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  األخريج اىيسظاخ

 زلَد زؾا مايف

 قاتمػػػػة مبػػػػاني بعػػػػدة المحػػػػي  الشػػػػاىق السػػػػكر ىػػػػذا قبالػػػػة كصػػػػكلي بعػػػػد ائقدقػػػػ بضػػػػع سػػػػيارتي فػػػػي بقيػػػػت
 ىػػػػػػي بيػػػػػا يعممػػػػػكف  مػػػػػف كظػػػػػائف كانػػػػػت ربمػػػػػا...  الراحػػػػػة عػػػػػػدـ بيػػػػػا يمػػػػػر مػػػػػف كػػػػػل نفػػػػػس فػػػػػي تبعػػػػػث
 شػػػػعكري  فػػػػي السػػػػبب كػػػػاف ربمػػػػا ك...  لػػػػركاده بائسػػػػة نيايػػػػات مػػػػف إليػػػػو ترمػػػػز مػػػػا كػػػػاف ربمػػػػا..  السػػػػبب

 . لممجيء إضطراري  ىك باإلضطراب

 رغبػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػاءا قدكمػػػػػػػػػو منتَظػػػػػػػػػر زائػػػػػػػػػر ك كمحػػػػػػػػػامي ىػػػػػػػػػكيتي مبػػػػػػػػػرزا البكابػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػرع تقػػػػػػػػػدمت
 ذات صػػػػػػػغيرة معدنيػػػػػػػة طاكلػػػػػػػة مػػػػػػػف إال الفارغػػػػػػػة الحجػػػػػػػرة إلػػػػػػػ  أدلػػػػػػػف رآنػػػػػػػي أف مػػػػػػػا الػػػػػػػذي( مػػػػػػػركاف)

"  يقػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػك ك مريػػػػػػػػػرة ابتسػػػػػػػػػامة شػػػػػػػػػفتيو عمػػػػػػػػػ  ارتسػػػػػػػػػمت حتػػػػػػػػػ   أحػػػػػػػػػدىما عمػػػػػػػػػ  يجمػػػػػػػػػس مقعػػػػػػػػػديف
 تحػػػػػػي  التػػػػػػي األغػػػػػػالؿ ك األحمػػػػػػر زيػػػػػػو متػػػػػػأمال قبالتػػػػػػو جمسػػػػػػت" ..  أتيػػػػػػت قػػػػػػد أنػػػػػػت ىػػػػػػا..  صػػػػػػديقي

 بعػػػػػػػد ك  الشػػػػػػػيية إنعػػػػػػػداـ ك األرؽ  أثػػػػػػػر مػػػػػػػف الحمػػػػػػػراكتيف عينيػػػػػػػو ك الشػػػػػػػاحب كجيػػػػػػػو ك..  بمعصػػػػػػػميو
 "  ؟ ىنا أفعل ماذا"  قائال تنيدت الصمت مف لحظات

..  األخيػػػػػرة لحظػػػػػاتي أقضػػػػػي بينمػػػػػا فقػػػػػ  الرفقػػػػػة لػػػػػبعض احتجػػػػػت"  اليػػػػػأس مػػػػػف تخمػػػػػك ال بنبػػػػػرة فأجػػػػػاب
 لمقػػػػاء مفػػػػاجيء بشػػػػكل فجػػػػرا بػػػػالمكت عمػػػػييـ المحكػػػػـك اقتيػػػػاد فػػػػي عػػػػاداتيـ بتغييػػػػر قػػػػامكا قػػػػد ـأنيػػػػ يبػػػػدك
 " المشنقة بحبل العنق

"  أقػػػػػػكؿ أف قبػػػػػػل قمػػػػػػيال رأسػػػػػػي فأطرقػػػػػػت,  الشػػػػػػركد بعػػػػػػض عينيػػػػػػو فػػػػػػي ك عنقػػػػػػو يتحسػػػػػػس ىػػػػػػك ك قاليػػػػػػا
 " األمر ىذا لتجنب كسعنا في ما بذلنا قد أننا تعمـ

 ! "؟ كذلؾ أليس بريء أني تعمـ لكنؾ ك..  ىذا أعمـ..  عـن"  كمماتو يكسك الحزف  ك فقاؿ



 " ؟ اآلف أعتقده مما ُترج  فائدة مف ىل ك"   فقمت

 عمػػػػػ  اتكػػػػػيء دعنػػػػػي..  ببرائتػػػػػي يػػػػػؤمف شػػػػػخص مػػػػػع األخيػػػػػرة لحظػػػػػاتي سأقضػػػػػي األقػػػػػل عمػػػػػ "  فقػػػػػاؿ
 " الجسد فراؽ عند سكينة ركحي تجد ربما,  النياية حت  ىذا

 منػػػػذ..  العبػػػػث طريػػػػق فػػػػي تسػػػػير أنػػػػت ك طكيػػػػل زمػػػػف مػػػػر لقػػػػد"  أقػػػػكؿ فأ قبػػػػل لمحظػػػػات كجيػػػػو تأممػػػػت
 لػػػػي لػػػػيس,  مجتيػػػػد,  ممتػػػػـز شػػػػخص أنػػػػا..  مختمفػػػػيف اتجػػػػاىيف فػػػػي نسػػػػير أنػػػػت ك أنػػػػا أظافرنػػػػا نعكمػػػػة
 ك الممػػػػػذات ك العبػػػػػث طريػػػػػق تسػػػػػمؾ أنػػػػػت ظممػػػػػت بينمػػػػػا..  أنجبػػػػػت ك تزكجػػػػػت ك..  مشػػػػػبكىة عالقػػػػػات
 كػػػػػػػل شػػػػػػػاركتؾ...  قػػػػػػػ  عنػػػػػػػؾ أتخػػػػػػػل لػػػػػػػـ ذلػػػػػػػؾ رغػػػػػػػـ ك .. المتعػػػػػػػددة النسػػػػػػػائية عالقاتػػػػػػػؾ بػػػػػػػيف تتقمػػػػػػػب
 " أيضا أسرارؾ تشاركني ظننتؾ ك أسراري 

 "  شيئا عنؾ أخف لـ"  قائال فصاح

 " ؟ قبل مف عنيا أخبرتني ىل بيا الفتاة جثة كجدكا التي الشقة ك! .. ؟ حقا"  فقمت

..  الشػػػػقة بػػػػأمر أخبػػػػرؾ كػػػػي آنػػػػذاؾ ميمػػػػا أمػػػػرا يكػػػػف لػػػػـ"  يقػػػػكؿ أف قبػػػػل لمحظػػػػات رأسػػػػو مػػػػركاف أطػػػػرؽ 
 عنػػػػػػػؾ أخفػػػػػػػي أننػػػػػػػي يعنػػػػػػػي ال ىػػػػػػػذا لكػػػػػػػف ك..  العبػػػػػػػث عػػػػػػػف محاضػػػػػػػراتؾ تجنػػػػػػػب أحػػػػػػػاكؿ كنػػػػػػػت ربمػػػػػػػا
 ك..  بالفتػػػػػػاة عالقػػػػػػة عمػػػػػػ  كنػػػػػػت نعػػػػػػـ ك..  لممػػػػػػذاتي كقػػػػػػرا لتكػػػػػػكف  الشػػػػػػقة اشػػػػػػتريت لقػػػػػػد نعػػػػػػـ..  شػػػػػػيئا
 " لؾ أقسـ أقتميا لـ لكنني

 القضػػػػػاء نظػػػػر كجيػػػػة مػػػػػف اآلف القصػػػػة خالصػػػػة"  أقػػػػكؿ أنػػػػػا ك صػػػػكتي فػػػػي الجفػػػػػاء إخفػػػػاء أحػػػػاكؿ لػػػػـ
 ك..  الشػػػػػقة تمػػػػػؾ فػػػػػي عميػػػػػؾ التػػػػػردد دائمػػػػػة كانػػػػػت ك,  بالفتػػػػػاة عالقػػػػػة عمػػػػػ  كنػػػػػت عابػػػػػث كفتػػػػػ  أنػػػػػؾ
 بينمػػػػػػا لتقتميػػػػػػا سػػػػػػكينا فاسػػػػػػتممت بينكمػػػػػػا مػػػػػػا شػػػػػػجار شػػػػػػب عنػػػػػػدما تكاعػػػػػػدىا كنػػػػػػت الميمػػػػػػة تمػػػػػػؾ فػػػػػػي أنػػػػػػؾ

 ؾكجػػػػػدت حتػػػػػ  الشػػػػػقة اقتحمػػػػػت أف مػػػػػا ك جػػػػػاءت التػػػػػي الشػػػػػرطة فػػػػػأبم  الصػػػػػراخ سػػػػػمع قػػػػػد مػػػػػا شػػػػػخص
 .. " الحياة الفتاة فارقت قد بينما الجريمة سالح بجكارؾ ك بالدماء مضرجا

 كقتػػػػػا نقضػػػػػي كنػػػػػا لقػػػػػد..  بينيػػػػػا ك بينػػػػػي شػػػػػجار أي ىنػػػػػاؾ يكػػػػػف لػػػػػـ أف أخبرتػػػػػؾ لقػػػػػد ك"  مػػػػػركاف فقػػػػػاؿ
 كجػػػػدكىا التػػػػي الحالػػػػة ىػػػػذه عمػػػػ  كانػػػػت اسػػػػتفقت عنػػػػدما ك..  مػػػػا بطريقػػػػة الػػػػكعي فقػػػػدت عنػػػػدما ممتعػػػػا
 " لؾ أقسـ الحقيقة ىي ىذه..  حقا حدث كيف ك حدث ماذا أفيـ ال اآلف حت ...  عميو



 يقػػػػيف عمػػػػ  جعميػػػػـ مػػػػا ىػػػػذا.. المخػػػػدر ك الكحػػػػكؿ مػػػػف عاليػػػػة نسػػػػبة بػػػػدمؾ كجػػػػدكا"  النبػػػػرة بػػػػنفس فقمػػػػت
 فػػػػػي النقطػػػػػة تمػػػػػؾ أسػػػػػتغل أف حاكلػػػػػت لقػػػػػد..  النيايػػػػػة فػػػػػي األمػػػػػكر فسػػػػػدت ربمػػػػػا ك تحتفػػػػػل كنػػػػػت أنػػػػػؾ

 أنػػػػػو أدرؾ ربمػػػػػا..  لمجريمػػػػػة بكراىيتػػػػػو معركفػػػػػا القاضػػػػػي فلكػػػػػ ك..  الحكػػػػػـ ىػػػػػذا إلػػػػػ  الكصػػػػػكؿ تجنػػػػػب
 مػػػػػف مرسػػػػػمة الضػػػػػحية ىػػػػػاتف عمػػػػ  سػػػػػابقة رسػػػػػائل كجػػػػػكد مػػػػع خاصػػػػػة ك..  معػػػػػؾ يتيػػػػػاكف  أف يجػػػػب ال

 " بالقتل تيديدات مف يخمك ال الرسائل محتكى ..  ىاتفؾ

 أكػػػػاد. . ىػػػػذا حػػػػدث كيػػػػف أعمػػػػـ ال ك..  أبػػػػدا الرسػػػػائل بتمػػػػؾ أبعػػػػث لػػػػـ أننػػػػي أقسػػػػـ"  بحػػػػـز مػػػػركاف قػػػػاؿ
 .. " بي اإليقاع تـ قد أنو يقيف عم  أككف 

 حتػػػػػ  أنػػػػػؾ افتػػػػػراض عمػػػػػ  ؟ السػػػػػابقة الرسػػػػػائل أمػػػػػر فػػػػػي الضػػػػػحية تناقشػػػػػؾ لػػػػػـ كيػػػػػف"  متسػػػػػائال فقمػػػػػت
 أرسػػػػمت أنػػػػؾ تعمػػػػـ ال أنػػػػؾ تقكلػػػػو مػػػػا لكػػػػف ك..  بيػػػػا إليػػػػؾ لتشػػػػير كانػػػػت األقػػػػل عمػػػػ  بنفسػػػػؾ ترسػػػػميا لػػػػـ
 ك تعنيػػػػف أك مشػػػػكمة معيػػػػا تكاجػػػػو لػػػػـ أنػػػػؾ ك اعنيػػػػ تتحػػػػدث لػػػػـ الضػػػػحية أف ك الرسػػػػائل تمػػػػؾ مػػػػف أيػػػػا
..  مزيػػػػػف الشػػػػػرطة تمقتػػػػػو الػػػػػذي الػػػػػبالغ أف ك المخػػػػػدرات ك الكحػػػػػكؿ تنػػػػػاكؿ جػػػػػراء كعيػػػػػؾ تفقػػػػػد لػػػػػـ أنػػػػػؾ
 فػػػػػػػي نصػػػػػػػل ربمػػػػػػػا..  ببراعػػػػػػػة لػػػػػػػؾ حيكػػػػػػػت كبػػػػػػػرى  مػػػػػػػؤامرة ىػػػػػػػك األمػػػػػػػر أف استخمصػػػػػػػت النيايػػػػػػػة فػػػػػػي ك

 " المؤامرة ىذه في شريكة الضحية أف النياية

 ىػػػػي نعػػػػـ ربمػػػػا..  نعػػػػـ"  يقػػػػكؿ أف قبػػػػل تػػػػكتر ك حيػػػػرة فػػػػي رأسػػػػو يحػػػػؾ ىػػػػك ك لحظػػػػات مػػػػركاف فصػػػػمت
 " ىذا في شريكة

 ك اقاضػػػػػي أمػػػػػاـ بػػػػػو أخبرتنػػػػػي مػػػػػا كػػػػػل دعمػػػػػت لقػػػػػد!! ..  بربػػػػػؾ"  أقػػػػػكؿ أنػػػػػا ك اسػػػػػتنكار زفػػػػػرة فأطمقػػػػػت
 فأنػػػػػا القػػػػػكؿ ألصػػػػػدقؾ لكػػػػػف ك التفاىػػػػػات ىػػػػػذه بكػػػػػل تخميصػػػػػؾ أحػػػػػاكؿ أنػػػػػا ك لمغايػػػػػة ضػػػػػعيفا بػػػػػدكت قػػػػػد

 نحػػػػػف ك..  بػػػػػراىيف ك بأدلػػػػػة يتعامػػػػػل القضػػػػػاء..  الطريقػػػػػة بيػػػػػذه األحػػػػػداث بسػػػػػير نعػػػػػامقت أكػػػػػف لػػػػػـ حتػػػػػ 
 " الحكـ تخفيض محاكلة سكى  أمامي يكف لـ..  براءتؾ عم  دليل أي نممؾ ال

 حػػػػاؿ أي عمػػػػ ..  اإلعػػػػداـ أكاجػػػػو أنػػػػا ىػػػػا..  األمػػػػر أفمػػػػ  قػػػػد ك"  يقػػػػكؿ ىػػػػك ك مريػػػػرة ابتسػػػػامة فابتسػػػػـ
 " اإلستئناؼ طمب ك الحكـ لنقض لقاضيا مع محاكالتؾ عم  أشكرؾ أف عمي



 الحػػػػديث مجػػػػرى  تغييػػػػر حاكلػػػػت ك..  األمػػػػر ىػػػػذا بسػػػػبب حزنػػػػي مػػػػدى لػػػػو أظيػػػػرت قػػػػد ك زفػػػػرة فأطمقػػػػت
 رجػػػػػاؿ بعػػػػػض دلػػػػػف أف إلػػػػػ  قمػػػػػيال نصػػػػػمت ك قمػػػػػيال نبتسػػػػػـ..  تشػػػػػاركناىا التػػػػػي الػػػػػذكريات بعػػػػػض إلػػػػػ 

 يػػػػػا الكقػػػػػت حػػػػػاف لقػػػػػد " لنػػػػػا تأممػػػػػو مػػػػػف لحظػػػػػة بعػػػػػض ليقػػػػػكؿ الحكػػػػػـ تنفيػػػػػذ ضػػػػػاب  رأسػػػػػيـ عمػػػػػ  األمػػػػػف
 " سادة

 ىػػػػذه فػػػػي بمشػػػػاعري  يتعمػػػػق بشػػػػيء أخبػػػػره أف فػػػػي رغبػػػػة بػػػػداخمي كػػػػاف..  بتكديعػػػػو ألقػػػػـك إليػػػػو نيضػػػػت
 ك..  يبػػػػػػػدي ممػػػػػػػا أكثػػػػػػػر يخفػػػػػػػي الػػػػػػػذي النػػػػػػػكع ىػػػػػػػذا مػػػػػػػف دائمػػػػػػػا كنػػػػػػػت لكننػػػػػػػي ك..  األخيػػػػػػػرة المحظػػػػػػػات
 .. األمر ىذا يركقني

 بغػػػػػرض ليػػػػا المػػػػػؤدي الممػػػػر أكؿ فػػػػػي تبقيػػػػ لكننػػػػػي ك الإلعػػػػداـ غرفػػػػػة مػػػػف بػػػػػاالقتراب لػػػػي يسػػػػػمحكا لػػػػـ
 يسػػػػػير ىػػػػػك ك يػػػػػراه الػػػػػذي الكحيػػػػػد صػػػػػديقو..  عائمػػػػػة لديػػػػػو يكػػػػػف لػػػػػـ ك الكحيػػػػػد صػػػػػديقو ك محاميػػػػػو أننػػػػػي
 قػػػػػػػد ك إلػػػػػػػي نظػػػػػػػر المشػػػػػػػنقة حبػػػػػػػل حكلػػػػػػػو ليمتػػػػػػػف كقػػػػػػػف عنػػػػػػػدما ك..  بالحيػػػػػػػاة األخيػػػػػػػرة لحظتػػػػػػػو إلػػػػػػػ 

 تنفيػػػػػػػذ كثيقػػػػػػػة يػػػػػػػوعم قػػػػػػرأ بعػػػػػػػدما المنفػػػػػػػذ الضػػػػػػاب  الحظيػػػػػػػا إستسػػػػػػػالـ ابتسػػػػػػامة كجيػػػػػػػو عمػػػػػػػ  ارسػػػػػػتمت
 التػػػػػػػي كمماتػػػػػػػو التنفيػػػػػػػذ ضػػػػػػػاب  قػػػػػػػاؿ كجيػػػػػػػو تغطيػػػػػػػة قبػػػػػػػل ك فمػػػػػػػو بتكمػػػػػػػيـ قػػػػػػػامكا بعػػػػػػػدما ك..  الحكػػػػػػػـ
 بتقبمػػػػػؾ سػػػػػعيد أنػػػػػي الػػػػػرغـ عمػػػػػ "  مػػػػػركاف نظػػػػػرة فػػػػػي قرأتيػػػػػا التػػػػػي كمماتػػػػػو..  يػػػػػدري  أف دكف  أبيجتنػػػػػي
 كءسػػػػػػ هللا لػػػػػػؾ يغفػػػػػػر أف أتمنػػػػػػ  أننػػػػػػي إال..  لمحكػػػػػػـ نقػػػػػػض أك اسػػػػػػتئناؼ طمػػػػػػب عػػػػػػدـ ك القضػػػػػػاء حكػػػػػػـ
 " عممؾ

 عاجمتػػػػػػػو قػػػػػػػد ك..  إلػػػػػػػي ينظػػػػػػػر ىػػػػػػػك ك مػػػػػػػركاف كجػػػػػػػو عمػػػػػػػ  اليمػػػػػػػع ك الصػػػػػػػدمة نظػػػػػػػرات بػػػػػػػدت عنػػػػػػػدىا
 .. جسده تدلي بعد المكتكمة آىتو صكت أسمع ك كجيو غطاء يسدلكا أف قبل أخيرة بإبتسامة

 أكػػػػػف لػػػػػـ لكننػػػػػي ك القػػػػػذرة شػػػػػيكانيتو أعػػػػػرؼ كنػػػػػت..  البدايػػػػػة مػػػػػف بتػػػػػدبيره قمػػػػػت مػػػػػا كػػػػػل يسػػػػػتحق كػػػػػاف
 ليعػػػػاجمني بػػػػاكرا العمػػػػل مػػػػف فييػػػػا عػػػػدت التػػػػي الميمػػػػة تمػػػػؾ منػػػػذ..  بيػػػػا حيػػػػاتي سػػػػيمكث أنػػػػو ايكمػػػػ أتخيػػػػل
..  شػػػػػيء كػػػػػل يػػػػػدمر الػػػػػذي المتيػػػػػكر الشػػػػػخص أكػػػػكف  لػػػػػـ أننػػػػػي إال..  زكجتػػػػػي مػػػػػع لػػػػػي خيانتػػػػػو صػػػػكت
..  فيػػػػػو برعػػػػػت الػػػػػذي بالشػػػػػيء تمامػػػػػا لتػػػػػدميره التخطػػػػػي  فػػػػػي ألبػػػػػدأ المحظػػػػػة تمػػػػػؾ اإلنسػػػػػحاب ففضػػػػػمت
 بإحػػػػػػػػػدى أدفػػػػػػػػع أف قبػػػػػػػػل بينيمػػػػػػػػػا المقػػػػػػػػاءات بتعػػػػػػػػدد معرفتػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػطررت ك..  القػػػػػػػػانكف 
 عمػػػػـ عمػػػػ  تكػػػػف لػػػػـ ك..  عشػػػػيقتو لتكػػػػكف  بيػػػػا خاصػػػػة قضػػػػية فػػػػي قبػػػػل مػػػػف سػػػػاعدتيا التػػػػي العػػػػاىرات



 أجػػػػػػػل مػػػػػػػف أخػػػػػػػرى  نيايػػػػػػػة أحيػػػػػػػؾ أف عمػػػػػػػي اآلف..  خطتػػػػػػػي مػػػػػػػف األخيػػػػػػػرة القطعػػػػػػػة ىػػػػػػػي حياتيػػػػػػػا بػػػػػػػأف
 . المخمصة..  الحبيبة زكجتي
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 تدًزِّ ٍنرة

 اىسْد إمساعْو زاشً

 يشػػػػذ   لػػػػـ.. اختيػػػػار أدنػػػػ  حياتػػػػو فػػػػي المػػػػدني السػػػػجل فػػػػي البسػػػػي ِ  المكظػػػػفِ ( الشػػػػككر عبػػػػد)لػػػػػ يكػػػػفْ  لػػػػـ
 حتػػػػ .. إطػػػػاُرهُ  بػػػػو يحػػػػي  الػػػػذي البػػػػركاز عػػػػف كال لػػػػو  ُرسػػػػـ الػػػػذي المسػػػػار ىػػػػذا عػػػػف حياتػػػػو مػػػػف شػػػػيء  
 صػػػػكرة فػػػػي كبيػػػػر   لرجػػػػل   نمكذًجػػػػا بػػػػو بػػػػدا".. أمثكلػػػػة" األكلػػػػ  طفكلتػػػػو زمػػػػف فػػػػي بػػػػو صػػػػارَ  الػػػػذي اسػػػػمو
فػػػػػػكف  أصػػػػػػدقائو  شػػػػػػفاةِ  عمػػػػػػ  ثقػػػػػػيالً  كػػػػػػاف! طفػػػػػػل   (.. شػػػػػػيكك) ينادكنػػػػػػو.. كثقمػػػػػػو االسػػػػػػـ رىبػػػػػػة مػػػػػػف فيتخفَّ

 التػػػػػػدليل ىػػػػػػذا ليسػػػػػػتطيب الصػػػػػػارـُ  األب   يكػػػػػػف لػػػػػػـ.. القبيػػػػػػل ىػػػػػػذا مػػػػػػف شػػػػػػيًئا أك(.. شيشػػػػػػك(.. )كككػػػػػػك)
.. كالتبجيػػػػػػل حتػػػػػػراـ كاال الثقػػػػػػل  ذي الكقػػػػػػكر الجػػػػػػدِ  باسػػػػػػـِ  االبػػػػػػفَ  أعػػػػػػزَّ  فمػػػػػػا قكلػػػػػػو  حػػػػػػد عمػػػػػػ " الماسػػػػػػ "

 ظػػػػلِّ  فػػػػي الطفػػػػلُ  فكبػػػػرَ .. كالتػػػػدليل المعػػػػب  كلػػػػزـك األطفػػػػاؿ  بػػػػراءة مػػػػف يشػػػػينو مػػػػا كػػػػلِّ  عػػػػف بػػػػو يترفَّػػػػعُ 
 ُغِمػػػػبَ  التػػػػي حياتػػػػو مسػػػػيرة فػػػػي( الشػػػػككر عبػػػػد) كيسػػػػيرُ  األيػػػػاـُ  كتمػػػػر  .. يكبػػػػر أف قبػػػػل كبيػػػػًرا االسػػػػـ ىػػػػذا
 فػػػػي كاضػػػػًحا ذلػػػػؾ بػػػػدا.. اختيػػػػار   أك منػػػػو بػػػػةرغ غيػػػػر فػػػػي المقػػػػررة حياِتػػػػوِ  فصػػػػكؿَ  كليكمػػػػلَ  قسػػػػًرا  عمييػػػػا

 أنَّػػػػػو بحكػػػػػـ القديمػػػػػة شػػػػػقتيـ فػػػػػي سػػػػػنكات   الكالػػػػػديف جػػػػػكار فػػػػػي سػػػػػكنو كفػػػػػي كزكاجػػػػػو  كعممػػػػػو  دراسػػػػػتو 
 صػػػػغيرةً  الشػػػػقةُ  كانػػػػت.. كاألبنػػػػاء الزكجػػػػة مػػػػع فييػػػػا اإلقامػػػػة عنيمػػػػا فػػػػكرث تباًعػػػػا رحػػػػال كقػػػػد كحيػػػػدىما 
 مسػػػػػًم  عمػػػػػ  اسػػػػػًما بسػػػػػكانو بيتػػػػػو كضػػػػػيق لػػػػػوحا رقػػػػػة مػػػػػع كػػػػػاف.. خمسػػػػػة كالبنػػػػػات األكالد مػػػػػف كلديػػػػػو
 ال التػػػػػػػي األسػػػػػػػرة كيحمػػػػػػػي يحميػػػػػػػو كسػػػػػػػقًفا جػػػػػػػدراف   أربعػػػػػػػةَ  كىَبػػػػػػػوُ  أف دكًمػػػػػػػا هللاَ  يحمػػػػػػػدُ .. شػػػػػػػاكًرا شػػػػػػػككًرا
 لمنمػػػػػك تعػػػػػرؼُ  ال التػػػػػي الراكػػػػػدة لكظيفتػػػػػو مقيػػػػػدة ماديػػػػػة   ظػػػػػركؼ   ظػػػػػلِّ  فػػػػػي كالنمػػػػػك التكسػػػػػع عػػػػػف تتكقػػػػػف
! الزكجػػػػػػةَ  كاتعبػػػػػػْت  أتعبتػػػػػػو كػػػػػػـ التػػػػػػي المشػػػػػػكمةَ  بيػػػػػػا يحػػػػػػل   فكػػػػػػرة   إلػػػػػػ  أخيػػػػػػًرا اىتػػػػػػدى.. معًنػػػػػػ  الطبيعػػػػػػي



 بيػػػػػا لتَػػػػػْدِكي  الزكجػػػػػةُ  تمقَّفتيػػػػػا ثػػػػػـ الجيػػػػػراف  ابػػػػػف حجػػػػػرة فػػػػػي لمعػػػػػبِ  زيارتػػػػػو فػػػػػي أكالده أنصػػػػػ ُ  اسػػػػػتنبطيا
 ..  نيارَ  ليلَ  األبِّ  أذني في

ػػػػػػعُ  كأبنائػػػػػػو زكجتػػػػػػو عػػػػػػف بػػػػػػو يفػػػػػػرِّجُ  شػػػػػػيًئا كسػػػػػػِعوِ  فػػػػػػي ليػػػػػػدَّخرَ ( الشػػػػػػككر عبػػػػػػد) يكػػػػػػفْ  لػػػػػػـ .. يـعمػػػػػػي كيكسِّ
 بالحػػػػػػػػلِّ  أتػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػ  مبمغيػػػػػػػػا كتقاضػػػػػػػػي بتػػػػػػػػدبيرىا هللا أكرمػػػػػػػػو إف كمػػػػػػػػا" جمعيػػػػػػػػة" إلػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػرُ  احتػػػػػػػػاج
ػػػػػػعُ  ليتحقَّػػػػػػقَ .. الكاقػػػػػػع أرض إلػػػػػػ  تسػػػػػػع  أتػػػػػػْت  فكػػػػػػرة  !! دكريػػػػػػف أبػػػػػػك السػػػػػػرير.. العبقػػػػػػري   الرأسػػػػػػي   التكس 
 !األفقي بالتكسع البيتُ  ضاؽَ  أف بعد شقتو في المطرد السكاني لمنمك

 حػػػػػيف فػػػػػي غيػػػػػره  لسػػػػػرير   جانًبػػػػػا تتسػػػػػع ال التػػػػػي الصػػػػػغيرة الحجػػػػػرة مكضػػػػػع فػػػػػي دكريػػػػػوب السػػػػػريرَ  نصػػػػػبَ 
ػػػػػوِ  جانػػػػػب إلػػػػػ  الرضػػػػػيعَ  أبقػػػػػ   تجمعػػػػػو التػػػػػي الحجػػػػػرة فػػػػػي ليمػػػػػو  سػػػػػككف  المسػػػػػتمر بصػػػػػراخو ينتيػػػػػؾُ  أمِّ

 أف بعػػػػد اإلنجػػػػاب تجربػػػػة تكػػػػرار يخشػػػػ .. يفزعػػػػو أمامػػػػو مػػػػف مػػػػركره مجػػػػرد أصػػػػب َ  فػػػػراش   فػػػػي بالزكجػػػػة
 !اإلناث مف كمثميما الذككر مف تكأميف بينيما بخمسة الزكجةُ  فاجأتو

 الحجػػػػػػرات مػػػػػػف عػػػػػػدد  .. كالتكػػػػػػدس الزحػػػػػػاـ فػػػػػػي كضػػػػػػكًحا أكثػػػػػػر مماثمػػػػػػة صػػػػػػكرةً  الصػػػػػػباحي   عمُمػػػػػػوُ  كػػػػػػاف
 المكاتػػػػػػػػب مػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر   األربػػػػػػػػع جياتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف يحاصػػػػػػػػره المتكاضػػػػػػػػع مكتُبػػػػػػػػوُ  إحػػػػػػػػداىا يتكسػػػػػػػػ ُ  الضػػػػػػػػيقة

ف.. مثمػػػػو المتكاضػػػػعة  السػػػػيد مكتػػػػب مػػػػف ىػػػػك فػػػػأيف! مكتػػػػب مػػػػةكم إلػػػػ  يرتقػػػػي ال صػػػػغيًرا مكتبػػػػو كػػػػاف كا 
 ..  كضجيجيـ العمالء زحاـ عف بعيًدا قاصية بحجرة   ينفردُ  الذي المدير

 نظػػػػػراتُ  تمقَّفتيػػػػػا.. كتأل قيػػػػػا زينتيػػػػػا كامػػػػػل فػػػػػي مثيػػػػػرة   الجمػػػػػاؿ صػػػػػارخةُ  شػػػػػابة  .. الجديػػػػػدةُ  المكظفػػػػػةُ  أقبمػػػػػْت 
.. بالجمػػػػاؿ االسػػػػتمتاع كبػػػػيف الذعالػػػػ النقػػػػد بػػػػيف تتنػػػػكع نظػػػػرة   لػػػػو كػػػػل  .. رجػػػػاليـ قبػػػػل نسػػػػاؤىـ المػػػػكظفيف
نكػػػػػار اسػػػػػتيجاف.. كلمػػػػػز غمػػػػػز.. النسػػػػػاء أعػػػػػيف فػػػػػي أكثػػػػػر كاضػػػػػحةً  المفاجػػػػػ ة آثػػػػػارُ  ظيػػػػػرْت   تػػػػػأف ف.. كا 
 حػػػػػيف فػػػػػي كالتكىػػػػػاف البالىػػػػػة مػػػػػف متػػػػػكترة مالمػػػػػ  كجػػػػػكىيـ عمػػػػػ  ارتسػػػػػمت فقػػػػػد الرجػػػػػاؿ أمػػػػػا.. كسػػػػػخ 
 ..  ممتيبة   محمكمة   رغبة   خفيةً  داخميـ اشتعمْت 

 بػػػػػكفرة  المكػػػػػاف عمػػػػػ  يتػػػػػرددف ممػػػػػف كغيرىػػػػػا عميمػػػػػة مجػػػػػرد كالفتنػػػػػة بالشػػػػػباب المفعمػػػػػة الزائػػػػػرةُ  تكػػػػػفْ  لػػػػػـ
نَّما  !  الجديدة زميمتيـ كانت كا 



 كجيػػػػػو عمػػػػػ  باديػػػػػة صػػػػػكرة.. االتجػػػػػاىيف بػػػػػيف فييػػػػػا جمػػػػػعَ  متناقضػػػػػة   بمشػػػػػاعر  ( الشػػػػػككر عبػػػػػد) رمقيػػػػػا
 عػػػػػرض فػػػػػي يػػػػػاككأنَّ  الزينػػػػػة فػػػػػي بالغػػػػػت التػػػػػي الكافػػػػػدة زميمػػػػػتيف تجػػػػػاه المتحفظػػػػػات الػػػػػزميالت كضػػػػػجر
 اختطفػػػػػتيـ الػػػػػذيف الرجػػػػػاؿ زمالئػػػػػو شػػػػػأف خطاىػػػػػا نغمػػػػػات عمػػػػػ  طرًبػػػػػا يػػػػػرقُص  قمُبػػػػػوُ  كػػػػػاف بينمػػػػػا أزيػػػػػاء 
ػػػػرة األنكثػػػػة  حػػػػرؼ   كػػػػل مػػػػع أريُجيػػػػا يمتػػػػزجُ  التػػػػي كالرقػػػػة المثيػػػػرة  القصػػػػيرة مالبسػػػػيا تعكسػػػػيا التػػػػي المتفجِّ
 ..  شفتييا بيف مف عذكبة   في ينسابُ 

 فييػػػػػػػا بػػػػػػػدا.. بنفسػػػػػػػو المػػػػػػػدير السػػػػػػػيد قادىػػػػػػػا التػػػػػػػي اإلرشػػػػػػػادية لػػػػػػػةكالجك  الػػػػػػػزمالء بػػػػػػػيف التعػػػػػػػارؼِ  كبعػػػػػػػد
 متػػػػػكردة القػػػػػكاـ ممفكفػػػػػة بيضػػػػػاء شػػػػػقراء دانمركيػػػػػة سػػػػػائحة يصػػػػػحب كجمبابػػػػػو بعمتػػػػػو صػػػػػعيدي كترجمػػػػػاف
 لمػػػػػ َ  بمػػػػػا مضػػػػػطًرا – لكبيػػػػػر   إال يغػػػػػادره كال – مكتبػػػػػو غػػػػػادر الػػػػػذي المػػػػػديرُ  السػػػػػيدُ  اكتفػػػػػ  ثػػػػػـ.. الخػػػػػديف
 المكشػػػػػػػكفة  الحمػػػػػػػكى  عمػػػػػػػ  الػػػػػػػذباب تيافػػػػػػػت عمييمػػػػػػػا تيافتػػػػػػػت يالتػػػػػػػ العػػػػػػػامميف نظػػػػػػػراتِ  مطػػػػػػػاردةِ  مػػػػػػػف

 معيػػػػػا يتحػػػػػررُ  مكبكتػػػػػة   رغبػػػػػات   عمػػػػػ  الػػػػػنفَس  فطػػػػػكى  كالسػػػػػفِّ  الكقػػػػػار لػػػػػزـك االنضػػػػػبا  بػػػػػبعض ليتحمَّػػػػػ 
 !الزكجة سجف في الشاقة األشغاؿ مف قرف  ربع عشرة مف الخياؿ في لمحظات كلك

 الحجػػػػػرةُ  بيػػػػػا تغػػػػػص   التػػػػػي مكػػػػػاتبيـ جػػػػػكار إلػػػػػ  مكتػػػػػب   الجديػػػػػدة لمكافػػػػػدة يكػػػػػكفَ  أف المفتػػػػػرض مػػػػػف كػػػػػاف
ػػػػػػػكْت  عميػػػػػػػو أصػػػػػػػرَّْت  كقػػػػػػػد الضػػػػػػػيقُة   التػػػػػػػي األدراج ذي المكتػػػػػػػب خصكصػػػػػػػية فػػػػػػػي مػػػػػػػثميـ بحقِّيػػػػػػػا كتمسَّ

 !!عندىـ الحاؿ ىك كما كحدىا  مشيئتيا كفق كُتغمقُ  ُتفت ُ 

 بالحػػػػز  أعضػػػػاءَ  ىػػػػـ المكتػػػػب رجػػػػاؿُ  كػػػػاف كبػػػػالطبع كالمعػػػػارض  المؤيػػػػد الحزبػػػػاف يتصػػػػارعُ  جديػػػػد كمػػػػف
 تجاىيػػػػػػػا حػػػػػػػركتيف الالئػػػػػػػي النسػػػػػػػاء ىػػػػػػػـ كمؤسسػػػػػػػكه الثػػػػػػػاني الحػػػػػػػزب أفػػػػػػػراد عامػػػػػػػةُ  كػػػػػػػاف بينمػػػػػػػا األكؿ 
 األنكثػػػػة  معػػػػالـ إبػػػػراز فػػػػي مجاراتيػػػػا عػػػػف عجػػػػزىف باطنػػػػو فػػػػي يحمػػػػلُ  الػػػػذي الػػػػتحف   مسػػػػمؾ أك الغيػػػػرة 
 ..سنيا ضعف مثل أصغُرُىف تخطَّْت  كقد

 حكلػػػػػػو مػػػػػػف ىػػػػػػك عزكمتُػػػػػػوُ  تتخطَّػػػػػػ  ال ..المكقػػػػػػف عنػػػػػػو سػػػػػػينجمي لمػػػػػػا انتظػػػػػػاًرا( الشػػػػػػككر عبػػػػػػد) صػػػػػػمتَ 
 الحسػػػػػناءُ  فيػػػػػو تشػػػػػاركو أف كاحػػػػػدة حالػػػػػة فػػػػػي إال مكتبػػػػػو  فػػػػػي يفػػػػػرِّ  الػػػػػذي ذا فمػػػػػف" المركبيػػػػػة عزكمػػػػػة"

 !القكاـ صاركخيةُ 

 :باألمس األكالد مع مشكمَتوُ  أني  الذي بالحلِّ  بالقياس فجأةً  الحل   عقمو في قفزَ 



ػػػػػػقُ  ال لمػػػػػػاذا -  عبقرًيػػػػػػا حػػػػػػالً  سػػػػػػيككف !.. المكاتػػػػػػب؟ عمػػػػػػ  العمػػػػػػل فػػػػػػي قيفالطػػػػػػاب ذك السػػػػػػرير فكػػػػػػرةَ  نطبِّ
 !ىناؾ كالزحاـ التكدس عالج في

 تشػػػػػغلُ  أكانػػػػػت كسػػػػػكاء  .. الطػػػػػابقيف ذك المكتػػػػػب فػػػػػي جارتػػػػػو كىػػػػػي صػػػػػكرُتيا خجػػػػػالً  خيالػػػػػو فػػػػػي تػػػػػكارْت 
 ليخفػػػػػي أسػػػػػرعَ .. المثيػػػػػرة بمفاتنيػػػػا االتصػػػػػاؿَ  الػػػػػنيـِ  لبصػػػػػِرهِ  يضػػػػمفُ  فكالىمػػػػػا السػػػػػفمي أك العمػػػػػكي  الطػػػػابق
 !!  الالمعقكؿ مف ثقيل بغطاء دثَّرىا.. عقمو باطف في الفكرة ىذه

ػػػػي بيِتػػػػوِ  إلػػػػ  انطمػػػػقَ  ـ   نفَسػػػػوُ  يمنِّ  أحالمػػػػو فػػػػي يتصػػػػبَّرُ  جػػػػكاره سػػػػكفَ  الػػػػذي القمػػػػرِ  مػػػػع مقبمػػػػة   سػػػػعيدة   بأيػػػػا
دْت  الميػػػػػلِ  أحػػػػػالـَ  لكػػػػػف قمبػػػػػو  عمػػػػػ  شمسػػػػػيا صػػػػػباحيا فػػػػػي تشػػػػػرؽُ  ليمػػػػػةً   مقػػػػػرَ  دخػػػػػلَ  حينمػػػػػا مباشػػػػػرةً  تبػػػػػدَّ
 أفَّ  عمػػػػػػـَ ! الطكيػػػػػػلِ  عمِمػػػػػػوِ  سػػػػػػنكاتِ  طػػػػػػكاؿ عاشػػػػػػَرهُ  الػػػػػػذي المكتػػػػػػب مػػػػػػف خاليػػػػػػةً  الحجػػػػػػرةُ  ْت كانػػػػػػ! عمِمػػػػػػوِ 
 ..  جكاره إل  بو لتستقرَ  العاـ المدير بأمرِ  مكتبو عم  استكلْت  الجديدةَ  الكافدةَ 

 عمػػػػػ  الحصػػػػػكؿِ  بمحاكلػػػػػةِ  إال ييػػػػػتـُ  يعػػػػػد لػػػػػـ كمػػػػػا نػػػػػادًرا  إال عمييػػػػػا تقػػػػػعُ ( الشػػػػػككر عبػػػػػد) عينػػػػػا تعػػػػػدْ  لػػػػػـ
 بػػػػو يضػػػػيقُ  شػػػػخص   أكثػػػػر لمكتػػػػب ثػػػػاف   طابًقػػػػا شػػػػغلَ  لػػػػك حتػػػػ  منػػػػو انتُػػػػزع الػػػػذي مػػػػف بػػػػدالً  ديػػػػد  ج مكتػػػػب  
 زمالِئو بيف مف
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 احلة ّعسف ال دّسَرب  

 زلسًض رلدُ

 بالمسػػػػػػػافريف  اكػػػػػػػت َّ  كقػػػػػػػد المحطػػػػػػػةِ  رصػػػػػػػيفَ  أرقػػػػػػػبُ  رحػػػػػػتُ  المتيالػػػػػػػؾ  المقعػػػػػػػدِ  ذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػكؽَ  مكػػػػػػػاني مػػػػػػف

 الحػػػػػػركؼ مػػػػػػف يممػػػػػػؾُ  ال - شػػػػػػاب   فيػػػػػػذا محيطػػػػػػيف ال بكجػػػػػػكه تطػػػػػػكؼُ  بطيئػػػػػػة   ككػػػػػػاميرا عينػػػػػػاي كانطمقػػػػػػْت 

 رسػػػػػػـ ممػػػػػػا عػػػػػػاؿ   بصػػػػػػكت نابيػػػػػػة بألفػػػػػػا    رفيقػػػػػػو يسػػػػػػب   راح - فقػػػػػػ  حرفػػػػػػاً  عشػػػػػػر تسػػػػػػعة سػػػػػػكى  اليجائيػػػػػػة

 لػػػػو احمػػػػرَّ  مػػػػا بشػػػػيء جارِتيػػػػا أذف فػػػػي تيمػػػػُس  امػػػػرأة   كتمػػػػؾ سػػػػبابو  سػػػػمعكا َمػػػػفْ  كػػػػلِّ  كجػػػػكه عمػػػػ  البسػػػػمةَ 

 سػػػػػحبَ  تراقبػػػػػاف كعينػػػػػاه سػػػػػيجارةً  يػػػػػدخفُ  كىػػػػػذا فػػػػػق بر  جنبيػػػػػا فػػػػػي يغػػػػػكص كككعيػػػػػا خجػػػػػاًل  األخيػػػػػرةِ  كجػػػػػوُ 

ـ   فػػػػػي ككأنَّػػػػػو شػػػػػركد   فػػػػػي الػػػػػدخافِ   كىػػػػػي أمامػػػػػو  مػػػػػف تمػػػػػر   فتػػػػػاةً  يغػػػػػازؿُ  عابػػػػػث   شػػػػػاب   كىػػػػػذا آخػػػػػَر  عػػػػػال

 تمػػػػػؾ بردفػػػػػي معمقتػػػػػاف عينػػػػػاه متصػػػػػاب   َىػػػػػِرـ   كىػػػػػذا يفضػػػػػُحيا  بعينييػػػػػا السػػػػػعادةِ  كبريػػػػػقُ  الحيػػػػػاَء  تتصػػػػػنعُ 

 حتػػػػػ  فخذيػػػػػو بػػػػػيفَ  السػػػػػخكنةُ  تشػػػػػتدَّ  أف كمػػػػػا رقطػػػػػاَء  كحيػػػػػة   العبػػػػػاءة خػػػػػلَ دا جسػػػػػُدىا يتمػػػػػكَّجُ  التػػػػػي المػػػػػرأةِ 

 مػػػػػا َسػػػػػرعافَ  كالتػػػػػي النػػػػػافرة  عركقػػػػػو ليخفػػػػػي بيػػػػػده التػػػػػي الجريػػػػػدةَ  يطػػػػػرحُ  كىػػػػػك صػػػػػعكبة   فػػػػػي ريقػػػػػو يبمػػػػػعَ 

 امػػػػػػرأة   عػػػػػػف البحػػػػػػثِ  فػػػػػػي رحمتػػػػػػو ليجػػػػػػدد المتزاحمػػػػػػةِ  الجمػػػػػػكعِ  بػػػػػػيفَ  ضػػػػػػالُتو تتػػػػػػكه حػػػػػػيف ىػػػػػػدكَءىا تسػػػػػػتعيدُ 

 .. أخرى 

 .. رزقا األكثرُ  ىك األعم  الصكتِ  صاحبَ  ككأفَّ  كتعمك  تعمك الجائميف الباعةِ  أصكاتُ 

 كطػػػػاككس   المحطػػػػة رصػػػػيفي بػػػػيف يتيػػػػادى أقبػػػػل الػػػػذي القطػػػػاِر  قػػػػدـك عػػػػف معمنػػػػا قػػػػكي  نفيػػػػر   آذاننػػػػا يصػػػػؾ

ـ    تحفػػػػػػز   فػػػػػي كاقفػػػػػيف مكاضػػػػػعيـ تركػػػػػكا كقػػػػػد الجميػػػػػػعَ  رأى حػػػػػيف كالغػػػػػركر بالتيػػػػػو إحسػػػػػاس   غمػػػػػره ضػػػػػخ

 بمقعػػػػد   فػػػػزتُ   قػػػػد كنػػػػتُ  قضػػػػبانو فػػػػكؽَ  الطػػػػاككسِ  عجػػػػالتُ  تسػػػػتقرَ  أف كقبػػػػلَ  التحيػػػػَة  لػػػػو قػػػػدمكف يُ  ككػػػػأنَّيـ



 بػػػػػيفَ  يتسػػػػػملُ  يجعمػػػػػو مػػػػػا  حػػػػػد   إلػػػػػ  كقصػػػػػيراً  نحيفػػػػػاً  جسػػػػػداً  المػػػػػرءُ  يمتمػػػػػؾَ  أف أىميػػػػػة كتمػػػػػؾ لمبػػػػػاب  مجػػػػػاكر  

 .. أحد بو يشعرُ  فال الحشكدِ 

 ممػػػػػػ  شػػػػػػارع   فػػػػػػي غميظػػػػػػة عصػػػػػػا عمػػػػػػ  يتكػػػػػػ  أرذلػػػػػػو  العمػػػػػػر مػػػػػػف بمػػػػػػ  كشػػػػػػي    بػػػػػػب ء   يتحػػػػػػرؾُ  القطػػػػػػارُ 

 بالحص 

 .. الصرخة تمؾ كانت..  ك

 .. عجالتو تحت تيكي  ككادت الرككَب  تحاكؿُ  فتاة  

 .. القطار لداخل كجذبُتيا الفتاِة  كفِّ  عم  كقبضتُ  إرادية   ال بحركة   يدي تحركْت 

 يضػػػػػػـ كىػػػػػػك يبكػػػػػػي  كراح الخمسػػػػػػينات  مشػػػػػػارؼِ  عمػػػػػػ  رجػػػػػػل   لسػػػػػػافِ  عقػػػػػػدةُ  انفكػػػػػػت المحظػػػػػػة تمػػػػػػؾ كفػػػػػػي

 : مردداً  لصدره الفتاة

 ". بخير أنت..  كفاء ابنتي"  -

 .. إل َّ  نظرت الفتاة كلكف

 .. منقذىا إل 

 .. أنا إال تيدئتيا الجميعُ  كحاكؿ حار  بكاء   في انخرطْت  ثـ

 تجػػػػدَ  أفْ  ينػػػػدرُ  مالكػػػػاً  أصػػػػابعي التقطػػػػت كقػػػػد نفسػػػػي؟ أىنػػػػ  أـ ؟ أكاسػػػػييا ىػػػػل..  ليػػػػا أقػػػػكؿُ  مػػػػاذا أدرِ  لػػػػـ

 .. األياـ ىذه مثمو

 الشػػػػػػفتاف الكاسػػػػػػعتاف  العينػػػػػػاف الجميػػػػػػل  األبػػػػػػيض الكجػػػػػػو معػػػػػػاف  مػػػػػػف الكممػػػػػػة تحكيػػػػػػو مػػػػػػا بكػػػػػػلِّ  مػػػػػػالؾ  

 .. الدقيق الفـ الرقيقتاف 

 أطػػػػػػػراؼَ  كالتقطػػػػػػػتُ  يػػػػػػػدي فمػػػػػػػددتُ  لصػػػػػػػدره  يضػػػػػػػم يا كىػػػػػػػك األبِ  بكػػػػػػػاءِ  عمػػػػػػػ  شػػػػػػػركدي مػػػػػػػف اسػػػػػػػتيقظتُ 

 ليػػػػػػػا  معنػػػػػػػي ال بيميمػػػػػػػات عميػػػػػػػو أرد   كأنػػػػػػػا نييشػػػػػػػكر  كالػػػػػػػدىا كراح مكػػػػػػػاني  كأجمسػػػػػػػُتيا البػػػػػػػاردةِ  أنامِميػػػػػػػا

 .. الرقيق المالئكي الكائف بذلؾ معمقة كعيناي



ت كقد ناضجة   كثمرة   كجنتاىا تكردت  .. إلييا بنظراتي أحسَّ

 طكيػػػػػػػل  عنػػػػػػػاء   بعػػػػػػػدَ  ضػػػػػػػالتو كجػػػػػػػدَ  كغػػػػػػػكاص   راحػػػػػػػة   فػػػػػػػي كتنيػػػػػػػدتُ  الرقيقػػػػػػػة  بمالمحيػػػػػػػا عينػػػػػػػاي طافػػػػػػػت

 :حمقي يتعدَ  لـ بصكت   أعماقي كىمسْت 

 ؟ قبلُ  مف التقينا ىل -

 .. سؤالي سمعت ككأنَّيا ماكرة   عابثة   بابتسامة   عيناىا أجابتني

 ؟ القضباف تالمس عجالُتو تكادُ  ال المعيف القطار ليذا ما!!  ربَّاه

 الػػػػػػذي كجيػػػػػػي تفارقػػػػػػاف ال كعيناىػػػػػػا تػػػػػػنيض  كىػػػػػػي رقيقػػػػػػة كسػػػػػػيمفكنية بأبييػػػػػػا ىتفػػػػػػت شػػػػػػفتييا بػػػػػػيف مػػػػػػف

 : الشحكبُ  اعتراه

 . كصمنا لقد ػ

 مطالبػػػػػاً  بيػػػػػا أتشػػػػػبثُ  ككػػػػػدت بػػػػػو  نطقػػػػػْت  حػػػػػرؼ   كػػػػػلِّ  مػػػػػع قمبػػػػػي انخمػػػػػع كقػػػػػد أبييػػػػػا  أمػػػػػاـَ  طريقيػػػػػا شػػػػػقَّْت 

 .. باالنتظار إياىا

 فيػػػػػػكى  المتدافعػػػػػػة  الجمػػػػػػكعِ  كسػػػػػػ َ  بػػػػػػالنزكؿِ  يسػػػػػػارعاف جعميمػػػػػػا الطػػػػػػاككس كنفيػػػػػػرُ  ذلػػػػػػؾ لػػػػػػي أنَّػػػػػػ  كلكػػػػػػف

 بيػػػػػا معمقتػػػػػاف كعينػػػػػاي بػػػػػي  المحيطػػػػػة ةالمتسػػػػػائم بػػػػػالعيكف  عػػػػػاب    غيػػػػػرَ  النافػػػػػذِة  خمػػػػػفَ  مكانيػػػػػا جسػػػػػدي

 أطمػػػػػقَ  حتػػػػػ  العربػػػػػةِ  فػػػػػكؽَ  اسػػػػػتقرا أف كمػػػػػا الجيػػػػػاد  ذات العربػػػػػات إحػػػػػدى نحػػػػػكَ  كالػػػػػدىا مػػػػػع تتجػػػػػو كىػػػػػي

 األرضِ  عمػػػػػػ  حػػػػػػكافره كقػػػػػػعُ  فكػػػػػػاف سػػػػػػعادة   فػػػػػػي األمػػػػػػامييف قائميػػػػػػو يرفػػػػػػعُ  كىػػػػػػك قكيػػػػػػًا  صػػػػػػييالً  الجػػػػػػكادُ 

 .. قمبي تدؽ   الصمبِ  مف كمطرقة  

 .. تبتعد كالعربة  ء  ب في يتحرؾ القطار

 .. برأِسيا الفتاةُ  أطمتِ  العربةِ  جانبِ  كمف

 .. لي لكَّحْت  أصابعيا مف خفيَّة   كبحركة   أخيرة  نظرة   في عينانا التقْت 

 ..  ولكن



 !! ربَّاه

 !! ابتسامتيا عيناىا فقدْت  لقد

 هللا بحمد تمت
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 " أًتاش" 

 زلسًض رلدُ

 أشػػػػػػػبو صػػػػػػػارت عديػػػػػػػدة   أفكػػػػػػػار   برأِسػػػػػػػو كدارْت  ليمػػػػػػػا  حػػػػػػػدكدَ  ال كاسػػػػػػػتنكار   بغضػػػػػػػب   أعماُقػػػػػػػو اشػػػػػػػتعمْت 
 محدِثػػػػػو ىػػػػػدكءَ  يسػػػػػتعيرَ  أف نفِسػػػػػو كبػػػػػيف بينػػػػػو كقػػػػػرر بداخمػػػػػو  كتميػػػػػا كلكنػػػػػو ينفجػػػػػَر  أف يكشػػػػػؾ ببركػػػػػاف  
 : نظارِتو كضعِ  مف يعدؿُ  كىك قائال كىتف زائديف  كثقة ىدكء في ساؽ عم  ساقاً  فكضع

 . عنيا أخبرُتؾَ  التي مالييف العشرةِ  سكى  أدفعَ  لف لَؾ  قمتُ  كما -

 ضػػػػػاعف ممػػػػػا يػػػػردَّ  أف دكف  مكتبػػػػػو عمػػػػػ  أماَمػػػػو أكراقػػػػػاً  يقمِّػػػػبُ  كراح مبػػػػػاالة  ال فػػػػػي محدثُػػػػو إليػػػػػو تطمػػػػع
 حػػػػق   عمػػػػ  محدثَػػػػو أفَّ  يعمػػػػـُ  فيػػػػك بداخِمػػػػو  كتميػػػػا الثانيػػػػة كلممػػػػرة كلكنػػػػو الػػػػداخمي  كغضػػػػبو ثكرتػػػػو مػػػػف
 ذي الضػػػػػخـِ  المبنػػػػػ  ذلػػػػػؾ قيمػػػػػةِ  أمػػػػػاـَ  شػػػػػيئا اكي تسػػػػػ ال يطمبيػػػػػا التػػػػػي مميكنػػػػػا عشػػػػػر الخمسػػػػػة مبمػػػػػ َ  كأف

 مكانػػػػو كأقػػػػاـ المبنػػػػ   ذلػػػػؾ ىػػػػدـ كقػػػػد الخيػػػػاؿ  بعػػػػيف كسػػػػرح الراقػػػػي  الحػػػػي ذلػػػػؾ فػػػػي المتميػػػػز المكقػػػػعِ 
 مػػػػف كتخمَّػػػػَص  بػػػػو  يحمػػػػـُ  الػػػػذي الكبيػػػػر لممػػػػكؿ منػػػػو طكابػػػػقَ  ثالثػػػػةِ  أكؿَ  كخصػػػػص ضػػػػخمًا  سػػػػكنياً  برجػػػػا
 فػػػػػػي عينػػػػػاه برقػػػػػػْت  كقػػػػػد تتسػػػػػػاءؿ  أعماُقػػػػػو كراحػػػػػػت..  عالشػػػػػار  يحتمػػػػػػكف  الػػػػػذيف األكبػػػػػػاشِ  الباعػػػػػةِ  ىػػػػػؤالء
 ثػػػػـ.. المميػػػػكنيف عمػػػػ  ثمُنيػػػػا سػػػػيربك حتمػػػػاً  ؟ كيػػػػذا مكػػػػاف   فػػػػي السػػػػكنيةُ  الشػػػػقةُ  تسػػػػاكي  كػػػػـ تُػػػػرى :  جشػػػػع
 : لمحدِثو قائالً  خفكت   في ىتف

 . شقتييما عف التنازؿَ  يرفضاف ساكنيف بالعمارة أف تنَس  ال -

 : استسالـ في قائالً  شيكاِتو دفترَ  أخرجَ  أف إال منو كاف فما  محدثو يردْ  لـ أيضا الثانية لممرة



 .. ك لمعقكد تكقيِعنا بعد صرُفو كيمكنؾَ  طمبتو  الذي بالمبم  شيؾ ىك ىا..  حسناً  -

 كيػػػػدير بػػػػدا الػػػػذي زكجتػػػػو صػػػػكتُ  أذنيػػػػو اختػػػػرؽ  حػػػػيف – المحظػػػػة تمػػػػؾ فػػػػي – فزعػػػػاً  نكمػػػػو مػػػػف اسػػػػتيق 
 جنييػػػػػات   بخمسػػػػػةِ  تطالبيػػػػػا جػػػػػاءت التػػػػػي جػػػػػارِتيـ مػػػػػع تشػػػػػاجرُ ت كىػػػػػي العطػػػػػُب  محرَكيػػػػػا أصػػػػػابَ  طػػػػػائرة  

! السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِتيـ حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 اذلٌاٍص سْدج

 إمياُ غالذ

 كتسػػػػػػق  كنسػػػػػػق  مبرحػػػػػػا ضػػػػػػربا تضػػػػػػربنا عنيفػػػػػػة كػػػػػػأـ تصػػػػػػب  لمػػػػػػاذا نػػػػػػدري  كال أحيانػػػػػػا تقسػػػػػػكعمينا الحيػػػػػػاة

 ماحػػػػػدث كػػػػػل كرتتػػػػػذ لطالمػػػػػا بعيػػػػػدا  غادرنػػػػػا حمػػػػػـ ككأنػػػػػو شػػػػػيدناه مػػػػػا كػػػػػل  ينيػػػػػار الػػػػػذكريات كػػػػػل معنػػػػػا

 كيػػػػػػف المقربػػػػػػة صػػػػػػديقتي أنجػػػػػػي إلػػػػػػ  تحػػػػػػدثت فعنػػػػػػدما التػػػػػػذكر  ىػػػػػػذا متكػػػػػػررة بطعنػػػػػػات يقتمنػػػػػػي كلكنػػػػػػو

 جػػػػػاءت كممػػػػػا كجييػػػػػا بشػػػػػحكب أشػػػػػعر كنػػػػػت دائمػػػػػا لػػػػػي حبػػػػػو يبػػػػػث ككيػػػػػف عزيػػػػػز زكجػػػػػي معػػػػػي يتعامػػػػػل

 كراء مػػػػػػف يجػػػػػػري  مػػػػػػا تكضػػػػػػ  لكػػػػػػي لػػػػػػي القػػػػػػدر يبعثيػػػػػػا التػػػػػػي العالمػػػػػػات لتمػػػػػػؾ أنتبػػػػػػو لػػػػػػـ كلكننػػػػػػي سػػػػػػيرتو

 .قمبي كراء مف بل ظيري 

 ىػػػػػػي تظيػػػػػػر فعمػػػػػػو عمػػػػػػيّ  كيصػػػػػػعب شػػػػػػيئا أريػػػػػػد األمكرعنػػػػػػدما مػػػػػػف كثيػػػػػػر فػػػػػػي تسػػػػػػاعدني أنجػػػػػػي كانػػػػػػت

 .بجناحيو كضميا األرض عم  ىب  الذي البريء المالؾ ذاؾ ككأنيا كتساعدني

 المكضػػػػكع ىػػػػامش  عمػػػػ  القاسػػػػية الحدكتػػػػة تمػػػػؾ فػػػػي البميػػػػاء كنػػػػت ألننػػػػي كلكػػػػف بكيػػػػت نعػػػػـ كثيػػػػرا بكيػػػػت

 . حقا اليكامش سيدة فأنا دائما أككف  كما

 ذاؾ األـ بحنيػػػػػػة تشػػػػػػعرني كثيػػػػػػرا منػػػػػػي تقتػػػػػػرب كانػػػػػػت لمػػػػػػاذا جػػػػػػكاب بػػػػػػال صػػػػػػباح كػػػػػػل عنػػػػػػد ذاتػػػػػػي أسػػػػػػأؿ

 كحينيػػػػا   لػػػػو حبػػػػي اتجػػػػاه ضػػػػعفي أشػػػػكك ليػػػػا أذىػػػػب عزيػػػػز مػػػػع أتشػػػػاجر كعنػػػػدما أفتقػػػػده الػػػػذي الشػػػػعكر

 العذب بصكتيا تقكؿ

 بخير ستصب  األمكر كلك  لمنزلؾ عكدي ذلؾ أعمـ أنا يحبؾ عزيز حبيبتي التقمقي



 ينقصػػػػػػيا راكػػػػػدة يتحػػػػػرؾ بيػػػػػا شػػػػػيء ال رتيبػػػػػة حيػػػػػاة كانػػػػػػت كلكنيػػػػػا بيننػػػػػا كتسػػػػػتقرالحياة بالفعػػػػػل أعػػػػػكد ثػػػػػـ

 . طفل ضحكة

 منػػػػػو منتظػػػػػرة كنػػػػػت لمػػػػػاذا أعمػػػػػـ ال كأنػػػػػا يػػػػػدلمني كىػػػػػك اإلنجػػػػػاب عمػػػػػي يصػػػػػعب بػػػػػأنني عممػػػػػو منػػػػػذ عزيػػػػػز

 .أخرى  ألسباب بل اإلنجاب ببسب يكف لـ الشجار ىذا حت  ذلؾ غير ظير كلكف قاسية معاممة

 : ىاتفية مكالمة أثناء بشكؽ  يتحدث سمعتو الذي اليـك جاء حت 

 ال تعممػػػػػيف كمػػػػػا كلكننػػػػػي الحػػػػػب كممػػػػػات أىػػػػػدييا ككممػػػػػا منيػػػػػا أقتػػػػػرب كممػػػػػا تتمػػػػػزقيف أنػػػػػؾِ  أعمػػػػػـ حبيبتػػػػػي"
 اتركيػػػػػ التػػػػػي شػػػػػركتيا إدارة عمػػػػػ  تقػػػػػدر ال كىػػػػػي  الشػػػػػركة أسػػػػػيطرعم  مػػػػػف فأنػػػػػا اآلف أتركيػػػػػا أف يمكننػػػػػي

 تتعػػػػال  كىػػػػي اإلنجػػػػاب بعػػػػدـ عمميػػػػا فمنػػػػذ ىػػػػذا فعػػػػل التسػػػػتطيع جعميػػػػا النفسػػػػي مرضػػػػيا ألف كالػػػػدىا ليػػػػا

 ."تعبي كيضيع شيء كل سينيار بزكاجنا كعرفت حدث إذا النياية كفي نفسيا

 الياتف كأغمق أحبؾ ليا كقاؿ طكيال تنيد ثـ

 لػػػػػدي قػػػػػدرة ال عكبة بصػػػػػ مكػػػػػاني مػػػػػف تحركػػػػػت حتػػػػػ  شػػػػػديدة بخنقػػػػػة كشػػػػػعرت داخمػػػػػي األفكػػػػػار تصػػػػػارعت

 .بعيدا مثميا أحمق أف حقا أريد كلكنني كفراشة ضعيفة فأنا المكاجية عم 

 ألجميا؟ أمكالي عم  يستكل  التي ىي مف معيا يخكنني التي ؟ ىي مف السؤاؿ ىذا فكري  احتل

 يحػػػػدثيا بػػػػو سػػػػمعتو الػػػػذي اليػػػػـك ذاؾ فػػػػي نائمػػػػة كنػػػػت أننػػػػي  يعمػػػػـ أنػػػػو كخاصػػػػة المعرفػػػػة بعػػػػدـ تظػػػػاىرت

 حينيػػػػا أمػػػػامي تطفػػػػك كىػػػػي كالحقػػػػائق األشػػػػياء كػػػػل أرى  حتػػػػ  األمػػػػاف كػػػػل أعطيػػػػو أف خطتػػػػي كانػػػػت دفقػػػػ

 كعينػػػػػت الجديػػػػػدة كزكجتػػػػػو بحبػػػػػو مشػػػػػغكؿ كىػػػػػك الشػػػػػركة إلػػػػػ  ذىبػػػػػت   ذلػػػػػؾ أعمػػػػػـ كأنػػػػػا ليػػػػػا كثيػػػػػرا ذىػػػػػب

 كػػػػػل رأى لمشػػػػػركة عزيػػػػز جػػػػػاء كعنػػػػدما بالسػػػػػابق كالػػػػدي بػػػػػو اسػػػػػتعاف الػػػػذي الكػػػػػكادر أحػػػػد بػػػػػاإلدارة  مكانػػػػو

 أي أمضػػػػي كلػػػػـ لمشػػػػركة ممكيتػػػػي عمػػػػ  أحػػػػاف   جعمنػػػػي عنػػػػدما القػػػػدر بػػػػي رأؼ فمقػػػػد ضػػػػده ؿتحػػػػك  شػػػػيء

 .سيفعل كاف عزيز كلكف حقي عف بيا أتنازؿ كرقة

 كجيو عم  فريدة لكحة الغضب رسـ كقد الشركة فغادر كبيرة كرطة في أنو شعر



 غػػػػادر ثػػػػـ شػػػػديد بغػػػػي  سػػػػيارتو بػػػػاب يفػػػػت  كىػػػػك أراقبػػػػو الشػػػػركة تحػػػػت  سػػػػيارتي فػػػػي أنتظػػػػر حينيػػػػا كنػػػػت

 حتػػػػػ    السػػػػػيارة مػػػػػرآة مػػػػػف يرانػػػػػي ال حتػػػػػ  الحػػػػػرص كػػػػػل أتخػػػػػذ كأنػػػػػا كراءه األخػػػػػرى  أنػػػػػا مضػػػػػيت مسػػػػػرعا

 فػػػػػي كنػػػػػت أصػػػػػدؽ لػػػػػـ أنجػػػػػي تقطنيػػػػػا التػػػػػي العمػػػػػارة مػػػػػف اقتػػػػػرب  عنػػػػػدما رأسػػػػػي عمػػػػػ  الصػػػػػاعقة سػػػػػقطت

 كجػػػػدت المصػػػػعد أمػػػػاـ كصػػػػمت كعنػػػػدما السػػػػيارة فتركػػػػت صػػػػعد حتػػػػ  المصػػػػعد ينتظػػػػر كىػػػػك أراقبػػػػو ذىػػػػكؿ

 .الكحيدة صديقتي بو تسكف الدكرالذي ىك المسجل قـالر 
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   دزخح ًمثاّني ٍائح

 (  ضسقاًُ ّاخر)

 حت  عميو يبكي ش  تترؾ كلـ خرجت

 أنػػػػو حتػػػػ  بالكميػػػػة تغيػػػػر   أحتضػػػػنتيا كليػػػػالي أياميػػػػا يبكػػػػ  كظػػػػل!  بكػػػػ  ذلػػػػؾ كمػػػػع شػػػػكىتيا الػػػػذكريات
 بنػػػػػػاى قمبػػػػػػو مكسػػػػػػيق  كتبػػػػػػدلت نػػػػػػاهعي لمعػػػػػػة كأنطفئػػػػػػت   شػػػػػػبابو عػػػػػػز فػػػػػػ  شػػػػػػبابو ذىػػػػػػب يعرفػػػػػػو ماعػػػػػػد
 عشػػػػػرة عمػػػػػ  بالػػػػػدمكع عينػػػػػاه فأضػػػػػائت األنػػػػػيف كتػػػػػر إال يبقػػػػػ  لػػػػػـ ركحػػػػػو أكتػػػػػاره كػػػػػل كتقطعػػػػػت حػػػػػزيف
 كثمػػػػػػػانيف مائػػػػػػػة حياتيػػػػػػػا يغيػػػػػػػر أف تكىمػػػػػػػت الػػػػػػػذى لممجيػػػػػػػكؿ تمضػػػػػػػ  كىػػػػػػػ  أقػػػػػػػداميا داسػػػػػػػتيا   عمػػػػػػػره
 . الشاردة الفرسة تمؾ جمحت حيف تعبيرىا حد عم  درجة

 ألسفل كيشدىا يشنقيا الجاـ أنو قالت جيدىا فيزي كاف ِعقداً  كمزقت

 يعتػػػػػرض أف يحػػػػػاكؿ لػػػػف أنػػػػػو يقػػػػيفً  تعمػػػػػـ!  ليػػػػػا بحبػػػػو عميػػػػػو اسػػػػتقكت فقػػػػػد لقرارىػػػػػا يكميػػػػا ىػػػػػك كاستسػػػػمـ
 . عنكة قمبيا كيقنص بالقكة لو حبيا يغتصب اك طريقيا

 بشػػػػػػرتيا ككريمػػػػػػات عطكرىػػػػػػا حتػػػػػػ  بكممػػػػػػة ككممػػػػػػة بيمسػػػػػػو ىمسػػػػػػو معػػػػػػو كذكرياتيػػػػػػا قمبػػػػػػو سػػػػػػجف لكنػػػػػػو
 خاصػػػػػة مناسػػػػػبات ذكريػػػػػات فػػػػػ  ككػػػػػاف معػػػػػو تظػػػػػل حتػػػػػ  منيػػػػػا شػػػػػ  أشػػػػػترى  عيناىػػػػػا ككحػػػػػل شػػػػػعرىاك 

 كيحػػػػػدثيا عمييػػػػػا يراقصػػػػػيا كػػػػػاف كمكسػػػػػيق  بيمػػػػػا خاصػػػػػة أغػػػػػاني كيسػػػػػمع الشػػػػػمكع يضػػػػػ  كػػػػػاف بينيمػػػػػا
   كدفئيا لقسكتيا المتشكؽ  لقمبو كيضميا كيقبميا يممسيا كأنو عال  بصكت

 مػػػػػرت فقػػػػػد غيرىػػػػػا يتػػػػػزكج أف الكثيػػػػػر عميػػػػػو ألػػػػػ  . انوأحضػػػػػ بػػػػػيف كيتكىميػػػػػا المكػػػػػاف فػػػػػ  عبيرىػػػػػا كينثػػػػػر
 بعيػػػػػد كىػػػػػـً  يقػػػػػيفً  أصػػػػػب  ك تبخػػػػػر قػػػػػد فػػػػػات مػػػػػا عػػػػػل نادمػػػػػة كترجػػػػػع لرشػػػػػدىا تعػػػػػكد أف كحمػػػػػـ السػػػػػنكات



 كتغيػػػػػر بعيػػػػػداً  قمبيػػػػػا ذىػػػػػب قػػػػػد إذف زكجيػػػػػا يحبػػػػػو بأسػػػػػـ سػػػػػمتيا بنػػػػػت كأنجبػػػػػت تزكجػػػػػت بعػػػػػدما المنػػػػػاؿ
 حتػػػػػػػ  يعمميػػػػػػػا أف دكف  تػػػػػػػزكج حكلػػػػػػػو فلمػػػػػػػ كثيػػػػػػػره ضػػػػػػػغك  كبعػػػػػػػد درجػػػػػػػة كثمػػػػػػػانيف مائػػػػػػػة فعػػػػػػػالً  قمبيػػػػػػػا

 زكجتػػػػػػو كينػػػػػػادى ينسػػػػػػ  أف يخشػػػػػػ  الكقػػػػػػت ذات كفػػػػػػ  غيرىػػػػػػا حياتػػػػػػو فػػػػػػ  أصػػػػػػب  أنػػػػػػو قمبيػػػػػػا اليجػػػػػػرح
 معػػػػػو التػػػػػ  ىػػػػػ  حبيبتػػػػػو ليتػػػػػكىـ عينػػػػػاه يغمػػػػػض بيػػػػػا خػػػػػال إذا ككػػػػػاف منػػػػػو قصػػػػػد دكف  فتنجػػػػػرح بأسػػػػػميا
 فػػػػ  كىػػػػك زكجتػػػػو ليسػػػػعد صػػػػكتو بيػػػػا يرفػػػػع حبيبتػػػػ  كتػػػػارة بأسػػػػميا تػػػػارة مسػػػػمكع غيػػػػر بصػػػػكت كيناجييػػػػا

 حتػػػػ  كال حبيػػػػا اليسػػػػتطيع ألنػػػػو ليػػػػا بظممػػػػو شػػػػعر ألنػػػػو فطمقيػػػػا يحتمػػػػل يعػػػػد لػػػػـ أنػػػػو حتػػػػ  األلػػػػـ قمػػػػو
 يكمػػػػاً  بػػػػو كأتصػػػػمت تركتػػػػو مػػػػف شػػػػب  مػػػػع لعزلتػػػػو ليعػػػػكد بخػػػػس بػػػػثمف عمػػػػره أيػػػػاـ باعػػػػت مػػػػف ينسػػػػ  أف

 عمػػػ  قػػػدرةال لديػػػو كػػػاف كيػػػف ذلػػػؾ الحػػػ  أنػػػو ُيشػػػعرىا لػػػـ لكنػػػو قمبػػػو فتمػػػزؽ  عمػػػداً  زكجيػػػا بأسػػػـ كنادتػػػو
 حػػػػػد أحبيػػػػػا فمقػػػػػد نعػػػػػـ بيػػػػػا مجنػػػػػكف  كػػػػػاف الػػػػػذى كىػػػػػك صػػػػػدقت ككيػػػػػف نسػػػػػيت كمػػػػػا نسػػػػػييا أنػػػػػو إيياميػػػػػا
 كمػػػػػا كانػػػػػت الجمػػػػػاؿ عمػػػػػ  دليػػػػػل خيػػػػػر كانػػػػػت فمقػػػػػد الحػػػػػب معنػػػػػ  ىػػػػػ  تعػػػػػرؼ لػػػػػـ ألنيػػػػػا لعميػػػػػا العبػػػػػادة
 يشػػػػػبييا الػػػػػذى ىػػػػػك القمػػػػػر بػػػػػل القمػػػػػر التشػػػػػبو كاحػػػػػدة لمػػػػػرة إال الُتعػػػػػزؼ مكسػػػػػيقية كقطعػػػػػة ىػػػػػك يصػػػػػفيا
 كمانجػػػػػػػة كػػػػػػاف كلكػػػػػػف القػػػػػػكاـ جميمػػػػػػػة ألنثػػػػػػي لػػػػػػيس جسػػػػػػميا كحػػػػػػدىا ليػػػػػػػا ببحػػػػػػة مميػػػػػػز رحػػػػػػيـ صػػػػػػكتيا
 . األكتار مشدكدة

 . شيكر عدة بعد فرجع يطيق لـ كلكنو كسافر كبيرة فترة أخبارىا أنقطعت

 صػػػػػػغيرة طفمػػػػػػة فكجػػػػػػد بعيػػػػػػد مػػػػػػف كنظػػػػػػر يجمعيمػػػػػػا كػػػػػػاف مكانػػػػػػاً  عكدتػػػػػػو فػػػػػػكر زيارتػػػػػػو أراد مكػػػػػػاف كأكؿ
 كجػػػػػػدىا كيسػػػػػػمـ يقتػػػػػػرب أف كقبػػػػػػل حبيبتػػػػػػو نعػػػػػػـ نجػػػػػػكى  بيػػػػػػا فػػػػػػأذ فألتفػػػػػػت( مامػػػػػػا) فنػػػػػػادت منيػػػػػػا فػػػػػػأقترب
 لػػػػػػـ عينػػػػػػو مػػػػػػف دمعػػػػػػة فسػػػػػػقطت.  بابيػػػػػػا حبيبػػػػػػة بسػػػػػػمة عنػػػػػػد ىنػػػػػػا انػػػػػػا تعػػػػػػال  عػػػػػػادؿ( حبيبػػػػػػي) تنػػػػػػادى
 أى قسػػػػػػكتيا كصػػػػػػمت الحػػػػػػد أليػػػػػػذا.  ذاؾ كيػػػػػػف زىػػػػػػكؿ فػػػػػػ  ىػػػػػػك ككقػػػػػػف!  فتبسػػػػػػمت إخفائيػػػػػػا يسػػػػػػتطيع

 قبمتيػػػػػا مػػػػػا ليتنػػػػػي   عنػػػػػدىا اإلحسػػػػػاس ذىػػػػػب يػػػػػفأ البشػػػػػر مػػػػػف نػػػػػكع أى بػػػػػل المػػػػػرأة ق النسػػػػػاء مػػػػػف نػػػػػكع
 . كىميا أعتاب عم  عمري  كضاع كتزكجتيا أحببتيا كال يكما

 ليػػػػػا كانػػػػػت ضػػػػػحكة ككػػػػػل أسػػػػػميا نػػػػػادت قمبػػػػػو فػػػػػ  نبضػػػػػة كػػػػػل لعػػػػػف عينػػػػػو أمػػػػػاـ الػػػػػذكريات شػػػػػري  دار
 .   عمييا كانت دمعة ككل

 .  القسكة إل  الحناف مف درجة كثمانيف مائة تحكلت لقد
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  ريغع أتْؽ قط

 (عَس ّدٌّ)

 االب غضػػػػػػب مػػػػػػف... شػػػػػػ  كػػػػػػل مػػػػػػف آمنػػػػػػا مػػػػػػالذا دكمػػػػػػا نعتبرىػػػػػػا كنػػػػػػا التػػػػػػي غرفتيػػػػػػا دارنػػػػػػا فػػػػػػي لجػػػػػػدتي

 مثػػػػل رفقتيػػػػا مػػػػف جعمػػػػت لنػػػػا جػػػػدتي كحكاديػػػػت... الصػػػػيف حػػػػر كمػػػػف الشػػػػتاء بػػػػرد مػػػػف.. االـ كمطػػػػاردات

 كاحيانػػػػػػػػػػا كالمػػػػػػػػػػرح كالتشػػػػػػػػػػكيق الرىبػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف يجمػػػػػػػػػػع.. األثػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػال  تميفزيكنيػػػػػػػػػػا عرضػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػاىد مػػػػػػػػػػف

 مدينػػػػػػػػػػػة... كخفاياىػػػػػػػػػػػا البحػػػػػػػػػػػكر اسػػػػػػػػػػػرار... كحمػػػػػػػػػػػكي  األكلػػػػػػػػػػػيف كأسػػػػػػػػػػػاطير كحكايػػػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػػػص... حػػػػػػػػػػػزف ال

 فسػػػػػػػجنو الجػػػػػػػف مػػػػػػػف أنيػػػػػػػا اتضػػػػػػػ  كبعػػػػػػػدىا شػػػػػػػعره لألميػػػػػػػرة كىػػػػػػػب الػػػػػػػذي الشػػػػػػػعكر مضػػػػػػػفر.... االقػػػػػػػزاـ

 نطيػػػػػػػػػػػػق ال لكػػػػػػػػػػػػف  العيػػػػػػػػػػػػكف  النػػػػػػػػػػػػكممف تػػػػػػػػػػػػذىب التػػػػػػػػػػػػي  األحػػػػػػػػػػػػاج  تمػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػف.. كغيرىػػػػػػػػػػػػا... كالػػػػػػػػػػػػدىا

 الطعػػػػػػػاـ عػػػػػػػف امتناعيػػػػػػػا.. أليػػػػػػػاـ صػػػػػػػمتيا.. نفيمػػػػػػػا كال بيػػػػػػػا تتفػػػػػػػرد خاصػػػػػػػة طقػػػػػػػكس كلجػػػػػػػدتي.. تفكيتيػػػػػػػا

 إال خمكتيػػػػػػػػا تبػػػػػػػػرح تكػػػػػػػػف فمػػػػػػػػـ.. جػػػػػػػػدي كفػػػػػػػػاة بعػػػػػػػػد  كثيػػػػػػػػرا الطقػػػػػػػػكس تمػػػػػػػػؾ كازدادت..  طكيمػػػػػػػػة لسػػػػػػػػاعات

 االبػػػػػيض بجمبابيػػػػا... القميػػػػل مػػػػف القميػػػػػل اال  األشػػػػياء مػػػػف تطمػػػػب كال  أليػػػػػاـ تمزميػػػػا كأحيانػػػػا لمضػػػػركريات

 فييػػػػػا تجػػػػػرؤ ال خاصػػػػػو حضػػػػػرة فػػػػػي بأنػػػػػؾ تشػػػػػعرؾ  الخشػػػػػبيو كمسػػػػػبحتيا الخضػػػػػراء كطرحيتػػػػػا المعطػػػػػر

 قػػػػػ ) كرابعنػػػػػا كاختػػػػػاى انػػػػػا..  مطمػػػػػئف دافػػػػػ  شػػػػػعكر داخمػػػػػؾ فػػػػػي ينمػػػػػك ذلػػػػػؾ كمػػػػػع التمػػػػػرد أك الميػػػػػك عمػػػػػي

 ككأنػػػػػو عجيػػػػػب ىػػػػػدكء فػػػػػي فراشػػػػػيا معيػػػػػا متكسػػػػػدا ذراعيػػػػػو جػػػػػدت  قػػػػػدم  تحػػػػػت يبسػػػػػ (  صػػػػػغير أبػػػػػيض

 ليػػػػػا يقػػػػػكؿ كمػػػػػف بمكائػػػػػو اصػػػػػكات منػػػػػو تصػػػػػدر كػػػػػاف األحيػػػػػاف بعػػػػػض فػػػػػي أنػػػػػو حتػػػػػي  االسػػػػػتماع يشػػػػػاركنا

 فػػػػػي منتبيػػػػػا يقػػػػػف  القػػػػػ  شػػػػػعر كػػػػػاف منتيػػػػػاه التشػػػػػكيق فييػػػػػا يبمػػػػػ  التػػػػػي الحكايػػػػػا كعنػػػػػد... أكممػػػػػ  أكممػػػػػ 

 يػػػػا  عنػػػو تسػػػأؿ مػػػا) قالػػػت  مػػػره عنػػػو جػػػدتي سػػػألت كعنػػػدما أمػػػرا القػػػ  بيػػػذا أف اقسػػػـ كأكػػػاد  كرىبػػػة تػػػأثر

 معمقػػػػة باىتػػػػو لصػػػػكرة أشػػػػارت( ..أحمػػػػد) عػػػػـ ىػػػػك مػػػػف سػػػػألتيا كعنػػػػدما(  سػػػػيدى أحمػػػػد عػػػػـ قػػػػ  ده كليػػػػدى

 أف كالغريػػػػػب هللا كلػػػػػ  الصػػػػػفكاف أحمػػػػد سػػػػػيدى) عمييػػػػػا ككتػػػػب جػػػػػدي صػػػػػكرة بجػػػػكار كرائيػػػػػا الحػػػػػائ  عمػػػػي



 أف لػػػػػ  قالػػػػػت ىػػػػػذا كيػػػػػف سػػػػػألتيا كعنػػػػػدما جػػػػػدى كفػػػػػاة تػػػػػاري  نفػػػػػس ىػػػػػك مػػػػػدكنا كػػػػػاف الػػػػػذي الكفػػػػػاة تػػػػػاري 

 كاف.... هللا تكفػػػػػاه الػػػػػذي ـاليػػػػػك  نفػػػػػس فػػػػػي الصػػػػػفكاف أحمػػػػػد سػػػػػيدىا فػػػػػراؽ عمػػػػػي كحزنػػػػػا كمػػػػػدا مػػػػػات جػػػػػدي

 كفاتػػػػػػو قبػػػػػػل لجػػػػػػدى أىػػػػػػداه كالػػػػػػذى ضػػػػػػريحو كحػػػػػػراس احمػػػػػػد الشػػػػػػي  قطػػػػػػ  سػػػػػػاللة مػػػػػػف ىػػػػػػك القػػػػػػ  ىػػػػػػذا

 ممػػػػػػدا  مػػػػػػرة ألكؿ أراه األسػػػػػػطكرى  الكػػػػػػائف ىػػػػػػذا كالػػػػػػدى.... فزعػػػػػػا  اليػػػػػػـك ايقظنػػػػػػي شػػػػػػديد صػػػػػػراخ... بيػػػػػػـك

 الجنػػػػػػكف  مػػػػػػف النكبػػػػػػو تمػػػػػػؾ فػػػػػػي تجاريػػػػػػو كىػػػػػػدكئيا كياسػػػػػػتيا بكػػػػػػل كالػػػػػػدت .... ممتاعػػػػػػا باكيػػػػػػا االرض عمػػػػػػي

 لػػػػػـ....  اكتمػػػػػل قػػػػد الحػػػػػزف  حفػػػػل ككػػػػػأف المعػػػػدكدة الػػػػػدقائق تمػػػػػؾ فػػػػي تجمعػػػػػكا العشػػػػرات... أصػػػػػابتيما التػػػػي

 جػػػػػدت  غرفػػػػػة خػػػػػارج األكلػػػػػي لممػػػػػرة أراه الصػػػػػغير األبػػػػػيض القػػػػػ  أف غيػػػػػر... حػػػػػدث مػػػػػاذا أسػػػػػأؿ أف أجػػػػػرؤ

 أف يريػػػػػد ككأنػػػػػو... كىػػػػػك انػػػػػا عينانػػػػػا تالقػػػػػت...  المتدافعػػػػػو األرجػػػػػل عػػػػػف بعيػػػػػدا البيػػػػػت ردىػػػػػة فػػػػػي منزكيػػػػػا

... ماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يخبرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 اخلصاٍَ زائسح

 (عَس ّدٌّ)  

 أيضػػػػا ىػػػػك يجيػػػػد الػػػػذي  المعتػػػػاد بصػػػػداع  أسػػػػتقبمو صػػػػباح كػػػػل لػػػػي الحيػػػػاة رسػػػػل اكؿ ىػػػػك المنبػػػػو صػػػػكت

 انيػػػػػػػػػض تكػػػػػػػػػكيني مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػب  جػػػػػػػػػزءا أحسػػػػػػػػػبو الػػػػػػػػػذي الػػػػػػػػػركتيف كبػػػػػػػػػنفس  اليػػػػػػػػػكم  االسػػػػػػػػػتقباؿ حفػػػػػػػػػاكة

 المكسػػػػػػػك كالسػػػػػػػجاد االبػػػػػػػيض كالككميػػػػػػػدينك الرماديػػػػػػػة الحػػػػػػػكائ  نفػػػػػػػس ىػػػػػػػي... تغيػػػػػػػر شػػػػػػػ  ال... متكاسػػػػػػػال

 اخضػػػػػر مػػػػػرج كسػػػػػ  يمػػػػػرح لغػػػػػزاؿ باىتػػػػػة كصػػػػػكرة..  طعػػػػػاـ فتػػػػػات.. سػػػػػجائر رمػػػػػاد. شػػػػػ  كػػػػػل مػػػػػف ببقايػػػػػا

 كفػػػػػي..  قػػػػػ  غػػػػػزاال يػػػػػركا لػػػػػـ صػػػػػانعيو أف كأعتقػػػػػد غرفتػػػػػي تتكسػػػػػ  التػػػػػي اإليرانيػػػػػة السػػػػػجادة تمػػػػػؾ تتكسػػػػػ 

 فبػػػػػػداخمي.  سػػػػػػكءا  أكثػػػػػػر األمػػػػػػر يجعمػػػػػػكف  كسػػػػػػخكنتيا ككقعيػػػػػػا هالميػػػػػػا صػػػػػػكت.  مترنحػػػػػػا اغتسػػػػػػل الحمػػػػػػاـ

 كػػػػػكب...  السػػػػػاخنو الميػػػػػاه مػػػػػع أيضػػػػػا ىػػػػػك تبخػػػػػر ككأنػػػػػو كرأسػػػػػي الضػػػػػجي  عػػػػػف تكػػػػػف ال مكسػػػػػيقيو فرقػػػػػو

 صػػػػباحا تسػػػػمع فيػػػػركز إف يقكلػػػػكف .  األمػػػػر مػػػػف يحسػػػػنكف  قػػػػد كالسػػػػيؾ بػػػػالؾ كػػػػابتف كسػػػػيجاره القيػػػػكه مػػػػف

 فػػػػػي سػػػػػاكف كحبيبػػػػػي السػػػػػيده حػػػػػي فػػػػػي سػػػػػاكف...) صػػػػػباحا المطمػػػػػب عبػػػػػد افضػػػػػل لكنػػػػػي... لػػػػػيال كمثػػػػػـك كاـ

 البػػػػػػػػاب...  الكثيػػػػػػػركف  يممكػػػػػػػو مػػػػػػػاال صػػػػػػػػكتو فػػػػػػػي الثقػػػػػػػو مػػػػػػػف يممػػػػػػػػؾ الرجػػػػػػػل ىػػػػػػػذا يدىشػػػػػػػني( ..الحسػػػػػػػيف

 اقرئيػػػػػا.... لقتمػػػػػو تػػػػػدعكني التػػػػػي الفارغػػػػػة البميػػػػػاء كابتسػػػػػامتو البػػػػػكاب يحمميػػػػػا الصػػػػػباحيو كالجريػػػػػدة...  يػػػػػدؽ

 مانشػػػػػتات... السياسػػػػػو ثػػػػػـ الفػػػػػف ثػػػػػـ الحػػػػػكادث ثػػػػػـ كفيػػػػػاتال ثػػػػػـ  الرياضػػػػػة صػػػػػفحة.... لالمػػػػػاـ الخمػػػػػف مػػػػػف

 كبمػػػػػػػل الصػػػػػػػباح كرائحػػػػػػػة الشػػػػػػػارع.... األسانسػػػػػػػير... اىػػػػػػػتـ أعػػػػػػػد لػػػػػػػـ... بالتفاصػػػػػػػيل نفسػػػػػػػ  أرىػػػػػػػق أف دكف 

 بػػػػػػو كىمػػػػػػت.. ) تاكسػػػػػ .... الصػػػػػػاخب االيقػػػػػػاع بيػػػػػذا تشػػػػػػدك تػػػػػػزاؿ ال الداخميػػػػػو المكسػػػػػػيقيو كفرقتػػػػػػي النػػػػػدي

  الظيػػػػػر بعػػػػػد مػػػػػف تبػػػػػدأ االغػػػػػاني.   صػػػػػباحية ضػػػػػركره سالتػػػػػاك عربػػػػػات فػػػػػي الصػػػػػباح قػػػػػراف... بيػػػػػا كىػػػػػـ

( الطػػػػبالكي (  )ربػػػػو برىػػػػاف رئػػػػا أف لػػػػكال) مصػػػػر فػػػػي أالجػػػػرة عربػػػػات لكػػػػل مكتػػػػكب الغيػػػػر القػػػػانكف  ىػػػػك ىػػػػذا

 أي عمػػػػػي مػػػػػري  األمػػػػػر لكػػػػػف ىػػػػػك مػػػػػا تعػػػػػرؼ ال بػػػػػداخمؾ مػػػػػا بابػػػػػا يطػػػػػرؽ  بالمطرقػػػػػو أشػػػػػبيو دائمػػػػػا صػػػػػكتو



 ممطخػػػػػة كأيػػػػػدييف النسػػػػػكة اتصػػػػػكر ؟؟ نبيػػػػػا كي تغػػػػػ حتػػػػػي جننػػػػػؾ عشػػػػػق اي يكسػػػػػف زليخػػػػػة يػػػػػا....)  حػػػػػاؿ

 شػػػػارع..  يكسػػػػف حبيبػػػػي ىػػػػك ىػػػػذا... لكػػػػف أقػػػػل ألػػػػـ.. تسػػػػأؿ ثػػػػـ الخبيػػػػرات لػػػػـؤ فػػػػي تبتسػػػػـ كزليخػػػػو بالػػػػدماء

.  مقػػػػػػبض كزحػػػػػػاـ متصػػػػػػاعد كىػػػػػػكس صػػػػػػاخب بكرتريػػػػػػو.  متداخمػػػػػػو كركائػػػػػػ  كبػػػػػػائعكف  مػػػػػػاره.... العشػػػػػػريف

 صػػػػػباح..._ الػػػػػداخميف كػػػػػل تػػػػػكجس فػػػػػي تراقػػػػػب الكقحػػػػػو عينػػػػػو لكػػػػػف ىنػػػػػا ىػػػػػدكءا أكثػػػػػر يبػػػػػدك اخػػػػػر بػػػػػكاب

.  كجيػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػي ارسػػػػػػػػػميا باىتػػػػػػػػػو ابتسػػػػػػػػػامو كبشػػػػػػػػػب  بااليمػػػػػػػػػاء اكتفػػػػػػػػػي.... لػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػاؿ  بيػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػر

 انفصػػػػػالنا منػػػػػذ  عػػػػػاـ( كنػػػػػدي) المعػػػػػة كاحذيػػػػػو متراصػػػػػة كمكاتػػػػػب رتيػػػػػب ككقػػػػػع مػػػػػنظـ  ضػػػػػجي .... أدخػػػػػل

 االسػػػػئمو عشػػػػرات رحكتطػػػػ الػػػػذاكره كػػػػل تحتػػػػل كاليػػػػكاجس أشػػػػير سػػػػتة.... بػػػػو ارتباطيػػػػا منػػػػذ اشػػػػير كسػػػػت

 كانػػػػػػت كقتمػػػػػػا بػػػػػػو ىػػػػػػي اعجبػػػػػػت كىػػػػػػل... بيػػػػػػا معجػػػػػػب كىػػػػػػك متػػػػػػي منػػػػػػذ... كالعنػػػػػػف القسػػػػػػكه بػػػػػػال  بشػػػػػػكل

 أي.... ؟؟ كنكزىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػي اطمعتػػػػػػػػو ىػػػػػػػػل... معػػػػػػػػا األف يفعػػػػػػػػالف كمػػػػػػػػاذا.... يتحادثػػػػػػػػاف متػػػػػػػػي منػػػػػػػػذ..  معػػػػػػػػي

 الػػػػػػذي ـاالسػػػػػػ مػػػػػػا... ترتديػػػػػػو مػػػػػػا معيػػػػػػا يختػػػػػػار تدعػػػػػػو ىػػػػػػل.. الميميػػػػػػة االحاديػػػػػػث فػػػػػػي تجمعيػػػػػػـ المكاضػػػػػػيع

 تألقػػػػا أكثػػػػر معػػػػو تبػػػػدك لمػػػػا.... انػػػػا احببتػػػػو طالمػػػػا الػػػػذي الخزامػػػػ  عطػػػػر يعجبػػػػو ىػػػػل.... لمتػػػػدليل بػػػػو تناديػػػػو

 عنػػػػػد اليمػػػػػس يتعمػػػػػداف لمػػػػػا.... العنفػػػػػكاف ىػػػػػذا ككػػػػػل النضػػػػػارة تمػػػػػؾ كػػػػػل جسػػػػػدىا اكتسػػػػػب لمػػػػػا.. كجاذبيػػػػػو

 لػػػػػي تقػػػػػل لػػػػػـ افممػػػػػ... األبػػػػػدى حبيبػػػػػي انػػػػػت مػػػػػره ذات لػػػػػي قالػػػػػت..  تجمعيػػػػػـ نميمػػػػػة اي.. بيميػػػػػا مػػػػػركري 

 لػػػػػػػو مؤقػػػػػػػت كمعبػػػػػػػر  ليػػػػػػػا عػػػػػػػابرة لحظػػػػػػػة كنػػػػػػػت  تػػػػػػػري  كىػػػػػػػل.... ىػػػػػػػك كػػػػػػػاف فيػػػػػػػل.. االكؿ حبيبػػػػػػػي أنػػػػػػػت

 المكػػػػاف ىػػػػذا صػػػػمـ احمػػػػق  كأي.... إليػػػػو تقػػػػكدينني جنػػػػكف  أي الشػػػػريفات العػػػػاىرات كػػػػل يػػػػا نػػػػدي....  ىػػػػك

 خصػػػػػػرا........ يػػػػػػـك كػػػػػػل بيػػػػػػذا أشػػػػػػعر يجعمنػػػػػػي إكػػػػػػراه كأى... كاحػػػػػػد مربػػػػػػع فػػػػػػي يجمسػػػػػػكف  الجميػػػػػػع ليجعػػػػػػل
 كيتقػػػػػػػػدـ.....  دىشػػػػػػػػو فػػػػػػػػي تراجعػػػػػػػػت... الرقبػػػػػػػػة تمػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػي تضػػػػػػػػغطاف كيػػػػػػػػدايا شػػػػػػػػركدى يقطػػػػػػػػع الجميػػػػػػػػع

 تتػػػػػػػرؾ كلػػػػػػـ...  شػػػػػػ  بكػػػػػػل لػػػػػػو سػػػػػػمحت أنيػػػػػػا يبػػػػػػػدك...األكلكيػػػػػػة يممػػػػػػؾ أصػػػػػػب  مكتيػػػػػػا فػػػػػػي حتػػػػػػي... ىػػػػػػك
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  اىفسذ  تدىح 

 )زلَد خسازِ(

 التػػػػػي القاعػػػػػو سػػػػػقف فػػػػػي المتحركػػػػػة البيضػػػػػاء ك زرقػػػػػاءال ك الحمػػػػػراء األضػػػػػكاء تشػػػػػده,  ببصػػػػػره شػػػػػاخص
 بدقػػػػػػة المكضػػػػػػكعة ك المسػػػػػػتكرد باالسػػػػػػفن  كالمنجػػػػػػدة الحمػػػػػػراء القطيفػػػػػػة األغطيػػػػػػة ذات بالكراسػػػػػػي تمتمػػػػػػ 
 عكػػػػػػارة إلػػػػػػي ضػػػػػػارب حريػػػػػػر مػػػػػػف بمفػػػػػػارش مفركشػػػػػػة ك الشػػػػػػكل سداسػػػػػػية مناضػػػػػػد إلػػػػػػي رائعػػػػػػة ىندسػػػػػػية
 القاعػػػػػػو أف مػػػػػػف بػػػػػػالرغـ الجػػػػػػك فػػػػػػي قػػػػػػةالعال يكنيػػػػػػك شػػػػػػير أتربػػػػػػة بفعػػػػػػل أىػػػػػػي تػػػػػػدري  ال,  تشػػػػػػكبو خفيػػػػػػة
 بركػػػػػة شػػػػػكل عمػػػػػي سػػػػػباحو حمػػػػػاـ يتكسػػػػػطيا ك النيػػػػػل عمػػػػػي األيمػػػػػف جانبيػػػػػا مػػػػػف مطمػػػػػة ك كميػػػػػا مكيفػػػػػة
 ظيكرىػػػػػا فػػػػػكؽ  المشػػػػػرعة اجنحتيػػػػػا بػػػػػيف مػػػػػف يخػػػػػرج المػػػػػكف  كردي لبجػػػػػع تماثيػػػػػل عمػػػػػي تحتػػػػػكي  صػػػػػغيرة
 الػػػػذي الرقػػػػراؽ رائػػػػقال المػػػػاء عمػػػػي االضػػػػاءة تعكػػػػس بمكريػػػػة قطػػػػع تحتػػػػو مػػػػف,  مػػػػتألأل رقيػػػػق مػػػػائي تيػػػػار
,  الصػػػػػغيره القرمػػػػػزي  ك االبػػػػػيض الػػػػػكرد بػػػػػتالت مػػػػػف بيػػػػػا بػػػػػأس ال كميػػػػػة دقػػػػػائق بضػػػػػع كػػػػػل عميػػػػػو يػػػػػػمقي
 فتػػػػػرة طػػػػػكاؿ عمييػػػػػا األيػػػػػدي كضػػػػػع تػػػػػكالي بسػػػػػبب الحريريػػػػػة المفػػػػػارش تشػػػػػكب التػػػػػي العكػػػػػارة ىػػػػػذه أف أـ

 مػػػػف األيػػػػدي هىػػػػذ تحكيػػػػو بمػػػػا فجػػػرا الخامسػػػػة إلػػػػي مسػػػػاء العاشػػػػرة السػػػاعة مػػػػف تمتػػػػد التػػػػي الزفػػػػاؼ حفػػػل
 .الالمباالة بمنتيي المفارش فكؽ  أصحابيا يضعيا أك يمقييا شخصية متعمقات

 كػػػػػل,  العبقػػػػػري  التركيػػػػػب ىػػػػػذا,  الكجػػػػػكه يحػػػػػب ىػػػػػك ك صػػػػػغيرا كػػػػػاف أف منػػػػػذ,  كعادتػػػػػو الكجػػػػػكه يػػػػػتفحص
 ذلػػػػػؾ مػػػػػع ك االخػػػػػر عػػػػػف زائػػػػػد بشػػػػػ  يمتػػػػػاز كجيػػػػػا يممػػػػػؾ احػػػػػد ال,  كاحػػػػػده مككناتيػػػػػا,  كاحػػػػػده الكجػػػػػكه
 طبػػػػػػق نسػػػػػػخة النػػػػػػاس يػػػػػػراه”  نسػػػػػػيـ”  التػػػػػػػكأـ أخػػػػػػكه حتػػػػػػي,  الفريػػػػػػد ك المميػػػػػػز كجيػػػػػػػو لػػػػػػو شػػػػػػخص فكػػػػػػل

 شخصػػػػػي مكضػػػػػكع فػػػػػي التحػػػػػدث يريػػػػػد مػػػػػف يضػػػػػعيا سػػػػػر بكممػػػػػة إال أحػػػػػدا يفرقيمػػػػػا ال,  منػػػػػو األصػػػػػل
 مختمػػػػػف كجيػػػػػو أف يػػػػػري ,  جيػػػػػدا يعرفػػػػػو,  أخػػػػػاه يعػػػػػرؼ ىػػػػػك ذلػػػػػؾ بػػػػػرغـ. االخػػػػػر دكف  بأحػػػػػدىما خػػػػػاص
 .مرآة إلي ينظر أنو لمناس بدا إف ك حتي,  عنو جدا



 أسػػػػػفل لتػػػػػتالمس أيضػػػػػا الممػػػػػدكدة اليسػػػػػري  سػػػػػاقو عمػػػػػي اليمنػػػػػي سػػػػػاقو كاضػػػػػعا االمػػػػػاـ إلػػػػػي سػػػػػاقيو يمػػػػػدد
 تػػػػراب مػػػػف أثػػػػرا عمييػػػػا فتتػػػػرؾ جػػػػدا الالمعػػػػو اليسػػػػري  الحػػػػذاء فػػػػردة بكجػػػػػو اليمنػػػػي الجمػػػػدي حذائػػػػو فػػػػردة
 ىػػػػػػذه الغبػػػػػػار ذرات يػػػػػػري  كػػػػػػاف,  ’الميػػػػػػت التفاصػػػػػػيل فػػػػػػي النظػػػػػػر اعتػػػػػػاد ألنػػػػػػو ك. يػػػػػػري  ال يكػػػػػػاد نػػػػػػاعـ
 حفػػػػػل بػػػػو ليحضػػػػر جمػػػػدي لحػػػػذاء قياسػػػػا ضػػػػخـ بمبمػػػػ  اشػػػػتراه قػػػػد كػػػػاف الػػػػذي حذائػػػػو كجػػػػو عمػػػػي تكبػػػػر
 بالمبػػػػال ,  الػػػػثمف ىػػػػذا يظيػػػػر فمػػػػف باىظػػػػا كػػػػاف إذا شػػػػيئا االمػػػػر يضػػػػير لػػػػف أنػػػػو يػػػػري  كػػػػاف ك!  زفػػػػاؼ
 فمػػػػػػ أحػػػػػػدا يػػػػػػر لػػػػػـ التػػػػػػي الفػػػػػػاخرة القاعػػػػػػة تمػػػػػؾ لحجػػػػػػز المدفكعػػػػػػة االمػػػػػػكاؿ مقػػػػػدار إلػػػػػػي بالنسػػػػػػبو,  فيػػػػػو
 .قبال مثػميا أسرتو

 العمػػػػػل طػػػػػاقـ افػػػػػراد مػػػػػف ليػػػػػـ المقدمػػػػػة بالخدمػػػػػة جػػػػػدا السػػػػػعداء المػػػػػدعكيف كجػػػػػكه يػػػػػتفحص بنظػػػػػره يعػػػػػكد
 أك نسػػػػػػي قػػػػػػد المػػػػػػدعكيف معظػػػػػػـ أف حتػػػػػػي الشػػػػػػراب ك الطعػػػػػػاـ مسػػػػػػتكي  ك الفػػػػػػاخرة البػػػػػػاىرة القاعػػػػػػة فػػػػػػي

 عشػػػػر خمسػػػػة مػػػػف االقػػػػل االطفػػػػاؿ اصػػػػطحاب عػػػػدـ ىػػػػك ك القاعػػػػو حضػػػػكر شػػػػر  مػػػػف غضػػػػبو تناسػػػػي
 المػػػػػتفحص بنظػػػػػره يجػػػػػكؿ كػػػػػاف بينمػػػػػا ك. لػػػػػو مبػػػػػرر ال إجحافػػػػػا ىػػػػػذا أف اعتبػػػػػركا ك,  ذكييػػػػػـ مػػػػػع عامػػػػػا
 اف فييػػػػػا تعمػػػػػـ سػػػػػنكات ببضػػػػػع اكتفػػػػػي ك قػػػػػ  تعميمػػػػػو يػػػػػتـ لػػػػػـ الػػػػػذي ك االصػػػػػغر عمػػػػػو عمػػػػػي عينػػػػػو تقػػػػػع
 ك حتػػػػي تعميمػػػػو ليكمػػػػل كػػػػاف مػػػػا ىػػػػذا عمػػػػي مثػػػػل رجػػػػل”  دائمػػػػا يقػػػػكؿ كػػػػاف ك,  كفػػػػي ك يكتػػػػب ك يقػػػػرأ
 أف يمحػػػػػػػ  كػػػػػػػاف ك”  نصػػػػػػػابا الكقػػػػػػػت نفػػػػػػػس فػػػػػػػي ك تػػػػػػػاجرا يكػػػػػػػكف  بػػػػػػػأف إال يػػػػػػػكحي ال كجيػػػػػػػوف,  أراد إف

 مػػػػف جػػػػدا المػػػػع النػػػػو مػػػػا بشػػػػ  مرصػػػػع أنػػػػو يبػػػػدك كريسػػػػتاؿ مػػػػف المصػػػػنكع النبيػػػػذ بكػػػػأس ممسػػػػكا عمػػػػو
 كػػػػػاف ىػػػػػل يػػػػػدري  ال فيػػػػػك شػػػػػديديف حػػػػػذر ك بػػػػػب ء الكػػػػػأس الػػػػػي يمتػػػػػد عمػػػػػو فػػػػػـ يػػػػػري  كػػػػػاف ك الحػػػػػكاؼ
 .نفسو الكأس يقبل أـ النبيذ يشرب

 بػػػػػػيف صػػػػػػغيرة طرقػػػػػػة فػػػػػػي الممػػػػػػددتيف قدميػػػػػػو فػػػػػػكؽ  مػػػػػػف مػػػػػػرت حػػػػػػيف ثانيػػػػػػة مػػػػػػرة جمسػػػػػػتو فػػػػػػي اعتػػػػػػدؿ
 أفػػػػػػالـ كػػػػػػل فػػػػػػي الشػػػػػػييرة”  البطػػػػػػل ريػػػػػػري ”  الراقصػػػػػػات بػػػػػػيف مػػػػػػف جمػػػػػػاال األكفػػػػػػر الراقصػػػػػػو منضػػػػػػدتيف
 حتػػػػػػي المػػػػػػادي المقابػػػػػػل طمػػػػػػب فػػػػػػي جػػػػػػدا تغػػػػػػالي كانػػػػػػت التػػػػػػي ك الماضػػػػػػي العػػػػػػاـ ك العػػػػػػاـ ىػػػػػػذا سػػػػػػينما
 نظػػػػرا,  ىػػػػذه مثػػػػل زفػػػػاؼ حفػػػػالت فػػػػي عميػػػػو تحصػػػػل اف اعتػػػػادت يالػػػػذ المبمػػػػ  ضػػػػعف عمػػػػي حصػػػػمت

 – الفالحػػػػيف – فػػػػي سػػػػيككف  ىػػػػذا الزفػػػػاؼ حفػػػػل أف أشػػػػير ثالثػػػػة قبػػػػل بيػػػػا لقائػػػػو أثنػػػػاء لػػػػو قالػػػػت كمػػػػا ك
 تعمػػػػػل ك فييػػػػػا تعػػػػػيش التػػػػػي الخػػػػػامس التجمػػػػػع منطقػػػػػة عػػػػػف ليػػػػػا بالنسػػػػػبة جػػػػػدا بعيػػػػػدة المنصػػػػػكرة فمدينػػػػػة

 سػػػػػػػػبب اي تػػػػػػػػري  ال ىػػػػػػػػي ك المصػػػػػػػػاحبو لفرقتيػػػػػػػػا ك يػػػػػػػػاعمي زائػػػػػػػػدا ك ثقػػػػػػػػيال عبئػػػػػػػػا سػػػػػػػػيككف  ىػػػػػػػػذا اف ك



 ضػػػػعف المػػػػادي المقابػػػػل يكػػػػكف  أف عمػػػػي أخيػػػػرا كافقػػػػت الرصػػػػينة المناقشػػػػة مػػػػع ك,  ذلػػػػؾ تقبػػػػل يجعميػػػػا
 .ذلؾ عمي االتفاؽ تـ ك لفرقتيا ك ليا نقل كسيمة كجكد مع عادة عميو تحصل ما

 سػػػػػاقيو جاعمػػػػػة كقفػػػػػت ك ثابتػػػػػو اليسػػػػػري  تركػػػػػت ثػػػػػـ اليمنػػػػػي سػػػػػاقيا كضػػػػػعت ك أمامػػػػػو مػػػػػف مػػػػػرت فممػػػػػا
 مسػػػػػػػقيتاف ك البركنػػػػػػػز بمػػػػػػػاء مطميتػػػػػػػاف كأنيمػػػػػػػا ك جػػػػػػػدا الممعتػػػػػػػاف سػػػػػػػاقييا حيػػػػػػػز تخترقػػػػػػػاف الممػػػػػػػدكتيف
 صػػػػغيرة بكفػػػػكؼ تقبمػػػػو كأنيػػػػا ىػػػػكاء إلػػػػي يػػػػدييا رافعػػػػة يسػػػػارا ك يمينػػػػا بخصػػػػرىا مالػػػػت,  النػػػػدي بحبيبػػػػات
 عيناىػػػػػػا عػػػػػػتق ك كػػػػػػذلؾ ىػػػػػػي بينمػػػػػػا ك,  اخػػػػػػري  تػػػػػػارة تػػػػػػدنييما ثػػػػػػـ خفيػػػػػػا ضػػػػػػكءا تسػػػػػػرج ناعمػػػػػػة بيضػػػػػػاء
 أفركديػػػػػت كتمثػػػػػاؿ المنحػػػػػكت كجييػػػػػا الػػػػػي المسػػػػػمطتاف الالمعػػػػػة السػػػػػكداء عينيػػػػػو فػػػػػي السػػػػػاحره الزرقػػػػػاء

 فػػػػي القمػػػػق ىػػػػذا تػػػػداري  ك سػػػػاقيو فػػػػكؽ  مػػػػف سػػػػريعا تقفػػػػز جعميػػػػا مباغػػػػت بارتبػػػػاؾ فػػػػػشعرت,  األسػػػػطكري 
 ـالنػػػػػاع األيمػػػػػف خػػػػده عمػػػػػي الصػػػػػغير بكفيػػػػا مسػػػػػحت ثػػػػػـ اليمنػػػػي عينيػػػػػا مػػػػػف غمػػػػزة ك العاليػػػػػة ضػػػػحكتيا

 لمحػػػػػدث”  نسػػػػػيـ”  أخػػػػػكه ك ىػػػػػػك شػػػػػعره ك كجيػػػػػػو ليجيػػػػػز جييػػػػػد جيػػػػػدا الحػػػػػالؽ معػػػػػو بػػػػػذؿ الػػػػػذي ك جػػػػػدا
 “. تميـ”  زفاؼ.  العائمة في االسعد

 نفػػػػػػس ك التسػػػػػػريحة ك الشػػػػػػعر قصػػػػػػة نفػػػػػػس لالخػػػػػػكيف يجعػػػػػػل أف فػػػػػػي عبقريػػػػػػة فكػػػػػػرة لمحػػػػػػالؽ كانػػػػػػت ك
 ليمػػػػػة آخػػػػػر فيػػػػػي,  البدلػػػػػة سنفػػػػػ يرتػػػػػديا أف بأيػػػػػاـ الزفػػػػػاؼ مكعػػػػػد قبػػػػػل عمػػػػػييـ اقتػػػػػرح أنػػػػػو حتػػػػػي المكيػػػػػاج
 النػػػػػاس سػػػػيعرؼ الزفػػػػػاؼ ميعػػػػاد مػػػػػف بػػػػدءا ك,  بينيمػػػػػا الفصػػػػل الجميػػػػػع عمػػػػي يتعػػػػػذر كتػػػػكأـ سػػػػػكيا ليمػػػػا
 االعمػػػػػػي الطػػػػػػابق فػػػػػػي عركسػػػػػػو مػػػػػػع زكجيتػػػػػػو عػػػػػػش الػػػػػػي تمػػػػػػيـ ينتقػػػػػػل حػػػػػػيف السػػػػػػيكلو بمنتيػػػػػػي الفػػػػػػرؽ 
 فػػػػػرح بالفعػػػػػل. االكقػػػػػات قػػػػػادـ فػػػػػي االخػػػػػر ىػػػػػك يتػػػػػزكج حتػػػػػي كالدتػػػػػو ك كالػػػػػده شػػػػػقة فػػػػػي”  نسػػػػػيـ”  تاركػػػػػا
 ! الصمعاء الحالؽ كرأس تماما الالمعة الفكرة بيذه االخكاف

 ىػػػػػدكء ك برحابػػػػػة ينظػػػػػر كػػػػػاف ك بػػػػػو الخاصػػػػػة الزفػػػػػاؼ حمػػػػػة يرتػػػػػدي ىػػػػػك ك جػػػػػدا ىػػػػػاد ”  تمػػػػػيـ”  كػػػػػاف
 خاتمػػػػا لػػػػو اشػػػػتري  تمػػػػيـ أف حتػػػػي التفاصػػػػيل بكػػػػل تمامػػػػا مثميػػػػا ارتػػػػدي الػػػػذي”  نسػػػػيـ”  أخيػػػػو إلػػػػي بػػػػال 

 عاشػػػػػا كتػػػػػكأـ ليمػػػػػا ليمػػػػػة اخػػػػػر الميمػػػػػة يجعػػػػػال اف عمػػػػػي سػػػػػكيا اتفقػػػػػا حػػػػػيف,  عرسػػػػػو لخػػػػػاتـ تمامػػػػػا مطابقػػػػػا
 طبػػػػق خػػػػاتـ الخيػػػػو اشػػػػتري . أحػػػػد بينيمػػػػا الفػػػػرؽ  يعػػػػرؼ ال ك أحػػػػد يفرقيمػػػػا ال عامػػػػا ثالثػػػػيف لمػػػػدة سػػػػكيا

 اشػػػػػير بضػػػػػعة قبػػػػػل قرانػػػػػو عقػػػػػد اف منػػػػػذ اليسػػػػػري  يػػػػػده فػػػػػي البنصػػػػػر اصػػػػػبعو فػػػػػي ارتػػػػػداه لمػػػػػذي االصػػػػػل
 كػػػػػاف ك ىػػػػػدكء ك ضػػػػػعف مػػػػػف أكتػػػػػي مػػػػػا بكػػػػػل ىػػػػػك أحبيػػػػػا ك جػػػػػدا بتػػػػػوأح التػػػػػي ك”  الرا”  حبيبتػػػػػو عمػػػػػي



 رأيتيػػػػػػا أف منػػػػػػذ فيػػػػػػي,  مراىقتنػػػػػػا فػػػػػػي عرفنػػػػػػاىـ الالئػػػػػػي البنػػػػػػات ككػػػػػػل ليسػػػػػػت”  الرا”  إف الخيػػػػػػو يقػػػػػػكؿ
 حػػػػػب أحبيػػػػػا,  الالمػػػػػع النػػػػػاعـ المشػػػػػدكد لمجمػػػػػد األبػػػػػرص حػػػػػب أحبيػػػػػا أنػػػػػا ك الثػػػػػانكي  االكؿ الصػػػػػف فػػػػػي
 ك ذلػػػػؾ أعمػػػػـ قػػػػائال أخػػػػكه فيػػػػرد.  ىكػػػػذا أحبيػػػػا أنػػػػي تعمػػػػـ ىػػػػي,  الرقػػػػراؽ الجػػػػاري  لممػػػػاء العطشػػػػي االبػػػػل
 فقػػػػ ,  كاحػػػػدة ليمػػػػة مػػػػف سػػػػاعات سػػػػت فػػػػي,  كاحػػػػدة ليمػػػػة فػػػػي تممػػػػؾ كمػػػػا مػػػػدخراتؾ كػػػػل كضػػػػعت لػػػػذلؾ
 الػػػػػذي األبػػػػػيض الػػػػػكرد باقػػػػػة حاممػػػػػة بجػػػػػكارؾ تقػػػػػف ىػػػػػي ك كجييػػػػػا عمػػػػػي سػػػػػعادة ك رضػػػػػا نظػػػػػرة لتػػػػػري 
 .لكنو أحببت لطالما

. جمسػػػػتو فػػػػي اعتػػػػدؿ ك إليػػػػو سػػػػاقيو شػػػػد,  خػػػػده”  البطػػػػل يػػػػري ر ”  كػػػػف لمسػػػػت التػػػػي المحظػػػػو ىػػػػذه فػػػػي
 .. ثانية بكعيو كغاب الالنيائية الي بصره كجو ثـ

 بميمػػػػة الخاصػػػػو المالبػػػػس بػػػػػارتداء األخػػػػكاف بػػػػدأ حػػػػيف كػػػػافي بكقػػػػت الحفػػػػل قبػػػػل السػػػػابعة السػػػػاعة كانػػػػت
 مػػػػػف كالىمػػػػػا خرجػػػػػا عنػػػػػدما ك قميػػػػػل إال سػػػػػاعة بعػػػػػد ك”  الرا”  حبيبتػػػػػو الػػػػػي – تمػػػػػيـ زفػػػػػاؼ – الزفػػػػػاؼ
 الراغػػػػػػدة الحيػػػػػػاة بدايػػػػػػة إعػػػػػػالف ك العػػػػػػرس مراسػػػػػػـ بػػػػػػدء ك الرا إلحضػػػػػػار الكػػػػػػكافير إلػػػػػػي ليػػػػػػذىبا الحجػػػػػػرة
 تكػػػػػكف  أف بانتظػػػػػار الغرفػػػػػة خػػػػػارج تجمػػػػػس كانػػػػػت التػػػػػي ك كالػػػػػدتيما فزعػػػػػت,  حبػػػػػا المممػػػػػكءة ك المأمكلػػػػػة

 الكرسػػػػػي يػػػػػةزاك  إلػػػػػي انقبضػػػػػت لكنيػػػػػا ك,  كليػػػػػدا يػػػػػراه مػػػػػف أكؿ كانػػػػػت كمػػػػػا عريسػػػػػا ابنيػػػػػا تػػػػػري  مػػػػػف أكؿ
 ” نسيـ”  لػ المـك تكجو كىي فزع في قائمة فيو جمست الذي

 ك سػػػػػػػػ  فػػػػػػػػأؿ ذلػػػػػػػػؾ إف ؟ أخيػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػرس أـ عرسػػػػػػػػؾ أىػػػػػػػػك ؟ ذلػػػػػػػػؾ فعمػػػػػػػػت لػػػػػػػػـ ؟”  نسػػػػػػػػيـ”  أيكػػػػػػػػـ –
 . نذيرشـؤ

 .المراد تـ فقد كالعادة بيننا تفرقي لـ أمي يا دمتي ما ك,  كتكأـ لنا ليمة ب خر نحتفل بل –

 ىػػػػػػذه تمػػػػػػر أف يػػػػػػرد لػػػػػػـ,  التمحػػػػػػيص ك الفحػػػػػػص ك الدقػػػػػػة عادتػػػػػػو الف ك الكممػػػػػػة ىػػػػػػذه”  تمػػػػػػيـ”  سػػػػػػمع
 :ألخيو فقاؿ,  ىباء الفكره

 ! كطفكلتنا..  الخكالي كاألياـ..  قميال تمرح أف أتريد –

 ؟ ذىنؾ في يجكؿ ماذا.  طبعا,  نعـ –



 ك سػػػػػػػيارتي إلػػػػػػػي بيػػػػػػػدىا خػػػػػػػذ ك عمييػػػػػػػا أنػػػػػػػت ادخػػػػػػػل..  الكػػػػػػػكافير مػػػػػػػف الرا إلحضػػػػػػػار نػػػػػػػذىب حػػػػػػػيف –
 ! سيحدث ما لنري  ك سيارتؾ في منتظرا األنظار عف أنا سأختفي

 األمػػػػػػر تػػػػػػدرؾ ال بجػػػػػػكاري  تسػػػػػػير ىػػػػػػي ك زكجتػػػػػػؾ كجػػػػػػو أتخيػػػػػػل.  أيضػػػػػػا مضػػػػػػحكة ك عظيمػػػػػػة فكػػػػػػرة –
 يػػػػا مبػػػػدع ك مفكػػػػر دائمػػػػا أنػػػػت.  تتكقػػػػف ال ضػػػػحكات سػػػػتككف ..  القاعػػػػة عنػػػػد إياىػػػػا أسػػػػممؾ أنػػػػا ك إال
 ! تميـ

 ك,  زكجيػػػػػػػا تمػػػػػػػيـ لػػػػػػػيس ك نسػػػػػػػيـ ىػػػػػػػذا أف الرا رؾتػػػػػػػد لػػػػػػػـ بالفعػػػػػػػل ك الكػػػػػػػكافير إلػػػػػػػي األخػػػػػػػكاف كصػػػػػػػل
 ك اتفقػػػػا كمػػػػا تمػػػػيـ أخػػػػكه نسػػػػيـ يػػػػري  لػػػػـ لكػػػػف ك,  تمػػػػيـ سػػػػيارة,  السػػػػيارة الػػػػي كصػػػػال حتػػػػي معػػػػو خرجػػػػت
 تمػػػػػػيـ مػػػػػػف نصػػػػػػية رسػػػػػػالة,  الحاسػػػػػػمة المحظػػػػػػة فػػػػػػي انػػػػػػو إال الخدعػػػػػػة يكشػػػػػػف ك عميػػػػػػو ينػػػػػػادي أف كػػػػػػاد

 ( كثيرا سنمرح..  تكتشف لـ ىي طالما..  لمنياية المقمب أكمل)  تقكؿ جكالو عمي كصمتو

 كىػػػػك تمػػػػيـ اختفػػػػي فقػػػػد,  مزحػػػػة يعػػػػد لػػػػـ فالمكضػػػػكع,  التػػػػكتر عميػػػػو بػػػػدا ك الرا مػػػػع القاعػػػػة نسػػػػيـ دخػػػػل
 أف يشػػػػػجعكنو ك أخيػػػػػو زيجػػػػػة لػػػػػو يبػػػػػارؾ الكػػػػػل ك نسػػػػػيـ كأنػػػػػو كسػػػػػطيـ سػػػػػار ك المػػػػػدعكيف بػػػػػيف العػػػػػريس
 باصػػػػػبعو خفػػػػػي طػػػػػرؼ مػػػػػف إليػػػػػو فيشػػػػػير. أمػػػػػره مػػػػػف دىشػػػػػة فػػػػػي إليػػػػػو ينظػػػػػر ىػػػػػك ك قريبػػػػػا مثمػػػػػو يفعػػػػػل
 . ادائو في يستمر أف االبياـ

 أنيػػػػػػا حتػػػػػػي االفعػػػػػػاؿ ردكد ك الفػػػػػػرح فػػػػػػي مبالغػػػػػػة الرا كانػػػػػػت ك سػػػػػػاعة كػػػػػػل تألقػػػػػػا يػػػػػػزداد الحفػػػػػػل كػػػػػػاف
 الضػػػػػحؾ ك بػػػػػالرقص انشػػػػػغالو بحجػػػػػة,  شػػػػػديد تػػػػػكتر فػػػػػي عنيػػػػػا ابتعػػػػػد لكنػػػػػو ك نسػػػػػيما تقبػػػػػل أف حاكلػػػػػت
 يتفحصػػػػيا ك الكجػػػػكه إلػػػػي ينظػػػػر كعادتػػػػو لسػػػػاجا فيػػػػراه تمػػػػيـ إلػػػػي ينظػػػػر فتػػػػرة كػػػػل كػػػػاف ك اصػػػػدقائو مػػػػع
..  كتػػػػػكأـ ليمػػػػػا آخريػػػػػـك فػػػػػاليـك.  لمنيايػػػػػة المسػػػػػرحية يكمػػػػػل بػػػػػأف تمػػػػػيـ أمػػػػػره عيكنيمػػػػػا تقابمػػػػػت كممػػػػػا ك
 ! الحالؽ ليما قاؿ كما

 – االكحػػػػػػد حياتػػػػػو حػػػػػب – الرا تعػػػػػرؼ لػػػػػـ عنػػػػػدما اليسػػػػػري  عينػػػػػو فػػػػػي ك قمبػػػػػو فػػػػػي بػػػػػكخزة تمػػػػػيـ شػػػػػعر
 ك لمنيايػػػػػػة المقمػػػػػػب يكمػػػػػػل أف صػػػػػػمـ حػػػػػػيف نفسػػػػػػو قتػػػػػػل أنػػػػػػو ضػػػػػػاأي شػػػػػػعر ك نسػػػػػػيـ كبػػػػػػيف بينػػػػػػو الفػػػػػػارؽ 
 احسػػػػػػػاس,  مػػػػػػػرة الكؿ اختبػػػػػػػره عميػػػػػػػو غريػػػػػػػب احساسػػػػػػػا كػػػػػػػاف,  زكجتػػػػػػػو بجػػػػػػػكار مكانػػػػػػػو أخػػػػػػػكه يجمػػػػػػػس
 مػػػػف الػػػػرغـ عمػػػػي جكفػػػػو فػػػػي تغمػػػػي حمػػػػـ بيػػػػا رعديػػػػة عاصػػػػفة ىنػػػػاؾ,  الػػػػداخل مػػػػف كيانػػػػو بكػػػػل يعصػػػػف
 يقػػػػػكؿ ك أخيػػػػػو بجػػػػػكار تػػػػػرقص بتػػػػػوحبي إلػػػػػي ينظػػػػػر كػػػػػاف. المػػػػػدعكيف أمػػػػػاـ التصػػػػػرؼ فػػػػػي البػػػػػال  ىػػػػػدكءه



 شػػػػػػ !  مختمفػػػػػػة الػػػػػػركح أف لمحظػػػػػػو تشػػػػػػعر ألػػػػػػـ,  بجكارىػػػػػػا غريػػػػػػب بيػػػػػػكاء حتػػػػػػي تشػػػػػػعر ألػػػػػػـ نفسػػػػػػو فػػػػػػي
 ! لماذا..  الرا يا لماذا!  مرعب

,  الفػػػػػرح ك السػػػػػعادة قمػػػػػة فػػػػػي كانػػػػػت الرا كػػػػػذلؾ ك المػػػػػدعكيف لكػػػػػل بالغػػػػػة بسػػػػػعادة الحفػػػػػل ينتيػػػػػي كػػػػػاد
 حتػػػػػػي الحمامػػػػػػات إلػػػػػػي كافنػػػػػػي ك( الككشػػػػػػو) العػػػػػػرس مسػػػػػػرح عػػػػػػف انػػػػػػزؿ أف لنسػػػػػػيـ تمػػػػػػيـ أشػػػػػػار حػػػػػػيف
 تمػػػػيـ قػػػػاؿ. الزكجيػػػػة لبيػػػػت عركسػػػػو يأخػػػػذ ك المسػػػػرح إلػػػػي ليصػػػػعد قبمػػػػو اخػػػػري  مػػػػرة الخػػػػركج لػػػػو يتسػػػػني
 : الخيو

 ك الػػػػرقص عػػػػف تكقػػػػف لكػػػػف ك. بعػػػػدي اخػػػػرج ثػػػػـ قمػػػػيال أنػػػػت انتظػػػػر ك المسػػػػرح إلػػػػي اآلف أنػػػػا أخػػػػرج –
 ينكشػػػػػف ك االمػػػػػر نثيػػػػػر ال حتػػػػػي,  ىادئػػػػػا تكنػػػػػ دكرؾ فيػػػػػو مثمػػػػػت الػػػػػذي الكقػػػػػت طػػػػػكاؿ فأنػػػػػا الضػػػػػحؾ
 .المقمب

 ! عمييـ الفعل ردة لنري  لممدعكيف اآلف المقمب عف نكشف ألف ؟ اخي يا لماذا لكف –

 دعنػػػػػػا.  الرا إال ييمنػػػػػػي ال.  المػػػػػػدعكيف ييمنػػػػػػي ال,  أىميػػػػػػا ك لزكجتػػػػػػي كبيػػػػػػرا إحراجػػػػػػا سػػػػػػيككف ,  ال –
 األمػػػػر ليػػػػا سنكشػػػػف”  الصػػػػباحية”  فػػػػي لنػػػػا تبػػػػارؾ تصػػػػعد عنػػػػدما الغػػػػد صػػػػباح فػػػػي ك الخدعػػػػة نكمػػػػل

 الرا تغضػػػػػب أف اخشػػػػػي انػػػػػا ك. الصػػػػػغير سػػػػػرنا فيػػػػػذا.  غيرنػػػػػا أحػػػػػد يعػػػػػرؼ أف بػػػػػدكف  سػػػػػكيا نضػػػػػحؾ ك
 ! مني الميمة

 مناسػػػػبا تػػػػراه مػػػػا افعػػػػل.  المػػػػزاح فػػػػي حتػػػػي,  لنيايتػػػػو شػػػػ  كػػػػل مػػػػع تسػػػػير دائمػػػػا!  تمػػػػيـ يػػػػا منػػػػؾ آه –
 . بنا ىيا!  العريس أنت

 . نخبا ربنش دعنا,  قميال انتظر –

 .. ! ىػػنا… !  نشرب –

 اغرتنػػػػػػي لكػػػػػػف.  الخمػػػػػػر عػػػػػػف االقػػػػػػالع عمػػػػػػي الرا عاىػػػػػػدت فقػػػػػػد سػػػػػػكيا لنػػػػػػا كػػػػػػأس اخػػػػػػر.  ىنػػػػػػا نعػػػػػػـ –
 قػػػػػػد.  كأسػػػػػػؾ خػػػػػػذ. ثانيػػػػػػة شػػػػػػفتانا تممسػػػػػػو ال قػػػػػػد جػػػػػػدا غػػػػػػالي كريسػػػػػػتاؿ كػػػػػػأس انظػػػػػػر.  ىنػػػػػػا الكػػػػػػؤكس
 . جدا فاخر نبيذ,  عيني عمي لؾ أعددتو



 فعػػػػػػل ردة عمػػػػػػي الضػػػػػػحؾ غػػػػػػدا انتظػػػػػػر كػػػػػػـ.  أخػػػػػػي يػػػػػػا اسػػػػػػعيد زكاجػػػػػػا لػػػػػػؾ أتمنػػػػػػي,  صػػػػػػحتؾ فػػػػػػي –
 ! زكجتؾ

 . صحتؾ في –

 قػػػػكة بكػػػػل الرا يحتضػػػػف ك القػػػػكة بمنتيػػػػي المسػػػػرح يصػػػػعد ك القاعػػػػة صػػػػالة إلػػػػي أخيػػػػو قبػػػػل تمػػػػيـ يخػػػػرج
 ك,  الثبػػػػات بمنتيػػػػي اليػػػػكاء فػػػػي كاممػػػػة دكرة بيػػػػا لػػػػف ك ذراعيػػػػو بػػػػيف حمميػػػػا ك بعنػػػػف قبميػػػػا أنػػػػو حتػػػػي
 لمػػػػػا ك مػػػػػنيـ الراقصػػػػػيف ك الراقصػػػػػات ك المػػػػػدعكيف كسػػػػػ  إلػػػػػي يصػػػػػل نسػػػػػيـ كػػػػػاف,  المحظػػػػػو ىػػػػػذه فػػػػػي
 اشػػػػػتعل ك الشػػػػػباب كػػػػػل مثمػػػػػو فعػػػػػل حتػػػػػي يصػػػػػفر ك يصػػػػػفق أخػػػػػذ ك عاليػػػػػا قفػػػػػز ذلػػػػػؾ يفعػػػػػل أخػػػػػاه رأي
 .سعيدا الكل خرج ك الرقص ك بالطرب اخري  مرة الحفل

 يعػػػػيش سػػػػكؼ الػػػػذي البيػػػػت نفػػػػس فػػػػي الرابػػػػع الطػػػػابق فػػػػي الزكجيػػػػة شػػػػقة إلػػػػي الرا بزكجتػػػػو تمػػػػيـ تكجػػػػو
 إف خاليػػػػػػا الثالػػػػػث الطػػػػػػابق يتركػػػػػكا أف فضػػػػػػمكا ك الثػػػػػاني ك األكؿ األدكار تسػػػػػػكف التػػػػػي عائمتػػػػػػو مػػػػػع فيػػػػػو
 مػػػػػا ك شػػػػػقتيما العركسػػػػػاف دخػػػػػل أف مػػػػػا ك. آلخػػػػػر حػػػػػيف مػػػػػف ابنتيػػػػػا لتػػػػػزكر تػػػػػاتي أف الرا كالػػػػػدة أرادت
 ال ك كظيمػػػػػػػة ىػػػػػػػي ك تبكػػػػػػػي أمػػػػػػػو بصػػػػػػػكت المحمػػػػػػػكؿ ىاتفػػػػػػػو رف  حتػػػػػػػي(  الفػػػػػػػرح بدلػػػػػػػة)  يغيػػػػػػػر كػػػػػػػاد
 ك المػػػػػكج قػػػػػكة ك البحػػػػػر ظممػػػػػة مصػػػػػارعا المحػػػػػي  جػػػػػكؼ مػػػػػف يخػػػػػرج صػػػػػكتيا كػػػػػأف تصػػػػػرخ أف يعتسػػػػػتط
 .اسرع,  يدؾ في ما اترؾ.  اآلف بالنزكؿ أسرع تقكؿ

 كبيػػػػر جػػػػزء تغطػػػػي التػػػػي بالسػػػػجادة ممتصػػػػق كأنػػػػو حجرتػػػػو أرضػػػػية عمػػػػي ممقػػػػي نسػػػػيـ أخػػػػاه ليجػػػػد نػػػػزؿ
 ك بيضػػػػػاء رغػػػػػاك أنفػػػػػو ك فمػػػػػو مػػػػػف يخػػػػػرج ك(  الفػػػػػرح بدلػػػػػة)  مرتػػػػػديا أيضػػػػػا ىػػػػػك مػػػػػازاؿ ك الحجػػػػػرة مػػػػػف
 كاممػػػػة عرسػػػػو بدلػػػػة مرتػػػديا كػػػػاف سػػػػاكنا يحػػػػرؾ ال أمػػػو بجػػػػكار كقػػػػف.  جػػػػدا ثقيمػػػة ميػػػػاه عينيػػػػو مػػػػف تنػػػزؿ

 أخيػػػػػو رأس عمػػػػي كقػػػػػف. أمػػػػو بػػػػػو اتصػػػػمت عنػػػػدما يخمعيػػػػػا كػػػػاف التػػػػػي القرمزيػػػػو العنػػػػػق رابطػػػػة باسػػػػتثناء
 الحػػػػػ  ك كىجػػػػػا فتزيػػػػػدىا ةالذىبيػػػػػ بدلتػػػػػو أزرار اصػػػػػابعو تفػػػػػرؾ يتحػػػػػرؾ ال جامػػػػػدا االرض عمػػػػػي الممقػػػػػي
 ك حػػػػذاءه غبػػػػار فػػػػي عينػػػػاه فغاضػػػػت حذائػػػػو كجػػػػػو عمػػػػي مكجػػػػكدة الناعمػػػػة االتربػػػػة بعػػػػض مازالػػػػت أنػػػػو
 : نفسو في يقكؿ ىك

 أنػػػا ك بيننػػػا  تفػػػرؽ  لػػػـ,  تعرفنػػػي لػػػـ ىػػػي,  كػػػػتكأـ لنػػػا ليمػػػة آخػػػر كانػػػت,  أخػػػي يػػػا حبيبػػػي يػػػا آسػػػف”  –
.” بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكنيا أحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطيع ال
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 عنو  اىثسث

 داذلادُ(عث )زسِ

 يكًمػػػػػػا مًعػػػػػػا فرحيمػػػػػػا كػػػػػػاف كالػػػػػػذي بػػػػػػو زكاجيػػػػػػا امرأتو تتػػػػػػذكر الػػػػػػزكج يعامػػػػػػل مػػػػػػا كأفضػػػػػػل يعامميػػػػػػا ظػػػػػل
 البعض كبعػػػػػػد حسػػػػػػدىما عنيما ربمػػػػػػا الكثيػػػػػػركف  فتاة تحػػػػػػدث ألي الُعمػػػػػػر المقاييس ليمػػػػػػة بكػػػػػػل اسػػػػػػتثنائًيا
 يقػػػػػـك مػػػػػا أف منيػػػػػا ظًنػػػػػا تشػػػػػكره تكػػػػػف المزيػػػػػد لـ تطمػػػػػب كانػػػػػت كلكنيػػػػػا إلرضػػػػػاءىا يجتيػػػػػد كػػػػػاف الػػػػػزكاج
 شػػػػػكرتو أكثر ربمػػػػػا طمبػػػػػت ثمينػػػػػة ىديػػػػػة أىػػػػػداىا المرأتػػػػػو كمما زكج أي بػػػػػو يقػػػػػـك الػػػػػذي الطبيعػػػػػي ىػػػػػك بػػػػػو

 المعانػػػػػػػاة لينيػػػػػػػي ُيطّمقيػػػػػػػا أف نفسػػػػػػػو األكؿ حدثتػػػػػػػو بالمقػػػػػػػاـ كثيًرا تسػػػػػػػمطية عميػػػػػػػو تمػػػػػػػردت قمياًل كلكنيػػػػػػػا
  فمؤخرمنػػػػػػػو النجػػػػػػػاة يسػػػػػػػتطيع ال فػػػػػػػ  فػػػػػػػي سػػػػػػػق  أنػػػػػػػو يبػػػػػػػدك ليػػػػػػػا كلكف يتعػػػػػػػرض التػػػػػػػي يكميػػػػػػػة الشػػػػػػػبو
 لسػػػػػنكات الشػػػػقة كأخػػػػذت الشػػػػارع فػػػػي ألقتػػػػو منيا فربمػػػػا ينجػػػػب لػػػػـ أنػػػػو حظػػػػو ُحسػػػػف كبيػػػػر كمف الػػػػزكاج
 كسػػػػػعادة فإذا سػػػػػكينة ظنػػػػػو الػػػػػذي الزكجيػػػػػة عػػػػػش تبديػػػػػد بػػػػػدعكى  زكر بشػػػػػيادة حبسػػػػػتو القػػػػػانكف أك بحكػػػػػـ
 !..كتعاسة رقبتو عم  سكيف ىك

 ال التػػػػػػػػػػي  كىػػػػػػػػػػي ةالشخصػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػاريفيا لُتغطػػػػػػػػػػي اإلضػػػػػػػػػػافي العمػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػف مزيػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػو طمبػػػػػػػػػػت  
 عمػػػػػػػل سػػػػػػػاعة عشػػػػػػػر اثنػػػػػػػي مػػػػػػػف أكثػػػػػػػر بعػػػػػػػد يػػػػػػػـك ليػػػػػػػا كذات كسػػػػػػػمع..ُتعطػػػػػػػي أف دكف  تعمل كتأخػػػػػػػذ
 فقػػػػػرر فيػػػػػو تصػػػػػرخ ذلؾ فعػػػػػادت ُتريػػػػػد بأنيػػػػػا تأخر فأخبرىػػػػػا ألنػػػػػو عكدتػػػػػو بعػػػػػد فيػػػػػو انفجػػػػػرت متكاصػػػػػل
 مػػػػػػػػع ذىػػػػػػػػب) ركايػػػػػػػػة فػػػػػػػػي بتمػػػػػػػػر ريػػػػػػػػت مثػػػػػػػػل تماًمػػػػػػػػا اختفػػػػػػػػ  كلكنػػػػػػػػو تناديػػػػػػػػو  أخػػػػػػػػذت..كذىػػػػػػػػب تركيػػػػػػػا
 سػػػػػػػػػػػػػػػكء سػػػػػػػػػػػػػػػامتو مثممػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػذيبيا أراد كالُمعّمقة كلكنػػػػػػػػػػػػػػػو تركيػػػػػػػػػػػػػػػا جنكنيا لقػػػػػػػػػػػػػػػد  كجػػػػػػػػػػػػػػػف(..الػػػػػػػػػػػػػػػري 

 كتحتيػػػػػػػػػػػا الجرائػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػكره بنشػػػػػػػػػػػر قامػػػػػػػػػػػت كقػػػػػػػػػػػد يظيػػػػػػػػػػػر أف دكف  العذاب أسبكع شير شػػػػػػػػػػػيكر
"!الزكجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارب"عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف
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 ٍسسذ 

 )زلَد خاىد(

 ليػػػػػػػذا يػػػػػػػدعكىـ مػػػػػػػا أعمػػػػػػػـ ال...  الجميػػػػػػػكر أمػػػػػػػاـ كانحناءىػػػػػػػا ظيكرىػػػػػػػا فػػػػػػػكر تصػػػػػػػفيقا المسػػػػػػػرح اشػػػػػػػتعل
 كانحناءىا حضكرىا في أسرفت قد اليـك أنيا أعممو ما كل.  الحار التصفيق

 "ترحاؿ"

 كانت الجسد عارية

 .  كتمذذا شيكة اتقدت قد حكلي الحضكر أعيف لمحت حينما اال العاري  جسدىا ألح  لـ

 .أبصارىـ كتشده أفكاىيـ كتفغر أكداجيـ فتنتف  عرييا يغرييـ

 .  بيا أبالي فمـ أنا أما

 رعبػػػػػػا بجسػػػػػػدي لالنكمػػػػػػاش أعػػػػػػكد اف قبػػػػػػل الػػػػػػرائقتيف لعينييػػػػػػا نظػػػػػػرة أخطػػػػػػف أف بػػػػػػو اىتممػػػػػػت مػػػػػػا لكػػػػػػ
 .كعجزا

 .حصكرا النساء يقرب ال قديسا حينيا فرسمتني عنيا بنظري  أبتعد كانا رأتني قد انيا أدري  لـ

 .ذلؾ فعل عف عاجز ألنني كلكف ارغبيا ال ألنني ليس أىتـ اكف لـ

 "االكؿ المشيد"

   طبيعي  غير أنو لكىمة أشؾ لـ حكليا المسرح كبيج قطبي دب



   كسنكات لسنكات الثم  عانق قد أنو تكحي البياض ناصعة الكثيفة فركتو

 كرغبة أنكثة المتقد لجسدىا خضكعو ىك استكقفني ما كلكف

  كذىاب مجيئة شائت كما تحركو صارت

 .كيتعجب ينتبو كالكل

 مصػػػػػمـ صػػػػػنع مػػػػػف ببركػػػػػاف لتػػػػػكه اكتسػػػػػي قػػػػػد يالػػػػػذ المسػػػػػرح حػػػػػافتي عبػػػػػر بيػػػػػا ليعبػػػػػر كتفيػػػػػو صػػػػػعدت
 محترؼ

 بيا فيسق  البركاف في الدب قدمي تنزلق أف قبل

 "الثاني المشيد"

 السماء  ليدية زفا الجحيـ تزؼ ككأنيا الخشبي المسرح باطف مف تتصاعد حمـ

 شديد  بب ء يتياكي  كجسدىا

 .عيني امطار تفعل كمثمو

 .الجحيـ ؼ سقكطيا جراء مف حرؽ  وأظن سكاد مف اال عاريا يزؿ ال جسدىا كاف

 !كمستقر؟ النار ليذه نياية مف اما: باكيا يتيامس الحضكر أحد

 حكليػػػػػػا الضػػػػػػكء انقطػػػػػػاع اف إال. كأزلػػػػػػي مسػػػػػػتمر السػػػػػػقك  أف مخبػػػػػػرا فيػػػػػػو أصػػػػػػرخ لػػػػػػك أكد لػػػػػػو نظػػػػػػرت
 .ألجمني

   ش  كل الظالـ ساد

 .لتكي  الرؤية فقدت قد ككأنني

 "الثالث المشيد"



 تصػػػػػرخ بأنفاسػػػػػيا شػػػػعرت. األجػػػػػكاء سػػػػػاد  الػػػػذي الظػػػػػالـ مػػػػع التكيػػػػػف طيعأسػػػػػت عسػػػػ  عينػػػػػي أغمضػػػػت
 األبػػػػيض ردائػػػػو يخمػػػػع كالػػػػدب خافتػػػػا بػػػػدا قػػػػد الضػػػػكء فكجػػػػدت عينػػػػي فتحػػػػت. العػػػػذاب فػػػػي تسػػػػق  كأنيػػػػا
 .السفم  العالـ آلية أك الشياطيف أحد كأنو القبي  كجيو ليظير

. العػػػػػارى  لجسػػػػػدىا شػػػػػيكة ديتقػػػػػ كػػػػػاف الػػػػػذي الجميػػػػػكر حتػػػػػ  كمميتػػػػػا مظممػػػػػا بػػػػػدا المسػػػػػرح فػػػػػي شػػػػػ  كػػػػػل
 تػػػػػذبل أرض سػػػػػاحة كأخػػػػػرى  فيػػػػػو تسػػػػػكف بركػػػػػاف قػػػػػاع أحػػػػػدىما لنصػػػػػفيف  ببراعػػػػػة المسػػػػػرح أرض تحكلػػػػػت
 .تدريجا الحياة كتختفي الكرد كيمكت األخضر الزرع فييا فيختفي. المختف  جماليا عم  حزنا

 حػػػػػػػزف ب ينظػػػػػػػركف  جمػػػػػػػيعيـ أف غيػػػػػػػر ينقػػػػػػػذىا فػػػػػػػارس مػػػػػػػنيـ يأتييػػػػػػػا اف طامعػػػػػػػة الجميػػػػػػػكر إلػػػػػػػ  نظػػػػػػػرت
 .كأس 

 .عينيا أغمضت حينما ش  كل كاختف 

 "الرابع المشيد"

 آخػػػػر بعػػػػد فػػػػي كػػػػأنني أرى . عمػػػػ  فيرتكػػػػز التركيػػػػز  عمػػػػ  القػػػػدرة يسػػػػمبني أعمػػػػ  مػػػػف ييػػػػب  أزرؽ  ضػػػػكء
 مسػػػػػرح عمػػػػػ  معمقػػػػػا جسػػػػػدي كأرى . الظػػػػػالـ كشػػػػػب  المػػػػػكت شػػػػػيطاف مػػػػػف لتنقػػػػػذىا منػػػػػي تخػػػػػرج كركحػػػػػ 
 كيبػػػػػػػارككف  جريمتػػػػػػػي يشػػػػػػػيدكف  جمػػػػػػػيعيـ جميػػػػػػػكرال ككػػػػػػػأف. المعػػػػػػػركض المسػػػػػػػرح يمػػػػػػػيف عمػػػػػػػ  لإلعػػػػػػداـ
 .ىناؾ الجحيـ في بيا لتمحق تخرج كركحي مكتي 

 .الصارخ كصكتيا حكل  تستعر بنار األزرؽ  الضكء فتبدؿ البركاف قاع كصمت

 :تصرخ كىي كعنف بقكة كتيزني لتمنعني امتدت يدا أف غير بيا اإلمساؾ حاكلت

 !."أفكارؾ؟ حبل قطعت ىل! كنت؟ أيف"

 شػػػػػػػرفتي فػػػػػػػي أمػػػػػػػس كضػػػػػػػعتو الػػػػػػػذي الكرسػػػػػػػي أبػػػػػػػرح لػػػػػػػـ فكجػػػػػػػدتني حػػػػػػػكل  كلممكػػػػػػػاف عينييػػػػػػػال نظػػػػػػػرت
.كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفق عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائال فابتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة
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 ٍعاك قييب زريخ

 ىطفِ جنالء

 كعػػػػزة) قمبيػػػػا كػػػػل مػػػػف كتقػػػػكؿ قمبػػػػي حيػػػػرت برائعتيػػػػا تشػػػػدك كىػػػػي كمثػػػػـك ألـ أسػػػػتمع حجرتػػػػي فػػػػي أجمػػػػس
 :أحدثيا كأنا فأقكؿ( مانعاني نفسي

 الشػػػػػكؽ  ليػػػػػالي عمػػػػػ  لػػػػػو كحكيػػػػػت بحبػػػػػي لػػػػػو كاعترفػػػػػت عميػػػػػو جريػػػػػت كنػػػػػت نفسػػػػػي عػػػػػزة لػػػػػكال كهللا أه-
 كاالنتظار كالسيد

 :كقالت الغرفة أمي دخمت

 نفسؾ؟ بتكممي أميرة يا مالؾ-

 كمثـك أـ بكمـ ماما يا أل-

 لمذاكرتؾ كانتبيي األغاني اقفمي عقمؾ سالمة عميكي؟ كردت-

ف كمثػػػػػػـك أـ باسػػػػػػمع كأنػػػػػػا غيػػػػػػر أركػػػػػػز بػػػػػػاعرؼ مػػػػػػش عارفػػػػػػة إنتػػػػػػي مامػػػػػػا يػػػػػػا-  دي السػػػػػػنة هللا شػػػػػػاء كا 
 سنة كل زي  األكائل مف كأككف  ىانج 

 بنتي يا يكفقؾ يارب-

 أغنػػػػػي كأنػػػػػا النافػػػػػذة تجػػػػػاه فأسػػػػػرعت غرفتػػػػػو نػػػػػكر أضػػػػػاء عمػػػػػر فكجػػػػػدت لمنافػػػػػذة كنظػػػػػرت أمػػػػػي خرجػػػػػت
 :كأقكؿ كمثـك أـ مع خفيض بصكت



 دمعػػػػػػػػػة كدي كحنيػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػكؽ  نظػػػػػػػػػرة دي ييػػػػػػػػػاف انكتػػػػػػػػػب إيػػػػػػػػػو كشػػػػػػػػػكؼ عينيػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػص ياقاسػػػػػػػػػي-
 !األياـ؟؟ مف يـك في بيو ىيحس ياترى ...بادارييا

 كالػػػػده مػػػػع العمػػػػل كرفػػػػض الجامعػػػػة مػػػػف كتخػػػػرج أعػػػػكاـ بخمسػػػػة يكبرنػػػػي العمػػػػارة فػػػػي جارنػػػػا عمػػػػر كػػػػاف
 رغػػػػػػـ بػػػػػػو خاصػػػػػػة كا عػػػػػػالف دعايػػػػػػة شػػػػػػركة كأسػػػػػػس منػػػػػػو اسػػػػػػتقاؿ ثػػػػػػـ بنػػػػػػؾ فػػػػػػي العمػػػػػػل كفضػػػػػػل الثػػػػػػري 

 الراقيػػػػة المجتمػػػػع سػػػػيدة كالدتػػػػو صػػػػداقة خػػػػالؿ مػػػػف عنػػػػو المعمكمػػػػات كػػػػل أعػػػػرؼ كنػػػػت. أىمػػػػو معارضػػػػة
 كالػػػػػػدىا شػػػػػػقة فػػػػػػي تزكجػػػػػػت ككمتاىمػػػػػػا الجامعػػػػػػة فػػػػػػي زميمتػػػػػػاف كانتػػػػػػا ألنيمػػػػػػا كالػػػػػػدتي مػػػػػػع نػػػػػػاني طػػػػػػن 

 سػػػػافرت التػػػػي لمػػػػيس كأختػػػػو كعمػػػػر زكجيػػػػا امتعػػػػاض رغػػػػـ الػػػػدقي عمػػػػارة مغػػػػادرة نػػػػاني طػػػػن  كرفضػػػػت
 عمػػػػػػ  شػػػػػػارفت ىنػػػػػػاؾ فػػػػػػيال كبنػػػػػػاء التجمػػػػػػع فػػػػػػي أرض شػػػػػػراء زكجيػػػػػػا قػػػػػػرر كأخيػػػػػػرا. لكنػػػػػػدا زكجيػػػػػػا مػػػػػػع

 .أخرى  مرة عمر أرى  لف كأني مغادرتيـ فكرة كترعبني االنتياء

 

 التكاضػػػػػع شػػػػديدة نػػػػػاني طػػػػن  كانػػػػػت دائمػػػػا لكػػػػػف مػػػػنيـ أقػػػػػل كاالقتصػػػػادي االجتمػػػػػاعي مسػػػػتكانا أف رغػػػػـ
 فكانػػػػػػت كا عجػػػػػػابيـ الجميػػػػػػع أنظػػػػػػار كمحػػػػػػ  كثريػػػػػػة جميمػػػػػػة فيػػػػػػي كالطػػػػػػاككس المغػػػػػػركرة لمػػػػػػيس بعكػػػػػػس

 أنػػػػػو كمػػػػػا بتمقائيػػػػػة الجميػػػػػع مػػػػػع يتعامػػػػػل عػػػػػادي شػػػػػخص فيػػػػػك عمػػػػػر أمػػػػػا الجميػػػػػع  عمػػػػػ  التعػػػػػالي ئمػػػػةدا
 إنمػػػػػا كسػػػػػيما يكػػػػػف لػػػػػـ السػػػػػاحرة؟ االبتسػػػػػامة تمػػػػػؾ إال غرامػػػػػو فػػػػػي أكقعنػػػػػي كىػػػػػل كالمػػػػػرح االبتسػػػػػاـ دائػػػػػـ
 عيكنػػػػػػو فػػػػػػي أـ البركنزيػػػػػػة بشػػػػػػرتو فػػػػػػي سػػػػػػرىا ىػػػػػػل أدري  ال مقاكمتيػػػػػػا أسػػػػػػتطع لػػػػػػـ جاذبيػػػػػػة بػػػػػػو كانػػػػػػت
 كػػػػػل كلكػػػػػف أعػػػػػرؼ ال الرياضػػػػػي؟ كجسػػػػػده قامتػػػػػو طػػػػػكؿ فػػػػػي أـ المجعػػػػػد األسػػػػػكد شػػػػػعره فػػػػػي أـ السػػػػػكداء

 .بحبو ُمتيمة أني أعممو ما

 مػػػػف كأشػػػػبع التحيػػػػة عميػػػػو أللقػػػػي السػػػػمـ عمػػػػ  ألقػػػػاه أف أتعمػػػػد أحيانػػػػا فكنػػػػت مكاعيػػػػده كػػػػل أعػػػػرؼ كنػػػػت
 يػػػػػرى  مػػػػػولع كأقػػػػػكؿ ذلػػػػػؾ يكفينػػػػػي فكػػػػػاف دراسػػػػػتي عػػػػػف سػػػػػريعا حػػػػػديثا نتبػػػػػادؿ كنػػػػػا كأحيانػػػػػا عينيػػػػػو نظػػػػػرات

 .كليفتي حبي عيناي في

 يػػػػػػـك كػػػػػػاف فػػػػػػاليـك تحبيػػػػػػا التػػػػػػي األطبػػػػػػاؽ لكالدتػػػػػػو ترسػػػػػػل أف المناسػػػػػػبات كػػػػػػل فػػػػػػي معتػػػػػػادة أمػػػػػػي كانػػػػػػت
 أمػػػػػي عاشػػػػػكراء طبػػػػػق ألعطييػػػػػا كالدتػػػػػو عمػػػػػ  أمػػػػػر أف لمجامعػػػػػة نزكلػػػػػي قبػػػػػل الػػػػػدتي كأصػػػػػرت عاشػػػػػكراء



 دقػػػػػائق كبعػػػػػد الجػػػػػرس قرعػػػػػت. الكقػػػػػت ىػػػػػذا فػػػػػي بالبيػػػػػت متكاجػػػػػد غيػػػػػر أنػػػػػو أعمػػػػػـ كأنػػػػػا فكافقػػػػػت المتميػػػػػز
 : كقمت فارتبكت كجيو عم  بادية النـك كأثار الباب لي فت 

 مكجكدة؟ طن  ياترى  إزعاجؾ عم  أسفة أنا الخير صباح-

 شكفييا خشي عارؼ مش-

 بحػػػػػذر دخمػػػػػت عينيػػػػػو  كأغمػػػػػض رأسػػػػػو كأمسػػػػػؾ قابمػػػػػو كرسػػػػػي أكؿ عمػػػػػ  جسػػػػػده كألقػػػػػ  كدخػػػػػل تركنػػػػػي
 لػػػػػػـ قمبػػػػػػي لكػػػػػػف أغػػػػػػادر أف أردت ثػػػػػػـ منضػػػػػػدة أقػػػػػػرب عمػػػػػػ  الطبػػػػػػق ككضػػػػػػعت مفتكحػػػػػػا البػػػػػػاب كتركػػػػػػت
 :فسألتو يطاكعني

 مالؾ؟-

 الصداع مف ىتنفجر دماغي-

 سالـ ككيس كىتبق  قيكة فنجاف مع مسكف قرص لؾ خد-

 إنتي؟ القيكة لي تعممي ممكف خرجت بايف كماما جدا تعباف أف أميرة-

 ..أصل-

 ميـ مش خالص مني؟ خايفة إنتي-

 طكؿ عم  كأنزؿ ىاعمميا أل-

 القيػػػػػػكة مػػػػػػف فنجانػػػػػػا لػػػػػػو كأعػػػػػػددت كالدتػػػػػػو مػػػػػػع لػػػػػػو دخػػػػػػكلي لكثػػػػػػرة جيػػػػػػدا أعرفػػػػػػو الػػػػػػذي المطػػػػػػب  خمػػػػػػتد
 :فقاؿ االنصراؼ كأردت أمامو القيكة فكضعت مالبسو كبدؿ اغتسل فكجدتو كخرجت

 ليو؟ مستعجمة-

 تانية؟ حاجة مني عاكز ميمة محاضرات عندي-

 :برقة فقاؿ



 شكية نتكمـ معايا خميكي-

 حكاية ىتبق  ىنا شافني حد كلك دنالكح إحنا ماينفعش-

 :مني يقترب كىك كقاؿ الباب كأغمق فقاـ

 تعالي ىيشكفنا محدش كده-

 :بذىكؿ أقكؿ كأنا بقكة دفعتو كلكني يحتضنني أف كأراد إليو جذبني

 اتجننت؟ انت عمر-

 :كقاؿ بقكة بي فأمسؾ-

 كػػػػػل مسػػػػػتنياني اكؾشػػػػػب فػػػػػي كشػػػػػايفؾ اعجػػػػػاب عينيكػػػػػي فػػػػػي شػػػػػايف أنػػػػػا عػػػػػاكزاه؟ انتػػػػػي المػػػػػي ده مػػػػػش-
 حاجة عندنا لو محدش عاكزؾ كأنا عاكزاني إنتي التقل الزمة إيو يبق  دايما كبتراقبيني يـك

 :منو يدي أجذب كأنا كقمت صدمتي مف شيقت

 غم  فاىمني إنت عاكزاؾ مش أنا-

 ده الحمك بالكقت نتمتع خمينا جدا ص  فاىمؾ أنا بالعكس-

 ألمػػػػا تنيمػػػػر كدمػػػػكعي كخرجػػػػت البػػػػاب نحػػػػك كجريػػػػت يػػػػدي كأفمػػػػت ذىكلػػػػو كانتيػػػػزت قػػػػكتي بكػػػػل صػػػػفعتو
 فػػػػػػذىبت عػػػػػػكدتي؟ سػػػػػػأبرر بػػػػػػـ كلكػػػػػػف لبيتػػػػػػي أعػػػػػػكد أف فكػػػػػػرت   يضػػػػػػيعني أف كػػػػػػاد حػػػػػػب عمػػػػػػ  كحزنػػػػػػا

 ال فيػػػػػػك أنسػػػػػاه أف حينيػػػػػا كقػػػػػػررت نفسػػػػػي شػػػػػتات ألممػػػػػػـ حتػػػػػ  قمػػػػػيال الكافيتريػػػػػػا فػػػػػي كجمسػػػػػت لمجامعػػػػػة
 كيػػػػرى  الجيػػػػرة كال البيػػػػت ُحرمػػػػة يعػػػػرؼ فيػػػػكال بػػػػو حممػػػػت طالمػػػػا الػػػػذي الرجػػػػل لػػػػيس فيػػػػك حبػػػػي يسػػػػتحق
 عػػػػػػف أعمػػػػػػاني كذلػػػػػػؾ يراىػػػػػػا أف قمبػػػػػػي أراد كمػػػػػػا صػػػػػػكرتو رسػػػػػػمت لقػػػػػػد ال كقتيػػػػػػة  رغبػػػػػػة مجػػػػػػرد الحػػػػػػب
 .معو بالسعادة حممي كفي حبو في أضعتيا سنكات عم  ندمت كـ الدنيئة  حقيقتو

 ؿالنػػػػػزك  عػػػػػف تمامػػػػػا كامتنعػػػػػت عنيػػػػػا بعيػػػػػدا مكتبػػػػػي كنقمػػػػػت نافػػػػػذتي فأغمقػػػػػت تمامػػػػػا عنػػػػػو نفسػػػػػي منعػػػػػت
 حتػػػػػػ  اعتػػػػػػدنا  كمػػػػػػا كالدتػػػػػػو لزيػػػػػػارة معيػػػػػػا اصػػػػػػطحابي أمػػػػػػي محػػػػػػاكالت كػػػػػػل كرفضػػػػػػت   مكاعيػػػػػػده فػػػػػػي



 ككأنػػػػػػػو نيايتيػػػػػػػا لقصػػػػػػػتي كتػػػػػػػب القػػػػػػػدر أف فأدركػػػػػػػت لمتجمػػػػػػػع سػػػػػػػينتقمكف  ألنيػػػػػػػـ لتكدعنػػػػػػػا أمػػػػػػػو جػػػػػػػاءت
 .رحيمو بعد كالفراغ بالكحدة شعرت أني إال غدره مف قمبي جراح كرغـ النسياف عم  يساعدني

 لسػػػػػكاه  يخفػػػػق أف كرفػػػػػض عمػػػػر رحيػػػػػل بعػػػػد تجمػػػػد ككأنػػػػػو الخفقػػػػاف عػػػػػف قمبػػػػي قػػػػػفكتك  السػػػػنكات مػػػػرت
. خػػػػادع سػػػػراب نجػػػػده نقتػػػػرب كعنػػػػدما عنػػػػو البحػػػػث فػػػػي أعمارنػػػػا ُنضػػػػيع كىػػػػـ الحػػػػب أف نفسػػػػي كأقنعػػػػت
 أمػػػػػو بػػػػػيف متباعػػػػػدة اتصػػػػػاالت عػػػػػدا فيمػػػػػا الػػػػػدقي مػػػػػف انتقػػػػػاليـ بعػػػػػد عمػػػػػر أسػػػػػرة أخبػػػػػار عنػػػػػا انقطعػػػػػت
 كالػػػػػركح الشػػػػػكل جميمػػػػػة المػػػػػرأة تمػػػػػؾ كثيػػػػػرا عمييػػػػػا حزنػػػػػت هللا يػػػػػارحم أمػػػػػو بكفػػػػػاة انقطعػػػػػت كلكنيػػػػػا كأمػػػػػي

 بػػػػػػل مخمػػػػػػكؽ  عمػػػػػػ  يكمػػػػػػا تتكبػػػػػػر لػػػػػػـ التػػػػػػي كالصػػػػػػداقة كالعشػػػػػػرة الجيػػػػػػرة قيمػػػػػػة تعػػػػػػرؼ التػػػػػػي المتكاضػػػػػػعة
 .محتاج كل تساعد ككانت

 كاإلعػػػػػػالف لمدعايػػػػػػة شػػػػػػركتو فػػػػػػي معػػػػػػو ألعمػػػػػػل أسػػػػػػاتذتي أحػػػػػػد كاختػػػػػػارني بتفػػػػػػكؽ  كميتػػػػػػي مػػػػػػف تخرجػػػػػػت
 المكتػػػػػب فػػػػػدخمت الشػػػػػركة فػػػػػي شػػػػػريكو أقابػػػػػل أف عمػػػػػي كػػػػػاف العمػػػػػل فػػػػػي يػػػػػـك أكؿ كفػػػػػي فرحػػػػػة فكافقػػػػػت
 يقػػػػػف بجػػػػػكاره بعمػػػػػر ففكجئػػػػػت شػػػػػريكو إلػػػػػ  كالتفػػػػػت الجامعػػػػػة فػػػػػي أسػػػػػتاذي عػػػػػادؿ األسػػػػػتاذ بػػػػػي كرحػػػػػب
 :مرحبا كيقكؿ مبتسما

 صغيرة دي الدنيا شافؾ مف عاش أميرة أىال-

 :عادؿ دكتكر فقاؿ

 عمر؟ يا تعرفيا إنت-

 جدا قديمة معرفة-

 :مكضحة بجدية فقمت

 كالدتي صديقة كاف يرحميا هللا ككالدتو زماف جارنا كاف عمر األستاذ-

 :عادؿ دكتكر فقاؿ

 

 كتير ميمتي ىيسيل ده-



 :فقمت

 الشغل عف أعتذر ىيخميني كده-

 ليو؟-

 :كقمت لمحظات سكت

 مكضكعي بشكل شغمي عم  يحكمش ما عمر األستاذ تخمي يمكف بيننا القديمة المعرفة -

 :بتحدي عمر فقاؿ

 كبيػػػػػرة شػػػػػركة فػػػػػي الشػػػػػغل أد مػػػػػش انتػػػػػي كال فاىمػػػػػاني؟ صػػػػػحكبية كال معرفػػػػػة مػػػػػافييكش شػػػػػغل الشػػػػػغل-
 زينا؟

 كجكدي كىاثبت أدىا طبعا أل-

 :عادؿ فقاؿ

 لػػػػػػػؾ كتخمػػػػػػػص معػػػػػػػاىـ ىتشػػػػػػػتغمي المػػػػػػػي بػػػػػػػالفريق تعرفػػػػػػػؾ السػػػػػػػكرتيرة ىػػػػػػػدى ىػػػػػػػاخمي اتفقنػػػػػػػا خػػػػػػػالص-
 مبركؾ التعييف إجراءات

 .فيؾ يبارؾ هللا-

 بيػػػػػػا كعممػػػػػػي كبيػػػػػػرة شػػػػػػركة أنيػػػػػػا شػػػػػػجعني مػػػػػػا كلكػػػػػػف العمػػػػػػل قبػػػػػػكؿ عػػػػػػف التراجػػػػػػع فػػػػػػي يػػػػػػراكث فكػػػػػػرت
 مػػػػػع يكػػػػػكف  لػػػػػف عممػػػػػي أف كمػػػػػا كبيػػػػػرة  خبػػػػػرة سُيكسػػػػػبني كمػػػػػا الكثيػػػػػر كسػػػػػأتعمـ ثريػػػػػة تجربػػػػػة سػػػػػيمنحني

 المكقػػػػػػف صػػػػػػاحبة أنػػػػػػا بػػػػػػل المكاجيػػػػػػة مػػػػػػف ألىػػػػػػرب ضػػػػػػعيفة كلسػػػػػػت سػػػػػػأراه  مػػػػػػا فنػػػػػػادرا مباشػػػػػػرة عمػػػػػػر
 يخفػػػػػق أف دكف  كجػػػػػكده عمػػػػػ  التعػػػػػكد عمػػػػػ  سػػػػػأجبره سػػػػػابقا لنسػػػػػيافا عمػػػػػ  قمبػػػػػي أجبػػػػػرت ككمػػػػػا األقػػػػػكى 

 سُيطيعني؟؟ ىل ترى  لو 

 جديػػػػػػدة مكظفػػػػػػة مجػػػػػػرد كنػػػػػػت حيػػػػػػث فييػػػػػػا أره لػػػػػػـ كبيػػػػػػرة فتػػػػػػرات فمػػػػػػرت ظنػػػػػػي كتحقػػػػػػق العمػػػػػػل بػػػػػػدأت
 لكنيػػػػا صػػػػغيرة حممػػػػة فػػػػي مشػػػػاركة مجػػػػرد كػػػػاف عمػػػػال لػػػػي أسػػػػندكا كعنػػػػدما التػػػػدريب  مػػػػف لكثيػػػػر كأحتػػػػاج



 غيػػػػر ككػػػػأني تمامػػػػا تجػػػػاىمني إنمػػػػا شخصػػػػي بشػػػػكل معػػػػي الحػػػػديث عمػػػػر ؿيحػػػػاك  لػػػػـ. جيػػػػدا أثػػػػرا تركػػػػت
 كثيػػػػػرا ذلػػػػػؾ فػػػػػأراحني الماضػػػػػي  فػػػػػي بيننػػػػػا حػػػػػدث لمػػػػػا اإلشػػػػػارة يحػػػػػاكؿ لػػػػػـ نمتقػػػػػي كنػػػػػا كعنػػػػػدما مكجػػػػػكدة
 ذلػػػػػػؾ فكػػػػػػاف لرؤيتػػػػػػو بشػػػػػػدة كيخفػػػػػػق إليػػػػػػو يحػػػػػػف مػػػػػػازاؿ ضػػػػػػمكعي بػػػػػػيف القػػػػػػابع عمػػػػػػي الثػػػػػػائر ذلػػػػػػؾ لكػػػػػػف

 كنػػػػػػت. أخػػػػػػرى  مػػػػػػرة بػػػػػػو أتعمػػػػػػق أك أمامػػػػػػو أضػػػػػػعف أف  أخشػػػػػػ فأنػػػػػػا كثيػػػػػػرا  كُيخيفنػػػػػػي يػػػػػػؤلمني الحنػػػػػػيف
 مػػػػػػف أكثػػػػػػر التنػػػػػػافس ركح بيننػػػػػػا تسػػػػػػكد كبنػػػػػػات شػػػػػػباب مػػػػػػف عمػػػػػػل فريػػػػػػق مػػػػػػع التػػػػػػدريب تحػػػػػػت  أعمػػػػػػل
 لكنػػػػػو لحظػػػػػة أكؿ مػػػػػف فشػػػػػمنا لكنػػػػػا شػػػػػريف األسػػػػػتاذ مػػػػػديرنا خبػػػػػرة كلػػػػػكال كاحػػػػػد كفريػػػػػق كالعمػػػػػل التعػػػػػاكف 
 الكثيػػػػر تعممػػػػت. ضػػػػغينة أيػػػػة نفكسػػػػنا يفػػػػ يتػػػػرؾ ال إيجابيػػػػا تنافسػػػػا تنافسػػػػنا مػػػػف نجعػػػػل أف يعممنػػػػا كػػػػاف
 دعائيػػػػة حممػػػػة فػػػػي أخػػػػرى  مػػػػرة لممشػػػػاركة فرشػػػػحني مػػػػديري  إعجػػػػاب كنمػػػػت كبيػػػػرة خبػػػػرة كاكتسػػػػبت معيػػػػـ
 كألف كبيػػػػػرة دعائيػػػػػة حممػػػػػة فػػػػػي المشػػػػػاركة ميمػػػػػة مػػػػػديري  إلػػػػػي فأسػػػػػند جيػػػػػدا أثػػػػػرا أيضػػػػػا كتركػػػػػت صػػػػػغيرة
 كممػػػػا قمبػػػػي خفقػػػػاف كرغػػػػـ رةمباشػػػػ عمػػػػر مػػػػع أتعامػػػػل أف عمػػػػي فكػػػػاف لمخػػػػارج مسػػػػافرا كػػػػاف عػػػػادؿ دكتػػػػكر
 بػػػػػػو يجػػػػػيش مػػػػػػا ُيظيػػػػػر ال كجيػػػػػي عمػػػػػػ  جامػػػػػدا قناعػػػػػا كضػػػػػػع أجػػػػػدت أنػػػػػي إال معػػػػػػو تحػػػػػدثت أك رأيتػػػػػو
 الحممػػػػػػة انتيػػػػػػت. فقػػػػػػ  بالعمػػػػػػل يتعمػػػػػػق فيمػػػػػػا كيتحػػػػػػدث جػػػػػػدا عمميػػػػػػا شخصػػػػػػا عمػػػػػػر كػػػػػػاف كمػػػػػػا قمبػػػػػػي 
 فكمػػػػ فييػػػػا شػػػػارؾ مػػػػف كػػػػل مكافػػػػأة الشػػػػركة فقػػػػررت عػػػػاد قػػػػد عػػػػادؿ دكتػػػػكر ككػػػػاف كبيػػػػرا نجاحػػػػا كحققػػػػت
 كانػػػػػت ليػػػػػا تفسػػػػػيرا إيجػػػػػاد أسػػػػػتطع لػػػػػـ التػػػػػي الغامضػػػػػة عمػػػػػر نظػػػػػرات لكػػػػػف كثيػػػػػرا فسػػػػػعدت أنػػػػػا بيػػػػػنيـ
 عمػػػػػ  قػػػػػادرة أنػػػػػا فػػػػػال مجػػػػػددا بقمبػػػػػي لمتالعػػػػػب الفرصػػػػػة لػػػػػو أتػػػػػي  كال أتجنبػػػػػو أف فقػػػػػررت كثيػػػػػرا ُتربكنػػػػػي
 .األالـ سكى  لي تترؾ ال التي األماؿ مف المزيد كال جديدة جراح احتماؿ

 المػػػػػػكظفيف مػػػػػػف كاحػػػػػػد اثنػػػػػػيف تختػػػػػػار فكانػػػػػػت المثػػػػػػالي المكظػػػػػػف تختػػػػػػار ةالشػػػػػػرك كانػػػػػػت عػػػػػػاـ كػػػػػػل فػػػػػػي
 دكتػػػػكر لػػػػي فقػػػػاؿ الجػػػػدد مػػػػف المثاليػػػػة المكظفػػػػة أنػػػػا كنػػػػت العػػػػاـ ىػػػػذا كفػػػػي الجػػػػدد  مػػػػف كاألخػػػػر القػػػػدام 
 :عادؿ

 كمتميزة مجتيدة دايما كعايزؾ ظني حسف عند كنتي-

 :مبتسما عمر لي قاؿ بينما

 خاصة مكافأة عندي لكي-

 شكرا-



 كعنػػػػػدما االنصػػػػراؼ مكعػػػػػد بعػػػػد مكتبػػػػي فػػػػػي أتػػػػأخر جعمنػػػػػي ممػػػػا العمػػػػل مػػػػػف الكثيػػػػر لػػػػػدي كػػػػاف يكميػػػػا
 :كقاؿ فابتسـ المصعد عند عمر قابمت مكتبي غادرت

 جيدؾ؟ بتزكدي كانتي بترتاح التكريـ بعد الناس-

 أدىا إني أثبت كالـز أكبر مسئكلية حممني ده كالتكريـ يتأجل ينفعش ما شغل عندي-

 بتفاجئيني يـك ككل جدا بةغري كاحدة إنتي-

 

 إذنؾ عف غيره فيو إف متخيل كمش البنات مف كاحد نم  عم  متعكد المي بس انت-

 بره العشا عم  عازمؾ أنا مكافأتي؟ تعرفي عاكزة مش استني-

 كال زمػػػػاف  عمييػػػػا اتربينػػػػا المػػػػي عاداتنػػػػا نسػػػػيت التجمػػػػع رحػػػػت لمػػػػا إنػػػػؾ كاضػػػػ  أقبػػػػل أقػػػػدرش مػػػػا شػػػػكرا-
 بييا التزمت ما ؾعمر  أصال إنت صحي 

 مني؟ شايمة كلسو أسكد قمبؾ إنتي-

 بسيكلة حد في أثقش ما إني عرفت يكميا كمف ص  الدرس اتعممت بس أل-

 ككيس الدرس اتعممت كماف إني تعرفي-

 إيو؟ درس-

 قيكتيا؟ زي  لذيذة قيكة ماشربت عمري  إف تعرفي كالدتؾ  إيد مف القيكة أشرب عاكز أنا-

 كقت أي في اتفضل كسيال أىال-

 دلكقتي ينفع-

 :كقمت ارتبكت

 تشرؼ-



 البيػػػػػت كصػػػػػمنا. شػػػػػيئا عنػػػػػو تعػػػػػرؼ ال فيػػػػػي كثيػػػػػرا بػػػػػو فرحبػػػػػت عمػػػػػر برغبػػػػػة كأخبرتيػػػػػا بكالػػػػػدتي اتصػػػػػمت
 أجمػػػػػػس كأنػػػػػػا الػػػػػػذكريات يسػػػػػػترجعا معػػػػػػا كظػػػػػػال القيػػػػػػكة لػػػػػػو كصػػػػػػنعت الصػػػػػػالكف  فػػػػػػي أمػػػػػػي مػػػػػػع كجمػػػػػػس
 :قاؿ عندما كفكجئت عمر مالم  أتأمل صامتة معيما

 حضرتؾ عند طمب ليو أنا طن -

 حبيبي يا عينيو مف-

 أميرة أتجكز عاكز أنا-

 :قالت عندما أمي كقطعتو بيننا السككف  كساد لمحظات الذىكؿ كأمي أنا أصابنا

 تتكممػػػػػكا ىاسػػػػػيبكـ ألميػػػػػرة كاألخيػػػػػر األكؿ الػػػػػرأي لكػػػػػف الغاليػػػػػة ابػػػػػف الغػػػػػالي إنػػػػػت مػػػػػانع ماعنػػػػػديش أنػػػػػا-
 اراألخب نشرة أسمع جنبكـ الصالة في قاعدة كأنا

 بػػػػػػػالمكف  اكتسػػػػػػػتا ككجنتػػػػػػػاي الحػػػػػػػرب كطبػػػػػػػكؿ قمبػػػػػػػي كخفقػػػػػػػاف اضػػػػػػػطرابي شػػػػػػػدة فػػػػػػػي كأنػػػػػػػا أمػػػػػػػي تركتنػػػػػػػا
 :بقكلو الصمت عينيو فقطع في النظر عم  القدرة كفقدت األحمر

 رأيؾ؟ ماسمعتش-

 :كقمت نفسي استجمعت

 أنا؟ ليو-

 ابالشػػػػػ رفضػػػػػت تصػػػػػرفاتيا  ككػػػػػل عينييػػػػػا فػػػػػي الظػػػػػاىر حبيػػػػػا رغػػػػػـ رفضػػػػػتيني المػػػػػي الكحيػػػػػدة ألنػػػػػؾ-
 أصػػػػػحاب  كيبقػػػػػكا لطيػػػػػف كقػػػػػت كيػػػػػاه تقضػػػػػي رفضػػػػػت كراه  بتجػػػػػري  البنػػػػػات كػػػػػل المػػػػػي الغنػػػػػي الكسػػػػػيـ
 جػػػػػػديرة لقيتػػػػػػؾ بعقمػػػػػػي كفكػػػػػػرت ىػػػػػػديت لمػػػػػػا بعػػػػػػدىا لكػػػػػػف أنػػػػػػتقـ كفكػػػػػػرت منػػػػػػؾ غضػػػػػػبت كقتيػػػػػػا يمكػػػػػػف

 البسػػػػيطة البنػػػػت بػػػػأميرة باقػػػػارنيـ كنػػػػت مػػػػرة كػػػػل فػػػػي لكػػػػف كتيػػػػر كقابمػػػػت كاشػػػػتغمت سػػػػافرت. بػػػػاالحتراـ
 بتكسػػػػػػبي المػػػػػػي انتػػػػػػي ككنتػػػػػػي مشػػػػػػاعرىا فاضػػػػػػحة المػػػػػػي عينييػػػػػػا كنظػػػػػػرات البريئػػػػػػة اكمشػػػػػػاعرى الرقيقػػػػػػة
 عػػػػػاكز ألنػػػػو ليػػػػػو بعتػػػػؾ القػػػػدر أكيػػػػػد فقمػػػػت معانػػػػا بتشػػػػػتغمي لقيتػػػػؾ ده الكقػػػػت كفػػػػػي عميكػػػػي أدكر فكػػػػرت
 معػػػػاكي أتعامػػػػل فقػػػػررت حياتػػػػؾ فػػػػي تػػػػاني حػػػػد فيػػػػو ليكػػػػكف  بمشػػػػاعري  أصػػػػارحؾ خفػػػػت تػػػػاني  يجمعنػػػػا



 بػػػػأميرة اتفاجئػػػػت بصػػػػراحة. اتغيػػػػرت كال بتحبينػػػػي إنػػػػؾ بتقػػػػكؿ كػػػػيعيني نظػػػػرات لسػػػػو كأشػػػػكؼ بعيػػػػد مػػػػف
 كنػػػػػت لكػػػػػف زاد بيكػػػػػي اعجػػػػػابي خمػػػػػ  كده شػػػػػغميا فػػػػػي كمجتيػػػػػدة كشػػػػػاطرة عمميػػػػػة كاحػػػػػدة خػػػػػالص تانيػػػػػة
 لػػػػؾ كتبػػػػيف مشػػػػاعرؾ حقيقػػػػة لػػػػي تكضػػػػ  خطػػػػكة أخػػػػد إنػػػػي كقػػػػررت اتغيػػػػرت عينيكػػػػي نظػػػػرة ألف محتػػػػار
 .دي المرة جدا جاد إني

 :كقمت لمحظات سكت

 ب المي البنت عجبؾ المي إنت يعني-

نيػػػػػا بتحبػػػػػؾ المػػػػػي لبنػػػػػت  اجتيادىػػػػػا  عجبػػػػػؾ تانيػػػػػة مػػػػػرة قابمتيػػػػػا كلمػػػػػا صػػػػػحكبيتؾ كرفضػػػػػت محترمػػػػػة كا 
 كبس العقل بمقاييس أميرة عاجباؾ إنت

نتػػػػي بيكػػػػي البنػػػػات كػػػػل كباقػػػػارف  بػػػػالي فػػػػي دايمػػػػا كنتػػػػي قمػػػػت إنػػػػي بالػػػػؾ أخػػػػدتي لػػػػك كبػػػػس مػػػػش أل-  كا 
 فيػػػػػو إف ماصػػػػػدقت عمػػػػػري  أنػػػػػا بيكػػػػػي  مشػػػػػغكليف كػػػػػانكا كقمبػػػػػي بػػػػػالي إف معنػػػػػاه ده بتكسػػػػػبي المػػػػػي بػػػػػس
 بكجكده كآمنت حب إيو يعني عرفت معاكي لكف كأفالـ أغاني كالـ باشكفو كنت حب

 كعقمػػػػي ىيرجػػػع يقػػػػكلي قمبػػػي دايمػػػا كػػػػاف لكػػػف بالحػػػب كأكفػػػػر األمػػػل أفقػػػػد قربػػػت كنػػػت أنػػػػا أخيػػػرا يػػػاااااه-
 ال إنػػػػػي عرفػػػػػت شػػػػػفتؾ مػػػػػا أكؿ لكػػػػػف ُبعػػػػػدؾ فػػػػػي كتيػػػػػر كاتعػػػػػذبت أنسػػػػػاؾ حاكلػػػػػت أكىػػػػػاـ  بػػػػػالش يقػػػػػكلي
 الجمػػػػكد قنػػػػاع أحػػػػ  إنػػػػي اعممػػػػو قػػػػدرت المػػػػي كػػػػل لكػػػػف عممػػػػت ميمػػػػا أنسػػػػاؾ ىاقػػػػدر عمػػػػري  كال نسػػػػيتؾ
 بػػػػػادعي دايمػػػػػا ككنػػػػػت تانيػػػػػة مػػػػػرة تجرحنػػػػػي كال تسػػػػػتغمنيش كمػػػػػا مشػػػػػاعري  أخبػػػػػي عشػػػػػاف عيػػػػػكني عمػػػػػ 
 بطمبؾ النياردة كاتفاجئت عني ابعده شر فيو كلك مني قربو ليو خير فيو لك كأقكؿ ربنا

 مكافقة؟ دي أعتبر-

 بيو تغدر أك ىتجرحني ما عمرؾ إنؾ اكعدني بس-

 قمبو؟ يجرح كال بنفسو يغدر يقدر كميف-

 متعػػػػػة فػػػػػي تسػػػػػتمع كبقيػػػػػت القنػػػػػاة أمػػػػػي أدارت حيػػػػػث التميفزيػػػػػكف  مػػػػػف كمثػػػػػـك أـ صػػػػػكت عنػػػػػدىا انطمػػػػػق
 :تقكؿ كىي الشرؽ  لكككب



 ىكايػػػػػا عمػػػػػ  يػػػػػدلؾ مػػػػػايـك قمبػػػػػؾ لحػػػػػد أفكػػػػػاري  حيػػػػػر المػػػػػي إيػػػػػو أقكلػػػػػؾ مػػػػػا غيػػػػػر مػػػػػف أحبػػػػػؾ ىافضػػػػػل
 المتداري 

 نداااؾ تسمع كركحي بؾ انشغل المي ع كتنادي ىكاؾ لعيني كيباف قمبؾ يرحمني كلما

 كأقكلؾ سيرني المي ع كأقكلؾ قمبي في المي ع أحكيمؾ كأبق  حبي نار مف أشكيمؾ أرض 

 !!!؟مانعاني؟ نفسي يا كليو تخبي ليو قمبي يا كأقكؿ بكاني المي ع
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 ذْنداً

 قطٌج ٍغاًزُ زلَد أمحد

؟ عميو ىي لما األرض م ؿ يصير أف يتكقع كاف مف  !اليـك

 بػػػػػػػالعمـ مكلعػػػػػػػا حينيػػػػػػػا ككنػػػػػػػت العممػػػػػػػي  لمتطػػػػػػػكر نظػػػػػػػرا مبيػػػػػػػر مسػػػػػػػتقبمنا أف صػػػػػػػغري  فػػػػػػػي أظػػػػػػػف كنػػػػػػػت

 ..الثالثة العالمية الحرب بعد تماما خطأ أنو عممت طفكلي تفكير مجرد كتحديثاتيا  كالتكنكلكجيا

 بطريقػػػػػة الػػػػػركس ضػػػػػد األمريكػػػػػاف ربحيػػػػػا مثيػػػػػل  ليػػػػػا يسػػػػػبق لػػػػػـ رىيبػػػػػة بسػػػػػرعة كانتيػػػػػت الحػػػػػرب امػػػػػتق

 …بعد فيما الناجـ ضررىا عف فضال مذىمة

 يفتػػػػػػؾ الػػػػػذي المغناطيسػػػػػػي اإلشػػػػػعاع ُتصػػػػػػدر التػػػػػي البنػػػػػػادؽ تمػػػػػؾ الػػػػػػركس صػػػػػنع أف بعػػػػػػد الحػػػػػرب بػػػػػدأت

 الكثيػػػػر كمػػػػات أمػػػػاميـ ألكلػػػػ ا الجكلػػػػة األمريكػػػػاف خسػػػػر. ثانيػػػػة فػػػػي لػػػػو يتعػػػػرض حػػػػيف اإلنسػػػػاف بأحشػػػػاء

 الحػػػػػ  كلكػػػػػف ثانيػػػػػة  معركػػػػػة مشػػػػػارؼ عمػػػػػ  ككػػػػػانكا بعػػػػػد  سػػػػػالح ليكػػػػػذا يصػػػػػمكا لػػػػػـ حيػػػػػث جنػػػػػكدىـ مػػػػػف

 !..تينجاـ غاز بسبب األمريكاف حميف كاف

 لسػػػػنكات  يطكرىػػػػا أخػػػػذ التػػػػي معادالتػػػػو يضػػػػع ركشػػػػاؾ سػػػػانتياجك العػػػػالـ كػػػػاف الحراسػػػػة شػػػػديد معمػػػػل فػػػػي

 لمػػػػػركس المغناطيسػػػػػي اإلشػػػػػعاع عمػػػػػ  قضػػػػػ  الػػػػػذي الغػػػػػاز فُكلػػػػػد ع أجمػػػػػ العػػػػػالـ مػػػػػكازيف قمبػػػػػت معػػػػػادالت

 انتشػػػػػاره  مجػػػػػاؿ فػػػػػي ُكجػػػػػدت أينمػػػػػا المغناطيسػػػػػية يصػػػػػيب غػػػػػاز إشػػػػػعاعا  ُتصػػػػػدر لػػػػػـ البنػػػػػادؽ كغمػػػػػبيـ 

 بأيػػػػػػاـ كبعػػػػػػدىا العػػػػػػالـ  سػػػػػػادة ليصػػػػػػبحكا الحػػػػػػرب  فػػػػػػي األمريكػػػػػػاف فانتصػػػػػػر قػػػػػػكة  بػػػػػػال الػػػػػػركس فأصػػػػػػب 

 ..لمغاز اختراعو عم  نكبل جائزة سانتياجك أُعطي



 معسػػػػػكراتيـ فػػػػي الجنػػػػكد عمػػػػ  ُضػػػػػرب الػػػػذي تينجػػػػاـ الغػػػػاز األزمػػػػة  بػػػػػدأت قميػػػػل بكقػػػػت االنتصػػػػار كبعػػػػد

 البمػػػػداف بػػػػيف بخفػػػػة انتشػػػػر! ُيتكقػػػػع لػػػػـ شػػػػيء كبػػػػائي  كفيػػػػركس كتطػػػػكر كالبكتيريػػػػا تكػػػػاثر بػػػػل ينجمػػػػي  لػػػػـ

 صػػػػػػػب أ يػػػػػػػدي فػػػػػػػي المغناطيسػػػػػػػي فالقضػػػػػػػيب ركيػػػػػػػدا  ركيػػػػػػػدا يظيػػػػػػػر تػػػػػػػأثيره كبػػػػػػػدأ األخػػػػػػػرى  كراء كاحػػػػػػػدة

 !تماما قدرتو انعدمت شيء  أي أك حديدا يجذب ال لو  تأثير ال خامال

 عػػػػف تكقفػػػػت الطاقػػػػة محطػػػػات فػػػػي المغناطيسػػػػية األقطػػػػاب كػػػػكارث  مػػػػف بعػػػػدىا حػػػػدث مػػػػا تتخيػػػػل أف لػػػػؾ

 فييػػػػػػا  الكيربيػػػػػػة المصػػػػػػابي  فتنطفػػػػػػأ منطقػػػػػػة العجيػػػػػػب الغػػػػػػاز يطػػػػػػأ الكيربػػػػػػاء  فانقطعػػػػػػت بتتػػػػػػابع العمػػػػػػل

 ..كبريت بعكد المشتعل الفتيل ذات الجاز لممبات عدنا كىكذا

 كمػػػػػا بعػػػػػدىا كعػػػػدنا لعمميػػػػػا  كيربػػػػػاء ىنػػػػاؾ يعػػػػػد فمػػػػػـ كميػػػػا المصػػػػػانع أُغمقػػػػػت أف بعػػػػد منازلنػػػػػا فػػػػػي جمسػػػػنا

 أك تمفػػػػػػػاز أك مصػػػػػػػابي  بػػػػػػػال الظممػػػػػػػة غطػػػػػػػاء تحػػػػػػػت كانػػػػػػػدثرنا تجػػػػػػػارا  أك مػػػػػػػزارعيف األزمػػػػػػػاف سػػػػػػػابق فػػػػػػػي

 األجيػػػػػػػػزة مػػػػػػػػف كالكثيػػػػػػػػر يارةسػػػػػػػػ أك تكييػػػػػػػػف أك ميكركيػػػػػػػػف أك ثالجػػػػػػػػة أك حاسػػػػػػػػكب أك محمػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػاتف

 !…النفايات في جميعا ألقيناىـ األخرى 

 السػػػػػبب بأنػػػػػو اتيمػػػػػكه. حػػػػػال ليػػػػػا يجػػػػػد فمػػػػػـ العجيبػػػػػة  لممشػػػػػكمة حػػػػػل إيجػػػػػاد سػػػػػانتياجك العػػػػػالـ مػػػػػف طمبػػػػػكا

 !ينصرؼ كبمكتو العفريت ُمطمق ىك ككأنو! كأعدمكه كحده 

 فمػػػػػـ ألقصػػػػػاىا أقصػػػػػاىا مػػػػػف كميػػػػػا ممكيػػػػػا أف بعػػػػػد كػػػػػذلؾ األرض مغناطيسػػػػػية عمػػػػػ  تينجػػػػػاـ غػػػػػاز قضػػػػػ 

 قطبػػػػي تػػػػأثير انقضػػػػ  أف فبعػػػػد! الكبػػػػرى  الكارثػػػػة حػػػػدثت كىنػػػػا كالمعتػػػػاد  بأالسػػػػكا قطبيػػػػا شػػػػفقا ىنػػػػاؾ يعػػػػد

 ُيحّرفيػػػػػػػا المجػػػػػػػاؿ كػػػػػػػاف التػػػػػػػي برياحيػػػػػػػا الشػػػػػػػمس عمينػػػػػػػا طغػػػػػػػت المغناطيسػػػػػػػي مجاليػػػػػػػا كتالشػػػػػػػ  األرض

 يػػػػـك بعػػػػد يكمػػػػا منػػػػو تأكػػػػل فأخػػػػذت الجػػػػكي  غالفنػػػػا عمػػػػ  الريػػػػاح كىجمػػػػت الجػػػػكي  غالفنػػػػا عػػػػف كيزيحيػػػػا

 عػػػػػػػف تنػػػػػػػت  التػػػػػػػي األمػػػػػػػراض عػػػػػػػف فضػػػػػػػال القاسػػػػػػػي بػػػػػػػالقي  فتصػػػػػػػيبنا رؤكسػػػػػػػنا كتمحػػػػػػػف يمَّحػػػػػػػي  حتػػػػػػػ 

 .المشحكنة جسيماتيا

 اليػػػػـك نحػػػػف ىػػػػا! كالقتػػػػاؿ الحػػػػرب ألغػػػػراض العمػػػػـ يسػػػػتخدـ الػػػػذي لإلنسػػػػاف كيػػػػل! الحػػػػرب رجػػػػاؿ لكػػػػـ كيػػػػل

 .ألجمو العيش يستحق شيء ىناؾ يعد لـ بسببكـ  العالـ نياية في

 !اآلف؟ العتاة الطغاة أيف



 !..حقا كاشفة هللا دكف  مف ليا ليس

 ..المصابي  أطفأ الذي المظمـ التينجاـ حكـ ظل في الحياة سئـ أف بعد ينتحر مف ىناؾ

 !..فيو ضكء ال مظمـ عالـ

 دامػػػػػػػت مػػػػػػػا فيػػػػػػػو بقػػػػػػػائي مػػػػػػػف جػػػػػػػدكى  ال! عػػػػػػػالـ؟ ىكػػػػػػػذا فػػػػػػػي يعػػػػػػػيش أف مثمػػػػػػػي لمكيربػػػػػػػاء لعاشػػػػػػػق كيػػػػػػػف

 !غائبة معشكقتي

 ..ميال فكلك

 !..األمر ذلؾ نسيت لقد

 شػػػػػاىقة الناطحػػػػة تمػػػػؾ لسػػػػط  سأصػػػػػعد كككبنػػػػا  عمػػػػ  ىنػػػػا تػػػػزاؿ ال معشػػػػػكقتي بعػػػػد  الكيربػػػػاء تنجػػػػلِ  لػػػػـ

 كػػػػػي عاليػػػػػا يػػػػػدي كأرفػػػػػع الرعػػػػػد  جنباتػػػػػو بػػػػػيف مػػػػػف يػػػػػدكي  الػػػػػذي لمسػػػػػحاب أنظػػػػػر ىػػػػػامتي سػػػػػأرفع العمػػػػػك 

 !..الصاعقة تممس

 ..عاشقيف عناؽ اشتياؽ في كنتعانق
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 ء()أمجو اىنسا

 )د أساٍح سعد اىدِّ( 

 .. صباحاً  كالنصف الخامسة

 الغطػػػػػػاء ربمػػػػػػا اك..  جانبػػػػػػاً  ركمػػػػػػو قػػػػػػد غطػػػػػػاؤه ك عػػػػػػار   نصػػػػػػف... بالسػػػػػػقف ممتصػػػػػػقتاف البنيتػػػػػػاف عينػػػػػػاه
 . ايضاً  تركو مف ىك

 الثالجػػػػػة شػػػػػيدت ك.. دماغػػػػػو تالفيػػػػػف فػػػػػي السػػػػػامة االعيبػػػػػو بيػػػػػا السػػػػػير انيػػػػػ .. سػػػػػاعات ثػػػػػالث مػػػػػرت
 .المعركة عم 

 "المعمل بعد انتظرؾ   ركحي يا الخير باحص..   نديـ"

 الرسالة بيذه ىاتفو أز

..  الشاشػػػػة عمػػػػ  باصػػػػبعو يمػػػػر ك.. الرسػػػػالة ينظػػػػر قيػػػػكة كػػػػكب ثػػػػاني كمعػػػػو سػػػػريره حافػػػػة عمػػػػ  جمػػػػس
 ..  يتحسسيا اف يحاكؿ يأساً  ربما  اك الحركؼ تمؾ يّممع كأنما

 " ❤"    قمبا بعث

 معيػػػػا اخػػػػذت ك حكريػػػػة زكجتػػػػو عػػػػف انفصػػػػل اف منػػػػذ..  يكمػػػػاً  كثالثػػػػيف سػػػػبعمائة..  عامػػػػاف مػػػػر اليػػػػـك
 .سنكات الثالث ذك مصطف 

 مػػػػػف صػػػػػكت يسػػػػػمع اف يريػػػػػد اآلف كلمػػػػػاذا..  ؟ اليػػػػػـك ثقػػػػػيال ربمػػػػػا اك..  كبيػػػػػراً  اصػػػػػب  االيػػػػػاـ رقػػػػػـ لمػػػػػاذا
 .. استحالت اف ال  الحياة ساعات كل معيا ساءت



 كلػػػػك منفجػػػػراً ..  األلػػػػـ ليعػػػػكد مكقكتػػػػة جعمكىػػػػا اك..  مػػػػا بشػػػػكل اىتػػػػزت ربمػػػػا عقمػػػػو آخػػػػر فػػػػي رصاصػػػػة
 حيف بعد

 انحنػػػػػاءة منعػػػػػت مػػػػػا ربمػػػػػا رياضػػػػػتو..   تعطػػػػػر اف بعػػػػػد الرشػػػػػيق جسػػػػػده عمػػػػػ  السػػػػػماكي  قميصػػػػػو ارتػػػػػدى
 راحة بُعشر ليمة بعد البشر كاغمب ظيره

 ىػػػػػذا يخػػػػػرج انػػػػػا فقػػػػػ  يريػػػػػد   عطػػػػػره مػػػػػع دخانيػػػػػا بتضػػػػػاد يعبػػػػػأ لػػػػػـ..  اشػػػػػعميا سػػػػػيجارة مػػػػػف ينفػػػػػث اخػػػػػذ
 ..الدخاف مع كلك صدره مف الحنيف

.. تحػػػػب مػػػػف اسػػػػـ نصػػػػف عمييػػػػا يحفػػػػركف  ثػػػػـ   السػػػػكيف نصػػػػل عمػػػػ   أكردتػػػػؾ تػػػػرب  اف ىػػػػك.. الحنػػػػيف
 تنس  ال كايضا تتذكر اف تريد ال فانؾ المكت ككل

     عممو اني 

 "  ليمك"    لمياء معمل اسفل  لطيف  مقي  في انتظر ك

   يتحػػػػػرؾ انسػػػػػاناً  ادمػػػػػي   فنصػػػػػ مػػػػػف فجعمػػػػػت.  منيػػػػػؾ عقػػػػػل معػػػػػو ك امتمكػػػػػو بائسػػػػػاً  قمبػػػػػاً  انتشػػػػػمت التػػػػػي
 ..   فتبتعد تعكد ثـ بدالليا تذيبو

 غيػػػػػرة كال..  التػػػػػزاـ دكف  حياتػػػػػو فػػػػػي العشػػػػػق فػػػػػراغ تسػػػػػد  مػػػػػراراً  قالتيػػػػػا"  ..بُحػػػػػب كلكػػػػػف اصػػػػػدقاء نحػػػػػف" 
 اال تزيػػػػػػػػػده ال  مػػػػػػػػػاء كسػػػػػػػػػراب. منفصػػػػػػػػػل برجػػػػػػػػػل اسػػػػػػػػػميا يػػػػػػػػػرب  اف التريػػػػػػػػػد النيايػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي. عتػػػػػػػػػاب كال

 ..عطشاً 

 السيجارة القاء منو تطمب..  ميمةال كجيو شحكب لمياء تالح 

 " ؟ بؾ ما   اراؾ االمس جيدا تنـ لـ" 

 ..   االفق ال  عنيا بعينو يشي  ثـ.."  ادري  ال.. "  منكس كبرأس عيف بطرؼ ليا  ينظر

 "نفترؽ؟؟ اف تريد" فسألتو.. اكيقظت لدييا االنث  حاسة

 



 ..يمتفت اف دكف  لعينيا نظر تبسـ كقد" ال" لحظتيا في اجاب

 كفييا بيف يده اخذت ك المنضدة عم  رأسيا لمياء اسدلت 

 ك ايضػػػػػا تبسػػػػػـ   قبمػػػػػتيـ ك بيػػػػػنيـ اصػػػػػابعيا خمخمػػػػػت..  ليػػػػػا يػػػػػداه استسػػػػػممت" الغبػػػػػي اييػػػػػا ىنػػػػػا تعػػػػػاؿ"
 .فارغة رسالة عم  البريد كطابع..  المجاممة قبمو انيا تعمـ لكنيا..  تقابمو التي يدىا قّبل

 لمكػػػػاف سػػػػنذىب..  معػػػػي ُقػػػػـ   مػػػػا شػػػػيئاً  سػػػػافعل لكنػػػػي السػػػػبب مػػػػا العمػػػػـ كانػػػػا تحكػػػػي ال انػػػػت   حسػػػػنا"
 ! "سيارتي انت ستقكد ك.  ما

 ..  انطمقا ك  فالتقطيا   الراكدة شركده بركة في المفاتي   تمقي ىي ك قالتيا

 بمكسػػػػػػػيقيا  بامتيػػػػػػػاز السػػػػػػػتينية"  القمػػػػػػػر الػػػػػػػ  خػػػػػػػذني"  سػػػػػػػيناترا فرانػػػػػػػؾ اغنيػػػػػػػة تسػػػػػػػمع..  الطريػػػػػػػق فػػػػػػػي
 ..لمغراـ مغري  بشكل اليادئة

 العادة غير عم  بصمت يرافقيا الذي التمثاؿ ىذا في شيئاً  تشعل لعميا

 اجتمػػػػػػػاعي ك رياضػػػػػػػي نػػػػػػػادي..   السػػػػػػػيارة مػػػػػػػف الالفتػػػػػػػو الػػػػػػػ  ينظػػػػػػػر"..  كصػػػػػػػمنا قػػػػػػػد   ىنػػػػػػػاؾ نعػػػػػػػـ" 
  المضرب كالعاب االسككاش صالو ال  منو دخال..  مرمكؽ 

 " اليـك معي يتدرب جاء   نديـ الميندس ب اعرفؾ   حال كابتف اىال" 

"  قػػػػػاؿ ثػػػػػـ خجػػػػػل فػػػػػي ضػػػػػحؾ..  اليػػػػػو يػػػػػدىا مػػػػػددت المدربػػػػػة ك   كػػػػػالمبرؽ  اذنػػػػػو عمػػػػػ  كمماتيػػػػػا كقعػػػػػت
 "بؾ اىال

 اقبػػػػػػل"  مفادىػػػػػػا رسػػػػػالو فػػػػػػي ضػػػػػحكو عمػػػػػػ  ضػػػػػحكيا تػػػػػػزامف ىػػػػػػي ك جنبػػػػػو فػػػػػػي ككعيػػػػػا لميػػػػػػاء غػػػػػرزت
   كجييا المدربة ادارت كحيف" ..  االمر

 الػػػ  رافقنػػػي ك الػػػدكاليب ىػػػذه مػػػف مضػػػرباً  خػػػذ.. تبتسػػػـ كػػػي مػػػا شػػػيئا سػػػافعل انػػػي لػػػؾ قمػػػت"  لػػػو قالػػػت
 "السرعة كرة   الثانية الصالة

 



 تشػػػػتتو كيػػػػف جيػػػػدا تعػػػػي الفتػػػػاه ىػػػػذه لربمػػػػا   بُحػػػػب مػػػػا عقابػػػػاً  يالقػػػػي  مشػػػػاكس   كطفػػػػل المرىػػػػا انصػػػػاع
 الػػػػ ..  الغمػػػػاـ مػػػػف التغيػػػػر فػػػػي كجيػػػػو اسػػػػارير اخػػػػذت ك السػػػػمـ صػػػػاعداً  المضػػػػرب اخػػػػذ ك   المػػػػو عػػػػف

   التحدي

 حمػػػػػره مػػػػػف صػػػػػنعكىا ربمػػػػػا الكرديػػػػػة راسػػػػػيا عصػػػػػابو ك فتنػػػػػو  اكثػػػػػر جعميػػػػػا رياضػػػػػي لبػػػػػاس فػػػػػي لميػػػػػاء
 خدىا

 انػػػػػػػػؾ اعمػػػػػػػـ لكػػػػػػػف   جميمػػػػػػػػة تبػػػػػػػديف ممػػػػػػػـ.. "  قػػػػػػػاؿ ك تقػػػػػػػػدـ ثػػػػػػػـ لمحظػػػػػػػة خطكتػػػػػػػػو فػػػػػػػي نػػػػػػػديـ تسػػػػػػػمر
 !ترااؾ.. انتبو" .. ستيزميف

 ارضاً  فسق  بكجيو ارتطمت بحبل المربكطة المعينو الصغيره الكره تمؾ

 تضػػػػػػربيا اف امػػػػػػا  المضػػػػػػرب تحمػػػػػػل اف دكف  دائرتيػػػػػػا فػػػػػػي تعبػػػػػػر اال احػػػػػػذرؾ اف يعمػػػػػػ كػػػػػػاف   اسػػػػػػفو" 
 "ستضربؾ كاال

 ..   بالقياـ ىـ ك خده مف تكجع

 عمػػػػػ  عينػػػػػو ك صػػػػػمت   حديثػػػػػو قطػػػػػع ثػػػػػـ.. "   االشػػػػػكا ك المعػػػػػب كيفيػػػػػة مػػػػػا.. بخيػػػػػر انػػػػػا   عميػػػػػؾِ  ال"
 شبحاً  رأى كانما الكرة

 "نديـ بؾ ما" 

 "  حاالً  سأعكد"

 سػػػػػػيارة اخػػػػػػذ   السػػػػػحر مسػػػػػػو كمجػػػػػػذكب النػػػػػاس بػػػػػػيف يسػػػػػػري   صػػػػػار  خارجػػػػػػاً  بكىػػػػػػ مكانػػػػػو مػػػػػػف كثػػػػػب
 . البحر افق ال  ىائماً  ينظر كمف  الطريق مدى عم  عينو ك اجره

 حكرية.... نّداىتو ال ..  ىنا ال  كصل

 اليػػػػاتف فػػػػي معػػػػا ليتشػػػػاجرا اك كتابػػػػاً  لتقػػػػرأ.. عصػػػػراً  الثالثػػػػة فػػػػي المكتػػػػب شػػػػرفة فػػػػي تجمػػػػس انيػػػػا يعمػػػػـ
   يحدث كاف كما استراحتيا في



 

 مػػػػػف الييػػػػػا جػػػػػراً  يجّرانػػػػػو.. حبيمػػػػػا كعمػػػػػر القصػػػػػير النػػػػػاعـ شػػػػػعرىا ك الطكيػػػػػل ليمػػػػػو بسػػػػػكاد التػػػػػي عينيػػػػػا
 .الغميل تشفي نظرة يرى  عّمو..  الذليل قمبو

   فنجانيا ترشف يراقبيا لدقيقة بعيد مف نظر..  ىي كما ىي

 الصيف شاط ء في كىمة الكؿ قدميؾ ككقع..  كباردة لطيفة بسعادة يشعر

 يكابػػػػػد كمػػػػػف عميقػػػػػا نفسػػػػػاً  اخػػػػػذ   كػػػػػكب سػػػػػط  عمػػػػػ  بقعػػػػػة اسػػػػػقطت كأنمػػػػػا اتسػػػػػعتا حػػػػػدقتاه.. لكػػػػػف... 
 انفمق ليتو حت  صدره يضرب فؤاده   الغرؽ 

 اذنيػػػػػا خمػػػػػف شػػػػػعرىا خصػػػػػمة ككضػػػػػع..  ُمػػػػػدَلل حػػػػػديث انػػػػػو بػػػػػدا فيمػػػػػا فحػػػػػدثيا رجػػػػػل خمفيػػػػػا مػػػػػف خػػػػػرج
 ..تخجل بيا فاذا

 .. للالتذ يتجرع.. الصمت حافة عم  االف كىك

 .. يتكب كي عاد

 ! " انت ايف.. " ترررنف

 مضػػػػػػػرب معػػػػػػي لػػػػػػيس انػػػػػػي ألتعمػػػػػػػـ   كجيػػػػػػي عمػػػػػػ  الكػػػػػػره آخػػػػػػذ   ىنػػػػػػػا آتػػػػػػي اف عمػػػػػػي كػػػػػػاف: " نػػػػػػديـ
 "  ابتعد اك اضرب اما قمتي كما.. ضدىا

 !" شيئاً  افيـ ال: "  لمياء

 ..  تفيمي لـ كلك حت  الدنيا نساء اجمل انتي  .. ليمك عميكي ال: " نديـ

 " ؟ لي قمتي النادي اسـ ما
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 األٍو

 ٌّزىاُ أتٌ اىفؿو

  تقػػػػػف أنيػػػػػا تكترىػػػػػا  أثػػػػػر مػػػػػف كجييػػػػػا عػػػػػف  العػػػػػرؽ  تمسػػػػػ  منػػػػػديالً  أخرجػػػػػت أخيػػػػػرة فاشػػػػػمة محاكلػػػػػة فػػػػػي
 الػػػػػذي األبػػػػػيض المسػػػػػتطيل ذلػػػػػؾ كتبتػػػػػاع تػػػػػدخل ىػػػػػل متػػػػػرددة السػػػػػاعة يقػػػػػرب مػػػػػا منػػػػػذ الصػػػػػيدلية أمػػػػػاـ
 قػػػػػررت لقػػػػػد   أتػػػػػت حيػػػػػث مػػػػػف كتعػػػػػكد اظيرىػػػػػ تػػػػػدير أـ اعػػػػػكاـ تسػػػػػعة منػػػػػذ شػػػػػيرياً  مصػػػػػيرىا فػػػػػي يػػػػػتحكـ
 اليتعػػػػػػدي االختبػػػػػػار ذاؾ   اخػػػػػػري  مػػػػػػره حمػػػػػػل بأختبػػػػػػار تقػػػػػػـك لػػػػػػف أنيػػػػػػا سػػػػػػنكات ثػػػػػػالث مػػػػػػف مػػػػػػرة اخػػػػػػر

 ىشػػػػػة قطػػػػػع الػػػػػي تتحػػػػػكؿ.. تنيػػػػػار ليجعميػػػػػا  يكفػػػػػي مػػػػػا أعصػػػػػابيا مػػػػػف يأخػػػػػذ كلكنػػػػػو..  دقػػػػػائق الخمػػػػػس
   الزجاج مف

 الػػػػػدكتكر عػػػػػالج   الجديػػػػػد المػػػػػلا ذلػػػػػؾ ىػػػػػك أخػػػػػري  مػػػػػرة األلػػػػػـ ذلػػػػػؾ اختبػػػػػار أعػػػػػادة عمػػػػػي أجبرىػػػػػا مػػػػػا 
 مػػػػػػف زاد الػػػػػػذي األخػػػػػػر كاألمػػػػػػر   العقػػػػػػـ مجػػػػػػاؿ فػػػػػػي عػػػػػػدة نجاحػػػػػػات عػػػػػػف أثمػػػػػػر الػػػػػػذي محسػػػػػػف أحمػػػػػػد

 تشػػػػػػعر أنيػػػػػػا حتػػػػػػي أسػػػػػػبكع مػػػػػػف ألكثػػػػػػر كمتػػػػػػأخرة جسػػػػػػدىا داخػػػػػػل المحبكسػػػػػػة اليرمكنػػػػػػات تمػػػػػػؾ شػػػػػكككيا
   المشاعر تمؾ سيد ىك الكىـ يككف  أف تخشي كلكف أحشائيا في جديد ش  بكجكد

 

 الخطػػػػػك  تنتظػػػػػر الشػػػػػكل المسػػػػػتطيمي الشػػػػػري   تمسػػػػػؾ االمػػػػػل ىػػػػػك يػػػػػدييا يػػػػػيف تمسػػػػػكو مػػػػػا...  االمػػػػػل
 ىػػػػػػك األ حكليػػػػػػا صػػػػػػكت ال ككػػػػػػأف بكضػػػػػػكح  السػػػػػػاعة عقػػػػػػارب دقػػػػػػات تسػػػػػػمع   الظيػػػػػػكر فػػػػػػي الحمػػػػػػراء
 مػػػػػرت التػػػػ  الػػػػدقائق ىػػػػػذه فػػػػي صػػػػدرىا بػػػػػداخل ضػػػػمكعيا بػػػػيف يخػػػػػب ..  قمبيػػػػا فػػػػي نبضػػػػػو بكػػػػل تشػػػػعر
 حمػػػػػػل تجربػػػػػػة لكػػػػػػل بػػػػػػو شػػػػػػعرت الػػػػػػـ كػػػػػػل ذكػػػػػػري  بخاطرىػػػػػػا مػػػػػػر.. . االلػػػػػػـ مػػػػػػف ييتػػػػػػز جسػػػػػػدىا..  بيػػػػػػا

 ك العطػػػػػػف نظػػػػػرات   كسػػػػػػادتيا عمػػػػػي أيامػػػػػػاً  بكائيػػػػػا   صػػػػػراخيا..بجسػػػػػػدىا دخمػػػػػت ابػػػػػػره كػػػػػل    جديػػػػػده



 صػػػػغرىا منػػػػذ   كحيػػػػدة عمرىػػػػا طيمػػػػة تعػػػػيش قػػػػد أنيػػػػا تفكػػػػر أيامػػػػاً  تجمػػػػس    بػػػػالتبني تفكيرىػػػػا   الشػػػػفقة
 الرجػػػػل بعكػػػػس..  المػػػػراه بػػػػو تكلػػػػد األنجػػػػاب حمػػػػـ   سػػػػتيابعرك  كتيػػػػتـ بأخكاتيػػػػا تعتنػػػػي بػػػػالفطرة أـ كىػػػػي
 فػػػػـ مػػػػف تخػػػػرج عنػػػػدما بابػػػػا كممػػػػة بدايػػػػة مػػػػع األ بػػػػو يشػػػػعر ال كقػػػػد أبنػػػػو كالدة مػػػػع األبػػػػكة يكتسػػػػب فيػػػػك

 بالخطأ ابنيا ليس طفل مف ماما بكممة تأثراً  عيناىا تدمع قد... أـ تكلد المرأة   فتأسره صغيرة

 ألقػػػػػػػل ىشػػػػػػػة.. مشػػػػػػػاعرىا تحركيػػػػػػػا   بيػػػػػػػا تػػػػػػػتحكـ كنػػػػػػػاتىرم مجمكعػػػػػػػو مػػػػػػػف مكػػػػػػػكف  مخمػػػػػػػكؽ  فػػػػػػػالمرأة
 عقميػػػػػػػا فػػػػػػي يتػػػػػػػردد أصػػػػػػب  التجربػػػػػػػة بتمػػػػػػؾ مركرىػػػػػػػا تكػػػػػػرار مػػػػػػػع   األمكمػػػػػػة عاطفػػػػػػػو كأعالىػػػػػػا عاطفػػػػػػو
 كحيػػػػػدة سػػػػػأبقي حيػػػػػاتي طيمػػػػػة أنجػػػػػب لػػػػػف"  الممتػػػػػاع قمبيػػػػػا صػػػػػكت تسػػػػػمع نكميػػػػػا فػػػػػي   الكحػػػػػدة ىػػػػػاجس
 تشػػػػػعر النظػػػػػر عمػػػػػي تجػػػػػرؤ ال يػػػػػاكلكن تفكػػػػػر كىػػػػػي الكقػػػػػت مػػػػػر لقػػػػػد"  لألبػػػػػد بخػػػػػكفي سػػػػػأعيش..  لألبػػػػػد
   بيا تدكر الغرفة اف

 بغثيػػػػػػاف تكترىػػػػػػا فػػػػػػر  مػػػػػػف شػػػػػػعرت عمييػػػػػػا يضػػػػػػيق بػػػػػػدأ نفسػػػػػػيا.. سػػػػػػرعتيا عمػػػػػػي مازالػػػػػػت قمبيػػػػػػا دقػػػػػػات
 عمػػػػػي تظػػػػػل أـ سػػػػػتمكت ىػػػػػل سػػػػػيحدد امتحػػػػػاف دخػػػػػكؿ كشػػػػػؾ عمػػػػػي كأنيػػػػػا.. التقيػػػػػؤ فػػػػػي شػػػػػديده كرغبػػػػػة
 الحياة قيد

 ميمػػػػػو تػػػػػكلي بصػػػػػعكبة النظػػػػػر قػػػػػرار أخػػػػػذت دكقػػػػػ أماميػػػػػا األبػػػػػيض الشػػػػػري  عمػػػػػي  متػػػػػرددة نظػػػػػرة بعػػػػػد
 بكػػػػت.. النيػػػػكض عمػػػػي تقػػػػكي  ال أصػػػػبحت حتػػػػي انيػػػػارت.. األبػػػػره خػػػػـر مػػػػف كاممػػػػو خػػػػي  بكػػػػرة أدخػػػػاؿ
 مػػػػػػف جسػػػػػػميا سػػػػػػخكنة كػػػػػػل..   سػػػػػػكاه تسػػػػػػمع ال أصػػػػػػبحت حتػػػػػػي رأسػػػػػػيا يمػػػػػػأل بتشػػػػػػكش كشػػػػػػعرت كثيػػػػػػراً 
   الجنكبي ببالقط  بحيرة في سقكطيا آثر تجمدت النار مف كرة ككأف لثم  تحكلت دقائق

 السػػػػػػجادة فييػػػػػػا بممػػػػػػت طكيمػػػػػػو شػػػػػػكر سػػػػػػجدة كتسػػػػػػجد قبمتيػػػػػػا أتجػػػػػػاه كتأخػػػػػػذ تػػػػػػنيض أف اال تسػػػػػػتطع لػػػػػػـ
 حمميػػػػا أعػػػػراض كانػػػػت أنيػػػػا بػػػػل.. التػػػػكتر بسػػػػبب يكػػػػف لػػػػـ دقػػػػائق مػػػػف بػػػػة شػػػػعرت مػػػػا فكػػػػل.. بػػػػدمكعيا
.األكؿ
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 اىثائسح

 تاظح زساً

 أكثػػػػػر كانػػػػػت لحػػػػػافيتيف ا لقػػػػػدمييا تنظػػػػػر ألسػػػػػفل مطرقػػػػػة الطريػػػػػق  بجانػػػػػب جالسػػػػػة كىػػػػػ  بائسػػػػػة كانػػػػػت
 أحػػػػػدىـ قػػػػػاـ حتػػػػػ  زلػػػػػق  رخػػػػػامي حمػػػػػاـ مغطػػػػػس مػػػػػف الخػػػػػركج الميػػػػػل طػػػػػكاؿ تحػػػػػاكؿ نممػػػػػة مػػػػػف بؤسػػػػػا
 .لألبد لتنتي  لمبالكعة جرفتيا الدش مف قكية ماء بدفعة بؤسيا فأني  ليستحـ صباحا

 دكف  مطرقػػػػػة كىػػػػ  تناَكَلتيػػػػػا  1 رقػػػػـ عمييػػػػا مكتػػػػػكب معدنيػػػػة عممػػػػػة فخرجػػػػت جيبػػػػ  فػػػػػ  يػػػػدى كضػػػػعت
 لػػػػػػ  فبػػػػػػدت خمفػػػػػػ  إلتفػػػػػػت كجييػػػػػػا  أرى  أف عارمػػػػػػة برغبػػػػػػة شػػػػػػعرت خطػػػػػػكات  سػػػػػػرت إلػػػػػػ   نظػػػػػػرت أف

 أنػػػػػ  عرفػػػػػت كيػػػػػف العممػػػػػة  فنػػػػػاكلتن  أخػػػػػرى  مػػػػػرة يػػػػػدى كمػػػػػددت إلييػػػػػا عػػػػػدت ذاتيػػػػػا  كالنممػػػػػة بالفعػػػػػل
 .أدري  ال أخرى؟ مرة أستعيدىا أف أريد

 لمػػاذا أدرى  ال كجييػػا  ألرى  رأسػػيا ترفػػع اف تمنيػت يػػدي  فػػ  المعدنيػػة لمعممػػة نظػرت كلكػػف إلػػ  تنظػػر لػـ
 جيبػػػي فػػػ  يػػػدي دسسػػػت الشػػػعبية  لألكػػػالت صػػػغير مطعػػػـ نحػػػك خطػػػكات سػػػرت الرغبػػػة  ىػػػذه تتممكنػػػ 
 عػػدت   كبيػػرة كرقػػة فػػ  بمفيػػـ قػػاـ صػػغيرة شػػطائر ثػػالث إبتعػػت  10 رقػػـ عمييػػا مكتػػكب كرقػػة كأخرجػػت
 أنفيػػػا  داعبػػػت الشػػػطائر حػػػةرائ  1 الػػػرقـ ذات المعدنيػػػة كالعممػػػة الممفكفػػػة بالكرقػػػة يػػػدى كمػػػددت أدراجػػػ 
 رفعػػت ليػػا  راقػػت أنيػػا يبػػدكا قضػػمة  إلتقمػػت انتظػػر  أماميػػا كقفػػت المعدنيػػة  العممػػة تتنػػاكؿ كلػػـ تناكلتيػػا
.كجييػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػػكرت  مالمحػػػػػػػػػػػػ  رأيػػػػػػػػػػػػت لقػػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػػزع  إنتػػػػػػػػػػػػابن  عينانػػػػػػػػػػػػا  فإلتقػػػػػػػػػػػػت كجييػػػػػػػػػػػػا
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 ٍينح

 مسازههناد 

 لؾ  ي أناضحؾ قائال سأنحن ,تمنحو قبمة عم  جبينو يصابعيا كأكقفت عم  أطراؼ 
 حبيبت  اليميق بالممكات سكى االنحناء ليف ...

ألخرى  يعم  صفعة مف صفعات الزمف ىا ىك ىناؾ ينحنتمؾ استيقظت مف ذكرياتيا  
 كافة حيمو مف أجميا اصانعا منيا ممكة جديدة... مستنفذ
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 اىيْيح ذيل يف

 فاذِ زشق () 

 ..كككبي  السككف  ساد

 ..لصيفا ضجي  كىدأ

 المساء ذاؾ في

 .....الشمكع تبيرني لـ

 ....الفرحة تعانقني كلـ

 ...قاتمة باتت كالمحظات

 ..الشتاء أمد اعتاله كالزمف

 ....الميمة تمؾ في

 خذلتني

 ...حركفي

 يتنفس لـ حبري 

 صيكة عم  حت  تمردت

 .جكادي



 ...إليؾ الشكؽ  كرائحة

 .تناديني لـ

 ....صمتي خذلني

 .أخرس فبات

 ....الميمة تمؾ في

 ....سراً  بكيتؾ

 عمناً  الدىر اليكتبني كي

 ....كبريائي ىجرني

 ...انيياري  دكي  فسمعت

 ...بنفسي ظني خاب فقد

 ...التمني  أشرعة كتمزقت

 ......ذليالً  الحمـ فسجد

 ....الميمة تمؾ في

 عنؾ مكطني سألت

 سراً  فأجاب

 بعد نمتق لـ

 .بعد نمتق لـ
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  احلنني

 فاذِ زشق

 .. سيرىا ِسرّ  أْمَتطي يَمة  لغَ  َأِحف  

   َكمل   دكف  الِبقاعَ  بيا أجكبَ  كي

 .. ممل أك

   باألناـِ  َتُع    أرض   إل  أِحف  

 .. اآلبييف َغيرَ ...  الَتاًئييف سيرَ  بيا ألِسيرَ 

 .. َمجنكف  لمرف   

 .. كجكىيا بكل الَعَبثية يعيُش 

 .. ِظميا تسبقُ  لَغيَداء  

 ِء الًشتا برد َتسِرؽُ  ألَناِملَ 

 ..  المقاء دؼء خانيا َأُكفّ   مف

 .. الكبرياء أْجيضيا َحِبيسة   لدمعة  

 .. طفكَلِتنا لُصَراخِ 

 زمنو ِجَراحُ  شكىتو الذي



 .. الًصكت أبكـ فصار 

 ... لرفقة  

 .. الحياة ككاليس خمف يدكر بما تتَرّفقُ 

 .. الحمراء ليم  لحكايةِ 

 .. طفكلتي كانِدىاَش ..  براءةَ  َتْخِطفَ  كي

 .يكماً ......لو أعددتُ  قد مساء  ل

 .. ليمة كل في كما لي ُيعدَّ  أف قبل

 .. المالم  معيا تنصير لمرآة  

 القدر  رسميا ُخطكًطا فتخبك

 .. الًزمف عبرَ 

 .. لعيد  

 .. بسالـ الحزفُ  فيو َيرُقدُ 

 .. لقمب  

 .               َفَثِمل زائراً  ِعْشقوِ  مائدةِ  عم  دعا

 .....َأِحفُ 

 ...كَأِحفُ 

 ...كَأِحف
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 ىدأخ اىيْو

 فاذِ زشق

  إليؾ الميل َىػْدأَة َياْ 

 .  الُسػػػرَّى 

   كما  كجػػد غػاب ما

 .انجمػػ 

     العمرُ  منافيَّ ما في

 .انطػػكى 

  القداسِة  رحابِ  كفي

 .استكى 

   ُجد  اإلصباح حاديَ  يا

 .رؤى  بػػ

   الػػركح تَػيػُفك إليؾ

 .كالُمشتك 

 ُعرى  الكدِ  تبيافِ  في يل



 .الن يػػ 

 كػػل غيثو مكاسـِ  كفي

 .المنػػ 

   كػػنفػِو  في الميل َسَمارُ 

 .ىػػػدى

   يمثمػػو  الكرؽ  كنكارس

 .الد جػ 

 يحممو أجنحتو كظالؿ

 .المػدى

    صمػتؾ نافػػذة عم  

  أجراس  أقرع

 .الُمقػ  

 الّندى قطرات تترؾ فال

 .  الُممتق  حيرى 

 تتسػػربل  أف ليا ىييات

 .الُمشتي  دكف 
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 ٍاطس ًٌّ

 فاذِ زشق

 معيَّ  فالتمشي تعاليّ 

 .المطر تحت

 .لمركح متسع فيناؾ

 .الدؼء َيّمَتِحفيا ىناؾ:_قالت

 .الدؼء َيّمَتِحفيا كىناؾ:_ قػاؿ

 أآلؼ الركح فييا كُتّمَمس:_قالْت 

 .المرات

 .السماءِ  بنقاءِ  نحف أنقياء:_قػاؿ

 .األركاح لتغسل السماء نقاء تطارد ُكُجكُىنا

 .العطش َيّكسكىا عارية األركاحُ :_قالْت 

 .المطر النقاء كفراشات بيذا سترتكي :_قػاؿ

 .الندى بمميا تتثاءب كياسمينة

 .األلق كما الفراشات أتح :_قالْت 



 .الغيـ كما نقية:_قػاؿ

 .الَضيّ  مف دنت إف خافقيا سيرتعش:_قالْت 

 المطر تحت أكتبؾِ  مازلْت :_قػاؿ

 .لمركح حكايا

 .  تكتب حيف تػػراؾ الركح كمازالت:_قالْت 

 .أراؾ كي اكتب

 .المطر تحت العاشق العصافير بريش سأكتبؾِ :_قػاؿ

 .المتكسرة بأجنحتي َسُتَحِمقُ :_قالْت 

 .....الطيف بألكاف بالريشِ  سأكسكؾِ :_قػاؿَ 

 .المطر منشكر 

 .قزح كقكس كَترسمني:_قالْت 

 .الطيف كألكاف كأرسمؾ:_قػاؿ

  ألكاني  فرشاةَ  متُ قدمم:_قالْت 

 .األلكاف َتَحّيد فتختار الطيفِ  ألكاف أختارُ 

 الفضة  داىمتيا خصمة مف صنعتيا فرشاة سأىديؾ:_قػاؿَ 

 .اإلحساس كل األلكاف  كل تمزج لكنيا 

 .   بعدغػػد ألقػاؾ َعمَّني:_ قالْت 

 .يأمػػػػل لمقياؾ كَغدي



 .آلأفتػػأ بينيما كَعمَّني

 .يشرؽ  لفجرؾ فأمسي
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 إّاب ً سساب 

 ) فاذِ زشق(

 ....اإليابُ  أنت

 .السرابُ  كأنا

 كفي أرنك فإالما

 العتُب  قبضتي

 .يصبك 

 الُمَعنَّ   فممشكؽِ 

 .َعَتب  

 الُمَسجَّ   كلمكصلِ 

 .  كَجل  

 الغزِؿ  عنؾ فدع

 .  باألكفافِ  الُمَحَملِ 

 جري    طائر   فأنا

 .يبالي ال



 السمػػػاء ُيَعػػانقُ 

 .  الياَ غَفيُ 

 ......  عػُػػػػدْ 

 ...الػسػػػراب فأنا

 ُيْقصيني  شي  ال

   ُيدنيني  شي  ال

   منصة  َتّعَتميَّ  فمف

 .األحداؽ

   إغفاءة ترى  كلف

 .المشتاؽ

 . األضداد كىمكسة

 ... أنا ما

.سػػراب إآل          
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   (فدسُ أغسو)

 مسري ٍسًج

 ...أراؾ حيف عينيؾ مف فجري  أغسل

 بكجيؾ؟ أزىك حيف..  فنيّ ج عم  اشفق كـ 

 محياؾ؟ مف الصباح فـ في جميل ميالد أي 

 ... نفسي كخاطبتُ  تأممتؾ 

 ؟ مبسمؾ ىدكء ؟ عينيؾ بريق أدمنتُ  كـ 

 ؟ جبينؾ عم  الناعـ شعرؾ ؟ الدقيقة مالمحؾ 

 ؟ نيار ليل أنفي في القابع كعطرؾ 

 ... صدرؾَ  في بمعجزة هللا حباؾ

 ...كاكتفيت معيا إحساسي حررتُ 

 ...أكىاـ العالـ ىذا في أرى  عدت فما 

 ... حضارات أك منارات

 ...األشعار حدكدىا جزيرة سكى  أرى  عدت ما

 ... بنياف أك عمراف يمألىا ال



 ...نسياف أك غياب فييا يزكرنا كال

 ...كأكزاف قكافي ألحانيا جزيرة

بداع فف في المكج عمييا يحنك  ... كا 

 ... حرفاف سحرىا جزيرة

 .. آف في الباء ك الحاء جنكف 

 الرباف ىك... كاحد ساكف بيا

... العيناف ذات مف بميفة يبدأ كفجرىا
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 (ٌٍّاً عطس أزد)

 ٍسًج مسري

    كككباً  عشر أحد يكسف أضن 

 أياماً  مثميـ كأضناني

  أراؾِ  ال...أسمعؾِ  ال

 يديّ  حاؿ كما اشتكت عيناي

  ** 

  ماء شربة اسقن  قمبي صرخ

  ىكاء بي ليس مركج يا

  تزداد كحرارتو تتألـ فارغة شيقة منو تخرج

   صدري  في الكحدة المسكيف يصارع

  األياـ عميو ازدادت كمما

 العذاب مف ش  عيني قرة يا دكنؾِ  فالصبر

** 

 الثبات فاتحة عميو قرأتُ 



  كالظمأ البرد كاشتك  قميالً  ىدأ

  ماء كقطرة نبضاً  يريد

 مرتبكاً ..اليذياف حافة عم  تركِتو قمبي جنة يا

 النيراف فيو يطف  غيرؾ أحد كال

** 

 لمبقاء الممكـك يصارع يكماً  عشر أحد

  الحناف مف جسر لو امتد باألمس أتيتِ  فمما

   حياه قمبي كشيق دمي تراقص

  الظمأ انتعاش كطعـ السحر كبرائحة

 النبضات فيو كتسارعت العركؽ  تفتحت

                      .الساعات كل بعدىا فتكقفت حبيبتي أتيتِ 
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 اىطسق فراج

 زلَد( عَس زلَد) 

 زىكرا النضير غصف مع الدىر سقاؾ

 سركرا القالئد بيف العشق فأنبت

 عشقا الثنايا بيف النسيـ فيز

 كركدا الصخكر مف بعث قد زالؿ كأف

 ترتسـ الزماف عيش ف  الحب فذكرى 

 السطكر عم  جف قد العشق كدمع

 تجكؿ الميال  خطكات مف راجيا أيا

 تثكر شعمة غماـال مف فتبعث

 النكر ف  الحياة كلدت قد الجمؾ

 القبكر النفس تجكؿ حت  سكيا سنحيا

 الحسف نبتت قد الحياة رحـ فمف

 الحكر كلدت قد الجماؿ اكحل كمف

 النجـك لمعت كيف فياسائال



 البدكر كامل القمر أنار كيف كجييا فسأؿ

 النكر ببمسـ المساء نسمات تزينت ككـ

 تزكر المساء ىكرز  مع الفجر ربيع كاضح 

 البرؽ  كسابق قمب  ال  النبض فدب

 الشرؽ  يازىرة عيناؾ ف  الشمس مرأة لرؤية

 برؤيتؾ إال ظالمت  كاليرد شككت

 عشق  كشاح بيف الفؤاد ف  تغكصيف

 امنيت  لكحة عم  صكرتؾ االحالـ فرسمت

 قمب  نكر أضاء الذى اليكى  بدر بأنؾ

 لغيبتؾ األياـ تعمل كيف فياغائبا

 قمر ل  كانت  حالكا الـالظ فأف

 لعكدتؾ البيجة الزماف سيكسك

 المطر مع حبؾ بقطرات السماء كتبعث

 ليكى  الرجاء كسقـ عيناؾ اصابتن 

 كجييا محاسف مف بجيش قمب  كغزا

 الغكى  مف ميتا صرت عيكنيا اجل فمف

 كالككاكب النجـك بيف حسنيا ف  تجكد

 البدر عكدىا مف ييتز كغصف



 كمكاكب فكاجا عيناىا رؤية ف  ييز

 السحر مطمع رؤية ال  الميل كجنكف 

 العشق خطاب استقل قد الشرؽ  فمف

 القدر ل  كساقؾ كلدت قد الشرؽ  كمف
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 سازج 

 ( عاديل سعْد عسفاخ)

 تبكييا كقمكبنا سارة ماتت

 تؤكييا كي لبالدي لجأت بعدما

 الميمـك خدىا تكسد جاءت

 يشفييا عمو الكنانة فخذ عم 

 كميا بةالعرك  مثل خذلناىا

 نحمييا أف عجزنا الطفكلة حت 

 الظممة في األلـ ساعات مرت

 يفدييا منقذ أك جدكى  دكف 

 اإلىماؿ مف بئر في سقطت

 فييا ساكف كالمكت غطاء دكف 

 األكبر رفيقيا مثل ماتت

 ينادييا مكت إل  ىربت كأنيا

 عاـ منذ ربو لق  بدارجة ىك



 ننعييا بدمكعنا التي كىي

 يبالد كياف ىزت زىرة يا

 نحكييا قمكبنا في غصة يا

 خذلناؾ قد كنا اف أخانا  عذرا

 ننجييا كنا بأيدينا لك كهللا

 سكريا بنت يا أمرؾ هلل

 فييا خمكد كال دنيا إنيا كعذاءنا
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   ادلطناق ّػثٌا

 ( عاديل سعْد عسفاخ)

 مدينتي باب عند المشانق نصبكا

 إنساف أنني سكى  لي ذنب دكف 

 كمما أربابي في الضرب كاشتد

 مكاف بأي صمكا أك الشيادة َنطقكا

 كميا المشانق نصب الذي ذا مف

 إنساف  نعتناه نسميـ مف كغد

 قبكلو المتاح األمر كحقيقة

 جباف كمب َنسل مف كمب انو

 مسالميف كجو في النيراف فت 

 الشيطاف عبدة مف مدبر فعل

 البالد شرؽ  في ُىنا قد ُأَمتي يا

 الفئراف كما صيدا أصبحنا كَغربيا

 ديني بني مف كاحد َقتل إف



 النيراف في كأىمو ألقكه: قالكا

ف  عمننا بجيكشيـ أعدمكنا كا 

 بتفاني كمو العالـ صفق

 كمسالـ مسمـ أنني ذنبي كل

 األكطاف داخل حت  مقيكر

 أخكتي يا جرى  مما تعجبكا ال

 بحساـ ناصر  سيأتي حتما

 عمييـ كجار دينو أبناء باع مف

 الرحمف مف يخش  ال حتما

 كميا المظالـ تؤت  لقديرا عند

 الدياف الكاحد كيبق  تفن  فالناس
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 طيٌزا زثا

 ( عاديل سعْد عسفاخ)

 ينتظر مف أنا لست

 العشق صدقة تأتيو أف

 المشاعر شحيحة مف

 اليكى  بائعة مف كال

 النقش ييكى  مف لكل

 الغريزة جسد فكؽ 

 الشيكة منحنيات خمف يميث مف

 غيري  عاشيا عابرة ليمة فتات لعقمو كيمقي

 لمحب طريقا بالكممات فرش مف أنا

 الكد مفردات مف بأزىار أسكاره كزيف

 زكاياه كل في اإلخالص عبير كنثر

 !كقير كجع سكى  يجف كلـ

 !الصيف كشمس تككني فال



 الشتاء كدع بعدما حارقة تأتي

 الخماسيف كرياح تأتي كال

 !ذكرياتي مراكب ُتبحر حيف

 المنيكة مشاعري  تضعف لف

 الكىـ مف ُصنعت أمصاؿ أماـ

 الكذب يعتريو تمثاؿ أماـ تجثك كلف

 كارحمي ماضيؾِ  خذي

 الفضيمة عف المارقيف ضباب خمف

 الخداع محراب في صمكاتؾِ  كأقيمي

 غيمة غيث ينتظر مف أنا لست

 الكحل ذكر مف حبمت

 !التسام  مسم  تحت َتبِنيو كتريد

 النقي الحب أشجار تحت ترعرع مف أنا

 أنتمي كلمفضيمة

 جنيا حبا عمي تساق  أف أنتظر

 طيكرا حبا
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 إىْل  اذىة ىِ

 (عاديل سعْد عسفاخ)

 .. سفينتنا شراع حطـ قد غركرؾ

 الحب ثكب مزؽ  قد

 الكممات نير كلكث

 .. خطاياؾ برث َمجُدكلة صارت

 العطش  آالؼ تراكض اآلف

 العشق لنغـ

 . الكذبات آالؼ الحمـ نيد مف لتسقييـ

 

   اليانعو رؾصد أكراؽ بيف  ألغفك راكدتني

 كاليكى  جرحي تؤكي   جنة كحسبتيا

 .. النكزات شديد شكؾ فكانت

 تعنيني تعد لـ جنتؾ

   سككني استبحت بعدما



   براءتي كاغتصبت

 ! كضميري   داخمي شكىت ك

   الكبرياء رداء عني نزعت

   الفراؽ بنار قمبي كلفحت

   التجاىل ببرد ركحي كجمدت

 . التجني ثكب باقتدار تنس  كرحت

 

 اآلف

   كأرحل بو تأت لـ ما معؾ خذ

 صافيو سماءي كدع

 غركرؾ بدخاف تمبدىا ال

   كىـ  فدخانؾ

   تمطر لـ كغيكمؾ

   تمطر لف كسماءي

 يرجع لف كقمبي

 يخضع اك

 . يتكسل يجثك اك

 



 الرجاء يجديؾ عاد ما

   فيكى   خياؿ مف صرحا كاف قد

 ظممتني

 . يعكد لف كدا كخسرت

 عني إليؾ

   جراحي أداكي  ىنا ىا سأمكث

 .. قسرا األياـ مف الذكرى  كسأنزع

 مني تاه قد فطريقؾ

   نسيتو

 . أقدامي كنستو

 .. تنتظر ال

 . إليؾ أذىب لف..  إليؾ أذىب لف  فأبدا
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  ازالٍَ دٍ ىِ ٍص

 )ّاخر ضسقاًُ (

 

 احالم  دى ى  مش

 أيام  دى ى  مش

 احالم  دى ى  مش

 بيك  كرسمتيا حممتيا الم 

  أيام دى ى  مش

 لياليك  كسيرت عشتيا الم 

 احالم  ازاى نسيت 

 أيام  لميف ادين 

 احالمنا قسمت انا

 اتنيف عم  كايامنا

 ضحكتنا رسمت انا

 قمبيف ك كفرحتنا



 اشكاقنا كتبت انا

 بدمعيف كاكجعنا

 احالم  ازاى نسيت 

 ايام  لميف كاديت 

 عقشتؾ انا

 اماف الخكؼ دنيا ف 

 العمر طكؿ فيو نعيش

 سيرتؾ انا

 سيراف قمر الميل قمب  ف

 الفجر عميو طمعت 

 عرفتؾ انا

 الحاف النغـ بحر ف 

 االمر لبعدنا سممت 

 أيام  حناف كنسيت 

 احالم  كماف كبعت 

 احالم  دى ى  مش

 أيام  دى ى  مش



 مجموعة مؤلفين الفكر الحر لقطات

94 

 

 ًذْين ًأّدِ  مْف

 )ّاخر ضسقاًُ ( 

 عنؾِ  سأحكي

 الطرقاتِ  كل ف 

 عميؾِ  سأشيد

 شكارعنا كل

 القديمو

 أتمق  مازلت

 الطعناتِ  منؾِ 

 ؟؟ كأتسأؿ

 طاكعؾِ  كيف

 الجريمو تمؾ عمي قمبؾ

 أنا ألستُ 

 كنت الذى

 يكماً  حممؾِ 



 أنا ألستُ 

 كنتِ  الذى

 تتعبدِ 

 دكماً  عينيا ف 

 قمبؾِ  تكقف كيف

 بأسمي النبض عف

 عينيؾِ  مف ضاعت كيف

 رسمي مالم 

 يداؾِ  فقدت كيف

 حساسالا

 جسمي بمالمسة

 يكما نترؾ لـ

 منا ييرب

 يمول نترؾ لـ

 شفاتينا بال تسير

 حار عناقا كاف قد

 يدينا ف  يذكب

 الكاحد كالجسد كنا



 ليمو كل ف 

 بيننا مف العرؽ  يتصبب

 أيف مف ندري  فال

 الذى كل كنسيتِ 

 ايدينا بيف كاف

 أقدامنا كعيكننا

 كشفاتينا

 مشينا كـ

 حممتؾ ككـ

 زراعيا عم 

 عينيا كف 

 ضحكنا ككـ

 بكينا ككـ

 تجرى  ككانت

 عؾدمك  عيكني ف 

 دمي ككاف

 عركقؾ ف  يجري 

 صدرؾ كاف



 بيت  ىك

 كزراعيا كقمبي

 حصكنؾ

 صرتِ  ككيف

 قمبؾ أماتَ 

 أخبريني

 طاكعؾِ  كيف

 تقتميني أف

 أستطيع لكأني آه

 أىممؾ أف

 أىممتيني كما

 كأىجرؾ

 ىجرتيني كما

 كأنساؾِ 

 نسيتيني كما

 كيف كلكف

 كتيني كأنتِ  كيف
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 غدز 

 (ضسقاًُ ّاخر)

 

 بي كغدرت

 مرالع يارفيق

 أغكيتني بعدما

 كأنتظرتؾ

 تعكد أف

 يـك كل في

 أغريتني بعدما

 تضحؾ كنظرُتؾ

 بعيد مف

 بأنؾ فرحا

 ... ضيعتني

 حبؾ كاف قد



 دنيايا

 عمري  كربيع

 يارفيقي فمما

 بعتني

 لدي ما كل كأخذت

 ..كأخذتني

 قمبي ككسرت

 كىجرتني

 كصرخت

 كجيي في

 أبتعد أف

 كلطمتني

 ..كأكجعتني

 أسرتني بعدما

 لحبا بكممات

 طمما التي

 أسمعتني

 تكتفي كلـ



 لقمبي بغدرؾ

 كىجرانؾ

 ىجكتني لكنؾ

 كاذبة كبحكايات  

 ظممتني

 القمب ذاؾ كفي

 الشقي

 ..طعنتني

 دمي كأىدرت

 ُحبؾ كنظرتَ 

 عركقي مف ينزؼ

 عني كرحمت

 كتركتني
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 أقسَد

 ضسقاًُ ّاخر

 

 اقسمتُ 

 أعكد أال

 كرائُتؾِ 

 تدمعيف

 القسـ كفارة فما

 غمبني

 يفكالحن شكقؾِ 

 قمبؾِ  كشغاؼ

 كاأللـ

 احتممتُ  فما

 باألنيف عيكنؾِ  لمعة

 كانقسـ قمبي فحفق



 نفسي تكأـ

 ثميف كبينؾ مابيني

 باليكى  ككالنا

 يتسـ كالكفا

 بيِ  يميقْ  كاف فما

 تتعذبيف ارؾِ  أف

 نفسي أف اك

 تنتقـ نفسي مف

 فدمكعؾِ 

 تجرى  عيني مف

 تبكيف حيف

 كثغرؾ

 قمبي فرح مف

 يبتسـ

 أتألـ كنتُ  فإف

 تتألميف اكم

 ليِ  فكيف

 القسـ ابر أف
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 تالش

 ضسقاًُ ّاخر

 تخدني بالش

 حمكة لدنيا

 انكلو الم  كل

 غنكة منيا

 كأغني أفرح

 يكميف معاؾ

 الطريق كنص

 أرجع تسبني

 مر بحمـ

 بيكجع كشكؽ 

 تخدني بالش

 كاىـ لدنيا

 معاؾ كاعيش



 حمـ احم  ف 

 بقمبي كاطمع

 القمر عند

 بأيدي كالمس

 نجـ كل

 كأغني كافرح

 يكميف معاؾ

 الطريق كنص

 أرجع تسبني

 مر بحمـ

 بيكجع كشكؽ 

 كاخدني حبؾ

 السحاب لفكؽ 

 بقرب كمنؾ

 كتيرب تبعد

 قرب ما ككل

 كماف تبعد

 السراب زى 



 حاببني كتقكؿ

 سايبني كتركح

 كأغني كافرح

 يكميف معاؾ

 الطريق كنص

 أرجع تسبني

 مر بحمـ

 بيكجع كشكؽ 

 عاجبني يكمي

 لكحدي عايشكه

 بيفرح ساعات

 يبكي ساعاتك 

 يعدي يـك اىكه

 غراـ لكف

 كىياـ كعشق

 كشكؽ  كغياب

 كتحدي كعند

 ... بالش



 تخدني بالش

 حمكة لدنيا

 انكلو الم  كل

 غنكة منيا

 كأغني افرح

 يكميف معاؾ

 الطريق كنص

 أرجع تسبني

 مر بحمـ

 بيكجع كشكؽ 
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 زيٌ عَسك

 ضسقاًُ ّاخر

 

 عمرؾ حمـ كنت انا

 فيو عشت  الم 

 الشمس نكر كنت انا

 بيو بتدف  الم 

 بتسيرى  فجر كنت انا

 تستنيو الميالي

 حمـ كنت انا

 كضيعتيو ايديك  بيف

 

 القمر ض  كنت انا

 لياليك  ينكر

 عال  نجـ كنت انا



 بأيديك  لمستيو

 نغـ أحم  كنت انا

 بتقكليو شفايفؾ بيف

 حمـ كنت انا

 كضيعتيو ايديك  بيف

 

 عممتؾ انا

 كتعشق  تحبي ازى 

 نزلتؾ انا

 تغرق  بيح بحر ف 

 دا كل كبعد

 تطعنيو اخمص الم  قمبي

 حمـ كنت انا

 كضيعتيو ايديك  بيف

 

 ارجعمؾ مستحيل

 تان  انت 

 لقمب أكف  مستحيل



 كرمان  باعن 

 .. ىرجع انا

 تاني ليك 

 تحققيو صعب حمـ

 حمـ كنت انا عشاف

 كضيعتيو ايديك  بيف
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 ًزطرْين

 (عٌؼ مجاه ّازمياُ) 

 أحالمي في ؾكباندىم كباشتقمؾ كحشتيني

 سمعاني كالمي كل في أيكه أكيد سمعتيني

 أيامي ككل حياتي معاكي ككحشني كحشتيني

 كأحزاني أفراحي في أكقاتي كل ؼ كبافتكرؾ

 تطمني عيف بنظرة بتفيمني عيكف  كحشني

 حب مشاعر تحركيا حياة يعني جنبي كجكدىا

 قمب برقة تنكرىا بيتانو ألكانيا حياة

 مني ضحكتي جتخر  ظل خفة يعني كجكدىا

 يعممني تكميف بدكف  بيستكعب كبير كعقل

 يغذييا الركح بيركي  فياض نيل يعني كجكدىا

 تدفييا لمركح شمكس البرد عز يعني كجكدىا

 تداكييا جراحنا تمـ بمسـ تككف  اآلآآآه كعز

 محتاجمؾ بجد أمي يا باندىمؾ كياني بكل



 مشتاقمؾ فؤادي حبيبتي القمب نبض يا كحشتيني

 كحنيني حبي كليكي كسنيني ي عمر  فداكي

 تخبيني الدنيا مف تضميني جنبؾ أككف  ينفع فمك

 كحشتيني الككف  كرب معني لمحياه بتدي

 كحشتيني الككف  كرب
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 ( ىْد)  

 عٌؼ مجاه ّازمياُ 

 يكف الميت ليت

 كددناه ما إال يحدث فال يكف الميت ليت أال

 نخشاه مما شيء قمكبنا يمس فال يكف الميت ليت أال

 رجكناه ما جل جكدؾ كفي دعكناؾ ربي افي

 ترعاه الرب عيكف (القمب كتيف كنبضاتي سكيدائ )

 قصمناه ما شئنا كلك صمد كمكح كقسماتي تعابيري 

 تمناه ما أقص  الشمس كنكر سجيف كفرد كأفكاري 

 عرفناه عدنا كما كاستتر غاب آفمةكنجـ أحداقي ترى 

 ناهكجد ما بحثنا أمو مف تاه كطفل مني شارد باؿ ك

 نداه كدمعي زىر تكف آمالي الظف بحسف ربي فيا

 أبياه ما كردي ربيعا بغيماتو أيامي خريف فيغدك

 باله تطير تحمق قيدىا تحرر كفراشة تغدك كركح



 سماه فتعمك كزخرفة كتغريدا أطيابا الككف  يصير

 ضياه ينير محياي يخبك فال النضرة دائـ ألق ك

 افتعمناه ما ابدا األعماؽ مف ثغري  في يدـك بسـ ك

ننساه فال األثر طيب كعطر بالعبق تفكح كذكرى 
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 (عطقَ أسطٌزج) 

 زطْص إتساىٌْ أمحد

      كالقمر الشط ف ك النجـُ 

 نحرىا في البريق ذاؾ

      المنتظر الكليد كالفجر

 إلييا يحممني طكفاف الشكؽ 

 يرتجف المقاء قرب مف كالقمب

       كالشجر لمديار يحف كعصفكر

 البشر بيف مثميا مف

ًً  تحمت حكر    كميا بالمحاسِف

      كانتشر ربكعي في تألأل نكر  

 كصفيا في الفؤاد حار مف ىي

 تجمت الخمكد رحـ مف أسطكره

 الكماؿ شرؼ حازت

      قدر ك بإقتدار 



 عينييا خمجاف في الساكنو الضحكو تمؾ

 كالدتيا لحظو الشيكد المالئكة ثمو

 شفتييا محراب في المتعِبد كأنا

      المطر حبات بفعل لمرسـكا إسميا

 كاليكى  الصبابو عشقَ  عشقتيا

      منيمر شالؿ حبي كفيض بيا أنا متيـ  

 صكتيا قيثارة في العنادؿ عزؼ

      ينحدر صداىا في البالبل شدك

 المني غايو يا األبديو معشكقتي

      ُمعَتبر ناسؾ   لكل العشاؽِ  ِقبمو يا

 احضانيا يكما برحت ما

كالَحَضر بالديار أعبأ عدت ما مسكني ىي
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 عين غػة

 فسّدج ضقري

 

 الفراؽ كقت الكقت  جو ك..عني غصب حبيتؾ

 ..انساؾ الـز عني غصب..سكني جكة مف ىكاؾ

 ..ىالؾ كياؾ ركحي بس..ركحي ىك ده عشقؾ

 ..فداؾ ىي بقت عزتي ك..سابتني عشانؾ كرامتي

 ..عذاب ليا..ليؾ ادماني..اخبي الـز ليؾ ضعفي

 ..العقاب ىك عنؾ بعدي ك..مني تةح ىتاخد بفراقؾ

انساؾ الـز عني غصب بس..عني غصب حبيتؾ
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 )ىْو(

 مسازههناد 

 انا ليو بمد خطايا

 لحد عني بعيد

 كل اما يبقي معايا

 بحس اني كحيد

 يضرب لي الف كعد

 يحمفي احنا لبعض

 كيكسر المكاعيد

 يرسـ لي الف حمـ

 كزينو خياؿ ك عمـ

 كاصحي بجرح جديد؟

 كانا ليو ما احبش حد

 يرسـ لي ضي ككرد

 كقمكب عمي الشطيف



 يبقي لي شمس نيار

 قمري ك بير أسرار

كىدايا في المكاعيد؟
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 )ىٌزدُ(

 هنادمسازه

 أنا مش لكحدي

 بكره  أنا عندي باب بيطل عم 

 يمكف أككف فيو مبتسـ  

 ى الذكر   ك يمكف عايش عمأ

 أنا مش لكحدي 

 جركحي ةممنا ليا حيطة أمل مضأ

 يمكف تداري خيبتي كنكحي 

 أك ينبت تحتيا كردة أمل 

 تكنس القمب كترتكي ببكحي 

 أنا مش لكحدي 

 أنا كحدي بييـ بكتفي عنكـ 

 لـ في كجكدي بينكـماشكفت غير األ 

 كالعمركـ حستكني كال كنتـ  



 شككة في ضير أحالمي فاسيبكني ى سك 

 أنا ....لكحدي.
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 ٍقاالخ
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 اىثامْح ادلسأج أسطٌزج

 زلَد عَس زلَد

 شػػػػػػاحبة مكسػػػػػػيكية أمػػػػػػرأة تظيػػػػػػر المسػػػػػػتنقعات قيعػػػػػػاف كمػػػػػػف الظػػػػػػالـ يسػػػػػػكنو حيػػػػػػث المحػػػػػػي  اعمػػػػػػاؽ مػػػػػػف

 بكائيػػػػػػا كفػػػػػػ  تبكػػػػػػ  ةمرعبػػػػػػ اصػػػػػػكات تصػػػػػػدر عرسػػػػػػيا ليمػػػػػػو الفتػػػػػػاة كثػػػػػػكب أبػػػػػػيض ثػػػػػػكب ترتػػػػػػدى الكجػػػػػػو

 منو تقترب عندما فزعا كتمكتا سماعو مف قمبؾ يخمع صكتا تصدر

 إسػػػػميا كالرقػػػػة الجمػػػػاؿ غايػػػػة فػػػػي فتػػػػاة فييػػػػا تعػػػػيش صػػػػغيرة متكاضػػػػعة قريػػػػة حيػػػػث  ىنػػػػاؾ القصػػػػة بػػػػدأت

 أي مػػػػػف أفضػػػػػل أنيػػػػػا تظػػػػػف ماريػػػػػا كانػػػػػت العػػػػػالـ فػػػػػي فتػػػػػاة أجمػػػػػل أنيػػػػػا يقكلػػػػػكف  النػػػػػاس مػػػػػف العديػػػػػد ماريػػػػػا

 ابػػػػداً  تنظػػػػر تكػػػػف كلػػػػـ ناضػػػػجة امػػػػرأة كأصػػػػبحت جماليػػػػا زاد ك ماريػػػػا كبػػػػرت القريػػػػة  فػػػػي مكجػػػػكد شػػػػخص

 أجمػػػػل تتػػػػزكج سػػػػكؼ أنيػػػػا تقػػػػكؿ كانػػػػت كأجمميػػػػـ مػػػػنيـ أفضػػػػل أنيػػػػا منيػػػػا ظنػػػػاً  قريتيػػػػا فػػػػي الرجػػػػاؿ إلػػػػ 

 العالـ في رجل

 الطفاؿ الشديد حبيا عنو المعيكد مف ككاف القرية مدرسة ف  تعمل ماريا كانت

"  . ماريػػػػػا" قمػػػػػب يكسػػػػػبكا اف اجػػػػػل مػػػػػف العرسػػػػػاف كتنػػػػػافس الحشػػػػػد ىػػػػػذا كسػػػػػ  فػػػػػ  . ليػػػػػا االطفػػػػػاؿ كحػػػػػب

 " رانشيرك" يدع  كسيـ رجل ظير

 الحصػػػػػػاف ركػػػػػػكب يمكنػػػػػػو الجنكبيػػػػػػة السػػػػػػيكؿ فػػػػػػي األثريػػػػػػاء الماشػػػػػػية مربػػػػػػي أبنػػػػػػاء أحػػػػػػد ىػػػػػػك: رانشػػػػػػيرك

 رجػػػػكلي يكػػػػف لػػػػـ أنػػػػو ظػػػػف لكنػػػػو اإلسػػػػباف مػػػػف األحصػػػػنة إكتسػػػػبك مػػػػف أكؿ ىػػػػـ الككمػػػػانتش كالككمػػػػانتش

 .الحصاف لرككب



 رانشػػػػػيرك أف ظنػػػػػت ماريػػػػػا جميػػػػػل  بصػػػػػكت كالغنػػػػػاء القيثػػػػػارة عمػػػػػ  العػػػػػزؼ كيجيػػػػػد كسػػػػػيماً  رانشػػػػػيرك كػػػػػاف

 .حيل ببضعة بإنتباىو الفكز كأرادت ليا المنشكد الرجل

 فػػػػػي لمنزليػػػػػا أتػػػػ  كعنػػػػػدما بػػػػو  ميتمػػػػػة ليسػػػػػت كأنيػػػػا رأسػػػػػيا تػػػػدير طريػػػػػق فػػػػػي معيػػػػا رانشػػػػػيرك تحػػػػدث إف

 كانػػػػت لسػػػػماعو النافػػػػذة مػػػػف رأسػػػػيا إخػػػػراج حتػػػػ  رفضػػػػت ليػػػػا  كيغنػػػػي تػػػػوقيثار  عمػػػػ  يعػػػػزؼ لكػػػػي مسػػػػاء

 .إنتباىو لكسب ىذا تفعل

 بقمبيػػػػا  الفػػػػكز يمكننػػػػي أننػػػػي أعمػػػػـ انػػػػا  !! ماريػػػػا ماريػػػػا متعجرفػػػػة  الفتػػػػاة تمػػػػؾ» نفسػػػػو فػػػػ   رانشػػػػيرك قػػػػاؿ

 «الفتاة ىذه أتزكج سكؼ أنني أقسـ

 بخيػػػػر شػػػػيء كػػػػل كػػػػاف البدايػػػػة فػػػػي جػػػػاكتزك  إرتبطػػػػا كرانشػػػػيرك ىػػػػي, ماريػػػػا سػػػػيطرة عػػػػف شػػػػيء كػػػػل خػػػػرج

 فػػػػي البريػػػػة الحيػػػػاة إلػػػػ  العػػػػكدة رانشػػػػيرك أراد قميمػػػػة سػػػػنكات بعػػػػد لكػػػػف سػػػػعيدة  عائمػػػػة ككػػػػانكا كلػػػػديف أنجبػػػػكا

ختفػػػػ  البمػػػػدة غػػػػادر البػػػػراري   لػػػػـ أطفالػػػػو لرؤيػػػػة فقػػػػ  عكدتػػػػو كانػػػػت المنػػػػزؿ إلػػػػ  عػػػػاد كعنػػػػدما لشػػػػيكر  كا 

 عمػػػػػ  منكبػػػػػا كاصػػػػػب  اىتمػػػػػاـ اى يبػػػػػدى يعػػػػػد فمػػػػػـ وعميػػػػػ ىػػػػػذا ماريػػػػػا الحظػػػػػت  لماريػػػػػا  إىتمػػػػػاـ أيػػػػػة يبػػػػػدي

 شكككو تأكدت حت  تراقبو فظمت عمييا اخرى  فتاة يعرؼ انو ماريا فشكت الكحكؿ تناكؿ

 .الراقية طبقتو مف امرأة رانشيرك تزكج

 ليمػػػػا فقػػػػ  إىتمػػػػاـ رانشػػػػيرك أبػػػػدا الػػػػذي كلػػػػدييا مػػػػف أيضػػػػا كغضػػػػبت رانشػػػػيرك مػػػػف كثيػػػػراً  ماريػػػػا غضػػػػبت

 تتنقػػػػل ماريػػػػا كانػػػػت األمسػػػػيات أحػػػػد فػػػػي.  كلػػػػدييا أجػػػػل مػػػػف الصػػػػبر فضػػػػمت لكػػػػفك  فقػػػػ  ىػػػػي كتجاىميػػػػا

 ىنػػػػاؾ ككانػػػػت عربػػػػة فػػػػي رانشػػػػيرك صػػػػادفت تتنقػػػػل ىػػػػي بينمػػػػا,  نيػػػػر مػػػػف قريػػػػب طريػػػػق فػػػػي ككلػػػػدييا ىػػػػي

 ذلػػػػؾ رأت عنػػػػدما. لماريػػػػا نظػػػػرة حتػػػػ  ينظػػػػر كلػػػػـ كلديػػػػو لرؤيػػػػة كتكقػػػػف فػػػػرآىـ بجػػػػكاره تجمػػػػس أنيقػػػػة سػػػػيدة

 النيػػػػر فػػػػي كرمػػػػتيـ أبييمػػػػا حضػػػػف مػػػػف فأخػػػػذتيـ كلػػػػدييا ضػػػػد كتحػػػػكؿ اعمييػػػػ الغضػػػػب إسػػػػتكل  المنظػػػػر

 الػػػػػدنيا كاصػػػػػبحت ذلػػػػػؾ عمػػػػػ  كنػػػػػدمت فعمتػػػػػو الػػػػػذي مػػػػػا ماريػػػػػا أدركػػػػػت فجػػػػػأة مػػػػػائي تيػػػػػار فػػػػػي إختفيػػػػػا كقػػػػػد

 لػػػػـ لكػػػػف كلػػػػدييا عػػػػف لتبحػػػػث النيػػػػر فػػػػي كغاصػػػػت كالصػػػػراخ  البكػػػػاء مػػػػف مشػػػػيد فػػػػ  عينييػػػػا فػػػػ  سػػػػكداء

 لنير نفسو فتركت ريمتوج تحتمل اف تستطع لـ.ليما أثر أي يظير



 أىػػػػل تاكػػػد حتػػػ  النيػػػر ضػػػػفة فػػػي مرعػػػب كيػػػاف فػػػػرأى النيػػػر مػػػف المسػػػافريف أحػػػػد مػػػر مػػػكالي صػػػباح فػػػي

 أخرجػػػػػػكه كممػػػػػػا كلكػػػػػػف النيػػػػػر ضػػػػػػفة عمػػػػػػ  مػػػػػػف اخراجػػػػػو كحػػػػػػاكلك جثتػػػػػػو عمػػػػػػ  فعثػػػػػرك ماريػػػػػػا انيػػػػػػا القريػػػػػة

 تبكػػػػي امػػػػرأة أىر  أنػػػػو قريػػػػة سػػػػكاف أحػػػػد قػػػػاؿ المظممػػػػة الميػػػػالي احػػػػد فػػػػي لكػػػػف. سػػػػراب كأنػػػػو تمػػػػاـ تختفػػػػ 

 أطفػػػػال  أيػػػػف كتقػػػػكؿ تبكػػػػي رأكىػػػػا أنيػػػػـ يقػػػػكؿ كبعضػػػػيـ النيػػػػر ضػػػػفة فػػػػي كتمشػػػػي أبػػػػيض ترتػػػػدي كانػػػػت

 . الباكية المرأة أي يكركنا ال سمكىا اليـك ذلؾ كمف, ؟

 النػػػػدـ بػػػػدمكع يػػػػـك كػػػػل تبكػػػػ  اليكركنػػػػا السػػػػطكرة فكفقػػػػا الباكيػػػػة المػػػػرأة معنػػػػاه اسػػػػبان  مصػػػػطم   اليكركنػػػػا

 لعنػػػػػة رانشػػػػػيرك كتقػػػػػكؿ تصػػػػػرخ النػػػػػاس فيػػػػػو كتممػػػػػ  تيمػػػػػس يػػػػػـك كػػػػػل انيػػػػػا ذلػػػػػؾ مػػػػػف كاالفظػػػػػع اكالده عمػػػػػ 

  عمػػػػػػ  فيعثػػػػػػرك القريػػػػػػة اىػػػػػػل تسػػػػػػتيق  فعنػػػػػػدما االطفػػػػػػاؿ الػػػػػػ  يػػػػػػداه دبػػػػػػت فقػػػػػػد تتفػػػػػػاقـ اصػػػػػػبحت اليكركنػػػػػػا

 قتم  اـ غرق  اما االطفاؿ

  االغريقيػػػػػة الميػػػػػا اسػػػػػطكرة مػػػػػف اخػػػػػذت االسػػػػػطكرة تمػػػػػؾ اف المحتمػػػػػل مػػػػػف اف اتضػػػػػ  البحػػػػػث خػػػػػالؿ مػػػػػف

 منيػػػػػا تغيػػػػػر كنػػػػػت ىيػػػػػرا لكػػػػػف الميػػػػػا أسػػػػػميا جميمػػػػػة ممكػػػػػة يحػػػػػب" بكسػػػػػيدف" البحػػػػػر ألػػػػػو أف فيػػػػػو التػػػػػ ك 

 كميـ  االطفاؿ كل تقتل فبدأت الميا فغضبت النير ف  بيـ كألقت أكالدىا فقتمت

 The Curse of La Lloronaباسم 2019 فيلم فى القصة تجسيد تم

 قادمة اليكركنا رفااحذ كبكاء  صراخ صكت منامؾ ف  سمعت اذا كاخيرا
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 "حنٌّا اإلهتاً أغاتع"

 عثد اهلل ضاىني

 نحترميا أف تجبرنا المؤلمة المكاقف بعض

 المكت حت  ذاكرتنا في حية لتبق  كنقدرىا

 لكقػػػػت حقيقيػػػػة كجػػػػكه ظنناىػػػػا التػػػػي األقنعػػػػة تمػػػػؾ   األقنعػػػػة تسػػػػاقطت كال األغطيػػػػة انقشػػػػعت مػػػػا فمكالىػػػػا
 تغطييا كانت التي الزائفة األلكاف كل عم  أتت المكجعة المكاقف غسمت جًدا  طكيل

 يأكميػػػػػػا   جػػػػػػًدا سػػػػػػكداء القمػػػػػػكب بعػػػػػػض   آنػػػػػػذاؾ الحيػػػػػػاة كأسػػػػػػكداد األيػػػػػػاـ ظممػػػػػػة رغػػػػػػـ كاضػػػػػػحة كباتػػػػػػت
 . اإلنتقاـ إال ترى  تكاد ال حت  الحقد

 نفسيا لترئس الزمف مف عقد بعد كلك لتعكد كتخط  كترسـ كالخبايا النكايا فُتبيت

 ؟! أقكؿ ماذا..  كالطيارة البراءة قمة في افك لمكقف خبيث مزيف رئيس

 النكايػػػػا بحسػػػػف المخضػػػػبة أيادينػػػػا كعػػػػركؽ  أركاحنػػػػا مػػػػاء مػػػػف الثمينػػػػة الػػػػدركس كنأخػػػػذ دائًمػػػػا نػػػػتعمـ نحػػػػف
 مشػػػػػاعر عمػػػػػ  حفاًظػػػػػا بيػػػػػـ مػػػػػنيـ كنختبػػػػػ  أفعػػػػػاليـ تالحقنػػػػػا حتػػػػػ  الحيػػػػػاة كحػػػػػب بالتفػػػػػاؤؿ   تجػػػػػاىيـ
 .. لحظة الظف بيـ نسيء ال حت  ممزقة مدفكنة

 أف دكف  دمائنػػػػػا مػػػػف كتشػػػػػرب لحكمنػػػػا مػػػػف كتأكػػػػػل أركاحنػػػػا عمػػػػػ  الحارقػػػػة الحقػػػػد شػػػػػظايا تتسػػػػاق ..  ـثػػػػ
 تشبع

ذا  أنفسنا عف بالدفاع لحظة مافكرنا كا 



 قسكة بكل نحكنا اإلتياـ أصابع تكجيت

 .. كأقس  أشد فعل رد قاسي فعل لكل أف كتناسكا كنسكا بنا فعمكا ماذا انظركا

 بأبشػػػػػػع لمعػػػػػػالـ أظيركنػػػػػػا حتػػػػػػ  يحتممػػػػػػكه فمػػػػػػـ قسػػػػػػكتيـ رحػػػػػػـ مػػػػػػف ردالػػػػػػ كػػػػػػاف األعػػػػػػذار انقضػػػػػػت كحػػػػػػيف
 صكرة

 .. لقذارتيـ اي

 ظمميـ عف الحقكؽ  استرداد يـك سُيسألكف 

 .. القيار الكاحد هللا بعدؿ كسنفكز
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  "اخلٌف مٌزًّا"

 . ضاىني عثداهلل

 . العشريف ك الكاحد القرف  ككركنا

   بالكباء األرض رئة امتألت ك العالـ مرض

 " الطاعكف " يسم  كاف بما الككركنا ىذا ذكرني   كاحدة كلمرة حتمي لكنو مؤلـ يرغ أمر

 .. الخطاب بف عمر الفاركؽ  عيد ف 

 البشػػػػر  نحػػػػف منػػػػا نقاىػػػػة بفتػػػػرة المجػػػػرة تمػػػػر أف المتكقػػػػع مػػػػف كػػػػاف  !اليمػػػػع؟ ك الصػػػػدمة ىػػػػذه كػػػػل لمػػػػاذا
 .ليا تقديرنا كعدـ المستمر إزعاجنا مف تتعاف 

 .. تركيبتو تحميل يستطيع ال بفيركس البشري  الفيركس قتلك    بالسـ السـ قتل

 منػػػػػػا تسػػػػػخر  !تكاجػػػػػده؟ مكػػػػػاف أيػػػػػف أك ماىيتػػػػػو نعمػػػػػـ ال بشػػػػػيء محاصػػػػػركف  نحػػػػػف ك اآلف شػػػػػعكرنا مػػػػػا
 بعضػػػػػنا نظمػػػػػـ   مقننػػػػػة الغيػػػػػر ك مشػػػػػركطة الغيػػػػػر الحريػػػػػات ك البعيػػػػػد الماضػػػػػي نتػػػػػذكر حينمػػػػػا مشػػػػػاعرنا

 .ييكف  هللا عند أنو كنظف   ُنعذب   ننافق   نغتاب  

ػػػػػػػدنا الشػػػػػػػعكر  بػػػػػػػنفس نحػػػػػػػس ك ذاتػػػػػػػو الشػػػػػػػيء نكاجػػػػػػػو كمنػػػػػػػا طكيػػػػػػػل عيػػػػػػػد بعػػػػػػػد  كالترقػػػػػػػب  الخػػػػػػػكؼ كحَّ
 ...رحيًما مكًتا نمكت كقد   جميًعا سنعاني

 



 : الختاـ في

 محظػػػػك   فينػػػػا أحػػػػد ال الحقيقػػػػة فػػػػي لكػػػػف    قيػػػػدىا عمػػػػ  سػػػػيبق  الػػػػذي المحظػػػػك  أف تُظػػػػف أنػػػػؾ أعمػػػػـ
 المشػػػػػيد  يعيػػػػػدكف  ك سػػػػػيألفكف  كالنػػػػػاجكف  األخػػػػػرى  الحيػػػػػاة فػػػػػي تحقالمسػػػػػ جػػػػػزائيـ سػػػػػيتمقكف  مػػػػػاتكا الػػػػػذيف
 يحصػػػػد آخػػػػر مػػػػكت يػػػػأتي حتػػػػ  عيػػػػده إلػػػػ  العيػػػػد سػػػػيعكد   غرائزنػػػػا تسػػػػتعبدنا نتغيػػػػر  ال البشػػػػر نحػػػػف

.. الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف  كينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض
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 ًذأثريىااىنراتح 

 تدزاًُأميِ 

 يا كتأثيرىا  لمف يعشقيا بك الكلكع الكتابو 

ىػػػػػ  ببسػػػػػاطة ممارسػػػػػة ىكايػػػػػة اشػػػػػبو بالسػػػػػحر عبػػػػػارة عػػػػػف تجسػػػػػيد االفكػػػػػار كاألراء كالمكاقػػػػػف كاالحػػػػػداث 
قمػػػػػػػت سػػػػػػػجعت اـ نثػػػػػػػرت اـ بعثػػػػػػػرت كمػػػػػػػا ىػػػػػػػي ..... تناسػػػػػػػقت كتناغمػػػػػػػت اـ  فػػػػػػػ  سػػػػػػػطكر كثػػػػػػػرت اـ

غمبتيػػػػػػا العشػػػػػػكائية لكنيػػػػػػا سػػػػػػاحرة جميمػػػػػػو محببػػػػػػو لمػػػػػػف يعشػػػػػػقيا كخالبػػػػػػو جذابػػػػػػو لمػػػػػػف يعشػػػػػػق قراءتيػػػػػػا 
 كالعكس تماما لمف يكرىيا اك يشعر انيا كاجب اك اجبار 

ة كتػػػػػػب الدراسػػػػػػو كلمعظػػػػػػـ عشػػػػػػاؽ القػػػػػػراءه كالكتابػػػػػػو مزيجػػػػػػا غريبػػػػػػا منػػػػػػذ الصػػػػػػغر مػػػػػػف عػػػػػػدـ استسػػػػػػاغ
كالشػػػػػغف كاليركلػػػػػو خمػػػػػف اي عنػػػػػكاف )حتػػػػػ  لػػػػػك كػػػػػاف بكقػػػػػت الدراسػػػػػو كاالمتحانػػػػػات( كاكثػػػػػر الشػػػػػغكفيف 
المشػػػػػاغبيف كقػػػػػت دراسػػػػػتو بكػػػػػل تأكيػػػػػد عػػػػػاش المحظػػػػػة المثيػػػػػرة التػػػػػ  يقػػػػػراء فييػػػػػا كتابػػػػػو المفضػػػػػل كىػػػػػك 

 ف  كتاب دراسو )ربما ال يخص الفصل الدراس  اك ال يخص السنة بأسرىا(  أمخب

كبرنػػػػػا تظػػػػػل كتبنػػػػػا القديمػػػػػو تسػػػػػتيكينا مػػػػػف حػػػػػيف ألخػػػػػر ككػػػػػذا كتابنػػػػػا االفاضػػػػػل ...... كالػػػػػبعض  كحػػػػػيف
ممػػػػػػػف انخػػػػػػػر  فػػػػػػػ  تػػػػػػػاري  كيكميػػػػػػػات الكتػػػػػػػاب كالصػػػػػػػحفييف الكبػػػػػػػارمنيـ مػػػػػػػف انصػػػػػػػدـ لػػػػػػػبعض مكاقػػػػػػػف 
الػػػػػبعض مػػػػػنيـ كمػػػػػف انقمػػػػػب عميػػػػػو كانسػػػػػم  عػػػػػف محبتػػػػػو بعنػػػػػف كاف كػػػػػاف بكػػػػػل تأكيػػػػػد التػػػػػأثر باالسػػػػػمكب 

الكراثيػػػػػة لمكاتػػػػػب سػػػػػكاء كػػػػػاف ىاكيػػػػػا اك محترفػػػػػا رغػػػػػـ انفػػػػػو بجانػػػػػب اسػػػػػػمكبو يظػػػػػل فػػػػػ  ضػػػػػفيرة الشػػػػػفرة 
 الشخص  الخالص بالطبع



ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػف يكتػػػػػػػػب كأحترافيػػػػػػػػو كبشػػػػػػػػكل دكرى كاساسػػػػػػػػ  ألنػػػػػػػػو امتينيػػػػػػػػا كاصػػػػػػػػبحت مصػػػػػػػػدر رزؽ اك 
عشػػػػػػقيا بشػػػػػػكل ال يمكػػػػػػف اف يمػػػػػػتيف غيرىػػػػػػا حتػػػػػػ  كاف لػػػػػػـ تحقػػػػػػق لػػػػػػو الكفػػػػػػاؼ اك النجػػػػػػاح كاالنتشػػػػػػار 

 الذى يأمل

يكتػػػػب ألنػػػػو يحػػػػب الكتابػػػػو كمػػػػف يكتػػػػب ألنػػػػو يشػػػػبع ىكايػػػػة فشػػػػل فػػػػ  امتيانيػػػػا كىنػػػػاؾ مػػػػف كىنػػػػاؾ مػػػػف 
يكتػػػػب بػػػػيف كػػػػل حػػػػيف كآخػػػػر ألنػػػػو بداخمػػػػو صػػػػراخ مػػػػف نػػػػكع مػػػػا اك حػػػػدث جمػػػػل مػػػػس كجدانػػػػو كيرغػػػػب 

 ف  تأريخو كالكتابو عنو كتخميد ذكراه

ممتػػػػػـز  ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يكتػػػػػب ألنػػػػػو يحػػػػػب تسػػػػػجيل يكمياتػػػػػو كذكرياتػػػػػو بشػػػػػكل دكرى كىنػػػػػاؾ مػػػػػف يكتػػػػػب ألنػػػػػو
 بشكل ما بتعاقد اك لضماف التكاجد تحت مظمة االدباء كبمحافميـ كمعرض الكتاب مثال

كىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف يكتػػػػػػب ألف فكػػػػػػرة بعينيػػػػػػا تطػػػػػػارده كتنػػػػػػاكره كتحػػػػػػاكره تقتػػػػػػرب كتبتعػػػػػػد تظيػػػػػػر ثػػػػػػـ تخبػػػػػػك... 
 سحرتو تماما كالنداىو باالساطير الشعبية فقرر اف يكتب عنيا شبو مجذكبا

 , مقاؿ , ركاية , خكاطر , مذكرات , كغيرىا كغيرىا  كبتنكع الكتابات مف قصو

يختمػػػػف الػػػػنم  المحبػػػػب كالجػػػػك الػػػػذى يسػػػػاعد اك يعانػػػػد الكتػػػػاب الػػػػ  سػػػػكب افكػػػػارىـ كتحكيميػػػػا لسػػػػطكر 
كرقيػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت اك اليكتركنيػػػػػػػػة اك مسػػػػػػػػمكعو كالشػػػػػػػػعر كالغنػػػػػػػػاء اك مشػػػػػػػػاىدة كاالعمػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػينمائية اك 

 المتمفزه

كء الػػػػ  مكػػػػاف قصػػػػ  بعيػػػػد عػػػػف اي مػػػػؤثرات اك ازعػػػػاج اك ىنػػػػاؾ بعػػػػض مػػػػف الكتػػػػاب مػػػػف يعشػػػػق المجػػػػ
 تشتيت لألفكار 

كشػػػػػكاط  البحػػػػػر مػػػػػثال الشػػػػػكاط  الميجػػػػػكرة اك النائيػػػػػة تحديػػػػػدا كمػػػػػا كصػػػػػف الكاتػػػػػب عػػػػػالء االسػػػػػكان  
 بركاية نادى السيارات مثال

كمػػػػػػف يحػػػػػػب الكتابػػػػػػة الكرقيػػػػػػة كمػػػػػػف يستسػػػػػػيل الكتابػػػػػػة اإللكتركنيػػػػػػة كمسػػػػػػايرة لغػػػػػػة العصػػػػػػر ..... كمػػػػػػف 
االنخػػػػػػرا  فػػػػػػ  الكالسػػػػػػيكية لدرجػػػػػػة عشػػػػػػق الكتابػػػػػػة بػػػػػػاألقالـ الحبػػػػػػر القديمػػػػػػة الطػػػػػػراز كاالقػػػػػػالـ  يعشػػػػػػق

 الخشبية العتيقة ذاف السنكف العريضة )الككبيو( 



 ىذا بإختالؼ تبايف انكاع االكراؽ كاحجاميا كالكانيا 

مقػػػػاى  كىنػػػػاؾ العكػػػػس تمامػػػػا مػػػػف يسػػػػتق  االفكػػػػار كيػػػػدكنيا كىػػػػك متكاجػػػػد بػػػػيف النػػػػاس بالشػػػػارع عمػػػػ  ال
 بالمكاصالت كخالفو

ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يجػػػػػب اف تالزمػػػػػو مكسػػػػػيق  محببػػػػػو كىنػػػػػاؾ مػػػػػف تالصػػػػػقو سػػػػػيجارتو كفنجػػػػػاف قيكتػػػػػو اك ايػػػػػا 
 كاف مشركبو المفضل

ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػف يفضػػػػػػػػل الكتابػػػػػػػػو بسػػػػػػػػاعات الميػػػػػػػػل المتػػػػػػػػأخرة كاالخػػػػػػػػر يكتػػػػػػػػب بمكاعيػػػػػػػػد الػػػػػػػػذركة متشػػػػػػػػبيا 
 بالمكظفيف

ا كتغييرىػػػػػا كفنػػػػػانيف الصمصػػػػػاؿ اك محترفػػػػػ  ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يكتػػػػػب افكػػػػػارا مبعثػػػػػرة كيعيػػػػػد صػػػػػياغتيا كترتيبيػػػػػ
لعبػػػػػة البػػػػػازؿ الشػػػػػييره كىنػػػػػاؾ مػػػػػف يصػػػػػي  كػػػػػل شػػػػػيء داخػػػػػل عقمػػػػػو كيخرجػػػػػة مرتبػػػػػا بشػػػػػكل كامػػػػػل مثػػػػػل 

 طابعة الكمبيكتر 

 ىناؾ مف لو ىكايات غريبة كسمككيات اغرب 

 الفيمسكؼ الفرنس  فكلتير

اص كعنػػػػػدما ينتيػػػػػي مػػػػػف لػػػػػـ يكػػػػػف يسػػػػػتطع الكتابػػػػػة إال إذا كضػػػػػع أمامػػػػػو مجمكعػػػػػة مػػػػػف أقػػػػػالـ الرصػػػػػ 
 الكتابة  يكسر تمؾ األقالـ كيمفيا باألكراؽ التي كتب عمييا ثـ يضعيا تحت كسادتو كيناـ!

 الكاتبة البكليسيو آجاتا كريستي

كانػػػػػػت أفكػػػػػػار ركاياتيػػػػػػا العجيبػػػػػػة تقفػػػػػػز إلػػػػػػ  رأسػػػػػػيا كىػػػػػػي راقػػػػػػدة فػػػػػػي الميػػػػػػاه الدافئػػػػػػة التػػػػػػي مػػػػػػألت بيػػػػػػا 
مػػػػع تفاحػػػػة كبيػػػػرة تقضػػػػميا بسػػػػككف حػػػػالـ حتػػػػ  تأتييػػػػا حػػػػكض الحمػػػػاـ كتسػػػػتمق  ربمػػػػا لسػػػػاعات طػػػػكاؿ 

 الفكرة.

 الكاتب البريطان  تشارلز ديكنز

كػػػػػاف فػػػػػي بعػػػػػض األحيػػػػػاف يغػػػػػادر منزلػػػػػو فػػػػػي منتصػػػػػف الميػػػػػل كيظػػػػػل يسػػػػػير فػػػػػي الطريػػػػػق دكف ىػػػػػدؼ 
 ككاف أحيانًا يدخل بيكت أصدقائو مف نكافذىا لمطاردة االفكار



 الكاتب االمريكي إدجار آالف بك 

كػػػػػاف يضػػػػػع قطتػػػػػو الصػػػػػغيرة عمػػػػػ  كتفيػػػػػو كيسػػػػػتمع إلػػػػػ  مكائيػػػػػا  كيحػػػػػرص عمػػػػػ  أال تيػػػػػب  مػػػػػف فػػػػػكؽ  
كتفيػػػػػو إلػػػػػ  الػػػػػكرؽ  فيػػػػػك يقػػػػػاـك نزكليػػػػػا كفػػػػػ  الكقػػػػػت نفسػػػػػو ال يتكقػػػػػف عػػػػػف الكتابػػػػػة  إنػػػػػو يخمػػػػػق لنفسػػػػػو 

 نكًعا مف المقاكمة كالتكازف 

 األديب األمريك  مارؾ تكيف  يكتب منبطًحا عم  بطنو.

 يمر الشاعر األلمان  ش

كػػػػاف يضػػػػع تفاًحػػػػا فػػػػ  درج مكتبػػػػو  كمػػػػف حػػػػيف إلػػػػ  حػػػػيف يفػػػػت  الػػػػدرج كيػػػػتممس التفػػػػاح كيشػػػػـ رائحتػػػػو  
 ثـ يمض  ف  الكتابة 

األديػػػػب الفرنسػػػػ  جكسػػػػتاؼ فمػػػػكبير  كػػػػاف يرتػػػػدى مالبسػػػػو كاممػػػػة  ثػػػػـ يضػػػػ ء األنػػػػكار فػػػػ  البيػػػػت كمػػػػو 
ا كليمػػػػػة  إننػػػػػ  احتفػػػػػل حتػػػػػ  يخيػػػػػل إلػػػػػ  النػػػػػاس أنػػػػػو يقػػػػػيـ كليمػػػػػة كبػػػػػرى  ككػػػػػانكا إذا سػػػػػألكه قػػػػػاؿ: "طبًعػػػػػ

 بنفس "

كامػػػػػا عػػػػػف عالمنػػػػػا العربػػػػػ  كالمحمػػػػػ  فاألمثمػػػػػة كثيػػػػػرة ايضػػػػػا كلكػػػػػف اقػػػػػل جنكنػػػػػا كغرابػػػػػة كربمػػػػػا المنشػػػػػكر 
 أكالمعركؼ منيا فق !

 الكاتب الكبير أنيس منصكر 

مػػػػف عاداتػػػػو الكتابيػػػػو الغريبػػػػة  أنػػػػو كػػػػاف يكتػػػػب كىػػػػك حػػػػاف  القػػػػدميف  مرتػػػػدًيا بيجامتػػػػو  كمػػػػا كػػػػاف حظػػػػو 
لػػػػيس كثيػػػػًرا  عمػػػػ  عكػػػػس حظػػػػو مػػػػف األرؽ  فيػػػػك ال يحظػػػػ  إال بسػػػػاعات قميمػػػػة مػػػػف النػػػػـك   مػػػػف النػػػػـك

 بينما يطارده األرؽ دائًما

 

 الكاتب كالشاعر الكبير كامل الشناكي 

يكتػػػػب كىػػػػك يػػػػػردد بصػػػػكت مسػػػػػمكع مػػػػا يكتبػػػػػو  كقػػػػد يفػػػػػت  المػػػػذياع كال يعكقػػػػػو ذلػػػػؾ عػػػػػف المضػػػػي فػػػػػي  
ذا أحػػػػسَّ باليػػػػدكء مػػػػف حكلػػػػو اصػػػػطنع الثرثػػػػرة كالضػػػػجي  كسػػػػأؿ: لمػػػػاذا أنػػػػتـ سػػػػاكتكف؟ كمػػػػا  الكتابػػػػة  كا 



كػػػػاف مػػػػف عادتػػػػو ممارسػػػػة أشػػػػياء عديػػػػدة فػػػػي كقػػػػت كاحػػػػد  مثػػػػل الكتابػػػػة كالػػػػرد عمػػػػ  اليػػػػاتف كاالسػػػػتماع 
 إل  المتحدثيف كالرد عمييـ كالتفكير في مطمع قصيدة يعجزه

 

ًا كبيػػػػػػػرَا مػػػػػػػف الكاتػػػػػػػب كالسينارسػػػػػػػت أسػػػػػػػامة أنػػػػػػػكر عكاشػػػػػػػة ال يبػػػػػػػدأ الكتابػػػػػػػة إال بعػػػػػػػد أف يشػػػػػػػرب ككبػػػػػػػ
الشػػػػػاي  ككػػػػػػاف يػػػػػػدخف نحػػػػػػك تسػػػػػػعيف سػػػػػػيجارة يكميػػػػػًا  كبعػػػػػػد اإلقػػػػػػالع عنيػػػػػػا اسػػػػػػتبدليا بػػػػػػالغميكف  كبعػػػػػػد 

 الشاي بساعتيف يشرب نسكافيو ثـ كأسًا مف العصير كبعده فنجاف قيكة تركي

. 

الكاتػػػػػب كالسينارسػػػػػت صػػػػػال  مرسػػػػػي كػػػػػاف يتييػػػػػأ لمكتابػػػػػة كمػػػػػا لػػػػػك كػػػػػاف ذاىبػػػػػًا لمقػػػػػاء حبيبتػػػػػو  فيحمػػػػػق  
و كيأخػػػػػػػذ حمامػػػػػػػًا كيتعطػػػػػػػر  كيرتػػػػػػدي ثيابػػػػػػػو كاممػػػػػػػة ثػػػػػػػـ يجمػػػػػػس كراء مكتبػػػػػػػو السػػػػػػػاعات الطكيمػػػػػػػة  لحيتػػػػػػ

 كعم  ىذه الحاؿ كتب الحفار كاليجاف

 

 الركائي إبراىيـ عبد المجيد ال يكتب إال في الشتاء فق  في مكاف داف  تحت إضاءة مبيرة

كف نجػػػػػػـك تشػػػػػػع بسػػػػػػماكات الخيػػػػػػاؿ اتفقنػػػػػػا اـ اختمفنػػػػػػا ..... تعجبنػػػػػػا اـ اسػػػػػػتنكرنا ..... سػػػػػػيظل المبػػػػػػدع
لػػػػػدى القػػػػػراء كتحتضػػػػػف افكػػػػػارىـ .... كسػػػػػنظل نحػػػػػف مػػػػػف ييػػػػػكى مطػػػػػاردة اإلليػػػػػاـ عبػػػػػر طرقػػػػػا مبعثػػػػػػرة 
الحػػػػػركؼ نتمنػػػػػ  اف نسػػػػػير عمػػػػػ  دربيػػػػػـ فػػػػػ  شػػػػػأف كاحػػػػػد فقػػػػػ  ............. اف نظػػػػػل نطػػػػػارد افكارنػػػػػا 

حتػػػػػػرؽ النجػػػػػػـك كمطػػػػػػاردى الفراشػػػػػػات فػػػػػػ  الحػػػػػػدائق الكاسػػػػػػعو كنكتػػػػػػب كنكتػػػػػػب كنكتػػػػػػب ....... حتػػػػػػ  ت
كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الخالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .... د.أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق رحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
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 [13أسطٌزج اجلَعح ]

 هنادمسازه

 

مػػػػػف الشػػػػػير المػػػػػيالدي فيػػػػػك يػػػػػرتب   (13)ذا صػػػػػادؼ إد أف يػػػػػـك الجمعػػػػػة عتَقػػػػػيُ   مػػػػػف الػػػػػدكؿ فػػػػػي عديػػػػػد  
 !عاـ كالككارث بكجو    بالح  السي

يعنػػػػػػي ذلػػػػػػؾ مكافقتنػػػػػػا  اللكػػػػػػف   كسػػػػػػكؼ نطرحيػػػػػػا لكػػػػػػـ مػػػػػػف األسػػػػػػاطير كالقصػػػػػػص لػػػػػػذلؾ عديػػػػػػد  يكجػػػػػػد 
 ىذه.نطرح كجية النظر فق  ننا إبل   ـئك نو يـك مشأعم  

معػػػػػػة  بػػػػػػدأ فػػػػػػي العصػػػػػػكر الكسػػػػػػط   الػػػػػػذي يتػػػػػػزامف مػػػػػػع يػػػػػػـك الج (13)د أف الخػػػػػػكؼ مػػػػػػف الػػػػػػرقـ عتَقػػػػػػيُ 
يػػػػـك الجمعػػػػة فػػػػي ب ف المسػػػػي  ُصػػػػمِ إإلػػػػ  بعػػػػض الركايػػػػات الدينيػػػػة المسػػػػيحية التػػػػي تقػػػػكؿ  كذلػػػػؾ نسػػػػبةً 

 بعد تناكلو العشاء األخير مع تالميذه االثني عشر في مكندي.

الضػػػػػيف ىػػػػػك كػػػػػاف  إذ  «ييػػػػػكذا اإلسػػػػػخريكطي»كيعتقػػػػػد الكثيػػػػػركف أف ذلػػػػػؾ يرجػػػػػع إلػػػػػ  التمميػػػػػذ الخػػػػػائف 
ب المسػػػػي  يػػػػـك مْ لػػػػث عشػػػػر الػػػػذي حضػػػػر عشػػػػاء يسػػػػكع األخيػػػػر  كسػػػػممو لمييػػػػكد  مػػػػا أدى إلػػػػ  َصػػػػالثا

 الجمعة.

الحػػػػػػ  فػػػػػػي حػػػػػػد ذاتػػػػػػو  مػػػػػػا جعػػػػػػل اقترانػػػػػػو   أف يػػػػػػـك الجمعػػػػػػة سػػػػػػي  اكاعتقػػػػػػدت بعػػػػػػض الكتابػػػػػػات أيًضػػػػػػ
 .ةمضاعف صكرة  ا بمزعجً  (13)بالرقـ 

يشػػػػػػير إلػػػػػػ  إنػػػػػػو ال تكجػػػػػػد مػػػػػػا « المشػػػػػػئـك»كجػػػػػػد مػػػػػػف الركايػػػػػػات كالقصػػػػػػص المتعمقػػػػػػة بيػػػػػػذا التػػػػػػاري  يك 
 .(13)إجابة كاضحة لتفسير الذعر المرتب  باقتراف يـك الجمعة بتاري  



الثالػػػػث عشػػػػر مػػػػف الشػػػػير المػػػػيالدي حػػػػيف يػػػػأتي فػػػػي اليػػػػـك ف إ  خرافػػػػة سػػػػائدة فػػػػي العػػػػالـ تقػػػػكؿتكجػػػػد 
. في مكاف  « أف يحل دَّ بُ  ال»ا ا جماعي  يـك جمعة  فإف شر    ما قبل نياية اليـك

ف كػػػػل شػػػػير يبػػػػدأ إكػػػػل عػػػػاـ  بػػػػل فػػػػي مػػػػرات عمػػػػ  األكثػػػػر  (3)عمػػػػ  األقػػػػل أك  يػػػػـك مػػػػرةً كيحػػػػل ىػػػػذا ال
ا  ألنػػػػػػو يصػػػػػػادؼ يػػػػػػـك جمعػػػػػػة  كىػػػػػػذا االعتقػػػػػػاد بأحػػػػػػد  ال بػػػػػػد أف يكػػػػػػكف يكمػػػػػػو الثالػػػػػػث عشػػػػػػر منحكًسػػػػػػ

 ىاب أك الفكبيا.يصيب بعض األشخاص بالر  

  كىػػػػػك خػػػػػكؼ غيػػػػػػر «اتريسػػػػػكا ديكػػػػػا فكبيػػػػػػ»فػػػػػي العصػػػػػر اإلغريقػػػػػػي باسػػػػػـ  ىػػػػػاب بدايػػػػػػةً ؼ ىػػػػػذا الر  رِ ُعػػػػػ
ذلػػػػؾ عػػػػف خرافػػػػة قديمػػػػة انبثقػػػػت مػػػػف الخػػػػكؼ مػػػػف  ـَ ككػػػػل مػػػػا يتعمػػػػق بػػػػو  نَجػػػػ (13)عقالنػػػػي مػػػػف الػػػػرقـ 

 الثالث عشر مف كل شير.المكافق اليـك يـك الجمعة 

مػػػػػػف ىػػػػػػذا الػػػػػػرقـ عنػػػػػػد عصػػػػػػر كاحػػػػػػد  بػػػػػػل أخػػػػػػذت بالتزايػػػػػػد كاالنتشػػػػػػار  إلػػػػػػ  أف  لػػػػػػـ تتكقػػػػػػف الخرافػػػػػػاتُ 
 .أصب  ليا جذكر تاريخية

القػػػػػدماء كػػػػػانكا  اإلسػػػػكندنافييفا بالشػػػػيطاف  فػػػػػي حػػػػػيف أف مرتبًطػػػػػ (13)كػػػػاف الػػػػػرقـ   ا القديمػػػػػةففػػػػي ركمػػػػػ
كفػػػػػػػي القػػػػػػػرف التاسػػػػػػػع عشػػػػػػػر  كانػػػػػػػت شػػػػػػػركة لكيػػػػػػػدز لمتػػػػػػػأميف . عقػػػػػػػدة (13)يعقػػػػػػػدكف حبػػػػػػػل المشػػػػػػػنقة 

ؾ حػػػػػرِّ ال تُ     كحتػػػػػ  اليػػػػػـك(13)يػػػػػـك جمعػػػػػة فػػػػػي ر بِحػػػػػتُ  البحػػػػػري فػػػػػي لنػػػػػدف تػػػػػرفض تػػػػػأميف أي سػػػػػفينة  
جػػػػػدار بػػػػػرليف فػػػػػي الثالػػػػػث عشػػػػػر  ُبنػػػػػيَ   كفػػػػػي ألمانيػػػػػاد. كيػػػػػة أي سػػػػػفينة فػػػػػي ىػػػػػذا المكعػػػػػالبحريػػػػػة األمير 
كفػػػػػي ثالثينيػػػػػات القػػػػػرف الماضػػػػػي  جػػػػػاء فػػػػػي بعػػػػػض . يػػػػػـك جمعػػػػػةيكافػػػػػق ـ  ككػػػػػاف 1961مػػػػػف أغسػػػػػطس

زيجػػػػػػة  فيمػػػػػػا ال  (150)الصػػػػػػحف األميركيػػػػػػة  أف المعػػػػػػدؿ اليػػػػػػكمي لمػػػػػػزكاج فػػػػػػي نيكيػػػػػػكرؾ كصػػػػػػل إلػػػػػػ  
 الجمعة.زيجة نيار  (60ػ)يكاد يتخط  ال

فػػػػػػي  (13)ال تسػػػػػػتخدـ الػػػػػػرقـ   بينمػػػػػػا فػػػػػػي بعػػػػػػض ناطحػػػػػػات السػػػػػػحاب كالفنػػػػػػادؽ فػػػػػػي الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة
كفػػػػػػي  .(12A)الػػػػػػرقـ  (13)الرقـ بػػػػػػؿ سػػػػػػتبدَ   كأحيانػػػػػػا يُ (14)إلػػػػػػ   (12)تقفػػػػػػز مػػػػػػف إذ  كابقيػػػػػػا تػػػػػػرقيـ ط

فػػػػػػػال     ككػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػض شػػػػػػػركات الطيػػػػػػػراف(13)ال كجػػػػػػػكد لغرفػػػػػػػة تحمػػػػػػػل الػػػػػػػرقـ   بعػػػػػػػض المستشػػػػػػػفيات
 ل ىذا الرقـ عم  رحالتيا.دخِ تُ 



رحمتػػػػػو  كآخػػػػػر  مغػػػػػيمػػػػػنيـ مػػػػػف يُ   خػػػػػالؿ ىػػػػػذا اليػػػػػـك نشػػػػػا    فعػػػػػل أيكيػػػػػرفض عديػػػػػد مػػػػػف األشػػػػػخاص 
 يمغي زكاجو  كالبعض ال يترؾ سريره أك يغادر منزلو.

مميػػػػػػػكف أمريكػػػػػػػي تصػػػػػػػيبيـ حالػػػػػػػة مػػػػػػػف القمػػػػػػػق  (21)ف حػػػػػػػكالي إ  «دكنالػػػػػػػد دكسػػػػػػػي»كحسػػػػػػػب الطبيػػػػػػػب 
.كالتكتر كاإلحساس القكي بالتشا  ـؤ في مثل ىذا اليـك

 

 مف أبرز األحداث التي حمت في مثل ىذا اليـك

 الكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ال  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادس وال شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار : 
ييػػػػػػػػكذا »كػػػػػػػػاف  ثنػػػػػػػػي عشػػػػػػػػر يػػػػػػػػو االفػػػػػػػػي العشػػػػػػػػاء األخيػػػػػػػػر بينػػػػػػػػو كبػػػػػػػػيف حكاريِّ  ر أف المسػػػػػػػػي ُذِكػػػػػػػػ

الشػػػػػػػػخص الثالػػػػػػػػث عشػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  الطاكلػػػػػػػػة  كفػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػـك خػػػػػػػػاف ييػػػػػػػػكذا  ىػػػػػػػػك« اإلسػػػػػػػػخريكطي
-  كفػػػػي اليػػػػـك التػػػػالي «خمػػػػيس األسػػػػرار»ػؼ بػػػػعػػػػرَ العشػػػػاء يػػػػـك الخمػػػػيس الػػػػذي يُ  المسػػػػي   كتػػػػـ ىػػػػذا
كىػػػػػػػك اليػػػػػػػـك  ( حسػػػػػػػب المعتقػػػػػػػد المسػػػػػػػيحي) الركمػػػػػػػاف المسػػػػػػػي َ  الجنػػػػػػػكدُ  صػػػػػػػَمبَ  -أي يػػػػػػػـك الجمعػػػػػػػة

 «.الجمعة العظيمة»سـ اق عميو الطائفة المسيحية طمِ الذي تُ 
  اعت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ر ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ال  كااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  رن ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : 

 (13)أي يػػػػػػػـك   قػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػ  العصػػػػػػػكر الكسػػػػػػػط  فػػػػػػػي مثػػػػػػػل ىػػػػػػػذا اليػػػػػػػـكأخػػػػػػػرى  كباالنت كفػػػػػػػي ركايػػػػػػػة  
ؼ يػػػػػػػـك الجمعػػػػػػػة  تػػػػػػػـ اعتقػػػػػػػاؿ جميػػػػػػػع فرسػػػػػػػاف صػػػػػػػادِ   كالمُ ـ1307أكتكبر/تشػػػػػػػريف أكؿ مػػػػػػػف العػػػػػػػاـ 
بابػػػػػا « كميمنػػػػػت الخػػػػػامس»كبتنسػػػػػيق مػػػػػع البابػػػػػا   «فيميػػػػػب الرابػػػػػع»الييكػػػػػل بفرنسػػػػػا بػػػػػأمر مػػػػػف الممػػػػػؾ 

مثػػػػػػػػل الفسػػػػػػػػاد المػػػػػػػػالي كاالحتيػػػػػػػػاؿ   ـ عديػػػػػػػػدةَيػػػػػػػػتُ يػػػػػػػػت إلػػػػػػػػييـ ضػػػػػػػػكا لمتعػػػػػػػػذيب كُكجِّ الفاتيكػػػػػػػػاف  كتعرَّ 
مػػػػكا بالكثنيػػػػة. كعمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف عػػػػدـ كجػػػػكد أي أدلػػػػة حػػػػكؿ ىػػػػذه المػػػػزاعـ  فػػػػإنيـ يِ كالسػػػػرية  كمػػػػا ات  

ككػػػػػاف قػػػػػد تػػػػػـ إحػػػػػراؽ كبيػػػػػر فرسػػػػػاف  مػػػػػنيـ فػػػػػي بػػػػػاريس. اعترفػػػػػكا تحػػػػػت التعػػػػػذيب كتػػػػػـ إحػػػػػراؽ عديػػػػػد  
عمػػػػػ  مػػػػػف ظممػػػػػكىـ  كقػػػػػاؿ  اقػػػػػاؿ إنػػػػػو دعػػػػػأمػػػػػاـ كاتدرائيػػػػػة نػػػػػكترداـ  كيُ « جػػػػػاؾ دي مػػػػػكالي»المعبػػػػػد 
 «.ا ستنزؿ الككارث عم  مف ظممكناف المذنب  كقريبً ف المخط  كمَ الرب يعمـ مَ » :يكميا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار وس  : 
ا بيػػػػػـك تنفيػػػػػذ أحكػػػػػاـ اإلعػػػػػداـ  كيػػػػػـك قطػػػػػع الرقػػػػػاب. كفػػػػػي يػػػػػـك الجمعػػػػػة قػػػػػديمً  اارتػػػػػب  فػػػػػي بريطانيػػػػػ



مػػػػػػف  التػػػػػػي أثػػػػػػارت حالػػػػػػةً   «13 لجمعػػػػػػةا يػػػػػػـك»ركايػػػػػػة « تكمػػػػػػاس لكسػػػػػػكف »أصػػػػػػدر  ـ 1907العػػػػػػاـ 
 الذعر في بكرصة ككؿ ستريت.

   تو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارض  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م  الرعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا«SAW» : 
« SAW»مػػػػػف سمسػػػػػمة أفػػػػالـ الرعػػػػػب الناجحػػػػػة « The Ride»كػػػػاف مػػػػػف المقػػػػرر عػػػػػرض جػػػػػزء 

لممػػػػػرة األكلػػػػػ  فػػػػػي ثػػػػػكرب بػػػػػارؾ فػػػػػي بريطانيػػػػػا  لكػػػػػف  ـ(2009مػػػػػارس  13المكافػػػػػق )يػػػػػـك الجمعػػػػػة 
 غمقو عم  الفكر بسبب مشاكل فنية.إل  بت المكاف كاضطركا يبدك أف لعنة اليـك قد أصا

 تااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  تو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   شااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كور   : 
متػػػػػأثًرا « تكبػػػػػاؾ شػػػػػاككر»الػػػػػراب  يمقتػػػػػل مغنػػػػػ ـ(1996سػػػػػبتمبر  13المكافػػػػػق )د يػػػػػـك الجمعػػػػػة يِ َشػػػػػ

« مايػػػػػؾ تايسػػػػػكف »ػبجراحػػػػػو بعػػػػػد تعرضػػػػػو إلطػػػػػالؽ النػػػػػار مػػػػػف سػػػػػيارة  خػػػػػالؿ عكدتػػػػػو مػػػػػف مبػػػػػاراة لػػػػػ
 في الس فيغاس. «بركس سيمدكف »ك

  حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواد  الط ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ال ر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : 
سػػػػػػقطت الثمػػػػػػكج عمػػػػػػ  شػػػػػػماؿ كاليػػػػػػة نيكيػػػػػػكرؾ   ـ( 2006أكتػػػػػػكبر  13)فػػػػػي يػػػػػػـك الجمعػػػػػػة المكافػػػػػػق 

 مميكف دكالر. (130ػ)رت قيمتيا بدِّ أشخاص كخسائر مالية قُ  (3)ما أدى إل  كفاة 
   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا  (5)ق  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  رت   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  رجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ت  : 

مػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػكأ األيػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػكاطف  ـ(1998فبرايػػػػػػػػػر  13) المكافػػػػػػػػػق يعتبػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػـك الجمعػػػػػػػػػة
كخسػػػػػػر يانصػػػػػػيب   مػػػػػػرات فػػػػػػي يػػػػػػـك كاحػػػػػػد (5)قت سػػػػػػيارتو رِ   إذ ُسػػػػػػ«جػػػػػػكف شػػػػػػيريداف»األميركػػػػػػي 

 في جيب بنطالو كغسمو في الغسالة. جنيو إسترليني  عندما كضع التذكرةَ  (4000)بقيمة 
 انتحااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر رجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   اكت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ال  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااار : 

ا بريطانيػػػػػػا يبمػػػػػػ  مػػػػػػف دفػػػػػػع اكتمػػػػػػاؿ القمػػػػػػر شػػػػػػاب   ـ( 1987فبرايػػػػػػر  13المكافػػػػػػق )فػػػػػػي يػػػػػػـك الجمعػػػػػػة 
ا إلػػػػػػػ  االنتحػػػػػػػار عػػػػػػػف طريػػػػػػػق كضػػػػػػػع رأسػػػػػػػو فػػػػػػػي الفػػػػػػػرف  إذ انفجػػػػػػػر المكػػػػػػػاف عاًمػػػػػػػ (21)العمػػػػػػػر 

ت الشػػػػاب كمػػػػع ذلػػػػؾ لػػػػـ يُمػػػػ  ألػػػػف جنيػػػػو إسػػػػترليني (35)ت كالدتػػػػو كسػػػػبب خسػػػػائر قيمتيػػػػا صػػػػيبَ كأُ 
 ض ألي إصابات.كلـ يتعرَّ 

 تحطاااااااااااااااااااااااااااااا  طاااااااااااااااااااااااااااااا  ر  ت اااااااااااااااااااااااااااااا   ر اااااااااااااااااااااااااااااا  ل  اااااااااااااااااااااااااااااا  الرك ااااااااااااااااااااااااااااااي:  
تحطمػػػػػػػت طػػػػػػػائرة تحمػػػػػػػل عمػػػػػػػ  متنيػػػػػػػا فريػػػػػػػق  ـ( 1972أكتػػػػػػػكبر  13المكافػػػػػػػق )فػػػػػػػي يػػػػػػػـك الجمعػػػػػػػة 



ا عمػػػػػػػ  قيػػػػػػػد الحيػػػػػػػاة بعػػػػػػػد شخًصػػػػػػػ (14)بػػػػػػػي  كعثػػػػػػػر رجػػػػػػػاؿ اإلنقػػػػػػػاذ عمػػػػػػػ  كْ أكركغػػػػػػػكاي لمعبػػػػػػػة الرَّ 
ا لقػػػػػػكا حػػػػػػتفيـ فػػػػػػي راكًبػػػػػػ (31)شػػػػػػيريف  كتبػػػػػػيف أنيػػػػػػـ نجػػػػػػكا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تنػػػػػػاكؿ المحػػػػػػـ البشػػػػػػري لػػػػػػػ

 الحادث.
   ز ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  د ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ر ت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ج  حفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا : 

ئػػػػػػػػا ج  لكنيمػػػػػػػػا فك ـ(2004أغسػػػػػػػػطس  13المكافػػػػػػػػق )الجمعػػػػػػػػة يػػػػػػػػـك زكجػػػػػػػػاف حفػػػػػػػػل زفافيمػػػػػػػػا  أقػػػػػػػػاـَ 
العركسػػػػػاف فيػػػػديك الحفػػػػػل بعػػػػػد أف  دَ كفَقػػػػ  ب مػػػػػف الػػػػدبابير ييػػػػػاجـ الضػػػػيكؼ  ممػػػػػا أثػػػػار ذعػػػػػرىـرْ بِسػػػػ

 منيا إلبعاد الحشرات. الكاميرا في محاكلة   حطمت ضيفة  
  و اااااااااااااااااااااااااااااا   رجاااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااااد ان  اااااااااااااااااااااااااااااا ر  ر اااااااااااااااااااااااااااااا   شاااااااااااااااااااااااااااااا ت : 

أغسػػػػػطس  13المكافػػػػػق )الجمعػػػػػة يػػػػػـك قػػػػػرر البقػػػػػاء فػػػػػي سػػػػػريره « داز باكسػػػػػتر»رغـ مػػػػػف أف عمػػػػػ  الػػػػػ
طكابػػػػػق   (6)نحػػػػػك مػػػػػف انيػػػػػارت أرضػػػػػية شػػػػػقتو كسػػػػػق    إذ ف حميفػػػػػوالحػػػػػ  لػػػػػـ يُكػػػػػ فػػػػػإف ـ( 1976

 ما أدى إل  كفاتو.
   كاااااااااااااااااااااااااااا  شااااااااااااااااااااااااااااو را»طاااااااااااااااااااااااااااا ق  عاااااااااااااااااااااااااااا  كاااااااااااااااااااااااااااار  ال ااااااااااااااااااااااااااااد   » : 

أسػػػػػػػابيع فقػػػػػػػ  مػػػػػػػف  (3)بعػػػػػػػد « ىيػػػػػػػذر سػػػػػػػكاف»عػػػػػػػف زكجتػػػػػػػو « مايكػػػػػػػل شػػػػػػػكبرا»انفصػػػػػػػل الميػػػػػػػاجـ 
قامػػػػػة حفػػػػػل زفػػػػػاؼ كمفيمػػػػػا أكثػػػػػر مػػػػػف  ع رِجػػػػػألػػػػػف جنيػػػػػو إسػػػػػترليني  الػػػػػبعض يُ  (250)زكاجيمػػػػػا  كا 

 .ـ(2008يكنيك  13) المكافق الجمعةفي أقيـ الذي ىذا الطالؽ إل  تاري  الزفاؼ 
    ااااااااااااااااااااااااااااااااااا م ااااااااااااااااااااااااااااااااااام   حااااااااااااااااااااااااااااااااااادا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااا    ل  :   ح  مااااااااااااااااااااااااااااااااااا حص  

ػػػػػقػػػػػرر مُ  قضػػػػػاء كػػػػػل أيػػػػػاـ   ؿ كيمػػػػػزيعػػػػػيش فػػػػػي شػػػػػماالػػػػػذي   «بػػػػػكب رينفػػػػػري »ل حافمػػػػػة يػػػػػدع  حصِّ
ضػػػػػو لسمسػػػػػمة مػػػػػف األحػػػػػداث الغريبػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذا فػػػػػي السػػػػػرير  بعػػػػػد تعر   (13)الجمعػػػػػة المكافقػػػػػة رقػػػػػـ 

كاصػػػػطدامو   كتحطػػػػـ دراجتػػػػو الناريػػػػة  كسػػػػقكطو فػػػػي النيػػػػر  تسػػػػريحو مػػػػف العمػػػػلبػػػػدًءا مػػػػف   اليػػػػـك
 ـ 1998بالسػػػػػرطاف عػػػػػاـ « بػػػػػكب»حػػػػػكادث سػػػػػير. عنػػػػػدما تػػػػػكفي  (4) عػػػػػف فضػػػػػاًل   ببػػػػػاب زجػػػػػاجي

 لو. بمثابة تحية   (مارس 13المكافق )الجمعة يـك قررت زكجتو إقامة جنازتو 
  ا عت اااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااو  ا ت اااااااااااااااااااااااا ر ال   ااااااااااااااااااااااااس التنكر ااااااااااااااااااااااااا : 

ا رً ا عػػػػػف شػػػػػخص يتجػػػػػكؿ كسػػػػػ  المدينػػػػػة شػػػػػاىِ تمقػػػػػت شػػػػػرطة ثػػػػػامز فػػػػػالي بالًغػػػػػ ـ 2008فػػػػػي أبريػػػػػل 
سػػػػػػمة الرعػػػػػػب بطػػػػػػل سم  «جيسػػػػػػكف »شخصػػػػػػية القاتػػػػػػل المتػػػػػػكحش  رجػػػػػػل زيَّ ذاؾ ال ارتػػػػػػدىسػػػػػػيفو  إذ 



ككػػػػػػاف   شػػػػػفرات المنشػػػػػار أزاؿَ   كاكتشػػػػػفت الشػػػػػرطة أف الرجػػػػػػل «Friday the 13th»الشػػػػػييرة 
ما سيُ زيِّ طمبت منو الشرطة تغطيةَ ففي طريقو إل  حفمة تنكرية    ب.عاقَ و كا 

  هج اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر س ا   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار : 
بػػػػػػيف ربطػػػػػػكا  إذ  (نػػػػػػكفمبر 13) المكافػػػػػػق الجمعػػػػػػةيػػػػػػـك ىجمػػػػػػات بػػػػػػاريس اإلرىابيػػػػػػة األخيػػػػػػرة حػػػػػػدثت 

الخرافػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػابقة المرتبطػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاليـك كالتػػػػػػػػػاري   فمعقػػػػػػػػػكد طكيمػػػػػػػػػة  ظػػػػػػػػػل ك اليجمػػػػػػػػػات اإلرىابيػػػػػػػػػة 
نػػػػػػو يستحسػػػػػػف عػػػػػػدـ السػػػػػػفر أك البػػػػػػدء بمشػػػػػػركع أيعتقػػػػػػدكف  -كسػػػػػػائر البمػػػػػػداف الغربيػػػػػػة-الفرنسػػػػػػيكف 

ا حػػػػيف يكافػػػػق يػػػػـك الجمعػػػػة  ألنػػػػو يػػػػـك الثالػػػػث عشػػػػر مػػػػف كػػػػل شػػػػير  كخصكًصػػػػفػػػػي المسػػػػتقبمي ىػػػػاـ 
 لفشل.باء كل األعماؿ التي تجري خاللو يجمب النحس  كتبك 

    رو اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ني» ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا» : 
اإليطػػػػػالي  يػػػػػـك الجمعػػػػػة   مؤلػػػػػف المكسػػػػػيق  «جيكشػػػػػينك ركسػػػػػيني»مػػػػػات   كفػػػػػي مثػػػػػل ىػػػػػذا التػػػػػاري 

فػػػػػػػػي العاصػػػػػػػػمة الفرنسػػػػػػػػية   اعاًمػػػػػػػػ (78)عػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر نػػػػػػػػاىز الػػػػػػػػػ ـ( 1970نػػػػػػػػكفمبر  13المكافػػػػػػػػق )
ب أف يػػػػػتـ ربػػػػػ  ىػػػػػذا غرَ سػػػػػتَ لػػػػػيس مػػػػػف المُ   ؾلػػػػػذل «.ىنػػػػػري سػػػػػاذرالند إدكاردز»بػػػػػاريس  كفًقػػػػػا لسػػػػػيرة 

رقًمػػػػػػػا يجمػػػػػػػب  (13)يعتبػػػػػػػركف اليػػػػػػػـك  اإليطػػػػػػػالييففػػػػػػػإف   كمػػػػػػػع ذلػػػػػػػؾ«. يػػػػػػػـك نحػػػػػػػس»اليػػػػػػػـك بصػػػػػػػفة 
ىػػػػػك يػػػػػـك يسػػػػػكء فيػػػػػو  (17)يعتبػػػػػر اإليطػػػػػاليكف يػػػػػـك الجمعػػػػػة  فػػػػػي حػػػػػيفكػػػػػذلؾ الفرنسػػػػػييف  ك   الحػػػػػ 

 الح  كتحل المصائب.

 

 مميػػػػػػكف دكالر. (900)فػػػػػي الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة كبسػػػػػبب ىػػػػػذا اليػػػػػـك يبمػػػػػ  حجػػػػػـ الخسػػػػػػارة فػػػػػي األعمػػػػػاؿ 
ا عنػػػػػػد لػػػػػػيس مشػػػػػػئكمً  (13)فالجمعػػػػػػة   ابعػػػػػػض البمػػػػػػداف يقكلػػػػػػكف إنػػػػػػو لػػػػػػيس شػػػػػػؤمً   آخػػػػػػر جانػػػػػػب    عمػػػػػػك 

ا لمحػػػػػ   فػػػػػي حػػػػػيف أف اإليطػػػػػالييف ا جالًبػػػػػرقًمػػػػػ (13) يعػػػػػد الػػػػػرقـ بعػػػػػض الشػػػػػعكب  ففػػػػػي إيطاليػػػػػا مػػػػػثاًل 
كعديػػػػد مػػػػف الشػػػػعكب  ا.ا مشػػػػئكمً يػػػػركف يػػػػـك الجمعػػػػة الػػػػذي يصػػػػادؼ السػػػػابع عشػػػػر مػػػػف كػػػػل شػػػػير  يكًمػػػػ

 ا.ا مشئكمً الثالث عشر مف كل شير  يكمً المكافق اإلسبانية كاليكنانية تعتقد أف يـك الخميس 

 

 األخرى  األحداثبعض 



المكافػػػػق الثالػػػػث الجمعػػػػة فػػػػي يػػػػـك « تكبػػػػاؾ أمػػػػارك شػػػػككرفي»ف عػػػػف مػػػػكت مغنػػػػي الػػػػراب المعػػػػركؼ عِمػػػػأُ 
 .ـ1996سبتمبر  عشر مف

 المكافػػػػػػق الثالػػػػػػث عشػػػػػػر مػػػػػػفالجمعػػػػػػة يػػػػػػـك يابسػػػػػػة فػػػػػػي جنػػػػػػكب فمكريػػػػػػدا فػػػػػػي إعصػػػػػػار تشػػػػػػارلي بمػػػػػػ  ال
 .ـ2004أغسطس 

المكافػػػػق الثالػػػػث عشػػػػر الجمعػػػػة يػػػػـك فػػػػي   ضػػػػرب بكفػػػػالك  نيكيػػػػكرؾ« إعصػػػػار الجمعػػػػة الثالػػػػث عشػػػػر»
 .ـ2006أكتكبر  مف

سػػػػػػيقترب مػػػػػػف األرض  أقػػػػػػرب مػػػػػػف مػػػػػػدارات أقمػػػػػػار االتصػػػػػػاالت  فػػػػػػي « أبػػػػػػكفيس 99942»الككيكػػػػػػب 
 .ـ2029أبريل  مكافق الثالث عشر مفالالجمعة يـك 

المكافػػػػػق الجمعػػػػػة يػػػػػـك لسػػػػػالح الجػػػػػك األكرغكيػػػػػاني  حػػػػػدث فػػػػػي « 571»تحطػػػػػـ طػػػػػائرة اإلنػػػػػديز الرحمػػػػػة 
 .ـ1972أكتكبر  الثالث عشر مف

الثالثػػػػػة  فػػػػػي سػػػػػف فػػػػػي سػػػػػكفكلؾ  صػػػػػاعقة ضػػػػػربت طفػػػػػاًل  ـ2010فػػػػػي عػػػػػرض طيػػػػػراف كيسػػػػػتكفت عػػػػػاـ 
 المكافػػػػػػػق الثالػػػػػػػث عشػػػػػػػر مػػػػػػػػفالجمعػػػػػػػة يػػػػػػػـك بتكقيػػػػػػػت جػػػػػػػرينتش فػػػػػػػػي  (13:13)فػػػػػػػي السػػػػػػػاعة  عشػػػػػػػرة

 .ـ2010أغسطس 

طػػػػالؽ نػػػػار فػػػػي  انفجػػػػاراتشػػػػممت   إذ ىجمػػػػات فػػػػي العاصػػػػمة الفرنسػػػػية بػػػػاريس تحػػػػدث الجمعػػػػة يػػػػـك كا 
 .ـ2015نكفمبر  المكافق الثالث عشر مف
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 ّثسّح ّػٌظ

 ًزسائو
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 ىٌمْنح سرْفِ ىــ اىصٍِ ذازّخ ٌٍخص مراب يف زًٍاّسْح ًٍؿاخ

 )أمحد سعْد(

 

 

 

 

 .ال ودا  الث و 

 ال لمداخل  شيء   كل يسحب.. الحادث المخيف الكجو ىك التقمص صار كاآلف لحبنا  مض  كبير ِانفجار  
 أك الساعة تتكقف. حائًرا الزمف كيبق  المكاف فيضيع األسكد  ثقبنا في ننزكي . مشاعر كال بالخارج ضكء

 الحب تقمص كمما لماذا لكف. ىنا جائز   شيء   كل التحطـ  إال يحدث ال أك جديد   لمكاف   ننتقل تتسارع 

ف داخمنا عالًيا الضكء بدا كحشر  لمداخل  ترى  ال كتمة فصارت المشاعر كضغطت أحد  يالحظو لـ كا 

 تقمص أك كبيًرا  إنفجار   كاف إف فارؽ  ال إًذا. تماًما كالخارجية الداخمية الجاذبية كتصب  تزداد  الكثافة لكف

.لمحب عظيمة كرص كميا.. نيائي ال
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 الط     و وى  ا ول   الج      

ػػػػػـ  أف أسػػػػػتطيع  جػػػػػػزًءا ىّشػػػػػمت كممػػػػػا لمػػػػػاذا.. مشػػػػػػاعري  كُأجػػػػػزيء قكيػػػػػة بمطرقػػػػػة   ُأمسػػػػػػؾ لػػػػػِؾ  حبػػػػػي أَُىشِّ

 إال تممػػػػػؾ ال المجػػػػػزأة مشػػػػػاعري . أحبتػػػػػؾِ  التػػػػػي األكلػػػػػ  المػػػػػادة عمػػػػػ  حصػػػػػمت النيايػػػػػة فػػػػػي ُيحبػػػػػِؾ  صػػػػػار

 .  الحميمية المشاعر مف كغابات كثيًرا  حًبا لتخمق األرض في أنثرىا أف يمكنني. تحبؾِ  أف

 إال أممػػػػػؾ ال كأنػػػػػا عاشػػػػػقة  األـ المػػػػػادة.. حكلػػػػػؾِ  يحمقػػػػػاف خفيفػػػػػاف كىػػػػػكاء نػػػػػار  . إليػػػػػؾِ  ينجػػػػػذباف كمػػػػػاء أرض  

 .أحبؾِ  أف

 رأيتػػػػػي إف لػػػػػذا. تفاصػػػػػيمؾِ  بعشػػػػػق ينػػػػػبض الرمػػػػػاد كيبقػػػػػ  سػػػػػاعتيا  كمًيػػػػػا سأتالشػػػػػ  مضػػػػػادي  أقابػػػػػل ربمػػػػػا

 .بي رئتيؾِ  كِامألي فسييا تن كالغبار  ذراتي
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 الك  ل  ك ن ك  ال     عد    د 

 يمكنػػػػؾِ . بػػػػالمرة يقينػػػػي شػػػػيء ال إليػػػػِؾ  لمكصػػػػكؿ أسػػػػمكيا التػػػػي الطػػػػرؽ  تػػػػدركي لػػػػف لكنػػػػؾِ  أحبػػػػِؾ  حتمػػػػي  

 مػػػػػػف لػػػػػػؾِ  ألػػػػػػكح أك الشػػػػػػارع  فػػػػػػي أراقبػػػػػػؾِ . أبػػػػػػًدا بدقػػػػػػة ترصػػػػػػديو لػػػػػػف لكنػػػػػػؾِ  حكلػػػػػػِؾ  تكاجػػػػػػدي تخمنػػػػػػي أف

 الػػػػػذي التاكسػػػػػي سػػػػػائق أكػػػػػكف  أك ىديػػػػػة  تفاحػػػػػة منحػػػػؾِ  الػػػػػذي الفاكيػػػػػة بػػػػػائع كف أكػػػػػ قػػػػػد الزجاجيػػػػػة  النافػػػػذة

ػػػػػػػَمؾِ   نجمػػػػػػػس التػػػػػػػي المحظػػػػػػػة نفػػػػػػػس فػػػػػػػي عنػػػػػػػِؾ  ِابتعػػػػػػػادي تممحػػػػػػػي أف أيًضػػػػػػػا كيمكنػػػػػػػؾِ . عممػػػػػػػؾِ  إلػػػػػػػ  َكصَّ

 لػػػػػػػػكف   أي تعػػػػػػػػرفيف ىػػػػػػػػل.. ألػػػػػػػػكاني كُأضػػػػػػػػيء الباىتػػػػػػػػة  النقطػػػػػػػػة فػػػػػػػػي أقػػػػػػػػف اآلف. سػػػػػػػػكًيا القيػػػػػػػػكة نحتسػػػػػػػػي

 تغيػػػػػػر قػػػػػػد أخضػػػػػػر لػػػػػػكف  ىػػػػػػك تشػػػػػػاىدينو الػػػػػػذي األحمػػػػػػر فػػػػػػالمكف  أبػػػػػػًدا عينيػػػػػػؾِ  تصػػػػػػدقي ال! سأسػػػػػػتخدمو؟

 .منو ىركب ال حتمي   سكًيا تكاجدنا لكف صعبة  الحكاية أف كُأدرؾ ُأحبؾِ . مكجتو طكؿ

 ال ت دد الكو   

 لعجػػػػػزي  أحبػػػػػؾِ  بػػػػػدأت متػػػػػ  إدراؾ أسػػػػػتطيع فػػػػػال لمشػػػػػاعري  نيػػػػػائي ال تمػػػػػدد   بػػػػػِؾ  عمقنػػػػػي كبيػػػػػر ِانفجػػػػػار  

 خػػػػكؼ ثػػػػـ كنشػػػػكة  سػػػػعادة  . المحظػػػػة تمػػػػؾ مػػػػع الػػػػزمف بػػػػدأ لقػػػػد األمػػػػر حقيقػػػػة يفػػػػ.. الػػػػزمف ذلػػػػؾ رصػػػػد عػػػػف

 حػػػػػػدكد   بػػػػػػال يتمػػػػػػدد سػػػػػػيظل أـ المشػػػػػػاعر  تمػػػػػػؾ لتتالشػػػػػػ  يػػػػػػتقمص أف التمػػػػػػدد ليػػػػػػذا يمكػػػػػػف ىػػػػػػل كترقػػػػػػب 

 أمػػػػػػػكري  ُأكازف  العاقػػػػػػػل المحػػػػػػػب كنػػػػػػػت لكننػػػػػػػي! خطػػػػػػػكاتيـ؟ فػػػػػػػي يفكػػػػػػػركف  ال الػػػػػػػذيف كالمجاذيػػػػػػػب فأصػػػػػػػب 

 فمتػػػػػتقمص.. لمخػػػػػكؼِ  كتًبػػػػػا لممكازنػػػػػات  تًبػػػػػا. مشػػػػػاعري  فػػػػػيض مػػػػػف ؾِ أحرمػػػػػ كال عميػػػػػِؾ  أضػػػػػغ  ال جيػػػػػًدا 

 .حدكد بال ستفيض الثانية كفي مشاعري  ستتكثف األكل  ففي تزيد  أك الحكاية
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 دو مر ظ هر 

 الفيزيػػػػػػاء قػػػػػػكانيف كػػػػػػل تنفػػػػػيف. الصػػػػػػادرة المكجػػػػػػات عػػػػػدد كيػػػػػػزداد ثابتًػػػػػػا تػػػػػرددؾِ  يظػػػػػػل تقتػػػػػػربيف أك تبتعػػػػػديف

. ابتعػػػػادؾ مػػػػف اقترابػػػػؾ لمعرفػػػػة محػػػػاكالتي كػػػػل تفشػػػػل كلمحظػػػػة حركتػػػػؾ  صػػػػدِ ر  عػػػػف عػػػػاجًزا قمبػػػػي فيصػػػػب 

 بعنايػػػػػػػة  األرفػػػػػػػف عمػػػػػػػ  الكتػػػػػػػب أرص دائًمػػػػػػػا  المنمػػػػػػػق كأنػػػػػػػا العشػػػػػػػكائية  بيػػػػػػػذه تجعمينػػػػػػػي كيػػػػػػػف هللا يػػػػػػػا

 .المنضدة عم  طعامي كأنس  ألحادثِؾ  لياًل  أستيق  اآلف. كالنـك الغداء  عم  كقتي كأضب 

  

 

 

 

 ال و    ال نوا 

 كػػػػل. غرفتػػػػؾ نافػػػػذة مػػػػف المنبعػػػػث الضػػػػكء إلػػػػ  األرض ناحيػػػػة أنظػػػػر البعيػػػػدة  المجػػػػرة فػػػػي كحيػػػػًدا سأجمػػػػ

 تسػػػػػػػمعيف ليتػػػػػػػؾِ  حركتػػػػػػػِؾ  أراقػػػػػػػب منظػػػػػػػاري  عمػػػػػػػ  أعتكػػػػػػػف. شػػػػػػػيء ال بيننػػػػػػػا الضػػػػػػػكئية السػػػػػػػنكات ىػػػػػػػذه

 .أكثر ألراؾِ  العدسة أعدؿ كأنا كفرحتي المرتجف  قمبي صكت

 كأنػػػػػػتِ  أحببتػػػػػػؾِ  ككيػػػػػػف ىكػػػػػػذا  حيػػػػػػاتي تنقمػػػػػػب كيػػػػػػف هللا يػػػػػػا.. شػػػػػػاًبا يشػػػػػػي  كقمبػػػػػػي سػػػػػػريًعا  تكبػػػػػػريف أراؾِ 

 كأنػػػػػػت يػػػػػػديؾ حركػػػػػػة كربمػػػػػػا عينيػػػػػػِؾ  كلمعػػػػػػة القصػػػػػػير  شػػػػػػعرؾِ  أحببػػػػػػت ربمػػػػػػا! البعػػػػػػد؟ ىػػػػػػذا كػػػػػػل بعيػػػػػػدة

 بقػػػػػػػكة  عينػػػػػػػيّ  فػػػػػػػي تحػػػػػػػدقيف منظػػػػػػػار   دكف  لألعمػػػػػػػ  تنظػػػػػػػريف النافػػػػػػػذة  فػػػػػػػي تقفػػػػػػػيف أراؾِ  اآلف. تتحػػػػػػػدثيف

 !البعد ىذا كل رغـ إليؾِ  قمبي رسائل لتص كانت لقد. مكاني في كأتخشب قمبي  ينخمع
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 التأث ر و  روط الش س  و 

 كػػػػل أنسػػػػ .. حتميػػػػة النيايػػػػة كتصػػػػب  الضػػػػكء  يتالشػػػػ  أف كبعػػػػد الشػػػػمس  مػػػػكت مػػػػف دقػػػػائق ثمانيػػػػة بعػػػػد

 آخػػػػػر  كبيػػػػػر   كِانفجػػػػػار جديػػػػػدة  بدايػػػػػة سػػػػػكى  شػػػػػيء ال. ضػػػػػكئؾ بمخػػػػػرك  كأحتمػػػػػي مػػػػػرت  التػػػػػي األشػػػػػياء

 المحظػػػػة فتصػػػػب  يتالشػػػػ   نجعمػػػػو أك الػػػػزمف  نممػػػػؾ كقتيػػػػا ربمػػػػا. كانينػػػػوق يضػػػػع الشػػػػاب  الكػػػػكف  يبػػػػدأ ىنػػػػا

 .يتبدد ال الذي القانكف  ىك ِاقترابنا كيصب  الكقت  نفس في كأبدية أزلية

 لن وت  الج ذ      نو  

 

 

 

 الجػػػػػذب كسػػػػػار قريػػػػػب  بعػػػػػد   عمػػػػػ  كتمتػػػػػيف مجػػػػػرد كصػػػػػرنا لمحظػػػػػة  األرضػػػػػية الجاذبيػػػػػة تالشػػػػػت لػػػػػك مػػػػػاذا

 كأنػػػػػتِ  عنػػػػػِؾ  متباعػػػػػًدا صػػػػػباًحا أركػػػػػض أنػػػػػا حبيبتػػػػػي يػػػػػا اآلف ربمػػػػػا! نمتصػػػػػق؟ ىػػػػػل ..معكقػػػػػات بػػػػػال بيننػػػػػا

 قمبػػػػػػِؾ  بعػػػػػػيف كتشػػػػػػاىديني الشػػػػػػباؾ تفتحػػػػػػيف ربمػػػػػػا الجميمػػػػػػة  بعينػػػػػػؾ الكػػػػػػكف  لتالحظػػػػػػي النسػػػػػػكافية ُتعػػػػػػديف

 .حدكد بال بيننا الجاذبية كصارت ممتحميف  فمكيف صرنا منِؾ  القريب كأنا أتباعد باهلل كيف

 الج ذ    عجم 

 كالمالحظػػػػػػػػات القػػػػػػػػكانيف ىػػػػػػػػذه كػػػػػػػػل تعطػػػػػػػػل فممػػػػػػػػاذا. ²ث/ـ 8.9 األرضػػػػػػػػية الجاذبيػػػػػػػػة تسػػػػػػػػارع أف يقكلػػػػػػػػكف 

 .داخمي كتسقطيف داخمِؾ  كأسق  قيمة  بال كتصب  األمتار تتقمص.. أليؾِ  أسق  حينما

 



 الك  و  ك ن ك  ال     الن    

 يتػػػػداخل صػػػػغير   ىػػػػك أـ  العامػػػػة النسػػػػبية نظريػػػػة معػػػػؾِ  فأسػػػػتخدـ كمػػػػو عػػػػالمي يحػػػػي  كبيػػػػر   تكاجػػػػدؾِ  ىػػػػل

 !الكـ؟ ميكانيكا عميو فأطبق أجزائي كل في

 الك  ر ا نفج ر 

 زمػػػػػاف  ال تكصػػػػػيف  بػػػػػال أشػػػػػياء   خمػػػػػف نػػػػػركض االثنػػػػػيف  نحػػػػػف كنػػػػػا! الكبيػػػػػر؟ االنفجػػػػػار قبػػػػػل كػػػػػاف مػػػػػاذا

 االضػػػػػطراب كػػػػػاف أحبػػػػػؾِ  لػػػػػؾِ  قمػػػػػت حينمػػػػػا. متضػػػػػائل صػػػػػغير ككػػػػػكف  كأنػػػػػتِ  أنػػػػػا مجػػػػػرد.. ىنػػػػػا مكػػػػػاف كال

 كيبػػػػػدأ متناىًيػػػػػا  ال كيصػػػػػب  الكػػػػػكف  ينفجػػػػػر أف حتمًيػػػػا صػػػػػار. أحبػػػػػؾَ : تقكلينيػػػػػا سػػػػػمعتؾِ  اكحينمػػػػػ كالخػػػػكؼ 

 .النجـك كُتشرؽ  أماكنيا  األشياء كتتخذ الزمف 

 

 

  

 الز    دا  

 ُيخمػػػػػق أف قبػػػػػل الكػػػػػكف  خمػػػػػق مػػػػػع كػػػػػالزمف بأنػػػػػو كأخبػػػػػرؾِ  لػػػػػِؾ  حبػػػػػي بدايػػػػػة معرفػػػػػة عمػػػػػ  دائًمػػػػػا تصػػػػػريف

 .الزمف خمق قبل كلد لِؾ  بيح ىكذا.. زمًنا ىناؾ يكف لـ الككف 

 الكو    دي

 لمككف  مدى آخر في أنني لك

 بصري؟ مد عم  بعيًدا سأراه الذي ما

 ىناؾ ألمحؾِ  ربما

 الفرحة عصافير تربيف

 .آخر ككًنا كتخمقيف

 (ّْچٌز) سعْد أمحد
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 احلْاج ززَ

 (عٌؼ مجاه ّازمياُ)  

 كػػػػػػأمكاج كالػػػػػػركح تسػػػػػػكف القمػػػػػػب بيػػػػػػبتال كال تيػػػػػػدأ العقػػػػػػل تالفيػػػػػػف فػػػػػػال الحيػػػػػػاة رحػػػػػػ  فػػػػػػي تػػػػػػدكر كأنػػػػػػاس

 شػػػػػدة مػػػػػف كالغثيػػػػػاف الػػػػػكىف أصػػػػػابو كالجسػػػػػد   بقيعػػػػػة كسػػػػػراب أكىػػػػػاـ آمػػػػػاليـ لجػػػػػي  بحػػػػػر فػػػػػي متالطمػػػػػة

 مػػػػػػا عكػػػػػػس يبػػػػػػدي حػػػػػػيف المشػػػػػػاعر فػػػػػػي بفصػػػػػػاـ المػػػػػػرء يصػػػػػػاب أكقػػػػػػد بيػػػػػػنيـ فيمػػػػػػا يتسػػػػػػاءلكف   الػػػػػػدكراف 

 !لمناس؟ كاألخر لنفسو إحداىما معا الشعكرييف فيعيش يضمره

 ليػػػػػػا  حػػػػػػد ال ضكضػػػػػػاء أعماقػػػػػػو كفػػػػػػي يصػػػػػػمت أف أك دفػػػػػػيف  حػػػػػػزف  داخمػػػػػػو كفػػػػػػي مبتسػػػػػػما يبػػػػػػدك كػػػػػػأف)

 (متفتحة كردية كيظيرىا أمكره عم  كشحو يطكي 

 ىػػػػػػي كمػػػػػػا عيشػػػػػػكىا" تسػػػػػػؤكـ لكػػػػػػـ تبػػػػػػد إف أشػػػػػػياء عػػػػػػف تسػػػػػػألكا ال" قػػػػػػائال تسػػػػػػاؤليـ عمػػػػػػ  الػػػػػػرد فيػػػػػػأتييـ

 يػػػػػا فمتيػػػػػدئي خبيػػػػػر حكػػػػػيـ رب لألقػػػػػدار أف كاعممػػػػػكا. كخريفيػػػػػا كربيعيػػػػػا كترحيػػػػػا  بفرحيػػػػػا كمرىػػػػػا  بحمكىػػػػػا

 السالـ كلمركح القمب تالبيب يا كلتسكني  العقل تالفيف
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 اىعداب اىعدة

 (عٌؼ مجاه ّازمياُ)  

 نػػػػػػداىا قطػػػػػػرات ألتػػػػػػأل عمػػػػػػ  مصػػػػػػرة أعيننػػػػػػا دمعػػػػػػت بكينػػػػػػا أك ضػػػػػػحكنا أف فمػػػػػػا ألمرنػػػػػػا العجػػػػػػاب العجػػػػػػب

 المعة فدامعة رقراقة

 .بنا كألـ فينا ترس  حزف  مف بكاءا أـ فرحنا دليل أدمعنا ندرى  ال أننا بيد

 شػػػػػجكنؾ كقػػػػػت فػػػػػي كيكأنيػػػػػا باكيػػػػػة  حػػػػػزف  بنزعػػػػػة فرحػػػػػؾ كقػػػػػت فػػػػػي تػػػػػذكرؾ أف إال تػػػػػأب  العػػػػػيف ككػػػػػأف

 .ما يكما المقل لو ستدمع محالة ال آت حبكر ىناؾ بأف تنس  بأال ناقكسيا تدؽ

ما فرحا إما حالتييا عم  تبكي العيف بأف أكتدري   حزف  إال يبكيو فال القمب أما حزنا  كا 
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  ٍالزلِ

 )إمياُ غالذ(

 نمتقِ  كلـ الكقت مف مر كـ تذكرت كمما يارفيق تبيت مالمحي

 .إليؾ تصل لعميا اليكمية حكاياتي المكج مع أبعث كنت بالسابق البحر عرض يفصمنا كاف

 الكبػػػػػاء كبمنػػػػػا فقػػػػػد خػػػػػكاطري  لػػػػػؾ أرسػػػػػل أف يمكننػػػػػي ال الشػػػػػاطيء  إلػػػػػ  الػػػػػذىاب حتػػػػػ  أسػػػػػتطيع ال اآلف

 الصغيرة اأحالمن كقتل

 مػػػػا لػػػػدي مػػػػازاؿ كلكننػػػػي المػػػػكت أخشػػػػ  ال أنػػػػا نصػػػػفيف قمبػػػػي فينشػػػػطر فػػػػالف مػػػػات يػػػػـك كػػػػل فػػػػي يقكلػػػػكف 

 لػػػػػك مػػػػػاذا كثيػػػػػرا فكػػػػػرت حالػػػػػؾ كيػػػػػف أعمػػػػػـ ال كلكننػػػػػي تعرفيػػػػػا لػػػػػك كددت  كثيػػػػػرة أخبػػػػػار ىنػػػػػا لػػػػػؾ أرسػػػػػمو

 حػػػػدثني ىكػػػذا بخيػػػر ركحػػػػؾ أنػػػا أعمػػػـ فأنػػػػا الحمقػػػاء أفكػػػاري  تركػػػػت ثػػػـ بجانبػػػؾ لسػػػػت كأنػػػا مكػػػركه أصػػػابؾ

 .قمبي
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 عصّصُ ادلطرد 

 ) هناد مسازه (

  النساء بيف المشتت عزيزي 

 صكرؾ في  المختمفة لقطاتؾ أطالع كنت اليـك

فػػػػػي كػػػػػل صػػػػػكرة كجػػػػػو مختمػػػػػف لػػػػػؾ  ىنػػػػػا الطيػػػػػب ك ىنػػػػػاؾ الشػػػػػرس محتػػػػػكى متنػػػػػكع مػػػػػابيف البيػػػػػاض ك 
 القتامة 

 تبكػػػػي فمػػػػـ الغبيػػػػة يػػػػاأيت غيػػػػرؾ إمػػػػرأة ظػػػػل ىنػػػػا قػػػػائال ينطػػػػق كػػػػاد ألخػػػػرى  خيػػػػاؿ صػػػػكرة كػػػػل فػػػػي رأيػػػػت
 ,السحب طيات بيف  تغفك الشمس كادت حيف ما لقطة في ,اآلف عميو

 تحبؾ أنيامف حكليا  تيمس الطبيعة كمكسيق  التمني شاطيء عم  ترقص رأيتيا

 ,بعينييا قبالت تمنحؾ كدكف تأكيد أك نفي  المشجعة ابتسامتؾ فتمنحيا 

 , تراؾ أخرى  لكف الرؤيا يحجب الساطع الشمس شعاع أخرى  لقطة في

 عنيػػػػا بعيػػػػدا الممتػػػػاع قمبػػػػؾ مكنػػػػكف  ليػػػػا ثتبػػػػ ك لػػػػؾ ممػػػػؾ ىػػػػك يسػػػػكنيا اشػػػػتياؽ ك حنينيػػػػا عػػػػف تخبػػػػرؾ
 فق  بصمتؾ تحادثيا دكف أف تمف  حرفا,

  لقطات تطالق

 كىنػػػػػاؾ كنػػػػػتـ ىنػػػػػا كجيػػػػػؾ فػػػػػي يصػػػػػرخ... الػػػػػدمكع يتالشػػػػػ  كسػػػػػ  قمػػػػػب بقايػػػػػاىنػػػػػاؾ ك  ىنػػػػػا  أقػػػػػداـ أثػػػػػار
 ....غيره ليبدأ كينتيي يبدأ الطريق طكؿ  عم ثابت مخط  انو يبدك ذىبتـ



 ,مستتر خداعف أراى كأنا, أصدقاء, معارؼ تجارب فعميي تطمق نساءؾ جميع 

 .أكبر فالمصيبة كلذلؾ تدري  انؾ بل تدري  أف دكف  ياعزيزي  مخادع أنت 

بػػػػأف تعػػػػرؼ كلػػػػـ كأنػػػػت لػػػػـ تيػػػػتـ  ماشػػػػعرتو عػػػػف اخبػػػػارؾ أسػػػػتطيع لػػػػف... مػػػػرة أكؿ معيػػػػا رأيتػػػػؾ حينمػػػػا 
 دا بتبيف حجـ انكساري ك حزني منؾ تـ أبتي

 ذلػػػػػػػؾ ردتأ ميمػػػػػػػا يتكقػػػػػػػف.لػػػػػػػـ بكػػػػػػػائي... أف قػػػػػػػدماي لػػػػػػػـ تحممنػػػػػػػي لميػػػػػػػـك التػػػػػػػالي تعػػػػػػػرؼ فأ يكفيػػػػػػػؾ
 ....الصمت عيناي رفضت

جػػػػػػرح سػػػػػػريعا كممػػػػػػا أمشػػػػػػكمتؾ كمػػػػػػا كػػػػػػل الرجػػػػػػاؿ ال تسػػػػػػتطيع التخيػػػػػػل الػػػػػػ  أي مػػػػػػدى ركحػػػػػػي ىشػػػػػػة ك 
 مرت نسمة حزينة عمي

 عزيزي 

نػػػػػؾ تخشػػػػػ   أف تحبػػػػػؾ أحػػػػػدى المراىقػػػػػات فأنػػػػػت تخشػػػػػ  عمػػػػػ  قمػػػػػكبيف أخبرنػػػػػي أتػػػػػذكر حينمػػػػػا كنػػػػػت ت 
 لـ أع حينيا المقصد جيدا , منؾالغضة 

يػػػػػػاتيف فجػػػػػػأة كال قمبػػػػػػؾ المتقمػػػػػػب أكثػػػػػػر حفالصػػػػػػغيرات لػػػػػػف يػػػػػػتحممف  تقمباتػػػػػػؾ الحػػػػػػادة كال اختفائػػػػػػؾ مػػػػػػف 
 المحب لجميع نكف النسكة,أما عقمؾ فيك اليكة التي يسقطف فييا دكف قاع  ,مما ينبغي

 حقا منطق غريب ىل الناضجات يحصمف عم  عقابا لنضجيف كقكة شخصيتيف؟.لكنو 

 ىل أصب  ش ء عادي أف يكسرف ألف مرة فق  ألنيف يستطعف مداكات أنفسيف كاالستمرار 

نفسػػػػػؾ أنانيتػػػػػؾ  ى أي رجػػػػػل أنػػػػػت يػػػػػا عزيػػػػػزي ...أنػػػػػت مشػػػػػتت العقػػػػػل أصػػػػػـ القمػػػػػب ال شػػػػػ ء تعرفػػػػػو سػػػػػك 
 لكف كل مف يقترب يحترؽ  لمحمق  مف حكلؾ كبيرة رغـ أنؾ ال تشعر بيا كال تشعرىا 

  عزيزي 

منػػػػذ عامػػػػاف منحػػػػت  السػػػػماء دعػػػػاء أف يسػػػػتقر حبػػػػي فػػػػ  قمبػػػػؾ فػػػػال تسػػػػتطيع منػػػػو اليػػػػرب كال تسػػػػتطيع 
 نسياني 



فجػػػػػػػأة  كنػػػػػػػت أخشػػػػػػػ  أف تسػػػػػػػتيق  فػػػػػػػ  الصػػػػػػػباح ال تتػػػػػػػذكر مػػػػػػػف أنا,كنػػػػػػػت أخشػػػػػػػ  أف ينكرنػػػػػػػي قمبػػػػػػػؾ 
 السماء معككسا مف ل  ا عادفتبتعد ال مباؿ لكف عم  مايبدك أف الدعاء 

الػػػػػركح فكممػػػػػا  عمقػػػػػا فػػػػػي  فرحمػػػػػت أنػػػػػت ك بقػػػػػ  حبػػػػػؾ قابعػػػػػا فػػػػػ  قمبػػػػػي يغػػػػػرز مخالبػػػػػو كػػػػػل يػػػػػـك أكثػػػػػر
أبتعػػػػػدت أحببتػػػػػؾ أكثػػػػػر, ككممػػػػػا حاكلػػػػػت نسػػػػػيانؾ جاىػػػػػدة تػػػػػذكرني األشػػػػػياء مػػػػػف حػػػػػكلي بػػػػػؾ فكػػػػػل شػػػػػ ء 

 لو بيننا ذكرى 

يني التقطػػػػػت ماديميػػػػػة بػػػػػاألمس فتحػػػػػت حقيبتػػػػػي ألشػػػػػاىدؾ قابعػػػػػا فػػػػػ  قاعيػػػػػا تنظػػػػػر لػػػػػي قػػػػػائال لػػػػػف تنسػػػػػ
 مفاتيحؾ مقررة أف أحطميا ألف قطعة لكنني قبمتيا ثـ احتفظت بيا ف  مكاف أكثر أمانا 

ألنػػػػػي  رأيتػػػػػؾ فيػػػػػو تخبرنػػػػػي أنػػػػػؾ تفتقػػػػػدني  ال أعمػػػػػـ لمػػػػػاذا بكيػػػػػت ربمػػػػػاصػػػػػغير أمػػػػػس راكدنػػػػػي حمػػػػػـ أكؿ 
قمػػػػب خػػػػالي  عقػػػػل صػػػػمد يحػػػػدث أنػػػػت المػػػػارد الػػػػذي ال يشػػػػعر بالفقػػػػد, تمنحػػػػو كال تسػػػػتقبمو أعمػػػػـ أنػػػػو لػػػػف
 مف الحنيف .

 عزيزي 

عػػػػػا ك أصػػػػػعب البشػػػػػر كبريػػػػاء فأنػػػػػا لػػػػػف أنحنػػػػػي لتمػػػػػر اربمػػػػا ىكػػػػػذا أفضػػػػػل فػػػػػنحف أغػػػػرب األشػػػػػخاص طب
 العاصفة ك أنت لف تتراجع معترفا بجرحؾ لي 

كداعا ال  حيف النزؼ بكاءا غدا .
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 ال ذقيقِ 

 )د .أساٍح سعد اىدِّ (

 .. جدار محُض  فأنا...  عمي تقمقي ال
 

...  فأنػػػػػدـ عميػػػػػؾِ  اميػػػػػل اف اليػػػػػكى  منعنػػػػػي ك..  فأتحمػػػػػل.. بأكممػػػػػؾ عمػػػػػي تميمػػػػػي كػػػػػي لػػػػػؾِ  هللا اقػػػػػامني
 ..أتيدـ اف قبل
 

 خػػػػػػدؾ بػػػػػػردي الػػػػػػ  يرتػػػػػػاح الميػػػػػل كفػػػػػػي   اضػػػػػػمعي بػػػػػػيف النيػػػػػػار صػػػػػيد آخػػػػػػذ... رخػػػػػػاـ مػػػػػػف صػػػػػػدر لػػػػػي
 .غراـ مف ازىاراً  لؾِ  الرخاـ مف الّنبت كربما   قمبي فكؽ  يرسك حيف..  الداف 

  
 .. اشد الحاسديف اماـ فاعكد.. اناممؾ اتحسس   انقض فال بمطارقو يـك كل فالزما يضربني

 
 قػػػػػائالً ..  االيمػػػػػف كفػػػػػؾ يالمسػػػػػني.. العينػػػػػيف بيػػػػػاتيف كتنظػػػػػريف.. برأسػػػػػي فتمسػػػػػكيف..  الطكفػػػػػاف يػػػػػأتيني
 ..االيسر كفؾ يرممني.. ُأكسر اف كاكشؾ.. اتشرخ كحيف.. التحزف 

 
 ..فرد الميداف في أنا ككنت.. جيشاً  الشرياف في ثب فعناقنا..  سد الطكفاف اماـ انا االف
 

 احمػػػػػر كىػػػػػذا كالسػػػػػماء ازرؽ   ىػػػػػذا الكػػػػػكف  بػػػػػالكاف كاجيتػػػػػي تػػػػػزينيف..  المػػػػػكف  باىػػػػػت الزمػػػػػاف ىػػػػػذا كفػػػػػي
 .. خرز مف صنعت ربما بابي عم  كمضات ىذه ك..  الكرز بمكف .. كشفاىؾ

 



.. الحمػػػػػكى  تعطيػػػػػو.. بػػػػػائسال الطفػػػػػل ىػػػػػذا كأمػػػػػو لػػػػػؾِ  كييػػػػػرع  يضػػػػػحؾ..  اليػػػػػابس الحػػػػػائ  ىػػػػػذا يضػػػػػيء
 الخػػػػػانع العػػػػػالـ ىػػػػػذا ار ىيػػػػػا كتقػػػػػكلي تتبسػػػػػمي.. كاتمسػػػػػؾ بيػػػػػا اتمػػػػػذذ.. تخػػػػػف فػػػػػال..  معػػػػػؾ انػػػػػا ىامسػػػػػة
 !  تقف كيف
 
 ..كالمالذ المذة كانتِ ..كالفكالذ اليـك فانا
 
 ..بمينؾ اال صمب   نصف يكماً  اكف لـ فانا
 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطاع اضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاؼ احببتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف اال.. شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاع نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
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 احلة

 )د أساٍح سعد اىدِّ( 

 ..أسُق  اف اقرر حيف العالـ اسفل تقف اف ىك الحب

 ..ُاحَب  حيف حنينا كتفي عم  تربت  اف

 .. مني اال الككف  يفرغ ك   فتمتقطني ذراعيؾ بيف اىكي  اف

 قابمتيػػػػػػػا..  مػػػػػػػرة عقمػػػػػػػي صػػػػػػػيحات عمػػػػػػػت كلػػػػػػػك   عنػػػػػػػي الكػػػػػػػكف  تخمػػػػػػػ  لػػػػػػػك ك االقػػػػػػػربيف اقػػػػػػػرب كانػػػػػػػت
 .. بالتأني

 

 ..   مرتيف اخترتؾ ك الخترتني العمر عاد كلك   منفرديف يقكماف ال عكازيف نككف  اف الحب

 ..بالغرؽ  عمي ينادي بحراً  العمر الخر عينيؾِ  ارى  اف الحب

 .ارؽ  مف بقميل   حينيا انا كاتمتع.. ىانئة نائمة اشاىدؾِ  اف فاحب

 

 ..البّني جفنؾِ  ش  عم  اقف اف

 .. دّري  كككب كانيا ْقَمة  مُ  ككل العالـ تشاىديف انتِ  بينما

 ..   هللا اال الو ال اف شيد كككباً  رأى فمما   الو عف يبحث..  ابراىيـ كمثل قمب لي انا..  كانا



 

 عميػػػػػؾِ  الػػػػػدنيا جػػػػػارت..  كممػػػػػا ك انػػػػػتِ  االكػػػػػكاف كػػػػػل كاف..  بالسػػػػػما عػػػػػدت قمػػػػػراً  منػػػػػي طمبػػػػػت إف ىػػػػػك
 .. كحم ..  كآمف كضـ احب مف ساككف ..  يكماً 

 جنػػػػػاح لػػػػػؾِ  اخفػػػػػض كاف..  بػػػػػي اال يسػػػػػتقيـ ال الطكيػػػػػل الطريػػػػػق كاف..  لػػػػػي بانػػػػػؾ  ضػػػػػاالر  ىػػػػػك الحػػػػػب
 ..الرحمة فتحمك.. الرحمة

 

كاحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ.. كداً  ك الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  المحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل..  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحاف
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 (ادلْثاق) 

 ٍسًج مسري

 حتػػػػػػػػ  تنقضػػػػػػػػي ال.. تغيػػػػػػػػب ال كلحظػػػػػػػػات.. تسػػػػػػػػتجير بربيػػػػػػػػا كركح.. اآلالـ نيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف يصػػػػػػػػرخ جسػػػػػػػػد
 كأمػػػػػػل مسػػػػػػدكد طريػػػػػػق بػػػػػػيف يسػػػػػػيطر كخػػػػػػكؼ.. األمػػػػػػاف بضػػػػػػياع خػػػػػػانق احسػػػػػػاس.. لسػػػػػػاعات البكػػػػػػاءب

 تتػػػػػراقص..كاليقػػػػػيف بػػػػػالعمـ مسػػػػػمًحا..بػػػػػالتغيير محمػػػػػاًل ..مضػػػػػحًيا..ليسػػػػػاعد يسػػػػػارع..أحػػػػػدىـ يػػػػػأتي..مفقػػػػػكد
.. الضػػػػػػػػجي  جسػػػػػػػػر بيػػػػػػػػا يعبػػػػػػػػر.. اإلحتمػػػػػػػػاالت كاآلالؼ األسػػػػػػػػئمة ماليػػػػػػػػيف عينيػػػػػػػػو بػػػػػػػػيف ك عقمػػػػػػػػو فػػػػػػػػي

 بػػػػػيف الكػػػػػالـ عػػػػػف ناىيػػػػػؾ ىػػػػػذا.. كانتظػػػػػار يػػػػػأس فػػػػػي حكلػػػػػو كاألحبػػػػػاب قميػػػػػل قػػػػػتكالك  عميػػػػػل فػػػػػالمريض
.. حديػػػػػػد مػػػػػف بسػػػػػكر الحصػػػػػار حكلػػػػػو يقيمػػػػػكف ..  بإسػػػػػتمرار يضػػػػػرب الكػػػػػل.. األخبػػػػػار كتفػػػػػاكت النػػػػػاس
.. لبػػػػراح كالسػػػػجف.. لعافيػػػػة كالمػػػػرض لقػػػػكة الػػػػكىف كيتبػػػػدؿ.. بالنجػػػػاة يديػػػػو عمػػػػ  السػػػػماء رب يػػػػأذف فممػػػػا
 كتتبػػػػػدؿ..الثمػػػػػار كتعػػػػػكد األشػػػػػجار فتزدىػػػػػر.. األحػػػػػزاف عمػػػػػ  يتغمػػػػػب لرجػػػػػاء اليػػػػػأس النػػػػػاس مػػػػػف ينقمػػػػػب
.. معػػػػػػاف  المػػػػػػريض كيغػػػػػػادر.. باالرتيػػػػػػاح الكجػػػػػػكه شػػػػػػت  كتصػػػػػػطب .. ابتيػػػػػػاج ألمطػػػػػػار العتػػػػػػاب كممػػػػػػات
 رحمػػػػػػػػػة.. جديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػو ليبػػػػػػػػػدأ.. الطبيػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػذات غيػػػػػػػػػره كيػػػػػػػػػأتي يرحػػػػػػػػػل.. األكىػػػػػػػػػاـ عػػػػػػػػػف بعيػػػػػػػػػًدا

 كميثػػػػػػػاؽ اإلنسػػػػػػػانية كعػػػػػػػد.. كميثػػػػػػػاؽ قطعػػػػػػػو كعػػػػػػػد بػػػػػػػأغم  كفػػػػػػػاءً .. األسػػػػػػػماء عػػػػػػػف بعيػػػػػػػًدا..اإلستشػػػػػػػفاء
.الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
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 زساىح اىل ّفسِ

 ٍسًج مسري

 

 مركج عزيزتي

 كالسالـ التحية بعد

 

 أحػػػػد أضػػػػناني مضػػػػ  عػػػػاـ فمنػػػػذ الصػػػػمت  كالتػػػػـز بعيػػػػًدا كرحػػػػل الصػػػػكت خػػػػانني لمػػػػا لمكممػػػػات لجػػػػأت
 بالػػػػدكاء  لػػػػي أتيػػػػتِ  الػػػػداء ماىيػػػػة ادركػػػػتِ  فممػػػػا كاليػػػػذياف  الغربػػػػة كاشػػػػتكيتُ  فػػػػييـ مرضػػػػتُ  يكًمػػػػا  عشػػػػر

 مػػػػػػذاؽ كمعيػػػػػػا بيػػػػػػا  فاسػػػػػػتعدتُ  قػػػػػػزح قػػػػػػكس كػػػػػػأقكاس السػػػػػػحر السػػػػػػماء كخطػػػػػػت كدفًئػػػػػػا  فرًحػػػػػػا كارتكيػػػػػػت
 . الحياه

 ارىقتني اتعبتنػػػػػػػي  يكًمػػػػػػا ثالثػػػػػػكف  ألزمػػػػػػاف  الػػػػػػػزمف كاسػػػػػػتطاؿ يكًمػػػػػػا ثالثػػػػػػكف  مضػػػػػػػ  فقػػػػػػد...اليػػػػػػـك أمػػػػػػا
 النافػػػػذة عمػػػػ  الشػػػػركؽ  نكسػػػػاركا السػػػػاعات بعػػػػدد انَكِسػػػػرُ  احيػػػػاه  لكػػػػ  البػػػػدر كجػػػػو اتممػػػػس يكًمػػػػا ثالثػػػػكف 
 قاسػػػػػػي  لخريػػػػػػف الربيػػػػػػع كانقمػػػػػػب أكراقػػػػػػي كتنػػػػػػاثرت أزىػػػػػػاري  فػػػػػػييـ ذبمػػػػػػت يكًمػػػػػػا ثالثػػػػػػكف  صػػػػػػباح  كػػػػػػل

 مػػػػػػػا أعمػػػػػػػـ فػػػػػػػال األرقػػػػػػػاـ منػػػػػػػي تختػػػػػػػل القضػػػػػػػباف  بػػػػػػػيف الصبر كالمسػػػػػػػجكف  إال اذكؽ  ال يكًمػػػػػػػا ثالثػػػػػػػكف 
 .آت ىك مما يمض 

 حيػػػػاة عػػػػف اسػػػػمعتِ : كبريػػػػاء فػػػػي يمػػػػةل كػػػػل تسػػػػألني ىكجػػػػاء  عاصػػػػفة ُتعػػػػاني فأكتػػػػاري  منػػػػي  تعجبػػػػي ال
 !ماء؟ بال



 الدماء؟ جرياف فينا يمنع الذي فما

 عػػػػػادت مػػػػا ىيًنػػػػا  تظنيػػػػو كال ليًنػػػػا  قػػػػكاًل  لػػػػؾِ  أقػػػػكؿ لػػػػذلؾ حمػػػػاًل  جراحػػػػي كتغػػػػدك ىًمػػػػا ليمػػػػة كػػػػل فػػػػازداد
ال األكجػػػػػػاع  مػػػػػف المزيػػػػػد عمػػػػػ  أقػػػػػكى  فمػػػػػف الػػػػػدكاء  لػػػػػػي كأحضػػػػػري  إذىبػػػػػي البكػػػػػاء  عمػػػػػ  قػػػػػدره لػػػػػي  كا 
 .إنذار آخر كاف كىذا راألقدا حّمت

 

 اآلالمي خالص مع                       

 

 اإلمضاء

 "يعرفؾ ال الذي قمبؾ"
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 "ماُ غصًج"

 ٍسًج مسري 

 

 النـك قبل قصة لي احك  -

 

 اإلعتيػػػػػاد منػػػػػا فسػػػػػرقت   األشػػػػػياء عمينػػػػػا كتمػػػػػردت المقػػػػػادير اختمفػػػػػت كضػػػػػحاىا ليمػػػػػة بػػػػػيف أف ُيحكػػػػػ  -
 ال كشػػػػػػػ  جنػػػػػػػكف  مػػػػػػػف مػػػػػػػس بالطرقػػػػػػػات  السػػػػػػػير أك ألحبػػػػػػػابا رؤيػػػػػػػة كأصػػػػػػػبحت اليكميػػػػػػػات  كغيػػػػػػػرت
 ك" كنػػػػػػا" عنػػػػػػد األقػػػػػػدار بنػػػػػػا فتجمػػػػػػدت كاألشػػػػػػياء  مجيػػػػػػكؿ فيػػػػػػركس ك" كػػػػػػاف" عمينػػػػػػا تػػػػػػكاط  ُيسػػػػػػتطاع 

 األشػػػػكاؽ  مػػػػف الػػػػف كالػػػػف جػػػػكع  الػػػػف فينػػػػا يكلػػػػد يمضػػػػي يػػػػـك كػػػػل كمػػػػع اإلنتظػػػػار بنػػػػا كطػػػػاؿ  "كػػػػانكا"
 بعػػػػػػدىا مػػػػػػف الزمػػػػػػاف ترتيػػػػػػب فغػػػػػػادر كؼالخػػػػػػ نػػػػػػاقكس كاألحبػػػػػػاب دؽ األىػػػػػػل غيػػػػػػاب كيشػػػػػػتككف  يئنػػػػػػكف 
 تسػػػػد الذكيػػػػة اليكاتػػػػف عػػػػادت كمػػػػا التسػػػػاق   عػػػػف تكقفػػػػت األيػػػػاـ رزمانػػػػة حتػػػػ  كالنيػػػػار الميػػػػل مػػػػف كػػػػل
 كمحػػػػػػػاكالت التغافػػػػػػػل يداكيػػػػػػػة ال ظمػػػػػػػأ الكممػػػػػػػات  ثرثػػػػػػػرة حتػػػػػػػ  كال الصػػػػػػػكرة أك بالصػػػػػػػكت الجػػػػػػػكع رمػػػػػػػق

 ... ثـ اإلنشغاؿ

   الحكاية؟ بقية أيف ماذا؟ ثـ -

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف" غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ليمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـز فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال -
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 اىرمسّاخ غيْو

 مسري ٍسًج

  المشؤـك الصباح ذلؾ ذكريات صيمت

 الصكرة اغرقت دمعة كسقطت الركح مني فناخت

 :  مجنكًنا حكاًرا معي يرسـ مخبكاًل  كحًشا الكجع كأصب 

 مشركًعا؟ رحيًقا الدمكع أليست -

 الحسرة؟ المرايا منَّا تعكس فكيف-

 الغصة ذاتُ  أبي يا ىاَجمتَيا البعيدة النجـك حت 

 المكجكعة العالقة األلـ حضرة في كأنا

ـ   بجرح  الميالي مني يقّض ..يفارقني ال دا

 ِعجاؼ أبي يا السنكف  تمضي

 مجيكؿ إل  مجيكؿ مف

 تيو إل  تيو كمف

 الحطاـ حت ..الشظايا حت 

 تضربني البرد بسياـ لكىمة أحسست



 :يطاردني المجنكف  كالكحش

 !  مفتكح؟ ثقب   مستحياًل؟كالذاكرة النسياف أاصب -

 بق ؟ كـ بل مض ؟ عمرؾ مف كـ-

    الحنيف مع بارد حريق في.. القدر دىشة في عالقة كأنتِ -

   قبس بشياب ترميو( آيو) ب لَّعمِّي( القرآف) فتحتُ 

 (ربؾ لحكـ كاصبر) المالذ عم  عيني فكقعت

 المجنكف  كأذابت نفسي فسكنت

 (لمحياة كصل المكت بأف) كتثبَّتُ 

هللا معية في كمو األماف كأف
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 (جيٌش ال زدّث)

 مسري ٍسًج

 !عنو؟ األقفاؿ اخبريني مف بترسانة مكصد باب قمبؾ في -

 !كاتكمـ؟ العبارات أنتق ! أتحدث؟ أف أتريُدني -

 ...  كلكف الكالـ  يجكز ال اسميا حضرة في

 ماذا؟ كلكف-

 ىػػػػي صػػػػديقي يػػػػا امػػػػي ليػػػػا  إبنػػػػة اختػػػػارتني التػػػػ  اراألقػػػػد جمػػػػاؿ فعػػػػف اتكمػػػػـ  أف تريػػػػديني كنػػػػت إف -
 اإلحسػػػػػػػاس ىػػػػػػػي األشػػػػػػػعار  كُتكتػػػػػػػب الحػػػػػػػب ُيػػػػػػػؤرخ كألجميػػػػػػػا الػػػػػػػدنيا  ذراعييػػػػػػػا بػػػػػػػيف الجمػػػػػػػيالت  أميػػػػػػػرة

 ىػػػػػػي المسػػػػػػاء  قيػػػػػػكة كلػػػػػػذة الصػػػػػػباح كصػػػػػػفحة بكضػػػػػػكح تقرُأنػػػػػػي كاليمػػػػػػكت  اليمػػػػػػرض الػػػػػػذي كالشػػػػػػعكر
 خكًفػػػػػا بيػػػػػدييا صػػػػػدري  تتحسػػػػػس زاف أحػػػػػ بػػػػػال اكىػػػػػاـ بػػػػػال انسػػػػػانة ألكػػػػػكف  بػػػػػدأت منػػػػػذ السػػػػػاعيو الكحيػػػػػدة
 فػػػػي منػػػػي يمعػػػػك الػػػػذي الحػػػػق صػػػػكت ىػػػػي بالػػػػدعاء  جراحػػػػي تػػػػداكى  كػػػػاف  مػػػػا فػػػػإذا األكجػػػػاع  مػػػػف عمػػػػيَّ 

 كاخػػػػػكتي أنػػػػا ألنعػػػػـ كالشػػػػقاء بالتعػػػػب امػػػػي تمػػػػذذت كػػػػـ الظممػػػػات  أحمػػػػؾ فػػػػي الشػػػػمس كنػػػػكر الضػػػػباب 
   اتجػػػػػاه بػػػػػال يكًمػػػػػا ابحػػػػػرتُ  مػػػػػا إذا المرسػػػػػ  ىػػػػػي الشػػػػػتات  فػػػػػي المػػػػػالذ ىػػػػػي أمػػػػػي كالحنػػػػػاف  بالسػػػػػعادة

 نػػػػػبض لأليػػػػػاـ تعػػػػػكد بابتسػػػػػامتيا األمػػػػػاف  نحػػػػػك بثبػػػػػات اعبرىػػػػػا التػػػػػ  الخطػػػػػكات ىػػػػػي أمػػػػػي صػػػػػكاب  بػػػػػال
 فػػػػػػي المعطػػػػػػف كدؼء بػػػػػػاألحالـ  الربيػػػػػػع عطػػػػػػر ىػػػػػػي أمػػػػػػي كاألركػػػػػػاف  الشػػػػػػمكع كػػػػػػل كُتضػػػػػػاء الحيػػػػػػاه 
 ..ك كالسماء األرض رب رضا كبيف بيني المسافة ىي الشتاء 

 تتكمـ؟ ال صامت بالؾ ما



 بغبطة لؾِ  استمع -

.بالجمػػػػاؿ امػػػػي مػػػػف الػػػػكافر كحظيػػػػا الماضػػػػيات الػػػػدقائق تمكػػػػـ عمػػػػ  فقػػػػ  تكػػػػكف  صػػػػديقي يػػػػا الغبطػػػػة -
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 (فرباّس ٍِ ًاىعطسًُ اىراسع)

 مسري ٍسًج

 حػػػػػديث كأصػػػػػب  األيػػػػػاـ  ىػػػػػذه العػػػػػالـ طغػػػػػ  الػػػػػذي( الككركنػػػػػا) ىػػػػػكس متجاىمػػػػػو.. عميًقػػػػػا نفًسػػػػػا اخػػػػػذت
 نػػػػػػادره  بخصكصػػػػػية يػػػػػـك فبرايػػػػػر  مػػػػػف كالعشػػػػػركف  التاسػػػػػػع ىػػػػػك اليػػػػػـك أف كتػػػػػذكرت كالمسػػػػػاء  الصػػػػػباح

  سابقو؟ في كنا كيف ألرى  الذاكره ارتديتُ  أعكاـ  أربعة كل إال يأتي ال

 عمػػػػػػػػػ  بفتنػػػػػػػػة ُيرسػػػػػػػػـ ككشػػػػػػػػًما الكممػػػػػػػػات  كجاذبيػػػػػػػػة المالمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف كسػػػػػػػػحراً  كدفًئػػػػػػػػا  نبًضػػػػػػػػا فشػػػػػػػػاىدت
 لمحػػػػػػزف  كذرات كاياًبػػػػػػا  ًبػػػػػػاذىا الشػػػػػػراييف تقَطػػػػػػع كليفػػػػػػةُ  يتعػػػػػػاظـ  كىػػػػػػك اإلحسػػػػػػاس جنػػػػػػكف  القمب كرأيػػػػػػتُ 

 حتػػػػػ  احبػػػػػؾ  كسػػػػػأظل أحبػػػػػؾ  كػػػػػـ تعمػػػػػـ لػػػػػك اه.. بكيػػػػػت ثػػػػػـ باألشكاؽ ضػػػػػحكت كتسػػػػػتبدؿ بعيػػػػػًدا ُترمػػػػػ 
 حتػػػػػػ  السػػػػػماء  فػػػػػػي منيػػػػػا رزؽ  قطػػػػػرة تبقػػػػػػ  فػػػػػال األمطػػػػػػار  كػػػػػل كتتسػػػػػاق  الصػػػػػػحراء  المػػػػػركج تكسػػػػػك
 .كالشط ف الجزر كتختف  البحار حبيبي يا تجف

 بػػػػػال الظػػػػػالـ  كسػػػػػ  ىائًمػػػػػا شػػػػػراع  بػػػػػال قمبػػػػػي فرأيػػػػػتُ  الػػػػػذاكره  شػػػػػقكؽ  كعكسػػػػػتُ  المػػػػػرآه  إلػػػػػ  ركضػػػػػتُ 
 ُيفػػػػت  منػػػػو تخػػػػرج ألػػػػـ صػػػػرخة كػػػػل كمػػػػع األسػػػػفار  اشػػػػكاؾ كتدميػػػػو فيػػػػو  تػػػػنيش كاظػػػػافر ىكيػػػػة  كال اسػػػػـ
 .لمنسياف جرح فيو

 ليتنػػػػػا سػػػػػنكات  اربعػػػػػة منػػػػػذ الحمػػػػػـ ذاؾ كسػػػػػابقو  كػػػػػاف اليػػػػػـك ليػػػػػت اتػػػػػذكر  لػػػػػـ ليتنػػػػػ  انتبػػػػػو  لػػػػػـ ليتنػػػػػ 
 الناس؟ كسائر بنا يمر يعرفنا  كال اليـك بنا الحب يمر ض  فكيفالما في عمقنا
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 (ادلعادالخ خنٌُ)

 مسري ٍسًج

 فرص الحياه

 !  الفرص؟ أحاسف انتيزت لك فماذا..ىذياف اآلخر كالنصف حماقة نصفو كالجنكف 

 بػػػػػدالً  اترقبػػػػػو  (الكقػػػػػت) انتظػػػػػر الماضػػػػػ  عتبػػػػػة عمػػػػػ  الخػػػػػارج فػػػػػي كجمسػػػػػت النػػػػػـك مػػػػػع ىدنػػػػػة كعقػػػػػدت
 (سنكات بضع العمر مف ال َّ  اعد) رجاء منو لي كاف جاء ما فإذا راقبوا أف مف

   الكالـ كعصكر القمق أجنحة عف بعيداً   اكثر بدؼء الحب كاتعاط  جديد  مف أللتقيو

 !حبيبي؟ يا اتعمـ

 المعادالت في جمياً  ذلؾ يظير البشر شخصيات مع تتشابو شخصيات لألرقاـ أف

 ..اجابتي فيؾَ  كجدت كأنا..اليزاؿ فييا يعاني كالبعض قكي  بعضيا

 ..زكاؿ إل  عينيؾ أماـ كىي ثكابتي سيدي يا تعجبني شفرتي كفككت صالبتي كسرت حيف

 ..مكاف كل في بؾَ  أسير..معي لستَ  كأنتَ  بؾَ  كاسير البحر كنسيـ صكتؾ فيأتيني
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 )غسًز اىطراء(

 مسري ٍسًج

ر.. لػػػػػـ أنػػػػػـ جيػػػػػدا".. كنػػػػػت اتقمػػػػػب فػػػػػي أخبركنػػػػػا فػػػػػي األرصػػػػػاد... أف اليػػػػػـك قػػػػػد يشػػػػػيد سػػػػػقك  األمطػػػػػا
فراشػػػػػي فػػػػػي إنتظػػػػػار الضػػػػػيف العزيػػػػػز.. متميفػػػػػة..حت  جػػػػػائني ىػػػػػاتف : أف يػػػػػـك خمػػػػػق هللا الحػػػػػب فػػػػػي 
األرض.. خمقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػح  البػػػػػػػػرد كالمطر..أجػػػػػػػػل..فجنكف الحػػػػػػػػب يبػػػػػػػػدأ فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػتاء.. عنفكانػػػػػػػػو.. 

رائحػػػػػػة السػػػػػػمكات أنفاسػػػػػػو.. نػػػػػػذكره كحتػػػػػػ  ىذيانػػػػػػو.. كغػػػػػػركر الشػػػػػػتاء كقػػػػػػت ىطػػػػػػكؿ األمطػػػػػػار.. نّشػػػػػػتـ 
دكف حػػػػػػػذر..فترق  أركاحنػػػػػػػا الظمػػػػػػػ  باإلرتياح...كتحػػػػػػػدث فػػػػػػػي الكػػػػػػػكف ثكرتػػػػػػػاف.. ثػػػػػػػكرة تسػػػػػػػقي األرض 
فُتنبػػػػػت الػػػػػكرد كالجنػػػػػاف.. كثػػػػػكرة تسػػػػػقي القمػػػػػكب فُتنبػػػػػت الػػػػػدؼء كاألشػػػػػكاؽ.. أمػػػػػا الحػػػػػب فيسػػػػػتقل المػػػػػدى 

 كيسافر تارة بالبكح كتارة بالعناؽ.

 سمعت صكت ذخاتو فخرجت أشاىده كقمت :

 غدك الماء حياه؟!كيف ي

 امطري... ىيا امطري 

ككممػػػػػػػػا كػػػػػػػػررت كعػػػػػػػػال منػػػػػػػػي الصػػػػػػػػكت.. التحمػػػػػػػػت يػػػػػػػػداي كقدماي..كشػػػػػػػػيئا" فش ...صػػػػػػػػارا جنػػػػػػػػاحيف 
رقيقػػػػػػيف... كصػػػػػػرت أنػػػػػػا عصػػػػػػفكرة.. عصػػػػػػفكرة فػػػػػػي البػػػػػػرد... رفرفػػػػػػت كطػػػػػػرت مػػػػػػف مكػػػػػػاني بإنػػػػػػدفاع.. 

سػػػػػػاعدىا كارتفعػػػػػػت فػػػػػػكؽ سػػػػػػحابة بيضػػػػػػاء... كالمطػػػػػػر حػػػػػػكلي ينيمػػػػػػر فػػػػػػي إشػػػػػػتياؽ.. عصػػػػػػفكرة حػػػػػػره ت
الريػػػػػاح.. كتحمميػػػػػا بػػػػػدالؿ.. حيثمػػػػػا أنػػػػػت..فرغبتي كانػػػػػت فػػػػػي االختبػػػػػاء فػػػػػي معطفػػػػػؾ..ففي ىػػػػػذا الجػػػػػك 
ال أحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إال معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ذراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّي.. أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جناحّي..اقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼء.
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 (احملظٌظح اىسٍاه)

 ٍسًج مسري

 

 دكعقػػػػػػ السػػػػػػماء  فػػػػػػي الشػػػػػػمس خيػػػػػػك  تنػػػػػافس حمػػػػػػراء ككردة داخمػػػػػػي  مػػػػػػف شػػػػػػذرات ركح  كفتػػػػػػات ضػػػػػمع
 األمػػػػػػكاج كصػػػػػػكت األحػػػػػػالـ  فػػػػػػي البحػػػػػػر نسػػػػػػيـ يشػػػػػػارؾ الرمػػػػػػاؿ  عمػػػػػػ  مفػػػػػػرك  األبػػػػػػيض المؤلػػػػػػؤ مػػػػػػف
 .الصخكر بيف يتعال 

 !أذكب؟ بيا عشق تأشيرة أـ! كغركب؟ إختفاء ذلؾ كل ىل

 أىنػػػػاؾ البحػػػػار؟ كمػػػػاء مػػػػال  الػػػػدمكع مػػػػاء لػػػػـَ  الػػػػدمكع  صػػػػكت منػػػػي كتعػػػػال  فبكيػػػػت .. الضػػػػحؾ أردت
 !  إقتراف؟

 .القميل عم  حت  أحصل كلـ الكثير  معؾ تمنيت شيكر  منذ أرؾ لـ فأنا

 :  بانفعاؿ حدثتني األصداؼ حت  حكلي شيء كل ىز لؾ شكقي

 بػػػػػذكاء  قارئيػػػػػو عيػػػػػكف  يختػػػػػار مفتػػػػػكح كتػػػػػاب الحػػػػػب كالمػػػػػيالد  كػػػػػالرزؽ  مكتػػػػػكب قػػػػػدر فالحػػػػػب إىػػػػػدئي 
 .العيكف  يصطفي بريق ىك الكجكه  تختار ابتسامة

 اإلنسجاـ؟ كاف كيف لكالـ كا عيناؾَ  كتذكرت لحظتيا ابتسمت



 بيالػػػػػة يغمفنػػػػػي فمسػػػػػفات بػػػػػال كاإلحسػػػػػاس ضػػػػػجي   أك صػػػػػكت بػػػػػال األثيػػػػػر عبػػػػػر تطيػػػػػر المعػػػػػاني رأيػػػػػت
 مػػػػػػاء بزرقػػػػػػة الحػػػػػػركؼ تػػػػػػألألت الرمػػػػػػاؿ  عمػػػػػػ  اسػػػػػػمؾ كحفػػػػػػرت بػػػػػػاليكاء  رئتػػػػػػيّ  مػػػػػػألتُ  األمػػػػػػاف  مػػػػػػف
 .السحاب كطاؿ بريقو عال الجماؿ مف طيف فتشكل البحر

 كفػػػػػػي كالعػػػػػػركؽ  الػػػػػػركح خبايػػػػػػا فػػػػػػي يسػػػػػػري  حنينػػػػػػاً  تػػػػػػكى  الحػػػػػػركؼ ضػػػػػػكيةفك  أرى  كأنػػػػػػا ثانيػػػػػػةً  تبسػػػػػػمت
.باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ المحظكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرعم  ك غبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 ((احلْاه غاّعا))

 ٍسًج مسري

 

 إنمػػػػػػػا كالتعػػػػػػػالي بػػػػػػػالكبر لػػػػػػػيس عمييػػػػػػػا؟ كيقػػػػػػػدر يقػػػػػػػكى  مػػػػػػػف( سػػػػػػػمف عمػػػػػػػا هللا عفػػػػػػػا) عبػػػػػػػارة اسػػػػػػػتكقفتني
 أصػػػػدؽ كأمػػػػي أبػػػػي غيػػػػر كجػػػػدت فمػػػػا الػػػػذاكرة ركػػػػاـ بػػػػيف بحثػػػػت..  القػػػػدرة لػػػػو مػػػػف..كاإلحسػػػػاف بالتفػػػػاني

 ..قكالً  منيا فعالً  بيا

   كأبي كأمي...كأمي أبي

 احترقػػػػػت التػػػػػ  الشػػػػػمكع..كاألشػػػػػكاؾ األغػػػػػالؿ عنػػػػػي كأزاح..كالصػػػػػالح بػػػػػالخير دركبػػػػػي مػػػػػأل الػػػػػذي النػػػػػكر
 المػػػػػذاف السػػػػػعيدة األحػػػػػالـ صػػػػػانعا..بريقيػػػػػا تفقػػػػػد ال التػػػػػ  الجػػػػػكاىر..العػػػػػيش ضػػػػػنؾ كجيػػػػػي عػػػػػف لتمسػػػػػ 
 أكراؽ منيمػػػػػػا اصػػػػػػفرت..الخريػػػػػػف عمييمػػػػػػا حػػػػػػل كلمػػػػػػا كالياسػػػػػػميف الػػػػػػكرد طرحػػػػػػا حتػػػػػػ  شػػػػػػبابيما قػػػػػػاارى

 المالمػػػػػػػػػػ  خمفيػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػف..كاألمػػػػػػػػػػراض البشػػػػػػػػػػرة تجاعيػػػػػػػػػػد..كالنػػػػػػػػػػدكب الظيػػػػػػػػػػر بانحنػػػػػػػػػػاءات...العافيػػػػػػػػػػو
 ثػػػػػػػـ...كالتحمػػػػػػػل كالصػػػػػػػبر بالَجَمػػػػػػػد ُركيػػػػػػػت...فاصػػػػػػػمة قكيػػػػػػػة تجػػػػػػػارب عػػػػػػػف تنطػػػػػػػق.. الصػػػػػػػامتو..الباىتػػػػػػػو
 ماذا؟

 !!  سطكر بضع في صارىااخت اآلف أأحاكؿ

   يجكز؟ حقاً  أىذا

 باألعتػػػػػػذار يقطػػػػػػر ىػػػػػػذا مػػػػػػركري  البشػػػػػػر أصػػػػػػدؽ يػػػػػػا أف إال.. يسػػػػػػتقيـ كال ابػػػػػػداً  يصػػػػػػم  كػػػػػػاف مػػػػػػا كهللا ال
 عمػػػػػػ ... الكممػػػػػػات تقتميػػػػػػا أشػػػػػػياء عمػػػػػػ .. تقصػػػػػػير مػػػػػػف أحدثتػػػػػػو مػػػػػػا عمػػػػػػ .. حػػػػػػيف كػػػػػػل فػػػػػػي كاألسػػػػػػف



 كنبضػػػػػات...الكػػػػػالـ يمنػػػػػ كِجػػػػػب مػػػػػا كقػػػػػت لمصػػػػػمت كػػػػػاف كاحتضػػػػػاف...كػػػػػاف مػػػػػا غػػػػػاب كحػػػػػكار سػػػػػالـ
 لػػػػػـ التػػػػػ  تمػػػػػؾ الفػػػػػرح سػػػػػحابات حتػػػػػ ...اإلحتػػػػػكاء لػػػػػـز لمػػػػػا البكػػػػػاء كقطػػػػػرات..اآلالـ أيػػػػػاـ فػػػػػي اختفػػػػػت
 ..كالدعاء الشكر في مني حقيا تأخذ

 كنػػػػت..العطػػػػاء يجيػػػػد مػػػػف عمػػػػ  جػػػػدا قاسػػػػية فػػػػاألرض..أـ أصػػػػبحت يػػػػـك...كادركتػػػػو اسػػػػتكعبتو ىػػػػذا كػػػػل
 يػػػػػػا فعػػػػػػذراً  كمدركػػػػػػة.. يقظػػػػػػة كاآلف..باألحػػػػػػداث كقةمسػػػػػػر  غافمػػػػػػة كنػػػػػػت..األحػػػػػػالـ بػػػػػػو فتعثػػػػػػرت كالنػػػػػػائـ

.سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هللا كعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديّ 
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 (اىقدٍني زايف)

 ٍسًج مسري 

 ..القدميف حافي لؾِ  سرت

 ..كتاب كعنكاف عتاب مف كش  شكؽ  نير صدري  كفي

ختيار؟ كاقع لؾ أصب  ككيف! الغياب؟ ىذا كل فمـ  !  كا 

 ..المسافات عم ّ  كزادت العالمات تباعدت كلكف كثيراً  لؾِ  الكصكؿ حاكلت

 ..الفراغ في كتركتني األحالـ كبراءة الدالالت عني أخفيتِ 

 ..الفراؽ كى  مف الظالؿ فيو اتفيأ مكاف لي يعد الصحراء لـ في كأني

 ..نيار ليل الحنيف لمقاكمة أعيدىا تركتني لـ كبقسكة

 ..األحداث بزحمة عنو تكاريت ككمما

   كحجاب ثكب لبس أك فييا لدخكؿا رافضاً  النسياف زاكية مف لي خرج

 !الغياب؟ يكفيؾِ  ألـ! بالشتات؟ أتضربينني

 سيدتي؟ بيا آتي أيف مف كالتضاد حضكرؾ بكحي المطرزة قصائدي

 !  الكممات؟ إيقاع في مني المذابة السكر قطع أيف بل

 !األخرى؟ ىي سمبتيا



 لي؟ تركتِ  فماذا

 ..  غياب كأشيائي أنا فإمتألت رحمتِ 

 ..كممات بال كتابي كغدى

 ..النكف  بحرؼ مفتكف  لصاحب قدره قاده ىك فقد مسكيف

 ..  عنكاف فق  يترأسيا بيضاء صفحاتو فباتت

 !اآلف؟ أحياىا الت  الخرافة ىي تمؾ

 ..إنتياء ليا ليس بالبكاء  رغبة بالميل فييا تزاحمني

 ..اليذياف عني ككّفي عكدي

 ...أرجكؾِ  تبتعدي ال

 ..كآماف رفأم البعيدة أنفاسؾ غير لي فميس

 ..الحياة فيَّ  كردي عكدي 
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 " الكىـ أخنق ليتني" 

 مركج سمير

 ..السراب كأبدد الكىـ أخنق ليتني

 ..الكراء إل  الزماف عمق في أغكص ليتني

 ..الضمير بعبق قديـ لزمف,أكثر أك عقكد لثالثة

 ..جماؿ ك ىدكء ك صفاء فيو كاف زمف

ف حت  القديمة أحياؤنا  ..ككئاـ كسالـ حب تفيض فيي دراف الج شركخ مألتيا كا 

 ..كنساء فتيات, صبيو ك رجاؿ فييا

 ..السكس كيخربيا يطاليا لـ,كالقشكر الزيف مف خاليو صادقة نقيو قمكب

 ..الدكد ك العفف مكاطف عف البعد كل كبعيدة

 ..األياـ ىذه استشرت الت  المكاطف

 ..المسممات مف ش  أك إعتياد كجكدىا ككأف

 ..مفردات مجرد تعد لـ فيي معيا  تعايشال عمينا ككاجب

 !اإلنييارات؟ ك الخيبة مف ىذا صنف أي

 ..أعراؼ ك تقاليد ك عادات, الجميل الزماف ذاؾ في كاف

 ..حساب بألف ُتثمف لمكبير ككممة



حتراـ  ..كالظركؼ النكائب بيـ كدارت حالت ميما األصكؿ ك لمعقكؿ كا 

 ..المسميات إال اآلف منيا أرى  ال

 الزحاـ؟ كس  التشكية أناليا

 !السيارات؟ كدخاف الطرقات بيف ضاعت تراىا أـ

 !األطفاؿ؟ كبكاء الجائميف الباعة أصكات كس  أك

 ..ذليالً  أك كحيداً  الضعيف يككف  أف أخي يا الزماف ذاؾ في محاؿ

ف حتػػػػػ  متػػػػػراب  الكػػػػػل  فػػػػػييف كالفتيػػػػػات, أميػػػػػر كالطفػػػػػل كالفػػػػػارس فالرجػػػػػل كالػػػػػدماء  األلػػػػػكاف إختمفػػػػػت كا 
 ..حياء مف عزر 

 ..ماؿ أك بذىب   ُتشترى  ال بديل ك ليا ليس أشياء ىي

 ..التشكية ك المس  زمف في اآلف نحيا دكنيا مف

 ..الالزماف الالآماف الالشجعاف زمف

 ..مسرعة داخمي مف( ليت) معيا ك آىات خرجت

 ..لمحظات سكى  لممفقكد لتعيدني تكف لـ

 ..األسالؼ حكايات عم  بحسرة نطقت أنيا غير

 ..ضئيل مظمـ ركف إل  فإنزكيت

 ..المستحيل بئر في أسق , بصمتي لعمي

.الجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذاؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كأرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
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 "ميٌذٌُ ال فاألزثاء

 .  ( ضاىني عثداهلل)   

 

   دكنؾ امضيتو رمضاف كـ نسيت

 يدي  أصابع أُعد أَعد لـ   باألحرى  تناسيت أك

   العد حاكلت كمما تكفي تعد لـ

 غيابؾ أياـ مف يـك كل في ارتجف

 .سنة كألف تمر الت 

 المفبركة  القكة تمؾ   بخير بأنني الدائـ كتظاىري  الضاحكة كجيي مالم 

   كهللا لؾِ  إشتقت. بارع تمثيل سكى  ىي ما

 .. رمضاف أياـ أكؿ ف  اإلفطار طاكلة عم  مف شي  غياب مالحظتؾ عند لصراخؾ إشتقت

 أحػػػػػػػد يمحظيػػػػػػػا لػػػػػػػـ ربمػػػػػػػا التػػػػػػػي لتفاصػػػػػػػيمؾ كاشػػػػػػػتقت   األبػػػػػػػيض كلفسػػػػػػػتانؾ المشػػػػػػػع لكجيػػػػػػػؾ اشػػػػػػػتقت
 تخفييا التي الخجكلة ابتسامتؾِ .. غيري 

 .بنظرني عظيمة صمبة تظيري  كي



 إف ك أجبتينػػػػػي أنػػػػػؾِ  سػػػػػأعتبر   بػػػػػدكني مبػػػػػارؾ رمضػػػػػاف لػػػػػؾِ  أتمنػػػػػ  المحتػػػػػرؽ  كقمبػػػػػي الػػػػػدامعتيف بعينػػػػػي
   تشػػػػػاء كمػػػػػا حبيبتػػػػػي تغيػػػػػب   الغيػػػػػاب كأطمػػػػػتِ  طكيػػػػػل سػػػػػفر   عمػػػػػ  أنػػػػػؾِ  سػػػػػأعتبر   بخيػػػػػر أمػػػػػكرؾ كػػػػػل

 ..كسنعكد أحباء نحف يكًما  ستعكد

 

 " ..يمكتكف  ال فاألحباء"

 

   بحياتي الجميل الطير كنتِ  أنؾِ  أعمـ

   قمبي مقاس عم  جناحؾ

 ..   نكًرا كحبؾِ  كالقمر كچيؾِ 

 لي؟ يقدـ كي العالـ لدى بقي ماذا

 كثيًرا عنؾِ  أختمف ال    العالـ أنتِ  لي قدمتِ 

 .. قمبؾ في الميت كأنا ب قم في حية أنتِ 

 فعػػػػػالً  لكنػػػػػي البكػػػػػاء أألػػػػػف لػػػػػـ   خػػػػػاطري  َجِبػػػػػرت عمػػػػػي  تخػػػػػافي ال   عميػػػػػؾِ  قمبػػػػػي تػػػػػأخر إف تخػػػػػافي ال
 " ..بالقمب حيةً  أنتِ  ك عاـ كل" جًدا لؾِ  اشتقت
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اىرعسّف تادلؤىفني 
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 مسازهد هنا

 كاتبة كركائية مصرية  كمراجع حسابات بكزارة العدؿ. 

 كتب فردية: صدر ليا كتب 

o ع(.المجمكعة القصصية )نيساف الكج 

o .)كتاب قصائد نثرية )مدف الفراشات 

o .)ركاية )الدمشكري(  كركاية )آخر حدكد الحمـ 

o .)لكتركني ا صدر ليا كتاب بعنكاف )أكراؽ الحب األخيرة  كا 

 رئيس مجمس إدارة مكقع كجريدة الفكر الحر 

 ميا منصب رئيس مجمس إدارة دار الفكر الحر لمنشر اإللكتركني.إل  جانب شغ
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 (ّْچٌز) سعْد أمحد

 ٍػسُ قاظً ًزًائِ ٍدِّ ٍيندض

 ادلنطٌزج األعَاه

 قػريج قػع احلقْقح أضثاذ

 زًاّح ادلساّا ًخو

قػع ادلاء غالج
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 زلَد زؾا زلَد عثد اىنايف

 11/7/1984  وال د

   -محافظة الغربية  –نة المحمة الكبرى مدي  وال د 

 " عف دار أكتب لمنشر ك التكزيع . ع ر     و   مك  الج  ج : ركاية  "  ا ع    ال نشور 

 كر الحر لمنشر االلكتركنيأكس الكتركني دار الفالمكجة 

: المركز الثالث في مسابقة صالح ىالؿ األدبية عم  مستكى الكطف العربي عف قصة  الجوا ز ال     
" . " ال ن اااا  قصيرة بعنكاف    
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 أسراذ زــــاشً إمســـاعْو اىسْـــد عفْفِ

 الزيتػػػكف  – 10/7/1971تاري  كمحل الميالد : 

 كاتب كمؤلف كرساـ

 مف انتاجو األدبيبعض 

 ـ( 2015عيكني زرقاء ) قصة ( ) 

 ـ(2015قايا أنث  )

 ـ(2015عندما يسكت زكربا )

 ـ (1997المحميات الطبيعية في مصر ) 

 اصدار بأجزاءىـ 35مشكار يمتد الكثر مف

 كاخرىـ كسري االخير
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 ّثرج عِ اىناذة :

حساـ باظة مف مكاليد محافظة البحيرة ك مقيـ بالقاىرة   حاصل عم  بكالكريكس تجارة   حاصل عم  
 عف قصة النافذة الزجاجية . 2013جائزة القصة القصيرة مف اتحاد كتاب مصر 

 ىذا العمل ىك الرابع لمكاتب حيث صدر لو مف قبل :

 . 2014المجمكعة القصصية عزرائيل يصل اكال عاـ 

 2015تعكيذة عشق عاـ ركاية 

 2017يـك قبل االربعيف عاـ  100ركاية 

 مجمكعة قصصيةلقطات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 زلسًض رلدُ

  صري  روا ي ك ت 

 : ل  صدر

 .ك ر   عود روا   -١

 .الح   ن    روا   -٢

 .الن      وق    رس روا   -٣

. صص    ج وع  الح    ه  ش عمى -٤
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 زطْص إتساىٌْ دأمحاىطاعس 

 كت   زح   نشر دار ع  النجو  ورحم    نوا  ٢١١٢ ع    ل د وا   و  صدر
 والث     لمنشر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 زلَد عَس زلَد

  ي    و تكنولوجي ع   ش س  درس

       ى  ج   التدر س وع و  تح د الش    ال ر ى و حرر  ي جر د  الفكر الحر

 نشر   ى جرا د الكترون   :

  جم  الش    -3 ال      و  -2 ال     ال ر ى-1

 ان    وط  -6 ا ج ش   ج رد   -5 الصح   ن وز-4

كر الحرالف -8 جر د  ا   ر ال  ل -7
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 . ضسقاًُ ّاخر

 والتوز   لمنشر ك ر ز   دار ع   ج   د وا  ل  صدر

 2020 ال  هر    رض  ى ال ش عر عمى ال ز    نوا 
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 خسازِ زلَد:  االسٌ

 36 السف 1984 مكاليد

 .انجميزية لغو قسـ آداب ليسانس عمي حاصل

 .2.0 الجديد التعميـ لنظاـ االبتدائيو المرحمو معممي مدرب ك. انجميزيو لغو معمـ أعمل
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 عاديل سعْد عسفاخ

 (دندر     د        و ) اآلث ر  وزار        ص  ي

 .2019 الدولي ه      رج    ي الث ني ال ركز عمى ز الح   الوص   روا  _/ ع  لي

 .2020 الدولي ه      رج    ي ال   س ال ركز عمى الح  ز  ورط   ي  فتش روا  _

 . و   ال     و و    جم          ي ا و    ل ركز الف  ز  عود         ر  ص _

 .الث ني   ل ركز  وزه    د 2018 حوا  انتف      نوا   صص    ج وع   ي ش رك _

   و   ال     -ا عت  د ل ن  نو   _

  و   ال     و و   الكت  حك وي  -ال وتى   مك  نو   _

 .الحر الفكر و جم   و   عمى  ص  د  ج وع _

 .ال      ي د وع نو   _

 .اإللكترون   ال وا   وعمى ال    هذا نشر  التي وال ص  د ال ص ر  ال صص    وغ ره 

_  حرر  جر د  الفكر الحر
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 ضاىني زلَد عثداهلل

 د   ط  ح  ظ   ول د صحفي و حرر روا ي ك ت 

 والتوز   لمنشر ك ر ز   دار ع  الحر      ص   ور ي د وا  لى صدر

 الحر الفكر دار ع  وا كترونى

 ال ر    وال ج    وال وا   الصح  ع ر ال واطر و ال         ال د د   ولد

 .. ال ر ي ال وجز لجر د  د   ط  ح  ظ   كت   د ر و ال ر ي     ال و ال     ال و  جر د   را  

  جر د  الفكر الحرو حرر 
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 عٌؼ مجاه ّازمياُ

  صر   وك ت   ش عر 

 (وزعفرا  روح) د      ج وع  ش رك 

 (حر    زو  )ج  عي وكت  

  اإللكترون  ال داد ون را   و   ال    ) ال وا      ض  ي اإللكترون   الكت     ال د د  ي ش رك 
 (لمنشر  رك   ودار

 لمنشر  رك    دار  حرر 

الحر الفكر  جر د   حرر 
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  عثداذلادُ زسِ

 ش س، ع   ج     إع       اآلدا  كم    ر ج١٩٩١  وال د

 وهي روا     ر    ل ،صدر ل نت   صحفي ك حرر  ع  

 ٢١١٤ ح  ي ود ع -١

 ٢١١٢الجن  ك ت -٢

 ٢١١٢ ال ج    ع  ر -٣

 ٢١١٩ يدو ت-٣

لحر  جر د  الفكر ا حرر 
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 خاىد زلَد

 سنة 26

 المجمعة الكتب مف كتابيف في  شارؾ

 عشكائية ياسميف

 ككتاب يحك  أف

عامية شاعر
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 .زشق فاذِ

 .ألمانيا_بكف /مكاليد.فمسطينية

 .أطفاؿ رياض/معممة_  .تمييدي/ معممة_

 ..نثريةشعريةفي كنصكص_بخكاطر:المشاركة

 (.pdf حمـ ذات, الحرؼ عكاصف في إبحار)

 .كالحرؼ الكممة بيف, كامرأة رجل: مشترؾ ديكاف

 .الطبع قيد مخطك  . الركح تقاطعات:ديكاف

 .الحرة لألقالـ. المكاطف صكت صحيفة:لدى كاتبة

 .الحر الفكر جريدة: لدى تبةكا

 .لممبدعيف الشامل اإلبداع قناة: لدى كاتبة

 .اإللكتركنية المجالت مف بعدد كالخكاطر النثرية النصكص مف العديد نشر تـ

 .النثر فئة شعرية بمسابقة الثاني المركز عم  حائزة

 (.الدمعة أحرقت)

 .٢ٕٔٓ النقدية الحرؼ ممكؾ جامعة نظمتيا

.5/2020.الحر الفكر قناديل منتدى لػػ شعرية بأمسية المشاركة
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 ، اىدِّ سعد اىسزٌْ عثد اساٍح دمرٌز

 .. ل طف   ال ركز  والرع    الو د  حد ثي و ا طف   ط   ي  ت صص ط   

 .. النثر و ال ص ر  ال صص كت      وى .. ه وي  ك ت 

 النجو  تحترق  حتى..   ال را     ك  ..   ن        ا  ال       ش 

 اشتر   ى الكت   الج  عي عشوا           

 د  الفكر الحر جر  حرر 
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 - ضقري أمحد فسّدج طثْثح

 ال نصور  ج     -( ال  ثولوج  ) ا ورا  و ا ن ج          عد  درس

 الحر الفكر  جر د   حرر 

         عشوا    الج  عي الكت    ى اشتر 

  جر د  الفكر الحر حرر 
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 فؿوٌ اىتٌّزىاُ أ

 ٢١١١ د    ش س ع   ح وق  كم      ت رج 

  مو  ت د   ك  ص     ع م 

 .نف    اجت  ع   روا  (  ر د  تف ص   روا  ) الور     ع  ل   او  وك  
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 عيَ مسري ٍسًج

 ال  ود   ال ر    ال  مك   وال د

 ش س ع   ج       ولوجي عمو   ك لر وس عمى ح صم 

 2019 الذه ي  و  م   ي الدولي ر ال  ه   رض  ي ش رك 

 ( م ي ك   ح ث  )   ن      ال شترك  ا د    الكت     ال د د  ي

 (وحر  ح  غ    )و( ون     ه    ) و( ال عود  طر  )و

 (   د   ) ال صص     ل ج وع  ش رك  2020 لمكت   الدولي ال  هر    رض و ي

رو  ن ي   ل   ي تدور  تنوع  اجت  ع    ج وع  وهي التوز  و  لمنشر ك ر ز   دار إنت ج   
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