رســتر الســكينةت مملـ مــر
ا يا املتعايل وقد ظلر ألرر انر مت توقيملر والتحقيـ اعــر بســبب مـ
ك دارترت اعما دمل السج .ؤككا جاء اتصالر القاية اعتمر
توا ل مها ا ء العمل بغري ا قيقــة وقاواــت رــل العوا ــخت وك وااــة
العــام األوف لغيابــر رروــت انــر يوــر رنــرت وســو اعــود مل ارــرتض وكــاا
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رلـ ؤـت يا اســتعد للحاــورت قنــدال رتيـ يســر ك داملــت اكشــخ ااـراب
وترارم الغبار ولوا طراقت ال ج ا ر الل ل هىت ارو
را ؤاتملت النقاف رانت هد

ــداقايت ارــر رــكاتا قالــت :رروــت اــ.

اشــاررو التســوف حتــدثت ر ـريا اعمــا ا جــت اــداد قلـ

للــوا األماــرت

ــادرت الــدار للســو اــ .يجــل رــداد ظـ اجلداــد ت لملــت نظــرة رنــد
املتجــر الــكة يتســو هــاج انــر شــغبر اشــاررو التجــوف والوقــو رنــد
احملاســب ليتلقملنــا امليــر وابلعنــا الشــارع وشــما ر تشــر وقمــر ااــال
ااتء وروارب السماء تلتمخ
مل يقــاوم موا ــر وقــد نبــر ظــة اّبتســامت مجعتنــا اللحظــة تســاوانا ك ــملة
املنبوإا .مطرت ك يرماقت ي ااا ري إا ال ا.
قلت :ؤل حتملر
قاف :جنرب
ينوجد ا اف وقد وجــدت اــ .انقــب رــ .ا ملــر املنــدثر ك جســدةت مــر
الصــملاء يرم ــاقت والاــب الس ـ افخ ا ــرب بــر ي الت ــا مني ّ يدرة ري ــخ
تغري لون ورل ممل هكااة
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شعرت ين ي و

ويمتلئ جسدة ملاء وانتشــت بــرواء املســاوات واســتعر

املعىن املقشر بصور ابو وتجاو ت الو خ وإؤوف ا الة
ا ملر محل البشار والتدو شكل نطملــة التكــوا.ت وعلــت شــياا اعلووــا وقــد
تعودت النسياا

الــدقا تكــتم التملجــر يان ارــو نقــوس البمــاءت ســاردن

ر ــت يق ــوم ا ــ .الرا ــاد وارس ــم م ــغ الب ــدء واّنتم ــاء ودق ــات قل ـ يج ــدؤا
تتجاو جسدة النحيل
املطــر ان ــاف ويس ــرتد اعــر الــكارر ال ـ وقــدهتا اــرآ ت ـراو اتصــاف ات ــوترت
دورانر يد

ىل احتاد وجــدان اــخ وجــود رع ك داملــت ا ــدوء والســكينةت

القلـ ـ الطمل ــويل تش ــكل ونظراتن ــا تلتق ــت ت ــيق ؤاجس ــت رغ ــيم تص ــارد ك
الغروة
ك ارر ـ التجميــل ويان يريــد ــيا ة اعــاملت قالــت هــد العــاا ت وؤــت
تنمــت تشــكاب ي ــابعت بعــداا قصــت شــعرة :ؤــا ينــت رــرو لــ .اســعم
رجلك ا .ينملاسك
جــاء مل اتحــدث رــ .يابــر رــان طمللــتت رملــر البــارد رانقــت رملــت اململعمــة
يا ت ظة التمرد انطلقت اخ جسد ادرتــر هيواتــر ألوــو رلـ
شتا ية تاتء الغروة
❁❁❁
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ــا

قاف ّ :يرر ييب رنداا تملتح إؤو رانت يات ؤــت رــل شــتءت ك ال اانــة
اــ .رمــرة وبنــاء لــدرو الحــة اــ .مــال رــاا ســملرة األوف واعــر رروــت
قيم ــا جدا ــد وانس ــا ــم هـ ـرارمم اا ــا

والع ــامت وؤ ــا يان وق ــد ــاو ت

اامســني يســري وهيــدا ك ادانــة مل تشــكل شــواررما وفــجيجما ية نقطــة
هيا ك وجدان
قــاف :ويان ك الرابعــة رشــر اــ .رمــرة رــاا رلــت العمــل ماداــا ك ان ـ ف
يه ـ ــد يق ـ ــارب و م ـ ــال ت وك الش ـ ــمر الراب ـ ــخ ورن ـ ــد ي ـ ــاب رب ال ـ ــدار
ارتشــملت وص ـ جداــدا اــ .هيــايت اــ .م ـ ف ســيد الــدار ال ـ ي ــدرت
يارؤا ا يراقب طمللما ويان يقوم بغسل بعو امل بات ملــا انتميــت محلــت
الطملل وحب ت رنمــاخ ووجــدهتا ك روــة الاــيو تتحــدث رــو ا ــاتخت ملــا
حملتو ي لقتر وورتو وؤت تغطت رراما مث سحبت الطملل او وامتملت
قــاف :ك السادســة رشــر تعروــت رلـ رويـ الدراســة ك املرهلــة املتوســطة
احل وىت ولسطيو ا هقر األقراا لكســب ود ت إات ظمــري شــاررت ك
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رراك آمرا .تطاوف بعامم لملاض قاسية رلير ورنــدؤا رــر يبنــاء ا ــت
قدريت ك القتاف
قــاف :جــاران رجــل رســكرة شــارك ك هــرب ولســطني مــر واجــر بســبب
تنقلــر ك امــام رســكراة وررااتــر لوالدتــر ويمتــر ال ـ مل اتقــدم يهــد لل ـ وا
انمات ويي اقاربو ك العمر أييت ك العطل واإلجا اتخ وعار ال وجــة ال انيــة
لوالد جرياننا املتوىف انك ا .بعيد واملت وجة ا .يمر واو رل بقــاء ابنمــا
اعما
قاف :تووت والد جاران العسكرة الــكة اســتقر ترهلــر بســبب و ــولر ىل
انصـ ــب قيـ ــادة ك قطـ ــاع التـ ــدراب العسـ ــكرةت اعمـ ــا وكـ ــر وقـ ــد ـ ــاو
األربع ــني ك الـ ـ وا وك ــاا ل ــر ا ــا يرادخ ران ــت ال وج ــة ا ــ .يق ــارب والدت ــر
تصــغر بعقــدا .اــ .ال اــاا تواوقــت مطوطمــا اــخ يمتــر ووجــد ك الســكينة
ال ـ مل اقلقمــا شــتء ســو
حتتا ىل ر

مــر محــل ال وجــة ليكتشــخ انــر رقــيمخ و وــا

طوال لتتجاو هالتما واا رانت النسبة اتدنية

قــاف :بعــد رشــاء اــوم امــك اجلــار وجتــر ىل را و ــل انــك يايم اــ .دولــة
رربية ك فياوة شيصية اعتو بعد ترتيــب اســب رنــت العــب اــخ ال وجــة
واخ األمت الكــريمت تشــاررنا اااداــة األوراقيــة اللعــب والصـراي

بقيــت

واألمت وانشغلت اااداة بشاوا املن ف ووا لنا اللعب يان واألمت
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قــاف :ك اتصــاف ؤــاتملت درتــو األمــت ألاــر ؤــام رروــت وــا قلقــة بشــعا
يميمــا واا م ـر واجمــا جانــب انــر موومــا اــ .رواقــب وقــدؤا لعــكراتما
بس ــبب ا ــداربات يه ــد يوـ ـراد املررـ ـ ال ــكة ت ــوىل دارت ــر يميم ــا وؤ ــت ك
العاشــر اــ .رمرؤــا لتــدمل ال وجــة اتلبســة اللحظــة وتنقلــت نظراهتــا بيــو
وبــني األمــت مث جلســت بيننــا لتلتملــت َــوة وتقــوف اهبــك وتلتملــت َــو
األمت وتلتحم تا وتقوف بصوت ار خ يرشقك
قــاف :قل ـ األم ــت انســاب ىل يرم ــاقت ووجدت ــر ك هــداث يا ــت ويمتم ــا
وانســاب بعاــر ك اــوات الدراســت اــ .م ـ ف اشــارر ك ــحيملة هــا غ
للملصل انقش ويما يهد املشاررني نعمة الدنيا األطملاف
قاف :رنــت هقــل ــارب وجــد ك اجلــار اــ .مـ ف وجتــر ويمتــر جـ ءا اــ.
ا لم وقد ـاو ان ا ــداث النظــرة مبناقشــة العمــل وااطــوات وكــاا يا مت
رقــد قـراا األمــت رلـ قراــب لمســر ومل اــتم الـ وا إ ارتشــخ اجلميــخ
يا يا ــر يرف ــعتما وك ــاا التملراـ ـ

اع ــر اتملق ــت األم ــت وال وج ــة رلـ ـ

ــرا س ــاور ج ــاران ك رهل ــة رم ــل ــاو ت الش ــمرا .رن ــت وي ــر الب ــدال
لل وجــة ومل اظمــر ا م ـل رنــدؤا جــاء دور األمــت ال ـ ردــت رــل شــتء
وجــاء محلم ــاخ و ــرم ــاات ر ــم ال ــدار ورن ــد ال ــوّد يدمل ــت املستش ــمل
سم ال وجة
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قاف :خترجت ا .ال انواة ورــاا الســملر ال ــان للدراســة اجلااعيــة تررــت ياــت
ك فياوة يمتما األرالة ورند التير راا ا ملل بررااة قراــب و مــال
رن ــداا ــاوحتر اس ــتلما شـ ــماديت ه ــد كت مل ان ــبا بكلم ــة واا رنـ ــت
ش ــعرت نقبـ ــاض وؤـ ــو اوـ ــت الواقـ ــخ ظانبـ ــر بشـ ــتء وانصـ ــبت نظـ ـرات
اّثنني رسياط تلمب جسدة
قاف :بعد هصويل رل الوظيملة جاء سملرة ال الث وك وااــة الشــمر ال ــان
استس ــلمت يا ــت للم ــرض وج ــر دما ــا املستش ــمل ويان يراج ــخ ك يورا
نقلما للع

ك استشمل اتيصصت لملاــت ينملاســما وك املقــو شــاررو

يبنــاء م ــال ك ال ــدو .وتقبــل الع ـ اءت ور ــاا بــني املع ـ ا .ج ــاران العس ــكرة
الكة مغ الشيب وودارت اهتانو ويجمش لبكاء
❁❁❁
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ؤت ظة تشكلت مار ســيا هيــايت املمتلاــة :اّنشــغاف لعمــل واتابعــة
هالة والديت الصحية واشارل شقيق املت وجــةت وتــدن درجــات التحصــيل
العلمت لشقيقت الوهيد واؤتمااات والدة مبيرجــات رملــر رلـ هســاب
ؤدوء األسر و لدراسة والبحث العلمت
جــاء اــ .يقصـ اجلنــوب حب ــا رــ .العمــل ومبــا انــر اــ .را لــة يســر والــدةخ
وقــد هصــل رلـ وظيملــة ك اإلدار ال ـ ا ـري والــدة يهــد داراهتــات واــ.
ؤنا راا اوور يل بعو اطال رباقت يوراد األسر رنداا نستعني برت ورــاا
اهتمل ــايل حبص ــويل رلـ ـ درج ــة املاجس ــتري اناس ــبة للـ ـ اي ت إلقاا ــة همل ــل
ما
وجاء ليو لو للمن ف رانت اعت يمر يو ــلناؤا ملن ــا ك ــاف الــرايض
اتجــاو ا .ا ــت الــكة اســكنر يوّخ اإل ـرار جــاء اــو مل يقواــر هــىت ا ا
واا انب ـ اــ .وجــودة وي اــة ــاؤت ماــت اعــر رمليــة دراك رج ـ ء اــ.
نملا توقخ حتليلما بسبب مار هــرب يرلنتمــا اتجــاو رمليــات امتـ اف
اشرترت ويما
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س ــاردن ك ن ـ اف بق ــااي ا مل ــل ك ا ــدمل ال ــدار ال ــكة اعمم ــا الس ــكوات
والدة اساور فم .جلنة لتطوار ورع جداد إلدارتــرت وشــقيقت املراؤـ اــخ
ي دقا ر ملقم ووالديت ك روتما تتابخ هلقة جداد اــ .اسلســل تررــت
انط

لعربية اب ر التلمل اوا ك روتما

ياس ــك ت بكرار ــر ودمل ــت ال ــدارت العتم ــة تل ــخ الص ــالة وال ــدر خ ل ــنلج
ــرو تطل ــخ ك ابتس ــمات ك رمالي ــة اتج ــاو ي ان ــة ر ــاا التط ــاب

تنع ــا

وياماخ تملتحت يرمام لكات ر ك الو وف ىل رماف املدرك الكة اعــر
انب قت اللحظة
شتء وير يشعل شــمبا إؤبيــة ك واــاء الغروــةت وتــدوقت ا يــا ك داملــت
اتجــاو ااــو والمل ـ ع الــكة رونــر قلـ رــر وجــودةخ وملقــدت رشــدة
وشنقت رلمــايت قــة بــني الســلوك والصــريور ت ــاو ت التــوتر و شــكاّت
تصدم ار يه ات وتملا يلما الصغري ويهداثما ال انواةت ودب التعــب ك
يطراك وا املر األوىل ال جلمت يوكارةخ رم .هبا ينملاسر هــىت اـ مر
اللحظة ال سيتعمل ويما
رانت ر قايت العب ية واحملدود

ور ميالية رو ا اتخ يو مـ ف لقــاء ك

اكــاا رــام ا لمــا رمــاف وجــود حبــتت و ظــات ربــث تقــدم رليمــا هــد
داقايت رنداا لتلــت وجــع ت ــادر الغروــة مل اؤــتم مبــا ــدث رمــ .ي ــيب
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بصــعو ت ك الــكارر الملرا يــةت ان لقــت ك مــدر و ــت رمــا مل ا م ـ ف
ث ثــني رــامخ رلـ طاولــة الغــداء قــاف والــدة ا ســعد ســاور ملعاانــة والدتــر
املرااةت تكررت ليل وريخ اجتام ؤكا السعد جسدة واستبام هصــون
تررت الطاولة
دمل ــت ــرو را حت ــر ك الملـ ـراسخ نظ ــرت ىل وجم ــت ك امل ــرآ ووج ــدت
ا حمر ااالية ا .الغمــوض اناـح بطــة ــاوية ور بــة ك ريــد وجــودةت
وياثر ك ر ــل اك ــاا مل يق ــوم الملع ــل ال ــكة مطط ــت ل ــر ر ــل ق ــو الش ــرت
ودرجة الر بة ال رنت رليما واا شعرت انر تواءم اخ تاــاراا جســدة
واؤتمااــر الــكة اثــر ك نملســتت وو ـ اــ .بــدارت ؤــو شــكلر وــتحكم رــ.
ري قصد ك ؤيمنتر ولم امتم بسلبي الملاهشة
را ا ــاتخ رانــت يمـ ختــون بقــدواما دملــت ا مــام استحاــر إارــريتخ
اب ــ .يم ــت وجم ــا املبتع ــث ا ــر بو وج ــر مل ار ــرتض ومل يوك ــر ر ـ ـريا ج ــاء
واجت ابســطا ورا ليــا ك ليلــة ســملرانخ قالــت ياــت وؤــت تــودرو ا جارتنــا
طلقمــا وجمــا الــكة رــد يوــا ارااــة بســبب الص ـراع اّجتمــارت الــكة
وــرم اقاواتمــا والطبيعــة القاســية ال ـ انــدمت ويمــا بســبب اغــاار رانــت
وراء ركا هتاخ ولم لك يرصاتا واوارت نملسيا
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ك ارض الغربة قررت رماف دراس اجلااعية إ كنــت اــ .امــك اواوقــة
اجلااعة ال اــدر تــا وجــتخ بعــد يشــمر اــ .انتظــاات مبعمــد اللغــة لتنميــة
امــاريت ك احملادثــة رنــد التســو ت وك اتصــاف ســريت امــون والــدة وؤــو
ــون مبواوقــة جمــة رملــت رلـ الدراســة وحتواــل يــايب بعــد رمــاف الســنة
اإلجا بدوا رواتب ىل ابتع ــر اــ .ارجعــت بعــود ســعدت ملــا ســعلت يمـ
رو ا اتخ رنر مل تقل شتء
يمون وجت انر اســتتم دراســتر وقــد تبقـ رلــت رــام هــىت يانقــش رســال
و تمل ــا ا ــخ وال ــدة بقي ــت ألج ــد إات ــبام س ــعد اق ــخ رلـ ـ الب ــابت
انبم ــارة للحظ ــة ش ــلتو تراجع ــت ي ل ـ الب ــاب وااس ــك بكمل ــت يجلس ــو
رلـ ـ يه ــد اقار ــد رو ــة اجلل ــو وجل ــا ك املقع ــد املقاب ــل مل نتح ــدثخ
املكــاا واللحظــة ر ـوا رمــا اتعااــل ك داملنــا رروــت انــر جــاء اــخ والدتــر
املرااة
يب شتء وير اتلكــو وك يرمــاقت

وات ألهار اشرو ا .املطبخ

تتشاجر املشــارر هــوف الصــلة املنظوراــةت ويان انظــر ليــر اــ .الــدامل ســعيا
ىل األااا وو هال ال اصروما رناد يرم
راا اعيد ترتيب هواستت ومشارر التع م والتمرد يوقدتو قو اإلهســا
ألشياء ال ختل الملعــلت ورمــا رــاا ك اللحظــة األوىل انــك رــاانيت تــررو
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ك الملراس ويمتملــت ليــعيت ؤــاتخ والــدة ا ســعد رــاد واا ياــر ااتــت حتــت
يجم العملية اجلراهية
ج ــاء يم ــت وج ــاء وج ــت وش ــارران همل ــل انح ــت ش ــماد ال ــدرتورا لنع ــود
ث ثتنــات رــدت لعملــت و اــي يت ألتــوىل دار املتابعــة والتطــوار ويمــا ملــيغ
اــ .املــوظملنيت وبعــد ظمــر اــوم رمــل هاوــل ّجتمارــات واشــارل يهــد
الملــروع جــاء ــوت ســعد رــو ا ــاتخ اقــدم تقراــر رــ .الملــرع مل اســتورب
النقاط ال حتدث ويماخ وقد ووجات بعد رام اــ .اســت ات راســة اإلدار
ينر يهد العاالني ك داريت
ادرت املكتب ألجد اقــخ بســيارتر مل يتــردد ك الررــوب انطلـ انــد ما
ك شــوارع ارتــدهتا ليقــخ ياــام ان ـ ف يجملــر ترجــل و قــت بــر تــرك البــاب
اشررا ي لقترت مل اعد ؤناك اا اك .يا يمشا وامــك اــدور يب ك واــاء مل
اس ــتبينر بس ــبب تـ ـرارم الصـ ــور الـ ـ ؤ ــا اعمـ ــا التل ــكإ البار ــث للشـ ــو
اتجاو التعالت ؤك املر رنت االك ه املقاواــة واســتطاع ا لــم مملــاء
اجلدار الملا ل بني الوؤم وا قيقةت ك سري إات تبحث ر .وجودؤا
ــا ج ــاء اكتس ــحا ر ــل ش ــتء ا ــرت ا ــا ش ــاء وق ــدات ل ــر ا ــا اش ــاءخ
وليطلقو وجت الكة قرر ا جر ىل لندا هيــث اســتعار مدااتــر ا سســة
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ر اية ختطغ إل ــدار ــحيملة رربيــرت وك يهشــا ت بــكر يجمــل قاإومــاخ
تشكلت طمل إرر اهتمللت بر يسريت وعديتر سعد
❁❁❁
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واان رلـ اشــار الــرايض اســتوقملتو افــواء ســيار رلـ جانــب الطرا ـ ت
بع ــد ت ــردد مل ــت ه ــىت توقمل ــتت ألج ــد يه ــدؤم ا ــتلما املس ــارد لعط ــل
حمرك العربــةت مث جــاء ــوت ان ـ اــ .ملــخ العربــة تطلــب المل رــةت رنــدؤا
واوقت رل محل املري واراوقتما بينما اصلح رطل السيار والحـ بنــا ك
الطرا ـ وا ــ .ا ــداث املتقط ــخت رروــت اس ــباب قــدوامم لل ــرايض ا ــور
اناس ــبة را لي ــةت ومل ــا ان ــد منا ك ش ـوارع ال ــرايض ارتش ــملت اا اّثنت ــني ّ
اعــرو .رنــواا املكــاا املتجمــات لــر وّ ملــ .اــا ا بــت ؤــواتمّ .ســتاجار
روــة ــ .لملنــد او شــقة املروشــةت وابــدا .اــواوقتم .رل ـ ا ـراوق اىل
شــق ت اــخ اعــروتم .اوــا ماليــة و ـ وج رنــد اؤلمــا ك شــقراء تاــخ ابننــا
ال ــانت ــت ك رو ــة اجلل ــو وك الص ــبام إؤب ــت للعم ــلت ومل ــا ر ــدت مل
اجد يهد ولملــت نظــرة ورقــة الصــقة مبــرآ اغســلة محــام روــة النــوم بكــل
اســخ اســتعران بعــو ااثث البيــت لتســداد قيمــة ا ـ م الســيار ونملقــات
الرهلـ ــة يـ ــداءني رراـ ــت بـ ــني ـ ــر الشـ ــقة اململقـ ــودات جمـ ــا هاسـ ــب
والتلمل اــوا ك الصــالة واجم ـ ؤــاتخ اندســة ك در رمــدا .روــة النــومت
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وبعو ادوات املطبخ الكمر ية مبــا اعــو ابلــن رشـرا .الــخ رايفخ اوــرت
رلـ يهــد اقارــد روــة اجللــو وبعــد تملكــري اتصــلت رلـ ا ــاتخ الــكة
ملــر ســا الســيار املتعطلــة وكــاا اغل ـ خ ورقــم امــر وجدتــر ك ؤــاتملت
اتص ــلت رلي ــر املـ ـري وَ ــ .ك الطراـ ـ ووجدت ــر ااا ــا اغلـ ـ ت ورلـ ـ رق ــم
اهتيــاطت اســتعملر رنــد الســملر فــم .اجلــوّت املســروقة را هــىت توقــخت
اموت وج مبا هــدث وفــحك اــو والــدؤا رمــت و قــت اوـراد األســر ت
ليقوف يهدؤم انر اعــر اــ .أيتيــر ســم ــاهب ا ــاتخ اجملمــوف للو ــوف
اىل ؤواــة اــ .ســرقوت الــرقمني ســم ويهــد مت ااقــاومم واســتيرا البــدالخ
ن س ــيت املوف ــوع ور ــادت وج ـ بع ــد او ؤ ــا اّم ال ــوّد ت وبينم ــا وؤ ــت
تقوم بتنظيخ روة اجللو وجدت ؤاتخ نقاف اغلـ بســبب طــوف املــد ت
اجلمــا ممــوف واملكــاا الــكة وجــد ويــر اكشــو خ ارــدت شــح .بطاراــة
ا ـ ــاتخ وامرجـ ــت شـ ــر تر وادملـ ــت شـ ــر ة ؤـ ــاتملتت ووجـ ــدت ك إارـ ــر
ا ــاتخ ارق ــام واد ــاء وك األس ــتوداو بع ــو الص ــور ألج ــد س ــيدتني لمل ــت
نظ ــرة مج ــاف يه ــداؤ .ورن ــدؤا انملج ــر ــمت وجـ ـ او ــا ا ن ــر وامتم ــا
يداءت واسرتسلت وج ك ا ــداث رــ .يــداء ايلــة الدراســة ك القراــة
ايت تسمت نملسما سعاد هسو املم لــة اــ .مـ ف هرارمــا دامــل املدرســةت
ووالــدؤا يهــد ادرســت املدرســة الواوــدا .اــ .الشــام ورهــيلمم بعــد انتقــاف
رمل والدؤا ملكاا امرت اتصل قرا بعداا و ــلتر املعلواــات لييــون اا
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املعلــم اســتقر لــرايض وابنتــر يــداء هصــلت رل ـ اجلنســية بعــد واجمــا
مب ــواط .ور ــكلك امتم ــا ا ن ــر ا ــا ؤ ــت بس ــبب تطلعم ــا األوا ــل تس ــبب ك
ط قما ولتجد ك يهدؤم شـراك ك حب مــا رــ .اعــاس ااــ .وروــا تقلــد ويــر
ا .هو ا
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وا ملــل اعلــ .متــام برانمــر جــاء جلوســت لشــرب ونجــاا اــ .القمــو املــر
سكبر اندف ارتدة ا با تراثية الونة رل طاولة بعيد ت ا .م ــا انقــل
بصــرة حبراــة ك وااي املكــاات لتــعيت و لــا ظــوارة تبادلنــا هــداث تقطــخ
وتعليـ رلـ وق ـرات ا ملــل لــريا جــر ؤاتملمــا النقــافت رروــت وــا رانــت
تنتظر وقــاف املتحــدث شــتء اعــر تررـ ت نظراهتــا رلــت وؤــت تــردد ّ يدرة
ّ يدرة مث تلحقما بقو ا تعاف جا النبو
ويقبــل رــاا ايــل ك امل سســة الصــحملية الـ يتعــاوا اعمــات اــد رملــر ارهبــا
وؤو اردد :يمريا يمـريا ليــكررن انــر ســع ر ـريا لكســب ودة ــا مل الملــر
ا

خ مث تررنا لتقوف :يوا اــدرو اــور لقــاء مــا

اــخ ــداقة مــرت

ك ا اــورت رــل اــا شــعرت بــر رــاا واــوّ اوفــوريا ورنيملــاخ ويوــا تتمــىن
رلت اشاررتما اللقاء ورملما تاغغ رل رملت الراباة رل الطاولة
ران ــت انملعل ــة ىل ه ــد ا ك ــت وؤ ــت تق ــربو ا ــ .يج ــواء املناس ــبةت رن ــت
ارتقد وا سو تتحمل وؤت تقرب لكؤو اااء وقت رصــت التملا ــيل
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ويمح ـ ت ابتس ــمنا ل ــبعو بتواط ـ ر ــكب وقل ــت :ا الوق ــت ال ــكة ياا ــير
بروقتك ا .يمجل سارات هيايتخ وقالت :وؤم

املمم اواوقة

لــيا اــ .املســتغرب يا اكــوا الســعت ىل حتقيـ اعجـ ت واحتــة طــر ياــام
ظــة انب ــا جداــد تولــد ا ـرار ال ـ اعمــا اتشــكل البــدء بر اــة اغــاار
نحــو ال قــة لــكات ويوــا حماولــة ارتــدهتا تبــدو يل ك ؤــك اللحظــة لغــة
الشملاوية ويما يراجخ نملست وّ ي ر ك تعاس
وجاء بعد اتصا ا رانت السارة العاشر لي ت جنلــا ك املقعــد االملــت اــ.
سيار بيااء ويمرجــت اــ .هقيبــة اــدؤا اظرووــا خمطــغ ــري اغلـ ت وتحتــر
رانــت بداملــر رشــر ورقــات نقداــة اــ .واــة اامســما ة رايف ر لــت ــا
وانولتو فمت ي ابعت رليما وؤت هتما :اكاوع املشــاررة الـ ســعدت
تاخ ألرر البداايت و ا تولد وؤل ؤناك رهم لموجاع
و ــتح الب ــاب وره ــب بن ــا رج ــل ك انتص ــخ العم ــر س ــران ململ ــر لنج ــد يم ــر
ل ــا وشاش ــة التلمل ا ــوا تب ــث ولم ــا يجن ـ و ــو مل ــدملنا وا ــد رمل ــر ق ــاف
استقبلنا :السيد ربا ويان رادف ومالد وســعيد ك الطراـ وبعــد جلوســنا
قالت اراوق  :يان انب وؤك

داق واطمةت رنت رما ؤــر تنتظــر رــخ

اربيتما هىت ّ تنملر ا .فيخ هل
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بعد هداث اتقطخ واشــمد ير ــر محيمــت اشــكلر يبطــاف الملــيلم الــكة تب ــر
قنا تلمل اونية اشملر قام ربا ووقخ قبالة انــب الـ راقتــو ابتســمة مث
امتملتت رادف اقرتب او شــتء ويــر دوعــو ىل تصــنخ الـواء الـ

نحــو

بعاا ا .ال قة لكاتت قــاف :الوقــت ااــت ووــو وفــخ رملــر رلـ رتملــت
وقمت طوقو بيد اليمىن وسران اتجاورا.
بينمــا َــ .نقاــم اــا تبق ـ اــ .وطــري التــوتت تــردد هــداث بــني اجلــدراا
مها ك يإن :ؤا لقد و ـ ت تــررو ك العتمــة ويبقـ

ب الغروــة اــوار خ

ولملــت نظـرة ملعــاا ما ــر وؤــو اتكــئ رلـ البــاب املــوارب انــتع ج اتــرخ
ليملصلو ر .اجل ء الشاإ الكة دملت وير
الصياد والطراد رنت الصياد و إا يب الطراد خ يربعــة رجــاف وااـريتني تــر
ؤ ــل راش ــرت ان ــب ال ــان وال ال ــث يم ارتمل ــت ألوفت يان ار ــر ا ــا ؤ ــو
ب ــداملت ــا ؤن ــاك جان ــب نملع ــت واف ــح اس ــيطر رل ـ اللحظ ــة اع ــر يق ــوم
برتتيب األشياء ال ار ب ك ا صوف رليمــا ووـ ر بــات اعتقــد ملقــت
اوراتر
التملتت انب َوة وؤت ت شر رلـ ســارة اعصــمما اــكرر لوقــت قلــت
ويان ا رع ابتسااة انتصار رل وجمت :بقت اثنــاا قالــت :نعــم قلــت :اثنــاا
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رروت وا مل تملمم را ؤاتخ مالد ويرل .انر اغادر ّرتباطر برهلة رمــل
اخ سعيد راوقمم ربا للباب
اهب ااامت ااســك بكــخ انــب وســحبما ململــر التملتــت َــوة ارتبكــةت
جاء ربــا التقــت نظـرايت بنظـرات ربــا ابتســم ووــو قــت بــر يمــوض
ك يوه ـ ــاف املس ـ ــتنقخ وام ـ ــك انص ـ ــب الع ا ـ ــات ك اس ـ ــاهات جس ـ ــدة
الملســيحة وؤــو اطملــئ الشــعلة الـ يهــدثتما إارــر تـربغ بــني را حــة ال ؤــر
واملكاوع
ّ اكنو يا يموك قالت انب :وؤت تقبخ ك الكرست احملاإة ملكتـ ك
اإلدار ال ارمل تا وقد هصلت بعد جمد رل رمصة وــتح حمــل ــارة
لبي ــخ امل ب ــا اجل ــاؤ ويدوات ال ان ــة النس ــا ية ك س ــو

ارا ــة جدا ــد خ

قلت :ؤل اعك شراك اكنو اساردتك ردت ريسما ىل االخ ورتبــت
ش ــعر ريس ــما ط ـرا ي ــابعما وقال ــت :حت ــررت ا ــ .إاك الوج ــود الغرا ــب
واألليم الكة اقتحم هيايت وواتخ ادرت اقعــدة وســرت ظوارؤــا وقــد
يريتو الصــور ملعروــة ؤــكا التوا ــل ــري اململمــوم بيننــا قالــتَ :ــ .نســتطيخ
ر اة األشياء وتكوقما وقلت :ونتشابر ك رل شتء
❁❁❁
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دمل املستشــمل واــخ تكـرار الملحو ــات والتحاليــل قــرر الطبيــب التــدمل
اجلراهت وحالتر مطر وتستدرت إلــكت وكــاا رلــت التــوع لــدم رمــا ؤــت
العاد رند جراء العمليات اجلراهية ا .األقارب واأل دقاء
بع ــد رم ــاف ام ــك ال ــدم دمل ــت العي ــاد لعم ــل وحو ــات راا ــر ومور ــد
ال اير طوال ورند وار تقلقو اقــابلتممت لتقــوف يل الطبيبــة :اــووك آنــت
هاا ــل ك الش ــمر ال ــانت األا ــر ر ــاا املاج ــع ومل يرت ــب ل ــر ور قتن ــا الـ ـ
ارتمــل راامــا الســاد رمليــاخ وتقــارب روهــت انــك ثـ ث ســنوات مل اكــ.
ك جــدو ا ؤــك ا الــة ااــو

ــدا انــبو ك جســدة بــدّ اــ .قلـ املــد

نخ ا ي رجو
ؤو او اامسني رجــل يرمــاف انجــح ك بدااــة هياتــر تملــرم لررااــة والدتــر
وشــقيقاتر األربــخ بعــد ووــا والــد خ شــقيقاتر ت ـ وج .الواهــد تلــو األمــر
و ــادرا مل ـدا يم ــر ت وبق ــت ات ــابخ ه ــاف والدت ــر مال ــة يا ــتت وا ــخ جناه ــر
التجــارة نســت يا اتـ و ورــاا ختصصــت اجلــااعت ك ا اســب ور ــة رمــل
فاك ك شررتر اخ رملت رمعلمة
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والدتر املقعــد ادملمــا اررـ اجتمــارت للمســنني بســبب ســملرايترت ووالــدة
بعد سجنر ملد رام ووصلر ا .رملر ك قاية رية رــامت طلـ ياــت ورهــل
ىل لندا ومل ان لنا ا .هراك األقــارب وشــغلنا بســا قني األوف ملطالــب
والديت واملن ف وال ان ملشاوارة و ــوايلت وثـ ث رــاا ت انـ ف اــ .شــر
يسيا
وملا شعرت يا ّ يهد رند دملــت اتــوتر قــات الــورد حتــيغ بــر و رفــة
يجنبيــة ما ــة تســارد رلـ تصــحيح وفــخ السـرارت يمـكت انمــا يقـرا
العـ ـ

ورـ ــع املـ ــاء تطلـ ــخ ك ابتسـ ــما وبعـ ــد هـ ــداث اتقطـ ــخ قلـ ــت :يان

هااــل ي مــو رينيــر وارتعشــت شــملتا

قلــت :هـ ينــت قـرا .الــروم

و وجــت ياــام ر وؤــكا اكملــتخ وــتح رينيــر وامــك رملــت طوقمــا بكمليــر وراا
الصمت الكة اعر جاءت املمرفة ألمك لعمل يشعة جداد
ك التاســعة لــي رــدت للمن ـ ف رانــت والــديت تتــابخ هلقــة اــ .اسلســل ك
التلمل اوات ويطلت هد العاا ت ختــوان ا العشــاء رلـ الطاولــةت ترا نــا
ه ــىت انتم ــت ا لق ــة ط ــوقتو يا ــت ب ــكراريما ودملن ــا املط ــبخ هي ــث طاول ــة
األرــل وقبــل جلوس ــنا قالــت :رمت ــك مطبتــك ّبنمــا ومل تعل ـ رمــا ؤ ــت
رادهتا رنداا يت ســري را لــة والــدة يو تكمــل طارهــة ريامــا الــكة ارــر
انر حمر
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ك اليوم ال الــث رلـ ارتشــا ا مــل وبعــد اتصــالر دملــت املستشــمل ك
العاشر

باها رــاا ك الغروــة حمــاات الشــررة الــكة اعــروو ويمــرخ ســارد

احملاات رل اجللو وقاف :ؤك وايلة الشيخ
ؤواتــك الوطنيــة

قــاف الشــيخ :ؤــل اعــك

يمرجتمــا اــ .حمملظــة اليــد المــا مث قــاف :هقــا والــدك

ا ب ؤ ت ريست ووا ل وؤو اشري لير ؤل تقبلينر وجا
م ــر الش ــيخ واع ــر احمل ــاات طيل ــة اّجتم ــاع مل ين ــبا بكلم ــةت رن ــت رن ــد
الش ــيخ وريل ــة نملس ــت ورن ــد الو ــااة الش ــررية ؤ ــو وريل ــت ور ــاا احمل ــاات
الشـ ــررت شـ ــاؤد يوف وطبيـ ــب املستشـ ــمل املشـ ــر رلـ ـ هالتـ ــر الصـ ــحية
الشاؤد ال انت والظ م يم رلـ الكــوا قــاف :وعـ ينــت هبيبـ و وجـ
ياام ر ومووا ا .نتا ج العملية اجلراهية ؤا ينت وج ياام النا
يرمــل شــمرا .ك سـرار الطـ وقــرر األطبــاء ترهيلــر ملستشــمل اتيصــص
ك ياراكــا وؤنــاك لملـ ينملاســرت ورروــت وقــد تو رــت يسـرتر الـ مل تعــر
ب واجر ارثرت انر رمل هساب بنكت دت ر ــد ويــر نصــخ اكاوــعيت لقــاء
رملت اإلفاك وابالن يمر ؤت نصــي رمــا قــاف احملــاات اــ .ير م رملــر
التج ــارة ك بعـ ــو رق ــود املشـ ــاراخ ا كواي ــة وااا ـ ــة الـ ـ رنـ ــت يدوا
هداثياهتا وشقة ك رمار سكنية بشماف الرايض
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وملا ظت يات انتملاي بطو ها رتو سالتمات وبسطة ــا قصـ يمــكت
تبك ــت بص ــوت ارتمل ــخ ورص ــبية مل يرت ــدؤا انم ــا وؤ ــت ت ــو و رل ـ وعل ـ ت
وقاطعتو انكر ياواتما وقرابتر لنــاخ ولــوّ موومــا اــ .القــادم لطــردتو اــ.
املن فخ ورند وّديت رانت ؤت ا .امتار اسم ابو
❁❁❁
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وقمل ــت وت ــا

ك رص ــر ا ــوم ا ــ .يايم الش ــتاء الق ــار

ــغري يا ــام واجم ــة

املكتب ـ ــة الص ـ ــغري ت وراه ـ ــت ت ـ ــتملحص بعينيم ـ ــا الكبريت ـ ــني تل ـ ــك ال ـ ــدواتر
وامل لملات ؤتمام ا د رانت تبحــث رــ .شــتء يو تملــتش رــ .ــرض
ووج ــع ا نتص ــبت بقااتم ــا الص ــغري وارت ــدلت وق ــد ارتس ــمت رلـ ـ حمياؤ ــا
ياارات الملرم وا بورت مث وجلت ىل دامل املكتبة تسعف ر .شتء
ـ رمت ؤــل ســتطار ر اــة ؤــك القصــة املعلقــة ؤنــاك واــد حممــد
اد وتناوف قصة األموات ال ث

قداما للملتا ال

اهت:

ـ اا يمجلمات ؤل ؤت للبيخ اي رمت
ـ يجل
ـ رـ ـ

ؤل يرسلك يهد لشراء ؤك القصة
ـ ــا يشـ ـرتاما ألؤـ ــداما ألمـ ـ الكبـ ــري الـ ـ مل تعـ ــد تسـ ــتطيخ

الكؤاب اعت ىل املدرسة
ـ رك ر ويك
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قالت:

وهلؤت الملتا رقد اندالما ويور ت رل املناــد باــعة قــروس مث
ـ لقد هرات نملست ا .التملسح ل ثة يايم اخ بنات جرياننا
ويلق رليما حممدني نظر هاملــة اتعملــة مث يمــك القصــة اــ .بــني اــدة

الملتـ ــا وقـ ــد يدرك يوـ ــا ّ تعلـ ــم يـ ــ .القصـ ــة وريـ ــخ اصـ ــارهما

قيقـ ــة

واعلممــا ا قروشــما رلمــا ّ تكملــت ويا رليمــا يا تنتظــر يااــا تســعة يايم
يمر هىت مــخ يــ .القصــة ولكــ .نظــر الملتــا ا اد ــة الوادرــة ياقظــت
راا .يشجانر وإررايترت وهررت ك در

ورا تنبو

يا

وسع ا:

ـ اا ادك اي غرييت
ـ نور
ـ م ــكة ؤـ ــداتك واهر ـ ــت يا ّ تملق ــداما ك الطراـ ـ

وانطلقـ ــت

الملتــا مارجــة اــ .املكتبــة بعــد يا ودرــت ــاهبما بتســااة هلــو تشــخ
ورهات ويتبعما بنظراتــر هــىت اجتــا ت الشــارع العــام بينمــا رصــملت ك نملســر
يه اا وميجت رربرت اي ا ا .وتا هررت ك قلبر جرها مل اســتطخ الـ ا.
ويد
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ولكــ .اــا يا يمــكت الملتــا تعــدو قاطعــة الطرا ـ العــامت انحروــة ك
شارع جان ا دة ىل دار يسرهتا هىت دامهتما سيار "ق ب" اسررة
انك إلك اليــوم اتــكرر واســتعيد تلــك ا ادثــة الـ يودت بوهيــد تــر
هص ــة وا ــا ر ــاا الـ ـ  .القليل ــوا ال ــداملوا حمل ــر اش ــغلونر ر ــ .نملس ــر
وللحظــات ر ــم اــا رــاا ابــدو رليــر اــ .لطــخ ورياســة و شـرا ت وـ اــرتك
رملر ك املساء هىت تصدار ا يا بملرا ما وارارهتا
وتقدم الليل ومخ قباف ال  .يو ؤو قــد انعــدم وتــنملا الصــعداء
املكتبة

ويمك اعد نملسر إل

لكــ .إا هــدؤم انتص ــب ياااــر شــاب ك ايع ــة الصــبا

ونظ ــر

لير اســتملمما وميــل ليــر ينــر قــد يلــخ ؤــكا الوجــر يو رآ اــ .قبــل وقبــل
يا اتملو بكلمة اد اد بقصة األموات ال ث
ـ ؤل ؤك القصة قصتك

يليا ركلك

ـ يجل
ـ إا ينت تكرر مل .بعتما ؤكا املساء
ـ بعتما لملتا

غري

!

ـ يمل تسرقما انك
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ـّ
ـ ورم دوعت
ـ
ـ َ .مل نحما شياا ا .النقودت وكيخ هصلت رل ؤك
ـ ولكنما دوعت رل اا لك
وياام نظر الشاب ا ا ر املتسا لة شعر بشتء ا .الوجل وااو
وعاسك بت بيب الشاب و ري وير
ـ ااإا هدث
ـ لقد دمهتما سيار ؤــكا املســاء وؤــت حتمــل ؤــك القصــة الشــرطةت
امــتم تــا رجــاف الشــرطةت ولكــ .والــديت تســاءلت رنــداا ريهتــا ك اــدة رــ.
سر وجودؤا وعسررت ليك
❁❁❁
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ـ يجل ينر ولد ؤككا تدف رل الظواؤر
ت ــك اجلمل ــة يو ــت واطم ــة ر ام ــا وؤ ــت تتج ــادف ا ــخ "يب ــو حمم ــد"
الــكة ي ــر رل ـ البقــاء والتيلــخ رــ .العمــل هــىت اطمــا .رليمــا بينمــا
ان ـ وت البن ــات ك رر ــ .قص ــت ا ــ .ال ــدار الع ـ ك ؤ ــدوء و ــمت مش ــية
ق

راهة والدهتم املتمدد ك الغروة الداملية بعد يا اوارت وجع
ـ إا الوقت هاا
ـ ّ يدرة

ولك .يشعر مل شداد ا

ـ اا رياك لو إؤبنا ىل املستشمل
ـ ّ يرجوك
ـ إا َار الطبيب ىل ؤنا
ـ ّ اانخ ولك .مل  .الوقت بعد
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يهشا ت

ومر "يبو حممد" ا .الغروة اا انح "واطمة" ور ة التعاــل وروعــت
ريســما ىل ســطح الغروــة الــواطئ ومهممــت نــر ولــد

لقــد رــاا الــوهم

رابــا ورــكلك ا ررــات الـ تصــدر اــ .اجلنــني يجــل هــىت جارتنــا الشــابة
ير ــدت إل ــك رن ــداا وف ــعت املل ــح رلـ ـ ريس ــت رلـ ـ ه ــني ــر هق ــا
اـ ــب ت ظتمـ ــا لكـ ــ .رانـ ــت الملرهـ ــة يرـ ــو ـ ــا يتصـ ــور
يه ات

آ

وؤـ ــت ت اـ ــد

وارت سحابة ا .األمل رل وجممــا ولكنمــا مل حتــاوف ويد

رلمتمــا األمــري

نــر ولــد

ياــا "يبــو حممــد" وقــد مــر ّ الــوة رل ـ

شــتء حمــاوّ هصــر تملكــري ك املشــكلة ال ـ تطب ـ رليــر بكــل ثقلمــا ؤــا
ؤــت "واطمـة" تتــعمل وؤــا ؤــو "دــري" اســاوار رلـ ابنتــر الكــو " اــاا"
وؤــا ؤــو املــدار الطيــب انقــل اــ .املكتــب يشــياء ربــري يمــكت تنمــاف رليــر
بقســو وقــو وــو ري "يبــو حممــد" ولكنــر امممــم يمـريا

نــر "حممــد"

لقد ي بح لــدة ولــد يمـريا وبعــد ســبخ بنــات يجــل نــر "حممــد" وليــكؤب
"دري" اخ الشيطاا وليطرب املدار اجلداد املكتب حب ا ر .اوظملر املممــل
الكة اتغيب ومل ار رل است ار العمل سو اواني
ىل ال ــدار

ورــاد "يبــو حممــد"

وقب ــل يا ال ــج الغرو ــة إات الس ــقخ ال ــواطئ ــداتر ــرمة

"واطمة" املكتواة ووقخ قلي املكر
ـ ييب ييب

وا ترادك

ـ ا .والدتك
38

ـ يجل يرجوك بسررة
ودمــل الغروــة املظلمــة ويمــك طراقــر ىل و ـراس وجتــر ال ـ تكواــت
ا .شد األمل ك رر .الغروة
ـ ي قو
ومل ت ه ـ "يبــو حممــد" املنتصــب

ودملــت جــار الغروــة اســررة

ك وسغ الغروة واهتانت املرااة ك ؤدوء
ـ يروم يجيب طبيب
ـ آسملة اساء ااري املعكر
ـ يؤ وسم
ـ انتظر
ـّ

العتب رل النظر

يجيب الطبيب

اا رياك اي واطمة نروم املستشمل
ّ

ـ ن ــر يوا ــل ا ــ .ؤ ــكا املك ــاا
الك ري
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وؤن ــاك تلق ــني ا ــ .العناا ــة الش ــتء

ومل ترد واطمة وتتت اجلار ا.
ق ــوف رلم ــة "أليب حمم ــد" ال ــكة امتمل ـ

ـرار املرااــة وتلملتــت هو ــا تراــد
ودم ــل ال ــدرتور اط ــعطئ ال ـري

وراا .واطمة وؤ ؤ ريسر ويمر ا .هقيبتر بعو املعدات وا ق.
ـ واا رياك تروهت املستشمل
وارت اوجة ا .األمل مل تملمم اعما اــا قالــر الــدرتور الــكة ســارع ىل
هقنم ــا ةب ــر امد ــة ور ــاد ا ــدوء ىل الوج ــر امل ــتقلص وش ــعر ال ــدرتور
رتيام سارد رل اعاانة املرااة ومر ا .الغروة وؤو اقوف
ـ بعد مل  .اورد الوفخ
ـ اا العمل
ـ بعد ست سارات تعاف ألمكة ا .العياد
و ــادر الطبيــب الــدار بعــد يا نقــد "يبــو حممــد" يتعابــر ااــارملة
وهل ا دوء بعو الشــتء رلـ الــدار

واــرت ظــات وجــد ويمــا ور ــة

ليعــود ىل يوكــار اتــعا هــاف وجتــر واألمل الــكة تعيشــر وــا ليســت
امل ــر األوىل ال ـ تع ــيش ويم ــا ا ــل ؤ ــك املتار ــب ومل ــت ر ــل هال ــة وف ــخ
تقاس ــت

لك ــ .ؤن ــا و ــر

لق ــد انتم ــت التس ــعة يش ــمر وؤ ــا ؤ ــو الش ــمر
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العاشر انتمت واألمل ا اد والدّ ل تقوف نر وانطلقــت ــرمة اــ .الغروــة
الداملية ولم اكمل بقية مواطر

وؤروف اسررا

ـ اجلنني ّ اتحرك
ـو

ااإا

وم ــر ام ــروّ ابح ــث ر ــ .الطبي ــب

ووج ــد لكن ــر ارت ــكر ر ــ.

ا اــور اــدريا يا الوقــت مل ــ .ويا لداــر بعــو األرمــاف وياــام

ـرار

الطبيب يمك "يبو حممد" ابحث ك العمار ال اسكنما األطباء رــ .آمــر
اتيصص ك الوّد

ووجد طبيبة املستشمل العام وقرع ب ريادهتا

ـ يرجوك يسعملينا !
ـ يارك

!

ـ ا وج رل وشك الوفخ

!

ويمــكؤا ىل الــدار ر ــم يوــا رانــت تتعؤــب للــكؤاب ىل املستشــمل
هي ــث هان ــت نوبتم ــا ك العم ــل وراان ــت املراا ــة ومرج ــت ا ــ .الغرو ــة
ااتة
ـ ؤل ك اإلاكاا نقلما ىل املستشمل
ـ وا ّ تر ب وتصر رل إلك
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ومرجـ ــت اـ ــ .الـ ــدار ويبـ ــو حممـ ــد وراءؤـ ــات ويمـ ــك سـ ــيار يجـ ــر ىل
املستشمل ت وؤناك يمكت بعو ا ّت ال تساردؤا رلـ جـراء رمليـة
وطلب ـ ــت ا ـ ــ .املمرف ـ ــة املناوب ـ ــة ك املستش ـ ــمل ياا ـ ــا

سـ ـ ـراعة لل ـ ــوّد
اراوقتما

وقــخ "يبــو حممــد" والبنــات ياــام البــاب ااــارجت اــخ يهــد اجل ـرياا
بينمــا دملــت الطبيبــة واملمرفــة ىل الــدارت واــر وقــت اســتطاع ويــر قنــاع
ج ــار ا ا ــا إؤ ــب لي ــر مط ــع ر ــم انش ــغاف ل ــر مب ــا ا ــدور ك ال ــدامل
ويطلت ابنتر الكبري ا .وتحة الباب
ـ ييب

يهاـ ــر سـ ــيار

الـ ــدرتور تبغـ ــت تـ ــروم

ومل اقـ ــل شـ ــياا

وس ــاررت ه ــد البن ــات الص ــغريات ىل املوق ــخ إلها ــار س ــيار يج ــر ت
ووقملت الطبيبة واساردهتا لباب اتعؤ للرهيل
ـ اووك ا مد هلل رل الس اة
ـ ولكو مل يدخ رمة الوليد
ـ البقية ك هياتك لقد ن ف الولد ايتا
ـ ولد

و

ايت !
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وتقدم انم.

ويس ــرع ىل ال ــداملت ولك ــ .الص ــمت ــدار وع ــاد يدراج ــرت ووج ــد
الطبيبة واملمرفة دامل سيار األجر نتظار
❁❁❁
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رلمــت ا ـ مرا نــو نــوع اــ .الكتابــةت ارتشــملت ؤــكا اــ .مهــا هاــور
املناسبات اّجتمارية ال تقوم بعــو الصــحخ بعمــل لقــاءات يو نــدوات
هو ا ا .ب اّلتحام جلمات املعنيــة لتطــور اإل ــا ت وتغيــب اشــارر
واتجاو تعليقايت ا .م ف اطبخ النشر
يمكت يوكر بقسو ك اّنتصاب العــدوان الــكة اارســر شــتء ك داملــت
دوا ارارــا للظــر الــكة ياــر بــر واإلرؤــا الملكــرة الــكة يرانيــر بســبب
رواال رد انما الع لة واَّدار َو ا اواة وهيدا اتيليا ر .رل املواقــخ
ال استطعت اخ ال ا .رحبما
مل يج ــد بع ــد ؤ ــك املرهل ــة يوا ــل ا ــ .رلم ــة ال ـربح ألا ؤ ــك الكلم ــة ؤ ــت
الو ــخ ا قيق ــت لكـ ــل املكتس ــبات الـ ـ ملقتم ــا وهـ ــىت تك ــوا املعادلـ ــة
حيحةت ّبد ا .ااسار وؤا يان اررو ك طرا ا اواــة ورــل اــا يمشــا
يا ير هت تنتمت و لتايل يوقد ري املاف ويشمر و ســت رمــا ؤــو وارد ك
سو اّقتصاد
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انتظــرت ر ـريا ؤــك اللحظــة ال ـ يقــخ ويمــا اســتقب الاــيو

األفــواء

ــم املكــاا رمــا يوــا تاــتء داملــت بقــو ت انــر وا ابنـ املكســب األوف
ا قيقــت ك هي ــايت وب ــر م الاــياء اش ــعر ن ــو حباجــة ىل البك ــاءت ويم ــكت
احبث ر .اكــاا انملــرد هــىت يهقـ ر بـ ك البكــاء مجيــخ الـ وااي والغــر
تعج ل وار واملشاررني ك املناسبة
يوــا تقــخ وهيــد

دب ؤــاجا يمــر ك داملــت ورــدت ىل ا ررــة وقــد

يجل ــت ر بـ ـ ك البك ــاءت ك دامل ــت نقط ــة دارن ــة يش ــعر حبرقتم ــا وهج ــم
اســاهتما العيــوا تتــابخ مطــوايت تبحــث رــ .األشــياء املربكــة والناقصــة ك
ـ ــويت وك ارتمـ ــاف يدوات ا ملـ ــلت ويان اوـ ــتح رـ ــو لل ـ ـراح الطيبـ ــة لتعـ ــو
رــواليا يرمــاقت املعتمــة املتوقملــة رــ .اّشــر باب والتجــاو يوــا النمااــة
ا تمية
ـ هااد هااد
الص ــوت قرا ــب يت ــكرر

ــا ا ــ .اك ــوا وق ــد ــاو ت رق ــدة اا ــااات

الشيب ام راست وداعة اا الت انك رقد تستقر ك اقل
ـ هااد هااد
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الص ــوت اق ــرتب ير ــر ان ــر ا ــروو ر ــل ا ــواجا و ق ـ اّنتم ــاء وطي ــب
را حــة ال ــوط.ت الشــارع امل ــرتبت بيــوت الط ــنيت وش ـ بيب املط ــر واألس ــقخ
الواطاة وقد يمكت تن ملاء اعو ر .ورهما لشتاء
ـ هااد
ـ نعم
ـ ابارك

وا دام

ـ دام
الصوت اصــل أيمــكن بقــو ىل الـ ا .القــدت الــكة رواــتر بتصــر يمحـ
إات ا ــومت رن ــت ارر ــو ه ــىت تع ــرت وق ــد تقطع ــت ينملاس ــت ألوي ـ رل ـ
وت دام ال انتقلت اعت ىل العــامل ا ــر ك ؤــروب ســح وجــودةت
لتصبح وقد دت شابة  /يوناا  /وااري اكتملة انجحة ك رملما
الصــوت ا ـ داد اعروــة وقــو رــاا املطــر انممــر وســقخ الغروــة ان ـ ملــاءت
دوا ر ال ا .تدور ك ريست واورت ك اكان ونقر الدوو والغناء تشــتعل
ك ال ــداملت وش ــبح املاف ــت املتن ــاؤت ط ــوّ اغ ــادر املك ــاا هاجب ــا الا ــوء
املنتشر ك رل اواة
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 2ني
طرا اَّدار رمي يطوف اــ .رــل املعــادّت ا قيقيــة ــيم ا ــدوء رليــر
ورــل األشــياء ال ـ ي او ؤــا اثبتــةت شــيو

آمــروا توقــخ تــم الســري ك

ياــار .اتبارــد ت هــىت ا ا امل شـرات يواــل انــر الــوط.ت يمــكت ارتــب
الكلمــة شــكاف اتعــدد ويق ـ م اتملرقــة ويهبــار خمتلملــةت مث يمــكت ارســم
هــرو الكلمــة رم ــا اــتم نطقمــا واو ط ــاء نــوا واو طــاء

ن ــوات

واخ رل هر يجتا اساوة يرو واتكوا ك داملت طاقة يرو
ـ هااد ؤل يرملت دراسة قاية األستاإ وافل
ـ قربت يجن تدوا .ا هظايت
ـ لقد مرت
ـ وا ا هظة داواا املراقبة العااة
ر ــاا ا ــدار اإلدار الـ ـ ينتم ــت ليم ــا اس ــتعجلو مبا ــارملة اجلم ــد إلو ــاء
دراسة يورا قاية يهد يقاربر
ـ األستاإ هااد
ـ يؤ
ـ وافل ربد الدات
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قملـ ـ ت ا ــ .اقع ــدة واقمل ــا رم ــ .لد ت ــر اوعـ ـ ت ــرددت ك ا ــد ا ــدة َ ــو
الكــخ املمــدود ت ؤنــاك قــو تتعااــل ك داملــت وعمــكت يتملــر ك الوجــر
املنتصــب ياــاات ويمـريا ــاوحتر ارهبــا ودروتــر للجلــو ووا ــلت رتابــة
ا هظايت
ـ لو دحت ررت العا لة
يمكت يطاب األرقام واألدــاء دــام وجــر دــام ابنــة ســعد

دــر

وارتمل ردد األداء واطابقة البياانت
ـ ؤل الكرت جداد
ور ا .الكروت القداة

ـ نعم وؤنا بني األورا
مث وقملت ويان ياد رملت
ـ سو اتم ر

قت اّستحقا بعد اواني

وو و ادر الغروة ورــدت لــمورا

امــكت ادقـ ك األدــاء املكــرر

وملــا انتميــت ســلمت امللــخ للمراســل لتو ــيلر ملكتــب املــدار العــام لتوقيــخ
يار ارتماد الصر
ـ تملال يو لك
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ت اا .مروجت ا .املكتب اــخ حتــرك رربــة وافــل الملــامر وآان ا ــر لعــرب
الواقملــة ك ونــاء ابــىن الــدا ر ت يرربــو الصــوتت قــررت يا يرــود للمكتــبت
ران ــت ل ــا ك املقع ــد اجمل ــاورت ش ــتء ا ــدرون لتلبي ــة ال ــدرو ت ابتس ــااتما
الص ـ ــغري تك ـ ــو يم ـ ــكت يتراج ـ ــخ مط ـ ــو

مط ـ ــوتنيت ابتلع ـ ــو املب ـ ــىن

ويمكت جدرانر تسح جسدة

 3ني
ال ـ ا .ر ــاا ق ــواي ق ــواي ير ــو ا ــ .رش ـ املك ــاا ش ــعرت وي ــر إلرؤ ــابت
رن ــداا ق ــررت الـ ـ وا ج ــاء اّمتي ــار وج ــاء اّنملص ــاف /ؤرب ــت ىل م ــار
ا دود لعلت يجد ا دوء الكة وقدتر
وتوقخ ال ا .مل اعد الروي ا تمت الكة اسري رمراو وعدت وقد طـ
الشعر األبيو ريستت يوم ادوعوا اإلنســاا ىل املــوتت هــىت األ ــدقاء
رلمم رمل .رلمم رمل.
ـ ييب مري
ـ يبدا يوا إررايت الن وم والوط.
سو اكوا لنا بيت
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ـ يجل يجل
ـ وسو نوا ل
هط ــت الط ــا ر ك املط ــار مل اك ــ .ؤن ــا يه ــد ك ــالة الق ــاداني املكتظ ــة
ملستقبلني املكاا في العيوا ت ه املتحــررني ارتبكــت مطــوايت واــخ
ا هقة سا قت سيارات األجر يمكت استنش ا واء الرطب
امتلطـ ــت الصـ ــور تـ ـرتارم الـ ــر ت ا ـ ــاجا يرـ ــو يرـ ــوت وارتـ ــدت
الس ــكوا القات ــلت اش ــاررايت تس ــحل رل ـ يب ــواب الص ــحخ واا استش ــمد
الكتاب وكارة ؤا ؤم مجيعا ك هملل وا اوناا
ســو اجلــا وهيــدا ك الــدار ولكــ .الصــوت القــادم اــ .املافــت دــامخ
ويمكت يتكرر ااطـ الو يــد ت واجلمــخ انســحب بقيــت جالســا رلـ يهــد
اقارد الة اّستقباف هىت يهق ر ب امل جلة ك البكاء
❁❁❁
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توقخ ر .التملكري ويمك اقلب اا بني ادار ا .يورا اممة
ـ رانت ؤنا البارهة
تلملت هولر يمك اغري ا .جلستر بني وقت ويمر
قاف بصوت ارتملخ
ـ اي تر يا .امتملت
اــل اجلــدراا احمليطــة بــر وياثث الغروــةت توقــخ يا اقــوف لــر ومهــر وــا ؤنــات
هرك اد اليمىن امل ك داملر ادرو ىل حتراكما بشكل آيل
انملجــر املوقــخ مل اعــد لداــر بصــيص ياــل ك الع ــور رلـ الصــور ال ـ رــل
بام اقدم ا التحية وك املساء اقبلما وؤو اغادر اكتبر
يوا را  .هــت نطـ ا يــا واـ رع البمجــة ك داملــرت تغرقــر ك دوااــة اــ.
العمل اجلاد واّرتيام النملست الكاال
رــل اــا ات ــكرر يا ظروــا ااا ــا مجعــر بصــاهبتما وغ ــدت وجتــرت ور ــكلك
ظرو ــا ااا ــا دو ــخ ــاهبتما ىل ؤج ــر وطل ــب اّنملص ــاف ومل ات ــعمر ك
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حتقي ـ ر بتمــا لشــعور ا األاــر ســو اصــل ىل ارهلــة املقــد ويمــا إاتــرت
و لتايل املقد اّهرتام الكة تكنر لر
ومل اتبق ـ انم ــا س ــو ؤ ــك الص ــور ال ـ

ــدؤا هج ــاب ــوف بين ــر وب ــني

نسياا وجود خ وهر اقير ا .املصا ب والوقوع ك ااطع
وــو اــ .اقعــد بعــد يا بع ــر األورا ال ـ وــو املكتــب ومــر ّ الــوة
رل شتء وؤو امممم
ـ وم انتظروا هاورة
الطراـ ـ طواـ ــل وا ـ ــداث تـ ــا ىل ارـ ــداد توقـ ــخ ياـ ــام هـ ــاج تملتـ ــيش
للشرطةت مل اتب سو رربتني و تا املوقخت وتح جا الباب احملــاإة لــرت
ربخ بنظر الرجاف املدججني لس م
ـ يوم ليسوا ا .رجاف السري
توقخ وسغ ا اج طو العربة يربعة اوراد قــدم ألو ــم ؤواتــر بينمــا وــتح
ا م ــروا يب ــوب العرب ــة واهص ــني داملم ــات انـ ـ ف رملي ــر ر ــ .اق ــود العرب ــة
وفعما رلـ ويكاــر وقــد طعطــع ريســر ــبا ااــو وهجـ القلـ هــىت ّ
املقــد املوقــخ ريانــر اإلنســانت و إا بشــتء ــلب اطعنــر ك جانــب ريســر
و وت يجش رت راملر امليتملت
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ـ وؤك ا .تكوا
رو ــخ ريس ــر اتملحص ــا اـ ـ مر البندقي ــة الـ ـ اهتك ــت بريس ــر ت ــكرر رص ــا
املدر الغليظة ال الك تا ؤو ورواقــر ك الملصــل رنـداا اطلــب انــر يا
اقري الدر يو اعيد ملا اار ك الملصل ا .در ليتعرد ا .اتابعتمم
تنبر وهد ك اهب الصــوت الواقــخ مبحاإاتــر ارتبــك و مــر ك الــرد
وؤن ــا اـ ــد الرج ــل اـ ــد دام ــل العربـ ــة وس ــحب الصـ ــور ا ــ .تبلـ ــو العربـ ــة
وبصوت ماوت
ـ يوا داقة
راا اتوقخ انتماء التوقخ وهالة التملتيش رند ؤك املرهلــة ــري يا األاــر
تطــور دمــل العربــة اهــدؤم شــاؤرا اسدســر بينمــا ــادر ــاهب الصــوت
ااش .الصور ت ّ ادرة يا .اتجر ورل اا تبادلر اخ اراوقر شــارات تدلــر
رل ـ اّ ــا ال ــكة اس ــري وي ــر ه ــىت دم ــل س ــياجا ا ــ .األس ـ ك الش ــا كة
وارتملعات الرال
ترجل ا .العربة ياام ميمة تبدف لووا بســبب الشــما طلــب انــر اراوقــر
الوقــو ت يو ــلر تملكــري ىل الشــعور نعــدام اّؤتمــام مبــا اــدور ك دامــل
اايمة وعمك اتلملت ك سكوا استبينا املكاا
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ومل ــا ا يه ــدؤم م ــر ا ــ .اايم ــة ال ــر قل ــي مث ــوب َ ــو ريس ــر
اسدسا ملر ويطل ريارا واهدات التملت رل يثر رنــو وقــد ينــبا الــدم
ا ــ .ــد رت ران ــت الص ــور تق ــخ ظ ــوار بك ــل رنملواو ــا مث انك ــب رل ـ
وجمر
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انــك ا ــ .طوا ــل تس ــرب ق ــر ّ يدرة اص ــدر ىل دامل ــت اعلن ــا رو ــو
الكتابــة رــ .انســحاقت وســحل اــا تبق ـ اــ .وجــودة وــو شــوارع اــدانتنا
هىت ّ يستمر ك الروو الصاات لكل ارسة بية
يســتقل القطــار املتجــر ىل الشــر ب بـ ريــو اليمــىن ك حماولــة واــر اــر
الصـ ــمتت وـ ــلإا برجـ ــاف و انث مل ـ ــوا اعـ ــاوف هـ ــرث األرض وارت ـ ــدوا
م ــوإات ا ــرب اعرتف ــوا س ــبيلرت وق ــد هتش ــم جـ ـ ء ا ــ .اا ــغ ا دا ــدة
وج ــر ش ــعاف الن ــار ك هط ــام يش ــياء مل يس ــتطخ يي ؤ ــات ــا يدرر ــت يو ــا
اكوانت ما ة جر وبما
شــروع ا ـ ا ىل داملــت اجتــام رــل اقاواــة ل نب ــا

و لتــايل هــرم رلــت

التطل ــخ ليم ــات س ــو هل ــم ا ـراوقو رن ــداا ااش ــت وهي ــدا يو ه ــني يمتل ــت
تموات ك رر .امجور ا .املقم الكة اؤرب لير رل ليلة
ـ يا .ينت اي رجل !
يا ــر را ــب السـ ـ اف و ــاان اوج ــود وج ــود ؤ ــكا املك ــاا ّ يه ــد اس ــتطيخ
ــاو ةخ ؤ ــكا ا ــا واجم ــو ويان يدم ــل يه ــد احملـ ـ ت التجارا ــةت إ وـ ــو
55

ــاهب احملــل ويمــك ارهــب يب ورنــداا مل اشــرت شــتء قــدم يل ؤداــة دت
ختاإّ
ـ احبث ر .شتء حتت ا بسك
ـ وااإا تراد
ـ ارر لوا سروالك الصغري
اســتلقت رلـ قملاؤــا وؤــت تقمقــر تســترياي يهبمــا وقــدهتا انــك لــخ رــام
ت ــكررت ال ــدم ال ــكة ــدد ك ش ــواررنا ابت ــداء ا ــ .ا ــدمل القرا ــة ال ـكة مل
اصمد اقاواو ك وجر جنود اّهت فت وؤم اقتحموا رل شــتء اطلقــوا
الر ا

ك رل ا ا

ه ــىت نملق ــت األبق ــار وا م ــري ويم ــك ال ــدجا ام ــرب ؤن ــا وؤن ــاك ك حب ــث
استميت رــ .رــ .ياــ.ت وا مــام اشــكل ممورــات هتــاجر دــاء قراتنــا رمــا
ؤاجر شباتا انك اّهت ف الرؤيب وتررنــا اجلميــخت مل اعــد ؤنــا ــري طـ ف
وَ .اّثناا
رن ــت اجل ــا رل ـ رتب ــة ب داران ال ــكة هت ــدات ش ــرواتر وا ــرت ل ــا
مل ــخ ه ــد الط ــاوّت مب ــدمل املقم ـ الص ــغري ال ــكة ورثت ــر بع ــد اقت ــل
والدؤا ك ا جوم األوف للغ ا
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ر ــاا مه ــت األوف اعرو ــة ل ــوا ا بس ــما الداملي ــة وق ــد حملتم ــا إات ظم ــري
تقــوم بملــرد بعــو قطــخ القمــاس الصــغري رل ـ هبــل الغســيل وــو ســطح
دارؤــم اــ .انوــك ــرو انــك ث ثــني رااــات وعســررت ىل الشــارع وا مــت
ىل الدار ال تقطنما اخ يسرهتا ومل اؤتم بنــداء والــدؤا الــكة اشــر رلـ
طلبات

ــ .املقمـ الــكة اشــغل الــدور األرفــت اــ .املبــىن اــخ حمــل لبيــخ

الملوف وا مص
يرــر طرا ـ الســطح توقملــت رــ .الغنــاء رنــداا وجــدتو يااامــا وين لــت
ارؤا رل ساقيما وإراريمات اقرتبــت اــ .ســلة الغســيل ويمــكت يســاردؤا
رنـ ــت امتـ ــار امل بـ ــا الصـ ــغري إات اللـ ــوا املمي ـ ـ سـ ــر فـ ــحكما ك
جس ــمت رم ــا ش ـرار ــبت واس ــتمل ؤا الوه ــا ب ــبعو القط ــخ الص ــغري قب ــل
داد رل ا بل وتطاردن رو السطح
ـ ااإا جاء بك
ـ حملتك ا .انوك رو
ـ ارلم
ـ شتء دوعو
ـ ىل يا.
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ـ ىل ؤنا
رنــا اتجــاورا .جنلــا رل ـ اقعــد مش ـ

بعــد و ـرام ســلة امل بــا وتبلــل

ثيابنات رانت تـرتعشت والعــر اتصــبب اــ .جبينمــا وعمــكت ااســحر بكملــت
وقــد يســندت ظمرؤــا وريســما ىل اجل ــدار املنتصــب ململنــات ــدرؤا ارتمل ــخ
وانيملو شعر ريسما القصري اند حتت طاء شملا ت ين لــت رملــت وــو
رينيما املغماتني مث وو شملتيما ووا لت هىت ؤصرت درؤا
ر ري ؤــت األشــياء امليتمليــة ك هياتنــا رــاا رــام 1946م ارهلــة انملصــاف
هقيقــت جلميــخ األســرت مل اتبق ـ ســو اجلــكور ال ـ تنتصــب ووقمــا قااــات
ــردت اــ .الغصــوا وتشــق رنمــا اــ .روااــل الطبيعــة اللحــاء اــا رــد
اسر تعد رل ي ــابخ اليــد الواهــد اــا الــت ــا وــروع ا مــر مل تتــعثر هــىت
ا .رام 1956م ولك .ن وت الدم رام 1967م
ـ ارت ك ؤكا املقعد راا والدك لسو
ـ وقدم الشاة ماان
ـ تعروني
ـ راا اقوف لنا
ـ ا والدتك اانما
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ـ ن هت اخ يبناء رمما
رــل شــتء امــدم ــم املكــاا رملنــا قــررت ا جــر بعــد يا بــدف اّهــت ف
اعامل القراة
ـ ملاإا ّ نتغك
ـ ورماف املنجر
ـ يابك ّ ا ثر ك جدؤم
الملرم الكة توقعتر ويان اجلا مل اجــد ســاورت رشـرا .رااــا وملــا رــدت
رانــت اوجــود ت ؤــا َــ .ا ا اثنــاا وهيــداا رــل اــا هولنــا بقــااي إارــر ت
رانت تتحرك وهدا ما اتوا ل قررت اشــاررتما ا ررــة قــادن ــوهتا جــاء
ظمرؤ ــا للب ــاب اكـ ــوانت جس ــدؤا ت ــدوعو لقـ ـراء تملا ــيلر وختم ــني لـ ــوا
ســروا ا الصــغريت شــعرت بلملــح ينملاســت التملتــت فــاهكة طوقتمــا بــكرارت
تقابلنا ك قبلة جل تنمليكؤا يربعني رام
الرواد اتقاطروا مل ير .يتوقــخ يا ؤنــا

ــ .ورواد ومــكا اجلـ ء القــدت اــ.

القراــة امجــورت شــعرت لغربــة واــرت ختتملــت واهــدؤم اتســلل ىل الــدامل
طــاف الرتقــب لييــر مث اتســلل يمــر مل اطــل اكوثــر رــاد وتطــل اــرت التــخ
هو ا اجلميخ
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ـ يرروكم اي مجارة رل روي الطملولة اا ا اسرتر جرياننا
انملرجت الوجــو الـ مل تتجــاو رقــم رشــر ت اــددت رملــت الـ ؤــرب انمــا
الــدم اصــاوحا و ــادرت املكــاا مل ارــد يإرــر اــاإا هــدث دو انملجــار
ؤا ــل التملــت و رــا ووا ــلت الطراـ ت رــر ت العــدو تطــو املكــاا اصــلو
ي اـ ـ الر ـ ــا

مطـ ــوايت اثبتـ ــة واهـ ــد اثنـ ــاا واهـ ــد اثنـ ــاات دملـ ــت

املنجــر ال ـ ورثتم ــا اــخ م ــويت رــ .ييب هشــرت جس ــدة ملــخ املكت ــب
وطلبت ا.

املقم الكة اقرتب ملا وجدن شااي ويرجيلة

توقملت رربة الشرطة ياام ب املنجر ترجل انمــا الشــرطت دمــل املقمـ
مث ر ــاد و ــاو ن دم ــل ورش ــة املنج ــر وم ــر وؤ ــو اس ــك بعاا ــل ــاو ن
اّثناا ورربا العربة ال

ادرت الشارع بصوهتا املمي

يمرجت ا .جيــب القمــيص انــدال قمــاس لونــر يمحــر اســحت بــر وجمــت
و جا النظار وملا يردتر ىل اكانرت يمــكت ي ــدر ــور رصــوت القطــار
ترر ــت اقع ــدة ــادرت املنج ــر اتي ــكا اس ــار س ــيار الش ــرطة ــري اب ــايل
بنظرات ا .اجتا ؤم
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رنداا محلت شماد التير ا .اجلااعة اشحونة رما رنقــاء التمبــة ظنــام
ا اــا املــاء وجنــام ابلــن الســماء بقــدر ربــري اــ .الملعــل الــكة ك اكــان
ال ــتحكم ويـ ــرت وق ــد ابتـ ــدرت طراق ــة تصـ ــنخ الكا ن ــات ا يـ ــة ك داملـ ــتت
ينملس ــما بطراق ــة تس ــمح بظم ــور العي ــوب ه ــىت ا ــتم
م ــا

ـ ـ هما ووـ ـ ق ــانوا

للمقاوا ــةت ران ــت ؤدا ــة األس ــر وج ــا مل املك ــر ك ختصص ــت يدب

اجنلي ـ ةت ومل انــخ اشــتغايل بتنميــة ؤــواا رملنانــة تشــكيلية ويان ير ــد مجلــة
استيرجما ا .الكارر رنداا يتوقخ ا .التعب آ ياما الرجاف البا ســوا
الكا .حتطموا نوركم لكات ا .م ف تلــك املسـرات املـراد انمــا رــاد
اإلنت ـ ــا ت وكي ـ ــخ ـ ــدث يا ؤ ـ ــكا اجلم ـ ــاف اململ ـ ــك ّ م ـ ــد ش ـ ــموتكم
املتوهش ــة ني وعس ــتعيد نش ــاطت ملوا ــلة س ــح روه ــت ك األل ــواا وورش ــا
تعان بياض اللوهات
ـ ــا مل اشـ ــغل نملسـ ــر بتحقي ـ ـ ر ب ـ ـ ك العمـ ــل ك بياـ ــة تتسـ ــم ملناوسـ ــة
الشـ ــداد ت ـ ــري اباليـ ــة لن اـ ــخ ك األداغـ ــة ال ـ ـ تعي ـ ـ دمو ـ ــا املعـ ــرتك
اتطلبــات اعقــد تملرفــما ررااــة ومهيــة ت ـرا ملــل ك طمــوم امل ـري وكنــت
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يقدم م

ــة اعــرو بــني وقــت وآمــر ك تقــدت در لغــة اجنلي اــة ويهيــاان

تربية ونية ك ادرسة يؤلية تعمل تا شقيقة وجت
إات اساء جاء وجت اتمل وقد رــاد اــ .بع ــة للدراســة ــدا طملولتــرت
وك ــاا ه ــراي رم ــل همل ــل رش ــاء ت ــك املناس ــبةت ج ــاء الا ــيخ ا ــخ وجت ــر
وابنتي ــرت الك ــو ك العاش ــر والص ــغر ك الرابع ــةخ يث ــر الغرب ــة ك ه ــدا مم
والبســممت األم بــر م حتملظمــا شــغلتما لوهــة ردتمــا مــك هي ـ ا ر ا اــ.
روة اجللو
بعد يايم يمون وجت بر بة داقر ك اسارد طمللتير

اــور اعمــم ك

دراستمم هىت يساردؤ .رل ارتياد الملااء املدرستت رانت ابنــة العاشــر
تقاوم اا هو ا وو حترك هجــار رقعــة الشــطرنجت ويجــدؤا مبمــار ال رــب
تعــر وجمــة رــل هجــرت تقــرتب ير ــر اــو لتشــاررو مصو ــيايتت وإات
اســاء ويان يســاردؤا ك هــل واجباهتــا املدرســية اقرتهــت يا تكــوا اــودا
يردر ك لوهايت القاداةخ واحتت ياما ك إلكت مل تعرتض رل الملكر
ملا ارتملت اللوهة ررت األم رل مــدة قبلــة طوالــة وؤــت حتمــل اللوهــة
لتعلقمــا ك روــة نــوم اّبنــةت ولتطلــب اــو بصــوت ؤــادا وطراقــة ماوتــة
اإلاقاع لشيص يااـ وقتــا طــوا اتحــدث ىل اطلبــر بصــر النظــر رــ.
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الـ ــداوخ لردمـ ــاخ مل يتـ ــردد ك رـ ــداد لوهـ ــة جداـ ــد وجـ ــاءت ظـ ــة البـ ــدء
ملناقشة الشكل وا الة ال نتشكل ويما لملااء رهب ا .التوا ل
ؤنــا طملــا رل ـ الســطح يهــداث او هتــا ك رهل ـ الدراســيةت ورنونتمــا ك
لوهات بملرشا لر الررد تلوا وااءؤا داقة املرتفني يننا وممم وَــ.
نا ــبغ نغم ــة هياتن ــا رل ـ ت ــرددات نب ــوء اعرو ــة ال ــروم الص ــحيحة ج ــاء
اقرتاتــا رنيملــا ك املرهلــة ال انواــة بعــد انتقــاف املعلمــة ال ـ تعشــقما ملدان ــة
يمر وكنت البدال الــكة اارســت اعــر لعبمــاخ بــكاء تلــكإة ا ــري شــغبما
وا ــدوعما ىل ا ــارة بعنااتم ــا وهراسـ ـ ا ــ .األم ــرايت ويلق ــت وَ ــ .ك
اجلااع ــة نور ــا ا ــ .التوا ــل الرواانس ــت ميم ــا ال ــكة اعي ــدن للمن ـ ف ا ــ.
اجلااعـ ــة رنـ ــد مـ ــر والـ ــدةت مل اتجـ ــاو ك التقا نـ ــا ك اقم ـ ـ واطعـ ــم ك
ظات خمتلسة ا داث ر .يه انا ومهوانا اجلااعية
إات اساء و وجت اساور ك اممة رمــل جــاءتت لتحــوف املوؤبــة ااا ــة
لـ ــدة ىل اجنـ ــا يدررـ ــت يوـ ــا تعـ ــر رـ ــل شـ ــتء رـ ــو ورـ ــ .مـ ــر ا مـ ــل
واستشــعار خمــاض الــوّد و ــمت وجــتت وــعان ك خميلتمــا األرض القملــرت
رانــت حتمــل رتــاب شــعر ــوة رس ــواا خمتلملــة تتوارــب اــخ ااــموا ر ــل
نصت وقد ثنت طر

ــملحة حتمــل ــور ااـري تملا ــيل جســدؤا املكتنـ

تتجاو طارؤا
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تستعني مبسارد ا لتسميل ارورؤا بيســر ودوا اســاءلة ىل ارهلــة دقيقــة
لشــيص تـرا اطلــخت والعــار مبــا اتعااــل ك يرمــا حمــاور خ وَــ .نــدمل
املرس ــم وقمل ــت يا ــام اللوه ــة البيا ــاء املع ــد للتش ــكيل وتن ــاثر األل ــواات مث
التملتت َــوة رانــت نظرهتــا ر مــة ك البعيــد ورعوــا ك اكــاا تنتظــر الصــانخ
األ يل املقيم ك الغابة ال رقاء
قالت بنو اطيعة :يا .يجلا
قلت :ويان يسحب اعطخ الرسم هىت ّ يلطخ ا بست أللوااني ؤنا
اقرتبــت اــو تســاردن رل ـ لــبا املعطــخت ينملاســما تلملحــوت تومهــت يا
شملتيما تد دم ا مر رقب وا ددت تجةت ردت فـم .ــبية العبــوا ك
ابة ناء اتناسني القوانني وقــد مجعــت التــني يلشــورت يشــدو

نيــة يهــب

ترداــدؤا دعتمــا إات اــوم وحجبــت رــل األ ــواتخ توقملــت رــ .ا ررــة
ارتشخ شياا يرم ك رقلت بصويت وابتعدت وؤت تتشكل
قالت :ابن حتبك
قلت :وا رقيقة وتدوخ ا .اتعر رليما ىل رشقما
قالت :رانت األثري ك ادرستما ؤناك
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يرملــت ربــغ هـ ام املعطــخ وشــرهت ــا ريمليــة اجللــو ت ويان ين ــر شــعرؤا
ل ـ ــت ـ ــور

ـ ــداق ال ـ ـ يه ـ ــتمل بعدا ـ ــد ا ـ ــ .ـ ــورؤا الملوتو راوي ـ ــة

واللوه ــات امليتلمل ــة ال ـ ران ــت نحن ــا مصو ــيتنا ال ـ انقطع ــت ويان ك
املستو ال الث اــ .اجلااعــة بســملرؤا اململــاجئ اــخ والــدهتا املرااــة لليــار
وانقطعت يمبارؤا
رانــت اغماــة العينــني تتــنملا تــدوء ورملمــا اليمــىن تتصــلب رل ـ طــر
املقعــد بينمــا الكــخ األمــر الراباــة رل ـ و ـرام املقعــد الــكة رنــت ي ــدد
رلي ــر رن ــد التع ــب تتح ــرك إؤ ــا و اي تنتظ ــر ا رر ــة األم ــر ت جلس ــت
ظوارؤ ــا تعانق ــت رملين ــا رلـ ـ املقع ــد ّ ـ ـ رتمل ــت رتملم ــات التملت ــت َ ــوة
طوقتو بكراريما رل شتء ويما ابكت
م ــر ارتم ــاف الص ــور وتن ــاثران ك وا ــاء املدان ــة ر ــل ا ــا نملعل ــر اتج ــدد ك
ايد اسـ ــاهة انشـ ــغاف وجـ ــت و وجمـ ــات واىل اس ـ ـرتاهة ـ ــغري ك ـ ــاف
الــرايض محلتنــا ســيار يجــر ما ــة ملــو ا.ني ويان ينصــت لغيابنــا حب ــا رنم ـا
انبغ ــت ا ا يا اول ــد ك إايت ال ـ بع ــت س ــبحنا وا ــ .اإلرؤ ــا
بصوتر ادروان للعشاء
قالت :دا ا .يرض الغربة
قلت :ريخ
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ن ــا و إا

قالت :نر ا .ؤنا رجل يرماف واغو ادر ا ررت ا ري اّنتبا
وَ .جنلا هوف طاولة الطعام رروت ينــر الــك املكــاا وينــر تعــر رليمــا
ك همل ـل املعم ــد ال ــكة در اللغ ــة اّجنلي ا ــة وي ــر يثن ــاء دراس ــتما ك بداا ــة
ا رتاتـ ــا وتكـ ــرر سـ ــملر راسـ ــبا التعؤيـ ــل ك ب ـ ـرااج ودورات تنمـ ــت ؤواايتـ ــر
واشاراعر التجاراة
اتساقغ اطـرا وتتجــاوب فــر ت قلـ اــخ هاجــات ّ تتغــري ك يا يقاــت
ا ــ .ؤ ــك اللحظ ــة هاج ــايت ووـ ـ األان اتج ــاو النظ ــر رم ــ .س ــتلح ب ــر
الســعاد واــ .ســو اــرث البـ

ت والســعاد لــك والبـ

يملت واللحظــة مل

تــرتك ســبي للتصــر ت وعلــت ارتبــار اللحظــة قيمــة إايت املنســابة وــعان ا ا
راح اشارر راراة رنت يَو حبرا ااارخ ملي د جداد ك روا ؤر
وك العشاء ال الث شاررو ك رســم لوهــة جــاءت الملكــر ويمــا رـو راشـ
رم ــا يختي ــل اللحظ ــة وبراش ــتر رم ــا اتييلم ــات اعم ــا حتول ــت اّسـ ـرتاهة ىل
ارسم بدال وملــا ارتملــت اللوهــة جــاء اهتملالنــا اتجــاو ا املتييــلت مل اكــ.
رج

قا بــني ااـريتنيت بــل َــ .ال ثــة نشــكل هالــة ــعبة ــري يوــا تينــا

لسعاد خ حتدثنا ير ر ا انبغت مل يوكــر ك اهتسـاب األاــورخ رياتمــا ريــخ
استسلمت بوؤ .رانت املعمة

ناا وداواة
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وملا طاف ســملر ك رهلــة رمــل شــعرت بقلـ ك انعــدام القــدر رلـ التعبــري
اغيبــة الــورت اــ .وــرط اّســتغ ف الــكة مل تواجمــر واّســتن ا القمــرة
بســبب ملــل ؤيكــل القــو ك داملمــا ــا اعــو اجنراومــا للقــاعت وعمــكهتا ك
جولــة هــد األســوا مث جلســنا ملقم ـ ليقــتحم طاولتنــا اــ .ياثر رجبنــات
ابتسم ا .ري يا ا ه ان راجنا
قاف :رنت يراقب والكم
قالت :مل
قاف :لملت نظرة تعان رمليكما
قلت :واا شعنك
قاف :ينتما راشقتاا ويان رشقتكما
جاء متنا اتواوقا اخ اسرتسالر ك ا ــداث وارتشــا خمـ وا رــل ويهــدت
ليا وير اــا ؤــو رايــب يو مملــت املــرض اّقـرتاب انــر حبــكر دوــخ هســاب
القم ــو وبس ــكوات البي ــت و ــور ــادران الس ــو رربت ــر الملارؤ ــة مل تغ ــري ا ــ.
وجمتنا وهدا نا ولم اعد ؤنــاك اــا اتوجــب التملكــريت طالــت الطراـ بســبب
ش ــارات الس ــري وا ده ــام الطرا ـ وك جن ــوب املدان ــة ور ــو ش ــوارع ف ــيقة
شداد الظـ م وــتح اــدمل ســور تغــري لونــر بملعــل الـ ا .لنــدمل اســتداوني
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ما

روة وارسم اتوســطر هااــل مــل لوهــة مل تكتمــل ولوهــات اتنــاثر

رلـ ـ اجلـ ــدراات واكواـ ــة رل ـ ـ األرض ك تشـ ــكل بـ ــداخ لنبـ ــخ ااـ ــم رـ ــل
األه ـ م واألشــكاف ال ـ تنــتظم ا يــا ال ـ يريشــما اتجــاو النســياا ك
تقاطعـ ـات طراـ ـ املتوهـ ــة ووافـ ــحة سـ ــرت ويمـ ــا ّ شـ ــعوراي إات اـ ــر ك
الملجــر تســوقو داداــة ولع مــات ألجــد رــل شــتءت يهبــو املكــاا وال اــاا
وتعان النور ك داملت اررا يشياء ّ تنس
جلس ــت وجلس ــت ه ــوف طاول ــة ت ــدامل لوو ــا ا ــخ بق ــخ ي ــبام ترارم ــت
بعملواةت وجاء هاا جاجة اشروب مل تملتح وث ثة رـالملراس رلـ املقعــد
املقابــل وســكب قط ـرات اــ .املشــروب ررــت رعســت رانــت املــر األوىل
ال ـ يت ــكو ويم ــا اام ــرخ و رر ــت رعس ــمات يش ــعل التلمل ا ــوا ران ــت قن ــا
اوسيق

ربيةت قاات ترقص شاررما الرقص وشاررتمم لتصملي

رــل شــتء وينــا اتــدامل وملــا تنبمنــا للوقــت اتصــل تاتملــر وجــاء اــ .يمـكن
و ــداق مل ــا دمل ــت املنـ ـ ف وج ــدت وج ــت ك الملـ ـراس ــددت ظ ــوار
التص جسدة املبتــل ظســد رــاد تصــب املتبلــور رــو اتاؤــات ي ليــة هتــيم
تا روهت انك جاء الكوا وقد ه رت ا قيقة
ررو ــت يا ــداق وؤ ــت هت ــبغ ا ــ .الس ــيار تع ــرت وس ــاردؤا الس ــا
األســود رلـ وــتح البــاب وك املــدمل املعــتم وؤــو اــتملحص املصــل قــداما
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املتعمل ــة ف ــاجعما اراؤن ــا رل ـ الس ــكوا ال ــكة ارتش ــخ يمهيت ــرخ وتررم ــا ك
اكاوــا لتجــد اااداــة الـ انســلت اــ .روتمــا ك ســطح املنـ ف ألمــك اــاء
رد ا ــ .ث ج ــة املط ــبخ تق ــخ و ــو ريس ــما وس ــاردهتا رلـ ـ الص ــعود ىل
روتمــا شــعرت بــبعو اّســتياء يؤــو اّات ــاف يلقســرة يو اااــوع الــكة
رت املرء رو ؤ ا مر ااا ة وو التصور الساإ واملالل ري ينــر رــاا
طمليملا ىل هد انر واجعن ؤكا اإلهسا البليد
ارتملــت الصــور ال ـ ارتنيــت لواوــا ولملتــت ونيــايت نظــر ــدا وجــت
الــكة نق ــل رجاب ــر مبــوؤب
نملســت لــر ـ و

وج ــتت وق ــد اات ـ رمل ــت ملعرو ــة وو ــلت

ملطــر اعــر إلــك الرفــا الاــرورة اــ .يجــل يا تشــكل

ؤ ــك التج ــارب األر ــر اؤتماا ــا ّ ــا الو ــملت ش ــعورا اس ــتقرا ك ا ــ.
اتحركت وجمعت هصادة بملرم األاان ال اعما او ت جورت
❁❁❁
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 1ني
وينصت

نعم اليوم اقــرتب واجلمــوع تعــد العــد ت والــدرو املتوهــة

للجمي ــخت ر ــل ش ــتء م ــدت وم ــغ طوا ــل اس ــيطر رل ـ اجلمي ــخ املنار ــب
تلتقتت واملقل شارقة لداوعت ألالت لنمااــة الســعيد

رــل إلــك انــك

رام
وؤا ؤو ار بنا رام
واجلــوع ا ـنمش ــدرة
بعد اا وجدت داران تبتعد
العايت

اـ

يهشــا ت بعــد يا يريــان اّنتظــارت

تسب الشما الغاربــة

ابتلعمــا اــد البحــر

ولإا يب يرــود ىل ميمـ ت وقــد لملــت انتبــاؤت ممورــة اــ .ــبياا

املييم اتمااسوات مث انطل رل ك طرا وتبتلعمم الـ وااي و ــر الــدقا ت
و إا حبررــة رابــة وممورــة اــ .الرجــاف اقرتبــوا ملــوا شــياا رــاا ابــ.
جارتنا العمياءت وقد وارقتر ا يا ت وبسمة لووا األمل وو ومر الصغري
مغ طوال اســيطر رلـ اجلميــخت مــغ اــ .الــدم اقبــل ال ــر ت اشــري
ىل داران القداةت ىل قراتنا ااربة ك يرفنا املسلوبة
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 2ني
اــاإا اعــو رــل ؤــكا الطبــل تقــرعت تصــم ا إاات تكــوا شـ ّ اــ.
الاــجيجت ويان اــا لــت واقملــة ياــام ب ميمتنــات يســتجدة املــار

يمــت

الصغري فاعنيت راا ؤنا ك الصبام العــب بدايتــر القداــةت اصــري ك ــخ
الوتقاف المل
ـ ملاإا ّ تنام ىل الملدا يني
ملــاإا

وؤــا ؤــو اطــالعو

ّ تــرتك رربتــك املتداريــة ؤــك جانبــا

خ الوتقاف
ـ يمت

ؤل ريات يمت

ويلقـ الملـرام ك رينيــر

مل يلـ

ــري الصــمت الرؤيــب

آمر الليل طمل حمموّ يمك الرجاف ىل البعيد

لقــد رــاد

ىل سملح اجلبلت الــكة

جب رنا الرايمت انتظم ك سلك الشمداء ا .رجاف الملداء
راا بحت قد ختط األس ك الشا كة ولإا بقميصر اعرقل مطــا
وخترت

در ر ا ة الغدر وااسة والنكالة واإلجرام
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 3ني
نر اليوم األلخ بل املليوا

ويان يشــعر بســاقت ّ تطيقــاا محلــت

يات الربو اكتم ينملاسما ييب راجملنوا ك رر .ميمتنات امممــم بكلمــات ّ
تملمم

دامني تبتسم للجميخت وا طمللة ّ تملمم وبطاقة املـ ا الصــملراء

أيرــل يطراومــا القــدم
ياشاؤد ي

وؤــم اعصــرن يا ك يهشــا ت جنينــا

تــر

ااإا يقوف لر رنداا اكو رنداا اقوف يا .ييب

ؤل يقوف استشــمد رــ .طراـ العــود

يم يقــوف لـر إؤــب ومل اعــدت

ولك .ؤناك س اّ قد اواجمو بر
يؤــو إؤــب لوهــد ت يؤ ـ ريســت ب ـ
لوه ــد ليمم ــد طرا ـ الع ــود

ــابت ياصــد يا ي إؤــب

ليص ــري ك اليم ــود ؤ ــك يرف ــت امرج ــوا

انمــات يترثــونو ي م ــكوا هقــا اب ــو

رابــة رــل ش ــتء يم ت ـرا س ــو

خ هلقر واكتم ينملاسر انتظارة الطوال ك طابور دقي السو
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 4ني
جارتنــا ســلو ني مل تعــد اســاء ياــا اــ .ــنبور امليــا ت يامــا تبكــت
حبرق ــةت ور ــادت ت ا ــد آّان ــا إ مهؤـ ـت ةهـ ـرا اايم ــةت ولك ــ .ق ــت ت ــا
وياسكت بيدؤا املرتعشةت وا تصبت رلبة ال قــاب اــ .بــني ينينمــات ّ هـ

يل ك اســتعماف قــويت وشــبايب رل ـ اا ـري شــرب الــدؤر اــ .داورمــات يرــل
جسمما هىت بدت الغصوا ترسم ظلم القدر
ار اوم وسلو اا ت اف املقود ويان يشعر بوهد
ا دادت بل وقد هساسر وكاا انام

ييب يمــك ؤكاينــر

ودام تتوسد در

ااإا بقت يل ري يا الغ ياا ادوعو ىل القــتء ويهشــا ت تســبقو ك
رل انهية
الليل ساراتر طوالة آ اا ؤكا األمل
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 5ني
ر ــدت ىل رش ــدة

ط ــالعتو اقل ـ ييب ال ــدااعتنيت وبس ــمة واؤي ــة

تر رل هاجبير يشعر بشتء راب هويل
لقد وفعت البارهة

و إا لصـراي اصــداوت

ولك .ؤكا الظــل الطواــل الــكة انتصــب رلـ

ميمتنــا ين يرروــر الملرهــة مــك مبجــااعت
َوة راقدا ندار رل

الــداوع تســبقو

ب
وتقــدم

در مل لملاوــة بياــاء رــاا وجــت انصــورني

وبراـ الملــرم اطــل اــ .اقلتيــر

وت قــت العيــوا ك رنــا طواــل

قــرب

طمللت او
ـ قبلير
ن ــر ر ــود

نع ــم س ــو اكم ــل طراـ ـ الع ــود

ا استش ــمدت

ارتو بـرت يرداــر لليــوم املرتقــب ا ررــت ك ــدر منجـرا اصــرع األرــداء
القاداني ا .وراء البحار النتنة
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 6ني
الي ــوم اعرر ــة ا ــ .الص ــبامت ا ش ــود رل ـ ا ــدودت الط ــا رات تلق ــت
مبنشــورات تــدرو املــواطنني ىل ا ــدوءت والتمســك لســكينةت لكــ .اــا ؤــت
الســكينة وية شــتء بقــت لنــا بعــد يا وقــدان بياراتنــا

داران املعلـ وــو

اجلبل األشم طمللــت رــود ني يمــك ابتســم يلت ابحــث بــني الوجــو رــو
لق ــد اب ــت رين ــاة وب ــر ت نواج ــكة
حتملما الرايم ا .وراء اجلبل
تلقت

ّ م ــو ر ــ .انص ــور

ار ار

الطلق ــات

السماء سوداء الطــا رات

مم
رمحاك اي رب نو سة

يمحــل رــود

ت ّ شتء بيدة وياسك بيــد دــام

يجــرة وراء ييب األرم ـ ت لقــد ســلب البكــاء اــ .رينيــر

النظر الصراي ارتملخ ت يا .ييب
ونعــود نبحــث بــني الراــاد رــ .البقــااي وانطل ـ املــكايع اجملنــوا
لقد قام اجليش الباسل حبملة دابية رل يورــار امليــربني ومت القــبو رلـ
ممور ــة اريس ــما امل ــدرو حمم ــود الش ــيخ ر ــرب
األرم املتدارت

نر جد رود ني
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اي للمج ــراني

ن ــر ييب

 7ني
اجلوع انمشو

مل ابـ ك اقلـ داعــة ويان يودع – رــود – رنــد

ب الجــع األاتــامت ســو تنســيو األايم وا مــوم واملتارــب التملكــري ويــر
ــدا ترهــل اجملمورــة األوىل اــ .النســاء ىل الشــماف ىل خمــيم جداــد نصــبتر
األام ا مرا لتعاوا اخ الصليب األمحر

وا كواة رشملت آمــر جررــة

ا .ااء النبخ الكة اوا ة خميمنا احملرت

ن يشاؤد ظ ربـريا اقــرتب

الظـ ف تلــخ اجلميــخ
اإلنكار

يظ .مطع

املطــر انممــرت ــت اــا رــل ؤــكا يطلقـت ــملار
اا دعنا ليا سو لغــم يرفــت يرــد الملــدا يوا

ن ــر بق ــااي لغ ــم ا ــ .ر ــام 47ت ّ ا ــ .يلغ ــام  67اجل ــاد ا اق ــد ال ـ ت ـ رع
املــوت ك رــل اواــة ار ــت لــر الــداير المللســطينية

دــخ ــدا املغــرب

العريبت اثرت ألجلر ياوا االيج العريب
وشعرت جلـوع

ويان يتلملــح ب ــويب البــايل ألســري وهيــد ك الطراـ

الطوا ــل وقطـ ـرات ا ــ .ال ــدم ت ــدلو طراق ــت و ــا ال ؤـ ـرات الـ ـ ململتم ــا
قطرات دم يمت إات اساء
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 8ني
ا قد ا قد ا رع ــدرة شــورا

اــدوعو ىل التقلــب رــل اســاء

ك وراشت البايلت لقد رانت رهلتنــا طوالــة ورــاا هظــت يا تاــمو ميمــة
رجــو وابنمــا املــراو الــكة مــش رــل ظــة لبكــاء لملقــد املقــدر رل ـ
املشاررة ك اجلماد املقد ك سبيل الوط.
رــاا ابكــت ويان ينصــت لبكا ــر املـ ؤـرت مث يواســير ويان ي رع األا ــل ك

در ت لك .اد تبدو رعوا وهش يسود اعرووــة اتصــلبة األ ــابخ يحملمــا
رل دقيقة ك انــااتت ويختيــل انصــور وؤــو ابكــت هالــر وك ظــة ملــوت
سرقو شعورةت شعرت متنا ت شــعرت نــو يقــرتب اــ .ؤاواــةت وا اواــة
تبتلعــو رل ـ الــر م اــ .اقــاوا ت وي ــري

وي ــري

و إا بيــد هنونــة

هت ن
ـ ااإا جر اي بن
و لكو تملكري رمي  :ااإا اعو ؤكا لعلر مري

ورــاا البصــيص

األمري راا البياا السابخ رشر ارثت انصور واصخ املوقخ البطــويل
الــكة راشــر يبــو رــود وؤــو مــت ظمــر رواقــر املنســحبني واــد رلـ اند
رشاشــر صــد العــدوت لكــ .طــا رات ا ليكــوبرت مل ملــر
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يلقــت حبمممــا

ووقر وانكملع رل وجمر اقبل ال ر ا بيــبت اســقت رــر الوتقــاف

بــدم

رريب جداد استشمد

 9ني
ا قـ ــد الـ ــخ مطـ ــاة

اسـ ــتعثر بلحظـ ــايتت والـ ــداوع تاـ ــيخ اعـ ــامل

طراقــتت مل ابـ يل يهــدت العجــو تــدرون بنتمــات تســعلو ملــاإا ختليــت رــ.
تسعلو ر .طراقر هىت حتار ىل ميمتنا

رود

ويان يبكــت ردــت ــا

الطرا
ـ يترترني ابنك ا .يجل ابو
وتغلـ ومــت بيــدؤا بينمــا تشــري بيــدؤا ال انيــة رلـ ابنمــا
ارادؤ ــا ويان يقب ــل ريس ــما يدر ــو ــا لس ـ اة
يقــخ رلـ

ووممــت

ا ــرت ظ ــات رؤيب ــة ويان

ب اايمــة يســعف الســماء رــ .ســبب الوجــوم الــكة اس ـربلوت

ارسـ ــم ا ـ ــري ك هررـ ــايت وتطلعـ ــت بلمملـ ــة لنمااـ ــة رـ ــل ـ ــرمة تصـ ــدر اـ ــ.
املييم ومك يم تبكت ابنما الكة اات وجع ت وؤك اثرلة تندب وجمــا
بينما اكايع شــاإ ــاوف يا اســيطر رلـ اجلــو ا ـ ا.

نيــة راقصــة

تقطــر لاــياع وا ــب وا يــام املــاج .رــت تكمــل بقيــة نش ـرات األمبــار
وت ـ ب .الملــدا يني اجملنــدا .وــو الــر املكشــووة
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و إا يب يبكــت ويجــد يا

مهــوات تنقشــخ ويان يدــخ تنميــد اكلواــة تصــدر اــ .ــدر اـراو
اوف النموض

لكنر اعود للبكاء وتلتقت داورنا
❁❁❁
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وؤــو

ينت ن

ينت ّ هتتم ألار ســياا رنــدك وقملــت ياــام البــاب يم

قملـ ت اــ .انوــك ك الــدور الســابخت حتــاوف يا تكــوا ّ شــتءت واــخ إلــك
تغلت ا .داملك
ينـ ــت هقـ ــود

وك الوقـ ــت نملسـ ــر جبـ ــاا رـ ــل مهـ ــك يا تكـ ــوا

وهيدا ياام نملسك وياام النا ت تستمخ ك مت لكل اا اقافت مث ترســم
ابتسااتك الباؤتة يو منجرك املسلغ
وتلملت البا ابحث ر .املتكلم مل اك .ؤناك يهد سو الكتــاب
الــكة بــني اداــرت والراداــو الــكة لــب رليــر التشــواش ويــر رل ـ األ نيــة
املكارة ولم امتم بتعدال امل شر وجــدراا الغروــة األربعــةت وبعــو الكتــب
املرتارمة وو الطاولة الصغري ت وبعو األاثث املتناثر ؤنا وؤناك
وراد للكتاب وقلب الصملحة
ينت ساإ ؤككا

وا ا قيقةت وحتاوف يا ختل ا .نملســك شــياا

جداـ ــدا واندرات ـ ــلب ّ انكسـ ــرت وّ اتـ ــعثر بعوااـ ــل اجلـ ــوت ملـ ــاإا تكـ ــر
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الص ــملر ك ال ــر ت وّ هت ــتم م ــك الس ــلطة إات الطع ــم امل ـ

مل ــاإا تك ــر

الليموا والشطة
ـ ييان يرر الليموا والشطة
و مت انتظرا اجلوابت لك .مل اكــ .ؤنــاك اــ .امــتم بــكلك وــع ل
الكتاب الكة بني ادار واد اد بتكاسل ىل الراداوت ويمك اعبث مل شــر
واتطل ــخ ك س ــارتر

لق ــد ران ــت التاس ــعة وي ل ــب إار ــات الع ــامل تق ــدم

نشرات األمبارت ويمك ابحث ك جنوا وسررة ر .إارةت ولك .راا رــل
شتء اوسيق وتشواشا وا ثرات مارجية ت اــد اــ .وجــخ الـري وك نروـ
ف ــااقر الا ــوءت وم ــد رجل ــر ىل ر

ي لـ ـ الرادا ــوت مث ــدد ك الملـ ـراس

الكمر ء وسرراا اا سبحت الغروة ك الظ م

واتحســا اللحــا بعــد

يا دب ااو ك يو الر و ط وجمر وقداير ورل يطراور
ه ــاوف يا ان ــام ور ــاد ىل يه ا ــر ن ــر وهي ــد ان ــك تررت ــر ن ــور ا ــخ
ؤواجسر ويه ارت لقد قررت ردم العود بعد يا شتم ي ــلما ووصــلما ك
هالــة اــب و ســخ رلـ واجــر انمــا ر ــم ينــر وك م ـ ف يربــخ ســنوات
رانــت رــل املبــادرات ــتء انــر ؤــو مل اــنا ك اــوم يا اقــوف ــا رلمــة
شكر ك ؤدوء ورقة ولكــ .اــاإا ي اــبما

املرتــب الصــغري

ّ يظــ.ت

وكل وجة ترف مبا اقدار ا وجما ولو راا مب ا وااء ؤل ؤــو شــتمر
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قــد اكــوا إلــك مــرد هــدث طــارا ّ بــد يا ك األاــر شــياا

ألســرهتا
اا

وا املا تاا يلخ رايفت ولك .لر ير ــر اــ .رشـرات الســنني وؤــو ك
رل ليلة ارجو ر يا انحر ؤكا املبلن ليعمــل رــل شـتء
واقت ــو بيت ــا وارو ــر ر ــ .نملس ــر ور ــ .وجت ــر

ليشــرتة ســيار

لك ــ .مل اتحقـ ـ ش ــتء ا ــ.

إلك نــر اوظــخ انســت وممــدت ّ اتغــري وّ تتغــري ارتبتــر انــك توظــخ
انك اليوا رام ورل شتء رما ؤو
والرات ــب ّ ابقـ ـ ان ــر رن ــد تو اـ ــخ هص ــص البق ــاف و ــار الشـ ــقة
واألر ــل س ــو ي ــانني رايّ ا ــدبرؤا ه ــىت ــل ارت ــب الش ــمر اجلدا ــد ومل
اتغري ا اف
نــر ابــكرت ؤكــكا قالــتت واــا

ؤــل ؤــكا ؤــو ســبب اــب نــور
الت تقوف وا حتلم ا لر ولك .ليا مبا
ولبناهتــات دار ولــو اــ .روــة واهــد

يلخ رايف وــا حتلــم بــدار ــا

عــل اّطمانــاا اســرة ك رروقمــات

اشعرؤا وا ربة البيت ويوا رل شتء
وارتملخ وت جلبة وفوفاءت اقمل رل يثرؤــا الــب اــ .الملـراست
وااتء النورت وأيمــك ك التجــوف بــني الغــر ملعروــة اصــدر اجللبــةت واقــرر
قملـ ــاف املطـ ــبخ وا مـ ــام لقملـ ــلت ورـ ــكلك الغـ ــر األمـ ــر هـ ــىت البـ ــاب
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ور ــاد ىل الملـ ـراس ودو ــ .ر ا ــة اململ ــاتيح حت ــت

اا ــارجت يقملل ــر ململت ــام

امليد ال ااخ ريسر رليما
اهتا .الراداــو

ويمــك ابحــث رــ .ي نيــة تشــاررر وهدتــر ك ؤــك

السارات املتعمر ا .الليل
❁❁❁
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ن ياوت رلمم ّ اــدروا اــا يبت واــا يرــانت يمل امــرتا جســمتت
واألوك ــار امللعون ــة تس ــح ؤ ــاا ت تش ــن ر ــل حماول ــة للم ــدوء تط ــر يبت
السعم اكبلو

الاجيج ا روع هويلت والوقو ياام الناوك يو اجللــو

رل رتبة الدارت والرد رل حتيات املار ّ امليد شياا
رلـ ــت يا يرـ ــود أل ـ ــدد ك وراشـ ــتت يو اجللـ ــو ياـ ــام در يشـ ــرطة
املسجل للبحــث رــ .شــراغ قــد ّ يجــد ت ولكــ .اــاإا ك األاــر وجــدت
ؤ ــك اجلمل ــة و ــو اجل ــدراا يا ــاات تلمل ــت انتب ــاؤتت رم ش ــر س ــيار

ــغري

حتاوف اَّرا ت ويمكت يوتش جيويبت رانت ؤنــاك قصا ــة تقــوف :األي
يمحــدت وكــر القصــة لطيملــة وإات اغ ـ

وقــغ حتتــا ىل بعــو الرتري ـ ت

راود قراءهتا لتعر إلك
يا .الرتري الواجــب تســجيلر

َــ .نعــيش التــدؤور

لقــد وغــرت

ا اواة ومما انك اليوا رــامت وّ الــت تســتقبل امل اــدت ن يقــرتبت ااطــر
ــد يب ا ــ .ر ــل اك ــاا ورل ــت يا يســجل ش ــياا قب ــل يا تتلقمل ــو ا اوا ــةت
ويس ــتقر ك الق ــاعت وا ــاإا يس ــجل ا ــاإا ك األا ــر وتط ــل مجيل ــة بوجمم ــا
املعرو ت وادؤا النحيلة وشعرؤا األسود ر م السننيت وقد اوــرت ثغرؤــا رــ.
ابتسااة لتاخ يااات دلر القمو اخ ونجاا واهد
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ـ ن إاؤبة
ـ يّ تشربني اعت

ونجاان

ـ ّ يستطيخت الوقت اتعمر
ـ ولك .ىل يا.
ـ اعو
ومل تقل شياا

ؤ ؤت ريســما ويمــكت تبحــث رــ .رباءهتــا وي ــرع

القمــو يســارع ك شــرب الملنــاجني حمــاوّ التغلــب رلـ الصــداع الــكة امــد

ريســت ووشــلتت والصــمت الــكة ورفــتر هــويل بعــد مــرو مجيلــة مل اــدم
ســو دقــا ت إ امــرت ي ا ـ دراجــة ابــ .اجل ـرياا ــواع وبكــاء يطملــاف
الواودات ل اير جارتنا شل اا تبق ك يرماقت ا .حماوّت
ـ ــب يا تغــرية رياــك وتبقــت اعــت ومنــاك اورــد ؤــام ــب نملــاإ
وبعــد إلــك يدــح لــك

ياااــك وقــت رــا رــت تلغــت الملكــر يرجــوك

امرجــت ر ــ .ــمتك ويجي ـ رل ـ رجــا ت ؤ ــل س ــتغريا .ريا ــك يم ين ــك
ستبقت رل رنادك
ـ
ـ ب يا تغرية رياك
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وتلملت هويل مل اك .لقرب او سو دلر القمو الملار ــة وونجــاا
ك قعر بقااي ومجيلة تقوف – ركلك ؤت العا لة ورع اــ .قبيلــة ربــري رانــت
تسك .ا جا ت واوجــد هاــر انتمــوا ىل تلــك القبيلــةت وقــد ورد إلــك ك
رتاب رراخ جند واعجم قبا ل العرب القداة وا دا ة
ران ــت املس ــعلة بسـ ـيطة للغاا ــة

اس ــعلة اق ــاف و ــا تتعلـ ـ بطبيع ــة

اإلنســاا و را ـ ت ويشــياء ر ــري شــعرت ا ا يوــا رومــة ر ــم يا العــم يبــو
ــاحل يرــد ارتباطنــا ألســر املوجــود ك القصــيمت ويا الســبل ال ـ حتمــل
اسم العا لة املوجود بتلك الناهية لنا ا

ك سمم اــ .يســمممات ورــل اــا

رلينا ؤو اطالعة شجر العا لة
ـ يمحد

يمحد اوو  -ؤل يهد انام الوقت ؤكا

وتطلعت هويل رانت السارة السابعة والنصخ اســاء
يا يقــوف شــياا ولــم يســتطخ

هاولــت

املمــم رــادت مجيلــة لتــوقظو اــ .النــوم ا

الروا مل اروا للسمر رعادهتمت ورلــت يا يشــاؤد اــا تبقـ اــ .بـرااج ك
التلمل اــوات لقــد بــر ت ث ثــة يشــياء ياــام يوكــارة الســابقةت ختل ـ ك إات
الوقت ارهلة جداد رلت يا يوكر تا ك جوؤرؤا قبل يا أيمكن الوقــت
وارتملخ الصيب ا .جداد
❁❁❁
86

لتنمــار رــل املبــادا ولــيعم الــداار العــاملت لرتهــل الكلمــات الطيبــة ك
قــارب ــغري روــر التيــار ىل يرمــا البحــرت و تــام األرا ــري واألاــوا
امل ــدا وتت شـ ـ

ــرمات ا لع ــني ك الا ــباب األس ــود ال ــكة ي ــىن يا

ي طت بر رل شتء هــويل هــىت نملســت يان هاقــد ألن انبــوإ ت رلمــم ريوا
ك ش ــبح اجلرا ــة وهق ــد البش ـراة مجع ــاء ر ــم ين ــو مل يق ــرت إنب ــا ا ــكرر
ااتت يات وؤت تصر رل يا يرــوا بعيــد ك ادرسـ الدامليــة الـ قــرر
ييب هبسـ ــت ويمـ ــات وياـ ــد ق ـ ـرار مجيـ ــخ يوـ ـراد األسـ ــر

رنـ ــت يملـ ــح برا ـ ـ

اّنتصــار اطــل اــ .العيــوا هــويل وعريــد بصــرة هســر يحبــث رنــد يقــداات
رــ .ا قيقــة الاــا عة ك هــام اــ .هــويل مل انتشــلو روــاقت ــا يان بــر ومل
ملخ ا .ااارملات اــا يرــان رهيلــت الــدا ب وهر ــت رلـ البحــث رــ.
الغر ء رنت يور ا .اجلميخ ألهر رل ارتساب دا
رنــت يمش ـ اشــاؤد إلــك الوا ـ الــكة حملتــر ك رــني ياــت وؤــت
ج ة ؤااد اســجا رلـ وراشــما رــاا رمــدة تــا ظــة اّنتصــار رنـداا
واو ـ ييب رل ـ دمــايل املدرســة الدامليــة

الوا ـ الــكة شــخ اــ .ريــوا

اجلمي ــخ ن ــر ا ا اط ــل بق ــو ا ــ .ري ــو وال ــديت امليت ــة وال ـ ي ــررت رل ـ
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اش ــاؤدهتا قب ــل اواراهت ــا ال ـرتاب وابع ــث

ـرارة حت ــدة اجلمي ــخ وييب

املنمار الكة اوار لتلك ا مسات املسمواة ال تــدور هــويل رنــت يراــد
اــنمم يا اصــمتوا ولكــ .إلــك اد اــ .ثرثــرهتمت وتقــدم اــو طبيــب األســر
اسعلو ا رنت يراد اسارد وك بغء ي هتر بيــدة وا مــت ىل الكرســت
الكة ارتادت يات اجللو رلير ك روتما ويمكت يبكت
راا بكا ت م وتلمل هويل
ؤنــاك جــدراا وّ ســتا ر نواوــك

وراا الملـرام ــيغ بــر

مل تكــ.

يبــدا مل اكــ .ياــاات ســو واــاء رهــب

ّ يرل ــم رـ ــم اـ ــ .الوقـ ــت اـ ــر رـ ــل شـ ــتء ؤـ ــادات الـ ــرايم سـ ــكنتت
وي ص ــاا ا داق ــة ل ا ــت الص ــمت
ال ــدار

ويم ــك املور ــب املمي ــب ت ــا ه ــة

اجلمي ــخ اط ــعطئ ال ـري أيرلم ــم الص ــمت وتق ـري يوك ــارؤم بش ــتء

هاولــت اعروتــر اــ .تلملــت بعاــمم وؤ ـم اتبــادلوا ياــارنمم حتــت الــنعشت
ويلصــقت وجمــت ب جــا الناوــك ي اــل الطراـ واملورــب اغــرب ابتعــد
وش ــعرت ك تل ــك اللحظ ــة ل ــداوع تنس ــكب رلـ ـ م ــدة ودع ــت ورا ــت
مطوات راا ييب املنموك وتلقملو بكراريــرت رنــا نبكــتت ودملــت رمـ ت
ودمــل بقي ــة يو ـراد األس ــر لق ــد انتمــت اراس ــم الــدو.

طم ــر الق ــو ك

ثواات وقغ شعرت ويما ا ييب مل اكــ .يل شــيا اــ .ا ــب ويا ؤنــاك نقطــة
نســتطيخ اّلتقــاء رنــدؤات ووقملنــا اطــعطات الــر و نتقبــل الع ـ اء رانــت
رلم ــتمم واه ــد ت رلم ــم اقول ــوا رلم ــة واه ــد ه ــىت إل ــك الصـ ـ ال ــكة
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التصـ ـ بسـ ــا ياـ ــر اـ ــخ ينـ ــر مل ـ ــرك شـ ــملتير ّ ين دعتـ ــر اقـ ـوف الكلمـ ــة
نملس ــما وحترر ــت ابتع ــد يم ــكت يس ــري ويان س ــامهة مل ي ف بنظـ ـرات ا ــ.
هـ ــويل وّ سـ ــتعطا ييب وؤـ ــو ارجـ ــون الوقـ ــو

ىل جانبـ ــر لش ـ ــد ي ر ت

وانتم ـ ــت و ـ ــرت الع ـ ـ اءت ر ـ ــاد ييب ىل اص ـ ــنعر ويم ـ ــك اجلمي ـ ــخ اع ـ ــودوا ىل
ارهمم ر ر ردد سكاا الدار ؤك املر ت ؤككا تصــورت ر ــم يننــا وقــدان
يات لقد راا الاجيج ام الغــر واّجتمارــات ال نا يــة الصــااتة حتطــم
يرصايب
نظــر النملــور تقــابلو اــ .اجلميــخ الــكة اتجنبــوا اّنملـراد يبت منونــة
رع يه ــدؤم ؤ ــك الكلم ــة ك نمل ــو ا ــ .ه ــويل وص ــدقو ت وتا ــيمت
ا مساتت دعت اااداة تكلم يهد رمايت
ـ مل ّ تعود سلو ملدرستما
ورروت ادرس يوا تلك الكلية البعيد للشواإ واملشــا بني وإوة
ا ساسية ااا ة
ـ حممود ملاإا ّ تعود سلو ملدرستما
رــاا ييب اتلقـ ؤــكا السـ اف ك رــل اكــاا

هــىت رنــداا يملــو بــر

وجنع ــل ا ــ .الص ــمت رس ــوف تمل ــاؤم رن ــت يحل رل ـ الس ـ اف املرس ــوم رل ـ
اجلدراا ك رل اكاا و رمت ك ييب
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ـ وينت ؤل تراد او الكؤاب ىل املدرسة
وإؤبت ىل املدرســة وبعــد يايم إا يب اــوت تــدؤورت ســيارتر
ومل اعـ ــد يهـ ــد بطلـ ـ و رقـ ــت ك داـ ــورت بشـ ــكل رؤيـ ــب هـ ــىت وجـ ــدت
املشروة رل القســم الــكة يان ويــر ينــر ــب اســارديت رــاا إلــك ك ليلــة
اشــاواة لنســبة يل ــرمت الملرهــة ك جنيــات داران ني وي لقــت املشــروة
ومت بيدؤا وؤت تقوف :
ـ ن يرر رل شتء
ـ ولك .ؤل يان منونة
وطعط ـ ــعت ريس ـ ــما

وهاول ـ ــت يا ينس ـ ــحب ا ـ ــ .يااام ـ ــا ولكنم ـ ــا

ياسكت يب
ـ ســلو

ينــت لســت منونــةت لكــ .ؤنــاك اــ .امممــم لصــا ؤــك

الصملة بك
رلت
ـ رلمم اتجنبوا يا اعطملوا ؤ
ـ ن ــر رط ــخ ا ــ .ن ــوع م ــا
ورفر رل اجلميخ

رط ــخ ا ــ .ن ــوع آم ــر

يه ــدؤم

واخ ارور ال ا .دقو هىت يبيك ــدقرت ورــكلك

ياك ر م يوا تقخ ىل جانبك رانت ختشاك وتنعتك ك ورتات منونة
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ـ ن يتــكرر يوف اــر نعــت تــا

رنــداا مرجــت اــ .روتم ـا رنــو

هيــث رنــت يهــاوف ويان ك العاشــر رمــا يظــ .وــك ا بــل امللعــوا امللتــخ
هوف رقبة يمت الصغري
ـ لقــد اهتم ــك اجلمي ــخ نــك منق ــت يم ــاك بســبب ريت ــك ان ــر ألا
اجلميخ امتموا بر
ـ ولك .اي سيديت
ـ يرلــم

لقــد دملــت الغروــة ووجــدت ا بــل اطــو رن ـ يميــكت

ورنــداا مل اتجــاوب اــخ هرراتــك يمــكت تملكــني ا بــل حماولــة اقاظــر وــلإا
بوالدتك تدمل وجع والح تا ا مروا
ـ يجل
ـ وبعدؤا يمك اجلميخ انعتونك جملنونة
ـ يجل
ـ وا ا حتقق ــت ا ـ رتمت ومب ــا ين ير ــر ين ــك لس ــت منون ــة ل ــكلك
ب رلت اساردتك
ـ إا ملاإا يبقيتو ؤنا رل ؤك املد
ـ مووا رل هياتك
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ومرج ــت ا ــ .ب ــغري ج ــان ا ــ .املدرس ــة ويم ــكت ي ــوف ك
الشــوارع ه ــىت و ــلت ال ــدار ال ـ وجــدهتا امج ــور ت ويمــكت يحب ــث ر ــ.
انملك يدمل انر ليمــات ودملــت يمــكت ي ــوف ك ردؤــات الــدار ويشــعل
األنــوار هــىت ي ــبح البيــت قطعــة اــ .نــور واقــرع البــاب ااــارجتت رــاا
ا ــار الليلــت الــكة ارتــاد املرابطــة ياــام الــدار يثنــاء نوبتــرت و لجــل اــ.
اا ــو رن ــداا ش ــاؤدنت لك ــو قابلت ــر بتس ــااة رقيق ــةت ودسس ــت ك ا ــد
قطعة ا .النقود ويان يقوف
ـ ّ تدع يهدا ادمل الدار هىت ختون
رانـ ــت الصـ ــور ـ ــرة ياـ ــاات ويمـ ــكت يّهقمـ ــا يحبـ ــث ك الغـ ــر
املشــعة ألنــوار رــ .شــتء بينمــا ي ــوات ورااــل الســيارات املســررة ال ـ
تقخ ياام الباب تصك يإنت تدوعو ىل اجلرةت رنت يحبــث رــ .شــتء ّ
يرروــر وتصــلبت ياــام روــة استعصــت رلــت ّ يإرــر ملــ .رانــتت ولكــ.
الباب وتح رانت اجلدراا الطيــة لصــور و ملنــاظر اجلميلــة وقــد ر ؤــا
الـرتاب يمـكت يجــوف يتملحــص اللعــب املتنــاثر لقــد رانــت روــة يمــت
الص ــغري ال ــكة رن ــت س ــبب اوت ــر وش ــاؤدت الس ـرار املتح ــرك املش ــدود
بــل ألا والــديت رانــت هت ـ بواســطتر يثنــاء انشــغاف اااداــةني ويمــكت
ا بل بيدة ؤا السرار حماولة تكرر ــور يمــتت لقــد بــدت تلــك الصــور
املوفورة ك براوا هوف السرار رابة ومل يررؤا انتباؤت
92

وتـ ــكررت شـ ــياا ويان ي اـ ــل ـ ــور رمـ ــت يمحـ ــد ي ـ ــغر يش ـ ــقاء ييب
وعطلق ــت ا ب ــل ا ــ .ا ــدة ويم ــكهتا ب ــني ا ــدة ويان يس ــتغرب وجودؤ ــا ك
إلــك املكــاا

ورا جــر ســيار الشــرطة وعســررت والصــور بــني اــدة

مارجة اــ .الغروــة وؤبطــت الــدر مث شــررت البــاب رلـ اصــرارير داريــة
اجلميــخ ىل الــدموف ويمــكت ي اــل اجلميــخ املــكؤولني وشــاؤدهتا ابتســمةت
وتقدات وؤت ــد اــدؤا القيــة حتيــة املســاء ويجبتمــا َنــاء اــ .ريســتت مث
درت اجلميخ ىل الدموف
راا يرماات ال ثة ورمايت ورل املستمليدا .ا .ووــا ييب إلفــاوة
ىل رج ــاف الش ــرطة وا ــدار املدرس ــة ال ـ ؤرب ــت انم ــات ويم ــكتو املش ــروة
جانبات ويموهتا مبا قمت بــرت مث قــدات ــا الصــور وتعالتمــا ويمــكت يــل
نظرؤــا ك اجلالســني ورنــداا و ــلت ليــر دوعتمــا بكتملــت وتوقملــت ياااــر
واقرتبت ا .فابغ الشرطة
ـ ااإا ؤناك اي سيدة
ادرـ ـ يا ؤنـ ـاك لصو ـ ــا بـ ــدار
ـ ّ يدرة لقـ ــد اتصـ ــل يب يهـ ــدؤم ؤ
املرهوم حممود
ـ إا ملاإا جلست
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ووو الاابغ ارتبكــات وعمكتــر جانبــا وحتــدثت اعــر قلــي ت ورنــداا
انتميتت اختك طراقر ىل البــاب ااــارجتت وؤــو اشــري ملراوقيــرت ووــو العــم
يمحد
ـ سيدة
ـ وااإا تراد

لقد يثران املشارل لسيد الدار

ـ ولك.
ـ يرلم اا تراد قولرت لك .اا دااــت املشــروة والـ تعــر رــل شــتء
شرهت األار و دارت للبقاء
ومر الاــابغ واراوقــو ت ودبــت ا ررــة ك الــدار املمجــور ت ياــا يان
وقــد يمــكتو املشــروة واملــدار جانبــات وســعلتو املــدار رــ .ســبب ؤــرويبت
واهرتت ك اإلجابةت لك .املشروة شرهت املوقــخت وحتــوف اــب املــدار
ليمات ووردت مبجا اهتا وؤــت مارجــة والتــخ يرمــاات هــويل بينمــا امتملــت
النسو وراا الصمت رلينا
ـ سلو تعبة ب يا تررم
ختلصــنا اــنمم ويمــكتو ىل ــرو ت ويمــكان نتحــدثت رانــت تعــر
رل شتء ر .الــدار

دملنــا روــة يمــت لنبحــث ك الـ وااي واألدرا رــ.
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شتء

وانتقلنا ىل روة يات نبحــث ألدرا وااـ ا  .ووجــدان "دوســير"

اهتوت و ملات طبيةت رتبما طبيب األسر ت رما ر ران رل دورت بــر بعــو
امل هظ ــات ومرجن ــا ا ــ .الغرو ــة لنملاج ــع لع ــم يمح ــد اتلص ــصت هي ــث
تص ــلب ك اكان ــرت وا ــرران ب ــر ك ؤ ــدوء – مرا ــة – ؤك ــكا رن ــت لك ــو ك
نظر يقر ت منونةت و كا مل ــدثو يهــد رنــد الصــبامت ومل اشــاررو اا ــد
اإلوطار سو املشروة وادار املدرسة ال و لت ابكر ت ويمكت ي وف
ا ــخ اّثنت ــني ك هداق ــة ال ــدارت ومل ــا ر ــدان ر ــاا اجلمي ــخ ك رو ــة اجلل ــو ت
وطلبـ ــت املشـ ــروة الشـ ــرطة الـ ـ هاـ ــرت وقـ ــدانا للاـ ــابغ امللـ ــخ الـ ـكة
وجـ ــدان ك روـ ــة والـ ــديت مث طالبتـ ــر بملـ ــك ا جـ ـ رلـ ـ الـ ــدار واملصـ ــنخت
وتسليم رل شتء يلت واهتج ا اورت ويمكت الكلمات تعلــو بينمــا يمــك
اقلب امللخ
ـ وا منونة وقاتلة
وروخ ريسر ه ا ر .اهب الصــوت

ولكــ .راا الصــمت رلـ

اجلميــخ ووــو ىل التلملــوا وطلــب الــدرتورت وؤــو اتعاــل اجلميــخ وهاــر
الطبيبت وعمك جانبا ويطلعر رل األورا
ـ وريخ اات الصغري
ـ رما يظ .طبيعيا
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ـ ولك .يا .الشماد
ـ ؤك
و اــل الشــرطت الشــماد ت مث اطلــخ الــدرتور رلـ مجلــة وفــخ حتتمــا
مط ــا لق ــد قتل ــت يماؤ ــات و ــا منون ــة ول ــوّ اس ــارد الطبي ــب لكان ــت
وايحةني
ـ اا رياك ك ؤك الكلمات
ـ ّ يدرة

ولوّ ين يهتمل بسجل لمسر لكنت دقت ؤكا

ـ ؤل راا الطملل ارااا

ارض املوت

ـ تقرابا
ـ وا .راا اشر رل ر جر
ـ يمحــد رمــا يإرــر ألا املرهــوم رــاا اشــغوّ ك ســملرايتر واشــرورر
اجلداد
ـ املصنخ
ـ يجل
ـ وسلو ؤل تكرر رنما شياا
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ـ يبدا
ـ يّ تعــر دواوــخ دما ــا ادرســة دامليــة

مث رــدم اشــاررتما ك

دو .والدؤا
ـ قيل وا ارتكرت
وتلملت هويل يحبث ر .شتء يوت بر ا داث واقرتبت
ـ يمل اقولوا لك ن منونة
ـ رنت يدخ شياا ا .ؤكا لكنو ّ يؤتم
ـ ملاإا
ـ ألوا بعيد
ويمر الاابغ ور رمت يمحد القداة ا .حتت امللخ
ـ ؤل تعر

اهب ؤك الصور

ـ يجل
ـ شكرا
واقرتب العم يمحــد وجلــا رلـ املقعــد الــكة ــادر الطبيــبت ســيد
يمحــد ابنــة يميــك "ســلو " تطالــب بتســليم خململــات والــدؤات ولكــ .ؤنــاك
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اررتافا انك وتدرت يوــا منونــة و ــا ؤــو المــو نــر يا إلــك رــكبت
وؤناك دواوخ لكلك وما ؤو سبب اعارفتك
ـ ّ شتء ولك .هر ا رل املصلحة العااة
ـ إا ّ اررتاض
ـ يان ّ يررتض ولك .لو قابلت ا مـرا .لوجــدهتم ا اــدوا وكــريت
ويا اا قلت هقيقة وّ اصلحة يل ويما إؤبت لير
ـ واا ؤت ر قتك بوالد سلو ا قيقية
وجحظــت رينــا العــم يمحــد رنــد دارــر ــكا السـ افت ويمــك ا ـرتعش
رن ــداا ل ــوم الش ــرطت ب ــدورت ا ــكررات وال ــديت وط ــاف ا ــداث وها ــر
آمروا وت ش وير

رارؤم وادرا ؤم ين منونــة

وتســلمت رــل شــتء

ومرجــت الصــحخ حتمــل نبــع دمــويل اجملتمــخ وتلقملتــو األفــواءت ويمــكت
يحبــث رــ .نملســت بعــد رــل ؤــكات ولكــ .وجــدت ين انبــوإ

لقــد طغــت

تلك املرهلة املرتسبة ك يرمــاقت يمـريا وشــعرت ا رلــت يا ينـ وة لقــد
وجدت يمريا الوا ت ولك .بصور جداد رــاا براـ ا قــد الــكة اطلـ
اـ ــ .اقـ ــل اـ ــ .هـ ــوف هـ ــىت اـ ــ .املشـ ــروة الـ ـ وجـ ــدت يا دورؤـ ــا انتم ـ ـ
نتصارة ونسيت ك ظة انبمارة والما وت شيت ك ال هام
❁❁❁
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الســارة السادســة اســاء وقــد ؤــدي رــل شــتءت ومل اب ـ ياــام اانــد
وير ــوام ا لـ ـرتاب س ــو األطمل ــاف العب ــوا واتس ــابقوا رلـ ـ

ــعود الـ ـرتاب

واللخ هــوف الــدررتورني و لقــاء ا جــار الصــغري ك اانــد النــدة الــكة
اهتق .املاء ك بعو جوانبر
ـ رن سقطت ك ااند

ووجع ر

راي الصبية

!

ـ يا.
ويشار

ىل املــاء احملــتق .ك اانــد هيــث رانـت بعــو الــدوا ر

والملقارــات تطملــو رل ـ الســطحت ومل اشــاؤد اجملتمعــوا شــياا ا رــد ــد
الص ـ الــكة رام اــردد يا رن ـ
واجلرة

ــغري ســقطت ك املــاءت وعــادوا للتملــر

بينما بقت الص الــكة شــاؤد العنـ اتعاــل ســطح املــاء

واــر

الوقت وؤو واقخت وهل الظـ م وغــادر اكانــرت بـ م القمــر إ رانــت ؤــك
الليلة ا .ليايل انتصخ الشمر وّ شتء ك الشــارع ســو اانــد العميـ
املمتد رل طوف الطرا ويروام الرتاب امل رورة رل اجلانبني والدررتورني
رلـ ـ ري اان ــد ك ــمت وق ــو رقا ــد ورق ــة ــمم رلـ ـ اّس ــتمرار
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واملا ــت ق ــداات وم ــر "حمم ــد" ا ــ .ال ــدار هي ــث د ــخ ــور ك الش ــارعت
ولك ّ .يهد ؤناكت ويطلت "بدراة" بريسما ا .انوك روتمــات مث امتملــت
بسررة وقملل را دا ىل اقعد ياام التلمل اوا
ـ ا .ؤناك
ـ ّ يهد
ـ ولك .ملاإا وات ا .اكانك
ـ لقد دعت جلبة ك الشارع
مل استمر ا داث طوا ووات "اىن" ا .اكاوا ودملــت املطــبخ
إلرداد ونجاا ا .القمو

لملت ك رداد هيث هاولــت دوعــر رلـ

اس ــاردهتا ك اس ــتكرار دروس ــما ما ــة ويا اّمتب ــار مل ابـ ـ رلي ــر س ــو
اواني وقغ
رــاد الاــجيج ىل الشــارع مــددات وقــد يمــك رمــاف ا ملــر اعملــوا
تمــة ونشــاطت ويمــك الــدررتورني اكمــل اسـريتر َــو رمــاف شـ الشــارعت
بينمــا البنــات واألوّد وؤــم ك طـراقمم ىل ادارســمم اتوقملــوا قلــي لتعاــل
اا ادور مث اوا لوا سريؤم

اوم جداد ا .العمل رلير يوا حممــد رلـ

ري العاد ومر ألمك الملطور رل شتء رادةت وا ا ررة ال بــديت
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انــك الشــمر  :العمــاف ينملســممت والعمــل الــدا ب نملســر والــدررتورني الــكة
ـ ــرم األرضت واألطملـ ــاف الواقملـ ــوا رلـ ـ يبـ ــواب املنـ ــا ف ملتابعـ ــة العمـ ــلت
والملكر ال يمــكت ترتســب ك األرمــا رــ .القــو

قــو األقـ ام الــكا.

اقملــوا هــوف الــدررتورني رــل اــوم اتــعالني اــا تقــوم بــر ؤــك ا لــة اــ .رمــل
جب ــار ــري ابالي ــة مب ــا هو ــا وال ـ مل تص ــل ىل ش ــتء ر ــم احمل ــاوّت ال ـ
يقلقت راهتر هىت نــر يمــك اقملــل البــاب ململتــام مشــية يا اصــيب طمللتــر
اكرو رند إؤابر ىل العمل ك الصبام
رـ ــاد املتملرجـ ــوا للتكـ ـ ؤـوم واتابعـ ــة الـ ــدررتورني ك ـ ــدو و ايبـ ــر إا

ي لقت املدار والدوا ر ا كواية يبواتــا وجلــا ي ــحاب املنــا ف املطلــة
رلـ ـ املشـ ــروع اقملـ ــوا ك نواوـ ــك انـ ــا م ورلـ ـ األبـ ــواب بعـ ــد يا نـ ـ رمم
الاجيج ا .الملراس و ظة القيلولة
ـ ؤك العن

وارتملخ وت الص

ؤك العن

ويســرع اجلميــخ ليــر

لقــد رــاا ـ البارهــة الــكة شــاؤد ســقوط

العن ـ ك اانــد ويمــكوا اتــعالوا ال ـري الصــغري الــكة طملــا وــو ســطح
املاء
❁❁❁
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جرهنــا ــار يودــةنيت ووجــع اغــر اانجــر املتســلل اــ .الشــباك ك
ظمر األم البا ســة الـ ســحبما القــدر بطراقــة رملواــة لتنــام ك وـراس وجمــا
املمدد ملوت
وينس رل شتء واد داقت هت رتملت
ـ شو ريخ اجملرم قتل يم شل
ويان رنــدك بــني ريني ــك ال ـ يجمــل ا ا لوو ــات وجســمك األ ــملر
الناهــل و رتــك الشــقية ت ــري ؤواجســتت مل يرــ .يرــر شــياا بعــدت يرــيش
رل رتاب املدرسة يتغك ويوطــر بــر وطــر املســطر انســلت ك قســو
رلـ ـ قمل ــا ا ــدةت ألن مل يه ــل ا س ــاب ومل يهملـ ـ ج ــدوف الا ــربت ألن
ســمرت ب ــني ريني ــك وا ــدك الص ــغري هرراهت ــا ــكبو وين ــت تتح ــدا .رل ـ
الكريم محاتك انالة
يان ا ا ق ــد ج ــاو ت العش ـرا.ت ش ــاريب اق ــخ رلي ــر الص ــقرت وإق ــو
شــا كةت ياــا ــويت ومــا اف ؤــو

ؤــو مل اتغــري

ــري ين دت حتــوّ ومل

يرد إلك الولد الكة ارتدة األدــاف وـ اـ ثر ويـر انظــرك املغــرةت وينــت
102

تتن ــاولني وط ــورك املت ــعمر ك روت ــك وق ــد تبع ــر ش ــعرك وف ــارت ااص ــلة
الشقية

يو وينت هني اخ !

خميلــ الليل ــةت رن ــا ث ث ــة ين ــت

وتصاررني شــقيقاترت رــل ؤــكا رــاد ىل
وو ــات .ويانت نس ــري ك الطراـ ـ املظل ــم

الـ ــكة او ـ ــل ىل دار يميـ ــكت وقـ ــد ي هـ ــت – ا جـ ــاب – رـ ــ .وجمـ ــك
وتعلقت بكتملت رعجــو يرلــت ظمرؤــا الســننيت ووــات .تقمقــر وؤــت تتلملــت
هــكر اــ .يا الح ـ بنــا يهــدت وينــت اتماداــة ك يلــكت ّؤيــة رــ .رــل
ش ــتء ه ــىت ر ــ .إات ــكت تملكـ ـرا .ك إل ــك العم ــد البعي ــد ال ــكة مل حتملظ ــت
رمـ ــدك اعـ ــر

ور ـ ــم داورـ ــك لبسـ ــت ثـ ــوب ال وـ ــا األبـ ــيو واجلميـ ــخ

اانووا داوع الملرم
نر ؤنا و ل اليوم ىل الطا خ ك اممة رديةت والليلــة هملــل رشــاء
اقيم ــر يم ــوك رلـ ـ ش ــرورت وين ــت ارتبك ــةت م ــرت ه ــىت ّ اش ــعر يه ــد
رتبارــكت وــعثرت هــرييت ومــو وــات .اــ .يا اطــل يموؤــا وي ــري انظــران
املرابت ومل تتبـ

ــري مطــوات هــىت رــدت للحقيقــة لكــ .رــاا ويــك شــتء

جدادت ينت اصملر ت وقد واح إلك رااود النورت بينمــا وــات .انشــغلة ك
راد هجاتــا

وتصــلبت نظـرايت رليــك تســعف ؤــل ينــت حممواــة وؤـ ك

ارتش ــاك إل ــكت ومل يق ــل ش ــياات ور ــدان لواقعن ــات ر ــاا ــوت الع ــود ال ــكة
ا ــدارب يورر يم ــوك اص ــل ىل الش ــارع رتواش ــيح ا ك ــةت وتوقملن ــا ر ــت
نغ ــرت ا ــ .اللح ــ .ا ـ ـادا ك وهـ ــدتنا وانط قن ــا ويا ــدانا اتش ــابكة َـ ــ.
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ال ثــة اكــونني هلقــة رجيبــة ودعنــا وقــخ يقــدام تقــرتب اــ .البــاب ورترنــا
الب ــاب اق ــرع وابتلعن ــا املس ــك .ين ــتم ىل الغ ــر الداملي ــة ويان ىل اجملل ــا
ااا

لرجاف
ووجــع انغــر اانجــر وتنطل ـ ســيار شــح .اســررة تــدوعو ىل يا

التص ـ ظ ــارة ا ــ .اا ــو وي ــواتكم تص ــلنات لق ــد ران ــت بي ــنكم واه ــد
ما ملة ا .السيار املسررة لست وهيــدا وعمــكت يفــحك اــ .هــويلت اــ.
طمل ــول ال ـ يم ــكت يودرم ــات وا ــدة ك ها ــ .الش ــقية ال ـ ر ــل ــبام
تا ــرب ش ــقيق رن ــداا نلتق ــت ت ــا رلـ ـ طراـ ـ املدرس ــة – تل ــك ال جا ــة
الشقراء – ال اطري وستاوا القصري ا واء ويظمر قملاؤــا وســروا ا الصــغري
رانت تعو رتملت ك رملرتر وطملولتر
رن ـ ــت ينس ـ ــاؤا رن ـ ــداا يراك انتص ـ ــبة يا ـ ــاات وك ا ـ ــداك ا ب ـ ــوب
العشـ ـرا .ولوه ــة ااش ــب املررون ــة رلـ ـ اجل ــدار تنتظ ــرانت ونتح ــد و ــات.
وال جاـ ــة لكـ ــ .األمـ ــري تقر ـ ــو ك ويـ ــكة بقسـ ــو رلمـ ــا أييت دورة ك
اللعبت ويقاوم ويان ير حبــرة اــت طم وال وابــخ ت ــري ــملو ت هتــم ا تبتلــخ
ورقت الصغريت لك .نملو ليا رالعاد بتملو

ا بعد حماولة اي سة واــدة

ترتعشت ويان يتطلخ ىل ال جاة بعني إاواة ولإا تــا تغلــت وقطـرات الــدم ك
رينيما ختاب ادة للوا القان

وبكاء ار ونشيج اقطخ ــدرة الــوا

وجــر يم ـ الصــغري وؤــت ترجــو والــديت ا ّ تــدرما تــكؤب ىل املدرســة
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ن ــر ين ــت وق ــد إؤب ــت و ــات .ا ــخ وجم ــا بع ــد يا ااس ــت ا ــ.

ا ــر اثني ــة

يم ــت وَ ــ .ــريان داران القدا ــة مبن ـ ف بعي ــدت وال جا ــة ي ــبحت ترت ــدة
العباء وؤت تســري لوهــدؤا ك طراقنــا القــدتت و وجــك ع ان لــرت ويمــوك
س ــاور ىل ج ــد بع ــد يا جن ــح ك دني ــا الغن ــاء وغ ــدا اراوق ــا ويوّد هين ــا
ي ــبحوا رج ــاّ ا هق ــوا بن ــات امل ــدار

ـ ـرا .ا ا يب وب ــني ف ــجيج

الة السينما والدماا الكة ادوعو ىل السعاف – ك انااتك ا مـراء –
والســيار اــا الــت انطلقــة والبطــل اطــرد اــ .البــوليا ويم شــل ختــر اــ.
املستش ــمل ت تتق ــداني َ ــوة ك ا ــدك منج ــرت ويوغ ــر وم ــت ك ب ؤ ــة وا ــدك
ترتملخ وريناك تقدهاا شرر اجلراةت و يمة محـراء ــر يب وـ يشــاؤد شــياات
لكــ .براقــا الملــت انتبــاؤت رنــد قــدات نــر اانجــر واــدك اــا الــت ارتملعــة
ورينــاك اتحجــررا وقــد وقــدر لوومــا وجســمك الصــغري تبتلعــر األرض
وريناا ا .دم
بر ا واء

يااات وتا شقراء شع اء الشعر

ووستاا قصري العــب

ووجر اات ن يررور لك ّ .تســعملو الــكارر ت وقــد لكــو

الوؤم وااو
❁❁❁

105

انطل

ه ــا رــ .رــود ثقــاب هــىت اشــعل طــر الســيجار مل اكــ .اــدم.

واخ إلك قام بشراء رلبة دماا ا .رشك السندوتشات وامليا املود
تلملت اتملحصا وجو رراب ا اولة الـ تنقســم ىل قسـمني األوف للــكرور
واالملت لإلانث و إا بيد ململــر تــد بقداهــة ســجا ر اشــتعلةت التملــت ىل
االخ وحملما ا .وراء ا ــاج قــد تكــوا واقملــة بســبب ال هــام قــد اكــوا
بصر او ا جب ولمحما اصادوة
ــا وا ع جدا ــد ك دامل ــر دوع ــر ىل رو ــو ش ــعاف الس ــيجار واّرت ــكار
لصــاهب القداهــة ا لــوم بكملــر اليســر ا منــا التصــر

مل اكــ .اتوقــخ

يا ؤــك ا ررــة ســو تصــل ىل القســم األمــر اــ .العربــةت توقملــت ا اولــة
ك هــة الســو املرر اــة يمــك اجلميــخ ارتجلــوا انمــا رــاا يمــر املغــادرا.ت
تلملت هولر مل اك .ؤناك يهد يشعر رجل األاــ .لغ يــاا الصــور تتعــارا
ّ شتء وافح املعامل
روخ رملر اتحسسا جبينر رانت السيجار بني ي ــابعر المــا اليــا وتــدوء
ر ــد ب ــني اإل ــبعنيت الـ ـ حتا ـ ـراوا وتم ــددت و ــو الر ــيخ سـ ــحقما
مبقداة هكا ر
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ا ــا اف اش ــعر لغ ي ــاا رج ــل الش ــرطة ي ــبح اثن ــاا ث ث ــة اربع ــةت ر ــاد
للحاولة جلا ك اقعد الساب خ انطلقت ادملمــا الســا املـريب ّنتمــاء
نوبتر ك العمل
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درو يشاررك امللل

وت ماوت انب ا .داملت وقــد جلســت وهيــدا

اقلــب ــحخ اليــومت ؤنــاك اــ .ابكــت وداورــر ر بــد البحــرت وؤنــا جراــة
تاحك الء وجمما اثر اداربة ااجنة ا .اشرت ــد ك شــب ك رينيمــا
وؤــو اس ــاواما لش ـراء نقــاب وش ــتر يانالم ــا لقلــوب و ط ــاء خم ــد ماطت ــر
يوط قط .الونر مل اصدرؤا
ّ شتء اساواو ك الملرام ؤكــكا يان انــك رجعــت ىل رــاديت القداــة وؤــت
اجللو ك الدار وهيدات تشعلو مجلة وتبع ــرن املــرد رــعن قشــة ك امــب
راح
انــك اــ .بعيــد ّ يإرــر رر ــر جــر امتطــاك بعــد يا يرــرتض ممورــة مت
وا ــر اع ــامل وج ــوؤمم بص ــبام ر ــارا ر ـرب ت ر ــل ا ــا يهملظ ــر ر ــاا الطرا ـ
طــوا واتعــبت هــىت اإلشــارات وا ــداث ا ــااا بــني ااــاطملني مل تــتمك.
ا .التصدة للصمت
ـ يؤ
ـ ّ يدرة ريخ ابدي
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نوات الصــوت اعلووــة لقــد رانــت ؤــت البحــر الــكة اهلــم لســباهة ويــرت
ري يا موك ا .الغر وجملت لسباهة ورفا رلت البقــاء رلـ الشــاطئ
وا استر بنظرة
ـ ّ تدرة وينت شكالنا
ـ شكالكم
ـ ؤكا الطملل اشكالنا
رــاا ارشــخ شــياا اــا اــ .انء جـ م رلـ الطاولــة الـ

لــا ليمــا ك ررــ.

ا ــ .البم ــو ال ــكة يق ــخ وي ــر جان ــب ا ــ .وج ــر الطمل ــل وابتع ــاد قداي ــر ر ــ.
األرض بسبب ارتملاع قوا م الكرست ادّا رل انر ك ااااسة
ـ اا يدر
ـ َ .ننادار يسااة
ـ وؤل استجاب
ـ نعم امكان ا .ااري ار البغاء والتسوف
ـ ااإا
109

ـ توقمل ــت ررب ــة رلـ ـ جان ــب طراـ ـ اع ــتم لتم ــار اجل ــنا ا ــخ قا ــدؤا
وتسلل الطملل ىل ا داقة
امللياة أللعاب ااشبية
ـ ينر ابو
ـ وؤت
قــررت اّ ــا َــو لك ــ .ق ــدات مل تســاردنت الطمل ــل اوا ــل لع ـ إل ــك
الشــتء اجملمــوفت رمــا يا وقــوك مل ا ــر انتباؤــرت نــداء ــامب اــدوعو ىل
التح ــركت مل اغ ــري ا ــ .جلس ــتر واَن ــاء ريس ــر يو حترا ــك ادا ــرت بينم ــا لس ــانر
اا اف دودا انك دملت
لقد راا اّ ا .الشمخ رنداا تو لت ىل ؤك النتيجة دبت ا يــا ك
املا ــلتت قــدات تقــودن ليــرت املســاوة اثبتــة والصــوت املــعلو اس ـتجوبو
واجلمارة اااطملة انسلوا وراد العر تصبب ا .جبيو
ـ الطرا تطاوف
ـ مل اتطاوف ولك .شا
تلملـ ــت هـ ــويل رـ ــل األشـ ــياء انحنيـ ــة األشـ ــجار البنـ ــاايت العـ ــر ت النـ ــا
الشتء الوهيد الواقخ ؤو يان توقملت نظرايت رنــد قــدات وــلإا يب ّ يالــك
110

قداني وساقني ويا اا ملو إرات تشبر بار الرال احمليطة رمد النــور
ك شوارع الرايضت ويان ي ال إلك رنداا ّ يجد اا اشغلو
ـ ؤا و لنا
ـ لك .الطملل امتمل
م ــيغ ف ــوء اط ــل ا ــ .جان ــب البم ــو ر ــو ب ا ــوارب و ــوت يهادا ــث
وقمقمــات اقرتبــت ا ــ .البــاب م ــرن الاــوء رــخ ــغري تتشــبث بكمل ــت
و وت اررور امما
ـ ييب لقد مرت
ر ــاا يس ــااة ال ــكة وقدت ــر ان ــك ير ــوام ث ث ــة بس ــبب ه ــادث دؤ ــا س ــيار
اسررة قتلر وؤو را د للدار بعد شراء هلوة العيد اــ .بقالــر لقــرب اــ.
املن ف
اهتانتر ويان يتملحص وجو ا اــور رلمــم ممــولني هــىت ــاهبة الصــوت
امل ــعلو ّ يرروم ــا يوس ــح يل اجلم ــخ اك ــاان بق ــرب طاول ــة األر ــلت يس ــااة
الواقــخ امــك انحــو واا ـري تنب ـ اــ .ســقخ البمــو ا بســما براقــة وهلــت
تتــوؤج حتمل ـ ان ــر ام ــرب انملل ــت اغ ــادرا ويم ــكت ياندا ــر واجلمي ــخ اتمس ــك
ببقا ت ك اقعدة
111

ي لـ ـ ا ا ــور امل ــدمل ا ــرهبني لقادا ــة مل ــا حملت ــو روع ــت رملم ــا الوه ــة
و ــلت بعنــاء ىل البــاب مل ارــد يانت ؤنــا يمــر ك دامل ـت ملعــت ك داملــت
رلمــات وهــرو مل يســتطخ مجعمــا وقمعتمــات ر ـرب ياــاات واجلمــخ ململــت
يدرت احملرك انملجرت النار تطوقو جسدة رت األشــياء ختتملــت والطراـ
اتد ك مت انتظرا ا .اع ر رلت
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للــة ّ ا ا ــد طو ــا ر ــ .ا ــرت ونص ــخ وااكن ــة اس ــجد ــغري ارتمل ــخ ووقم ــا
ؤ ـ ف و جلــوار ادرســة ابتدا يــة اكونــة اــ .ســتة وصــوف ك بنــاء اتمالــك
ادف رل وقر القراة ال ّ ت اد اسارنما ر .رشرا .دار
ــيغ لقرا ــة ا ــ .الش ــر واجلن ــوب ا ـ ارع ــغري وا ــ .الغ ــرب ا ــر طرا ـ
وــت ىل اجلبــاف طلبــة املدرســة اتحررــوا تــدوء وســكينة لوجــود ــر ء ك
روة املدار
راا اقخ وهيدا وثوبر األبيو القــدت ك التاســعة اــ .رمــر ت يشــار اــدار
املدرسة الكة اقخ اخ وار املدرسة الغر ء
ـ ؤكا طالب استمليد ا .رربة النقل
ــادر الغــر ء املدرســة ا ـراوقمم املــدار ســيارهتم الصــمت اطــو بســكونر
رلـ ـ اجلمي ــخ الطراـ ـ جبل ــت ور ــرت جروت ــر الس ــيوف واا امدت ــر دواليـ ــب
العر ت ستمراراة الرهيل
قاف يهد الغر ء
113

ـ وملاإا ؤكا الطرا
ـ ألا الطرا األوف قطخ
مل استملسر الغر ء ر .سبب قطخ الطرا الســاب هــىت و ــل اجلميــخ ىل
سـ ــك .جـ ـ ء اـ ــ .طلبـ ــة املدرسـ ــةت البيـ ــوت القداـ ــة اـ ــ .ا جـ ــر واجلداـ ــد
املتمالكــة ا ــ .الطــوب وااش ــب و ــملا ح ال ن ــك اتنــاثر رل ـ اات ــداد واد
تكسو األشجار
ـ ؤل اريب السكاا األ نام
ـ ؤت رهلة يبداة للبحث ر .املطر
ـ رم املساوة بني ؤك املسار .واملدرسة
ـ تقرابا رشر ريلو
اب .التاسعة شعر برجورمم وير ا .الملصل
ـ ؤل وجدمت يمحد
رــاا امحــد روي ـ طراقــر ىل املدرســة رــو الطرا ـ الطواــل بعــد قيــام يهــد
األا ـراء بتســوار األرض امل مــر ةاعــا اــ .اندوبــر اجملمــوف ر لــت املدرســة
ر .انا ف القراة امل رورة بني اجلباف
114

بعامم ادرت يا هد سارنات ؤك املنا ف تعروت رل شاب شــاؤدؤا
اواــا ك ســو املدانــة ورــر انــدوب األاــري رنــداا تكــرر وجــود رربــة بــني
املنا ف ؤك الصداقةت وع ر السكاا بطيب يم قــر وداهــر ــم لســقت
ا .البار ال هملرؤا ك القراة بعد يا ســور جـ ء ملعداتــر الـ شــارك تــا ك
ميد الطرا امل وت هىت ّ اعرتض يهدؤم رل استي ر رل يرفمم
و ــت راـ ـ اّس ــتي ء بع ــد وش ــلر ك ارتش ــا س ــر امل ـري الـ ـ

ــادرت

الوادة اخ اسرهتا وكــاا يا اــ .لماــري الــكة ــدم رنــد بتمداــد الســور
والتوسخ ا قسم القراة وجعل الو وف للمدرسة شا
رادت املري ىل الوادة اــخ ابنمــا امحــد الــكة امتملـ إات ــبام وؤــو ك
طراقر ىل املدرسة اد يهد الغر ء رملر اطبطبا رل مد الص
ـ اا يدك اي ولدة
ـ مح
ـ وا .يمحد
ـ اب .ا نر
دمل الغراب روة اإلدار وقخ ياام اكتب ادار املدرسة الــكة اومــك
بتوقيخ بياانت نقل الط ب واراجعتما
115

ـ يا .يمحد
روخ ادار املدرسة ريسر ال الملااء الكة اتجــاو البــاب اململتــوم و طــار
الناوك ت وهد ك الغرابت مث هو ريسر انكبا ك رملر
يقرتب الغراب تملحص اا اكتب املــدار مطوطــا اتعرجــة واربعــات ودا ــر
اــ .يس ـ ك شــا كة حتــاوف طمــا وجــر طملــل طــاوح البشــرت انب ـ اــ .بــني
ااط ــوط واألس ـ ك ليق ــخ ىل ج ــور روي ـ ال ــدرب املنتظ ــر وهي ــدا ك ون ــاء
املدرســة وســارا متــا ا .الســور الشــا ك ىل اجلانــب األمــر اــ .القراــة رــو
الطرا القدت
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* شــارك ك ســيا اندة الطــا خ األديب رــام  1395وامتــار األراــاء
امل سســوا راــوا ك ملــا اإلدار آاينــا للســر ســكرتري ني رــام 1395
وك رـ ـ ــام  1400رقـ ـ ــد اّجتمـ ـ ــاع األوف جلمعيـ ـ ــة اندة الطـ ـ ــا خ األديب
العموايـ ــة وانتيـ ــب راـ ــوا ك ملـ ــا اإلدار للمـ ــر ال انيـ ــة آاينـ ــا للسـ ــر
واستقاف ا .اجمللا رام 1416
* ا ـ ــدر رـ ــدد اـ ــ .اجملمورـ ــات القصصـ ــية يو ـ ــا ممورـ ــة البحـ ــث رـ ــ.
ابتسااة ني القصصية رام 1976
ر ـ ــ .اندة الط ـ ــا خ األديب ويمرؤ ـ ــا ممور ـ ــة التحل ـ ــت ني ر ـ ــ .ا سس ـ ــة
اّنتشار العريب بلبناا 2021
* ا در ث ثة دواوا .شعراة يو ا داواا اعاان رام 1397 -1977
* ا در ردد ا .الكتب الن راة تاــم بعــو املقــاّت والدراســات األدبيــة
والشعا العام
* شــارك اــخ األســتاإ حممــد ســعيد رمــاف ك حتقيـ رتــاب حتملــة اللطــا خ ك
واا ل اب .ربا وو الطا خ ّب .ومد رام 1403
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* شارك رعاو ك اللجنة العليا للتشيغ السياهت مبدانة الطا خ
* رــرم ك انتــد األثنيني ـة الــكة اررــا الشــيخ ربــد املقصــود موجــر رــام
1424ظد

الندو  260ني

* ور ــرم ك التق ـ القص ــة القص ــري والقص ــة القص ــري ج ــدا بن ــادة القص ــيم
األديب بواد رام 1429
* وهصل رلـ رــدد اــ .شــمادات التكــرت والــدروع اــ .ا سســات ثقاويــة
هكواية ويؤلية ململكة العربية السعوداة
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