
1 
 

 

  



1 
 

 

 
 
 
 

  و  سجاد الحوالتأليف:
دار الفكر الحر لمنشر  :التنسيق والتحميل

 اإللكتروني
 2021 عام –إلكتروني نشر 

 جميع الحقوق الفكرية محفوظة لممؤلف
الفكر الحر »لدار  لكترونيوحقوق النشر اإل

 «يلكترونلمنشر اإل
  



1 
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ((َواْلُمْؤِمنُونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  اّلَلُ  فََسٌََرى اْعَملُوا َولُلِ ))

 

 "المثمرة هو التربة الخصبة لشجرة النجاح"الفشل 

 

 

 سجاد سالم الحوالوي 

  المنار -ذي لار  –العراق 



2 
 

 

 

 ....... -اإلهداء :

 إلى كل من شجعنً للكتابة ....... شكرا لكم ........

 إبراهٌم الخراسانً الذي دفعنً للكتابة ........ للسٌد و األستاذ شكرا  

 لألستاذ والرسام كرار رزاق الشامً على تصمٌم غالف الكتاب ....... شكرا  

 الكتاب............  وتحرٌر ماجد رٌسان الحرٌشاوي لتدلٌك لألستاذشكرا  

 

 

  



3 
 

(1) 

 بلمح البصرانتهى 

 

 ٌجلس شواطبه أروع ما نهر على تطل مماعد من الشمس ؼروب لمشاهدة

 ، لدٌمٌن صدٌمٌن أنهما بٌنهما دار حدٌث فً مداخلتهما هٌبة تدل صدٌمٌن

 عمٌك حزن فً ٌؽطو ممعد شخص أمتار بضعة وعلى عنهما انفرد ولد

بعض من  إالالتً لم ٌتبمى لها وركز كل نظره نحو األفك باتجاه الشمس 

ن الناظر إلٌه سٌؤسؾ على ذلن الوجه . حتى أالدلابك المعدودة على ؼروبها 

 . الملٌح

 أن لو حتى ، شبٌرالذي كان ٌجلس بجانبه :  شبٌر سؤل طه أسؾ ولشدة

, فالحالة  ذلن دون سٌحول العمٌك حزنه فؤن ٌتعافى أن أرد شبر أخٌن

 .النفسٌة للمرٌض تلعب دوراً كبٌراً فً تماثله للشفاء 

 تعلم ال أنت ، أن ٌخرج معً للتنزه على أجبرناه لمدشبٌر ولد زفر بحزن : 

 ، نفسه عن ٌخفؾ حتى معً للخروجوأصرت علٌه  علٌه ألحت أمً أن كٌؾ

 فً أن ٌتنزه وٌطرد عن نفسه كآبته وحزنه الشدٌد , الرؼبة حتى فمد لمد

 . بشؤنه كثٌرا للمون ونحن
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حٌث استؽربه كل من شبٌر وطه فلم  ٌبرؼ شاب جلوس حدٌثهما ٌمطع فجؤة

 إحدى على جلس حٌث ، ٌرٌا هذا الشاب فً هذا الحً من المدٌنة من لبل

 .معه ٌحمله كان كتاب لراءة فً ٌؽط وراح ، النهر على تطل التً المماعد

لمد كان ذلن الشاب ٌشبه شبر الحزٌن كثٌرا جدا . شاب ذو بشرة بٌضاء 

 وشعر اسود سرح تبلعبه الرٌاح .

 

 . طه عزٌزي ٌا الفتى هذا تعرؾ هل : شبٌر ٌسؤل شدٌد استؽراب فً و

 أسبمن أن أردت فً الحمٌمة ب الؽرٌب :طه وهو ٌمعن النظر بذلن الشا

ولكن انظر ٌا شبٌر انظر إلٌه والى الشبه  . ٌكون من جهلنا أفؤ ، بالسإال

الذي بٌنه وبٌن أخٌن شبر . السم لو انه صادفنً فً طرٌك ما , ما كنت 

 ألمٌز بٌنه وبٌن شبر إال كرسً أخٌن شبر المتحرن .

 الشبه أربعٌن !بحان الذي ٌخلك من شبٌر : حما , حما س

 

 الشاب ذلن كتاب من ممزلة ورلة معها حملت رٌاح هبت إذ ذلن وأثناء

 وأثناء . الممعد الحزٌن الشاب ذلن شبر بوجه التصمت الحظ ولحسن الؽرٌب

 الشاب ذلن لام إذ الرٌاح كتاب ذلن الشاب الؽرٌب أسٌرة ورلة كانت ما
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امسن شبر  . بعد أن التصمت بوجهه شبر عند استمرت أن إلى بمطاردتها

 :ا بالسطور األولىالورلة بٌدٌه وولعت عٌناه على محتواها حٌث كان مكتوب

عندما نبتسم سٌبتسم الكون لنا , وحتى السعادة لن تبرح للوبنا وستؽدو "

عادة ال ؼنى عنها . ما ٌظنه اإلنسان عن نفسه حتما سٌكون والعه البهجة 

ن , سٌؤتٌن الحزن ببل شن , ولكن إذا ٌحز الذي سٌعٌشه . تصور انن

زاج الجٌد والفرح والسرور واالبتهاج فسٌؤتً لن كل متصورت عن نفسن ال

ذلن . ولكن إذا كان اإلنسان حسب ما ٌعتمده عن نفسه , دابم الحزن ووجه 

عابس ودابم التشاإم , فهذا هو الخطر بحد ذاته , إذ أن كل من حوله سٌعتاد 

هذه هً صفته وعادته , ومع مرور  .......الحزن و باختصارعلى انه دابم 

 "؟  الولت وشٌباً فشٌباً لن ٌسؤله حتى الممربٌن منه ..... ما الذي ٌحزنن

 اأعذبه ما وبابتسامة , مستمر ورلة كتابه إلى الؽرٌب الشاب وصل وعندما 

 .  علٌكم السبلم :لال 

 . السبلم وعلٌكم : ملحوظ وبارتبان شبر رد

 عندما بوجهن التصمت لد الورلة أن إذ المعذرة الشاب الؽرٌب : أرجو

 .  الرٌاح حملتها

 . علٌن ال ال، شبر :
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 المإسؾ من :بعد أن لدمها شبر إلٌه  الورلة تلن أخذ وأثناء الشاب الؽرٌب

والذي  أحمله الذي الكتاب هذا . وجهن مثل وسٌم وجهٍ  على الحزن ٌتؽلب أن

 تخص النفس البشرٌة كثٌرة أمور عن ٌتكلم األرواحٌسمى كتاب خطاب 

 بصٌص هنان ٌكون وأن بد ال معنا لاسٌة الحٌاة كانت مهما" هأن ضمنها ومن

 " .بالسعادة ٌربطنا أمل

 من كل تجر فإنن الحزن هذا فً تؽط وعندما اآلن وأنت:  لاببل استطرد ثم

 تدخلت لد أننً إذ اعتذر وأنا.  عزٌزي ٌا حزنن لمستنمع منن لرٌب هو

عن خارج  جاء وأظنه تدخلً سبب أعلم ال ولكن ، بن خاص ٌكون لد بؤمر

 . ًإرادت نطاق

 إلى ......... الشاب أٌها أخرى مرة المعذرة أرجو : أٌضا لاببل استطرد ثم

 . اللماء

أي لراءة ما تبمى من , لمد كان شبر ٌرٌد من ذلن الشاب أن ٌكمل المراءة 

ثه . ولكن كل ٌوأٌضا أراد من ذلن الشاب أن ٌكمل حد محتوى تلن الورلة .

 ....شًء انتهى بلمح البصر....

 شخص حدثهٌُ  التً األولى المرة هذه أن إذ ، شبر ٌمع الذهول وسط فً

 وما أجمل حدٌثه إذ كان ذلن الحدٌث كله ٌصب فً والع شبر فٌها ؼرٌب

وصدٌمه  شبٌر أخاه جاء ذلن الشاب الؽرٌب عنه انصرؾ وعندما.  حمٌمة

 . مسرعٌن طه
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 . شبر أخً:  شبٌر

 انصرافه أثناء ذلن الشاب الؽرٌب تشٌعان زالتا ما عٌنٌه أن إذ شبر ٌجبه لم

 . عنه

 . شبر أخً شبٌر ولد كرر النداء :

 ؟ شبٌر عزٌزي ٌا هنان ماذا عندما أفاق من السرحان :وشبر 

 ذلن كلمن أن بعد عادتن على لست ، ؟ هنان ماذا أنا أتسؤلنً شبٌر بتعجب :

 وما الكبلم الذي دار بٌنكما ؟ . هل تعرفه ؟ الؽرٌب الشاب

شبر وهو فً حٌرة من أمره فكؤن هنان أمر ملفت لشًء ال ٌعرفه فً أمر 

 ٌا وأنت.  البٌت إلى فلنذهب أخً ٌا هنان شًء ال ........ الذلن الشاب : 

أن نتناوله نحن  وأرؼب الذي أُفضله , الكعن تعصن لد أمً إن طه عزٌزي

 ً  . الثبلثة معا

 . معكما سؤحضر.  صدٌمً ٌا لن شكرا: بابتسام  طه

 والد بٌت نفسه وهو الرحمن عبد ببٌت ٌعرؾ بٌت إلى معا الثبلثة وصل لما

 الشاب ذلن ٌؽادر لم ، المساء حل لد كان.  شبٌر منه األصؽر وأخٌه شبر

 ٌعلمه ال لسبب شبر تفكٌر ٌشؽل كان الطرٌك فطوال , شبر ذهن من الؽرٌب

 . نفسه شبر
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 أخبرت الذي لكعنا لتتناوال المتجر إلى ادخبل طه و أنت شبٌر : أخً رشب

 . عنه طه

 بؤن نتفك ألم!  صدٌمً ٌا لً بوعدن أخلفت بهذه السرعةأ : معاتبا طه فؤعمبه

ً  الكعن نتناول  ؟ معا

 لتناول لديّ  شهٌة ألدنى وجود ال لكن صدٌمً ٌا شبر : أرجو المعذرة منن

 . هذا من تعفٌنً أن أرجو , جٌدا بحالً تعلم فؤنت الكعن

ً على كتؾ شبر :  راحة كؾ ٌدهطه واضعاً   ٌا عزٌزي . ترٌد كما ، حسنا

 الرحمن عبد متجر إلى وطه شبٌر ودخل كل من . بٌته داخل إلى شبر مضى

جداً فً هذه , حٌث أن هذا المتجر كان مشهوراً  الذي ٌصنع الخبز والكعن

عربته إلى داخل البٌت , فمال : إن لً  ٌدّور عجبلتلمد كان شبر  المدٌنة .

 الحك بان أعاتب ذلن الشاب , فلَم كان اللماء معه لصٌر هكذا .

بعد ؼٌابن  بنً ٌا افتمدنان لمد , فتى ٌا بن أهبل !؟ طه من : الرحمن عبد

 .ل والمفاجا ٌالطو

 . طٌبتن حسن نم هذا ، سٌدي ٌا لن شكراطه : 

ً  لكما رتحضّ  لد إلٌا أم إن تعلم هلعبد الرحمن :  ً  كعكا  لمد مهبلً  لكن ، شهٌا

ً  ذلن الكعن ستتناوالن بؤنكما شبر أخبرنً  ؟ هو فؤٌن ، معا
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 لد أنه علما لذلن , شهٌة أدنى ٌملن ال بؤنه لال لمد أبً , ٌا نعم:  شبٌر أجاب

 حالما ولكن ،ذلن الكعن المفضل لدٌه  , معه الكعن ٌتناول بان طه طلب من

 !فجؤة شهٌته انمطعت حتى وصلنا

ً  نتعافى و لٌتعافى لشبر العافٌة تُكتب متى إلهً ٌاعبد الرحمن:   . جمٌعا

فؤعمبه عبد الرحمن : شكرا لن  .... آجل ؼٌر عاجبل ٌعافٌه أن هللا أسؤل:  طه

 ٌا بنً .

 أثناء ذلن . كثٌرا شبر ٌفضله الذي الكعن ذلن الكعن بتناول وطه شبٌر أخذ

وبٌت السٌد عبد جر تباب ٌربط بٌن المتجر من إلى الم كوثر السٌدة تدخل إذ

, وهً  شبٌر و شبر من كل والدة إلٌا أم تسمى التً نفسها وهً , الرحمن

 الؽٌاب هذا ولمَ  ، ؟ بنً ٌا حالن كٌؾ ،! كل هذا الؽٌاب  بعد طه : تحًٌ طه

 . الطوٌل عنا ؟

 فؤنتِ  ؼٌابً أما.  لً الفتمادن وأشكرن ، سٌدتً ٌا هلل الحمد بابتسام :طه 

 . مإخراً  بكم لمابً دون ٌحول عملً ؤنب تعلمٌن

 و صدٌمه طه شبر عمر ٌمارب عمره شاب المتجر إلى ٌدخل إذ ذلن أثناء

 للب ضرباتب كوثر شعرت المتجر إلى دخوله وأثناء.  كتاب بٌده وٌحمل

 تمول وكؤنها ، سببه ما تعلم ال و لبل من ابه تشعر لم ضربات للب ، ؼرٌبة

,  كثٌراً  شبر ولدها بهٌش الذي ؟! , ذلن الشاب لبل من الشاب هذا رأٌت أٌن



11 
 

لشاب من لبل نت أنها لد رأت هذا اكانت فً تساإل شدٌد الَحٌرة , فهل ظلمد 

   فعبل لد رأته سابماً ؟! ألنه ٌشبه شبر ؟ أم إنها

 . الخٌر مساءلتحٌة بابتسامة : الشاب وهو ٌلمً ا

 . أهبل , أهبل بن . الخٌر مساء:  وتوتر تلعثم مع كوثر أعمبته

 ؟ سٌدتً ٌا الخبز أشتري أن ٌمكننً هل : لال , الشاب ذلن من تسامةبا ومع

 مع نفسها فً التوتر هذا ترى مرة وألول شدٌد توتر وسطفً  كوثر ردت

 ، نعم :  الزبابن مع التعامل فً الرابعة وبطرٌمتها عنها رؾعُ  إذ ، الزبابن

 ترٌد ؟ الخبز من نوع أي.  السٌد أٌها نعم

 .للفابؾ ا خبز أرٌد الشاب الؽرٌب:

ً  كوثر :  ً  ، حسنا  ؟ السٌد أٌها ترٌد الخبز كم رؼٌؾ من.  حسنا

 .ٌا سٌدتً  الشاب الؽرٌب :أربعة لو سمحتً

ً  كوثر والتوتر ما زال سببه مجهول : ً  ، حسنا  . ترٌد ما لن حسنا

استؽربا  الذي الشاب ذلن نفسه فهو ، الشاب هذا فٌعرفان وطه شبٌر أما

ًّ من المدٌنة هذا وجوده فً  عند النهر الٌوم هذا عصر رأوه, والذي  الح

 . شبر مع تكلم والذي
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ً كٌس كوثر ناولت وأعمبت  ذلن الشاب طلبه الذي اللفابؾ خبز على ٌحتو ا

 . ذلن الشاب ولاطعها ……السٌد أٌها : لابلة

 .ٌا سٌدتً  ٌاسٌنالشاب الؽرٌب : ٌمكنِن أن تنادٌنً 

ً  ؟ ٌاسٌنكوثر :   ؟ ٌاسٌن ٌا المدٌنة هذه من أنت هل ، حسنا

ٌا  خذي....المجاور الحً فً سكنأ و المدٌنة هذه إلى انتملت للتو:  ٌاسٌن

 . الخبز ثمن هذا ..........تفضلً...سٌدتً

 . علٌنا المرة هذه, فحساب الخبز  لنا جدٌد زبون أنن بما كوثر بابتسامة :

 . ٌاسٌن ٌا أصر أنا:  كوثر ولاطعته …لكن بتردد : ٌاسٌن

ً  : ٌاسٌن  . سٌدتً ٌا لنِ  شكرا ، حسنا

 .ٌا بنً  والسعة الرحب على كوثر:

التً كانت تمول أثناء خروج  كوثر نظرات تشٌع وسط رالمتج ٌاسٌن ؼادر

أنا أإمن بوجود شًء ٌسمى رسابل األرواح ,  جر :تذلن الشاب من الم

ولست أإمن بوجود شًء ٌسمى مصادفة , فلَم تؽٌرت نبضات للبً عندما 

جر ؟ هل هنان شًء فً الؽٌب  ال ٌعلمه إال ترأٌت هذا الشاب وهو ٌدخل الم

 هللا ؟



12 
 

كانت كوثر ترٌد أن تحدث ذلن الشاب فمد كان وجهه مؤلوفاً لٌس ألنه ٌشبه 

ٌر . بل كانت تشعر بؤنها تعرفه لبل هذه اللحظة بالذات . حٌث شبر لحد كب

 لالت كوثر عن هذا اللماء .... انتهى بلمح البصر .

ً  : طه  . والدتً عن تؤخرت فمد استؤذنكم أنا ، حسنا

 .وبلػ سبلمنا لوالدتن  السبلمة مع : شبٌر و كوثر من كل رد

 فمد ؟ الشاب لذلن الخبز ببٌع لمت عندما أصابن الذي ما أمً:  لوالدته شبٌر

ً  التوتر بدا  ؟ السبب ما ، علٌن واضحا

 . هذا ؼٌر شٌبا أعلم وال لبل من رأٌتهلد  فكؤنً.  عزٌزي ٌا اعلم ال كوثر:

 . للعشاء ونذهب المتجر لنؽلك عزٌزي ٌا هٌا:  تمول استطردت ثم

 . شبٌر و وشبر وكوثر الرحمن عبد من كل جلس الطعام مابدة على

.  الطعام أكل على نفسن تجبر أن ٌجب رشب بنً : رشب إلى الرحمن عبد

, ؼٌر أنً أران  إذا كانت لدٌن تؽذٌة جٌدة صحتن تتحسن لد لال فطبٌبن

 وكؤنن سارح بتفكٌرن .

 . سآكل , أبً ٌا حسناشبر : 

 : كلماته وٌردد الشاب بذلن ٌفكر كان شبر أن ٌعلم ال الجمٌع
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 ٌربطنا أمل بصٌص هنان ٌكون وأن بد ال معنا لاسٌة الحٌاة كانت مهما"

 . "بالسعادة

فً الذي ال ٌعرؾ اسمه حتى اآلن  الشاب ذلن حب الكلمات هذه زرعت فمد

ً  و.  سٌتعافى بؤنه األمل شبر للب فً , فمد زرع ذلن الشابللب شبر   أٌضا

 مخٌلته ٌؽادر لم الذي الشاب ذلن.  أخرى مرة( ٌاسٌن)ـب ٌلتمً بؤن ٌؤمل كان

 ٌعرؾ ال وهو بلمابه أن ٌحضى ٌستطٌع .....كٌؾ كٌؾ لكن.  اللحظة حتى

ال اسمه وال حتى عنون سكنه . وبسبب شوله لذلن الشاب  . ؟ شًء أي هعن

ً لد أعجبتن أخبلله وحسن كبلمه  الؽرٌب لال فً نفسه : أن تفارق شخصا

فبل تعرؾ   , ودخل للبن وأحببته , صادفته فً الطرٌك أو فً أي مكان آخر

 فهذا فراق ال ٌحسد علٌه صاحبه . , اسمه وال عنونه

ً  شبٌر لال ذلن وأثناء  التصمت الذي الشاب ذلن أتذكر شبر : شبر مخاطبا

 ؟ الٌوم هذا عصر عندما حملتها الرٌاح بوجهن كتابه ورلة

ن أن أخٌه شبٌر علم انه ٌفكر بذلن الشاب الذي احمرار وجنتٌه فمد ظشبر و

 به ذكرن الذي ما نولكٌا أخً  اذكر ، نعم مه حتى اللحظة :ال ٌعرؾ اس

 ؟ شبٌر ٌا اآلن

 . الخبز لٌشتري المساء هذا متجرنا إلى جاء لمد شبٌر :

ً  شبر وهو متفاجًء :  ؟ حما
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 . نعم شبٌر:

ٌسكن ؟.........حٌث  وأٌن وما أسمه ؟ ؟ مدٌنتنا عن ؼرٌب هو هل شبر:

 األسبلةبالػ بإلماء  ه لد علَم أنهألنبسبب خجله من عابلته , صمت شبر للٌبلً 

 .......للٌبلً حسب ظنه

بؤنه لد انتمل  فمال , ال أم مدٌنتنا من كان ما إذا فً أمً سؤلته فمد ، ال شبٌر:

 .ٌمطن اآلن فً الحً المجاور لى هذه المدٌنة لٌسكن فٌها , وهو لتوه إ

 . ٌاسٌنوٌدعى 

بحث عنه وسؤبحث أ, لن أنسى هذا االسم أبدا  إذاً  ٌاسٌن:  فً لرارة شبر

 لبحث عنه بمفردي .لحتى لو اضطررت 

 ما شبٌر علٌه فمص بٌنهما ٌدور الذي الكبلمعن  وشبٌر شبر والد استفسر

ؼٌر أن والدتهما  . عصر هذا الٌوم ٌاسٌن الشاب ذلن و شبر بٌن جرى

و  ٌاسٌناالهتمام حول معرفة ذلن الشاب  من الحظت أن شبر لدٌه بعض

 علم سبب اهتمامه ...............الذي ال ت
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(2) 

 ألرثٌنَن ما دمُت حٌا  

.  الحال مٌسور بٌت فً حلٌمة ووالدته طه ٌمطن حٌث المجاور الحً إلى

 كنتُ  لمد ، ؟ بنً ٌا التؤخر هذا لمَ  : طه والدة.  البٌت إلى طه دخول لحظة

 . علٌن للمة

ً   أصرا إذ وشبٌر شبر مع كنت لكنً أمً ٌا لتؤخري آسؾ أنا طه :  عل

 . منزلهما إلى باصطحابهما

 هذا تكرر ال أرجونحلٌمة وهً توزع ثبلثة أطباق على مابدة الطعام : 

 ؟ حاله تتحسن ألم ؟ شبر حال كٌؾ أخبرنً ثم.  ٌا بنً أخرى مرة التؤخر

ال ٌوجد  أمً ٌا ,ال:  الطعامطه وهو ٌجلس على األرٌكة المرٌبة من مابدة 

 التؽذٌة للٌل على حاله , هو وضعه زال فما, ٌُذكر فً حال شبر  تحسنأي 

 ه على هذا, وإذا استمرت حال الجسم ولنح و مستمرةال ؼٌر الحرارة ودرجة

 ه نحو األسوأ .النحو لد ٌصاب بكآبة وتزداد حال

 لهًا ٌا وهً ما زالت ترتب أوانً مابدة الطعام تحضٌراً للعشاء :حلٌمة 

 . هذا ٌستحك ال (شبرـ)ك شاب

 هذا لمَ  ، بنً ٌا ألمرا ما : طه وجه على بادٍ  الحزن رأت ولد طه والدة

 . الحزن
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 لنا ترن لد أبً وإن أمً ٌا أحزن ال كٌؾطؤطا رأسه لؤلرض : ولد طه 

 منا كلها وأخذها اللبٌم عمً حسدنا بل ، شًء منها نملن وال جدا رةٌكب ثروة

 . أبً بعد ؼربتنا فً ٌراعنا ولم

 تلو دمعة تتسالط و خده على تسٌل دموعه راحت الكبلم ذلن لال وعندما طه

 والدته حٌث جلست.  بموة بعضهما على تمبضان وٌداه األرض على األخرى

على شعره بمربه على األرٌكة واضعة راحت ٌدها على رأسه , تمسح 

 ةخففم ٌدها األخرى تحاول بها مسح دموعه, تمبله بجبٌنه . وب األسود الداكن

 ؟ اآلنوما الذي ذكرن بهذا الكبلم  ؟ بنً ٌا الكبلم نفس إلى ُعدنا: لابلة عنه

ً  لنا ترن لد أبً ، ؟ أمً ٌا ال ولمَ  : طه ٌعمب وبتجهم  كبرهاأ ما أمبلكا

ً  ، ! منها شًء أي على نحصل ولم ، وأكثرها  ٌسرلها لم لو أمً ٌا أمبلكا

.  أمً ٌا أصبحنا وأٌن كنا أٌن.  هانا عٌش فً الٌوم لكنا الحالد العم ذلن

 وبؤجر البناء مواد معامل فً أعمل أنا هذا كل ورؼم ، الذل إلى العز أمن

ً  ثناناال نحن ٌطعمنا أن بالكاد للتو لد رأٌت زوجة عمً اللعٌن . وهً  . معا

متجهة نحو لصرها ومحاطة بعدد كبٌر من الحراس , كل ذلن كان من حمنا 

.... فضبل عن الطبك الثالث الذي لمتً بوضعه نحن ٌا أمً من حمنا نحن .

 رحمه هللا . أبًعلى طاولة الطعام لكً ال تنسً 

 عن بركان تسكت لد التًالساحرة  وبهمساتها الساحرتٌن وبٌدٌها األم

 بٌن للبه إلى ٌتسلل الذي الحزن ذلن ، للٌبلً  طه حزن من هدأت.  االنفجار

ً  دموعه طه لٌذرؾ واآلخر الحٌن  سنوات منذ فمده الذي والده على حزنا
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. ! وجشع وطمع بحسد منه عمه سرله الذي رثهإ على و لٌست بالملٌلة ,

, نام طه هو  صدرها على طه نام ولببلتها وبهمساتها الساحرتٌن األم وبٌَديّ 

مكسور الخاطر , بل نام طه وهنان بصٌص أمل بؤنه سٌسترجع كل حموله 

 زوجها وترثً وحدها البكاء والدته لتكمل نام طه .من عمه الظالم ذات ٌوم 

 .طه ولولدها لها أمبلن من زوجها تركه ما كل سرق الذي أخٌه على وتعاتبه

 الولت هذا فً طه والدة منزل باب ٌطرق ما جداً  ونادراً  الباب ٌُطرق فجؤة

 ؟ الطارق من وتساإله طه باستٌماظ مصحوب! .  ألٌل من

 ؟ الطارق من : طه والدة

 . رحٌل أنا هذهصوت من خلؾ الباب ٌمول :

 . ٌا عزٌزتً ! أهبل بنِ ؟ رحٌلحلٌمة وهً تشرع بفتح الباب : 

 وجه ووجها ربعٌناأل ٌبلػ عمر تتجاوز رحٌل عتبة الباب للٌبل وهً ذات

 . أبٌض بمماش مؽطىً  طبك وبٌدها الشباب

 .العزٌزةوالجدٌدة  بجارتنا أهبل : رحٌل تحًٌ طه والدة

 وبسبب الٌوم هذا عصر ولكن.  حلٌمة عزٌزتً ٌا لنِ  شكرا رحٌل بابتسامة :

 لحلٌمة الطبك رحٌل ناولت........  صدالتنا عربون أعطٌن أن نسٌت ثرثرتنا

ً  تضحكان وهما  رحٌل أن حٌث. ؟ رحٌل هً من ٌتساءل وطه هذا وكل ، معا

ً  علٌها ٌتعرؾ لم فهو ٌستؽربها طه أن الحظت لد  . سابما
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 كذلن ألٌسالذي أخبرتٌنً عنه ,  طه ولدن هو الوسٌم هذا أن ٌبدو : رحٌل

 ؟ حلٌمة عزٌزتً ٌا

..ثم . طه بٌتً زهرة مهجتً و هو هذا,  نعم حلٌمة وهً تنظر لمرة عٌنها :

 . علها التحٌة والمً تعال رحٌل , الجدٌدة جارتنا هذه طه بنًأردفت لابلة : 

 

 لجارتهم احترامه عن ٌعبر و رحٌل السٌدة إلى وٌتمدم ٌنهض وهو طه

 . جٌراناً لنا تكونوا أن ٌسعدنا.  سٌدتً ٌا بن أهبل : الجدٌدة

 ٌا بنً ., أهبل بن  الكبلم لبك فتىً  له ٌا ، هللا شاء ما: رحٌل

 فً تسكنلد انتملت إلى هنا منذٌ ثبلثة أٌام تحدٌدا ل هً:  طه ولدها إلى حلٌمة

ً  جمٌلة صدالة لتكّونا بعضكما على ستتعرفان.  ٌاسٌن ولدها مع حٌنا  .  معا

 لد وكذلن , المدٌنة نهر لرب الٌومعصر  رأٌته دمف أعرفه أننً أعتمد طه :

 فمد.  المجاور الحً متجر من الخبز ٌشتري وهو مساء هذا الٌوم أٌضا رأٌته

ًّ  فً الٌوم هذا ؼرٌب شخص وجود استؽربت  .ذلن الح

 من الخبز لنا ٌشتري أن منه طلبت لمد بنً ٌا صحٌح هذا : طه إلى رحٌل

ً  .. ثم أعمبت :. المدٌنة هذه فً ما متجر  . ؼداً  أرانِ  حلٌمة ٌا حسنا

 طه والدة بٌت من بالخروج األخٌرة همت ما أثناء رحٌل تمازح وهً حلٌمة

 . ثرثرتنا لنكمل ؼدا ارنِ  نعم :
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ً  حٌث كان الوداع ,  حلٌمة رحٌل ودعت ً  السٌدتٌن بضحن مصحوبا  . معا

 

 

(3) 

 لهٌب شوٍق مجهول

 تمبل التفاإل روح و نومه من شبر ٌستٌمظ مرة وألول التالً الٌوم صباحفً 

 وألول ، الشفاء من والٌؤس ، عالالسُ  بؤوجاع الملًء الصدر ذلن ، صدره

 إلى نومه فراش من ٌتحول أن جهد وبعد استطاع فمد إعالته من وبالرؼم مرة

 كان الذي شبٌر ٌفٌك ال كً بهدوء الؽرفة باب فتح.  بنفسه المتحرن كرسٌه

 ٌماظالست األم تفاجؤت خرج ولما.  الباب فتح صوت على الؽرفة ٌشاركه

على ؼٌر  مبكراً شبر  استٌمظ لمَ  ومنها ، كثٌرة تساإالت مع وحده شبر

 أجاب حٌث ؟ المتحرن كرسٌه إلى الفراش من لٌتحول ساعده من و ؟عادته

ً  أن تشعر والدته أن خلؾ كل ذلن هدؾ ٌدور برأسه  لدي  :  بتوتر ألنه خش

 أستمل أن على نفسً ساعدَ  من وأنا ، هذا الٌوم المتجر فً بالجلوس رؼبة

 أتناول أن أرٌد ألنً ؟ وأبً أنتِ  ورالفط اتناولتم هل ثم.  أمً ٌا الكرسً

 ! معكما الفطور
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التساإالت التً دارت فً  نوللٌل م والفرح االندهاش بٌن ما تخلط وهً األم

ً :  صدرها إلى شبر وتضمرأسها   وسنتناول الفطور وضعنا تولل بنً ٌا حسنا

ً  الفطور ولكن ال تتعب نفسن بؤن تنتمل من فراشن إلى كرسٌن  . معا

 على صحتن . أخاؾالمتحرن أرجون , فؤنا 

 لشفاء .لؤحاول أن أتماثل س ًشبر : أمً أعدِن بؤن

ولد بانت معالم الدموع على أطراؾ أجفانها : حسنا ٌا بنً كلً ثمة بن كوثر 

 والدتن .وأنا سؤساعدن على ذلن , بل كلنا سنساعدن ٌا حبٌب للب 

 ، مجدداً  ٌاسٌن الشاب ٌرى أن ٌرٌد كان نهإ بل , كذلن شبر نٌة تكن لم

 ألن خطط البارحة , لٌلة متجرهم من الخبز اشترى لد ٌاسٌن بؤن سمع فعندما

ا لٌتحدث , مجدداً  من متجرهم الخبز لٌشتري ٌؤتً ٌاسٌن لعل المتجر فً ٌجلس

 ً  حتى متجرهم من الخبز لٌشتري ٌاسٌن ٌؤتً لم شبر حظ لسوء ولكن,  معا

كتب ولد أحنا رأسه إلى األرض  ...... حٌنها المتجر وإؼبلق المساء حل

كشخص منكسر أصابه الٌؤس , وكؤنه لد خسر شًء ما , شًء ثمٌن عزٌز 

 على للبه :

"  ً ً لد أعجبتن أخبلله وحسن كبلمه ودخل لمد للتها سابما أن تفارق شخصا

الطرٌك أو فً أي مكان آخر, فبل تعرؾ اسمه للبن وأحببته , صادفته فً 

ولكن  , و ال ٌحسد علٌه صاحبه . فراق ُمٌر مذاله ال ٌحتمل وال عنونه , فهذا

ً ذلن الفتى الذي ترن فراؼ ٌاسٌنحان الولت اآلن ألعاتب  فً للبً رؼم أننا  ا
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 انتظارٌ عتاب شخص كسره سؤُعاتبه بعد .  البعض لم نتعرؾ على بعضنا

لو انن أتٌت لتشتري  ٌاسٌن. ٌا ترى ما الذي كنت ستخسره ٌا  صاحبه خاسرٌ 

الخبز منا هذه اللٌلة أٌضا , ألران وترانً بل لترى هذا الممعد الحزٌن الذي 

ً ب أن سٌحاول  هؤنستحرمه من عشاء هذه اللٌلة بعد أن وعد والدته فرحا

ر الذي ما الذي أخرن لترى هذا الشخص الممعد المنكس ...... ٌتماثل للشفاء

 ً . لٌتن  ٌاسٌنإلى ٌؤسه , كم أنت لاسً الملب ٌا  أزدته من حٌث ال تعلم ٌؤسا

ترى هذه الرسالة  شعر باالنكسار , بل لٌتن ٌا عزٌز للب شخصٌاسٌن ٌا 

وال أعلم كٌؾ أوصلها إلٌن أم  ال , أم التً كتبتها والتً ال أعلم هل ستمربها

إنً سؤحتفظ بها كما سؤحتفظ بخٌبة أملً على أن أللتمً بن هذا الٌوم 

.......... 

 ."التولٌع شخص سٌزداد ألمه هذه اللٌلة , بسبب ما تعرض له من خٌبة أمل 

جر تلمد كتب شبر ذلن العتاب على ورلة لد أخذها من أوراٍق كانت فً الم

ً  شبٌر جاء قاإلؼبل ولبلبمربه .  ً  مسرعا  اً خطٌر أمراً  هنان وكؤن.  ومرتبكا

 . ولع لد

 ؟ شبٌر ٌا هنان ماذا : شبٌر إلى شبر

 ……هنا من بالمرب متجر لاموا بمهاجمة العمارب من مجموعة شبٌر:

 …؟ هذه المرة المشاكسٌن ٌنوون فعله أولبن الذي وما : والدتهما وأعمبت

 . الضرابب : شبٌر فؤجابها
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 ؟ ضرابب وأي ، ؟ الضرابب كوثر:

 ، ضرابب المدٌنةهذه  متاجر بعض على العصابة تلن فرضت لمد شبٌر:

 . بتخرٌبه ٌمومون الضرابب ٌدفع ال الذي والمتجر

 شبر : إن لم تستح فافعل ما شبت .

 ؟ المتجر ذلن مع حدث الذي وما : كوثر

 الذي الشاب ذلن ، ٌاسٌن ساعدنالد و وآدم وطه أنا عنه دافعنا لمد شبٌر:

 ولماموا منهم اإلفبلت استطعنا لما فلواله.  البارحة لٌلة مننِ  الخبز اشترى

 أشخاص ةأربع من تتكون مجموعة كانوا لمد , بالكامل المتجر بتخرٌب

...ولاطعته والدته كوثر : وهل أصبت  أعٌنهم من ٌتطاٌر والشر ألوٌاء

 ٌا عزٌزي؟ بمكروه

 شبٌر : ال ٌا أمً , فلمد لمناهم درساً لن ٌنسوه . 

, ولد  ٌاسٌنشبر ولد ؼمرته فرحته لم ٌشعر بها من لبل لحظة أن سمع باسم 

 ؟ اآلنهو  وأٌن ؟ مساعدتكما ٌاسٌن استطاع وكٌؾ :تكتم علٌها  أنلال بعد 

 لمد معنا ٌاسٌن بمً و باألمر الشرطة لٌبلػ آدم أرسل لمد شبٌر بحماس :

 اآلخرٌناالثنٌن  مع تشاحنا المتجر وصاحب وطه وأنا همنم أثنٌن مع تشاحن

 .الجبناء  العمارب وهرب الشرطة رجال أتى حتى
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 ما المجاور الحً فً ٌسكن ٌاسٌن نإ علمً حد على لكن : شبٌر إلى األم

 ؟ هنا إلى به أتى لذيا

 العمارب هجوم صادؾ وبذلن مجدداً  منا الخبز شراء ٌرٌد كان لمدشبٌر: 

, لكً  المتجر إؼبلق لبل هنا إلى أسبمه أن منً طلب لمد.  المتجر ذلن على

. فٌما بمً هو مع األصدلاء وصاحب  ؼبلقاإلٌستطٌع شراء الخبز لبل 

 جر , إلؼبلق ذلن المتجر الذي تهجم علٌه العمارب .تالم

 الذي الشاب ذلن ٌاسٌن , المشرلة بابتسامته و ٌاسٌن ٌدخل ذلن وأثناء

ً  لٌتحدثا الٌوم طوال شبر انتظره الذي  الجمٌل العذب لكبلمه وٌصؽً معا

 . ٌبعث األمل فً النفس المنكسرة

 . الخٌر مساء : ٌاسٌن

 . الخٌر مساء:  الجمٌع رد

 هذه المتسارعة للبه وضربات ٌاسٌن بوجه بالتمعن مشؽوالً  كان ألنه شبر إال

ً  المرة  تشعر ٌاسٌن نفسه هو الشاب هذا بمدوم لمَ  تعلم فبل كوثر أما.  أٌضا

 ً عور ؼٌبً ٌخبرها عن شًء ما ؟ أم , أهو ش !؟ ؼرٌبة للبٍ  بضربات أٌضا

ر لهذا نظساإل شدٌد الَحٌرة , فلَم عندما تكوثر فً ت أنها رسابل أألرواح ؟

 لحنون , ٌا كوثر إنه فجر اللماء .......الشاب ٌصرخ للبها ا
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 جرى ما عن شبٌر حدثنا لمد : كوثر لالت منهم الخبز ٌاسٌن اشترى وعندما

 . و كٌؾ لمت بمساعدتهم المشاكسٌن أولبن علٌه هجم الذي رتجالممع 

 أحد لام إذ , المولؾ أنمذا من هما هوأصدلاب شبٌر الحمٌمة فً : ٌاسٌن

لمح .… . العصابة تلن هربت وبذلن الشرطة رجال باستدعاء أصدلابه

الباب الذي ٌربط ما بٌن المتجر  المتجر من خبلل خروج شبر من ٌاسٌن

  علٌكم أتعرؾ أن ٌسعدنً شبٌر:  ولال شبٌر إلى ٌاسٌن نظر ثموبٌتهم..... 

 صدالة جدٌدة . تكوٌنوأرٌد  , المدٌنة هذه فً جدٌد أننً إذ , وأصدلابن أنت

 . ٌاسٌن ٌا ذلن ٌسعدنا شبٌر :

ً  وهو ٌمد ٌده لمصافحة شبٌر : ٌاسٌن  الممهى إلى أصدلابن احظر ، إذاً  حسنا

 فً هذا الحً . , النهر حافة على ٌمطن الذي

 . إذاً  اتفمنا شبٌر :

 الباب الذي خبلل من من المتجر خرج إذ ، البٌت خارج إلى شبر تسلل لمد

 ٌاسٌن بلماء ىلٌحظ ، البٌت من خرج ثم ومنٌربط ما بٌن البٌت والمتجر 

 إلى ٌاسٌن.  بانتظاره شبر وجد إذ المتجر من ٌاسٌن خرج ولما.  على انفراد

 من خرجت ننأ إال علٌن أنتعرؾ أن أرٌد كنت ؟....... أنت هذا : شبر

 . ٌاسٌن نفسً لن ألدم ، بذلن ةصرالف لً تسنح ولم المتجر
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ً  بذلن شبر وأعمبه ، للمصافحة شبر إلى ٌده ٌاسٌن مد  فً ، شبر وأنا:  أٌضا

 لم ننأ إال بنفسً أُعرفن لكً المتجر فً الٌوم طوال انتظرتن الحمٌمة

 علمت ألننً المجتر ؼٌر وجهة أعرؾ وال بٌتن عنوان اعرؾ فبل تحضر،

ً فكنُت متٌمن . البارحة لٌلة هنا من الخبز اشترٌت بؤنن بؤنن ستشتري الخبز  ا

 منا مجدداً , خذ هذه الرسالة لمد كتبتها لتوي .

 : حماً ؟ وهل هنان أمر متعلك بً لتنتظرنً كل هذا االنتظار ؟ ٌاسٌن

ً  من شخص لاسً الملب حماً , ولكن  ٌاسٌن بعد أن أكمل لراءة الرسالة : ٌا ل

إلٌن حافً المدمٌن . راكضاً الحك ألول لو علمت بؤنن تنتظرنً هكذا ألتٌت و

هون على نفسن شبر : ذا االنتظار .........لاطعه ولكن لم أكن على علم به

 ومن أٌن لن أن تعلم بانتظاري لن ! , صدلنً كنت أرٌد أن أتعرؾ علٌن .

واعتذر لن ثانٌة إذ جعلتن  لً الشرؾ فً التعرؾ علٌن ٌا شبر ,:  ٌاسٌن

 تنتظر طوال الٌوم , فلم ٌكن لً علم بذلن .

 أرجون . ٌاسٌنشبر : ال تهتم ٌا 

ً  على لنتعرؾ ؼداً  شبٌر مع تؤتً أن ٌمكنن هلبابتسام :  ٌاسٌن ؟ أكثر بعضنا

 .؟فً المكان الذي سنلتمً فٌه  أعلمتهلمد 

ً : شبر ٌعمبه بابتسامٍ  .....أثناء ذلن إذ لدم شرطً إلى . ذلن ٌسعدنً أٌضا

 المجر لٌشتري الخبز ولبل دخوله المتجر : مرحباً شبر كٌؾ حالن ٌا بنً ؟
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 شبر : أهبل بالشرطً أمٌن العزٌز , كٌؾ حالن ؟

الشرطً : حمداً هلل إذ أننً استطعت المدوم للمجتر لشراء الخبز لبل موعد 

 ..ٌدخل الشرطً إلى المتجر .......إؼبلله .

 : حسناً ٌا عزٌزي شبر أران ؼداً . ٌاسٌن

 

 

(4) 

 روح المٌادة

 و نجاح و وفارس وآدم وطه وشبٌر شبر)  من كل اجتمع التالً الٌوم فً

 النهر إلى المإدٌة الطرٌك على األصدلاء الءهإ كل اجتمع ،(  زهٌر و نعٌم

 النهر حافة على ٌمطن الذي الممهى لرب ٌحظروا بؤن شبٌر ابلؽهم أن بعد

. اجتمع  شبٌر مع لهم حدده هو ولت فً ٌاسٌن اختاره الذي الممهى ذلن

.. ..األصدلاء عند متجر الخبز متجر عبد الرحمن حٌث كان نمطة االنطبلق

 لال حٌنها..  شبٌر به أخبرهم الذي المهم األمر عن فارس سؤل وعندما

 أعمبه. …مجموعتنا إلى االنضمام ٌرٌد جدٌد صدٌك على سؤعرفكم :شبٌر

 ؟ الجدٌد الصدٌك هذا ومن:  فارس
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 الذي الشاب ذلن ٌاسٌن أتمصد : نجاح فماطعه. …وهو ٌاسٌن ٌدعى شبٌر :

 ؟ لبلبل أٌام من المدٌنة هذه إلى انتمل

 و ونجاح أنا أنمذنا لمد , نعرفه بالطبع : نعٌم فتدخل ....…تعرفه؟أ شبٌر:

 فً الولوع من وأفلتنا ساعدنا لمد , العمارب عصابة فخ فً نمع أن من فارس

 وشبٌر طه و أنا ساعدنا فمد كذلن ونحن:  آدم فمال… . معهم خاسرة معركة

شجاع  فتىً  إنه.  الحً هذا فً متجرٍ  على العمارب عصابة لهجوم بالتصدي

ً  الملب طٌب و  . حما

 . علٌه بعد التعرؾ بفرصة ىظأح فلم أنا أما:  زهٌر

 عصابة إن:  وهو جالس على كرسٌه المتحرن والذي ٌدفعه أخٌه شبٌر شبر

 ال المدٌنة هذه أن علموا لد فهم.  الشرٌرة أفعالهم فً كثٌرا تمادوا العمارب

 فعل ٌستطٌعون ال الشرطة فرجال ، ساكنٌها من لهم ٌتصدى من فٌها ٌوجد

 المدٌنة هذه وأهل.  الشرطة مع المدٌنة أهل هذه ٌتعاون لم ما تجاههم شًء

 . بطشهم من ٌخافون

 ٌرٌد فالبعض , العمارب عصابة عن األصدلاء بٌن دار الذي الحدٌث أثناء

 العصابة لتلن نداً  لٌسوا أنهم نونٌظ ألنهم ذلن ٌرفض والبعض لهم التصدي

.....حٌث ؟ الجالس هنان ٌاسٌن هو ذلن ألٌس:  شبر لاطعهم حتى.  الشرسة

فة النهر, اطاوالت الممهى على شرفة تطل على حكان ٌنتظرهم على إحدى 

 وهو ؼارق بمراءة كتاب .
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 كل ٌحضر لم اآلن حتى ولكن ، هو انه ، نعم : باإلٌجاب نجاح أجابحٌث 

 .مراد من سامر و

  علٌه الحما . زهٌر : سٌتعرفان

 اجتماع هوو األول هو االجتماع االجتماع ذلن كان حٌث ، األصدلاء اجتمع

 كانت والبهجة ، معا تضاحكوا تسامروا ، نفسه عن عرؾ منهم كل التعارؾ

 جههبو ٌهرول مراد جاء حتى.  العرٌض بخطها وجوههم على مرسومة

والذهول من  والتعجب , واحد بصوت الجمٌعُحبست أنفاس  هنا.  الشاحب

وتحولت تلن الوجوه  . واحدة مرة ضحكاتهم أخمدحالة مراد التً لدم فٌها 

 حزٌن بوجهٍ  مراد لال حٌثالمبتهجة إلى وجهوه ٌعترٌها الملك بعٌون متسعة 

 . سامر أخً أخذوا لمد: وصوت كسره الٌؤس 

 !؟ أخذه من:  بتعجب فارس

 . الشرطة رجال إنهم:  مراد

لٌجلسه على ممعده إلى  كتفه على األخرى وٌده بٌدٍ  مراد ٌد ٌمسن وهو زهٌر

 السبب؟ ما ؟ عزٌزي ٌا ولماذا: الطاولة 

 . العمارب عصابة مع متورط أنه نونٌظ ألنهم:  مراد

ً  هو وهل:  الماء له ٌمدم وهو ٌاسٌن  . معهم متورط حما
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وهو ..لال هذا الكبلم . التهمة هذه من بريء أنه لن ألسم:  ثبات وبكل مراد

 من ٌكون . خمنّ إال انه لد  , مستؽرب هذا الشاب

 ؟ معهم متورط أنه على هو بالذات اتهموه لمَ  لكن : شبر

 ذلن، فرفض لمجموعتهم ماماالنض العمارب لد طلبوا منه الن عصابة:  مراد

ً  له نصبوا بعدها  , حٌث استدرجوه عصابةال أفراد أحد أنه على فؤولعوه فخا

 أفراد أحد بؤن خبراً  الشرطة لدى رجال كان ولتها ، المدٌنة متاجر ألحدى

 أنه على فؤمسكوه الضرابب لٌؤخذ المتجر لنفس سٌمدم المذرة العصابة تلن

 , ولد طلب منً أن أخبركم على أمل أن تساعدوه . المشهود بالجرم ولع

عصابة العمارب لٌس من الهٌن مواجهتها  ؟ جماعة ٌا اآلن الحل وما:  نعٌم

 وجها لوجه , فهم شرسون وعددهم ٌفوق عددنا أضعافاً مضاعفة .

 صعب وضعها,  ذلن تتحمل لن أمً أرجوكم:  شبر بٌد ٌمسن وهو مراد

 . سامر أخً على لبضوا الشرطة رجال بؤن سمعت عندما

 إلى ٌلتفت ثم …صدٌمً ٌا علٌن هون مراد كتؾ على ٌربت وهو شبر

 ؟ لَم هذا السكوت ! أصدلاء ٌا اآلن لعملا ما:  أصدلابه

 سامر نساعد أن ٌجب شباب ٌا أسمعونً:  وثبات ثمة بكل ٌنهض وهو ٌاسٌن

 . كانت طرٌمة بؤي والدته للب على السرور وندخل

 ؟ كٌؾ ولكن:  شبٌر
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 الشخص ذلن أتذكر:  شبٌر كتؾ على ٌده ضعو وبعد أن جلس  ٌاسٌن

 مع لدومه أثناء البارحة لٌلة معه تشاحنا الذي العمارب عصابة من السمٌن

 ؟ الضرابب ألخذ العصابة أفراد من أربعة

 ( .ثمٌل) ٌنادونه نهمإ , أعرفه نعم:  شبٌر

:  وحماس ثمة وبكل بمبضته علٌها ٌجلسون التً الطاولة ضربلد و ٌاسٌن

 . ثمٌل ...هدفنا هو هذا ، إذاً  ٌمعظ

, أنت تعلم بان عصابة العمارب ألوٌاء  ؟ ٌاسٌن صدٌمً ٌا ذلن وكٌؾ: زهٌر

جداً . فضبلً عن عددهم فهم كثٌرون , ولن نستطٌع مواجهتهم بعددنا الملٌل 

 هذا .

 : ومن لال بؤننا سنذهب لمواجهتهم . ٌاسٌن

 ؟ فارس : إذاً كٌؾ سنصل إلى ثمٌل

 بطرٌمة نستدرجه أن بعد بثمٌل سنمسن ، فارس عزٌزي ٌا اسمعنً:  ٌاسٌن

 إذا هذا:  عٌنٌه بطرؾ مراد إلى ٌنضر ثم …االعتراؾ..... على ونرؼمه ما

ً  العصابة من لٌس سامر كان  . حما

 ، التهمة هذه من بريء إنه لن أُأكد:  تجهم وبكل كرسٌه من ٌنهض مراد

ً ولم ٌكن . تصدلنً ال لماذا , لن أُلسم ....... لمد كان مراد أصؽرهم سنا
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على مشاعره , فمثل هذا المولؾ كانت دموعه على ٌستطٌع أن ٌحافظ 

 ه لم تكن لدٌه الممدرة على كتمانها .مشارؾ أجفانه , ولصؽر سنّ 

 .صدلنً  فمط التؤكد أردت مراد ٌا بؤس ال:  ٌاسٌن

 هذا ألٌس ، ؟ العمارب عصابة أفراد أحد ثمٌل أن تعلم هل ٌاسٌن:  شبٌر

 خطٌراً؟

 حال هذه كانت أذا شبٌر عزٌزي:  شبٌر كتؾ على ٌده ٌضع وهو ٌاسٌن

 ؟ والدته حال ماف , مراد

 و أكثر والدتً ةحال تسوء فمد السجن من سامر ٌخرج لم نإ لكم ألسم:  مراد

 . أكثر

 بذلن سنمسن ، معن أنا ٌاسٌن:  كبٌرة وثمة وبثبات ٌنهض اآلخر وهو آدم

 . السجن من سامر ونخرج ثمٌل ٌدعى لذيا السمٌن

ً  ٌنهضون وفارس ونجاح نعٌم  أن تكاد و بل صدورهم تملا الثمة وروح أٌضا

ً  ونحن:  عٌونهم من تخرج ً :  معكم أٌضا ........ واستطرد فارس مازحا

 لنجازؾ هذه المرة , ولنجعلها مؽامرة جماعٌة .

وكٌؾ برزت روح المٌادة  ٌاسٌنأثناء ذلن إذ ٌنظر شبر بإعجاب كبٌر إلى 

مهمة نه كان ٌرٌد أن ٌشاركهم فً هذه الهذه بهذه السرعة . فضبل عن ا
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..ولكن كانت حالته وكرسٌه المتحرن ٌحوالن دون ذلن , .............ولكن

 لذا اكتفى بالصمت .

ً  وأنا:  شبٌر  ثم .... بدلة محكمة خطة رسم علٌنا لكن أصدلاء ٌا معكم أٌضا

 ؟ ٌاسٌن ٌا ما خطة فً تفكر هل ٌاسٌن إلى نظره ٌحول

  ؟ ال أم معنا هوأ ، شبر نسمع لم اآلن حتى ولكن.  نعم:  ٌاسٌن

 تعرؾ أنت لكن:  للٌبلً وأجاب  بتلعثم وبابتسامة مصطنعة توترولد  رشب

 ؟ بشًء أنفعكم أن أستطٌع هل جٌداً  حالً

 سؤضعها التً الخطة من كبٌر جزء:  شبر كتؾ على ٌده ضعو ولد ٌاسٌن

 . عزٌزي ٌا علٌن عتمدٌ

ً :  تفاجا ولد شبر  ٌا للخطة نصؽً نحن:  نجاح ٌماطعهما. …؟ كٌؾ حما

 . ٌاسٌن صدٌمً

 نعلم حنن أوالً  أصدلاء ٌا أسمعوا:  بالجلوس ناآلخرٌ أثناء ما هم  ٌاسٌن تكلم

 فٌجب المدٌنة هذه من معٌنة متاجر من الضرابب تجمع العمارب عصابة بؤن

 بجمع المكلؾ هو ثمٌل أن والواضح.  المتاجر تلن هً منأوالً  نعرؾ أن

, حٌث شاهدته ألكثر من مرة وهو ٌطالب المتاجر بدفع  الضرابب تلن

 الضرابب و الظاهر أن مهمة جمع الضرابب من المتاجر لد أوكلت إلٌه .
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ً  ٌبدو والحماس ٌاسٌن ٌماطع نجاح  ٌا مرحا:  صوته نبرات خبلل من واضحا

 وعلى ، الضرابب ٌدفع أن ٌجب والذي المادم المتجر أعرؾ وأنا , صدٌمً

 . الٌوم هذا عصر المتجر ذلن مع العصابة موعد سٌكون األرجح

 . آخر شًء ٌنمصنا لكن ، صدٌمً ٌا عظٌم هذا:  ٌاسٌن

 ؟ هو وما:  زهٌر

 ٌؤتً لن ثمٌل نأ إذ لأفض هذا سٌكون ، الشرطة أزٌاء إلى نحتاج:  ٌاسٌن

 الشرطة بزي على األلل منا اثنان ٌتنكر أن فٌنبؽً.  المتجر لذلن وحده

 . وحده بثمٌل نُولع أن من نتمكن حتى البالٌن إلخافة

 الشرطة أزٌاء لن أدبر أن أستطٌع أنا صدٌمً ٌا لً المهمة هذه دع: فارس

 ؟عزٌزي ٌا ماذا ولكن: ٌاسٌن ٌماطعه. …ولكن

 أي ، الشًء بعض لدٌمة ونكت لد لكم أُدبرها أن استطٌع التً األزٌاء: فارس

 . اآلن الشرطة رجال ٌرتدٌها كالتً لٌست أنها

 ، فارس عزٌزي ٌا بعد ظهر هذا الٌوم معن تحضرها أن المهم:  ٌاسٌن

 الشرطة رجال من والذعر الخوؾ من حالة فً العمارب ٌكون فعندما

, فتفكٌرهم  المدٌم مٌهوز الحالً الشرطة زي بٌن التمٌٌز ٌمكنهم ال المزٌفٌن

ً  شبر إلى ٌاسٌن ٌنظر ثم… .. فمط سٌكون مشؽوال بكٌفٌة الهرب  واضعا
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 الشرطة رجال أحد تعرؾ أنن أعتمد , رشب عزٌزي:  كتفه على ٌدهراحة 

 ؟ألٌس كذلن

ً   التحٌة ألمى الذي ذلن ، ؟ أمٌن تمصد هل: شبر  لرب نتحدث كنا عندما عل

 ؟ البارحة لٌلة متجرنا

 مهمتن فستكون االعتراؾ على ثمٌل نجبر فعندما ، بالذات هو نعم:  ٌاسٌن

 ٌلمً كً ثمٌل مكانعن  إببلؼه وكذلن , بذلن أمٌن الشرطً إببلغ هً

 . علٌه مبضال

ً :  شبر معً , بل ومع كل  متعاون أمٌن الشرطً ألن ، سهل هذا حسا

 .عابلتً

 ؟ علٌنا المهام توزٌع مع الخطة شرح ٌمكنن هل ٌاسٌن:  نجاح

ً :  ٌاسٌن  وطول جسدٌة ببُنٌة ٌتمٌزان وزهٌر نجاح أن بما ، عزٌزي ٌا حسنا

 ... الشرطة بزي التنكر فمهمتهما مناسب

ً  والسرور زهٌر كؾ ٌضرب هو و نجاح  لمد.  رابع هذا:  وجهه على واضحا

 . اللحظة منذُ  الخطة أعجبتنً

 العمارب ٌستمر حالما مراد و طه و شبٌر:  الخطة بناء بإكمال ٌشرع  ٌاسٌن

المزٌفٌن  الشرطة ومناداة الظهور علٌكم راببالض بدفع الُمطالب المتجر عند

 هذه فً.  المجتر ذلن على الهجوم ترٌد العمارب بؤن , ونجاح زهٌر أي
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:  عٌنٌه من تخرج أن تكاد والثمة فجؤة , زهٌر ٌماطعه ....…بالذات اللحظة

 المبض نرٌد أننا أساس على العمارب باتجاه نجريو ونجاح أنا سنظهر

 .علٌهم

 . حببلً  أحدكم ٌملن هل ثم.  صدٌمً ٌا أحسنت: ٌاسٌن

ً  طوٌبلً  حببلً  أملن أنا ، نعم:  طه ً  ومتٌنا  ؟ منه الفابدة ما ولكن ، أٌضا

 منكما واحد كل ٌكمن أن ٌجب وآدم فارس ، منه الفابدة ما سؤخبرن:  ٌاسٌن

.  وسٌكون الحبل ممتداً بٌنكما المتجر عندها ٌمع والذي الطرٌك جانبً على

 هنان المتواجدٌن العمارب كل الحبل ٌجتاز أن ٌجب العمارب ٌجري فعندما

 أنا الحبل نشد ثمٌل ٌمترب وعندما:  بحماسآدم  ٌماطعه. …ثمٌل باستثناء

 . األرض على السمٌن ذلن لٌمع وفارس

 . آدم عزٌزي ٌا أحسنت: ٌاسٌن

ً ازحم وهو ٌخاطب اّدم فارس عندما  جٌداً  نفسن تثبت أن علٌن آدم ٌا لكن:  ا

 ٌحٌن دورنا .

 ؟ ولماذا:  آدم

 . بالحبل لدماه إحدى تعلك عندما السمٌن ذلن ٌسحبن ال كً:  فارس

 أحضر ولن عربة سؤستؤجر وأنا:  ٌاسٌن ٌماطعهم ثم …الجمٌع ٌضحن

 . سٌمودها من وأنا ، معً السابك
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ً  مراد  ؟ سنحتجزه أٌن المعتوه السمٌن بذلن إذا امسكنا ٌاسٌن:  ٌاسٌن مخاطبا

 المهجورة البٌوت من مجموعة أعرؾ , مراد عزٌزي ٌا تملك ال:  ٌاسٌن

 وموعدنا لنذهب,  أصدلاء ٌا واآلن. …هنان سنحتجزه ، المدٌنة من بالمرب

 .الممهى هذا فًهنا  وسنجتمع الٌوم ظهر بعد

 إلحضار فارس ذهب ، علٌهم بادٌة والشجاعة التكاتؾ روح و الجمٌع ذهب

 ، عنه ٌاسٌن اخبر الذي الحبل إلحضار طه ذهب حٌن فً.  الشرطة أزٌاء

ً  مراد وذهب  والدته ٌنادي وهو.  تحمبله أن تكادان ال ولدماه لوالدته مسرعا

 ؼارلة والدته كانت حٌث.  الفرح شدة من منزله إلى ٌدخل أن لبل حتى

 . وجهها ٌؤكل أن كاد الشدٌد والحزن بدموعها

 

(5) 

 الحزن على للبهانُمش .........أُم رجبر خاط

 باستثناء اآلخر تلو واحداً  بالتجمع األصدلاء بدأ ذلن االجتماع ٌوم ظهٌرة بعد

 نجاح بملك ٌنتظر كان حٌث ، االجتماع ذلن دون حال وضعه ألن شبر

كتب النجاح لمهمة لٌبدأ دوره فً إخبار الشرطً أمٌن عندما ٌُ  الخطة

 ذلن , عنه نجاح اخبرهم الذي المتجر إلى األصدلاء ذهبحٌث .  األصدلاء

 فارس من كل تمركز حٌث ، راببالض بدفع العصابة ستطالبه الذي المتجر
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ً مكان اتخذ منهما وكل , المتجر والتً ٌمع علٌها الطرٌك أسفل فً وآدم  ا

 الفروع التً بٌن المنازل المتواجدة هنان , حٌث كل منهما اتخذ لبلختباء فً

 ً  أعلى فً األصدلاءبمٌة  كزرتم حٌن فً ، حبلال لشد لآلخر ممابلمولعا

هنان  المتواجدةو الضٌمة الفروع أحد فً المتجر على الوالعة الطرٌك

 حتى ....انتظروا ثم ....انتظروا و ...انتظروا.  المتجر لذلن الممابلةو

 . المؽٌب على الشمس أوشكت

 متؤكد أنت هل نجاح:  النتظار ملل شدة ومن الشرطة بزي متنكر وهو زهٌر

 ؟ المستهدؾ المتجر هو هذا بؤن

ً  الشرطة بزي متنكر اآلخر وهو نجاح  أنا:  وجهه على بادٍ  والتوتر أٌضا

مد شكا , ف! ؟ هكذا تؤخروا لمَ  أعلم ال ولكن ، المتجر هو هذا بؤن متؤكد

ولال بؤن عصابة العمارب ٌمدمون إلٌه فً  صاحب المتجر ذات مرة لً ,

 خذوا الضرابب المفترضة علٌه . نهاٌة هذا الٌوم من كل شهر لٌؤ

ً ما هذا الكتاب الذي أران ؼارل ٌاسٌننعٌم :  بمراءته ؟ ... ٌعمبه شبٌر أٌضا  ا

 . ٌاسٌنهذا الكتاب ٌا  تحمل: هذا صحٌح , فلعدة مرات أران 

بابتسامة : انه كتاب اطبلعً , فهو ٌتكلم عن مسإولٌة الفرد فً  ٌاسٌن

 إصبلح المجتمع .

 فرد المسإولٌة فً إصبلح المجتمع ؟طه : وهل لكل 
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 : الكل .... الكل تمع على عاتمهم مسإولٌة اإلصبلح تجاه مجتمعه . ٌاسٌن

 مراد : ولكن كٌؾ ذلن ؟

: لكل منا الممدرة على تمدٌم شًء ٌخدم مجتمعه سواء كان اختراعا أو  ٌاسٌن

شًء  أيفً مجتمعهم أو  الوعًكتابا أو أن ٌكون لابدا لمجموعة أفراد ٌبثون 

على أصحاب  تسطور هذا الكتاب ركز فً سبٌل خدمة مجتمعه , ولكن

 الملوب ذات التربة الخصبة .

 ؟ ٌاسٌنزهٌر : ومن هم أصحاب الملوب ذات التربة الخصبة ٌا 

نهم الشباب , وٌمصدنا نحن بالمرتبة : إنهم الشباب ٌا عزٌزي زهٌر , إ ٌاسٌن

 األولى .

 على الشباب بالذات  ؟ نجاح : ولماذا ٌطلك هذا الصفة

: ألن الشباب هم الركٌزة األساسٌة فً كل المجتمعات . فالمجتمع إذا  ٌاسٌن

ما أراد أن ٌرتمً بكل نواحٌه ٌجب أن علٌه أوال أن ٌبدأ بالشباب , نعم لد 

تكون الطفولة والصبا األساس واستؽبللهما عامل مهم . ولكن الشباب للوبهم 

ٌها ٌنبُت . ولو علم ذلن الشاب ما ٌنتظره فً كالتربة الخصبة ما ٌُزرع ف

ممابل ذلن ألفنى حٌاته فً سبٌل أن ٌخدم مجتمعه , نعم  فإنه حتما سٌضحً 

بالولت والمال وكل شًء , ألن الممابل لهو أؼلى ما فً الوجود حماً انه ألمر 

 .حماً عظٌم 
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 ؟ ٌاسٌنشبٌر : وما هو الممابل ٌا 

 خلفه وٌظهر.  الشارع ذلن فروع احد من ٌخرج وهو ثمٌل ٌظهر فجؤة

 . العمارب عصابة , العاصبة أفراد من خمسة مباشرة

 . هنان إنهم ظهروا لمد:  الشًء بعضوالتوتر  الخوؾ نتابها ولد نجاح

 انتظار أثناء ٌمرأه كان والذي بحوزته كان الذي الكتاب ٌؽلك وهو ٌاسٌن

 ٌرفض بؤن المتجر صاحب مع اتفمت لمد أصدلاء ٌا استعدوا:  العمارب

وٌثٌر ضجة تساعدنا على نجاح  ٌستفزهمكً  الضراببأموال  تسلٌمهم

 .الخطة

والتً أخذها من الرفوؾ الخارجٌة  الحلوى لطع إحدى ٌتناول وهو ثمٌل

: بكل تكبر واستعبلء  الحلوى متجر صاحب على ٌناديو , جر الممصودتللم

 . األموال من مستحماتنا أٌن هذا ٌا

 أي عندي لكم لٌس ؟ تمصد أموال مستحمات وأي  أي:  المتجر صاحب ٌرد

 .اللحم  كتلةهٌا اذهب من هنا ٌا  , أموال

 وعٌناه من شدة الؽضب انتفخ الذي وجهه واحمرار بعصبٌة و ثمٌل

 تامة ثمة على فلتكن ، الخرؾ العجوز أٌها تجرإ كٌؾ! ؟ ماذا:  المتسعتان

ً  هذا متجرن فسنملب الدفع عن امتنعت إذا بؤنن  ٌا أفهمت ، عمب على رأسا

 . هذا
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 من بعضا لٌصنع العمارب الستفزاز الحلوى متجر صاحب من محاولة أثناء

 مراد و طه و شبٌر من كل ٌصرخ ، المزٌفٌن ةالشرط هورظ لٌمهد الفوضى

 نفوس فً دَب لد وخوؾٌ  ارتبان ذلن ٌصاحب.  الشرطة على ٌنادون وهم

 زهٌر و نجاح ٌظهر إذ الشرطة على الثبلثة أولبن مناداة أثناء ، العمارب

 ، للعدالة أنفسهم وتسلٌم بالتولؾ العمارب ٌؤمران وهما المزٌؾ الشرطة بزي

 أن حٌث آدم و فارس بٌن ما موصول الحبل كان ، بالهرب العمارب ٌهم إذ

 وسرعته البطٌبة حركته لثمل ثمٌل باستثناء الحبل اجتاز لد العمارب جمٌع

 سموط ذلن أعمب و آدم و فارس من كل الحبل شد إذ للحبل وصوله ولحظة

 . بالحبل ولٌدوه المزٌفٌن الشرطة به وأمسن ، ثمٌل

 بفٌل أولعت كؤنً جماعة ٌا صدلونً:  الحماس من ٌنفجر أن وٌكاد فارس

 . األصدلاء كل ضحن وٌعمبه.… . ضخم

ً  أصبح والخوؾ جسمه كل على ملفوؾ والحبل ثمٌل  الذي لسانه أمام عابما

 ترٌدون وماذا! ؟ أنتم من:  أصدلابهم مع المزٌفٌن الشرطة تجمع لروٌة تلعثم

 ؟ اتركونً ؟ منً

 . منن نرٌد ما تنفذ حالما ثمٌل ٌا سنتركن نعم: زهٌر

 ؟ منً ترٌدونه لذيا ما ؟ و ماذا:  ثمٌل

 . لوجهتنا نصل عندما ستعرؾ:  بالعربة جاء ولد ٌاسٌن
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 ؟ وجهتكم هً وأٌن:  أكثر خوفه وازدٌاد المتسعتٌن وبعٌنٌه ثمٌل

 كل بالضحن ٌعمبه…  السمٌن أٌها تتخٌل مما أكثر فخم مطعم إلى:  آدم

 . األصدلاء

 لنحمله:  جٌبه من ٌخرجها سوداء لماش بمطعة ثمل عٌنً ٌعصب وهو ٌاسٌن

 .  جماعة ٌا العربة فً ونضعه

 . الضخم الفٌل هذا بها لنرفع رافعة إلى نحتاج! ؟ ٌاسٌنٌا  تمزح هل:  فارس

 . هذا ٌا بالفٌل تنادٌنً ال:  ٌصرخ وهو ثمٌل

 المهجورة البٌوت إلى وانطلموا.  العربة إلى ثمٌل حمل على ٌتعاون الجمٌع

 لدماه إحدى من بسلسلة ثمٌل تمٌٌدب لاموا حٌث المدٌنة من بالمرب تمع والتً

و أوصلوا السلسلة إلى إحدى النوافذ الداخلٌة فً البٌت  البٌوت تلن حدىإ فً

 .  المهجور

 هذا سنفعل ولكن ، هنا تركن علً ٌعزّ  الحمٌمة فً ثمٌل ٌا اسمعنً:  ٌاسٌن

وجبر خاطر أُم لُمتم بنمش الحزن  فٌه تحمٌك العدالة , . جداً  ضروري ألمرٍ 

 على للبها .

 أرجوكم ؟ ماذا تمصد ولكن:  لدٌه اجتمعوا لد والخوؾ والتوتر والملك ثمٌل

 ؟ لً احتجازكم سبب ما اخبرونً
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 طلبكم رفض عندما سامر بؤخً أولعتم لد الحممى ورفالن أنت اسمع:  مراد

ً  بعد به تهمة وألصمتم.  البؽٌضة عصابتكم إلى مامباالنض  أن نصبتم له فخا

 اعرؾ ال أنا:  ثمٌل ٌماطعه …وإال ، اعترؾ هٌا , المدٌنة متاجرعند إحدى 

 ! تتحدث ماذا عن

 أنا , تكذب أنت:  لكمه محاوالً  بعصبٌة و ثمٌل على الهجوم ٌحاول وهو مراد

 ٌا بؤس ال:  روعه من مهدبا طه فؤمسكه …هذا كل دبر من أنتم أنكم اعرؾ

 . صدٌمً

ً  آدم ٌبدوا انه مصٌر  ؟ االعتراؾ على سنجبره كٌؾ ٌاسٌن:  ٌاسٌن إلى جنبا

 على النكران .

ولد أومؤ إلى األصدلاء بالخروج من الؽرفة التً احتجزوا فٌها ثمٌل ,  ٌاسٌن

 ٌتضور سنتركه ، آدم عزٌزي ٌا سهل هذا: وبعد أن استمروا خارج الؽرفة 

 ً  .  بالضحن ونجاح زهٌر و فارس ٌماطعه.... بسرعة سٌعترؾ وبذلن.  جوعا

ً   خطرت لد أنا الحمٌمة فً:  زهٌر  . الفكرة هذه مثل عل

 ؟ صدٌمً ٌا ذا ما لكن:  نجاح ٌماطعه.  …لكن:  ٌاسٌن

ً  حبلً  لٌس:  ٌاسٌن  .ؼٌر هذا الحل الموجع بالنسبة لثمٌل لنا لٌس لكن, و صاببا

 . ٌاسٌن ٌا اآلن وماذا:  مراد
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ً  مراد إلى ٌاسٌن ٌنظر  لمد مراد عزٌزي:  مراد كتؾ على ٌده راحة واضعا

 أترن و.  علٌن تملك ال كً والدتن إلى تذهب أن وٌجب العشاء ولت حان

 .  لعملا ما وسنرى الصباح حتى األمر هذا

 اسمعنً:  ثمٌل ٌخاطب وهو فٌها ثمٌل احتجزوا التً الؽرفة إلى ٌاسٌن ٌعود

ً   ٌعز , ثمٌل ٌا  أنت بؤنن ستعترؾ الطرٌمة فبهذه ، طعام بدون هنا تركن عل

 . منها بريء هو سرلةٍ  بتهمة ، لمراد األكبر األخ بسامر أولعتكم لد ورفالن

ً  زال ما والملك ثمٌل  ماذا عن أعرؾ ال أنا هذا ٌا اسمعنً:  له مصاحبا

 . هنا من أذهب ودعنً وثالً فن لذا ، تتحدث

ً  لنجبرن هنا ستبمى , إذاً  ترٌد كما:  ٌاسٌن  ٌنظر…  االعتراؾ على جوعا

 .  تؤخرنا لمد فلنذهب أصدلاء ٌا هٌا:  رفاله بمٌة إلى ٌاسٌن

 فكوا أرجوكم ؟ هنا تتركونً و تذهبون أٌن إلى:  مرتفع وبصوت ثمٌل

 . المكان هذا فً أبمى أن أرٌد ال وثالً،

ً  وركبوا ، خلفهم الباب وأؼلموا ، الجمٌع خرج  إلى وانطلموا العربة فً جمٌعا

 … . منازلهم

ً  نجحت خطتنا بان أصدق ال:  تؽمره والسعادة مبتسم وهو فارس  حرفٌا

( بإعجاب حٌث لال فً لرارة نفسه : ٌبدُ أن هذا ٌاسٌننظره لـ)....ثم حول .
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ً فروح المٌادة لد كانت واضحة وبارزة علٌه , بل حتى  الفتى لٌس عادٌا

 طرٌمة حدٌثه , كانت مختلفة عنا جمٌعا .

 كان الذي ٌاسٌن إلى نظره حول ثم …بدلة مرسومة خطة كانت لمد:  طه

ً  بإعجاب العربة ٌمود  تكن لم:  ولال ٌاسٌن إلٌه التفت.  …مٌبتس وهو أٌضا

 . ٌا صدٌمً لوالكم الخطة لتنجح

لبل لدوم عصابة  ٌاسٌنلمد كان شبٌر ٌرٌد إعادة سإاله الذي طرحه على 

العمارب , ذلن السإال المتعلك بما هو الممابل ألصحاب الملوب ذات التربة 

فمد كان همه  . ولكن كان ٌرى بان الولت لٌس مناسباً لذلن .؟.....الخصبة 

أن ٌعرؾ ما هو الممابل لذلن , ألنه كان ٌشعر بان الممابل أمٌر عظٌم وكبٌٌر 

 جداً لذا اجل السإال إلى ولت آخر ....

 الخطة فً أعجبنً ما أكثر:  نجاح مع المدٌمة الشرطة أزٌاء ٌخلع هو زهٌر

 فمد شعرت بؤننً امثل المانون حماً . الشرطة بزي التنكر هو

صحٌح , وال تنسى فمد شعرُت بانً صاحب سلطة لوٌة عندما  نجاح : هذا

 هرب العمارب لحظة تمدمنا نحوهم .

 كً منزله عن طرٌك منكم كل فلٌخبرنً أصدلاء ٌا:  ٌاسٌن ماٌماطعه

 الساعة تمام فً الممهىعند  المعتاد مكاننا فً سنلتمً وؼدا , بالعربة أوصلكم

ً  الثامنة  .جابباإلٌ الجمٌع هتؾ..…الموعد هذا تنسوا ال ، صباحا
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(6) 

 زهرة البنفسج

 ٌمطنان ألنهما طه باستثناء منازلهم إلى األصدلاء كل ٌاسٌن أوصل أن بعد

 طه أن ٌاسٌن الحظ ، منزلٌهماإلى  طرٌمهما فً كانا وعندما ، الحً نفس فً

 بحزن ٌزفر وهو طه لال ذلن أثناء.........الشًء بعض الذهن شارد

 . عنها أتؤخر لد: وبصوت خافت 

 ؟ من:  مبتسم وهو ٌاسٌن

 ,ال …؟ ماذا:  بتلعثم فرد ، لتوه لاله ما سمع لد ٌاسٌن ألن متفاجا وهو طه

 ., ال شًء  ٌاسٌن عزٌزي ٌا شًء ال

ً  وهو ٌاسٌن ً :  مازال مبتسما  طه إحراج ٌرٌد ٌكن لم ٌاسٌن ...…حسنا

 ، فمط الٌوم هذا فً إال طه على ٌتعرؾ لم نهأل ، ذهنه فً ٌدور كان بتساإل

 أن فمرر …؟ وجهه على واضحا ٌبدو والهم طه أرى لماذا هو التساإل و

أن طه لٌس فتًى فمٌراً  ٌاسٌن. فمد الحظ  صدٌك لدٌم لـ)طه( ألنه شبر ٌسؤل

سٌجد مظاهر النبل , فالذي ٌرٌد أن ٌمعن النظر بـ)طه( علٌه  كما ٌبدوا

 واضحة علٌه بدون شن .

 . منزله إلى منهما كل وصل
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 أرجونِ  أمً:  وهو فً عجلة من أمره لال منزله إلى طه وصول فلحظة

 . أستحم رٌثما بسرعة لً العشاء بؤعداد لومً

 ترٌد ولم ؟ بنً ٌا التؤخر هذا لمَ  ولكن: الحمام  إلىدخل طه  أنبعد  حلٌمة

 إن ثم …اخبرنً أرجون  ؟ عزٌزي ٌا هنان ماذا ، ؟ هكذا بسرعة الخروج

ولست  , األخٌرة أران كثٌر التؤخر عن منزلن. و فً اآلونة  جاهز العشاء

 صؽٌرا ألعالبن ٌا بنً , فمد كبرت ٌا عزٌزي طه .

 فمط,  هنان شًء ال أمً ٌا صدلٌنً:  ٌستحم كً الحمام إلى دخل ولد طه

 . مهم موعد لدي

 حلٌمة : آمنت باهلل , ولكن مع من هذا الموعد ؟

 همو  الثٌاب من لدٌه ما أجمل ولبس والدته مع العشاء تناوله وبعد طه استحم

ًَ  ٌمول وهو بسرعة بالخروج  زهرة ٌستنشك عطر وهو الولت من الملٌل بم

ولد كان  وجهه على لد رسمت والبهجة والدته حدٌمة من التطفها بنفسجٌة

ً بشدة لذلن   الولت أن رؼمو عامة حدٌمة إلى وصل حتى.  الموعدمتلهفا

, أي  تنتظره كانت ٌبدو أنها فتاة سوى الحدلة فً ٌكن لم ٌللال ذلن من متؤخر

 . الحدٌمة مماعد إحدى على جالسة انه كان على موعد معها . حٌث كانت

 ؟ مٌار ٌا كذلن ألٌس .......تؤخرت لد نًأظن:  طه
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كبٌرة بتوبٌخن ٌا عزٌزي , ولكن ألجل تلن الزهرة الجمٌلة  رؼبةلً : مٌار 

 سؤعفو عنن .

 . عزٌزتً ٌا لتؤخري آسؾ أنا:  بابتسامة طه

 عند ؤشكونسف أخرى مرة تؤخرت إذا : منه والتربت نهضت ولد مٌار

 . بنا الخاص الماضً

 ؟ بنا الخاص الماضً:  بتساإل طه

 ؟ بنا الخاص الماضً , نعم:  مٌار

 الماضً هو من و:  وجهه على بادٌة االستفهام عبلمات زالت وما طه

 ؟ بنا الخاص

 أن, ولالت بعد  هااٌالزهرة من طه الذي ناولها إ أخذت أنبعد  مٌار

 شولنا بماء سمٌناه الذي الحب ذلن ، السري حبنا أنه: استنشمت عطرها 

 رومٌو حب ٌشبه الذي الحب ذلن ، واآلخر الحٌن بٌنالبعض  لبعضنا

 فهً عمتً حدٌمة من أنها راهنأُ :  تمول استطردت ثم. ........…وجولٌٌت

 . كثٌراً  الزهور من النوع هذه تحب

 . صحٌح هذا نعم:  طه

 تجلس....... عطرها أجمل ما:  أخرىمرة  البنفسجٌة الزهرة تشم وهً مٌار

 .. هكتف على رأسها واضعة طه جلس بعدما مٌار
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...ثم استطردت ......صمتت لحظة....... ؟ طه عزٌزي ٌا تعلم هل:  مٌار

  المطاؾ؟ بنا سٌنتهً كٌؾ ألول ما وكثٌرا.  مستمبلنا فً أفكر دابما أناتمول : 

.......لال هذا الكبلم . تكملً ال أرجونِ :  طه ٌماطعها …...؟ وأٌن كٌؾ

وجهه تمول هذه  أعلىولبضتا ٌداه تشدان على بعضهما وكؤن الحسرة من 

 .أنا

ٌا طه لم ال , فؤنا   ال لمَ :  شدٌد حزن عن ٌنم بصوتو جلستها فً تعتدل مٌار

 خابفة من أبً أن ٌسلبن إٌاي كما سلبن ارث والدن .

 والدتن ومن منن بالخجل أشعر أنا:  مٌارأرجوِن ..... تماطعه  مٌارطه : 

 الثروة تلن ووالدتن أنت حمن من هً ثروة فً بل لصر فً أعٌش ًنألن

 وبرأٍس ا ٌماطعه طه …......والدن توفً عندما أبً استولى علٌها التً

 فؤنتما والدتنال  و أنت لنِ  ذنب ال ؟ أنتِ  ذنبن ما ولكن:  لؤلرض محنً

 بعد هرهاظ على ٌربت طه اخذ ثم… . عمً كنؾ فً العٌش على مجبرتان

ً  صدره إلى ضمها أن  تنزل دموعها راحت بسببه الذي حزنها عنها مخففا

 ما علٌها ولص ، عنها التخفٌؾ محاوالً طه .  خدها على األخرى تلو واحدة

 جرت التً المضحكة الطرٌفة و الموالؾ لها وٌحكً ، أصدلابه مع له جرى

 إلى أن شارؾ ولت منتصؾ اللٌل ثم.  بثمٌل اإلمسان خطة تنفٌذ أثناء معهم

منزله كان ٌشعر أن  . أثناء سٌر طه عابداً إلى............. بعضهما ودعا

شعلة أمل كبٌرة كان ذلن األمل ٌخبره بؤن ارثه  أصبح بصٌص األمل ذان

 والذي سرله عمه حاتم منه لهما والد طه وارث والدته ذلن اإلرث الذي تركه
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فٌض من التفاإل كلما ذكر  أوسٌستعٌده ذات ٌوم , نعم كان ٌشعر بنفحات 

, ٌخفك للبه خفمات فرح رؼم الحال التً ٌعٌشها .  ابهأصدلوبمٌة  ٌاسٌن

ارحموا حٌث لال : ل , ذُ  إلىٌنتمل من عٍز  أن اإلنسانعلى  فلٌس سهبلً 

ً  أن اترن عزٌز لوماً ذُل  الذي تركه لً والدي  اإلرث, فلٌس من السهل عل

......نعم رؼم كل ذلن .ناظري  أمامبٌد من سرله منً وهو ٌؽدو وٌروح 

ذات ٌوم  بؤنهانه كان واثماً  إذ أصدلابه( وبمٌة ٌاسٌنكان طه ٌستبشر خٌراً بـ)

 سٌستعٌد حمه ................

 

 

(7) 

 الخلود

 . إلٌهم وصل حتى ٌاسٌن بانتظار األصدلاء كل كان.  التالً الٌوم صباح فً

,  علٌكم السبلم:  األصدلاء ما بداخله بعض وهو ٌحمل معه كٌس جهل ٌاسٌن

 ؟ الجمٌع حال كٌؾ

 . السبلم وعلٌكم:  الجمٌع رد

, ألٌس هذا صحٌح ٌا  لد أحظرت الطعام لـ)ثمٌل( ننأظ ٌاسٌنآدم : حسنا ٌا 

 عزٌزي ؟
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: لد  ٌحتاجه ثمٌل ٌا آدم , بعد أن ٌعترؾ طبعا , وإال فؤن الجوع  ٌاسٌن

 سٌكون جلٌسه الٌوم أٌضاً , ؼٌر أن هذا سٌحزننً حماً .

ً  زهٌر  ؟ أوالً  هنا إلى وصل منا أي تعرؾ هل ٌاسٌن:  بابتسامة مازحا

 ؟ من: ٌاسٌن

 فارس كبلم ٌعمب الجمٌع و....…بالطبع مراد إنه:  وبحماس فارس

 .بالضحن

: مراد عزٌزي لتكن على ثمة بؤن أخٌن سامر سٌخرج عاجبل أم  ٌاسٌن

 ؟ شبر عزٌزي ٌا حالن كٌؾ: آجبل....ثم ٌحول نظره إلى شبر 

.......ثم لال فً لرارة . لن شكرا ، ٌاسٌن ٌا بخٌر:  مشرلة بابتسامة شبر

 ٌا هذا ؟ من تكون لتدخل للبً من دون سابك إنذار ؟! أنتنفسه : من 

 . ٌاسٌننعٌم : إن طه لم ٌحظر حتى اآلن ٌا 

: ال أعتمد أن طه بإمكانه المدوم هذا الٌوم , ألننً لد شاهدته وهو  ٌاسٌن

 ذاهب إلى عمله فً الصباح الباكر .

 ؟ الٌوم ثمٌل سٌعترؾ هل ٌاسٌن:  مراد

 ثم…  عزٌزي ٌا ذلن أتمنى:  مراد كتؾ على ٌده كؾ باطن واضعا ٌاسٌن

 . ثمٌل إلى فلنذهب شباب ٌا واآلن:  ٌمولو ٌستطرد
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من شبٌر بان ٌسمح له  ٌاسٌنفطلب  المهجور البٌت ذلن إلى الجمٌع انطلك

 الذي البٌتذلن  ثم أكملوا طرٌمهم نحو البٌت المهجور ،دفع عربة شبر ب

وأثناء سٌرهم , كانت هنان نظرات تنطلك من شبٌر فٌها  . ثمٌل فٌه احتجزوا

, فٌما شعر فٌها األخٌر والتفت إلى شبٌر  ٌاسٌننوع من الخجل تستهدؾ 

 لاببلً وبابتسامة دافبة : عزٌزي شبٌر هل هنان أمٌر ما ؟ تكلم .

! , ال ٌا صدٌمً , ال شًء هنان ......فً الحمٌمة كنت  ٌاسٌنشبٌر وبتلعثم : 

 أرٌد أن أسالن عن الحدٌث الذي دار بٌننا باألمس لبل أن نمسن بثمٌل .

, فمد كنت ترٌد أن تكمل حدٌثن عن  ٌاسٌنٌماطعه زهٌر : هذا صحٌح ٌا 

 أصحاب الملوب ذات التربة الخصبة .

ن ما هو السإال الذي ترٌد : نعم ٌا أصدلاء لمد تذكرت ذلن , ولك ٌاسٌن

 طرحه ٌا عزٌزي شبٌر ؟

شبٌر : كنت ترٌد أن تتحدث عن الممابل الذي سٌحصل علٌه ذلن الفرد الذي 

 ٌضحً بالولت والمال وكل شًء فً سبٌل خدمة مجتمعه . 

: نعم فكما للت لكم فإن الممابل لهو عظٌم حماً , إن الممابل ٌا أصدلابً  ٌاسٌن

 هو الخلود .

 معاً : الخلود ؟! األصدلاء بعض من
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: نعم الخلود , فإن من ٌفنً حٌاته فً سبٌل خدمة المجتمع فإنه  ٌاسٌن

ً ال فناء له  سٌحصل على الخلود . ذلن الخلود الذي ٌجعل ِذكر صاحبه حٌا

 هللا سبحانه وتعالى وعهد علٌه . وذلن توفٌك من

 . جداً  عمٌك نوم فً ٌؽط ثمٌل وجدوا.  وصلوا ولما 

 . استمض ٌا كتلة اللحم:  مرتفع بصوت فارس

 على أي كان .السٌبة : ال ٌا فارس لٌس من الحكمة إطبلق األلماب  ٌاسٌن

ً  روأتض ًنأن صدلونً:  وٌتثاءب عٌنٌه من النعاس ٌمسح وهو ثمل .  جوعا

 . بجانبً وضعتموه الذي الماء ؼٌر أتناوله شًء ٌوجد فبل

ً   ٌعز ثمٌل عزٌزي ٌا صدلنً:  ٌاسٌن  نجبرن أن أجل من هذا لكن ، ذلن عل

 سامر لتولعوا مكٌدة دبر من ٌا عصابة العمارب أنتم بؤنكم تعترؾ أن على

 .بها 

لد احظر لن طعاماً لتتناوله , ولكن ال نستطٌع  ٌاسٌن: اسمع ٌا ثمٌل , إن  آدم

 إعطابن إٌاه إال إذا اعترفت .

 .تتكلمون ماذا عن أعلم ال نًبؤ أخبرتكم أنا:  وجهه على واضح والتوتر ثمٌل

 . بسامر أولع من أنت بؤنن ثمة على نحن ثمٌل ٌا ال:  نعٌم
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 ، الشرطة مخفرلزٌارة سامر فً السجن فً  البارحةفً لٌلٌة  ذهبتُ :  ٌاسٌن

 إلى ماماالنض رفض حال فً له مكٌدة بتدبٌر هددتموه لد بؤنكم لً أكد ولد

 ٌا ثمٌل . هذا على دلٌل لدي  و  , ذلن من تؤكدت لمد .عصابتكم

 ! ؟ دلٌل:  رتبانبا ثمٌل

 .  دلٌل نعم:  ٌاسٌن

 ؟ هو ما:  ثمٌل

 فضً بلون لبلدة منها وٌخرج بجٌوبه وٌفتش ثمٌل من ٌمترب وهو ٌاسٌن

لون ب مزخرؾ فضً أٌضا لرص منها وٌتدلى مؽلمة سلسلة على شكل

 ! أخً لبلدة هذه:  مراد ٌهتؾ هنا.. … .ارجوانً

 .أنا لبلدتً هً , بل ال:  واضح خوؾ ٌصاحبه نكاربإ ثمٌل

ً :  ٌاسٌن  ؟ للفتح لابل المبلدة هذه لرص نإب تعلم هل ، ثمٌل ٌا حسنا

 اخبره وعندما ، الخاص ملكه المبلدة هذه أن زعم فمد متسعتٌن وعٌنٌه ثمٌل

ً  أٌمن للفتح لابل المبلدة هذه لرص ؤنب ٌاسٌن  واضح أصبح شًء كل أن تماما

 المبلدة هذه وأن بسامر أولعوا الذٌن العمارب عصابة من ورفاله فهو ، اآلن

  ، أٌضا لسامر ملن هً

ألن سامر  ، ثوانً بضع إال تدم لم همن محاولة بعد المبلدة لرص ٌفتح ٌاسٌن

 . وأندهش ثمٌل تفاجا لد علّمه كٌفٌة فتحها , وبعد أن فتحت المبلدة
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 ٌا الصورة فً الذي هذا من تعرؾ هل:  ثمٌل بوجه المبلدة رافع ولد ٌاسٌن

ٌحتوي على صورة تعود لوالد سامر ومراد  المبلدةكان باطن  إذ ........ثمٌل

 . سنوات ذمن توفً الذي أبً صورة إنها:  بحزن مراد ٌماطعه........

ولد نظر إلى ثمٌل بعٌنٌن ؼاضبتٌن تنذران ثمٌل بالبطش به فً حال  نجاح

  ؟ أعترؾ هٌا األحمك اأٌه:  أنكر لضٌة سامر مجدداً 

 . ثمٌل ٌا واضح شًء كل أصبح لمد:  شبٌر

 . بسامر أولع من أنتم نكمبؤ ثمة على ؤنناب أخبرن ألم:  نعٌم

له  وزهٌر آدم من كل وحال إمسان , لضربه ثمٌل على الهجوم محاوالً  مراد

ً  ٌستشٌط وهو دون ذلن  هذا وكل منه المبلدة وتسرق بؤخً ولعتُ :  لاببلً  ؼضبا

ً  ألمنه أتركونً ، سؤرٌن الحمٌر أٌها االعتراؾ ترٌد ال  ٌنساه لن درسا

 .اتركونً 

ً  فارس  .أرجون  مهلن على صدٌمً ٌا مهلن على:  مراد ؼضب من مهدبا

ً :  وٌلتفت إلى ثمٌل صدره إلى ٌبكً الذي مراد ضم ولد ٌاسٌن  ثمٌل ٌا حسنا

 لٌوم هنا بتركن مانع لدٌنا فلٌس االعتراؾ ترٌد ال كنت إذا ،إذاً  ترٌد كما

ولتكن على ٌمٌن بؤن  أٌضاٌكون جلٌسن سولتكن على ثمةً بؤن الجوع  , آخر

  . لنذهب أصدلاء ٌا هٌا: لاببل .......ثم استطرد .ذلن سٌستمر ألٌام عدة 

 . لن ٌا ثمٌل جٌدة ؼذابٌة حمٌة ستكون:  فارس
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ً  ، تولفوا:  األرض إلى رأسه مطؤطا وهو ثمٌل ٌنادٌهم  أنا ، سؤعترؾ حسنا

ً  دبر من ً  فخا  ٌاسٌن ٌماطعه.. …سامر فٌه أولعنا حتى ، جٌد بشكل مدروسا

 .ٌا ثمٌل  الورلة هذه على االعتراؾ ستكتب بل , ال:  وللم ورلة له ٌمدم وهو

 مع ٌتحدث أن شبٌر من وطلب , منازلهم إلى الذهاب الجمٌع من ٌاسٌن طلب

بعد أن أوصى شبر الشرطً  ثمٌل بمضٌة وٌخبره انفراد على أمٌن الشرطً

أمٌن فً احتمالٌة أن ٌؤتٌه شبٌر ألمر ضروري وطلب من الشرطً أمٌن 

 . وشبر ٌاسٌن سوى أحد ثمٌل بجانب ٌبمى ولم. االستماع جٌدا ألخٌه شبٌر 

الطعام الذي احظره  ٌاسٌنوشبر من عند ثمٌل بعد أن أعطى  ٌاسٌنخرج 

, حٌث أكله ل بعد أن كان الجوع جلٌسه من اللٌلة الماضٌة معه لٌتناوله ثمٌ

 ٌاسٌنجلس كل من  األخٌر بكل شراهة تنم عن الجوع الشدٌد لصاحبها .

حٌث جلس  . ثمٌل فٌه احتجزوا الذي المهجور المنزل خارج ٌتحدثان وشبٌر

على بماٌا سور مهدم بسبب ما مرت علٌه من سنٌن ؼابرة , أما شبر  ٌاسٌن

 .  (ٌاسٌنلـ)كرسٌه المتحرن مماببلً  فمد لزم

 . شبر:  ٌاسٌن

 . ٌاسٌن ٌا نعم:  ٌاسٌنكان ٌمعن النظر بعٌنً  و شبر

الذي  األمر ذلن ألجل حزٌن وهو,  ما أمرٌ  ٌشؽله طه أن الحظأُ :  ٌاسٌن

 ؟ ٌشؽله لذيا ما تعرؾ فهل اجهله أنا ,

 .سبب حزن طه  أعرؾ ٌاسٌن عزٌزي ٌا نعم:  بحزن ٌزفر شبر
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 . مساعدته نستطٌع لعلنا  ؟ أن تحدثنً بذلن األمر ٌمكنن هل:   ٌاسٌن

 مزارع ٌملكان ووالدته طه أن تعلم هل لكن.  سؤخبرن بالطبع:  شبر

 وثروة طابلة ؟ كبٌرة وشركات

ً  هل ،! ؟ ماذا:  ٌاسٌن  الحال مٌسورا ووالدته طه ولكن ؟ هذا كل ٌملكان حما

وبالكاد ٌستطٌع  اإلنشاءات معامل إحدى فً ملعٌ طه أن حٌث.  معاشهما فً

 . ٌومه لوت على ٌحصل  أن

 بسرلة لام وٌدعى حاتم وحالد حاسد عم طه لدى ولكن.  صحٌح نعم:  شبر

 منها شًء أي ووالدته لطه ٌترن ولم لنفسه وحولها واألموال األمبلن تلن كل

 وفاة بعدووحٌدٌن  ؼرٌبٌن عاشا لمد رؼم أن الثروة هً ملكهما وحدهما ,

 . والد طه

ً  مسكٌن ، طه مسكٌن:  الذي تؤلم ألجل طه ٌاسٌن وأٌن عم طه اآلن ؟  ... حما

 أٌن ٌسكن ؟

شبر : انه ٌعٌش فً هذه المدٌنة ولدٌه لصر له من الفخامة ما ستعجب 

وطرازه الؽرٌب والعجٌب ...  الناظر حتى االنبهار واالندهاش لحجمه

 ...ولكن

 : ولكن ماذا ٌا عزٌزي شبر ؟ تكلم . ٌاسٌن
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 بمثل سن طه ٌحبان بعضهما فمد مٌارشبر : لدى حاتم عم طه فتاة اسمها 

والد طه ثم جاء الِفراق وافترلا عن  عاشا سوٌة منذ طفولتهما حتى وفاة

بعضهما , أي بعد أن اخذ حاتم كل ثروة طه وانتمل لٌعٌش فً ذلن المصر 

إال سراً , فبل ٌستطٌعان االفتراق  مٌارطه رإٌة  ومنذُ ذلن الحٌن ال ٌستطٌع

 عن بعضهما فمد اعتادا على بعضهما كثٌراً .

: ما حدث لـ)طه( صعب جداً , وال بد أن نساعده على أن ٌستعٌد  ٌاسٌن 

 إرث والده .

ً شبر : ولكن ,   . ٌاسٌنٌا  طهحٌال  ال اعتمد إننا نستطٌع أن نفعل شٌبا

 : و لكن ما السبب . ٌاسٌن

أن جمٌع الثروة التً  اشبر : طه ووالدته اشتكٌا عند المضاء . حٌث وجد

تركها السٌد عابد والد طه مسجلة باسم حاتم عم طه نفسه . وبذلن فمد خسر 

 طه ووالدته تلن المضٌة .

: ولكن كٌؾ ُسجلت تلن الثروة باسم حاتم ؟ اعنً البد أن السٌد عابد  ٌاسٌن

 لد سجلها باسم طه ووالدته .

شبٌر : لمد اخبرنً طه بؤن حاتم لد لام بسرلة الثروة منهما هو ووالدته , أي 

طه . وذلن بؤن حاتم لد لعب لعببته المذرة من خبلل تحوٌل كل الثروة التً 
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تركها أخٌه عابد لولده طه وزوجته حلٌمة , باسمه وذلن من خبلل تزوٌر 

 السٌدة حلٌمة .أوراق خاصة بكل األمبلن التً هً ملن لـ)طه( ووالدته 

: نعم , هذا ما أردته ٌا عزٌزي ال بد لحاتم أن ٌزور األوراق الخاصة  ٌاسٌن

 بثروة السٌد عابد رحمه هللا , كً ٌستطٌع االستٌبلء علٌها .

شبٌر : ولكن هل للمضاء عدم الممدرة على أن ٌمٌز بٌن األوراق المزورة و 

 ؼٌر المزورة ؟

رأسه إلى األسفل  : هذا  بعد أن أحنى امسن رأسه بكلتا ٌدٌهولد و ٌاسٌن

 األمر الذي حٌرنً اآلن ٌا أخً .

 شبر : أخً !

 : نعم , وهل هنان مشكلة . ٌاسٌن

 بالطبع ال توجد مشكلة . : رشب

كؤنها كانت بلسما  ٌاسٌنلمد شعر شبر بؤن كلمة )أخً( التً انطلمت من لسان 

رض جعله طرٌح الفراش لجراحه التً أصابته مإخراً بسبب ما ألم  به من م

أٌخ له حما , ولَم ذلن الشعور ؟ هل ألن كلمة  ٌاسٌنألٌام عدة , لمد شعر بؤن 

أخً لم ٌنادٌه احد بها ؼٌر شبٌر ؟ أم أن هنان أمٌر ؼٌبً ال احد ٌعلمه إال 

 ٌعانك أنفً )هللا( , لمد شعر شبر ولسبب حٌره شدٌد الحٌرة , بؤن له رؼبة 

لد دخل للب  ٌاسٌنولكن لماذا ؟ لماذا  دون ذلن .الخجل ولكن حال  ٌاسٌن
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منذُ ٌومٌن فمط فعبلَم  إال ٌاسٌنفهو لم ٌتعرؾ على  شبر بهذه السرعة ؟! .

 ( هكذا ؟!ٌاسٌنـ)هذا الملب ٌخفك ل

 . ٌاسٌنشبر : 

 : نعم ٌا عزٌزي شبر , ماذا هنان ؟ . ٌاسٌن

ً أو شبر : مع من تعٌش فً منزلن ؟ أعنً هل لدٌن إخوة اكبر م نن سنا

 اصؽر منن ؟

وٌداه بعضهما تمبضان على بعض ولد زفر بحزن وأجاب : ال ٌا  ٌاسٌن

و أنا أعٌش مع والدتً أما أبً فمد توفً  عزٌزي شبر , لٌس لدي  أي إخوة .

 منذُ أن كنت طفبلً صؽٌراً وابن سنة واحدة على األكثر .

تعرؾ علٌن فمط . لم شبر بتؤسؾ شدٌد : ماذا!..... أنا آسؾ حماً , أردت ال

ً  هذا .  الصد أن أجدد أحزانن بسإال

برة لد استطاع بابتسامة مصطنعة ولد ازداد برٌك عٌنٌه بسبب عَ  ٌاسٌن

التؽلب علٌها , عندما ذكر حادثة والده : ال , ال علٌن ٌا عزٌزي . ثم ٌجب 

وفً لاببلً : إن أبً لد ت ٌاسٌنأن نتعرؾ على بعضنا أكثر ....... ثم استطرد 

 عندما كنت طفبل صؽٌراً بحادث سٌر .

 : أنا آسؾ ألجلن حماً . ٌاسٌنشبر مطؤطؤ الرأس حزناً ألجل لصة 
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: شكرا لن ٌا عزٌزي شبر ...و اآلن جاء دوري فً التعرؾ علٌن ٌا  ٌاسٌن

 صدٌمً . حدثنً عن عابلتن .

 شبر : عابلتً تتكون من أربعة أشخاص , والدي  و أنا وأخً شبٌر .

 : فلٌحفظكم هللا . ٌاسٌن

... لكن أتعلم ؟  ٌاسٌنبان الحزن من خبللها : شكرا لن ٌا  شبر وبزفرةٍ 

 ......... فً الحمٌمٌة لدي  أخ اكبر منً بسنة واحدة , وٌدعى إلٌا .

 : حماً ؟.... لم أسمعن تعده مع عابلتن ما السبب ؟ ٌاسٌن

الحزن واضحاً علٌه : لمد شبر ومن على كرسٌه المتحرن مطؤطؤ رأسه وبدا 

توفً بحادث سٌر عندما كان طفبلً وابن سنة واحدة . تعرض للحادث مع 

ً , فٌما فمد  والدي  . أبً وأمً خرجا من الحادث بإصابات شفٌا منها الحما

 أخً إلٌا حٌاته .

 : متؤسؾ ألجلكم ٌا عزٌزي . ٌاسٌن

 ر ؟!هل تعلم إن أخً إلٌا لٌس له لبشبر : شكرا لن . ولكن 

 : ولكن لماذا ؟ ٌاسٌن



61 
 

ذلن الحادث اللعٌن , ولعت العربة التً كان ٌستملها أبً  حدثشبر : عندما 

طفبل رضٌعاً . سمط كل من أبً وأمً على  األخٌر وأمً وأخً عندما كان

 حافة النهر مؽمًى علٌهما وعندما أفالا علما أن أخً إلٌا لد ...

 : لد ماذا ٌا عزٌزي ؟ ٌاسٌن

ضفتٌه لبل أن ٌتعرضا  ىحدالنهر الذي كانا ٌسٌران على إسمط فً شبر : لد 

 للحادث فً تلن العربة .

: كل شخص فً هذه الدنٌا ولدٌه هم ٌشؽله . وهموم اإلنسان هذه كؤنها  ٌاسٌن

لد لزمت الدور على اإلنسان نفسه , ما أن ٌتخلص من هم حتى ٌحٌن دور 

الدنٌا شًء اسمه الراحة ,  هذه. مسكٌن ابن آدم فمد ظن أن فً الهم اآلخر 

نما لد خلمها فً جنان الخلد لى لم ٌخلك الراحة فٌها أبداً , وإاوهللا سبحانه وتع

 .لدٌه

 فً صادفته التً وطرابفه موالفه لآلخر ٌحكً منهما وكل وشبر ٌاسٌن جلس

 بسٌارة أمٌن الشرطً وصل حتى.  , لٌطردا ؼبار الحزن عنهما الحٌاة

 .  ثمٌل احتجاز مكان على دلهم الذي شبٌر معه جاء ولد الشرطة

 . علٌكم السبلم:  الشرطة سٌارة من ٌخرج وهو أمٌن

 . السبلم وعلٌكم:  وشبر ٌاسٌن

 ؟ أمٌن ٌا حالن كٌؾ: شبر
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ً  شبر ٌا بن أهبل:  أمٌن  . أنت وصدٌمن معا

 انتمل لتوه إلى مدٌنتنا . ٌاسٌنشبر : هذا صدٌمً 

 . ٌاسٌنأمٌن : أهبل بن ٌا 

 : أهبل بن سٌدي . ٌاسٌن

 ؟ صحٌح شبٌر لاله ما هل أمٌن :

 متفهم ألنن ؼٌرنشخص آخر  أخبر أن أستطع ولم ، أمٌن ٌا نعم:  شبر

ً  إلٌنا ممرب شخص ألنن و معً،  . أٌضا

ً :  مبتسم وهو أمٌن  أفهم كً جدٌد من المضٌة أحدكم لً ٌشرح هل حسنا

 أكثر؟

 …  سٌدي ٌاوسٌتضح كل شًء  الورلة هذه خذ:  ٌاسٌن

 ٌمرأ أمٌن وبدأ ، فٌها اعترافه ثمٌل سجل التً الورلة تلن ، الورلة أمٌن ٌؤخذ

 : ٌلً ما فٌها

 من طلبت لد أنا.  العمارب عصابة أفراد أحد ثمٌل وٌنادوننً شامل أنا" 

 عصابتنا إلى ماماالنض رفض حالة فً وهددته . عصابتنا إلى ٌنظم أن سامر

ً .  السجن فً خبللها من زجٌُ  تهمة به سنلصك فإننا  تهمة كانت التهمة أن علما
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 الذي األحذٌة متجر وهو المدٌنة متاجر أحد من جمع الضرابب ؼٌر المانونٌة

 . منها بريء وهو السبلم حً فً ٌمع

 " شامل التولٌع

, حٌث لاموا  الشرطة مخفر إلى ثمٌل اخذوا أمٌن مع جاء شرطً بمساعدة

 ً تلن , بعد التحمٌك مع ثمٌل بإطبلق سراح سامر وتبربته من التهمة كلٌا

 .................التهمة التً اتهم فٌها سابما والتً كانت سبب دخوله السجن 

 

 

 

(8) 

 و لد غفل عن عشمً له ً..........معشول

وهو ٌحتسً شراباً لدمته له الخادمة صفٌة :  األخرىسلٌم واضعاً لدماً على 

موالً تمدر بثبلثة أضعاؾ أُأكد لن ٌا عزٌزي حاتم بؤن هذا صفمةً ستدر علٌن أ

 . بهذه المناسبةلذا ألدم لن التهانً الحارة  لٌمتها ,

ً لدما على األخرى وهو ٌمهمه لهمهة خفٌفة معبر  حاتم وهو اآلخر واضعا

الصفمة بعد أن أخذ رشفة من الشراب الذي لدمته  لسلٌم عن ذكابه بإدارة هذه
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له الخادمة أٌضاً حٌث لال بؽرور : بل سؤربح خمسة أضعاؾ لٌمتها ٌا سٌد 

 سلٌم .

 ا ؟! و لكن كٌؾ ذلن ٌا سٌد حاتم ؟سلٌم وهو ٌعتدل بجلسته متعجباً : ماذ

التً  حاتم وهو ٌؤخذ رشفة أخرى من شرابه : لمد لمت بعرض تلن األراضً

وحتى اآلن وصلت لٌمتها إلى خمسة أضعاؾ , فً مزاٌدة  بشرابها ,لمت 

 لٌمتها عندما اشترٌتها .

ً  ٌنفجر انبهاراً  ولد تظاهر بؤنهسلٌم  من من الخارج وٌكاد أن ٌنفجر ؼٌظا

كٌؾ خطرت لن هذه لكن : هذا عظٌم ٌا سٌد حاتم هذا عظٌم . و الداخل

 الفكرة ؟

: وهل كنت شراب ولال بتكبٍُر واضح حاتم وهو ٌؤخذ رشفة أخرى من ذلن ال

ً  من لِبل بن ٌا سٌد سلٌم بؤنً سؤلبل برتظ ح تافه كالذي تم عرضه عل

أصحاب تلن األراضً ؟ , هذا هراء ٌا صاحبً هذا هراء . لم تؤتنً هذه 

 الثروة عبثاً بل أتتنً عن دراٌة وحكمة فً اإلدارة .

الشراب : ال , بل كنُت على سلٌم بمهمهة خفٌفة ٌعمبها بؤخذ رشفة من ذلن 

بمرارة نفسه : .....حٌث لال سلٌم ال ٌمكن أن ٌفوتن .... ,علٍم بؤن هذا األمر

وهل  المؽرور السفٌه . أٌها , حاتم , أٌها الحمٌر المتكبر , أٌها الطماع الجشع

ً  خبرتن أٌها الوؼد . لم تكن سوى عامل تعمل عند أخٌن الذي  تستعرض عل

والٌوم , سرلت ثروته من َولده المسكٌن , لمد حظٌَت بثروة لم تكن لتحلم بها 
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تتمتع بثروة هً ملن ألبن أخٌن و ها أنت تستعرض بإدارتن لصفمتن 

ول لحاتم : حسناً ٌا المربحة أمامً بتكبر وؼرور ....ثم استوى لابماً وهو ٌم

لذا سؤزورن فً األسبوع المادم فً  ,عزٌزي حاتم , لمد حان موعد ذهابً

باألمر الذي  مٌارنفس الٌوم و ٌسعدنً أن تخبر السٌدة سمار و اآلنسة 

 سٌمرب عابلتٌنا من بعضهما .

ً ٌد سلٌم الذي لدم األخٌر ٌده  حاتم ولد نهض بابتسامة مصطنعة مصافحا

 دنا ذلن ٌا سٌد سلٌم .للمصافحة : ٌسع

 سلٌم وهو ٌهم بالذهاب : وبلػ تحٌاتً الحارة لعابلتن .

 حاتم : سؤرافمن للخارج ٌا عزٌزي سلٌم .

سار االثنان باتجاه بوابة المصر عبر طرٌك  ٌمع فً وسط حدٌمة لصر السٌد 

حاتم . لمد كان ذلن الطرٌك الذي ٌوصل ما بٌن الباب الداخلً للمصر والباب 

بسبب مساحة حدٌمة المصر  بعض الشًء ً ذو مسافة طوٌلةالخارج

ٌمر بٌن نافورتٌن متماثلتٌن . تجسدان نافورة الطرٌك حٌث كان , الضخمة

)شمشون ( والتً تمع فً بطرسبرغ فً روسٌا , وهً من إحدى أروع 

حٌث تصور هذه النافورة  (م  1711النفورات فً روسٌا والتً بنٌت عام )

بٌن فكً األسد وهً رمز النتصار روسٌا على لحظات دموع شمشون 

السوٌد فً الحرب الشمالٌة العظمى . فضبلً عن التماثٌل التً كانت تزٌن تلن 

الحدٌمة , وكان كل تمثالٌن متشابهٌن ٌمعان على جانبً ذلن الطرٌك وكان 



66 
 

شك ارض الحدٌمة والذي ٌحتوي على  ة مسافة ضفتٌه ,هنان نهر صؽٌر

مان الزٌنة فضبلً عن أنواع مختلفة من طٌور الزٌنة أصناؾ متعددة من اس

. حٌث كان جانبً المصر متناظرٌن  التً كانت تزٌن سماء المصر وحدٌمته

 وحدٌمته . 

سلٌم من داخل سٌارته السوداء الفخمة التً ركبها وٌضع لبعته المستدٌرة 

السوداء على رأسه وٌرفع ٌده مودعا حاتم . فٌما رجع األخٌر إلى داخل 

لصره , وبعد أن صعد السلم الذي ٌإدي إلى الطابك العلوي من المصر 

ً إلى نافذة مبالػ فً حجمها وهو ٌنظر إلى حدٌمة  مصر حٌث العمال المتجها

وٌنظر إلى نافورتً شمشون العظٌمتٌن , أؼمض  , ما بٌن الؽادي والرابح

فالحك كانت  عٌنٌه ثم شهك شهٌك عمٌك وٌطلمه بزفٌر ال ٌُبذُل جهدٌ لتحلٌلها ,

زفرة حزن تنم عن شخص سافر إلى ماضٌه , وهو ضاؼطاً بمبضة ٌده على 

عصاه السوداء ذو رأس كروي ذهبً لاببلً فً لرارة نفسه : أخً 

أعلم بؤنن ؼاضب منً وأنت رالد بمبرن اآلن , إذ لمُت بؤخذ ............عابد

م أُعلهما كل ثروتن ولم اترن لطه وزوجتن حلٌمة أي شًء منها , بل ول

. وا دون ذلنوطمعً وجشعً لد حال , ألن نفسً وكبرٌابً حتىعلى العٌش 

أما سبب عدم إعطابً لولدن طه أي جزء من ثروتن التً أخذتها فهذا ألنً 

اعلم بؤنه سٌّكون من تلن الثروة الصؽٌرة ثروة كبٌرة مما ٌسمح له باالنتمام 

...ٌصمت للٌبلً ثم .... منً واخذ كل ثروتً هذه وهذا ما ارفضه أنا بشدة

ٌكمل : هل تعلم ٌا أخً عابد بؤن ولدن طه لد اشتد عوده وكلما ٌكبر ٌزداد 
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شبها بن و أزداد أنا خوفاً ورعباً منه . فؤنا أخشى أن ٌصنع من حٌاته دراما 

والعٌة وٌسمٌاها مسلسل االنتمام .... ٌرفع حاتم نظره إلى السماء ثم ٌؽمض 

 ن أنِت .عٌنٌه منادٌا : صفٌة أٌ

 تؤتً صفٌة كبٌرة الخدم على عجالة من أمرها : نعم ٌا سٌدي .

 حاتم :اخبري سٌدتن أن تحظر .

 صفٌة تحنً رأسها : أمرن سٌدي .

االستمبال وٌجلس منتظراً زوجته سمار . وأثناء نزول  صالةٌنزل حاتم إلى 

 األخٌرة من السلم لابلةً لعله أمٌر ضروري ٌا سٌد حاتم .

 ألن تؤتً ؟, رض أنه لٌس ضروري لدرجة ما ٌا زوجتً العزٌزة حاتم : لنف

سمار بعد أن استمرت جالسةً على أرٌكة تمابل األرٌكة التً جلس علٌها السٌد 

د الحٌرة أن تنطك بدالً من حاتم : بلى , وإنما بدر سإالً لوجهن الذي تكا

 .لسانن

ٌبتسم حاتم وسند ظهرهُ على األرٌكة : عزٌزتً سمار . إن اإلنسان ال 

ٌساوي شٌباً فً هذه الدنٌا الفانٌة عندما ال ٌساوي َجٌبهُ شٌباً . فؤصبح اإلنسان 

ً . محتمراً  ً مترفا ً ُممدراً عندما ٌكون ؼنٌا عندما ٌكون فمٌراً  منبوذاً ُمحترما

ٌدخل الؽنً إلى محفل ما , ٌمؾ له كل شمٌاً فً حٌاته . فً هذه الدنٌا عندما 

الناس احتراماً وتبجٌبل وٌَخلون له العدٌد من المماعد وٌتسابمون إلٌه لٌجلسوه 
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فً أماكنهم . وإذا دخل الفمٌر فسٌرحمه الؽنً إذا كلؾ نفسه عناء رد التحٌة. 

ً إذا لم ٌجد لنفسه مكاناً  ولد ٌضطر للجلوس على األرض أو البماء والفا

فالفطن الذكً سٌعرؾ أن ذلن التصرؾ الذي بدر من الناس تجاه  للجلوس.

ً بحد ذاته . والؽبً األحمك والموهوب بؽبابه  الؽنً والفمٌر لٌس إال نفالا

ولد  وحمالته إذا ظن أن الناس أحبته لذاته ال ِلما فً جٌبه من أموال زابلة

 صدق لول الشاعر فٌهم عندما لال :

 مالُ  عنده من إلى مالوا لد الناس رأٌت

 مالوا لد الناس فعنه مالُ  عنده ال ومن

 ذهبُ  عنده من إلى ذهبوا لد الناس رأٌت

 ذهبوا لد الناس فعنه ذهبُ  عنده ال ومن

 فضة عنده من إلى منفضة الناس رأٌت

 منفضة الناس فعنه فضة عنده ال ومن

اسمه فً سجل  الؽنً لؽناه كان ممن ذُكرَ  ولّرفالذي  مسكٌن ابن آدم ,

ن أن الناس لد أحبته واحترمته ولدرته ولدمته على المنافمٌن . والذي ظ

ً لذاتهم فهذا هو الؽباء بعٌنه . وهذا األمر مرتبط بزوجة الؽنً  أنفسهم تمدٌرا

 والفمٌر كذلن ٌا عزٌزتً سمار .
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سمار بعد أن كانت شاردةً بوجه حاتم باستؽراب : وكؤنن ترٌد أن تتخذ لرار 

 ا عزٌزي حاتم فمد أللمتنً بممدمتن هذه . لل , ماذا هنان ؟ .ما ٌ

حاتم :إنما هو خٌٌر لعابلتنا ٌا سمار . فؤنِت ما كنِت لتحضٌن بهذا المدر من 

لو لم تملكً مثل هذه الذٌن نعرفهم ,  األؼنٌاءمن لِبل زوجات االحترام 

 . مٌارك على ...وكذلن األمر ٌنطب.......الثروة التً هً ارٌث لن من والدن 

سمار تطبك على كفٌها وتضؽط على بعضهما بموة : وهل تفكر بؤن تزوج 

 ابنتنا ٌا حاتم .

 مٌارحاتم : أحسنِت ٌا عزٌزتً سمار . فمد تمدم الثري سلٌم لٌطلب ٌد ابنتنا 

 لولده سبلم .

صمتت سمار للحظات فمد كان هذا الخبر الذي أفصح عنه حاتم لتوه بمثابة 

مسامعها, على كالصاعمة ضربة موجعة لسمار بل وكؤن هذا الخبر نزل 

ولن تتزوج إال من ابن  لم مٌاركاد جسدها أن ٌُشل , فهً تعلم بؤن حتى 

عمها  دابما ما تلتمً بابن مٌارعمها طه ناهٌن عن أنها كانت على علم بؤن 

ً ٌا عزٌزي حاتم دعنا ال نخبر  بهذا  مٌارطه سراً . فؤفصحت لابلة : حسنا

األمر اآلن . فدعنا ال نتعجل بهذا المرار الذي من شؤنه أن ٌحدد مصٌر 

 حٌاة ابنتنا . ةسعاد
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استوت دارت األرض كلها برأس سمار التً أرادت أن تمؾ . حتى ما أن 

رع حاتم إلٌها جاهبلً سبب إؼمابها وإذا بها تسمط على األرض فؤس والفةً 

 منادٌاً : صفٌة أٌن أنِت .

جاءت صفٌة مسرعة : ماذا هنان ٌا سٌدي . ... حٌث وجدت حاتم بمرب 

 . مجدداً  سمار وهو ٌعٌنها على الولوؾ

 وٌدها األخرى تمسن بكتفها . صفٌة وهً األخرى تمسن سمار بٌدٍ 

 حاتم : سمار ما الذي جرى لِن .

ال شًء هنان , مجرد دوار خفٌؾ . سؤذهب الستلمً على سمار : ال , 

 السرٌر بؽرفتً كً ارتح للٌبلً .

 صفٌة خذٌها إلى ؼرفتها , وال تتركٌها أبداً . حاتم : حسناً .......

 صفٌة : كما ترٌد ٌا سٌدي .

تذهب سمار لؽرفتها فً الطابك العلوي وتسندها صفٌة . جهل حاتم سبب 

لد جهل أن ذلن الخبر وهو خبر تمدم سلٌم لٌطلب ٌد تدهور حالة سمار , فهو 

تفضل الموت على  مٌاراً لها . فهً تعلم بؤن علولده سبلم كان خبر موج مٌار

تعلم بؤن هذا  كانت أخرىومن جهةً , من جهة الزواج من ؼٌر ابن عمها طه 

 لن ٌتراجع عنه أبداً . فحاتم الذي ٌمدس األموال السٌد حاتماألمر الذي لرره 
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ألنه ثري وٌرٌد البنته أن تتزوج من , ت فرصة كهذه وٌمدس الثراء لن ٌفوِّ 

 ثري . 

سمار وهً تتحدث فً لرارة نفسها وتضؽط بموة على ٌدي خادمتها صفٌة 

 لد من دون أن تنتبه لذلن : حاتم , حاتم , إلى أٌن ٌا حاتم . أما ٌكفٌن انن

أٌضاً , ٌا ناكر جمٌل أخٌن  مٌارسلبت طه كل شًء ٌملكه , وترٌد أن تسلبه 

عابد . أوال تستحً من نفسن ولو للٌبلً ٌا من أُبتلٌُت بؤنن زوجً . لكن فلتكن 

 ولن اسمح لن بؤن تزوج ابنتن من شخص ال تحبه . لمعلى ثمة ٌا حاتم بؤنً 

وصلت سمار إلى ؼرفتها وبعد أن استلمت على سرٌرها طلبت من الخادمة 

أؼمضت سمار عٌنٌها ودموعها تجري على  صفٌة أن تتركها بمفردها .

وأٌسامر ذكراه لٌل نهار , أحببتن  من هواه للبًخدٌها وهً تمول : عابد ٌا 

وفً سبٌل حبن سمٌت نفسً مرارة الزواج من أخٌن حاتم , هل علمت أننً 

 أؼار ؟من أُمن ٌا حبٌب الفإاد كنت علٌن 

سمار لحظة أن سٌدة الفً هذه األثناء إذ ٌخرج شخص من أحد جدران ؼرفة 

أؼمضت عٌنٌها للنوم إذ بعد أن خرج ذلن الرجل من أحد جدران ؼرفتها , 

إذ تفتح سمار عٌنٌها لترى رجل ٌبلػ من العمر األربعٌن , علٌه مبلبس 

الوجه مبتسم بابتسامة ما أشرلها حٌث رسمٌة ٌا لبٌاضها الشدٌد رجل وسٌم 

ان بالمرب من سرٌرها الترب ذلن الرجل من سمار وجلس على كرسًٍ ك

وسط ذهولها والتً بدورها جلست على سرٌرها . وهً تنظر بعٌنٌن 

هل  هل علمت ما صنع أخٌن ٌا عابد ؟ ولالت :لرإٌته دامعتٌن وبوجه مبتسم 
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؟ , هل رأٌت جزاء إحسانن ٌا عابد مع علمت بؤنه لد ظلم زوجتن وابنن 

 أخٌن الظالم ؟ .

وهج أبٌض وهو مبتسم : سمار .  من وجههعابد وبوجه مشرق وٌنبعث 

طه فهم بمٌتً التً لد ؼدرتها ٌد الطمع ولدي حلٌمة وزوجتً أوصٌِن ب

 والجشع .

عٌنً سمار, : وكٌؾ ال ٌا نور  سمار وجرٌان الدموع مازال ٌواصل جرٌانه

 كٌؾ ال ٌا من ؼفل عن حبً وعشمً له .

 عابد : لٌت طه علم ما ٌنتظره من عمه .

الذي كان  هترب من عابد وهو بدوره ٌنهض من كرسٌتحاول أن تموسمار 

ً علٌه وذهب باتجاه ذلن الجدار الذي خرج منه حتى ؼاب فٌه . ٌتبع  جالسا

ً ؟ ال بل وصٌةً من  !ذلن الحدث استٌماظ سمار والتً لالت : أكان حلما

معشولً الذي ؼفل عن عشمً له , وهٌهات إن لم أُنفذ وصٌته ولو كان ذلن 

 فً حٌاتً . آخر شًء افعله

 

(9) 

 رسائل الملوب
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من الصباح الباكر وتحدٌداً لبل شروق الشمس بدلابك معدودة إذ ٌجهز كل 

من عبد الرحمن وكوثر الخبز ألهل المدٌنة . حٌث كانت هنان بعض 

 الطلبات التً سٌتكفل شبٌر بإرسالها بدراجته الهوابٌة .

بوضعه مع عبد الرحمن وهو ٌضع بعض الخبز فً كٌس خاص وٌموم 

 مجموعة األكٌاس على طاولة بالمرب منه  : عزٌزتً كوثر .

كوثر وهً تخرج العجٌن من آلة العجن لتصنع منه لِطع جاهزة لخبزه فً 

 الفرن : نعم ٌا عبد الرحمن .

ن : الشكر هلل إذ أن شبر لد حدث له طفرة إٌجابٌة فً صحته نحو عبد الرحم

. ولكن ال ٌخفى علٌِن أنً متفاجا  األفضل كما لال طبٌبه فً صباح األمس

من دون جدوًى تذكر فً الماضً  هنفعللهذا األمر الذي حاولنا جاهدٌن أن 

 لتحسٌن حالة شبر .

كوثر بعد أن أكملت إعداد لِطع العجٌن لوضعها فً الفرن : نعم هذا صحٌح, 

 فاالبتسام والخروج المتكرر مع شبٌر وأصدلابه خٌر دلٌل على ذلن .

 من : أنا أتساءل عن سبب هذا األمر ٌا عزٌزتً كوثر . عبد الرح

 ننً اعرؾ السبب .كوثر : اعتمد أ

عبد الرحمن بعد أن أكمل توزٌع الخبز على األكٌاس : وما السبب فً 

 اعتمادن ؟
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 . ٌاسٌنكوثر : إنه 

 ؟ ٌاسٌنعبد الرحمن وهو ٌركز نضره نحو كوثر متساببلً : 

 انتمل إلى هذه المدٌنة مإخراً .كوثر : نعم ذلن الشاب الذي 

المتجر و البٌت :  شبٌر ولد دخل لتوِه للمتجر من الباب الذي ٌربط ما بٌن

إذ الحظت أن صحته بدأت  ٌاسٌنفمنذ أن تعرؾ شبر على  نعم هذا صحٌح ,

بالتحسن شٌباً فشٌباً وبسرعة ملحوظة . وال ٌخفى علٌكم إذ أننً أٌضا تؤثرت 

مه . فمد أحببته ألول لماء لنا معه و.....وصمت شبٌر ( لسبب ال أعلٌاسٌنبـ)

للٌبلً ثم أردؾ لاببلً : وكؤنً اعرفه من لبل ... ٌبتسم شبٌر وٌكمل لاببلً : 

 . الزبابن إلىإٌصاله عن سؤذهب لتوصٌل الخبز و إال تؤخرت 

 كوثر : حسناً ٌا بنً رافمتن السبلمة .

أعدتها كوثر إلى الفرن : أال عبد الرحمن وهو ٌدخل لطع العجٌن التً 

 تبلحظٌن أن كبلمه ؼرٌب ؟

 لم ترد  كوثر على كبلم عبد الرحمن فناداها لاببلً : عزٌزتً كوثر .

 انتبهت كوثر متفاجبة : هل كنت تكلمنً ؟ 

 عبد الرحمان : إذاً كنت تفكرٌن فً كبلم شبٌر . ألٌس كذلن ؟
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, إن أمر ذلن الفتى كوثر وهً تجلس على كرسًٍ بالمرب منها : ؼرٌب 

 ؼرٌب حماً . ٌاسٌن

عبد الرحمن وهو ٌترن الوجبة الجدٌدة من لِطع العجٌن والتً أعدتها كوثر 

, وٌستند بٌده على طاولة تجمٌع  كان ٌرٌد إدخالها إلى الفرن الذيلتوها و 

 الخبز : ما الشًء الؽرٌب ٌا عزٌزتً ؟

ره سابما لنحبه بسرعة كوثر : كٌؾ لشخص أنتمل لتوه لهذه المدٌنة ولم ن

 هكذا؟

أو ألنه لد ٌكون أحد األسباب التً  بد الرحمن : البد أنه طٌب الملب ,ع

 ساعدت فً تماثل شبر للشفاء .

 كوثر : ال اعتمد .

 عبد الرحمن : وماذا فً اعتمادن ؟

 كوثر : زوجً العزٌز ؟

 عبد الرحمن : نعم ؟

 كوثر : هل تإمن برسابل الملوب ؟

 وما هً رسابل الملوب ؟عبد الرحمن : 
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ألول مرة تؽٌرت نبضات للبً , فؤصبحت  ٌاسٌنكوثر : عندما رأٌت 

 نبضاته أسرع من المعتاد .

 عبد الرحمن : هذا ؼرٌب حما !

 كوثر : بل هنان ما هو اؼرب .

 عبد الرحمن : و ما هو ؟

جر , و لحظة تؽٌر ضربات للبً سمعت للبً وكؤنه تكوثر : لحظة دخوله للم

 إنه فجر اللماء ٌا كوثر , وما أخبرن به اآلن لٌس وهما أو خرافة .ٌمول 

خفً علٌِن فؤنا لد أحببته أٌضاً كحبً لشبر وشبٌر , عندما ن : ال أُ عبد الرحم

ً بثمافته . وال اعلم ما سبب حبً المفاجا  التمٌت به , الحك كان شاباً متمٌزا

 أجهله ؟له, أالنه شاباً مهذباً ؟ أم ألن هنان سبباً آخر 

ً السبب كوثر : وأنا  ال أعلم   . أٌضا

 عبد الرحمن : لدي فكرة سدٌدة ٌا عزٌزتً .

 كوثر باستؽراب : فكرة ؟ وعن ماذا لدٌن فكرة ٌا عزٌزي ؟

ً : الفكرة هً أن نخبز الخبز لبل أن ٌؤتً أهالً المدٌنة  عبد الرحمن مازحا

 وٌجدوننا جالسٌن هكذا .

 حسناً , حسناً .تبتسم كوثر مع ضحكة خفٌفة : 
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وبعد أن أكمبل إعداد الخبز وصاحبهما ما صاحبهما من التعب الذي لحك 

م شبٌر بعد والذي كان مصحوباً بحرارة الفرن . وبمدوبـعبد الرحمن وكوثر 

أن أوصل الطلبات من أكٌاس الخبز إلى أهلها . إذ ٌدخل سامر إلى المتجر 

 لشراء الخبز , وبعد إلماء التحٌة وردها .

 بٌر بابتسام : سامر ! كٌؾ حالن ٌا فتى لَم هذا الؽٌاب الطوٌل ؟ش

سامر : أهبلً بن ٌا عزٌزي شبٌر وشكراً لن . أما ؼٌابً فمد كنت ابحث عن 

 عمل وهلل الحمد استطعت أن أجد عمبلً جٌداً لً ألعٌل عابلتً .

ً لشراء الخبزتكان هنان رجل كبٌر بالسن كان متواجداً فً الم ,  جر أٌضا

ٌنظر بتمعن لسامر وعلى وجهه نظرات استؽراب وتركٌز شدٌد , فمال  كانو

 سامر : ماذا هنان ٌا سٌدي ؟ لَم تنظر لً هكذا ؟

ننً أعرفن من لبل ٌا فتى , لكبٌر بالسن وكان اسمه سعدون : أظالرجل ا

 ألست أنت سامر ؟

 تعرفنً ؟ أنلن  سامر ولد بانت على وجهه عبلمات االستفهام : ومن أٌن

جر وبٌده كٌس الخبز الذي لام بشرابه : تسعدون وهو ٌهم بالخروج من الم

 ر وهو ٌمهمه .ٌ....وأشار إلى شبللتو لمد سمعت اسمن من هذا الفتى  

لم تستطع كوثر كتمان ضحكتها بعد أن خرج سعدون فضحن كل من شبٌر 

 وسامر .
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دفة أثناء ذلن سمع الجمٌع سعدون وهو ٌرد التحٌة على شخص كان خلؾ 

باب المتجر مما لم ٌتمكنوا من رإٌته ...... لحظة خروج سعدون من 

 المتجر: أهذا أنت ؟! كٌؾ حالن ٌا بنً ؟

 فرد علٌه ذلن الشخص : بخٌر ٌا عم شكرا لن .

 سعدون : حسناً . طاب ٌومن , والى اللماء .

.  ٌاسٌنجر فتعرؾ علٌه الجمٌع ألنه هو نفسه تثم دخل ذلن الشخص إلى الم

تولؾ الزمن عند كوثر , لماذا ؟ لماذا كلما ولع نظرها على هذا الشاب  هنا

حٌث لالت : لماذا الذي ٌمارب عمره عمر شبر ٌصرخ للبها لاببلً ٌا كوثر ؟ 

على هذا الشاب تكاد أن تدمع عٌناي ؟ ٌا له من شعور فً  كلما ولع نظري

لن االبتسامة لمة الؽرابة . تمعنت كوثر فً معانً وجهه ولالت فً نفسها ت

 أكمل الزمن جرٌانه . ذا إنً رأٌتن من لبل فمن تكون ؟ ........ألسم ٌا ه

 : السبلم علكم . ٌاسٌن

 الجمٌع : وعلٌكم السبلم .

ً للمابكما من جدٌد بعد هذا الؽٌاب الذي  ٌاسٌن : شبٌر وسامر لمد اشتمت حما

 لٌس بالمصٌر .

شبٌر واالبتسامة ارتسمت على وجهه بخطها العرض ولم ٌستطع أن ٌتكلم 

 . ٌاسٌنؼٌر بكلمة : 
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 وهو ٌحول نظره إلى سامر : كٌؾ حالن ٌا سامر . ٌاسٌن

 شكراً لن . ٌاسٌنسامر : بخٌر ٌا 

 : كٌؾ حال السٌدة الطٌبة . ٌاسٌن

 , وكٌؾ حالن أنت ؟ ٌاسٌنكوثر : بخٌر ٌا 

 : سؤكون على حال أفضل لو رأٌت شبر اآلن فمد اشتمت إلٌه . ٌاسٌن

للحظات  ٌاسٌنفً هذه اللحظة ٌدخل شبر على عجالة واستمر نظره نحو 

 دون أي كلمة , نعم لم ٌنطك ولو بكلمة واحدة .

 : وكؤن هذا الؽٌاب ٌا شبر دم لسنة كاملة . ألٌس كذلن ؟ ٌاسٌن

لٌستمر بالمرب  ٌاسٌنحرن نحو ٌمترب شبر وهو ٌحرن عجبلت كرسٌه المت

ً ال  ٌاسٌنمنه : أنت مذنب ٌا  ولمد أخطؤت بحمً . فالصدٌك الحمٌمً حما

 , فكٌؾ بؽٌابن هذا . اآلخرلٌرى كل منهما ٌتؤخر عن صدٌمه 

: ثك أنه لن ٌمنعنً عن لماءن إال الجدٌد الشدٌد . فالحك ألول العمل  ٌاسٌن

.  ً  مإخراً كان ثمٌل عل

 ن لاسٌاً علٌه ٌا بنً . فالتمس للؽابب سبعٌن عذراً .كوثر : ال تك
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شعرت  ٌاسٌنشبر : إن األمر لٌس بٌدي ٌا أمً , ولكن منذ أن تعرفت على 

رض ٌا ترى وكؤنه .... فً هذه اللحظة بالذات أطرق شبر برأسه إلى األ

 )وكؤنه ماذا ٌا شبر ( ؟

 شبٌر : وكؤنه ماذا ٌا أخً شبر ؟

 . منذُ أٌام معدودة ولة ولٌس صدٌك جدٌدشبر : وكؤنه صدٌك الطف

ولد ابتسم : بل هذا من حسن طٌبة للبن ٌا عزٌزي شبر . وال أخفً  ٌاسٌن

علٌن فمنذ أن عرفتن و إلى هذه اللحظة و كؤنن شخص ممرب أكثر من 

 كونن صدٌك لً . .... ثم استطرد لاببلً شبٌر .

 . ٌاسٌنشبٌر : نعم ٌا 

الممهى المعتاد  عندماء مجموعتنا هذا الٌوم : أنا سؤخبر طه بؤن ل ٌاسٌن

هم بالمرب من هنا أعنً  عصر هذا الٌوم . هل ٌمكنن أن تخبر من

 .ناأصدلاء

 , سؤفعل . ٌاسٌنشبٌر : حسناً ٌا 

 : وأنت ٌا سامر هل ٌمكنن أن تخبر من هم بالمرب منن . ٌاسٌن

سؤخبرهم , و سٌكون موعدنا عند ذلن الممهى عصر  ٌاسٌنسامر : حسناً ٌا 

أعمل معهم  نهذا الٌوم . .. أما اآلن فاسمحوا لً أن أذهب ألن العاملٌن الذٌ

 فً العمل فً انتظاري آلخذ الخبز لهم .... إلى اللماء .
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: إن لم ٌمانع شبر وشبٌر سنخرج معن وستودعنا خارج المتجر بعد  ٌاسٌن

 الطرٌك .أن نمطع معن شٌباً من 

 شبر : بالطبع ال مانع لدٌنا .

 إلى كوثر : عن إذنن ٌا سٌدتً . ٌاسٌن

 كوثر : إذنكم معكم ٌا بنً .

سار األصدلاء خارج المتجر ولطعوا بعض الطرٌك مع سامر الذي كان 

ٌحمل الخبز معه إلى مكان عمله لبالً العاملٌن الذٌن كانوا ٌعملون معه فً 

أنت هو  فهم نداءاً ٌمول ) إذاً ٌرهم هذا إذ ٌولمكان عمله , ولكن وأثناء س

لفهم فتولؾ الجمٌع , ألٌس كذلن ؟( لمد ظهر ذلن النداء فجؤة من خٌاسٌن

ً ذو ً بشدة سواده مبلبس رسمٌة لٌروا شابا , ولوفه ٌنم عن الثمة  امبالؽا

الكبٌرة بنفسه إذ كان ٌضع ٌد بجبه وٌضع راحة ٌده األخرى على عصاً 

ت العصا من خشب الزان وهو أكثر أنواع األخشاب شهرة سوداء له , كان

فهو من األنواع الؽالٌة والثمٌنة حٌث ٌتمٌز بصبلبته ولوته , كانت العصا ذو 

رأس ذهبً كروي , و كانت تعلوا رأس ذلن الشاب لبعة سوداء أٌضا 

( وأصدلابه . ابتسامته و نظراته تجاه ٌاسٌنمستدٌرة الشكل وهو ٌنضر لـ)

كان كل ذلن ٌدل على الثمة  ولوفه ,طرٌمة صدلاء بل وحتى واأل ٌاسٌن

كؤن الشر ٌتطاٌر من عٌنٌه , ال أعلم كٌؾ لبمعة األرض التً  الكبٌرة بنفسه .

 ٌاسٌن. لمد ركز كل نظره نحو  ؟! كان ٌمؾ علٌها كٌؾ استطاعت حمله
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, فؤلول مرة ٌثٌر إعجابً شخص من  ٌاسٌنٌا بشًء لن ولال : سؤعترؾ 

ه لتلن الخطة التً رسمتها مدٌنة بذكابه الذي أولع بثمٌل , ودلة تخطٌطهذه ال

أخطاء . فالحك ألول كانت خطة  ة,  ونجاح الخطة حرفٌاً ومن دون أٌ لتُولعه

 عبمرٌة .

ً ألصدلابه : هل ٌعرؾ أحدكم هذا الؽرٌب الذي أوجسُت منه  ٌاسٌن جنبا

 الحذر الشدٌد ؟

إنه زعٌم عصابة العمارب وٌدعى األسود , أنا اعرفه ,  ٌاسٌنسامر : نعم ٌا 

 وهو شخص خطٌر جداً , وبما انه ذكر ثمٌل فنحن لسنا بؤمان إذاً .

أثناء ذلن إذ ٌختفً األسود بعد أن صعد بعربة سوداء ٌجرها حصان اسود 

 أصٌل . بعد هذا المشهد الذي مر على األصدلاء دب فً نفوسهم ألبلطمبنان .

ً من روعهم : ال بؤس ال ٌاسٌنفمال   تهتموا ألمره . وأنت ٌا سامر مهدبا

 نن ستتؤخر إن لم تسرع لعملن , وال تنسى موعدنا عصر هذا الٌوم .أظ

 سامر : كما ترٌد ٌا صدٌمً .

 لاببلً لشبر وشبٌر : و اآلن أنتما االثنان سؤوصلكما لمنزلكما . ٌاسٌن

 شبر : حسنا ٌا عزٌزي .
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: ٌبدوا أننا سنخوض شًء من وجع الرأس مع ذلن فً لرارة نفسه  ٌاسٌن

عصابة العمارب , فاألسود لد ترن رسالة مفادها انتظروا زعٌم  األسود

 ...............ضربتً الماضٌة .

 

(11) 

 إخوة لد ولدتهم األٌام

 والظروف ........

 من ٌاسٌن هدؾ كان , هنان الجمٌع اجتمع األصدلاء للماء المعتاد المكان عند

 عمه علٌه استولى الذي والده إرث استرجاع على طه مساعدة هو اللماء هذا

مع بعضهم ,  وتسامر بضحن اللماء ابتدأ ذلن كل ولبل ولكن . حك بؽٌر حاتم

 ماءلال ذلن على عبل فمد.  هممع حدثت التً الطرٌفة الموالؾوكل منهم ذكر 

 النوع من فارس كان إذ ، ومراد آدم مع فارس مزاح و االبتهاجو الضحن

 . للٌبل المشاكس

 و ضحكهم من وجناتهم عضبلت أتعبت التً ضحكاتهم ٌمطع إذ وفجؤة

 رآها إن وما كوثر مفاجا للسٌدة لدوم ذلن كل ٌمطع إذ , المستمر وابتسامهم

 وعٌنٌن , وجه وشحوب كشخص خابؾ لدومٌ :  شبر لال حتى األصدلاء

 . سوء طارق بولوع إال ٌبشر ال,  دامعتٌن
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 . بنً شبر:  والذهول من سوء طارق لد ولع الخوؾ ٌعترٌه بصوت كوثر

 . أبً أٌن : شبر

 . جرى الذي ما أمً:  بصوت ٌعترٌه الملك الشدٌد شبٌر

 على أإلبرة ولوع صوت علو لشدة ٌا..  …المكان أرجاء فً هدوء حل لمد

ر وهو شبر ٌتمدم. فً تلن اللحظة  هنان وجود لها كان إن األرض  ٌدّوِ

 . بذلن شبٌر سبمه أن بعد ، والدته نحو عربته عجبلت

 ؟ بخٌر أبً أهل ، أخبرٌنً:  شبر

 . بنً ٌا والدن أخذت الشرطة:  كوثر

 ؟ أبً أخذوا ولماذا:  شبٌر

 أدلة مع مجهول شخص سلمها لد تهمة هنان أن أمٌن اخبرنً لمد:  كوثر

 . مزورة وأوراق بؤموال لمتجرنا طحٌن بشراء لام لد والدن بؤن تثبت

 ٌمدم أن المستحٌل سابع ومن جٌدا والدي أعرؾ أنا رأسه ٌحنً وهو شبر

 . كهذا أمرٍ  على

 التً الطاولة مماعد إحدى على لٌجلسها كوثر السٌدة نحو تمدم ولد ٌاسٌن

 . و ةإال منذُ مدة لصٌر علٌكم أتعرؾ لم أنا سٌدتً:  علٌها مجتمعٌن كانوا

 بكم لها ألن . النمً صٌتكم عن تعرفه شًء بكل حدثتنً لد والدتً لكن
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 هذا مثل على ٌمدم لن الرحمن عبد السٌد بؤن ٌمٌن على وأنا سابمة معرفة

 . العمل

 ؟ اآلن العمل ما:  طه

ً  ٌمدم وهو فارس  على سٌكون شًء كل سٌدتً:  كوثر للسٌدة الماء من لدحا

 . ٌرام ما

 إلى شخص ؼرٌب ٌتمدمعلى الجمٌع إذ  اخٌم نأثناء الحٌرة واالندهاش الذٌ

 ؟ ٌاسٌن: من منكم  تلن المجموعة

 . ٌاسٌن: نعم تفضل , أنا  ٌاسٌن

ٌُخرج ذلن الشخص الؽرٌب من جٌبه ظرؾ اسود اللون ومختوم بالشمع 

( , وٌنصرؾ ٌاسٌنلـ) على شاكلة العمرب وٌناوله األحمر حٌث كان الختم

 ذلن الشخص بسرعة من دون أي كبلم .

وهو ٌحاول إٌماؾ الشخص الؽرٌب بمناداة ذلن الشخص الذي كان  ٌاسٌن

 ٌحمل الظرؾ األسود : ولكن لم تخبرنً من أنت ٌا هذا . 

 ( حتى .ٌاسٌنحامل الظرؾ األسود , بل ولم ٌلتفت لـ) ٌؤبهلم 

 , هل كنت تنتظر رسالة أو ما شابه ذلن وله عبللة بالظرؾ ؟ ٌاسٌننعٌم : 

 ٌزي , لم انتظر أي شًء مما ذكرت .: كبل ٌا عز ٌاسٌن
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ً ال تمم بفتح الظرؾ الؽرٌب هذا , فؤلول مرة أرى ظرف نجاح : إذاً لمَ  أسود  ا

 كهذا .

 . ٌاسٌنمراد : تذكرت , أعرؾ من ٌكون ذلن الشخص ٌا 

 : حماً , من ٌكون ٌا مراد ؟ ٌاسٌن

 مراد : انه احد أفراد عصابة العمرب .

 سالة تخص لضٌة السٌد عبد الرحمن .سامر : هذا ٌعنً أن هذه الر

 فتح الظرؾ األسود لٌخرج منها رسالة تمول :ٌوهو  ٌاسٌن

لمد أعجبنً تخطٌطن وذكابن لئلٌماع بثمٌل أحد أفراد عصابتً عصابة "

 تن و تخطٌطن إلخراج ثمٌل من السجن. ولكنً أرٌد أن أرى شجاع العمارب

رحمن من السجن بعد أن ألدم هذه المرة , و أنا بدوري سؤُخرج السٌد عبد ال

 بعد أن أولعنا به بؤوراق مزورة . الشرطة , لمخفرالدلٌل الماطع لبراءته 

 "(زعٌم عصابة العمرب ) األسود 

 : ٌا إلهً . ٌاسٌن

 . ٌاسٌنشبر : أله عبللة بوالدي ٌا 

 : نعم ٌا شبر . ٌاسٌن
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 . ٌاسٌنالرسالة ٌا كوثر : ما الذي كتب فً 

: لمد تم اإلٌماع بالسٌد عبد الرحمن بتهمة باطلة والذي أولعه هم  ٌاسٌن

 . العماربعصابة 

 ! العماربعصابة  ؟! فارس : ماذا

 كوثر ولد ازدادت حزناً : ٌا إلهً .

 زهٌر : أولبن األوؼاد .

 . ٌاسٌنسامر : ما العمل اآلن ٌا 

لضٌة  ة وسنستفسر أكثر عنالشرط لمخفر: سنذهب أنا وشبر اآلن  ٌاسٌن

 السٌد عبد الرحمن .

 شبر : وماذا ترٌد أن تعرؾ من الشرطً أمٌن ؟

 والدن . ة: سنرى إلى أي حد ٌمكن أن تصل لضٌ ٌاسٌن

 ؟ ٌاسٌنشبٌر : ماذا تمصد إلى حد ٌا 

 عزٌزي و اصطحب والدتن إلى منزلكم : شبٌر دعن من هذا اآلن ٌا ٌاسٌن

 لتؤخذ لسطاً من الراحة اآلن .
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مً , ألي حد ٌمكن أن أعلم انن ال ترٌد أن تخبر شبٌر أما أنا, ٌاسٌن كوثر : 

مما هً علٌه  أكثرألن لضٌته ٌمكن أن تصل  , عبد الرحمن لضٌةتصل 

 .وال شن فً هذا اآلن

 : سٌدتً ؟ ٌاسٌن

 . دعنً اذهب معكم ٌاسٌنكوثر ودموعها تجري على خدٌها : 

 مخفرأنا وشبر سنذهب إلى خذ والدتن , واذهب إلى منزلكم . : شبٌر  ٌاسٌن

 الشرطة , لنرى والدن  ولنفهم المصة منه .

 هل هنالن شًء ٌمكننا فعله ؟...., ونحن  ٌاسٌنزهٌر : 

 : نعم ٌا أصدلاء , انتظروا منً خبر اجتماع لنا , واآلن إلى اللماء . ٌاسٌن

تفرق الجمٌع , وتحولت تلن الوجوه الباسمة الضاحكة إلى وجوه عابسة 

األصدلاء كٌؾ سٌخرج  واحد من . ٌعلوها تساإل َعِلك فً ذهن كلحزٌنة 

والتً لم ٌحسب لها حسابا بل ولم تخطر حتى  ؟ عبد الرحمن من هذه المحنة

 على األذهان .

الشرطة الذي احتجزوا فٌه عبد  مخفروشبر إلى  ٌاسٌنلحظة وصول 

ن شبر الشرطة , وما أن رأى أمٌ مخفرالرحمن . إذ وجدوا أمٌن عند باب 

 . نحوحتى أسرع 

 شبر : أمٌن .



89 
 

 أمٌن : شبر بنً .

شبر : أرجون اخبرنً هل صدلت بؤن .....ٌماطعه أمٌن لاببل : ال ٌا بنً من 

 المستحٌل أن ٌفعل والدن أمراً كهذا .

 شبٌر : ولكن لَم تم احتجازه ؟

علٌه .  ه ........ صمت أمٌن والحزن واضحأمٌن كل األدلة تشٌر إلى ان

 ولال شبر : إلى ما تشٌر األدلة ٌا أمٌن ؟

أمٌن : إلى أن السٌد عبد الرحمن لد استخدم أوراق وأموال مزورة لشراء 

 طحٌن لمتجركم .

 : سٌدي ٌجب أن نرى السٌد عبد الرحمن . ٌاسٌن

السٌد عبد زٌارة ة ال تسمح لكم بأمٌن : ال ٌا بنً , إن اإلجراءات المانونٌ

 اآلن .الرحمن 

 شبر : وهل ستمنعنا ٌا أمٌن .

ن الضابط ال ٌا بنً , لست أنا من ٌمنعكم إ أمٌن بتعجب من ردت فعل شبر :

 لد أعطى أوامر تمتضً بعدم السماح ألي كان أن ٌزور والدن .

: سٌدي اسمح لنا بالدخول إلى الضابط , واترن األمر لً . فمد  ٌاسٌن

 د عبد الرحمن لنفهم المصة منه .السٌ بزٌارةاستطٌع أن ألنعه بالسماح لنا 
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 ,ن بان هذا الضابط متعجرؾ ومتكبرأمٌن : حسننا ٌا بنً , ولكن لٌكن بعلم

ن بؤنه شخص كبٌر , وٌتصور إال نفسه وٌظبل ومؽرور أٌضا فهو ال ٌرى 

احذرا من  الشرطة هذا فمط , لذانفسه سٌدا على األرض ولٌس على ممر 

 .جداله

ؼرفة الضابط وبعد أن استؤذن لهما الحارس وشبر إلى  ٌاسٌنعند وصول 

وشبر : السبلم  ٌاسٌنالذي ٌحرس الؽرفة الخاصة بالضابط دخل كل من 

 علٌكم .

الضابط وهو جالس خلؾ مكتبه , وٌحدق بالشابٌن بنظرة ٌمكن تفسٌرها , 

من أن ٌرد  وشبر . فبدالً  ٌاسٌنأنها نظرة تعجب للشبه الذي بٌن كل من 

 وصؾ .اخوٌن والشبه بٌنهما ال ٌُ  ًك لاببل : أرى أمامالضابط التحٌة انط

ولد وضع راحة ٌده على كتؾ شبر : نعم ٌا سٌدي اخوٌن , ولكن لٌس  ٌاسٌن

فؤصبحنا  والظروؾ من األب أو األم إنما نحن اخوٌن ولد ولدتنا األٌام

 . أخوٌن

لد مثل , وهل لؤلٌام المدرة أن ت الضابط بتعجب : أحماً ما تمول أٌها الشاب !

 هذا الشبه الكبٌر الذي بٌنكما , ومن ثم جمعكم معاً !

 . ٌا سٌدي ن الذي تتحدث عنه اآلن ٌسمى المدر: إ ٌاسٌن
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ً : وما تمصد بالمدر أٌها أحد حاجبٌه  الضابط ولد رفع وأمال رأسه جانبا

 الشاب ؟

 : سٌدي إن األٌام لد تكفلت بوالدتنا , والمدر لد تكفل بجمعنا معاً . ٌاسٌن

ً لن أٌها الشاب , فلن منطك جمٌلةٌ كلماته . ولكن  الضابط هاتفا : مرحا

اخبرنً , إن تكفلت األٌام بوالدتكما , وتكفل المدر بجمعكما , أو لٌس للصدفة 

 فٌها ؟ ٌدٌ 

 . ما وراء الطبٌعةسمى : سٌدي إن الذي تتحدث عنه اآلن ٌ ٌاسٌن

:  ٌاسٌنابه بسبب إجابة الضابط ٌنزل ٌداه وٌضعهما على مكتبه لشدة استؽر

 ٌا بنً ؟ بما وراء الطبٌعةوماذا تمصد 

ؤنا لد تمنٌت أن احصل ٌسمى الصدفة . ف: سٌدي أنا ال أإمن بشًٍء  ٌاسٌن

على أخً هذا  تعلى صدٌك مثل األخ فرزلنً هللا بؤكثر مما تمنٌت فحصل

 راحة ٌده على كتؾ شبر . ٌاسٌن......حٌث وضع .

 ٌا بنً. و آالن اخبرانً ما اسم كل منكما .جمٌل جداً الضابط : كبلمن 

 . ٌاسٌن: أنا ادعى  ٌاسٌن

 شبر : وأنا شبر وابن السٌد عبد الرحمن .



92 
 

الضابط ولد أعاد ٌداه واشبن أصابعه وجعلهما لبضة واحد أمام فمه : كم 

 ؟ ٌاسٌنعمرن ٌا 

 : أنا فً العمد الثانً ٌا سٌدي . ٌاسٌن

,...... ثم نظر إلى شبر لاببل : وأنت ٌا بنً كم الضابط : رٌعان شبابن 

 عمرن ؟

 شبر : عمري تسعة عشر .

 الضابط : نعم , ولَم أتٌتما إلى هنا ؟

 شبر : جبنا لنرى والدي .

الضابط : فً الوالع ال ٌسمح بزٌارة السجٌن حسب اإلجراءات المانونٌة 

للتو , ولكن وكتعبٌر عن جمال منطمن ٌا  أناوحسب األوامر التً أصدرتها 

سؤسمح لكما بزٌارة السٌد عبد الرحمن , ولكن أرجوا منكما أن ال  ٌاسٌن

 تطٌبل الزٌارة هنان فهذه إجراءات لانونٌة ٌجب أن ال تكسر .

 وشبر :شكرا لن سٌدي . ٌاسٌن

خرج كل منهما من ؼرفة الضابط نحو الزنزانة التً احتجَز فٌها السٌد عبد 

 لمد أنمذت المولؾ . ٌاسٌنلرحمن حٌث لال شبر :أحسنت ا

 بابتسام وهو ٌواصل دفع عربة شبر : شكرا لن ٌا عزٌزي . ٌاسٌن
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ن إلى الزنزانة وبعد أن سمح لهما الحارس الخاص بها لحظة وصول االثنا

 لال شبر هاتفاً : أبً .

أهبل  ٌنٌاسعبد الرحمن ٌسرع نحو المضبان الحدٌدٌة وٌمسن بها : بنً شبر 

 بكما .

شبر : أبً أرجون اخبرنً ماذا ..... ٌماطعه عبد الرحمن : بنً , أنا أٌضا 

 ال اعرؾ ماذا جرى .

: سٌدي هل تشتري الطحٌن من عدة متاجر أم أنن تمصد متجر واحد  ٌاسٌن

 فً كل مرة تتسوق فٌها .

عبد الرحمن ولد ترن المضبان الحدٌدٌة وجلس على كرسً كان موجود معه 

 الزنزانة : نعم ٌا بنً دابما ما الصد متجر واحد فً كل مرة . فً

 : من هو صاحب مخزن الطحٌن الذي تتسوق منه الطحٌن ؟ ٌاسٌن

 عبد الرحمن ولبضتاه إحداهما تضؽط على األخرى : انه ٌدعى سمٌح .

 شبر : ولكن ٌا أبً , أنا اعرؾ بان سمٌح ٌثك بن وٌكن لن إحراما كثٌراً .

بسبب ما للت ٌا بنً أنا استبعد أن ٌتهمنً سمٌح بانً لد  عبد الرحمن :

 اشترٌت الطحٌن بؤوراق وأموال مزورة منه.

 : تحلٌلن صابب ٌا سٌدي . ٌاسٌن
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 عبد الرحمن : ماذا تمصد ٌا بنً ؟

 : إن من لام بخداع الشرطة ٌا سٌدي هم عصابة العمارب . ٌاسٌن

الحدٌدٌة وٌمسكهما بٌدٌه : عبد الرحمن وهو ٌنهض وٌمترب من المضبان 

 وكٌؾ ذلن ٌا بنً ؟

أرسلوا لنا علتها تلن العصابة الشرسة , ولكنهم : ال نعرؾ كٌؾ ف ٌاسٌن

رسالة مضمونها أنهم هم من دبروا لن هذه المكٌدة , واستؽرب لَم استهدفون 

 أنت بالذات ٌا سٌدي .

 شبر : اعتمد بؤنً اعرؾ السبب .

 ر ؟: وما هو ٌا عزٌزي شب ٌاسٌن

شبر : اعتمد أن السبب هو أننا لد لمنا بإخراج سامر من السجن بعد أن سلمنا 

 ثمٌل للعدالة .

 عبد الرحمن : عن ماذا تتكلم ٌا بنً ؟

شبر : أبً , مإخراً لامت عصابة العمارب بإلصاق تهمة بؤحد أصدلاءنا 

ن ٌدعى سامر . وعلى أثر تلن التهمة لد ُزج  صدٌمنا سامر فً السجن , ونح

كنا متؤكدٌن من براءته , لذا لمنا باحتجاز احد أفراد العصابة وٌدعى ثمٌل , 

ثم لمنا بتمدٌمه للشرطة , حٌث اعترؾ بان سامر بريء من التهمة التً 

 ألصمت به .
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فكل  : ولكن لَم لاموا باستهداؾ والدن بالذات ٌا عزٌزي شبر ؟ ٌاسٌن

 لد شاركوا بإمسان ثمٌل . األصدلاء

ً آخر , وهو أن عصابة العمارب .....  عبد الرحمن : اعتمد أن هنان سببا

 , ألٌس كذلن ٌا سٌدي ؟فرفضت : طلبوا منكم دفع الضرابب  ٌاسٌنولاطعه 

 عبد الرحمن : هذا صحٌح ٌا بنً , ولكن كٌؾ علمت بذلن ؟

 : كنت احتاج لتلمٌح فمط . ٌاسٌن

أنتما , هٌا تفضبل ببل الشرطً الخاص بزنزانة عبد الرحمن ساخراً : 

 مطرود, فمد انتهى ولت الزٌارة .

شبر : أبً .... ٌماطعه عبد الرحمن : ال ٌا بنً ال تحزن , فالزمن ٌرٌنا 

 األوجاع ألمر فٌه خٌرا لنا .

هل السٌدة كوثر تعرؾ مخزن الطحٌن الذي تتسوق منه : سٌدي  ٌاسٌن

 الطحٌن فً كل مرة ؟

 عبد الرحمن : نعم ٌا بنً ؟

ً لنرى المصة من صاحب  : إذاً  سٌنٌا سنذهب أنا والسٌدة كوثر ؼدا صباحا

 .سمٌح مخزن الطحٌن 

 عبد الرحمن : حسناً ٌا بنً كما ترٌد , وشكراً لن .
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للت  أم مع جدران الزنزانة ؟! اأتكلم معكمارس الزنزانة مجدداً وبتجهم : ح

 لكما هٌا تفضبل ببل مطرود .

 اء .شبر : حسناً ٌا أبً إلى اللم

 . بؤن ال ٌحزنا نٌوأخ, واخبر والدتن  عبد الرحمن : إلى اللماء ٌا بنً

عابس  ,وشبر وكان حارس الزنزانة ٌنظر لهما بطرؾ عٌنٌه ٌاسٌنخرج 

الوجه وجفناه تؽطٌان نصؾ عٌنٌه وحاجباه احدهما أعلى من اآلخر ولال 

 ساخراً : هل تعجبكما الزنزانة لهذا الحد ؟

 لاسٌا : ال , بل أعجبنا وجه حارسها البشوش . ٌاسٌنفكان رد 

ازداد عبوس وجه الحارس ونزل طرفا حاجبٌه للتعبٌر عن شدة ؼضبة , فٌما 

ً  من  لوة لذلن .  كان شبر ٌحاول أن ٌكتم ضحكته بكل ما أوت
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(11) 

 الموانٌن وِضعت لتُكسر

و كوثر عربة أُجرة لاصدٌن فٌها  ٌاسٌنفً الصباح الباكر استمل كل من 

مخزن الطحٌن ذلن المخزن الذي ٌتسوق منه السٌد عبد الرحمن , كانت 

لٌطرد عن  احضره معه الذي كان ٌؽط بمراءة كتابو( ٌاسٌنكوثر تنظر لـ)

نفسه ملل طول الطرٌك حٌث كانت نظرات كوثر إلٌه نظرات تمعن فً 

واستمرت عٌناه فً عٌنٌها , أثناء  لها ٌاسٌنمعانً وجه . وفً لحظة ما انتبه 

ذلن شهمت شهمة وسمعت للبها ٌمول : إنه فجر اللماء ٌا كوثر . كان هذا 

النداء الثانً لها إذ سمعت هذا النداء سابما ولم تفهم ما كان ٌمصد للبها فهً 

ولال : ماذا هنان ٌا  ٌاسٌنمن النوع الذي تهتم كثٌرا برسابل الملوب , تبسم 

.. خجلت كوثر ولم تعرؾ ما هو التصرؾ السلٌم فً مثل هكذا سٌدتً ؟ ...

رٌمة , فمالت : مولؾ . فلٌس من الصواب أن تمعن النظر فً وجهه بهذه الط

, ولكن كل ما نظرت إلٌن أتذكر ابنً شبر , فؤنتما ال ٌا بنً ال شًء

 . متشابهٌن إلى حد كبٌر

( , ولكن لطعا لٌس السبب ٌاسٌنلد ٌكون هذا احد أسباب نظرات كوثر لـ) 

ٌخفك للبً  ٌاسٌنالربٌسً , فالسبب األول هو لماذا كلما استمر نظري على 

وٌحن وٌمول : ٌا كوثر إنه فجر اللماء .... ماذا ٌمصد للبً بهذا الكبلم ؟ و 

( تتؽٌر مشاعر للبً ؟ والحك ٌاسٌنأي لماء ٌمصد ؟ ولماذا كلما نظرت لـ)

 ...........ولدي  شبر وشبٌر .
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وكوثر إلى مخزن الطحٌن الممصود استمبلهما احد  ٌاسٌنعند وصول 

صاحب المخزن العاملٌن هنان إلى أن أوصلهما إلى مالن المخزن . لمد كان 

ً خلؾ مكتبه ٌدٌر المخزن وٌسٌّ  ر أوراق رجبلً كبٌرا فً السن للٌبل, جالسا

ة صؽٌرة البضابع الواردة والصادرة من مخزنه حٌث كانت على مكتبه لوح

 مكتوب علٌها : مدٌر مخزن الطحٌن سمٌح .

 : السبلم علٌكم . ٌاسٌن

 هبلً بكما , تفضبل . كٌؾ استطٌع خدمتكما ؟أسمٌح : وعلٌكم السبلم , 

: شكرا  جلس وجلست كوثر ممابلة له عند مكتب المدٌر سمٌح أنبعد  ٌاسٌن

ولكن , ن وكنا نشتري الطحٌن من عدة مخاز مخبراً لن سٌدي , نحن نمتلن 

كل المخازن ٌا سٌدي لم تكن كما نرٌد من الثمة فً نوعٌة الطحٌن التً تبٌعه 

لنا . لذا سمعنا بمخزنكم الذي ذاع صٌته من جودة الطحٌن الذي تمومون 

 ببٌعه فمصدناكم .

سمٌح والبهجة لد ارتسمت على وجه من الكبلم الحسن : نعم , نعم هذا 

 ودة عالمٌة .صحٌح فنحن نبٌع الطحٌن الذي له ج

 .ٌا سٌدي من التعامل معكم للمون ولكننا:  سمٌح على نظره ٌركز وهو ٌاسٌن

 ؟ السٌد أٌها ماذا بشؤن للمون:  وجهه ساد والتوتر سمٌح
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 السٌد مع فعلتم كما تزوٌر تهمة بنا تلصموا أن من للمون نحن سٌدي:  ٌاسٌن

 . الرحمن عبد

ً  ثبولد و سمٌح ً  والفا  أٌها تكون من:  على وجهه ازداد لد والتوتر خابفا

 السٌد؟

 عبد تعرؾ أنت سٌدي ٌا أرجون:  لرٌب ببكاء ٌنبؤ الذي وصوتها كوثر

 واألوراق األموال تزوٌر على ٌمدمأن  المستحٌل ومن,  جٌداً  الرحمن

 . كثٌراً  به تثمون أنكم لً لال فمد ، منكم الطحٌن بشراء الخاصة

ً  استوي أنبعد  ٌاسٌن  عبد السٌد وابن شبر أدعى أنا:  بؤنه ادعى ولد والفا

 . الرحمن

 . مطرود ببل تفضبل واآلن ، نتمصدا ما افهم ال أنا:  منكراً  سمٌح

 الرسالة هذه , خذ:  سمٌح إلى العمرب عصابة زعٌم رسالة لدم ولد ٌاسٌن

 . لئلنكار مجال وال ، سٌدي ٌا شًء كل تبٌانفٌها 

:  الرأس مطؤطا كرسٌه على جلس لراءتها أتم أن وبعد الرسالة حسمٌ ٌؤخذ

 المستحٌبلت سابع من بل المستحٌل ومن الرحمن عبد بالسٌد نثك نحن , نعم

 . الضمٌر عذاب بسبب أنم لم البارحة منذُ  وأنا ، كهذا أمرٍ  على ٌمدم أن

 على كنت إذا ؟ الرحمن عبد بالسٌد التهمة تلن بإلصاق لمت لمَ  ولكن:  ٌاسٌن

 . منها بريء بؤنه ٌمٌن
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 ٌنم عن حزنه الشدٌد بؤلم وٌتكلم لبضتٌه بكلتا المكتب ضرب ولد سمٌح

 هو الذي المخزن هذا بإحراق هددونً لمد:  وبصوت مرتفعوبعض من الندم 

 .الوحٌد , أتفهم ما معنى هذا الكبلم  رزلً مصدر

 ؟ كذلن ألٌس العمارب عصابة:  بصوت هادئ ٌاسٌن

, لمد  هم إنهم ، نعم:  ودموعه بدأت بالجرٌان باإلٌجاب رأسه ٌهز سمٌح

هددونً بإحراق مخزنً إن لم افعل ما ٌطلبوه منً , ولد ٌحرلوه إذا لمت 

بتبربة السٌد عبد الرحمن أٌضاً , فهل تعلم ما معنى أن ٌحرلوا مصدر رزلً 

 ً  . الوحٌد , هذا ٌعنً اإلفبلس تماما

 على األخرى بموة : إذاً حداهما تشد ولبضتٌه إ لؤلرض رأسه ٌطرق ٌاسٌن

 بمً أمامنا حل واحد  فمط .

 كوثر : وما هو هذا الحل ٌا بنً ؟

ً  , كوثر سإال على ٌاسٌن ٌجبلم   .و لال : حسناً سٌدي إلى اللماء نهض والفا

 ً : أرجون ٌا  ودموعه لد بدأت بالجرٌان ثانٌةً  سمٌح وهو اآلخر ٌمؾ أٌضا

ره بمصتً , اخبره بؤننً فً وضع بنً , بلػ سبلمً للسٌد عبد الرحمن واخب

 ً محترما ال ٌحسد علٌه , اخبره بؤننا لد فمدنا أخ وصدٌك لبل أن نفمد زبونا

لمخزننا , فالحك ألول لم نرى شخصاً طٌب الملب مثل السٌد عبد الرحمن من 

 لبل .
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لذا ال تملك , : أنا متؤكد من أن السٌد عبد الرحمن سٌتفهم ظرفن جٌداً  ٌاسٌن

 . بشؤن هذا

كان  ٌاسٌنو كوثر وعادوا أدراجهم إلى مدٌنتهم ,  ٌاسٌن كل من انصرؾ

ً من ناحٌة صاحب مخزن الطحٌن سمٌح . ولكن كان  ٌعلم بؤن الباب مؽلما

فعله من ناحٌة إخراج السٌد عبد الرحمن  سٌمدم علىٌرٌد إٌجاد مبرراً لما 

كثر . من السجن لبل صدور األمر بمحاكمته و لبل أن تسوء األوضاع أ

نتهما حٌث للعودة إلى مدٌ ٌاسٌنعادت كوثر بعد أن استملت عربة أجرة مع 

 ٌاسٌننت أنها ستعود بنتٌجة مرضٌة , فً ما عاد عادت خاببة األمل فمد ظ

ولد ركز جل نضره نحو أرضٌة العربة وٌداه كانتا إحداهما تشد على 

جن . ولكن األخرى . فمد كان ٌرسم خطة إخراج السٌد عبد الرحمن من الس

أثناء ذلن التفكٌر إذ كان ضمٌره ٌإنبه ألن الخٌار الوحٌد الذي تبمى لدٌه هو 

ب ثمٌل و فً ممابل ذلن سٌمدّم األسود األدلة التً تثبت  من السجن أن ٌُهّرِ

براءة السٌد عبد الرحمن إلى مركز الشرطة , ولكن هذا الخٌار لٌس خٌاراً 

والمانون هو من ٌمرر متى سٌخرج ثمٌل لانونٌاً صحٌحاً إذ أن ثمٌل مذنب , 

من السجن . فمال بعد أن نظر إلى حمول الممح الذهبٌة من نافذة العربة التً 

ً ٌمولون إ تملهم ن الموانٌن وضعت لتكسر ..... لمد لرأ إلى مدٌنتهما : أحٌانا

هذا الكبلم فً كتاب نظرٌة الفستك الذي لام بمراءته مرتٌن ألن الكتاب كان 

, ٌمصد بؤن الموانٌن لد وضعت لتكسرمحتواه الثمافً مفٌداً , ولكن كان جٌداً و

والتصرؾ بشكل ٌكون ذلن عندما ٌحول المانون دون تحمٌك العدالة الحمٌمً 
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, ولضٌة السٌد عبد الرحمن خٌر ٌتم تخطً حدود المانون فعبلً  أنسلٌم دون 

لٌخرج السٌد  . فٌجب إخراج ثمٌل بطرٌمة ؼٌر لانونٌة من وجهة نظره دلٌل

عبد الرحمن بطرٌمة لانونٌة هكذا هو لد فهم أن الموانٌن وضعت لتكسر . 

ً ولكنه كان حزٌن . كانت  ؟ جداً , فكٌؾ ٌمكنه أن ٌخرج ثمٌل من السجن كٌؾ ا

كوثر تنضر إلٌه وهو واضع عشر أصابعه على رأسه وهو محنً الرأس إلى 

ً ذلن الحل الوحٌد الذي ف ٌفكر ٌاسٌنأرضٌة العربة . فمد علمت كوثر أن 

 سابدخاببٌن والحزن  الرحمن عبد متجر إلى وصبل أن بعد.  تبمى لدٌه

 إلى ٌاسٌن دخل أن ما ولكن بانتظارهم األصدلاء كل هنان كان علٌهما ,

,  حزٌنة ابتسامة وجهه على ارتسمت حٌث طه على نضره جل ركز المتجر

 نهض طه رآه أن فما.  وكؤن األمل سٌطٌر منه لشدة الحٌرة التً ولع فٌها

 ً ً  كان والتساإل والفا  األصدلاء كل دون من أنا لمَ ! ؟ لمَ  وجهه على واضحا

 بمضٌة ومرتبط بً ٌتعلك أمرٌ  هنان هل ؟ الحزٌنة بابتسامته ٌاسٌن لً نضر

 ٌاسٌن كان؟...... أناأم أن هنان شًء آخر وال أعلمه  ؟ الرحمن عبد السٌد

وللٌل من خٌبة  والحسرة الندم ٌعترٌه بصوت ولال ،( طه)لـ بالنظر مستمرٌ 

 هنا........ . تنتظر أن ٌجب صدٌمً ٌا آسؾ أنا: مصطنعة  وبابتسامة األمل

 لٌس مولؾ هكذا مثل فً ؟ٌاسٌن ٌمصد ماذا عن السإال بؤن ٌعتمد طه كان

 ً  ٌاسٌن. اتكؤ  , حٌث اكتفى األخٌر بالصمت آخر لولت السإال أجل لذا مناسبا

مطؤطؤ الرأس إلى األرض ,  على احد جدران المتجر حٌث اشبن ذراعٌه

: ما العمل  , وكل منهم ٌرٌد أن ٌسؤل كل األصدلاء بالصمت اكتفى ء ذلنأثنا
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ؤن هذا السإال لد ٌزٌد الحزن على عابلة ب ٌعلماآلن ؟؟؟ ولكن كل منهم كان 

 ن , لذا اكتفى الجمٌع بالصمت .السٌد عبد الرحم

 . ٌاسٌن:  بالنزول بدأت ودموعها كوثر

 وما المعالم واضحة وكانت وجهه على خٌمت لد والحٌرة لكوثر ٌنضر ٌاسٌن

 ٌا نعم:  ٌعترٌه الندم والحسرة باإلضافة إلى ذبول بطبمة صوته صوته زال

 . سٌدتً

إال  لدٌنبؤنه لم ٌتبمى  تمول سمعتن لمد:  الدامعتٌن بعٌنٌها إلٌه رتنظ كوثر

 , فما هو ؟ حل واحد فمط

: سٌدتً , سٌخرج السٌد عبد الرحمن ولكن ..... ثم صمت للٌبل ,  ٌاسٌن

فلٌس من الصابب أن ٌمول سؤهرب ثمٌل كً ٌخرج السٌد عبد الرحمن ! , 

ألنه كان ٌمدس المانون جٌداً , فتهرٌب ثمٌل لٌس خٌاراً لانونٌاً صاببا , ولكنه 

ان مضطراً لهذا األمر . ولكن كٌؾ ٌمكننً إخراج ثمٌل من السجن ؟ كٌؾ ك

استطٌع تهرٌبه ؟ واألكثر حٌرة من هذا السإال هو كٌؾ بإمكانً التحام 

وكاد  اتزانهدوار شدٌد حتى تخلل  ٌاسٌنمخفر الشرطة ؟ . هنا أصاب رأس 

 أن ٌمع على األرض لو لم ٌمسكه زهٌر .

هل أنت بخٌر  ؟, ما بن ٌا صدٌمً  ٌاسٌنزهٌر بصوت مرتفع للٌبلً : 

 . ٌاسٌن: بصوت واحد ؟...... الجمٌع 
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وهو ٌنهض والفاً : ال بؤس ٌا عزٌزي زهٌر , مجرد دوار خفٌؾ , ال  ٌاسٌن

 تملموا ٌا أصدلاء .

ً من الراحة فً ؼرفة .....  ٌاسٌنكوثر : بنً  , بإمكانن أن تؤخذ لسطا

: ال ٌا سٌدتً , للت لكم أنا بخٌر , أما عن سإالِن بشؤن الحل  ٌاسٌنٌماطعها 

الذي تبمى لدي فبل تملمً . المسؤلة وإن طالت فإن شاء هللا لن تطول أكثر من 

أسبوع . و اآلن أنا استؤذنكم .....نظر لشبر وشبٌر وكوثر : أعدكم بؤنً 

ذا , لذا إلى سؤعمل على إخراج السٌد عبد الرحمن , وسؤجد حبلً بشؤن ه

 اللماء .

, ال تبدُ على ما ٌرام ٌا بنً , لذا كٌؾ ستذهب وحدن إلى  ٌاسٌنكوثر : 

 منزلن؟

طه : ال تملمً ٌا سٌدتً , أنا سؤذهب معه فهو وأنا جٌران لبعضنا . وطرٌمنا 

 ............واحد .

 (12) 

 .....ألصحح أخطائًدلٌت الماضً ٌعو

 ولكن..........

ن خبلل نافذتها العمبللة ومن خلؾ زجاجها البلمع ٌنظر من داخل المصر وم

حاتم إلى حدٌمة المصر , إلى أشجار الفواكه المرتبة على خط واحد والتً 
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ٌنظر إلى طٌور الزٌنة بؤنواعها النادرة ,  أٌنعت ثمارها وبدأت بالتسالط

الزٌنة ذات  ر الذي ٌشك أرضٌة الحدٌمة وأسمانوألوانها البهٌة , إلى النه

األلوان الزاهٌة , إلى النافورتٌن العمبللتٌن اللتان تمت المبالؽة بحجمٌهما . 

ً له , حٌث كان  ولكن لم ٌكن سعٌدا رؼم ذلن أبداً , كل ذلن لم ٌكن مبهجا

: ال أعلم ما السر فً ؼٌاب السعادة عنً , هل ألن هذه  فً لرارة نفسه ٌمول

وبٌن خدمها وحشمها لٌست الثروة العمبللة التً أعٌش بٌن ذهبها وفضتها 

ً أن كل الذٌن ٌعٌشون خلؾ جدران المصور الفخمة  ملكً باألساس ؟ أم حما

مت علٌهم االبتسامة ؼٌر المصطنعة ؟ هل حما أن السعادة لٌست بكثرة رّ لد حُ 

ً  وما عاد ٌعرؾ ما معنى  المال ؟ بل حتى الكآبة لد تربعت على وجه

نعم حتى الخدم , نفسً حتى الخدم االبتسام حتى . وما زادنً شفمة على 

ً  كون الحزن خلٌلً فً حٌاتً , حٌاتً الخالٌة من البهجة بسبب  ٌشفمون عل

الروتٌن المتكرر , الخالٌة من االبتسام إال االبتسامة المصطنعة عندما أتفاخر 

العفوٌة إال ضحكة بثروتً التً هً لٌست ملكً , حٌاتً الخالٌة من الضحكة 

ً حٌاتً مثٌرة للشفمة  وال اللوم الخدم عندما ٌبدون التكبر والؽرور , حما

شفمتهم تجاهً . و الشًء الذي ٌزٌد من بإسً هو عندما أرى ذلن الخادم 

الشاب الذي ٌعمل فً لصري الكبٌر لصري الفخم دابم االبتسام ودابم 

اهمه االبتهاج , مع انه لد لدم لتوه لٌعمل فً لصري ممابل ثمن معدودة در

ن أن السعادة هً من نصٌب من ٌمتلن المال به أسرته . أحمك من ٌظلٌعٌل 

فمط , فالسٌد الذي ٌمتلن المصر برمته ٌؽط فً حزن جهل بسببه شًء اسمه 
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السعادة . وذلن الخادم الذي ٌخدمنً ال تكاد أن تفارق االبتسامة وجهه 

 الضاحن . ... ...وبصوت مرتفع للٌبل : صفٌة أٌن أنت ؟

 ث ولفت خلفه محنٌة الرأس : نعم سٌدي .صفٌة مسرعة حٌ

 حاتم : اذهِب ونادي ذلن الشاب الذي ٌمتلع األعشاب الضارة .

 صفٌة : أمرن سٌدي .

وبعد أن ذهبت صفٌة لتنادي ذلن الشاب الذي ٌحسده السد حاتم على ابتسامة 

نظر لحدٌمة دم الشاب وولؾ خلؾ السٌد حاتم ألن حاتم مازال ٌالدابمة لَ 

 العمبللة . خبلل نافذتهالمصر من 

 . استدعٌتنًالشاب محنً الرأس : سٌدي لمد 

 حاتم : ما اسمن أٌها الشاب ؟

 الشاب : أنا ادعى سامر سٌدي .

 حاتم : وما هو عملن هنا ٌا سامر ؟

سامر : لٌس لً عمل ثابت سٌدي , فتارة ألوم بؽسل السٌارات , أو ألوم 

التلع األعشاب الضارة أو  بتنظٌؾ الحدٌمة من األوراق المتسالطة أو

 ....ٌماطعه حاتم : فً أي حً تسكن من هذه المدٌنة ٌا سامر ؟
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نفسه على ثرثرته و جوابه الذي ٌدل على عم  ٌوبخؤن ب لطع وعداً سامر ولد 

ابت اللبالة فً الكبلم , فمد كان ٌكفً أن ٌخبر السٌد حاتم على أن عمله لٌس ث

 منه ذلن , فلَم هذه الثرثرة !طلب فمط, وٌموم بالتوضٌح عندما ٌُ 

 سامر : أنا من حً السبلم ٌا سٌدي .

صوته مختلؾ حاتم ولد استدار أخٌراً لٌمؾ وجها بوجه أمام سامر حٌث كان 

الكبلم : حٌكم لرٌب لحً المعارؾ , ألٌس كذلن ٌا  تماماً عن صوته فً بدأ

 سامر ؟

من السٌد المالن  سامر وألول مرة منذٌ  أن عمل فً هذا المصر ٌمؾ بالمرب

للمصر , حٌث بان التوتر علٌه : نعم , نعم سٌدي فنحن لرٌبون من 

.....وٌماطعه حاتم مجدداً بصوته الؽرٌب والمخٌؾ والذي ال ٌبشر بخٌر : 

 اخبرنً هل تعرؾ شخصاً ٌدعى طه ابن السٌد عابد ؟

ه ٌدل سامر ولد أصبح أمام مولفٌن فمولؾ انه ٌبالػ باإلجابة وهذا فً رأٌه ان

على عدم اللبالة فً الكبلم , والمولؾ اآلخر انه صدٌك طه فعبلً , ولكن نبرة 

صوت السٌد حاتم ونظرته لسامر عندما سؤله عن طه , ظن أن األمور ال 

تبشر بخٌر , لذلن فان سامر وبسبب للمه من سإال السٌد حاتم لال : اعتذر 

 . فؤنا ال اعرؾ هذا الشخصمنن سٌدي 

 أن تذهب لعملن .حاتم : ٌمكنن 
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 سامر ٌحنً رأسه : عن إذنن سٌدي .

حاتم ولد نادى على الخادمة صفٌة مجددا وطلب منها أن تخبر زوجته السٌدة 

سمار أن تحضر لصالة االستمبال . حٌث سبمها السٌد حاتم وبعد أن استمر 

  ً جالسا على إحدى أرابِن صالة االستمبال زفر بزفرة ٌصعب تفسٌرها , أه

الدابم والمعتاد ؟ أم لشًء آخر جهلها حتى كاتب الرواٌة نفسه ؟ ولكنه لحزنه 

لال : اعرؾ , اعرؾ أن من ٌنام على ثروة هً لٌست من نصٌبه لن تكتب 

له سعادة أبدا , إن السعادة الحمة هً عندما تمتنع بما لدٌن و أن ال تمد ٌدن 

ً فمد ظإلى شًء هو لٌس من نصٌ ً  من مسكٌن حما نت أن ما أن نبن . ٌا ل

أضع ٌدي على هذه الثروة فؤنً سؤعٌش فً سعادة مطلمة ..... كان السٌد 

كانت تنادٌه لبل أن تستمر حاتم شارد الذهن لدرجة انه لم ٌسمع سمار التً 

 لى أرٌكة ممابلة ألرٌكته فمال : هل كنِت تنادٌنً ٌا عزٌزتً ؟ جالسة ع

 سمار : أٌن سافرت بذهنن ٌا سٌد حاتم  ؟

ً , فكلما كثرت همومه كان حاتم  : عزٌزتً سمار , إن ابن آدم مسكٌن حما

أكثر شروداً للذهن . فدعِن من ما أنا علٌه من شروٍد لذهنً واخبرٌنً هل 

 بؤن السٌد سلٌم لد طلب ٌدها البنه سبلم ؟ مٌارابنتنا  أخبرتِ 

 ماذا إن رفضت ٌا عزٌزي حاتم ؟لم اخبرها بعد , ولكن  أنا: سمار 

 أن ٌجب ، سمار عزٌزتً:  الشدٌد اإلصرار عن تنم شدٌدة وبلهجة حاتم

 . منه مناص ال الذي األمر بهذا تمنعٌها
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ً :  الرهبة أصابتها ولد سمار ً  ، حسنا  . بهذا سؤخبرها عزٌزي ٌا حسنا

 . لررت ماذا سؤرى العشاء عند وأنا: الشدٌدة  ولهجته حاتم

 مٌار ؼرفة إلى متجهة العلوي للطابك السلم صعدت أن وبعد سمار ذهبت

 ٌا أبشر:  فمالت ، حلٌمة وزوجته طه بولده أوصاها لد عابد أن كٌؾ تذكرت

 . حٌاتًسؤنفذ وصٌتن ولو كلفنً ذلن  معشولً

 . تفضل:  ٌطرق ؼرفتها باب سمعت أن بعد مٌار

 على الجالسة مٌار إلى واإلحباط الٌؤس تحمل بخطوات تمدمت ولد سمار

 لتخبرٌنً أرسلنِ  هل:  والدتها من اً خبر تنتظر كانت والتً سرٌرها

 ؟ ألٌس كذلن سبلم من الزواج بموضوع

 أظنه وال ، جداً  شدٌدة لهجته كانت لمد:  لؤلرض برأسها أطرلت ولد سمار

 . األمر ٌا عزٌزة للب والدتن عن سٌتراجع

أمً صدلٌنً أُفضل الموت على أن  : و عٌنٌها لد أؼرورلت بالدموع مٌار

وهما  مٌارأتزوج من ؼٌر طه و.....ولاطعتها سمار بعد أن احتضنت ابنتها 

وِن , وسؤعمل جاهدة رج: ال ٌا ابنتً ال تمولً هذا أ مٌارعلى سرٌر اآلنسة 

على أن اعمل على تزوٌجِن من طه......صمتت للٌبلً ثم استطردت لابلةً : 

دن , بل ولن اسمح أن ٌتكرر خطؤي مجدداً ....لم ولن ٌحدث ما ٌرٌده وال

تمصد سمار أن تتكلم بذلن الكبلم األخٌر , لذلن صكت على فمها بسرعة 
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ً لعشرٌن سنة ..... ولكن   مٌارجراء كبلمها األخٌر الذي ضل سراً مدفونا

ً بالنسبة لها , ذلن الكبلم  ً مبهما تفاجبت من كبلم والدتها والذي كان كبلما

الذي بسببه راحت تسؤل والدتها عنه وعن أي خطؤ لد ذكرته والدتها بعد أن 

تحررت من حضن والدتها لها : أمً ماذا تمصدٌن بؤنِن لن تسمحً بؤن 

 ٌتكرر خطؤِن مجدداً ؟

 ال ٌا ابنتً , ال شًء .سمار ولد بان التوتر على وجهها : 

 ٌنه .د: أمً , بل ستخبرٌننً عن الخطؤ الذي تمص مٌار

بعٌنٌن ٌُرى من خبللهما اإلصرار  مٌارسمار : إن األمر ..... لاطعتها 

الشدٌد بمعرفة الكبلم الذي تفوهت به والدتها للتو : أمً , أنا على ٌمٌن تماماً 

 ؤن تخبرٌنً بذلن األمر .رة ب, وأنا مص أنابؤن هنان أمٌر ما و ال اعرفه 

ً ٌا عزٌزتً سؤخبرن , ولكن عدٌنً بؤنِن  ً , حسنا سمار باستسبلم : حسنا

 ستكتمٌن السر .

: وهل توجد بٌننا أسرار ٌا أمً ؟ ومنذُ متى تطلبٌن منً أن أعدِن على  مٌار

ً علٌن , لذا هذه المرة , كتم السر ؟ ولكن سؤسامحِن  ألن األمر ال ٌبدُ هٌنا

 بؤن السر سٌبمى دفٌن صدري , واآلن تكلمً ٌا أمً أنا أسمعن . أعدنِ 

سمار : اعلمً ٌا ابنتً بؤنً لم أتزوج والدِن عن حب , فلم أكن أرٌد الزواج 

 به أصبلً , ألنً كنت أحب رجبل آخر .
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 وهً فً اندهاش من كبلم والدتها : ومن هو ذلن الرجل ٌا أمً ؟ مٌار

ه هللا . ولكن عابد كان ٌعشك فتاة أحبا سمار : كنت أحب عمن عابد رحم

بعضهما كثٌراً , وؼفل عنً وعن مجامبلتً الكثٌرة له سامحه هللا . فلم ٌكن 

 .والدة طه ٌرى ؼٌر تلن الفتاة حلٌمة 

 ؟ ولكن لَم تزوجِت والدي إذاً ؟!!! ...... أمًما هذا الكبلم ٌا :  مٌار

ون أمام ناضري دابما سمار : كً أكون لرٌبة من عمِن عابد , أي كً ٌك

. نعم لد تكون تلن حمالة منً ,  فمطوأتؽنى برإٌته ولو كان ذلن من بعٌد 

 أحسنولكن بسبب الصدمة التً تلمٌتها عندما تزوج عابد من حلٌمة لم اعد 

لذا ٌا ابنتً العزٌزة لن اسمح لوالدن بؤن ٌزوجِن لشخص ال  . آنذان التفكٌر

جعلن تعانٌن ما عانٌت أنا عندما لم أتزوج تحبٌه أنِت , ولن اسمح له بؤن ٌ

 الشخص الذي أحب , ألجل انه هابم بالثراء .

عندما وعدتها  الفرحوبٌن  وهً تخلط ما بٌن االندهاش من كبلم والدتها مٌار

وعانمت  طه أيتزوجها من الشخص الذي تحب  أنستعمل على  أنهاوالدتها 

والدتها : شكراً لن ٌا أمً , ولكن ماذا عن بطش أبً ؟ أنِت تعلمٌن 

انه..........  تماطعها سمار : اسمعٌنً ٌا حبٌبة للب والدتن و وحٌدتها , لن 

, وال تشؽلً  لًتتزوجً إال من طه وكفى , أما كٌؾ وماذا اترِن هذا األمر 

هذا مفهوم ٌا عزٌزتً . ثم  , هل ذا األمر , وال تملمً حٌال أي شًنفسن به

فضبل عن  أصٌب بداء الؽرور ,استطردت سمار لابلة : إن والدِن لد 
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..صمتت ....إصابته بداء حب الثراء , وإن شاء هللا لن ٌحصل إال الخٌر ..

سامر للٌبلً وأردفت : وأنا على علٍم بؤنكما أنِت و طه وبٌن مدة وأخرى 

 .رٌا بعضكما لتتلتمٌان فً الحدٌمة العامة لٌبلً 

باندهاٍش كبٌر مصحوباً بتوتر ومحاولة نكران ما لالته والدتها سمار لها  مٌار

ولكن ٌا أمً أنا .....تماطعها سمار : ال ٌا ؟ مع رشة احمرار وجنتٌها : ماذا 

منها على كل بهذا ؼٌري أنا وصفٌة التً أُأ ٌعلمابنتً ال تملمً ال احد 

 ٌجب أن افعله .هنان ما  اآلن..و.....أسراري ..

 بعد أن هدأت : وما هو هذا الشًء ٌا أمً ؟ مٌار

: ال تتعجلً األمر ٌا ابنتً ,  ولبلت جبٌن ابنتها سمار بعدما استوت والفة

 ولتكونً على ٌمٌن بؤنِن لن تتزوجً إال من الشخص الذي ٌرده للبِن .

جاءت صفٌة بعد أن نادت علٌها سمار , صفٌة كبٌرة الخدم وفً عمدها 

 الثالث , حٌث كانت محل ثمة كبٌرة لـسمار : نعم ٌا سٌدتً .

 سمار : تعالً ٌا صفٌة وأؼلمً الباب خلفن لو سمحتً .

 ؟ مٌارصفٌة تتمدم نحو سمار : كٌؾ حالِن ٌا عزٌزتً 

 : أهبل بِن ٌا صفٌة . مٌار

سمار : عزٌزتً صفٌة , هنان أمر فً ؼاٌة األهمٌة وفً نفس الولت فً 

 وال أرٌد ألي ابن آدم ؼٌرنا أن ٌعلم به .ؼاٌة السرٌة 



113 
 

صفٌة : سٌدتً لو لدمُت لِن حٌاتً ثمناً لما فعلتِه من اجلً لن ٌكفً , وأنت 

 تعرفٌننً جٌداً , وشاهدة على هذا الكبلم أٌضاً . واآلن اخبرٌنً بماذا أخدمن.

 

(13) 

 عودةٌ إلى ماضً الفراق

حلوٌات الرجل الكبٌر سعدون تمؾ سٌدة لشراء الحلوى من  متجرمن أمام 

المتجر , وأثناء الشراء لالت بعد أن رأت صدٌمة لها : صوفٌا ! أهبل بن ٌا 

 امرأة , كنت سؤذهب إلى منزلن بعد أن انتهً من التسوق .

صوفٌا : أهبلً بِن ٌا ختام , و أراهن أن هنان أمراً فً ؼاٌة األهمٌة وترٌدٌن 

 . به إخباري

 ختام : هل تتذكرٌن تلن السٌدة الثرٌة رحٌل ؟

صوفٌا ولد رفعت عٌنٌها إلى السماء كمحاولة لتذكر شًء ما فً الِمدم : أٌن 

 سمعت بهذا االسم من لبل ٌا ترى .....أٌن ..... أٌن !

ختام : ما بِن ٌا امرأة , السٌدة رحٌل التً ؼادرت هذه المدٌنة لبل عشرون 

ؤن بلم أكن اعلم  الخٌاطة الذي كنا نعمل فٌه آنذان . وصاحبة معمل سنة ,

 هكذا ! ضعٌفةذاكرتِن 
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ً للؽاٌة : رحٌل!!! هل تمصدٌن ت ً مهما لن السٌدة صوفٌا وكؤنها تذكرت حدثا

 بن كوثر ؟التً لامت بتبنً إلٌا 

ً   نهاإختام : اخفضً صوتن أٌتها الحمماء , نعم   . ه

 صوفٌا : وما الذي ذكرِن بها اآلن ؟

لد عادت إلى هذه وختام وهً تضحن بصوت منخفض : منذُ ثبلثة أسابٌع 

, ولد  ٌاسٌنأنها لامت بتسمٌته  المدٌنة ومعها إلٌا بن السٌدة كوثر ولد علمتُ 

أصبح شاباً كبٌراً وٌشبه أخاه األصؽر منه شبر لدرجة كبٌرة . وٌمطنان فً 

 الحً المجاور فً حً المعارؾ .

برهبة عندما سمعت من صدٌمتها ختام ذلن  صوفٌا وفً اندهاش مصحوب

 الكبلم وبصوت مرتفع للٌبلً : ماذا تمولٌن ! ولماذا عادت إلى هذه المدٌنة ؟

 ختام : اخفِض صوتِن أٌتها الحمماء لَم هذا التوتر ؟ ما بِن ؟

ً مجدداً وبصوت مرتفع  صوفٌا : ولكن ......تماطعها ختام : ولكن ماذا  أٌضا

 هل جننِت ؟ للت لن اخفِض صوتن . أصابن ؟ ٌا امرأة ؟ ما الذي

هذا محٌل لبٌع الحلوٌات  ....سعدون ٌنادي علٌهن بضجر : أنتن أٌتها السٌدات

 ولٌس مكاٌن للثرثرة لو سمحتّن .

بل على التً ترٌد التسوق  , ختام بضجر من كبلم سعدون : الحك لٌس علٌن

 من متجرن المتواضع .
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لِن للتسوق , ألنِن ال تصلحٌن إال للطبخ سعدون : بل الحك على الذي أرس

والنفخ , واآلن لو سمحتّن انصرفّن لبل أن ٌنملب مزاجً نحو األسوأ 

 واضرب أخماساً بؤسداس .

وبعد انصراؾ السٌدتٌن من أمام المتجر وبعد محاوالت تهدبة من صوفٌا 

ر ء ؼضب األخٌرة من كبلم صاحب المتجلتبرٌد أعصاب السٌدة ختام جرا

جر ذان..... تصاحب الم مع والتً كانت ستدخل فً مشاحنة كبلمٌة سعدون

لَم أصابِن التوتر عندما علمِت بؤن رحٌل لد  وأنتِ لالت ختام بعد أن هدأت : 

 عادت إلى هذه المدٌنة ٌا عزٌزتً صوفٌا ؟ اخبرٌنً .

 صوفٌا : ال , ال شًء ....... واآلن تعالً معً إلى بٌتً لنشرب المهوة معاً .

اء ذهاب السٌدتٌن إلى منزل السٌدة صوفٌا التً كانت متوترة من عودة أثن

السٌدة رحٌل إلى هذه المدٌنة . وسبب توترها هو أنها لد شهدت تعرض 

 .....وذلن لبل عشرون سنة  عابلة السٌد عبد الرحمن لحادث سٌر

 ...... المصة لبل عشرون سنةالفراق ماضً إلى عودة

 إلى أيالوراء ,  إلىعشرون سنة  إلى ذاكرتها فً صوفٌا رجعت حٌث

 و هً نزهتها مع تزامن والذي الرحمن عبد السٌد عابلة أصاب لد حادث

 كوثر زوجته برفمته كان والذي الرحمن عبد للسٌد حادث ولع فعندما.  ختام

ً  طفبلً   كان الذي إلٌا وابنهما  كانوا عندماحٌث ولع لهم الحادث  , رضٌعا

 على طرٌٍك بجانب نهر ذو جرٌان لوي بعض الشًء أجرة عربة ٌستملون
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 أن و ختام صوفٌا كل من ظنتحٌث  ، من ضفة النهر اآلخرالجانب  إلى

 ذلن بكاء صوت امشكه لطع ولكن الحادث ذلن فً فارق الحٌاة لد الجمٌع

 ىسٌدة تدع الحادث مكان إلى تءجا ما هً إال لحظات حتى ، إلٌا الطفل

ً فٌها  رحٌل حٌث التمطت الطفل إلٌا والذي لُذؾ خارج سلته التً كان نابما

انه لم ٌسمط فً النهر واستمر على حافة  إلٌا, ولحسن حظ  ولوع الحادث بعد

 ً . حٌث أسرعت رحٌل بؤخذ إلٌا إلى الرب مشفًى لتعالجه ألنه النهر تماما

ً بجروحٍ سطحٌة لحسن حضه بسبب سلته التً ك .  انت تحتضنهكان مصابا

نت أن والداه لد توفٌا بذلن الحادث وتلن الدماء التً فمامت بتبنً إلٌا ألنها ظ

, فمامت بتسمٌته فً ما بعد باسم كانت علٌهما خٌر دلٌٍل على ذلن بالنسبة لها 

( . لم ٌكن إلٌا هو الناجً الوحٌد من ذلن الحادث , فبعد مدة لصٌرة ٌاسٌن)

ألهالً عبد الرحمن وزوجته كوثر من لبل ا من الزمن تمت مساعدة السٌد

نا ان الحادث , ولكّن المسكٌنان لد ظالذٌن كانوا متواجدٌن فً الجوار من مك

ً لطرٌك سفرهم ا أن ابنهما إلٌا لد سمط فً النهر الجاري الذي كان محاذٌا

ً . وكان سبب ظ نهما هذا هو أن السلة الحاضنة للطفل إلٌا وفمد الحٌاة ؼرلا

ت السٌدة كوثر ابنها إلٌا منذُ وبة ومستمرة على حافة النهر , لمد رثكانت ممل

ت تحاول رثابه فً ولت حدوث ذلن الحادث وفمده حتى هذا الٌوم , كان

ها كً ال ٌحزنوا معها , مسكٌنة كوثر فلم تكن تعلم أن ابنها الخفاء عن أبناء

ً وفً العمد الثانً من عمره هو نفسه الذي  إلٌا حً ٌرزق ولد صار شابا

......... أما سبب توتر صوفٌا هو بسبب تؤنٌب الضمٌر لها وذلن  ٌاسٌن

ً لمساعدة عابلة السٌد عبد الرحمن ختام لد  أنبسبب  ألنها لم تحرن ساكنا
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وكان ضمٌر صوفٌا ,  كوثر من السٌدة األخٌرةمنعتها من ذلن بسبب ؼٌرة 

ٌسمط فً الماء وأن هنان لم  إلٌاتخبر السٌدة كوثر بؤن  لم ألنها أكثرٌإنبها 

ولد صار شاباً وفً العمد الثانً من  سٌدة تدعى رحٌل لامت بمعالجته وتبنٌه

 .............انتهى..........حتى هذا الٌوم  عمره وهو نفسه ٌاسٌن

 

 علٌه ؼبار كآبة  : ختام .بان صوفٌا وهً تؤخذ رشفة من المهوة ووجها 

ذهنن ؟ اعرؾ انِن مشؽولة الذهن ختام : نعم ٌا عزٌزتً ما الذي ٌشؽل 

 لدرجة أننً طلبت منِن لهوة حلوة , إال انِن لد صنعتً لً لهوة مرة .

 صوفٌا : حما ! أنا آسفة ٌا عزٌزتً , أرجون سامحٌنً .

 واآلن اخبرٌنً ما الذي ٌشؽلن ؟ ختام : ال , ال تهتِم لذلن ,

ابن السٌدة  ٌاسٌنأن  صوفٌا : أنا أفكر بؤن نخبر كوثر بالحمٌمة . وان نخبرها

......تماطعها ختام التً ؼصت بمهوتها حٌث ...رحٌل هو نفسه إلٌا , فلماذا 

بدأت تسعل بشكل هستٌري متفاجبة لما تفوهت به صوفٌا , أسرعت لها 

صوفٌا بإحضار كؤساً من الماء , حٌث لالت ختام بعد ما تجاوزت أزمتها : 

 دٌن أن تفضحٌنا بؽبابن ؟هل أنِت مجنونة أٌتها الحمماء ! هل ترٌ

 صوفٌا : ولكن لماذا ؟ ما السبب ؟
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ختام بعد أن شربت كؤساً من الماء وتحاول أن تلتمط أنفاسها وراحت تصرخ 

بوجه صوفٌا : ٌا مجنونة , و أٌن كنت منذُ عشرون سنة مضت على الحادث 

 الذي أصاب عابلة كوثر ؟ ثم أتعلمٌن لو أنن ذهبِت لتخبرٌها بالحمٌمة فؤن

 السجن سٌكون محطتنا التالٌة , هل فهمِت ذلن ؟

 صوفٌا : حسناً , حسناً لن اخبرها , ثم ما شبننا نحن .

نً ن ٌجب أن اذهب إلى البٌت وإال فؤختام ولد همت بالخروج : واآل

د ٌسؤتؤخر, أو أصاب بالجنون من كبلمن ............ثم استطردت تمول : تر

ن سنة مضت !...... ؼبٌة , منذٌ عشروأن تخبر كوثر ترٌد ! فؤٌن كنِت 

 حمماء , ؼبٌة .

 

(14) 

 ساعة الصفر

فً منزل السٌدة رحٌل , وعلى طاولة اجتمع علٌها كل األصدلاء ٌفترش 

السٌد عبد  من الطاولة بخرٌطة تخص مخفر الشرطة الذي ٌحتجز كل ٌاسٌن

: حسناً ٌا أصدلاء , هذه هً خرٌطة مخفر الشرطة  ٌاسٌنالرحمن وثمٌل , 

 وهو هدفنا هذه اللٌلة اللتحامه .
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هل تعلم بؤن فً داخل هذا المخفر والذي ترٌد  ٌاسٌنفارس مرتبكاً : ولكن ٌا 

 التحامه ٌسكن فٌه رجال شرطة مدججٌن بالسبلح وعددهم لٌس بملٌل ؟

 .مبتسماً : بالطبع اعلم ذلن ٌا عزٌزي فارس  ٌاسٌن

 , ألٌس كذلن ؟ ٌاسٌنزهٌر : وأنا متؤكد بؤن لدٌن خطة لتسهل األمر علٌنا ٌا 

 : نعم ٌا زهٌر , هو كذلن . ٌاسٌن

 ؟ طه : وما هً خطتن

ً ٌا أصدلاء  ٌاسٌن الخاص  , باألمس ذهبت أنا وشبر إلى طبٌب شبر: حسنا

وطلبنا منه تحضٌر منوم ذو مفعول متوسط لنستطٌع أن ننوم به كل رجال 

 الشرطة فً المخفر هنان .

هذا , فمال  ٌاسٌنضحن جمٌع األصدلاء لشدة استؽرابهم وحماسهم من كبلم 

 نجاح بحماس : حتماً ستكون مهمتنا لهذه اللٌلة ذات طابع مسٍل بالنسبة لنا .

 أن تشرح لنا الخطة بالتفصٌل . , هل ٌمكنن ٌاسٌنسامر : 

 مراد : وأرجو منن توزٌع األدوار علٌنا .

ً : ولكنن ما زلت صؽٌراً لتشاركنا بهذه الهمة الخطرة ٌا  فراس مازحا

 عزٌزي مراد .
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مراد متجهم : إٌان أن تذكر ذلن مجددا ٌا فارس , ثم هل نسٌت بؤنً لد 

 شاركتكم فً مهمة اإلٌماع بثمٌل ؟

استثناء ٌا أصدلاء , أما  ببل: الكل سٌشارن فً هذه المهمة مبتسما  ٌاسٌن

الخطة ٌا عزٌزي سامر فهً كالتالً ... سٌكون موعد تطبٌك الخطة فً 

لحظة ؼروب الشمس لنتفادى أنضار الناس ولنضمن نجاح الخطة بالكامل , 

لمد كلفت سعدون ذلن الرجل المسن صاحب متجر الحلوٌات بمهمة مناسبة له 

لكبٌر أٌضا , لٌشترن معنا, فهو سٌنتحل شخصٌة بابع الشطابر وِلسنه ا

حٌث ستكون كل الشطابر ملٌبة , متنكراً بشكٍل جٌد كً ال ٌتعرؾ علٌه احد 

سٌموم سعدون بتوزٌع الشطابر عند باب مخفر الشرطة  وبالمنوم . 

.............. ٌماطعه نعٌم : وذلن لنستدرج رجال الشرطة لٌبتلعوا الطعم 

 كذلن . ألٌس

 : أحسنت ٌا عزٌزي نعٌم . ٌاسٌن

شبر : المنوم سٌبدأ مفعوله بعد خمسة عشر دلٌمة , وٌستمر مفعوله لمدة 

 ًَ  ةالخاص , لنضمن نجاح الخطة من دون أٌ ساعة ونصؾ حسب كبلم طبٌب

 مشاكل .

: مراد سٌحرس الطرٌك األٌمن الذي ٌإدي إلى مخفر الشرطة , أما  ٌاسٌن

األخرى . فارس وشبٌر سٌنتظراننا عند الباب الخلفً آدم سٌحرس الطرٌك 

لمخفر الشرطة , ومعهما عربة استؤجرتها لننمل بها ثمٌل بعد أن نخرجه من 
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الزنزانة المحتجز فٌها , ومن المحتمل أن ٌؤكل ثمٌل من الشطابر التً تحتوي 

 على المنوم .......لاطعه الجمٌع بالضحن......وأعمب فارس لاببلً :البرمٌل

ثمٌل حماً سٌهلكنا بنمله وهو نابم . وأنا ال استبعد أن ال ٌؤكل من تلن الشطابر 

. 

, عندما نخرج ثمٌل من مخفر الشرطة أٌن ستكون  ٌاسٌنآدم : ولكن ٌا 

وجهتنا........؟ اعنً هل سٌكون هنان مكان محدد لنسلم ثمٌل لعصابة 

 ؟ العمارب

ً  احد أ : نعم ٌا ٌاسٌن فراد العصابة باألمس وسلمنً عزٌزي آدم , لمد جاء إل

رسالة ُحددَ فٌها المكان الخاص الذي سنسلم فٌه ثمٌل للعصابة , لٌسلمونا 

 بدورهم األوراق الخاصة ببراءة السٌد عبد الرحمن .

 . ٌاسٌننعٌم : هبل أكملت متابعة الخطة ٌا 

ع كل الشطابر لرجال الشرطة , : حسناً , بعد عشرون دلٌمة من توزٌ ٌاسٌن

وإضافة عشر دلابك أخرى لضمان أن جمٌع من فً المخفر لد نام بواسطة 

إلى داخل المخفر لنؤخذ وسامر المنوم . سندخل أنا وزهٌر ونجاح وطه ونعٌم 

 أحدكم أي سإال ؟ .لدى ثمٌل من هنان . واآلن هل 

والتردد  ٌاسٌنلال  بعد أن أبدى الجمٌع عن إعجابهم بالخطة و فهمهم لها ,

 ٌعلو تعبٌرات وجهه : ٌا شباب , لدي طلب منكم .
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 , ماذا هنان ؟ لل . ٌاسٌنكبلم ذو جدٌة :  ٌاسٌنشبر ولد شعر أن لدى 

: ٌا أصدلابً األعزاء إن هذه الخطة لٌست بالسهلة إن لم نتكاتؾ  ٌاسٌن

مطٌع لد ونصبح جمٌعا ٌد واحده . ولكن التكاتؾ ال ٌنفع وحده هنا , ألن ال

ٌصٌبه التٌه إذا لم ٌكن هنان لابد ٌموده , لذا هل تسمحون لً بمٌادتكم فً هذه 

 المرة ؟ ألن األمر له من الجدٌة ما ٌملمنً .

شبر بسبب حالته ولزم كرسٌه  إال كبلمه نهض الجمٌع ٌاسٌنبعد أن أكمل 

بعد أن نهض طه وزهٌر وسامر معبرٌن عن موافمتهم بؤمر لٌادة  المتحرن

, ال اعتمد أن هنان من ٌمانع , ألٌس كذلن ٌا  ٌاسٌنلهم , فمال شبر :  سٌنٌا

 أصدلاء ؟

لمد اخبرنً أخً مراد  ٌاسٌنهتؾ الجمٌع باإلٌجاب , و أعمب سامر : 

بالخطة التً وضعتها للمبض على ثمٌل وإخراجً من السجن , فالحك ألول 

, مٌع ٌوافمنً الرأيواعتمد أن الج لن ٌستطٌع احد أن ٌسٌّر الخطة أفضل منن

 ألٌس كذلن ٌا أصدلاء ؟

سامر , و لكن مسٌّر خطتنا هذه هو هللا عزٌزي مبتسما : شكرا لن ٌا  ٌاسٌن

 سبحانه وتعالى إن شاء هللا .

 , لمد اثبت   ٌاسٌنهتؾ الجمٌع باإلٌجاب لكبلم سامر , وأعمبهم طه : عزٌزي 

ٌع أن دراٌتن ولدرتن على المٌادة من لبل , لذا ال نجد احد بٌننا ؼٌرن ٌستط
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والصعبة , فالتحام المخفر إلخراج سجٌن هذا  ٌمودنا لهذه المهمة الخطرة

 شًء لٌس من السهل تنفٌذه , ولم نسمع عنه إال فً الرواٌات الخٌالٌة .

كرا لكم ثانٌةً ٌنهض معبراً عن شكره : شكرا لكم ٌا أصدلاء , وش ٌاسٌن

نً سؤفعل ما ٌجب نكم , واعدكم بؤتكم هذه وأتمنى أن أكون عند حسن ظلثم

ً  فعله من أجل نجاح الخطة , ولن تنجح الخطة إال بجهودكم , وهللا ولً  عل

ٌده وأعمب لاببلً بحماس : واآلن ضعوا أٌدٌكم على  ٌاسٌن....ٌمد  التوفٌك

 . اآلخر ولنتعاهد بؤن ٌشد احدنا ظهرٌدي 

والحماس ساد الجو  ,وهتفوا باإلٌجاب ٌاسٌنوضع الجمٌع أٌدٌهم على ٌد 

 الذي هم فٌه .

: فً بعض األحٌان لد ٌضطر اإلنسان أن ٌعمل عمبل خارج حدود  ٌاسٌن

المانون من جهة , وذلن ألجل أن ٌطبك المانون من جهة أخرى . وخٌر دلٌل 

ا سنخرج ثمٌل من السجن على كبلمً هذا هً لضٌة السٌد عبد الرحمن , ألنن

بطرٌمة ؼٌر لانونٌة وهذا مخالؾ للمانون , لنثبت براءة السٌد عبد الرحمن 

كلمة حك "ن أن هذا محاٌد للمانون . كثٌرا ما ٌمال ظوأ , ونعٌد له حرٌته

كلمة باطل "أتساءل هل ٌمكن أن ٌحدث العكس أي  وكنت,  "ٌراد بها باطل

كلمة  ". ولم أتصور بؤننا سنضع خطة لننفذها و تطابك لول  "ٌراد بها حك

 ًبالمانون هو أمر إلهً , واألمر اإلله . إن االلتزام "باطل ٌراد بها حك 

ؾ للجمٌع جمٌع تنفٌذه , وهو لٌس واجبا فحسب بل هو شرالواجب على 

ح فالظلم مٌر طعمه ال ٌُحتمل , ولن نسم أٌضا. لٌسامحنا المانون هذه المرة ,
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للسٌد عبد الرحمن بؤن ٌتذوق طعم الظلم أكثر من هذا . فما سنفعله نحن هو 

 .  فٌهألمر نرٌد تحمٌك العدالة 

الباب  ٌاسٌنوما أن فتح  من بٌت السٌدة رحٌل عندما هم الجمٌع بالخروج

لٌخرج أصدلاءه , حتى وجد عند عتبة الباب السٌدة حلٌمة والدة طه وهً 

ها ٌنببان بؤنها ستبكً بعد أن تبلؽهم بخبر ؼٌر منهكة ووجهها شاحب وعٌنا

سار أبدا , فمال طه والمسكٌن لد ؼلب االندهاش صوته الذي تخلله شًء من 

 التلعثم : ماذا هنان ٌا أمً !

 . مٌارحلٌمة : 

 . طه : ما بها ٌا أمً ؟ تكلمً أرجونِ 

احد حلٌمة ولم تستطع كتمان بكاءها : عمن ٌرٌد أن ٌزوجها بالؽصب ألبن 

 . بهأصدلا

طه ونٌران الؽضب تكاد أن تخرج من عٌنٌه لاببلً : حاتم أٌها الحمٌر , لمد 

سرلت ارثً وارث والدتً منا , وترٌد أن تسرق سعادتً أٌضا . فالحك 

 ألول سؤرتكب فٌن جرٌمة ادخل السجن بسببها أٌها الوؼد .

د حاتم , طه الذي اندفع األخٌر بسرعٍة لٌذهب إلى لصر السٌ ٌاسٌنأمسن 

وهو ممسن بـ)طه( بموة : صدلنً ٌا طه نجوم السماء الرب  ٌاسٌنحٌث لال 

 إلٌه من أن ٌنال مراده , ولكن اهدأ أرجون .
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 ., فلٌتكلم أحدكم أصبلً ؟ بل وما المصة  مٌارفارس متساببل : ولكن من تكون 

 نها ابنة السٌد حاتم وهو نفسه عم طه .سامر : أظ

( : ٌاسٌنداخل بٌت السٌدة رحٌل لال آدم بهمس لـ)الجمٌع إلى  عادبعد أن 

 واآلن ما العمل ؟

طه ولبضتاه تشدان على بعضهما ومحنً الرأس ولد سمع كبلم آدم : سنكمل 

ًّ فعله . أوالً مهمتنا   , وبعدها سؤرى ما عل

ً باطن كفه على كتؾ طه حٌث كان األخٌر مطؤطؤ رأسه إلى  ٌاسٌن واضعا

تنا وبعدها سنفعل المستحٌل من أجل أن نعٌد األرض : ال بل سنكمل مهم

من نصٌبن ال من  مٌارإرثن وإرث والدتن بل وسنعمل أٌضا على أن تكون 

نصٌب ما ٌطمح له عمن حاتم . ولن تكون وحدن , ثم هل نسٌت أننا للتو لد 

أن نساعد بعضنا البعض ؟.... ثم نادى بؤعلى صوته : هل انتم على تعاهدنا 

 معً ٌا أصدلاء .

ضج بٌت السٌدة رحٌل بهتاؾ الجمٌع باإلٌجاب , مبدٌن موافمتهم لكبلم 

 ......ٌاسٌن

 الشرطة مخفر أمام

 ,الشرطة أنظارمخفر الشرطة وعلى مسافة تمٌهم  أمام األصدلاء كل أجتمع

البلزمة , وو مجهزٌن بما ٌكفٌهم من الثمة بؤنفسهم  ومتحمسٌن ملثمٌن



126 
 

لٌس بالشًء الهٌّن بل وال ٌخطر حتى على لمهمتهم الخطرة , فالتحام السجن 

فمد وجدوه المابد الحمٌمً الذي ٌبث  ٌاسٌنالتؾ  الجمٌع حول  حٌث  األذهان ,

الحماس فً نفوس الجمٌع , والجمٌع ٌنظر إلٌه بإعجاب , فكل شخص منهم 

, ألخبلله الحسنة وطٌبة للبه ولسانه اللبك , وهنان سر فً  ٌراه خٌر لدوة له

ً على أن جمٌع ا ألصدلاء لدموه على أنفسهم وهو أنه لم ٌكن ٌفضل شخصا

 . بالكامللرص الشمس  فكاألُ وعندما ابتلع  آخر .

 تؤخر ؟؟ لماذا سعدون أٌن:  ٌاسٌن

 . وصل لمد سعدون هو ها:  فارس

 للٌبلً، علٌه اتفمنا الذي األجر سؤرفع بؤنً نأظ ٌاسٌن:  بالتنكر مبالػال سعدون

 . متعب التنكر هذا ألن

ً  ٌاسٌن  . التً ترٌدها المكافبة عن ثم اخبرنً ، أوالً  تنجح المهمة دع:  مبتسما

ً  مربحٌ  معن التعامل إن:  ممهمها سعدون  . حما

 ؟ مستعدون ، الصفر ساعة حانت لمد أصدلاء ٌا واآلن:  ٌاسٌن

 سننمل التً العربة خذا شبٌر وفارس : ٌاسٌن ٌعمبهم. …مستعدون:  الجمٌع

ً  وخذا المخفر من الخلفٌة الجهة إلى ذهباوا ثمٌل بها  الخلفً الباب عند مولعا

 . هنان وانتظرا له

 . ُعلم: شبٌر وفارس 
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 المخفر إلى تإدي التً الطرق على مولعٌكما خذا مراد وآدم : ٌاسٌن

 التجؤتما لو حتى منها العبور ٌرٌد من تمنعوا أن وحاوال.  جٌداً  واحرساها

 . مفهوم ، الموة أو ةالحٌل استخدام إلى

 . مفهوم: مراد و آدم 

بؤعلى  ناديو ، المخفر باب نحو واتجه الشطابر عربة خذ ، سعدون:  ٌاسٌن

 . مجانٌة شطابر صوتن

 ؟ واألجر:  سعدون

 ؟ به ما:  ٌاسٌن

 ، سعدون ٌا بؤس ال لن للت:  ٌاسٌن ٌعمبه… .  للٌبلً  ٌرتفع لد:  سعدون

 . مهمتن فً انطلك هٌا واآلن

ً :  سعدون  ٌنادي بدأ الشرطة مخفر باب إلى وصوله ولحظة........…حسنا

 شطابر …مجانٌة شطابر:  الشرطةمن  ومرأى مسامع وأمام مرتفع بصوت

 تولؾ:  الشرطة رجال أحد ٌماطعه. …مجانٌة شطابر ٌؤكل من.…مجانٌة

ً  مجانٌة الشطابر هذه هل,  البابع أٌها  ؟ حما

 !؟ الشرطً أٌها علٌها أنادي سمعتنً وماذا:  سعدون



128 
 

 ال ، ال: بسبب سإاله الذي هو فً ؼٌر محله  خجل وتوتر أنبعد  الشرطً

ً  أرى مرة فؤلول ، البابع أٌها فمط األمر هذا من تفاجبت بل  ٌبٌع شخصا

 . بالمجان الشطابر

ً  أصبت فمد , بنً ٌا نعم ، نعم:  سعدون  ما واآلن…  الٌوم هذا وفٌراً  ربحا

تؤخذ كل الشطابر التً لدي إلى رفالن الذٌن هم فً المخفر ,  أن منن هأرٌد

فؤنتم تستحمون هذه الشطابر التً ستجعل آخركم ٌنام بكل راحة بال ) تمهمه 

 .المتهور سعدون(.....ولم ٌفهم الشرطً ما لصده سعدون 

الشرطً : حسناً , فً المخفر ثبلثون شرطٌاً و أربعة سجناء, هل معن هذا 

 طابر ؟العدد من الش

ً  الضعؾ ٌا بنً أو أكثر من ذلن , أرجون خذها كلها .  سعدون : بل مع

بدأ الشرطً بنمل كل الشطابر التً كانت تحتوي على المنوم بمساعدة 

 شرطً آخر , حتى نفذت عربة سعدون بالكامل فمال فً نفسه : بالهناء

 والشفاء وأحبلماً سعٌدة  .

 أثناءالبابع ........فمال سعدون فً لرارة نفسه  أٌهافمال الشرطً : شكرا لن 

 ما هم بالذهاب : الحك لٌس علٌن بل على الذي عٌنن شرطٌاً هنا .

انتظر األصدلاء عشرون دلٌمة حتى ٌتؤكدوا بؤن جمٌع رجال الشرطة لد  

وطه وزهٌر ونجاح وسامر ونعٌم  ٌاسٌنناموا متؤثرٌن بالمنوم فعبل , دخل 
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ثمٌن متوترٌن فلم ٌتصور احدهم أن ٌمدم على التحام إلى داخل المخفر مل

ً , مرة لزٌارة سامر  ثبلث مراتالمخفر  ٌاسٌنالسجن أبداً . لمد زار  سابما

, وزٌارة لٌعرؾ  ومرة لزٌارة السٌد عبد الرحمنعندما لبض علٌه الشرطة 

ة من الحارس التً , بعد أن اخذوا مفاتٌح الزنزانزنزانة ثمٌل بالضبط  نٌأ

والذي هو اآلخر كان نابما أٌضا , دخلوا إلى زنزانة ثمٌل حٌث ٌحرسها  كان

ً , بل وٌؽط فً نوم عمٌك جداً حتى لال نجاح  كان ثمٌل لسوء حضهم نابما

ً سنهلن عند حمل هذا الدب ثمٌل  بضجر : هذا ما كنت أخشاه , واآلن حما

 الثمٌل .

 زهٌر : ثمٌل اسم على مسمى فعبل .

من  صدلاء األفضل أن نسرع , هٌا فلنحمل ثمٌل ونخرج به: حسناً ٌا أ ٌاسٌن

ثناء همهم بحمل ثمٌل حتى سمع الجمٌع صوت الباب الخلفً للمخفر ..... وأ

وما إن سمع هل هذا أنت .  ٌاسٌنٌمول :  الزنازٌنشخص من داخل حجرة 

نوا أن تسمط من صدورهم لشدة خوفهم فظ هذا الكبلم كادت للوبهم األصدلاء

 ألمر أن هنان شرطٌا لم ٌتناول من شطابر سعدون ...فً بدأ ا

ً من روعهم : ال تملموا ٌا أصدلاء فهذا السٌد عبد الرحمن  ٌاسٌنفمال  مهدبا

 هو ٌمطن هنا أٌضاً .

 بعد أن ذهب إلى زنزانة السٌد عبد الرحمن : كٌؾ حالن ٌا سٌدي . ٌاسٌن
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, ما الذي  اسٌنٌ: بنً  الحدٌدٌة عبد الرحمن وهو ٌمسن بمضبان زنزانته

 تفعلونه هنا ؟ ولَم أنت ملثم هكذا !

وهو ٌكشؾ اللثام عن وجهه : سٌدي خروجن من السجن مرهون  ٌاسٌن

 بإخراج هذا السجٌن المجاور لزنزانتن من هنا .

 ؟ ٌاسٌن! ماذا تمصد ٌا ؟عبد الرحمن : ماذا 

: ال ولت لدٌنا للشرح اآلن ٌا سٌدي , فٌجب أن نبتعد عن المدٌنة لدر  ٌاسٌن

اإلمكان بعد أن نؤخذ هذا السجٌن من هنا , وسنشرح لن األمر فٌما بعد , 

واآلن إلى اللماء , وال تنسى أن تؤكل من تلن الشطابر التً وضعنا فٌها منوماً 

 كً ال تكون شاهدا على ما حدث ., و, ُكلها لتنام

ولد تعاون األصدلاء على حمل ثمٌل ولكن لبل أن ٌخرجوا  ٌاسٌنرؾ انص

من ردهة الزنازٌن اعترضهم شرطً لاببلً وبصوت خشن وؼلٌظ وهو رافع 

بندلٌته فً وجوههم : لفوا وإال فإنً لن أتردد بإطبلق النار علٌكم ...... سمط 

لهم ً من أٌدي األصدلاء على األرض الندهاشهم باعتراض شرط النابم ثمٌل

لم ٌحسبوا له حساباً , فمد ظنوا أن كل من فً المخفر ٌؽط فً نوم ال شن فٌه 

ننتم جة تنم عن اإلصرار الشدٌد : إذا ظ! ....... فؤردؾ الشرطً لاببلً وبله

 بؤنً سؤتردد بإطبلق النار علٌكم فلٌجرب أحدكم أن ٌتمدم أو ٌعصً أوامري.

ج من صدورهم , وهم بٌن هدأت األنفاس , وكادت للوب الجمٌع أن تخر

الٌؤس واألمل , مع أنهم ال ٌعلمون ما سبب أملهم فً الخروج من محنتهم 
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هذه . شرطً فً المخفر لم ٌؤكل من تلن الشطابر ولم ٌنم , وهو اآلن لد 

ٌا  اآلنالذي نشعر به  األملما مصدر  أولفنا برفع بندلٌته فً وجوهنا !

 . أذهانهمور فً ........هذا التساإل الذي كان ٌدترى؟

 زهٌر : ترى هل انتهى أمرنا وفشلنا بمهمتنا ؟

 ؟ ٌاسٌنطه : واآلن ماذا نفعل ٌا 

 وبثبات : أٌها الشرطً . ٌاسٌن

 الشرطً : ماذا ترٌد أٌها المجرم ؟

:ال أرٌد أي شًء منن , ولكن أرٌد أن أخبرن بؤنً أتمنى لن أحبلما  ٌاسٌن

 سعٌدة!

: ماذا  ٌاسٌنمتساببل عن ما كان ٌمصده  الشرطً بعد أن رفع احد حاجبٌه

تمصد ٌا ........ لم ٌكمل الشرطً كبلمه حتى أتته ضربة من خلفه على 

 رلبته أفمدته وعٌه .

: فً ولتن المناسب ٌا عزٌزي  ٌاسٌنالجمٌع  : مرحاً لن ٌا آدم ..... ٌعمبهم 

 آدم , أحسنت .

جبً ٌا أصدلابً آدم بعد أن رفع الحجر الذي ضرب به الشرطً : هذا وا

 األعزاء , أنا والحجر هذا فً خدمتكم دوماً متى ما أردتم ذلن .
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 : واآلن فلننهً مهمتنا بؤسرع ما ٌمكن , فالجرة ال تسلم فً كل مرة . ٌاسٌن

تحت ستار اللٌل المظلم ٌخرج األصدلاء من الباب الخلفً للمخفر, حاملٌن 

ه الكبٌر , لحظة لحجمثمٌل الذي ٌساوي جسده ثبلثة أشخاص من حاملٌه 

إذ ٌؤتً شبٌر وفارس بالعربة لنمل ثمٌل ولد كان مراد خروجهم من الباب 

لد أنهى األمر مع من كان معه , وعند  ٌاسٌنمعهم أٌضا بعد أن علم أن 

همهم بالذهاب وتحركت العربة باتجاه الطرٌك التً تإدي إلى الطرٌك الذي 

عٌناه تودعان المخفر بحزن , إلى خلفه و ٌاسٌنالمدٌنة نظر ٌخرجهم من 

المهمة الخطرة . فمال طه متساببل : ن هنان أمٌر ٌملمه حٌال هذه كاحٌث 

أظن بؤن خطتنا نجحت نجاحاً باهراً , فمن كان ٌتصور أن  , ٌاسٌنعزٌزي 

ندخل المخفر بهذه الطرٌمة ونخرج ثمٌل ومن دون أي عثرات تعترض 

كن مالً أران وكؤن هنان , ول طرٌمنا سوى الشرطً والذي خلصنا منه آدم

 ؟ما ٌملمن

وبزفرة حزن لال : اسمعونً ٌا إخوتً األعزاء , لمد لمت بمناداتكم  ٌاسٌن

إخوتً ألن أمركم بات ٌهمنً أكثر بعد هذه المهمة الخطرة , بل المهمة 

 السوداء التً أخاؾ علٌكم من مما ستخلفه فً نفوسكم !

 .نفهم كبلمن  ؟ لم ٌاسٌنزهٌر : ولكن ماذا تمصد ٌا 

: ٌا أصدلابً , إن رحلة األلؾ مٌل تبدأ بخطوة واحدة , والتحام  ٌاسٌن

ً , وال ٌفعل ذلن إال من خرج عن المانون ولكن لم  المخفر لٌس أمراً صاببا
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نفعل هذا األمر الخطر إال ألمر فٌه إحماق الحك لشخص مظلوم وهو السٌد 

تنوٌم من فٌه من رجال الشرطة عبد الرحمن , ولكن ٌبمى التحام المخفر بعد 

أمرا لٌس صابباً , وأخشى علٌكم أن ٌهون كل أمر سًء أو أمر خارج عن 

س خارج حدود المانون فعبلً, المانون بعد أن لمنا بهذه المهمة التً هً باألسا

 أن تكون هذه خطوتنا األولى الرتكاب ما ٌسًء لحدود المانون . وأخشى

 : ال ٌا عزٌزي ال تملك حٌال هذا األمر . ٌاسٌنطه واضعاً كفه على كتؾ 

ٌمد ٌده إلى أصدلابه لاببل : واآلن ٌا أصدلاء ضعوا ٌدٌكم على ٌدي  ٌاسٌن

 ولنتعاهد على أن ال نفعل أي شًء ٌسًء للمانون .

والعربة تسٌر بهم نحو ممر عصابة  ٌاسٌنوضع الجمٌع أٌدٌهم على ٌد 

متعاهدٌن أن ال ٌمدموا على فعل أي شًء ٌسًء للمانون , فؤعمب  عماربال

ً : إن من ٌم ٌاسٌن ثم ال  دم على فعل شًء سٌا مهما كان صؽٌراً وبسٌطا

ٌإنبه ضمٌره على ما فعله من ذلن األمر السٌا باعتبار أن ما فعله هو أمر 

األمر  ل ما هو اكبر من هذابسٌط وال داعً لتؤنٌب الضمٌر , فؤنه حتما سٌفع

, ثم ٌزداد فً أفعاله السٌبة شٌبا فشٌبا إلى أن ٌنتهً به المطاؾ إلى السٌا

مجرم محترؾ وربما سفاح أو كبٌر عصابة إجرامٌة أو إلى ما شابه ذلن . 

وكل هذا بسبب انه لد ارتمى الدرجة األولى من سلم البلمباالة , ألنه لد ألدم 

ع لتؤنٌب ضمٌره فً بدأ شًء سًء ولكنه كان صؽٌرا ولم ٌستمفعل على 

. وهكذا  ر سٌا نعم , ولكنه كان أمر صؽٌرااألمر ألن ما فعله كان أم

ً ستهون علٌه بمٌة األمور  و , فحما رحلة اإللؾ مٌل تبدأ بخطوة واحدة  حتما
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. لذا ارجوا منكم أن تنتبهوا ألنفسكم وان تعاتبوا أنفسكم على كل أمر صؽٌرة 

نوا انمٌاء من الداخل كما انتم اآلن انمٌاء , حتى تكو اصؽٌرمهما كان سٌا 

من الخارج ........... ثم طلب من زهٌر الذي كان ٌمود العربة : عزٌزي 

 زهٌر انعطؾ ٌمٌناً عند تلن الطرٌك .

 مجمع من المنازل المدٌمة والمهجورة والمحطمة إلىودخولهم  عند وصولهم

 تفعلون هنا ؟سمعوا شخصاً ٌنادٌهم : تولفوا , من انتم ؟ وماذا 

 تحدٌداً  من على العربة , حٌث لم ٌعرؾ أٌن مصدر ذلن الصوت ٌاسٌن

بسبب الظبلم وكثرة حطام المنازل المدٌمة والمهجورة : اخبر األسود بؤن 

 وأصدلابه لد وصلوا . ٌاسٌن

اآلن  مالشخص بعد أن ظهر من خلؾ أحد مجامٌع ذلن الحطام : هو بانتظارك

 تفضلوا .

 المحطمة بسببصدلاء بعربتهم إلى داخل مجمع من المنازل بعد أن دخل األ

العمارب ٌفوق  ما مر علٌها من ؼابر السنٌن , كان هنان عدد من عصابة

, كان األسود مستمرا على كرسًٍ بٌنهم  ضعاؾعدد األصدلاء بؤربعة أ

وتمدم نحو األسود فمال : ٌا إخوتً  ٌاسٌنواضعا لدم على األخرى , ترجل 

انزلوا ثمٌل من العربة لو سمحتم , وبعد أن استمر ثمٌل أمام األسود , ثمٌل 

الذي مازال ٌؽط بنوم عمٌك إذ كان المنوم الذي وضعه األصدلاء فً تلن 

الشطابر مازال ساِر المفعول ....... لال األسود وهو ٌصفك : صدلنً ٌا 
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:  ٌاسٌناً ! لم أتولع منن هذا النجاح الباهر .... ٌماطعه لمد أبهرتنً حم ٌاسٌن

هم من كان لهم الفضل فً نجاح  األصدلاءبل هإالء ٌا أسود لست وحدي 

إن وعد الرجال األحرار حك علٌهم  ولال ...... ثم أردؾالخطة ........ثم 

, ودنافنحن لد أوفٌنا بعاإلٌفاء به , وإال فحرام أن ٌكونوا رجاالً خبلؾ ذلن . 

 واآلن أوِؾ بوعدن لنا .

 . ٌاسٌناألسود : إن األوراق لٌست معً ٌا 

هذا الكبلم من األسود انمض بسرعة على األسود وامسكه  ٌاسٌنعندما سمع 

على األسود أراد جمٌع عصابة  ٌاسٌنأثناء انمضاض و..... طالٌته من 

أال ٌتدخلوا ولكن األسود أومؤ إلٌهم بٌده بالتولؾ و ٌاسٌنالعمارب مهاجمة 

لال و الؽضب بان من  طالٌتهوهو مازال ممسن باألسود من  ٌاسٌن...... 

, بً إلى التهلكة بالتحامنا المخفربرمً أصدلا لمد لمتُ  , عٌنٌه  : اسمع ٌا هذا

من اجل أن نخرج ثمٌل منه , ومن اجل أن تسلمنا أألوراق التً تثبت براءة 

األوراق لٌست معن ! أهذه هً ؤن بالسٌد عبد الرحمن , واآلن تخبرنً 

سود ؟ ه المدٌنة ؟ أهذه هً المروءة ٌا أالرجال ٌا كبٌر اكبر عصابة فً هذ

 ٌاسٌنأهذه هً الشهامة أٌها الجبان ...........األسود ولد تحرر من لبضت 

, عندما التحمتم  ٌاسٌن:  لال وأثناء ترتٌبه لسترته السوداء التً كان ٌرتدٌها

جتم منه بعثت احد رجالً إلى المخفر لٌضع كل األوراق المخفر وبعد أن خر

 التً تثبت براءة السٌد عبد الرحمن عند مكتب ضابط المخفر .
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 , وؼداً  ٌاسٌن: هل ما تموله .... ٌماطعه األسود : أنا ال اكذب ٌا  ٌاسٌن

صباحا سٌخرج السٌد عبد الرحمن . أما ما فعلته اآلن معً بإمساكن إٌاي 

فدعنً أخبرن بؤنه لم ٌجرإ أي احد من لبل أن ٌمؾ أمام  .بهذه الطرٌمة 

لٌتكلم معً بهذه الطرٌمة أو ٌفعل معً ما فعلته أنت للتو . ولكن شجاعتن 

فراد عصابتً لد أعجبتنً . لذا منً وسط كل هذا العدد الكبٌر من ألتهاج

 سؤؼض ؼٌضً عنها .

فً السماء حتى لو  ولد هم بالرحٌل : اسمعنً ٌا اسود تلن النجوم التً ٌاسٌن

ً عن الوجود فستخلؾ خلفها أثرا لٌذك ر الخبلبك بها , وال اعتمد  اختفت ٌوما

أنن عاجز عن هذا ٌا عزٌزي , والسبلم .......... بعد أن تحركت العربة 

على لٌذهبوا إلى منازلهم نادى األسود  وأصدلاءه ٌاسٌنالتً ركب فٌها 

 ؟ تولؾ . ٌاسٌنٌا  لاببلً : ماذا تمصد بكبلمن هذا ٌاسٌن

لرجاله الذٌن أرادوا إٌماؾ العربة ,  الذي أومؤلمناداة األسود  ٌاسٌنلم ٌهتم 

بكبلمه  ٌاسٌنعرؾ ما الذي ٌمصده كً ٌكبٌر حٌث أصاب األسود فضوٌل 

 .هذا

عندما وصل األصدلاء إلى مدخل المدٌنة تولؾ زهٌر الذي كان ٌمود العربة 

من جمٌع األصدلاء أن  ٌاسٌنذلن , كما طلب  ٌاسٌنبعد أن طلب منه 

ٌترجلوا من العربة . حٌث ولفوا جمٌعا فً وسط بوابة مدخل المدٌنة , لال 

, على كتؾ طه : ٌا أصدلابً األعزاءكؾ ٌده راحة الذي كان واضعا  ٌاسٌن

لمد أثبتنا لبعضنا البعض فً هذا الٌوم أننا جدٌرون بالثمة بؤنفسنا . وكذلن أن 
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ً , لذا فمهمتنا المادمة هً إعادة ال وجو د للصعاب أمام تكاتفنا وتعاوننا معا

اإلرث الذي تركه السٌد عابد رحمه هللا إلى أخٌنا طه ووالدته , وهذا أمر 

أصبح واجب علٌنا . وأنا ادعوكم باإلنابة عن صدٌمً طه إن لم ٌمانع طبعاً 

كة طه الذي سعى ....ٌماطعه الجمٌع بالهتاؾ ومبار مٌارلحفل زفافه هو و

 من اجل حبس دموعه........... اً جاهد

 

(15) 

 محطة الفراق المؤلم

 وفراق لم ٌُحسب له حسابا  

بعد أن رحبت السٌدة رحٌل بصدٌمتها المدٌمة صوفٌا , الحظت السٌدة رحٌل 

توتر صوفٌا وتلعثم كبلمها وانحناء رأسها ووضعٌة جلوسها , كل ذلن برهَن 

لها بعض الشًء . .......  لدى صوفٌا خبر لد ٌكون ؼٌر سارٍ  لرحٌل أن

للمت رحٌل حٌال ذلن األمر فمالت : عزٌزتً صوفٌا , أنا أشكرن لزٌارتِن 

أن هنان ما ترٌدٌن أن تخبرٌنً هذه لً , فالحك لد سرنً ذلن . وأنا أرى 

 , ألٌس كذلن ؟به
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, ولكن هل  اد توترها وبان أكثر على وجهها : سٌدتًدزاصوفٌا ولد 

تعطٌننً األمان ؟ .... رحٌل ولد أوجست بعض الخوؾ جراء كبلم صوفٌا : 

 عزٌزتً صوفٌا تكلمً لمد أللمتنً حماً , تكلمً و لِن منً كل أالمان .

 ابن من ؟ ٌاسٌنصوفٌا : فً بدأ الكبلم , أرٌد أن أسؤلِن , 

 ٌاسٌن: رحٌل ولد توسع بإبإ عٌنٌها بسبب سإال صوفٌا المفاجا والؽرٌب 

 هو ابنً أنا بالطبع . ولكن لَم هذا السإال ؟

لٌس  ٌاسٌنصوفٌا واؼرورق عٌنٌها بالدموع : ال ٌا سٌدتً أنا اعرؾ أن 

ابنِن. واعرؾ انِن لد وجدتٌه ملمًى على حافة النهر بعد أن تعرض لحادث 

ً  أي مع عابلته لبل عشرون سنة .... فماطعتها رحٌل  عندما كان طفبل رضٌعا

: صوفٌا, ما الذي  , ولالت بعدما نهضت لابمة بخوؾ مصحوب بملك

 تتكلمٌن عنه أٌتها المجنونة .

إن تؤنٌب الضمٌر ال ٌستطٌع أن ٌتحمله البعض من البشر , ففً بدأ معاتبة 

الضمٌر لصاحبة سٌمنعه من لذة النوم ثم من األكل وبعدها ٌسلبه طعم الراحة 

ما علٌه من ذنب , هذه رحمة من هللا تعالى , فهً دابما ما  إلى أن ٌصلح

تصب بصالح اإلنسان , وإذا لم ٌصلح المذنب ذنبه وتجاوز مرارة عذاب 

الضمٌر , فسٌموت للبه , وٌصبح إنساناً لاسٌاً............ وصوفٌا خٌر شاهد 

نات على كبلمنا , فهً لم تتحمل مرارة عذاب الضمٌر , فمد كانت شاهدة لمعا

نت كوثر أن ابنها إلٌا لد ابنها ولرة عٌنها إلٌا , بعد أن ظكوثر عندما فمدت 
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نت رحٌل . ظولع فً ذلن النهر بعد أن تعرض معها هً وزوجها للحادث 

ً  ما عدا إلٌا التً لامت بتسمٌته  ,  ٌاسٌنأن كل من فً الحادث لد توف

رحٌل حالما أخذت ومعالجته من كل الجروح التً إصابته نتٌجته الحادث . 

إلٌا من ذلن الحادث انتملت به إلى مكان آخر فً مدٌنة أخرى . وعندما 

نت صوفٌا أن ضمٌرها و الذي هو نفسه إلٌا . ظ ٌاسٌنومعها عادت رحٌل 

لد ٌمتلها إن تكتمت على الحمٌمة أكثر . فمد رأت أنها ستتحرر من عذاب 

ل بالمصة كاملة من الضمٌر لها إن أخبرت رحٌل بذلن . حتى أخبرت رحٌ

األلؾ إلى الٌاء , صاحب ذلن بكاء رحٌل وكادت أن تعالب صوفٌا على 

, لوال األمان الذي أعطته لصوفٌا فً بدأ الكبلم .  هذا الٌومسكوتها حتى 

صوت مرتفع عاتبت صوفٌا التً تكتمت على بؼضبت وبكت رحٌل , و

, لتبمى  هانزلم. حٌث لامت رحٌل بطرد صوفٌا من األمر حتى هذا الٌوم 

رحٌل وحٌدة فً منزلها , مع البكاء ومع الصدمة الموجعة التً تعرضت لها 

لتوها . فالحك كانت ضربة لاضٌة لها و منعطؾ كبٌر فً حٌاتها , وأي 

 منعطؾ !

لد ذهب إلى  ٌاسٌنأثناء ذلن الحدٌث الذي دار بٌن صوفٌا ورحٌل . كان  

الرحمن بخروجه و براءته من  المخفر مع كل األصدلاء لٌبارن للسٌد عبد

ً أن عابلة السٌد عبد الرحمن  ً , والمحزن حما التهمة التً وجهت إلٌه سابما

هو نفسه إلٌا أحد إفراد عابلتهم .  ٌاسٌنكانت بؤكملها هنان وهم ال ٌعلمون أن 

كوا بالمهمة الخطرة من اجل إخراج ردعت كوثر كل األصدلاء الذٌن شا
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كشكر لهم , حٌث كانت كوثر  طعام جن إلى مؤدبةالسٌد عبد الرحمن من الس

( بٌن الحٌن واآلخر , ولكن هل كانت نظرات كوثر كنظرات ٌاسٌنتنظر لـ)

( بالؽٌب ؟  كانت المؤدبة ٌاسٌن( ؟ أم نظرات أم حنون لـ)ٌاسٌنشكر لـ)

, ساد الضحن جوهم الذي  مصحوبة بتبادل األحادٌث والمزاح بٌن األصدلاء

. وفً نهاٌة الٌوم ولبل ساعة على  السٌد عبد الرحمن أسسه الفرح بخروج

أو  ٌاسٌنلب من ؼروب الشمس واجتماع األصدلاء فً مكانهم المعتاد بط

, من اجل إٌجاد حل لمضٌة طه وهً استرجاع  األسمٌن)إلٌا( أي كان من 

إرثه وإرث والدته من ؼاصبهم حاتم وكذلن التخطٌط لهذه المهمة التً فٌها 

أو موت ! الن السٌد حاتم لد أصٌب بداء حب الثراء وال اعتمد مسؤلة حٌاة 

بؤنه سٌتردد بفعل أي شً من اجل إبماء الثروة لدٌه , حتى لو كلفه ذلن أن 

 ٌلجؤ لمتل من سٌواجهه ! .....

 سامر : طه , أتعلم بؤن السٌد حاتم لد سؤلنً ذات ٌوم إن كنت أعرفن أم ال ؟

 طه باستؽراب : وماذا أجبته ؟

ً  تفسٌرها فالحك ألول كانت سا مر : لمد رأٌت منه نظرات ٌصعب عل

نظراته ؼرٌبة وال توحً بنظرات سبلم أبداً , فخشٌت أن أُطرد من عملً , 

و من اجل أن أُحافظ على عملً وال أُطرد منه أجبته بؤنً ال اعرؾ أحداً 

ً من بهذا االسم مطلماً , وحالما سمع منً ذلن إذ أحسست بؤنه اطمؤن تجاه

 جدٌد .



141 
 

: ولكن لماذا سؤلن أنت بالذات عن طه ؟ فمد أخبرتنً سابماً بؤن عدد  ٌاسٌن

 عشرون عامبلً , فلَم سؤلن أنت بالذات ؟الالعاملٌن فً المصر نحو 

 سامر : فً الحمٌمة ال اعلم .

طه ولد وضع ٌداه على رأسه وانحناء رأسه لؤلرض ولال بعد أن زفر 

بحزن : إن األمر صعب , صعٌب جداً , ال ٌهمنً اإلرث الذي تركه والدي , 

تلن المسكٌنة لد تمتل نفسها إن أُجبرت على الزواج من ابن  مٌارالمهم هً 

 صدٌك والدها .

ي طه . وال اعتمد بؤنه : صعٌب صحٌح , ولكنه لٌس مستحٌبلً ٌا عزٌز ٌاسٌن

أكثر صعوبة من التحام المخفر . ولكن اخبرنً من الذي اخبر والدتن بؤن 

 عمن حاتم ٌرٌد إجبار ابنته بالزواج ألحد أصدلابه ؟

فً لصر حاتم هً من  طه : هنان سٌدة تدعى صفٌة كبٌرة الخدم والعاملٌن

 أخبرت أمً بذلن و بطلب من السٌدة سمار زوجة حاتم .

 هذا ٌعنً أن السٌدة سمار معارضة لرأي حاتم , ألٌس كذلن ؟ شبر :

طه : نعم , معارضة لرأي حاتم . حٌث أخبرتنا بؤنها لٌست راضٌة عما فعل 

نزل الذي نعٌش فٌه محاتم بؤخذه لثروة والدي منا . فهً التً لامت بشراء ال

 إٌذابها .أنا ووالدتً اآلن لنا , ولكن إن علم حاتم باألمر فحتما لن ٌتردد ب
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بٌن الحٌن واآلخر , هل  مٌار: لمد اخبرنً شبر بؤنن تلتمً باآلنسة  ٌاسٌن

 هذا صحٌح ؟

 طه واحمرار وجنتاه للٌبلً : نعم , صحٌح .

لسامر : متى تذهب للعمل فً المصر  ٌاسٌنعن إذنن ٌا طه .... : إذاً  ٌاسٌن

 ؟ٌا سامر 

 سامر : ؼداً صباحاً .

فً لٌلة الؽد فً المكان بؤن طه ٌنتظرها  مٌارحاول أن تخبر  : إذاً  ٌاسٌن

ا كً ٌجدوا حبلً مطه سٌجتمعون ؼداً معه أصدلاءالمعتاد , واخبرها بؤن 

 رأتنا هنان مع طه . نلمضٌتهما , كً ال تصبها الرهبة إ

وكبٌرة الخدم صفٌة ,  مٌارولال : السٌدة سمار واآلنسة  ٌاسٌنثم أعمب 

ننا بإعادة اإلرث لن ٌا سٌساعد والسٌدة صفٌةأعتمد بؤنها هً ووالدتها 

 .عزٌزي طه

 . ٌاسٌنطه : ولكن ما الذي تنوي أن تفعله ٌا عزٌزي 

: فً لٌلة الؽد سنحاول أن نخطط من اجل لضٌتن واألفضل أن ٌكون  ٌاسٌن

كونها داخل المصر . واآلن ٌا أصدلاء سٌكون  مٌارذلن بوجود اآلنسة 

 اجتماعنا فً لٌلة الؽد .
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أن هنان مهمة أخرى تنتظر األصدلاء , مهمة لٌست بالسهلة علٌهم ولد  ٌبدُ 

تكون اكبر من مهمة التحام المخفر , ولكن لٌس من العدل أن ٌؤخذ حاتم 

أمبلن أخٌه عابد فاألمبلن ٌجب أن ٌمبضها طه ووالدته فهً من حمهم هم 

طماعاً فمط , فحاتم لد أصٌب بداء حب الثراء و هذا الداء ٌجعل من صاحبه 

 ً , فهو مستعد أن ٌإذي الرب الناس إلٌه من اجل أمواله , لذا فخلؾ  جشعا

وهو فً  ٌاسٌن...... تكمن مسؤلة حٌاة أو موت , .. لد كوالٌس هذه المهمة

وإذا بشخص ٌنادٌه  من خلفه  : لٌل . الولع ظبلم  أنمنزله بعد  إلىطرٌمه 

 تولؾ .

ٌلتفت إلى من كان ٌطلب منه التولؾ حٌث لال بعد أن عرؾ مصدر  ٌاسٌن

! أهبلً ؟لال بابتسام : من األسود  حٌثالصوت الذي ال ٌبدوا ؼرٌبا علٌه , 

 هل استطٌع مساعدتن بشًء ؟, بن 

......حٌث لال األسود ولد اسند  ٌاسٌناألسود : نعم تستطٌع مساعدتً ٌا 

لً كانت هنان : هل تذكر عندما للت  ظهره على احد جدران المنازل التً

تلن النجوم التً فً السماء حتى لو اختفت ٌوما عن الوجود فستترن خلفها 

أثرا لٌذك ر الخبلبك بها , وال اعتمد أنن عاجز عن هذا ؟ .......ما كان لصدن 

 بذلن الكبلم الذي اثؤر فضولً ؟

ترن لن هذا األمر : سالمنزله  الطرٌكظهره لٌكمل  لؤلسود ولد أدار ٌاسٌن

 اللماء . إلى واآلن... . شفه بنفسنتتك أن فاألفضل ٌا عزٌزي
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, صدلنً عندما للت لً ذلن  ٌاسٌناألسود وبتجهم بعد أن اعتدل بولوفه : 

الذي تبلها , وترٌد الكبلم لم أنم لٌلتها , ولم ٌدخل فمً أي طعام فً الٌوم 

 أخبرنً أرجون .! ال تذهب ما كنت تمصد؟ بنفسً منً أن اعرؾ

 : هل أنت مصر بؤن تعرؾ ما كان ممصدي من كبلمً ؟ ٌاسٌن

 األسود بعد أن هدأ : أكثر مما تتخٌل .

بممدار ولد الترب من األسود حتى أصبحت المسافة بٌنه وبٌن األسود  ٌاسٌن

ًّ فمط , وركز كل نظره فً  شبر واحد األسود ثم أؼمض عٌنٌه وابتسم  عٌن

واسند ظهره إلى جدار كان بالمرب منه ...ثم لال بعد  وأشبن ٌدٌه إلى صدره

أن فتح عٌنٌه : عزٌزي ٌا اسود إن اإلنسان وكما تعلم ممبل على شًء ال بد 

منه وهو الموت . فالموت هو المبلذ الوحٌد لحٌاة اإلنسان شاء أم أبى ذلن , 

ل هو والمبر هو مبلذ أجسادنا , وعالم اآلخرة هو مبلذ أرواحنا . ولكن السإا

هل هذه هً نهاٌة اإلنسان ؟.......بالطبع ال , هنان شًء سٌبمً اإلنسان حٌاً 

وإن أخذ الموت حٌاته أو أخذ التراب جسده أو أخذت اآلخرة روحه وهو 

الفكر والعمل وكل ذلن مرتبط بؤعماله الصالحة , كل ذلن سٌجعل من 

مال الصالحة . اإلنسان خالداً , حتى لو أن الموت لد سلب حٌاته بسبب األع

ولكن هنان ما سٌنمل اإلنسان إلى عالم النسٌان وهً أعماله الطالحة . 

فاإلنسان ٌا عزٌزي األسود اكبر همة من تلن النجوم التً ستترن خلفها أثراً 

اء بن ؟ لذا كؾ عن إٌذاء بعد أن تختفً فهل تعجز أن تترن أثراً ٌذكر األحٌ

,  ماضٌن , ولتبدأ بداٌة جدٌدة األخطاء التً ارتكبتها فً وأصلحالناس 
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من دابرة الخلود ...... هذا ما هدفن هو فعل ما سٌجعل من ِذكرن ض واجعل

 كنت الصده ٌا عزٌزي األسود .

: من ٌكون هذا الشخص ؟! ولماذا اشعر بؤنً ضعٌؾ  األسود فً لرارة نفسه

أمام  أنا زعٌم اكبر عصابة فً هذه المدٌنة , لماذا أبدُ ضعٌؾ جداً  للؽاٌة ؟

أنا لد لمت بمهر كل العصابات التً فً هذه المدٌنة , أنا لد  هذا الشخص ؟

ت من اكبر ترأست عصابة تكّون عدد أفرادها من خمسمابة شخص . ولد ُعد  

 د  سمع بها ٌرتعد لما لها من شراسة . ولد عُ ٌواخطر العصابات وكل من 

 ؟دُ ضعٌفاً أمام هذا الشخصزعٌمها األلوى فً هذه المدٌنة . فلماذا ؟ لماذا أب

: ٌا أسود ..... بعد أن  ٌاسٌن......... رحل األسود من دون أي كبلم , فمال 

ولال : أنا  ٌاسٌنتولؾ األسود كالمصدوم من شًء لد أصابه ..... أردؾ 

وأنت سنصبح أصدلاء ذات ٌوم .......... أكمل األسود طرٌمه , وهو ٌجر 

خاسرة ......فمال : لماذا اشعر بؤنً لد بنفسه وكؤنه لد خرج من معركة 

هزمت شر هزٌمة ؟ أنا األسود الذي ال ٌمهر, هزمتنً بضع كلمات من ذلن 

 ........... !الشخص

 بن ٌا عزٌزي , كٌؾ حالن . أهبلطرٌمه : من مراد !  أكمل أنبعد  ٌاسٌن

:  منزله إلىحٌث كان ٌحمل معه كٌس من الخبز وهو فً طرٌمه  مراد

 ؟ وما الذي كان ٌفعله هنا معن ؟ األسود, هل كان ذلن ٌاسٌن
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 أصدلاءبؤننا سنكون  أخبرتهبابتسام : ال , ال شًء ٌا عزٌزي , فمط  ٌاسٌن

 سٌكون مختلفا عما كان علٌه ............ األسودمتؤكد بان  وأناذات ٌوم , 

 

 

 

(17) 

 عهد األصدلاء

 

فً الحدٌمة العامة وتحت ستار اللٌل الذي كسر ظبلمه ضوء الممر ببدرة 

 ٌاسٌنالمتوهج اجتمع األصدلاء على مماعد الحدٌمة ...... وبعد أن كان 

ابنة  مٌارجالساً نهض والفاً لٌنهض الجمٌع معه , لٌرحب بـ)طه( الذي احظر 

ان فمال عمه التً كانت تسٌر على استحٌاء من ذلن الجمع الذي كان هن

 . مٌار: أهبل بؤخٌنا طه , وكذلن أهبل بؤختنا واآلنسة  ٌاسٌن

 ٌاسٌنهإالء هم أصدلابً الذٌن لطالما حدثتِن عنهم , وهذا هو  مٌارطه : 

 لابد مجموعتنا .

 : السبلم علٌكم . وجههاومحنٌة الرأس ولد عبل الخجل  مٌار
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 بكما , تفضبل لاببل : أهبل ٌاسٌنالجمٌع : وعلٌكم السبلم .... فؤعمب 

 بالجلوس .

 بعد أن جلست : ألست أنت سامر الذي ٌعمل فً ذلن المصر اللعٌن؟ مٌار

 سامر بابتسام : نعم ٌا آنسة هذا أنا .

 من النوع السهل ٌا طه . وابابتسام : ٌبدُ أن أصدلابن لٌس مٌار

, كٌؾ  مٌار: حسنا ٌا اختنا  ٌاسٌنالجمٌع بضحكة خفٌفة .....فؤعمب  هاأعمب

استطعتً أن تفكري بالولوؾ إلى جانبنا ضد والدن من اجل استرداد كل 

الحموق التً سلبها من طه , هل ٌهون علٌن ذلن ؟ فالسٌد حاتم والدتن فً 

 .نهاٌة األمر 

, لو كان والدي رجبل طٌبا ولم ٌمدم على فعل  ٌاسٌن: اسمعنً ٌا سٌد  مٌار

وء , ولكن أبً لد ظلم شًء سٌا , فلن اسمح ألي احد بؤن ٌمترب منه بس

عمً عابد رحمه هللا , عندما أأتمنه عمً عابد الذي هو نفسه  والد طهوأخٌه 

على عابلته , وأبً بدوره لام بخٌانته ولم ٌصن أمانة عمً عابد . ولٌس هذا 

ا ٌعٌشان كالؽرباء فً هذه فمط بل سلب كل حموق طه ووالدته, وجعلهم

ه طه ووالدته . بل وأنا على ٌمٌن بؤن ٌده , ولد هان علٌه حالة ابن أخٌالدنٌا

م ستمتد من اجل إٌذاء والدتً وأنا أٌضاً , بسبب طمعه وحبه المفرط وذات ٌ

للمال والثراء . بل ولد هان علٌه أن ٌزوجنً من شخص أنا ال اعرفه بل ولم 

 ٌؤخذ رأًٌ حتى .
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 : وهل ستساعدٌننا ٌا آنسة ؟ ٌاسٌن

: من اجل أن احمً طه ووالدته وبل ومن اجل أن احمً أبً من إٌذاء  مٌار

 نفسه أٌضاً , نعم سؤساعدكم .

: أصؽوا إلً جٌدا ٌا أصدلاء لو سمحتم , ال أٌخفً علٌكم فإن هذه  ٌاسٌن

كون فٌها للٌلة جدا . واألسوأ من ذلن فمد تالمهمة معمدة كثٌرا و نسبة نجاحها 

ٌد حاتم لد ال ٌتردد بإٌذاء أي احد ٌشكل تهدٌدا مسؤلة حٌاة أو موت ألن الس

 لثروته . فهل انتم مستعدون للمخاطرة بحٌاتكم ؟

: ولكن , كٌؾ تطاوعكم  مٌارالجمٌع كعادتهم باإلٌجاب لد أجاب .... فؤعمبت 

أنفسكم للخوض بمثل هكذا مهمة خطرة ؟! أال تخافون على حٌاتكم؟! أبً لد 

 ٌا آنسة لن نترن أخٌنا طه ٌماطعها نجاح : الال ٌتردد بإٌذابكم إذا ..... 

, فمد تعاهدنا على أن نتعاون جمٌعنا فً السراء والضراء , و أن نكون وحده

 .هذا عهد األصدلاء ولن نتراجع عنهسندا لبعضنا البعض ...... ٌعمبه شبر : 

طه : شكرا لكم . سؤضل مدٌنا..... ٌماطعه سامر : ال ٌا عزٌزي طه ال تكمل 

 , فمد خاطرَت بنفسن من اجل إخراجً من السجن , أال تذكر . أرجون

ر : ولد خاطرت بنفسن أٌضا من اجل إخراج والدي من السجن بعد ٌٌعمبه شب

 أن أثبتنا جمٌعا براءته .

 طه : لمد كان واجبً .
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ة , أي أن مراد و شبر لن : هذه المهمة لن ٌشترن فٌها اإلخو ٌاسٌنٌعمبه 

 ها .ٌشتركا فٌ

اعتراضه : هل  نهض والفا وبتجهم أبدا أن ه مراد بعدعلٌٌنتفض 

 ؟!  ٌاسٌناستصؽرنً ٌا 

زهٌر : ال ٌا عزٌزي مراد فهذه مهمة خطرة , ولد .....ٌماطعه مراد : ولد 

 ماذا ٌا زهٌر ؟ ولد ماذا ؟

 نعٌم : ولد ال نعود منها أحٌاء ٌا مراد .

 جانب والدتن . إلىتكون  أنٌجب  األلل: على  ٌاسٌن

لم ٌستصؽرن هو أننً بمثل عمرن تماماً , ولد  ٌاسٌن: الدلٌل على أن  فارس

 أعفان من هذه المهمة بسبب أن والدتن لد ال ٌبمى لها احد .

بابتسامة مصطنعة : عزٌزي مراد أرجون تفهم مولفنا ........ٌماطعه  ٌاسٌن

 عهد ؟!, فؤٌن ذلن ال ٌاسٌنمراد : ولكننا لد تعاهدنا أن نتكاتؾ جمٌعا ٌا 

من اجل ولدتن ٌا عزٌزي , فمد ال نعود من هذه المهمة أحٌاء  : ٌاسٌن

: لمد كان لشبر الفضل األكبر فً مهامنا السابمة ,  ولال أردؾ......ثم !

ً وأرجو منه أن ال ٌعد هذا   له بسبب حالته . استضعافا

شبر وبابتسامة مصطنعة : ال ٌا صدٌمً ال تفكر هكذا , ٌحزننً أنً لن 

 رن بهذه المهمة , ولكن أنا أثك بؤخً شبٌر فهو سٌنوب عنً .أشا
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هذه هً الصدالة و , انتم شجعان حماً  ..... والدموع بانت معالمها : انتم مٌار

 إال فبل .

: مراد أرجون  ٌاسٌن..... ٌماطعه  ٌاسٌنمراد ولد ازداد ؼضبا : ولكن ٌا 

ولكن ٌكفً أن أخٌن مازلنا على عهدنا ووعدنا ,  مولفنا , أرجون , تفهم

 سامر سٌشاركنا فً هذه المهمة .

 طه : شكر هللا سٌعن ٌا مراد . ولكن ....... ٌماطعه مراد أٌضا : ولكن

.........فؤعمبه سامر بعد أن وضع كؾ ٌده على كتؾ مراد : أخً مراد ال أنا

نعرؾ هل سنعود من هذه المهمة سالمٌن أم ال . لذا أرجو منن أن تصؽً لنا 

فمد أصاب بؤن ال ٌشرن اإلخوة فً  , أبداً  ٌاسٌنجٌدا وال تعترض على رأي 

 هذه المهمة , وأرجو منن ٌا عزٌزي أن تهتم بؤمً ٌا أخً .

ً خارج  ٌنصرؾ مراد بؽضٍب تسبب بجرٌان دموعه مسرعا

لاببل : أرجو من هللا أن ٌوفمنا وٌكتب لمهمتنا  ٌاسٌن....فؤعمب الحدٌمة....

, واآلن ٌا أصدلاء , فكما أخبرتكم فإن هذا المهمة معمدة  النجاح الساحك

لى كثٌرا , فبل اعلم كٌفٌة التخطٌط لها ؼٌر أن سامر ٌجب أن ٌحاول إدخالنا إ

كونن ٌا سامر أحد العاملٌن  مٌارداخل المصر أثناء حفلة خطوبة اآلنسة 

 . مٌارهنان . ... وأنِت ٌا آنسة  

 , تفضل . ٌاسٌن: نعم ٌا سٌد  مٌار
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: هل ٌمكنن أن تطلبً من الدن أن ٌوفر األلنعة لكل المدعون ؟ فهكذا  ٌاسٌن

ى عاملٌن ؼرباء سٌسهل األمر لنا , وكً ال ٌتعرؾ والدِن على طه وال عل

 أي, ألننا سنتنكر أٌضا , وال تنسوا فؤن األثرٌاء سٌرحبون بهذه الفكرة 

. وهذه هً الخطة فمط , واآلن  األوربًستكون حفلة تنكرٌة من الطراز 

ً لد تكون العودة إلٌهم  بعدهُ  فلٌودع كل منا اآلخر ولتودعوا أهالٌكم وداعا

ً مبهم ً , أي ال تخبروهم بؤنكم ماضون مستحٌلة . ولٌكن وداعكم لهم وداعا ا

فً هذه المهمة كً ال ٌعترضوا طرٌمكم . فالسٌد حاتم ومرافمٌه لٌسوا وحدهم 

من سٌتواجد فً الحفل بل حتى مرافمً السٌد سلٌم وابنه السٌد سبلم . إذاً 

فمهمتنا لٌست بالسهلة ٌا إخوتً وأحبتً . فهدفنا هً األوراق المزورة التً 

 م إلى السجن......ستإدي بالسٌد حات

؟ ٌاسٌن! ...... فؤعمب طه : ماذا تمصد ٌا ؟!الجمٌع باندهاش : أوراق مزورة 

 اخبرنً أرجون .

: عزٌزي طه إن والدن رحمه هللا لد ترن خلفه ثروة كبٌرة من  ٌاسٌن

المحتمل انه لد ترن وصٌة بٌّن من خبللها انن أنت ووالدتن سترثان كل 

أمبلكه , فكٌؾ استطاع حاتم أن ٌؤخذ كل األمبلن من دون تزوٌر أوراق 

 وأرجو , إذاً الملكٌة , فمن المحتمل أن ٌكون السد حاتم لد زور كل األوراق 

فالسٌد حاتم مجرم تزوٌر ! و إذا استطعنا ؼدا أن  مٌارالمعذرة من اآلنسة 

نؤخذ األوراق فسنكشفه للعدالة كً تؤخذ مجراها بحك السٌد حاتم ..... ولكن 

لد ٌكون السٌد حاتم لعب اللعبة بشكل جٌد ولم ٌزور تلن األوراق بطرٌمة ما, 
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تكون احتمالٌة ال بؤس بها , لذلن فاحتمالٌة أن السٌد حاتم لد زور األوراق س

 . األمرفً نهاٌة مجرد احتمال ولكنه 

 طه : ولكن لَم لم تخبرنً بهذا األمر من لبل ؟

 : لم أرد منن أن تتؤمل شٌبا لد ال ٌكون له وجود , فٌخٌب أملن . ٌاسٌن

وكؤنها تذكرت أمراً مهماً ومرٌباً : ترى ألهذا األمر لد منع أبً كل من  مٌار

ن ٌدخل لؽرفته الخاصة ؟ لمد حذر حتى والدتً وأنا أٌضا من فً المصر أ

لدرجة انه لم ٌسمح حتى  االلتراب من ؼرفة خاصة فً المصر تخصه جداً 

 للخدم بان ٌمتربوا منها لتنظٌفها !

 فنسبة انه لد زور أوراق الملكٌة كبٌرة جداً . : إذاً  ٌاسٌن

 لن ؟: هب أن والدي لم ٌزور األوراق , ماذا بعد ذ مٌار

, ٌمكن حتى ال تصل ٌد والدِن لكما : سنهربكما أنِت وطه , إلى ابعد ما ٌاسٌن

وستتزوجان هنان , وسؤجعل طه مدٌر أعمالً فً المكان الذي سؤأخذكما 

لكن سٌكون , حتى تعٌشان بحرٌتكما .... وهذا آخر الحلول صدلانً , و إلٌه

 . أحٌاءكل ذلن إن بمٌنا 

سنهرب أنا وطه فً الحال فلن اسمح لكم بالمخاطرة بحٌاتكم من  : إذاً  مٌار

 اجل مهمة الخروج منها أحٌاءاً شبه مستحٌل .
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, لمد لررنا هذا وانتهى األمر , وال مجال فٌه  مٌار: اسمعٌنً ٌا آنسة  ٌاسٌن

 للنماش أو العدول عن هذه المهمة .

, وإذا خرجنا منها طه ولد زفر بحزن : ٌا الهً لد ال نخرج منها أحٌاءاً 

 بسبلم فسؤعٌش بمٌة حٌاتً هارباً .

: لم ٌبمى لنا سوى أمل واحد , وهو أرجو أن ٌكون السٌد حاتم لد زور  ٌاسٌن

ً العهد  ً ولنإدي معا أوراق الملكٌة فعبلً...... واآلن ٌا أصدلاء لنمؾ جمٌعا

سٌكون  ربما........... عهد األصدلاء , العهد الذي ربماالذي اعتدنا علٌه , 

 األخٌر .

على ٌد  كل منهم ٌدهولؾ الجمٌع وصنعوا مع شبر وعربته حلمة ووضع 

أم بعضنا ؟ ولد ال ٌعود الذي خطب فٌهم : ؼداً ال نعلم أنعود جمٌعنا ؟  ٌاسٌن

. الصدالة هً ة الصدالة , فالصدالة هً الحٌاة . لهذا ِوجدَت كلم احد منا

ه , الصدالة هً الكنز الذي كان ٌبحث الشمس الدافبة فً شتاء ال ٌرحم برد

عنه الخٌمٌابً , الصدالة هً مٌاه الظمآن , بل هً الهواء الذي عطش دم 

 الؽرٌك إلٌه .

وبكى شبر أٌضا وتعانك الجمٌع عناق  مٌارهتؾ الجمٌع وجرت دموع 

الباكٌة كؤن أشجار الحدٌمة بكت  مٌارومع صوت  ٌاسٌنالوداع . تشهد فٌهم 

ر . هبت رٌاح حركت أشجار الحدٌمة التً الصعب والمحٌّ ا لمولفهم ممعه

فما زلتم فً رٌعان شبابكم ,  حوا ,كؤنها ترٌد أن تمول ) ال تر , هنانكانت 
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 ٌاسٌنفمن آلمالكم وأحبلمكم التً لد تبمى وحٌدة بدونكم ( ..... فرد علٌها 

( كؤن  لاببلً )الصدالة هً منتهى آمالنا , وترابط للوبنا هو منتهى أحبلمنا

مماعد الحدٌمة لالت لهم ) أرجوكم اجلسوا , ال ترحلوا , وابموا ها هنا ( وكؤن 

رد علٌها ولال ) من المعٌب أن ننمض عهد األصدلاء , هذا العهد  ٌاسٌن

الذي بسببه ما زالت كلمة الصدالة أحلى من العسل ( , كؤن أزهار الحدٌمة 

ً ولالت ) ال , ال ت رحلوا فعطري ٌتؽنى بعطر المتواجدة هنان بكت أٌضا

ٌضاً رد علٌها أ ٌاسٌنآصرتكم , وانسجامكم , فبرحٌلكم ستذبل بتبلتً ( كؤن 

تعانك ٌاسٌن  ووعدنا حك علٌنا اإلٌفاء به ( . ولال ) عهد األصدلاء لسمنا ,

وشبر , والمسكٌنان ال ٌعلمان بؤنها اخوٌن فرلهم المدر وجمعهم من حٌث ال 

ً ولم ٌبمى فً الحدٌمة أحد , كؤن ذهب األ ٌعلمون ........ صدلاء جمٌعا

تواجدهم كان خٌاالً , أو كؤن تواجدهم كان مجرد وهم ال وجود له . هدأت 

ً , خٌم علٌها السكون وال شن بؤنه الهدوء الذي ٌسبك  الحدٌمة هدوءا ؼرٌبا

 العاصفة ...............
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(18) 

 تمردن....ولد وصلت لنهاٌة ...لكل تمرد نهاٌة .

 أحد حراس بوابة لصر السٌد حاتم : ألست أنت سامر ؟

سامر ومعه عربة مزٌنة باإلزهار تجرها فرس بٌضاء : نعم أٌها الحارس 

هذا أنا ولد أمرنً السٌد حاتم بنمل هذه الهداٌا إلى الداخل , وهإالء 

 سٌساعدوننا بتنظٌم الحفل , وأرجو منن أن تسمح لنا بالدخول .

 البوابة : بالطبع , بالطبع تفضلوا ..... تفضلوا . الحارس ولد فتح

الذي كان ٌمود العربة الممتلبة  ٌاسٌندخل سامر الذي كان ٌجلس بالمرب من 

وكان األصدلاء ٌسٌرون خلؾ  !.......بالعلب الكبٌرة والمزٌنة والفارؼة 

مرتدٌن األلنعة الخاصة بالحفل , حٌث أن دالعربة , وكانوا جمٌعا بزي الخدم 

األلنعة كانت  بؤمر من السٌد حاتم وبطلٍب من السٌدة سمار وإصرار اآلنسة 

 . أي أن األصدلاء لد استطاعوا التسلل إلى داخل المصر .مٌار

 آدم : انظروا إلى هذه الحدٌمة ما أكبرها وأجملها وأبهاها !

زهٌر : إن المحزن فً األمر , هو أن هذه الحدٌمة هً ملن لصدٌمنا طه 

 الشدٌد هً لٌست من نصٌبه فً الولت الحالً .ولؤلسؾ 

نعٌم : أنت للتها , فً الولت الحالً , وستكون من نصٌبه إذا كتب لنا التوفٌك 

 فً مهمتنا .
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 طه : شكرا لكم ٌا أعزابً .

زاهٌة والى هذا النهر الجاري وأسماكه نجاح : انظروا إلى طٌور الزٌنة 

 : لم تروا شٌباً بعد .األلوان !............... ٌماطعه سامر 

بعد أن دخلوا إلى المصر , حٌث لاعة الحفل والحضور الكثٌر من األثرٌاء 

واألؼنٌاء حٌث كانت أصوات الثرثرة والمهمهة هً السابدة فً حفل الخطوبة 

 ن لاعة الحفل كانت ذات زٌنة ال توصؾ .ذان , حٌث إ

دلونً ال اعرؾ فارس بهمس إلى األصدلاء : انظروا إلى تلن المابدة , ص

أسماء بعض أصناؾ الطعام المتواجد علٌها , انظروا إلى كل تلن األلوان 

 واألشكال من الطعام والحلوى والشراب .

 لٌنا أٌها األحمك وإال ُسنفضح .نظار إزهٌر بهمس وتجهم : ال تلفت األ

فارس بحماس : شكرا للسٌد حاتم على هذه الدعوة التً لن أنساها ما حٌٌت 

.........نجاح : ٌبدو أن فارس سٌصاب باإلؼماء بسبب اندهاشه أبدا .

 المفرط.

بهمس هو اآلخر : انظروا إلى كل هإالء الضٌوؾ , انظروا إلى  زهٌر

 مبلبسهم التً تدل على ثرابهم الفاحش . 

 ها لد استطعت إدخالكم إلى المصر , وماذا اآلن ؟,  ٌاسٌنسامر : 
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وا محلهم , اذهب خدم المتواجدٌن هنا لتحلِّ بهمس : علٌنا إبعاد بعض ال ٌاسٌن

سمار بهذا , واطلب منها أن تبعد عدد من الخدم مكافا لعددكم  السٌدةواخبر 

نذهب أنا وطه إلى الؽرفة الخاصة بالسٌد حاتم , لنفتش سلتحلوا محلهم , و

 ونرى فً ما إذا كانت هنان أوراق مزورة .

 سمار صاحبة المناع األسود  .طه بهمس أٌضا : اعتمد أن تلن هً السٌدة 

سامر : نعم إنها هً , واعتمد أنها فً انتظارنا اآلن ....... ومن بٌن كل 

الضٌوؾ استطاع سامر أن ٌصل إلى اآلنسة سمار التً كانت تنتظرهم لرب 

 الباب الداخلً للمصر : سٌدتً .

: نعم  بؤنكم ..... ٌماطعها سامر مٌارسمار : سامر ! هذا أنت ؟ لمد أخبرتنً 

ٌا سٌدتً , ولكن لٌس هنا , علٌنا أن نتكلم بعٌدا عن أنظار الضٌوؾ وخاصة 

 السٌد حاتم كً ال ٌُكشؾ أمرنا .

سامر بصوت مرتفع إلى أصدلابه المتنكرٌن : انتم أٌها الخدم احظروا 

 , واتبعونً إلى األعلى . مٌارصنادٌك الهداٌا الخاصة باآلنسة 

السٌد حاتم ولد نادى لـ)طه( المتنكر بزي الخدم والذي كان ٌرتدي لناعا 

ً بالحفل فجهل السٌد حاتم من ٌكون , حٌث نادى السٌد حاتم طه  خاصا

المتنكر: أنت هنان , أٌها الخادم تعال إلى هنا .......هنا هدبت األجراس 

عتاد , وانمطعت األنفاس .... أصبحت ضربات للوب األصدلاء أسرع من الم

وتحدٌدا إلى سكٌن لد احضرها معه . وتهٌا  احد جٌوبهٌده إلى  ٌاسٌنمد 
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للهجوم فً حال خرجت األمور عن مسارها المخطط لها . لم ٌرد طه لنداء 

الم تسمع ؟  ؟ السٌد حاتم فمال السٌد حاتم مجددا : أنت أٌها الخادم , ما بن

لمشهد الذي ٌحبس .......... جمٌع الضٌوؾ صرفوا أنظارهم إلى ذلن ا

األنفاس بالنسبة إلى األصدلاء . فؤعمب السٌد حاتم : تعال وناولنً شرابا من 

 تلن الطاولة .

طه ولد انطلك مسرعا إلى طاولة الطعام لٌحظر شرابا للسٌد حاتم , ولكن 

ر الخادم الحمٌمً بؤي صلة , مما أثاكانت كل تصرفاته ال تمت لتصرفات 

ن كل المدعوٌن للحفل , حٌث كانت ٌداه ترتجفان استؽراب السٌد حاتم وكذل

 من شدة توتره : تفضل .

 حاتم : اخلع لناعن .

سامر ٌتدخل : أرجو المعذرة سٌدي , فهذا الخادم جدٌد هنا , وال ٌعرؾ كٌؾ 

ٌتصرؾ , وكذلن.........فكرر السٌد حاتم كبلمه ونظرات عٌنٌه لد زادت 

 حدة : للت لن اخلع لناعن .

األمور عن مسارها أنا بهمس : اسمعونً ٌا أصدلاء فً حال خرجت  ٌاسٌن

 خذ السٌد حاتم كرهٌنة أما انتم فابتعدوا عن هذا المكان بسرعة .سؤحاول أن آ

 لن ندعن تخاطر بحٌاتن وحدن . , آدم : ال , بل سنبمى معن

 . ٌاسٌننجاح : جمٌعنا سنهجم ٌا 
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سٌدي لمد وصل السٌد  احد حراس بوابة المصر مسرعا وبصوت منخفض :

 سلٌم مع ابنه السٌد سبلم .

 سمار : عزٌزي اذهب ورحب بهم بسرعة , ال ٌجب أن تتؤخر عنهم .

حاتم : حسنا سؤذهب للترحٌب بهم .......حاتم ولد أعاد الشراب لـ)طه( : 

 وأنت انصرؾ إلى عملن بسرعة .

 سامر : فً خدمتن دابما سٌدي .

 ا .نعٌم بهمس : كاد أن ٌكشؾ أمرن

 خلفً بسرعة . مٌارسامر : واآلن انتم أٌها الخدم أحضروا هداٌا اآلنسة 

لد وجدوا بعض النسوة المشرفات على  مٌارعندما دخلوا إلى ؼرفة اآلنسة 

ً بحفل الخطوبة . حٌث كانت و مٌارتزٌٌن اآلنسة  ً خاصا التً ترتدي فستانا

ا الٌوم وخوفها من ذا وجه بابس بسبب أنها كانت مرتبكة من هذ مٌاراآلنسة 

أن ال ٌؤتً طه , أو أنها كانت خابفة أن ٌكشؾ أمرهم عند لدومهم . حٌث لم 

خروج إلى الضٌوؾ فً ٌبمى إال بعض اإلضافات الصؽٌرة لتصبح جاهزة لل

ن دخل األصدلاء و أزالوا األلنعة عن وجوههم انبهر طه الحفل . وما أ

لمشرفات على تزٌٌنها وتجهٌز إلى السٌدات ا مٌاربجمال عروسته , ولم تؤبه 

بشدة , بل ولم تؤبه  وعانمتهفستانها الخاص بالحفل وانطلمت إلى طه مسرعة 
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إلى كل المتواجدٌن فً ؼرفتها آنذان , حٌث اطرق الجمٌع برإوسهم إلى 

 األرض .

ها , وبان بعد أن حررت طه من لبضة ٌدٌَ  مٌار: احم , احم ......  ٌاسٌن

آسفة , لم أتمالن نفسً , فمد ضاق صدري وخفت  الخجل على وجهها : أنا

أال تؤتوا وتنمذونً من جحٌم الٌوم , وما أن رأٌت طه لم استطع السٌطرة 

 ً  . على نفسً , لذلن أرجو المعذرة حما

منِن  أرجوإلى السٌدة سمار :  ٌاسٌن: ال , ال علٌِن ٌا آنسة .... ٌهمس  ٌاسٌن

ما أخبرن به , وٌجب أن تبمً معنا  ٌا سٌدتً أن تُخرجً أولبن النسوة فلدي

 . مٌارأنِت والسٌدة صفٌة واآلنسة 

سمار : أنتن  , أٌتها السٌدات , أتمنى أن تؤخذن استراحة صؽٌرة فً الؽرفة 

المجاورة , ستؤخذكم السٌدة صفٌة إلٌها ...... سمار بهمس إلى صفٌة : 

 وعودي بسرعة . خذٌهن وتؤكدي من أنهن  سٌستمررن  فً الؽرفة المجاورة ,

 مٌارحتى تخرج السٌدات المشرفات على تجهٌز فستان  تسمار ولد انتظر

وتزٌٌنها , احتضنت طه ودموعها لد جرت على خدٌها : بنً طه , لمد 

 اشتمت إلٌن كثٌرا , كٌؾ حالن ؟

حرر من احتضان السٌدة طه : أنا بخٌر ٌا عمتً , بخٌر ...... وبعد أن ت

وهو كبٌرنا وأرجو أن تستمعً لما  ٌاسٌنبً وهذا : هإالء أصدلا سمار له

 سٌموله جٌدا .
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بكل شًء وأنا والسٌدة صفٌة عند أوامرن ٌا سٌد  مٌارسمار : لمد أخبرتنً 

 . ٌاسٌن

: أوال أرٌد من  مٌاربعد أن دخلت السٌدة صفٌة إلى ؼرفة اآلنسة  ٌاسٌن

فل , لٌحل السٌدة صفٌة أن تسحب ستة من الخدم المتواجدٌن فً لاعة الح

محلهم كل من نجاح وزهٌر وآدم ونعٌم وشبٌر وفارس لٌكونوا لرٌبٌن من 

السٌد حاتم , وعلٌكم االستعداد ألخذ السٌد سلٌم والسٌد حاتم كرهابن , إن 

أحسستم بؤي خطر أو رأٌتم أن الخطة لد خرجت عن مسارها , أما أنا وطه 

ورة فً ؼرفته الخاصة سندخل إلى ؼرفة السٌد حاتم لنفتش عن األوراق المز

, أما أنِت ٌا سٌدتً سمار ومع اآلنسة صفٌة  مٌارالتً حدثتنا عنها اآلنسة 

 مد ٌكشؾ أمرنا .فحاوال أن تؽطٌا على كل شًء 

 سمار : سنبذل جهدنا .

 : السٌدة صفٌة هل ٌمكنِن أن تؤخذٌنا إلى ؼرفة السٌد حاتم ؟ ٌاسٌن

: واآلن ٌا إخوتً هٌا انطلموا  ٌاسٌنصفٌة : بالطبع , سؤأخذكم إلٌها ....... 

 إلى مهامكم .

بعد أن لامت السٌدة صفٌة بوضع ستة من األصدلاء محل ستة من الخدم 

األصدلاء مستعدٌن  كل الذٌن كانوا ٌخدمون الضٌوؾ فً الحفل , كان

لبلنمضاض على السٌد حاتم والسد سلٌم فً حال داهمهم أي خطر . كان 

 بادل األحادٌث ولهمهة األثرٌاء واألؼنٌاء .المكان ٌضج بالحضور , وت
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 لد تؤخرت ألٌس كذلن ؟ مٌارسلٌم : حسنا ٌا سٌد حاتم اعتمد أن اآلنسة 

حاتم ولد نظر إلى سبلم مازحاً : أنا أرٌد من صهري سبلم أن ٌتشوق للٌبل 

لزوجته , فهذه اللحظات التً لدٌه اآلن هً من أجمل اللحظات فً عمره . 

 بنً سبلم ؟ألٌس كذلن ٌا 

ً : كبلمن عٌن سبلم واكتفى فمط بإ لم ٌرد حناء رأسه ..... فمال سلٌم ممهمها

الصواب ٌا سٌد حاتم , و اعتمد أن ابنً سبلم لن ٌرد على كبلمن , فالخجل 

 ٌحول دون ذلن .

............................... فً الطابك العلوي وبخطوات سرٌعة صفٌة : 

 ه هً ؼرفة السٌد حاتم , ولكن اعتمد بؤنها ممفلة .هذ ٌاسٌنحسناً ٌا سٌد 

 : أنِت اذهِب اآلن إلى عملِن ٌا سٌدة صفٌة , سنحاول أن نفتحها . ٌاسٌن

صفٌة بعد أن همت بالذهاب : أتمنى لكم النجاح بمهمتكما ...... ٌولفها 

 : تولفً لحظة من فضلن ٌا سٌدتً .ٌاسٌن

 ؟ ٌاسٌنصفٌة : ماذا هنان ٌا سٌد 

 : أرجو المعذرة , ولكن هل لدٌِن مشبن شعر ؟ ٌاسٌن

 صفٌة : نعم , ولكن ما ترٌد أن تصنع به ؟

 نجح بهذا ., ولعلنا ن بواسطته: سنحاول أن نفتح لفل الباب  ٌاسٌن
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المشابن المثبتة بشعرها : خذ تفضل ..... واآلن هل  إحدىتخرج صفٌة 

 تحتاج لشًء آخر .

 بعد أن اخذ المشبن : شكرا لِن , ٌمكنِن الذهاب . ٌاسٌن

....................... فً الطابك السفلً فً لاعة الحفل حٌث الموسٌمى 

مع لهمهتهم التً  ةوازدٌاد الضجٌج فً الماعة بسبب ثرثرة الحضور المستمر

ٌرٌدون من خبللها أن ٌبٌنوا لعضهم البعض كم هم أثرٌاء , زهٌر بٌن 

 فً الحفل ٌهمس لنجاح : هل سمعت ما لاله حاتم ؟الحاضرٌن 

نجاح بهمس : نعم , ٌرٌد أن ٌعطً بعض المزارع والمعامل والتً هً ملن 

بمناسبة أن األخٌر سٌكون  بن السٌد سلٌم ,لسبلم كهدٌة لصدٌمنا المسكٌن طه 

ً بوعد بلفور  هذا صهره بعد أٌام لبلبل ولد ذكرنً الحك ألول و. ولكن حما

 سماء الرب إلٌه من أن ٌتحمك ذلن .نجوم ال

فارس ٌتدخل بهمس أٌضا وبحماس : انظرا , إلى تلن الفتاة الجالسة هنان , 

 وانظرا إلى جمالها المبهر , والى ثرابها الفاحش .

ً  نجاح : ال تفكر باالرتباط بها , فلو لمت ببٌع اهلن فلن تستطٌع أن  مازحا

 تحصل على مهرها .

مضحن ٌا نجاح لحظة من فضلن  أنتم نجاح : كم فارس وهو ٌسخر من كبل

 . أحمكألموت من الضحن ...... 
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 و طه , ترى أٌن هما اآلن . ٌاسٌنزهٌر : أنا للك حٌال أمر 

آدم : أرجوكم حاولوا أن ال تجتمعوا بٌن الحٌن واآلخر كً ال تثٌروا الرٌبة 

 عند السٌد حاتم أو احد حراسة .

وطه هل ٌمكنن  ٌاسٌنٌا صدٌمً , أنا للك على زهٌر : آدم ! لمد أتٌت بولتن 

 أن تذهب إلٌهم بسرعة كً تؤتً بخبرهما إلٌنا ؟

آدم : ولكن ......... نجاح ال تملك سنحاول أن نسد النمص الحاصل بٌن الخدم 

 المتواجدٌن هنا .

 آدم : سؤذهب , ولن أتؤخر علٌكم .

 نعٌم ٌتدخل فجؤة أٌضا : إن مراد هنا .

باندهاش فمال زهٌر : ولكن ألم نطلب منه أن ال ٌؤتً معنا  جمٌع األصدلاء

 بهذا المهمة الخطرة ؟

 نجاح : و أٌن هو اآلن ؟

نعٌم : شبٌر ٌحاول إلناعه بان ٌذهب من هنا وال اعتمد أنه سٌفلح بذلن , فمد 

 كان مراد مصرا بؤن ٌخوض معنا ؼمار وخطورة هذه المهمة .

: إن سامر ٌطلب منا أن ال نجتمع كً  نجاح ولد رأى سامر ٌوما إلٌه بشًء

 ال نثٌر أي شكون .
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و  ٌاسٌن........................فً الطابك العلوي وبعد محاوالت متبادلة بٌن 

طه لفتح باب ؼرفة السٌد حاتم , حتى استطاع طه أخٌراً فتح باب ؼرفة 

ٌبدُ  : ٌاسٌن, بمشبن الشعر الذي أخذاه من السٌدة صفٌة السٌد حاتم الخاصة 

 تح الباب لنا بمدومه .أن آدم لد جلب الخٌر معه , لذا فُ 

 آدم : لمد للمنا علٌكم .

 طه : ال بؤس ٌا عزٌزي آدم , لمد فتح الباب بعد عناء طوٌل .

 : كٌؾ هً األحوال فً الحفل ؟ هل كل شًء على ما ٌرام ؟ ٌاسٌن

ال هكذا إلى اآلن , وأتمنى أن تستمر األحو حتىآدم : كل شًء على ما ٌرام 

 أن ننجز مهمتنا على أتم وجه .

: نحن سندخل اآلن إلى الؽرفة كً نملبها رأساً على عمب , حتى نجد  ٌاسٌن

 األوراق التً نبحث عنها .

 آدم : رافمتكما السبلمة , واآلن أنا ٌجب أن اذهب إلى الحفل إلى اللماء .

ؽرفة ذات رفوؾ و طه إلى ؼرفة حاتم الخاصة , وجدا ال ٌاسٌنبعد أن دخل 

مصنوعة من الخشب ذو الجودة العالٌة , فضبل عن أن الؽرفة كانت مرتبة 

 ؟ ٌاسٌنترتٌبا جٌدا , طه : واآلن من أٌن سنبدأ البحث ٌا 

 : أنت فتش فً تلن الرفوؾ , وأنا سؤذهب إلى األخرى . ٌاسٌن
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فستانها ب مٌار......................فً الطابك األرضً , فً لاعة الحفل تنزل 

الوردي , بعد أن ألحت علٌها والدتها وطلبت منها أن تصبر إلى  أن ٌنجح 

ً  جمٌع الحاضرٌن فً الحفل اآلنسة   مٌارطه وأصدلابه بمهمتهم الخطرة . ح

, تمدم إلٌها السٌد ذا وجه عابس  األخٌرةحٌث كانت وابدوا إعجابهم بجمالها 

اص ........ فمال السٌد سلٌم : سبلم ولكنها تجاهلته واتجهت إلى ممعدها الخ

ٌبدُ أن كنتً لم تتعرؾ على زوجها بسبب لناعه . ........ ذهب السٌد سبلم 

؟.......وبعد أن  مٌارفمال : كٌؾ حالِن ٌا آنسة  مٌارلٌجلس إلى جانب 

مجددا , صعك لذلن ولزم الصمت . فمال حاتم مخاطبا الفرلة  مٌارتجاهلته 

ٌمى التً أعلمتكم بها........... لمد رأى السٌد حاتم الموسٌمٌة : اعزفوا الموس

آدم وهو ٌنزل من الطابك العلوي , ولد رالبت عٌنا السٌد حاتم آدم جٌدا إلى 

أن انتهى به األمر بٌن الحاضرٌن فً الحفل , حٌث ارتاب حٌال خادم نزل 

من الطابك العلوي , ولد ازداد رٌبة أكثر عندما رأى خمسة آخرون من 

ولد تجمهروا حول آدم , فذهب حاتم إلى حارسه الذي ٌثك به جٌدا  الخدم

وهو كبٌر الحرس وطلب منه المدوم معه ولد صعد إلى الطابك العلوي خلسة 

طوات مسرعة إلى أن كً ال ٌراه أحد , سار السٌد حاتم وكبٌر الحرس بخ

الخاصة والتً لد فتحها أحدهم . حٌث رأى ابن أخٌه طه وصبل إلى ؼرفته 

ن بٌن الرفوؾ حٌث أٌمن السٌد حاتم تماما أن طه ٌفتشا آخر معه شخصو

ٌبحث عن األوراق المزورة . عاد السٌد حاتم مع حارسة إلى الحفل , حٌث 

جمع عدد من الحراس مسلحٌن بمسدسات تحت مبلبسهم . إلى أن لاموا 

 بجمع كل األصدلاء واحداً تلوا اآلخر .
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بٌن الرفوؾ: ٌا  ٌاسٌن.................... فً ؼرفة حاتم الخاصة جدا , ٌفتش 

 الهً أٌن خبؤ حاتم تلن األوراق ؟

 طه : ترى هل خبؤها فً هذه الؽرفة حما ؟

 نه لد خبؤها هنا فً مكان ما .: أنا متؤكد من أ ٌاسٌن

 صوت ؼلٌظ وذو نبرة حادة من خلفهم : ارفعا أٌدٌكما إلى األعلى .

ً مسدس ٌحمله ولد استدار لٌرى شخصا ط  ولد وجهه نحوهما تماماً : حاتم ! ا

كً ألتلن من خبللها ٌا طه ألتخلص من ابحث عن حجة  حاتم : لمد كنتُ 

 الملك الذي تسببه لً كل ٌوم , والٌوم ها لد عثرت علٌها .

 طه : أتٌت ألخذ حمً وحك والدتً منن ٌا حاتم .

إن البماء لؤللوى , حتى لو كان هنان حٌك لد  حاتم : ولكن هنان لانون ٌمول

 . ٌجب أن تؤخذه بالموة ٌا طهُسلب منن , ف

: بل إن البماء للحك ٌا حاتم , إن لانون البماء لؤللوى مكانه هنان داخل  ٌاسٌن

 الؽابات , و بٌن الوحوش الضارٌة .

 ً ها و طه : اسكت أنت , لم أكلمن أٌ ٌاسٌننحو  حاتم وما زال مسدسه موجها

 اللص .
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طه بؽضب وبصوت مرتفع : بل أنت اللص ٌا حاتم , أنت الذي خنت أمانة 

 والدي , وسرلت اإلرث الذي تركه لً ولوالدتً , أنت اللص ٌا حاتم .

حاتم بصوت مرتفع وبؽضب : أترٌد منً أن اترن كل هذه الثروة بٌد شخص 

ها تكبر شٌبا مثلن , ال ٌعرؾ كٌؾ ٌدٌرها . ثروة والدن تحتاج إلى من ٌجعل

فشٌبا , تحتاج إلى من ٌستثمر أموالها , فؤنت ال تملن أدنى خبرة إلدارة هذه 

 الثروة .

 : ٌبدُ انن مرٌض ٌا حاتم , ونماش شخص مثل ال ٌجدي نفعاً . ٌاسٌن

حاتم مخاطبا الحرس : خذوهم إلى الفناء الخلفً والتلوهم واحدا تلو اآلخر , 

 .وال تنسوا أن تمتلوا طه أوالً 

ً ٌرتدي زي  كبٌر الحرس : سٌدي أحد حراس البوابة لال بؤن هنان شخصا

 ً خرج مسرعاً و المصر أحصنةمن  العاملٌن فً المصر ولد لام بؤخذ حصانا

 اللحاق به . من المصر ولم ٌستطع الحراس

 حاتم : سنبحث فً أمره فٌما بعد .

من الباب الخلفً الداخلً  او طه وتم إخراجهم ٌاسٌنمن  كل تمٌٌد ٌدتم 

ً  األٌديممٌدي للمصر , حٌث وجدا كل األصدلاء هنان  وحولهم رجال  أٌضا

ً , من ٌرٌد أن ٌموت أوالً بعد  حاتم , فمال كبٌر الحراس باستخفاؾ : حسنا

 طه ؟
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: اسمعونً ٌا شباب , رؼم أننا لم ننجح بمهمتنا , إال أننا لم نخسر ,  ٌاسٌن

بها لهً شرؾ لنا ألننا أردنا أن نعٌد  ممٌدٌنوت ونحن فهذه الحبال التً سنم

الحك ألصحابه , فهذا الموت هو موت الشرؾ , ظاهره للعدو خسارة , 

ن حاتم أن هذه هً نهاٌة طه , ولكنه نسً أن ار . لد ظوباطنه للحك انتص

هذه هً بداٌة طه . لد ٌمتلنا حاتم مرة واحدة هذا الٌوم , ولكنه سٌموت ألؾ 

 ٌوم , لذا فهل مازلتم على عهدكم ؟مرة كل 

, نحن على العهد  ٌاسٌنالجمٌع : نحن على العهد ..........فؤعمب زهٌر : 

 ٌاسٌنولو لتلنا ألؾ مرة ............ فارس بل أن زهٌر ٌتكلم عنه نفسه ٌا 

 وهو ال ٌمثلنً .

 الجمٌع باندهاش , فمال نعٌم : فارس , ماذا تمول ٌا صدٌمً ؟

, لمد لال زهٌر نحن على عهدنا ولو لتلنا ألؾ مرة , ولكن أنا فارس : نعم 

مازلت على العهد ولو لتلونً مبة ألؾ مرة ............. أعمبه الجمٌع 

بالضحن ............. فمال كبٌر الحرس : العجب منكم , انتم على أبواب 

 الموت وتضحكون !

بواب االستٌماظ , فبعد : لسنا على أبواب الموت ٌا هذا , بل نحن عل أ ٌاسٌن

 الموت ستبدأ حٌاتنا فعبل .

الحارس بصوت مرتفع : أجلسوا كل واحد منهم على ركبتٌه واجعلوهم على 

 بهم . األخٌر خط واحد , وانتظرونً حتى أعود ألرى ما رأي السٌد حاتم
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بهمس : ٌا أخوتً األعزاء , لمد سمعت كبٌر الحرس لد لال لحاتم بؤن  ٌاسٌن

ذو زي كزي العاملٌن فً المصر لد هرب من المصر ولم ٌستطع  شخصاً ما

 احد اللحاق به بعد أن اخذ حصانا من المصر , فهل لدٌكم علم بمن ٌكون ؟

 الجمٌع ولد بانت على وجوههم الفرحة ....فمال نعٌم : هذا رابع .

 : هل تعرفون من ٌكون ٌا أصدلاء ؟ ٌاسٌن

إلى المصر خلفنا , ومن دون علمنا  . لمد تسلل ٌاسٌنفارس : إنه مراد ٌا 

 أٌضا.

على نفس  مٌار..................... داخل لاعة الحفل , سبلم الجالس لرب 

الطاولة المزٌنة بؤجمل الزهور , ولد تكلم بعصبٌة بمرارة نفسه : ماِل هذه 

هل أنت منزعجة من  مٌارالفتاة تتجاهلنً باستمرار !............ فمال لها : 

 ؟ شًء ما

بالصمت مجدداً , بل ولم تكترث له أبداً ....... إلى أن رأت  مٌاراكتفت 

: آنستً  مٌارذن مسرعة وشاحبة الوجه فهمست صفٌة بإصفٌة أتت نحوها 

 إن السٌد حاتم لد أمسن جمٌع أصدلاء السٌد طه .

جذبت انتباه الحاضرٌن بصوتها المرتفع والذي ٌنم عن الملك  ولد مٌار

عندما رأت السٌد  مٌارواالندهاش : ماذا للِت ٌا صفٌة ؟ ............. ولفت 

الحفل مجدداً , فمالت بصوت سمعه كل الحاضرٌن :  لاعة حاتم لد دخل
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ً  كل الحاضر هنا , أنا أفضل أن أموت مبة ألؾ مرة على أن  لٌشهد عل

وج من سبلم بن السٌد سلٌم , وهذا لطعاً آخر كبلم لدي . واآلن فلٌتفضل تز

كل من السٌد سلٌم وابنه السٌد سبلم  ولٌتفضبل ببل مطرود خارج المصر فبل 

 حفل خطوبة وال هم ٌحزنون .

البة اندهش كل الحاضرٌن مما سمعوه لتوهم ولاموا بنزع ألنعتهم وبدءوا بمر

وعٌناه وفمه  مٌاراتم , وكان ٌنظر لصعك حما سٌجري من أحداث . 

مفتوحان بشكل اكبر من العادة لشدة اندهاشه وصدمته مما رأت عٌناه 

وسمعت أُذناه . حٌث تجمد بسبب المشهد المإلم بالنسبة له والذي حدث أمام 

عٌنٌه ......عندها لال سلٌم والذي لام برمً كؤس العصٌر من ٌده  نحو 

اتم , هذه إهانة لً ال تؽتفر , ولن أُمررها من األرض وأمام السٌد حاتم : ح

دون حساب . هٌا بنا ٌا سبلم , فبل مكان لنا هنا , وال ٌربطنا بحاتم شًء بعد 

 اآلن ..........خرج االثنان بعد أن لاما برمً ألنعتهما أمام حاتم .

 حاتم : سلٌم , أُأكد لن إن األمور لد خرجت عن سٌطرتً , فما حدث أمامن

 . ؤصلح األمر أعدن بذلن, وس مٌارو نتاج تهور اآلن ه

بعٌنٌن ؼاضبتٌن ,  مٌارخرج سلٌم مع ابنه سبلم ؼاضبٌن , فالتفت حاتم إلى 

ووجه عابس , ولبضتا ٌدٌه ترتجفان بسبب شدة ؼضبه , عندها لال بعد أن 

, ستسجنٌن بٌن  , أعدِن بذلن مٌاربسبابة ٌده : ستمتلٌن ٌا  مٌارأشار إلى 

تمول بمرارة نفسها : ما  مٌارأربعة جدران إلى أن تموِت وحٌدة ...... كانت 

هذا ؟ ٌنبؽً أن ٌصبنً الرعب من كبلم والدي هذا , فلَم لم اخؾ من تهدٌده 



172 
 

ونظرات عٌنٌه التً تنم عن ؼضبه الشدٌد حتى , أنا التً أخاؾ حتى من 

! ..ؼرٌب ...ؼرٌب ه المرة ؟ضل أبً عندما ٌؽضب , فلَم لم اخؾ منه هذ

 حماً!

اللعٌنة إلى ؼرفتها واحبسوها هنان  مٌارحاتم ٌنادي على حراسه : خذوا 

واحرسوا ؼرفتها جٌداً وال تدعوها تخرج منها أبداً , وكذلن اخرجوا كل 

الحاضرٌن إلى هذا الحفل اللعٌن , فلمد انتهى الحفل بخسارة حاتم , نعم لمد 

 تم , خسارة لم تخطر على البال وال على الخاطر .انتهى الحفل بخسارة حا

كبٌر الحرس بهمس : سٌدي , لمد جمعنا كل المتسللٌن إلى الحفل فً الفناء 

 الخلفً للمصر , ماذا تؤمرنا أن نفعل بهم ؟

ً , وال تنسى أن تمتلوا طه أوالً ,  لم أوحاتم بهمس أٌضا : التلوهم جمٌعا

 . األحمك أٌهابمتلهم جمٌعاً  أخبرن

 األخٌر رأٌناخذ  أن األفضلمن  أننعم ٌا سٌدي ولكن ظننت  كبٌر الحرس :

 حسنا , كما ترٌد ٌا سٌدي . فٌهم ,

بعد أن ذهب كبٌر الحرس , تمدم احد الحاضرٌن للسٌد حاتم لٌخفؾ عنه 

واسمه حّسان وهو المدٌر العام لشرطة المدٌنة : سٌد حاتم أرجو أن تهدأ 

 . األمرفً نهاٌة حه للٌبل, فكل شًء ٌمكن إصبل
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مماعد صالة الحفل : كٌؾ أهدأ  ٌا حّسان ؟ كٌؾ  إحدىحاتم ولد جلس على 

 وابنتً لدمت لً إهانة لٌس كمثلها إهانة . أهدأ

............................. فً الفناء الخلفً , كبٌر الحرس : لمد جاء األمر 

 بمتلكم جمٌعاً , هٌا استعدوا لوداع الدنٌا .

 الجمٌع ......زهٌر : ٌا إلهً .ارتبن 

 طه : أنا آسؾ  ٌا أصدلاء فؤنا من ألحمكم بهذا األمر الخطٌر .

شبٌر : ال تمل هذا ٌا صدٌمً , فإن لم نساعد بعضنا البعض , فصدالتنا لٌست 

 صدالة حمٌمة , فالصدالة الحمة لد وجدت لمثل هكذا موالؾ .

ٌمتلنا . فما فعلناه هو من اجل  : اسمعنً ٌا هذا , لٌس لحاتم الحك بؤن ٌاسٌن

 أن نسترد حك صدٌمنا طه , وهذا ال ٌعطٌكم الحك بمتلنا .

كبٌر الحرس : ٌبدُ أن هنان أحد ما لد خاؾ من الموت بعد أن لال إن حٌاتنا 

 ستبدأ بموتنا .

 : ال ٌا هذا , لست خابفاً , بل إن الذي ٌجب علٌه أن ٌخاؾ هو أنت . ٌاسٌن

 ٌجب أن أخاؾ أنا ؟ ماذا تمصد بكبلمن ؟ كبٌر الحرس : ولمَ 

: أنظر حولن , كل هإالء الذٌن حولن من الحراس والذٌن ٌؤتمرون  ٌاسٌن

إن لم ٌكن جمٌعهم بؤمر من  بعض منهم أوبؤمرن , ذات ٌوم لد ٌمتلن أحدهم 
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عن خدماتن , سٌرسل فبعد أن ٌستؽنً السٌد حاتم  سٌدن . فهذه هً الدنٌا ,

 ٌحل محلن .الذٌن معن لمتلن , والرجال هإالء  أحد

كبٌر الحرس بؽضب وتوتر : أنت أٌها األحمك . لمد ثرثرت بما فٌه الكفاٌة , 

 وساعصً أوامر السٌد حاتم هذه المرة , وسؤلتلن لبل صدٌمن طه .

جمٌع  ...........ثم تبعه طه : أٌها الحارس أرجون ال تفعل والتلنً أنا أوالً 

 ً كل منهم ٌرٌد أن ٌموت لبل اآلخر , فملبت  فمد كان , األصدلاء أٌضا

الفناء الخلفً . إلى أن لاطعهم كبٌر الحرس برصاصة  أرجاءأصواتهم 

أطلمها فً الهواء . كبٌر الحرس : ما هذا , ما هذا ٌا إلهً , أول مرة فً 

كل واحد منهم ٌفضل الموت لبل اآلخر  من الفتٌانحٌاتً أرى مجموعة 

, حٌث وضع  أوالً  ٌاسٌنبتصوٌب مسدسه نحو رأس .......فمام كبٌر الحرس 

مرتفع  , وجمٌع األصدلاء ٌنادون بصوت فوهة مسدسه على جبٌن ٌاسٌن

( . فمال كبٌر الحرس بعد أن وضع مسدسه على ٌاسٌن):  وبعٌنٌن دامعتٌن

: إلى الوداع ٌا ........... لم ٌكمل كبٌر الحرس كبلمه حتى  ٌاسٌنجبٌن 

سمط مسدسه من ٌده التً سالت منها الدماء . ثم التفت كبٌر الحرس إلى 

أعلى السور الذي ٌحٌط بالمصر فً فنابه الخلفً لٌرى شخص ذو رداء اسود 

نه دخان الرصاصة التً والفا على السور بثبات وبٌده مسدس لد خرج م

ممتلا برجال توزعوا على  ر, حٌث كان كل سور المص ا نحو ٌدهأطلمه

. فمال كبٌر الحرس الذي أمسن ٌده التً تنزؾ  األسودجانبً صاحب الرداء 

 السلٌمة ومحنً الظهر بسبب شدة ألمه : من أنت ٌا هذا ؟ودماً بٌده األخرى 
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 : األسود ! وفرح بذهول ٌاسٌنفمال 

دون أن  هموال تتركوا أي احد من علٌهم ا: هٌا اهجمو فصاح األسود برجاله

................حدثت معركة اضطررتم التلوهم جمٌعاً  وإذا, تطرحوه أرضاً 

بٌن رجال األسود و بٌن رجال حاتم . ثم نزل مراد من أعلى سور المصر 

م األصدلاء إلى المعركة التً لٌفن وثاق جمٌع أصدلابه . ثم انض وأسرع

 ٌع رجال حاتم وأسرهم جمٌعا .انتهت بالمبض على جم

 بعد أن عانك مراد : كنت اعلم بؤنن ستؤتً . ٌاسٌن

 األخٌر : لهذا لمَت بتؤخٌر كبٌر الحرس من خبلل إلهابه بالكبلممستدرن طه 

 الذي جرى بٌنن وبٌنه !

نحو األسود بابتسامة ما أشرلها إلى أن أصبحت المسافة بٌنه  ٌاسٌنتمدَم 

للت لن أننا سنصبح أصدلاءاً  عندمار تذكُ , فمال : أ واحداً  وبٌن األسود شبراً 

 ذات ٌوم ؟

 األسود : نعم أذكر ذلن , وتمنٌت أن ٌؤتً ذلن الٌوم فعبل , وها لد أتى .

 عٌنٌه أؼمض أنبعد  األخٌر شعرواألسود حٌث  ٌاسٌنتعانك كل من 

مبدأ  أنسبب هذه الروحٌة هو  أنبروحٌة ؼرٌبة بهذا العناق , حٌث علم 

بداخله , فمد كان لاسً الملب وال ٌعرؾ شٌباً ؼٌر الحٌاة  لد نبض اإلنسانٌة

ر حٌاته  ٌاسٌن فمد تعلم من اآلن أما,  اإلجرامٌة ً وٌسّخِ كٌؾ سٌكون إنسانا
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, واآلن هنان ما  حدٌثه : سٌكون بٌننا كبلم طوٌل ٌاسٌنلئلنسانٌة حٌث لال 

ً  فعله .  عل

 األسود : وما هو ؟

 : ٌا أصدلاء هٌا تعالوا معً , وكذلن أنت ٌا اسود . ٌاسٌن

ذهب األسود برفمة األصدلاء ولد دخل معهم بعض من رجال األسود للحماٌة 

والذي ٌطل للمصر الداخلً بؤمر من األسود . حٌث دخلوا من الباب الخلفً 

على الفناء الخلفً , ٌماتلون كل من ٌعترض طرٌمهم من رجال حاتم . إلى 

فً كل الحاضرٌن  ٌاسٌنروا عند الصالة الخاصة بالحفل . فصاح أن استم

الذٌن كادوا أن ٌخرجوا من صالة الحفل : تولفوا لو سمحتم أٌها السادة 

........ بعد أن تولؾ كل الحاضرٌن , وولؾ حاتم مندهشا , فمد ظن أن 

ً . لال  ن : أٌها السادة , هنان ما ٌجب أ ٌاسٌنكبٌر حرسه لام بمتلهم جمٌعا

تعرفوه , وهو أن حاتم هذا الذي أمامكم لٌس أكثر من لص .............. 

وألؾ سإال , بٌنهم ضجٌج كبلم عندما سمع الحاضرٌن هذا الكبلم دار 

هو نفسه  التولؾالذي طلب منهم  الشاب, عن ما ٌمصده ذلن وسإال

كن هل لٌكمل : ال اعلم من أٌن ابدأ الكبلم , ول ٌاسٌن. استطرد (......ٌاسٌن)

تعلمون لوال هذا الشهم الذي ربما جمٌعكم لد سمع عنه والذي ٌدعى األسود 

دار  لد أنمذنا من أن ٌمتلنا رجال حاتم فً الفناء الخلفً لمصره .........

ضجٌج آخر بٌن الحاضرٌن , ثم تمدم حّسان لٌسؤل حاتم : حاتم هل كبلم ذلن 

 الشاب صحٌح ؟
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ً اكتفى حاتم بالصمت لشدة اندهاشه  ......... وارتباكه وتوتره بل ولخوفه أٌضا

أن لحاتم  تعلمون: لٌس هذا فمط أٌها السادة , هل  مولكبلمه لٌ ٌاسٌنفؤكمل 

 أخا كان ٌدعى عابد أم ال ؟

 ولد توفً منذُ زمن ., حّسان : نعم ٌا بنً نعلم هذا 

: ولكن أٌن ذهبت ثروة السٌد عابد ؟ فكلكم تعلمون أن السٌد عابد  ٌاسٌن

 حمه هللا له ثروة كبٌرة .ر

احد الحاضرٌن وٌدعى ُهمام : اعتمد أنها لد ذهبت إلى وزوجته وكذلن ولده 

 ٌدعى ..... ما كان اسمه ٌا ترى ؟ الذي ٌدعى......

 طه : ٌدعى طه , ألٌس كذلن ٌا سٌدي ؟

 ُهمام : نعم , نعم ٌدعى طه ؟

 طه : أنا هو طه بن السٌد عابد .

ووجهوا نظراتهم الحادة إلى حاتم الذي بمً فً  تفاجا الحضور جمٌعهم ,

إن السٌد حاتم لد لام بسرلة ,  السادة: ال أٌها  ٌاسٌنحٌرة من أمرة . .......

 .ًءطه وزوجته . ولم ٌبمً لهما أي ش كل أمبلن السٌد عابد التً تركها البنه

حاتم بؽضب : ال , هذا كذب وافتراء , كل ما لااله هذٌن االثنٌن كذب 

.....ٌماطعه حّسان : أرجو أن تهدأ ٌا سٌد حاتم , وبصفتً المدٌر العام ...

لشرطة هذه المدٌنة أرٌد أن افتح تحمٌماً بشان هذه المضٌة , والتحمٌك لد بدأ 
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اآلن وهنا , فإن كان هذٌن الشابٌن كاذبٌن وٌرٌدان االفتراء علٌن سؤلمً 

فبل  كما تمول رٌان علٌنالمبض علٌهما بعد أن ننهً التحمٌك , فإذا كانا ٌفت

 داعً للخوؾ أبدا .

و  ٌاسٌنبعد أن دار ضجٌج آخر أٌضا بٌن الحاضرٌن , بٌن مصدلا لما لاله 

 بٌن متردد لذلن : لال حّسان : ولكن لَم كان السٌد حاتم ٌرٌد لتلكم ٌا بنً ؟

 تكلم .

,   خاصة بحاتم: ألن طه وأنا كنا نبحث عن أوراق مزورة فً ؼرفة  ٌاسٌن

لكها حاتم تكنا نبحث عن تلن األوراق الباطلة والتً تثبت أن األمبلن التً ٌم

 كلها ملن له ولٌس لـ)طه( .

 : هل ترٌد أن تصدلهم ٌا حّسان وتكذبنً ؟بارتبان وتوتر حاتم 

دلٌل ٌثبت لدٌه حد أ أيحّسان : ال ٌا سٌد حاتم , وضٌفتً هً أن ال أكذب 

 الشابٌن كاذبٌن , فمَم خوفن هذا ؟صحة كبلمه . ثم إذا كان هذٌن 

ٌملكها باسمً  والدي رحمه هللا , حول كل األمبلن التً طه : لبل أن وفات

 كٌؾ استطاع حاتم أن ٌؤخذ كل شًء من دون تزوٌر ؟ وباسم والدتً . إذاً 

هل لدٌكما دلٌل ٌثبت صحة ما  ثم حّسان : ولكن هذا كبلم خطٌر جداً ٌا بنً ,

 سمحتما . تموالنه ؟ أجٌبا لو



179 
 

ً خشبٌا صؽٌراً هً سمار وأثناء نزولها من الطابك العلوي و تحمل صندولا

 . الشابٌنن , هنان دلٌل لاطع لما لاله هذٌبٌن ٌدٌها : نعم ٌا سٌد حّسان 

 ً  بعد أن أصٌب السٌد حاتم بخٌبة أمل كبٌرة مما لالته السٌدة سمار, وخصوصا

حّسان بعد أن رفع لال  رؾ علٌه .بعد أن رأى بٌن ٌدٌها صندولا خشبٌاً لد تع

سلم : السٌدة نظره إلى األعلى نحو سمار التً تنزل من الطابك العلوي عبر ال

 ٌا سٌدتً ؟ سمار ! وما هو الدلٌل

هذا وما فً داخل  , الحمٌمة التً ترٌدها سمار : فً هذا الصندوق ستجد كل

الصندوق سٌنهً كل شًء , فهذا الصندوق كان فً الؽرفة الخاصة بالسٌد 

, حٌث ٌحتوي هذا  من تلن الؽرفةحاتم , ولد منع كل شخص من االلتراب 

الصندوق على كل األوراق المزورة واألوراق الحمٌمٌة التً تثبت أن كل 

 . األمبلن التً ٌمتلكها حاتم هً باألصل ملن لـ)طه( وكذلن والدته

 حّسان : هل هذا الصندوق لن ٌا سٌد حاتم ؟

 حاتم ولد اطرق برأسه , واكتفى بالصمت مجدداً .

التً ناولته ذلن الصندوق , خذ السٌد حّسان الصندوق من سمار عندما ا 

وذهب لٌجلس على احد طاوالت صالة الحفل ......حاتم وبنظراته المتوجهة 

 َم فعلتً هذا ٌا سمار ؟إلى السٌدة سمار , كؤن نظراته تمول : ل
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كانت سمار تنظر إلٌه بطرفً عٌنٌها .........فمال السٌد حّسان : سٌد حاتم 

فؤنت متهم بمضٌة تزوٌر واختبلس  , بصفتً المدٌر العام لشرطة هذه المدٌنة

. لذا  أموال , وكذلن أنت متهم بمحاولة لتل , سٌتم الكشؾ عنها بعد التحمٌك

حاتم إلى مخفر شرطة حً السبلم كونه الرب مخفر أٌها الحراس خذوا السٌد 

 لنا . أما انتم أٌها الشباب فستؤتون معنا أٌضا , لتُؤخذ إفادتكم جمٌعا .

 ً .ف: سٌدي رجال حاتم الذٌن أمرهم بمتلنا فً الفناء الخل ٌاسٌن

حّسان : حسب هذه األوراق فإن نسبة تسعون بالمابة هً ملٌن للسٌد طه 

ٌملكه السٌد حاتم هً نسبة عشرة بالمابة فمط . لذا فإن كل ووالدته . أما ما 

هذه األمبلن والتً نسبتها تسعون بالمابة ستعود للسٌد طه ووالدته . 

 وستساعدهما العدالة بإعادة كل أمبلكهما .

و طه عناق فرح باالنتصار الساحك , ذلن االنتصار  ٌاسٌنتعانك كل من 

للؽاٌة . وتبعه بعد ذلن  النجاح فٌها للٌلة مهمة كانت نسبةالذي جاء بعد تنفٌذ 

 كل األصدلاء مباركٌن لـ)طه( بمناسبة استرجاع حموله . 

ٌرٌد لمابن فً مكان  هإن األسود لد طلب منً أن أخبرن بؤن , ٌاسٌن مراد :

ً  تعارفكما  ٌاسٌنمكان ٌمصد بالضبط , فمال لً إن  أي. لمد سؤلته  ؼداً صباحا

 حالما تخبره .المكان الممصود سٌعرؾ 
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عن األسود , ولكن لم ٌجد أي أثراً له . فكان ٌجب على األسود  ٌاسٌنبحث 

أن ٌبتعد عن المصر بعد أن سمع بؤن بٌن الحاضرٌن المدٌر العام لشرطة 

 : شكرا لن ٌا أسود................ ٌاسٌنالمدٌنة. حٌث لال 

 

(19) 

 فراق أم لماء

لرب النهر الذي ٌشك المدٌنة إلى نصفٌن وتحدٌدا لرب الممهى وعند ؼروب 

الشمس , أي فً المكان المعتاد اجتمع األصدلاء واضعٌن أٌدٌهم على ٌد 

الذي كان ٌخطب فٌهم : ها نحن ومن جدٌد لد أثبتنا لبعضنا البعض  ٌاسٌن

كم لحفل الموت . واآلن أنا ادعو حتىبؤننا أصدلاء أوفٌاء لبعضنا البعض 

 . عما لرٌبزفاؾ صدٌمنا طه الذي سٌمام 

بعد أن جلس جمٌع األصدلاء .....لال فارس متساببل : واآلن ٌا طه اخبرنا , 

 هل ستسكن فً ذلن المصر أنت ووالدتن ؟

طه : ال ٌا عزٌزي فارس , ذلن المصر لد سكن فٌه حاتم وازداد شراسة 

به المفرط للثراء . لذا سؤلوم وكبرٌاء وؼرور , ولم ٌعد ٌرى ؼٌر المال , وح

 بشراء منزل جدٌد لنا أنا ووالدتً لنسكن فٌه .
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زهٌر : أحما ما تمول ؟ هل ستترن ذلن المصر الفخم وتلن الحدٌمة 

تحدثنً  مٌارالتً.............ٌماطعه طه : ولَم ال ٌا زهٌر ؟ لمد كانت 

إال انه كان باستمرار عن لصر والدها , كانت تمول إن المصر رؼم اتساعه 

حمٌمٌة , ورؼم السعادة له , ورؼم ثراء أهله إال أنهم كانوا فمراء للضٌك بؤه

 . لروحٌة الحٌاة اإلنارة التً كانت تنٌره كان أظلم

 شبر : إن المرار لن ٌا عزٌزي طه , وأنت حر فً تصرفن .

, لمد واعدن األسود باألمس عند انتهاء مهمتنا , بان تلتمٌا  ٌاسٌننعٌم : 

 باح الٌوم , هل التمٌتما ؟ص

 : نعم ٌا عزٌزي , لمد التمٌنا . ٌاسٌن

 نجاح : وما هدفه من ذلن اللماء ؟

: لمد كان خٌراً , لمد اخبرنً بؤنه سٌسلم نفسه للعدالة بعد أن ٌموم  ٌاسٌن

بإصبلح كل أخطابه الماضٌة , هكذا ستخؾ محاكمته ولد ٌتم اإلفراج عنه 

ل عصابته إلى منظمة خٌرٌة لمساعدة بؤشهر للٌلة . فضبل عن انه سٌحوِّ 

 الفمراء .

 ً  !ما تمول ؟! األسود لال هذا الكبلم لن ؟ شبٌر : أحما

, إن الدنٌا فانٌة واألعمال بالٌة : نعم , وال تتفاجا أبداً فاألسود لد أٌمن ٌاسٌن

 وما سٌزرعه الٌوم سٌحصده ؼداً .
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آدم : لو لم ٌتدخل األسود ................... ٌصمت آدم ألنه ال ٌرٌد أن ٌكمل 

 . ٌاسٌنما سٌحدث لو لم ٌتدخل األسود , حٌنما لدم كبٌر حرس حاتم لٌمتل 

: الحمد هلل , ولكن الفضل بذلن ٌعود لمراد أٌضاً , فهو لد أصر إال أن  اسٌنٌ

ٌشاركنا بمهمتنا , وتسلل إلى المصر واستطاع أن ٌمتطً حصانا من أحصنة 

المصر وانطلك بسرعة كبٌرة لدرجة أن رجال حاتم لم ٌستطٌعوا أن ٌلحموا 

 به . إلى استمر عند األسود واعلمه باألمر .

 واجبً ٌا أصدلاء . مراد : هذا

 سامر : أنا فخور بن ٌا أخً .

منت أنه عتن نفسن أن تذهب إلى األسود , وضشبٌر : مراد اخبرنا كٌؾ طاو

 سٌمدم لن المساعدة ؟

لد تولؾ دماؼً عن  فً الحمٌمٌةمراد : أنا نفسً ال أعلم ٌا عزٌزي شبٌر , 

ن األسود ذات بؤ ٌاسٌنالتفكٌر بسبب خوفً علٌكم , ولكن ذات مرة لال لً 

ٌوم سٌكون صدٌماً لنا جمٌعاً , لذا عندما ذهبت إلى األسود أعلمنً احد رجاله 

انه لٌس فً ممره , ولكن ولحسن الحظ لد وصل عندما أخبرت احد رجاله 

بسرعة لمساعدة الماسة والضرورٌة . فهرع فً خطر وانه ٌحتاج ل ٌاسٌنأن 

 ً أي مكروه  ٌاسٌنأنه لو أصاب  للؽاٌة , حتى أنه لد السم وصار وجهه شاحبا

رأس من فٌه ولن ٌبمً لحاتم أي بالٌة لمد كان هذا نص  علىفسٌهدم المصر 

 لم ٌهدأ له أي بال حتى وصلنا .وكبلمه . 
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نعٌم : هذا ؼرٌب فعبل , فاألسود ُعرؾ عنه بؤنه شخص شرٌر ولٌس بالسهل 

 التعامل معه , كٌؾ صار عنده عمل الرحمن .

: ال تتفاجا ٌا عزٌزي نعٌم , فالجمٌع لابل للتؽٌر , نعم سمعت ممولة  ٌاسٌن

ن هذه الممولة ًء شاب علٌه , وبرأًٌ الماصر إنصها أن من شب على ش

أردنا أن ما تنطبك على كل خلك هللا , فاإلنسان إذا  وال,  لٌست لاعدة ثابتة

نذكره بالجنة والنار , نؽٌره من السلبً إلى االٌجابً ال تكفٌه المواعظ أو أن 

هذه المواعظ ال تكفً لتؽٌٌره , بل علٌنا دراسة دواخله لبل الشروع بعملٌة 

 التؽٌر.

فً السماء  التًم وكالنج أثراً , اذكر انن للت لؤلسود أن ٌترن  ٌاسٌنسامر : 

من هذا عندما أخرجنا ثمٌل من السجن وسلمناه لؤلسود نفسه , هل كان لكبل

 ؟ ؤن ٌتؽٌرمع األسود أثراً ب

لمد ذكرت األسود فمط بؤن الموت سٌدركه مهما كانت عصابته كبٌرة :  ٌاسٌن

 ولوٌة , فؤراد إال أن ٌتؽٌر نحو األفضل ............................

. ألنها أن تكتم الحمٌمة أكثر  أثناء اجتماع األصدلاء لم تستطع السٌدة رحٌل

هو نفسه إلٌا بن السٌد عبد  ٌاسٌنكانت تعتبر هذه الحمٌمة وألصد حمٌمة أن 

الرحمن والسٌدة كوثر , فرحٌل كانت تعتبر أن هذه الحمٌمة هً أمانة ال بد 

 ٌاسٌنمن اإلٌفاء بها , إال أن هذا األمر لد ٌحزنها , لد ٌحزنها أن تفارق 

جهة أخرى وكؤنه ابن بطنها . ومن  أشهر معدودةالذي ربته منذُ أن كان ابن 
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رثها فلٌس لها من ٌرث أمبلكها . لذا بعد أن ن ٌمبض إكانت تؤمل منه أ

أهذه محطة فرالنا ؟ فراق أم لماء هذا ٌا  ٌاسٌنأذرفت الدموع لالت : بنً 

عزٌزي للب رحٌل , أنى لً أن أتخٌل ٌوماً انن ستفارلنً , واآلن وبعد أن 

ً  أن  أخبرن بؤنً لست األم الحمٌمٌة تفارلنً سؤستوحش دنٌانً , فٌعز عل

ً  .......... بعد أن نل . ولكن هذا من حمن وٌجب أن تعرؾ ذلن ودٌن عل

أكملت رحٌل نحٌبها واستجمعت لواها , انطلمت إلى بٌت السٌد عبد الرحمن 

والدنٌا لد اسودت بعٌنها . وحالما وصلت إلى بٌت السٌد عبد الرحمن ترددت 

الحمٌمٌة بالحمٌمة  ( ٌمنعها عن إخباره وإخبار عابلتهٌاسٌنفحنانها لـ) كثٌراً 

( كان ٌدفعها للعكس من جهة أخرى . ....... ٌاسٌنمن جهة . وحبها لـ)

رحٌل بعد أن دخلت لمتجر الخبز وبصوت ٌحمل الهم والحزن : كٌؾ حالِن 

 ٌا عزٌزتً كوثر .

كوثر بعد أن تركت تجهٌز الخبز ووضعه داخل أكٌاس خاصة به وبعد أن 

 حٌل ! أهبل بن ٌا عزٌزتً , كٌؾ حالن ؟ .: السٌدة ر لترى السٌدة استدارت

 رحٌل : هل كل عالتن فً البٌت ؟

ولد تؤكدت فحالة رحٌل لٌست على ما ٌرام  , الملك بداخلها كوثر وأوجس

عندما بان أثر الدموع التً جفت على خدي السٌدة رحٌل , حٌث لالت  أكثر

 على ما ٌرام ؟ , ولكن هل أنتِ  : نعم ٌا سٌدتًكوثر 
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متجر وتحدثنا فً إذا كانت كل عابلتِن فً البٌت اآلن , فهبل أؼلمتً الرحٌل : 

 ؟ معاً فً منزلكم

كوثر : حسناً ٌا عزٌزتً كما ترٌدٌن......بنً شبٌر أؼلك المتجر وال تتؤخر 

 للحضور معنا .

بعد أن دخلت كوثر إلى بٌت السٌد عبد الرحمن , استدعت كوثر كل إفراد 

 : لمد أللمتنا ٌا سٌدتً فهل كل شًء على ما ٌرام ؟ عابلتها . ....عبد الرحمن

 ٌا سٌدتً ؟ مكروه ٌاسٌنشبر : هل أصاب 

 رحٌل : هل تعرضتما لحادث لبل عشرون سنة مع طفلكما إلٌا ؟

أنها لد فمدت إلٌا بسببه ذلن الحادث المإلم ولظنها  وعندما تذكرتكوثر 

ا رحٌل ؟ فلٌس لً أؼرورلت عٌناها بالدموع : وما مناسبة هذا السإال ٌ

 طالة لتذكر ذلن الٌوم المإلم .

ً  هنان أنا رحٌل : عندما تعرضتما للحادث آنذان كنتُ  .... تماطعها  أٌضا

كوثر : حماً.... أومؤت لها رحٌل بؤنها ترٌد أن تكمل كبلمها فمالت رحٌل : 

عندها هرعت إلٌكم ألساعدكم , ولكن عندما رأٌت الدماء التً كانت تؽطٌكم 

لد فارلتم الحٌاة , وبعد ذلن سمعت  أنكم صبتم به من جروح ظننتما أُ  بسبب

صوت طفل ٌبكً ولد خرج عن سلته التً كانت تحضنه .......... اندهش 

......  إذناه, وولؾ عبد الرحمن لشدة اندهاشه مما سمعت  كل من فً البٌت
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, ولكن  ولبل أن تكمل رحٌل كبلمها لاطعتها كوثر بالبكاء : انه ابنً إلٌا

......لاطعتها رحٌل : عندها أخذت ذلن الطفل وأسرعت به كً أعالجه . 

........ عبد  كما فارلتما الحٌاةأنظننت  أنبعد  وبعدها تكفلت بؤن أكون أم له

الرحمن : ولكن كل من هنان بعد الحادث أجزم ولال أن إلٌا لد سمط فً 

وفارق الحٌاة  جهة النهر ىإلومملوبة  على حافة النهر تالنهر لكون سلته كان

 ً ..... رحٌل : ال ٌا سٌد عبد الرحمن أنا من أخذت إلٌا وعالجته وتكفل  ! ؼرلا

ٌا  , فمال عبد الرحمن : إذاً  الكبلمبه إلى أن كبر .....كوثر والبكاء ٌمنعها أن 

 . إلٌن أتوسلً أٌن هو إلٌا ؟ أرجوِن اخبرٌنا , سٌدت

 ٌاسٌن)إلٌا( ,  ا( هو نفسه ابنكمٌاسٌن)رحٌل وعٌنٌها فاضت بالدموع : إن 

هو ابنكما ٌا عزٌزتً كوثر. ......أؼمً على كوثر بعد أن شهمت . صاحب 

محاولة إٌماظها وإعادتها إلى وعٌها , بكاء جمٌع من كان فً البٌت . رحٌل 

هو نفسه إلٌا احد  ٌاسٌنوبعد أن لدمت لهم كل العبلمات التً تدل على أن 

اعنً أخً  ٌاسٌنمد كان إحساسنا تجاه .... لال شبر : إذاً فراد عابلتهم ..أف

إلٌا كان فً محله . فكلما رأٌته كان للبً ٌحن إلٌه وال اعرؾ السبب . ؼٌر 

 أننا أحببناه من دون أي سبب ٌذكر .

 !هو نفسه أخً الذي ظننا انه لد توفً ! ال اصدق ٌاسٌنشبٌر : 

.... ولكن ٌا سٌدتً ما الذي منعن من عبد الرحمن : حمداً هلل على ما انعم . 

 أن تخبرٌنا لبل هذا الٌوم ؟
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رحٌل : هنان من تكتم على الحمٌمة ٌا سٌدي , فلست أنا الشاهدة الوحٌدة على 

الحادث الذي أصابكم . هنان من كان ٌعرؾ بكل شًء وتكتم على األمر 

ولم معرفة سطحٌة ,  إالثم لٌست لً بكم معرفة سابمة  حتى هذا الٌوم .

, فمد كانت الدماء  لكم ولع الحادث أنعلٌكما عندما كنُت حاضرة بعد  أتعرؾ

 تؽطً معالم وجهٌكما .

 ؟ الذي شهد الحادث معنِ  شبر ورأسه مسند على صدر والدته : من

رحٌل : إنهما السٌدتان ختام وصوفٌا , فمد تكتمتا على كل ذلن لتصفٌة 

أنّبها ضمٌرها لبل ٌومٌن و حساب لدٌم بٌنكم , حسب كبلم صوفٌا التً 

تخبرنً  أوتخبركما  أنالتً منعتها من أخبرتنً بكل شًء من دون علم ختام 

 . األمان ًطلبت من أنبعد  أنا أخبرتنًلذا  . األمربهذا 

 , ٌا لخبثهن ومكرهن . الهًعبد الرحمن : ٌا 

أعنً أخً  ٌاسٌنشبٌر : إن أمر السٌدتٌن لن ٌمر من دون حساب .  ولكن 

 لٌا لَم لم ٌؤتً معن ؟إ

بكل ال ٌعلم باألمر حتى اآلن , فمد أخبرتكم انتم  ٌاسٌنرحٌل : بنً شبٌر , 

لبل أن اخبره هو, فمد ال ٌتمبل ذلن منً . اعنً أخشى انه سٌمدم على شًء 

معاتبتً ألنً لم اخبره بؤنً لست أمه الحمٌمٌة , وان عابلته الحمٌمٌة تعرضوا 

 . أظنسب ما كنت حلحادث وفارلوا الحٌاة 
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عبد الرحمن : ولكن كٌؾ ٌمكننا أن نخبره بهذا األمر ؟ فمد ال ٌستوعب 

 األمر بسهولة .

 كوثر : ولكن ما العمل ؟

بالحمٌمة , ولكن  ٌاسٌنرحٌل : اعتمد أن األمر سٌكون أسهل من حٌث معرفة 

 إلٌا . ابنكم لد ٌكون صعب علٌه أن ٌستوعب هذا األمر , والصد بهذا الكبلم

 شبر : وكٌؾ سٌكون سهل علٌه معرفة الحمٌمة ٌا سٌدتً ؟

رحٌل : لمد كلفت سٌدة كبٌرة بالسن تعرفنً سابماً , وتعلم بؤنً لٌس بإمكانً 

عن أننً كتبت له رسالة ووضحت فٌها  اإلنجاب , ستخبره باألمر , فضبلً 

 كل شًء , كً تكتمل الصورة لدٌه , واعتمد انه فً الطرٌك إلى هنا اآلن .

 كوثر : ولكن لَم تؤخر حتى اآلن ؟

شبٌر : لمد كنا مجتمعٌن عند النهر عصر هذا الٌوم , ولد اخبرنا بان لدٌه 

أو صؽٌر سٌنجزه لبل ذهابه إلى بٌته.......أو بٌت السٌدة رحٌل......عمل 

بٌُت .......فً الحمٌمة ال أعلم ما ألول ...........تماطعه رحٌل : بل لل إلى 

 شؤ وترعرع فٌه .البٌت الذي ن

كوثر بتوتر شدٌد وارتبان : ال اعلم كٌؾ سؤلابله .... عزٌزي عبد الرحمن 

 ........فلنذهب إلٌه فمد ال ٌؤتً إلى هنا , وأخشى .

 ٌماطعها عبد الرحمن : عزٌزتً كوثر تمالكً نفسن , أرجوِن اهدبً .
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 شبر : ولكن ٌا أبً , أو لٌس من األفضل أن نذهب إلٌه نحن ؟

. فٌجب أن ٌعود  هنا إلىبنفسه  : األفضل أن تبموا هنا إلى أن ٌؤتً رحٌل

لبٌته الحمٌمً وٌلتمً بعابلته الحمٌمٌة هنا بعد كل هذا الفراق . ألٌس كذلن ٌا 

 سٌدي ؟

 عبد الرحمن : هو كذلن .

, وها لد  إلٌا أخًمثلن ٌا  أخٌكون لً  أنشبر بمرارة نفسه : لطالما تمنٌت 

ذلن  أثناء, الشكر هلل فمد استجاب دعاء هذا الفتى الممعد ......  أمنٌتًتحممت 

أنه لم ٌعرها اهتماماً  أوذلن  إلىشبر بؤن لدماه تإلماه . ولكنه لم ٌؤبه  أحس إذ

عندما حملت  إلٌا أخٌهل لماء جرى بٌنه وبٌن أو إلىلد عاد بذاكرته  ألنه

. وكٌؾ تصمت بوجه شبر ال أن إلى إلٌاالرٌاح تلن الورلة الممزلة من كتاب 

فمد  إذاً مبلزمة لوجه . فمال :  الكآبةتكلم لٌواسً شبر عندما كانت  إلٌا أن

 ............ أخًكان ذلن هو فجر لماءنا ٌا 

إلى بٌت السٌدة رحٌل بعد أن أنجز عمل كان سبب  ٌاسٌنأثناء ذلن , إذ عاد 

لبٌت تدعى السٌدة تؤخره , لٌجد امرأة كبٌرة بالسن كانت تنتظره عند باب ا

 هو نفسه إلٌا التحٌة على السٌدة شمس , لالت ٌاسٌنشمس, وبعد أن ألمى 

 : هل أنت هو إلٌا ؟تسند رأسها على ٌدها  توالتً كان األخٌرة

 : أرجو المعذرة ٌا سٌدتً اعتمد بؤنِن لد اخطؤتً العنوان . ٌاسٌن
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 شمس : ألٌس هذا منزل السٌدة رحٌل ؟

كبلمه لالت : أو  ٌاسٌن: نعم ٌا سٌدتً هذا هو .... ولبل أن ٌكمل  ٌاسٌن

 بن السٌدة رحٌل ؟ ٌاسٌنلست أنت 

ً : نعم ٌا سٌدتً , ولكن ..... ولبل أن ٌكمل  ٌاسٌن كبلمه  ٌاسٌنمستؽربا

مجدداً لالت شمس : أرأٌت ٌا بنً , لم أخطا العنوان ....... ثم أعمبت 

علم أ علم كٌؾ أخبرن باألمر , واللحمٌمة ال أفً ا ولالت : اسمعنً ٌا بنً ,

ا حتى عودتن بطلب من السٌدة من أٌن سؤبدأ , ولكن أنا لد انتظرتن هن

ً أن أخبرن بكبلم لٌس لن به أي علمرحٌل ً , , وطلبت منً أٌضا وال  سابما

 علم كٌؾ سٌكون سهبلً علٌن استٌعابه .أ

ؾ كبلم السٌدة شمس ٌوجد ولد أوجس فً نفسه للك شدٌد , فٌبدُ أن خل ٌاسٌن

أمر لٌس بالهٌّن . هذا ؼٌر أن طرٌمة كبلمها ونظرات عٌنٌها تدالن على 

بعد أن استمر جالساً  ٌاسٌن, فمال جلوسها كذلن  ووضعٌةالثمة الكبٌرة بالنفس 

. وما ذلن الكبلم ٌا سٌدتً أمامها على األران الخارجٌة لمنزل السٌدة رحٌل :

 ؟ وِن أوالً وهل استطٌع معرفة من تك

عمل فً احد مستشفٌات دعى شمس كنت فً الماضً طبٌبة أا أُ شمس : أن

هذه المدٌنة أي لبل أن أتماعد . استمع جٌدا لما سؤخبرن به ٌا بنً , لبل 

ن سنة لمت بإجراء بعض الفحوصات الطبٌة للسٌدة رحٌل . عشرٌخمسة و

وجود أي خطؤ . كانت تلن الفحوصات الطبٌة دلٌمة جداً , وال مجال فٌها ل
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كانت تلن الفحوصات تثبت أن السٌدة رحٌل ال ٌمكنها اإلنجاب بسبب مرض 

أن ٌماطعها , فؤومؤت إلٌه بؤن ٌستمع  ٌاسٌنلد أصاب رحمها ..... أراد 

لكبلمها من دون أن ٌماطعها , فؤعمبت ولالت : خذ هذا التمرٌر الذي ٌثبت 

التمرٌر ولد استوى  ٌاسٌنن اخذ بؤن السٌدة رحٌل ال ٌمكنها اإلنجاب ... بعد أ

ً لدهشة ما سمعت أُذناه , وما  عٌناه : فمال ولكن أنا أكون ابنها ٌا  رأتوالفا

سٌدتً وأضنِن ..... فماطعته السٌدة شمس : أنت ترى أن هذا التمرٌر ولد 

ختم بختم رسمً من احد مستشفٌات المدٌنة . وأنا التً أشرفت علٌه , أي أن 

 رحٌل لٌست أمن الحمٌمة ٌا بنً , واآلن أنا ٌجب أن اذهب .

, بل  ٌاسٌن..... لم تهتم السٌدة شمس لمناداة : سٌدتً , أرجون تولفً  ٌاسٌن

المسكٌن إلى داخل  ٌاسٌنوكؤنها لم تسمع أي شًء ...... دخل  هامطرٌ تابعت

البٌت وكانت هنان رسالة بانتظاره لد وِضعت على طاولة فً داخل صالة 

أن السٌدة رحٌل هً من وضعت تلن الرسالة , حٌث لام  ٌاسٌن االستمبال علمَ 

 تلن الرسالة وبدأ ٌمرأ : بفتح ٌاسٌن

ٌتعلك  اعتمد بؤن السٌدة شمس لد أخبرتن بكل شًء ٌاسٌنعزٌزي  "

, واعتمد أن األمور أصبحت مبهمة لدٌن , لذلن تركت هذه  أنابماضًٌ 

الرسالة لن كً تكتمل الصورة لدٌن بالكامل , لذا ٌا لرة عٌنً أنت و ٌا 

ن بلة تتكون من زوجاعزٌز رحٌل , لبل عشرون سنة من اآلن تعرضت عا

حادث أدى إلى إصابة , حٌث تعرضوا لسفر  مع طفلهما كانت تستمل عربة

بإصابات بلٌؽة جدا لدرجة أننً ظننتهم لد فارلوا الحٌاة إال زوج مع زوجته 
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حاضرة  طفبلً كان بالمرب منهم مازال به نفس ساعده على البكاء , لمد كنتُ 

د حٌاته فهو اآلخر لد نجا بؤعجوبة هنان فؤخذت الطفل ألعالجه لبل أن ٌفم

ألنه هو اآلخر لد أصٌب بجروحٍ بلٌؽة وكان ملمى على حافة نهر كان 

بالمرب من مكان الحادث وحمدا هلل انه لم ٌسمط فً ذلن النهر . لذا بعد أن 

أخذت ذلن الطفل وبعد أن لمت بمعالجته و بسبب ظنً أن والداه لد فارلا 

تربٌته واتخذته ابنا لً . ولد علمت منذُ ٌومٌن الحٌاة , لمت أنا بتبنٌه و

وسؤخبرن الحما كٌؾ علمت أن والدا الطفل ما زاال على لٌد الحٌاة وهلل 

إن والدا ذلن الطفل هما السٌد عبد الرحمن والسٌدة  ٌاسٌنالحمد . عزٌزي 

ً , أما الطفل الذي  كوثر صاحبً متجر الخبز وأنت لد تعرفت علٌهم سابما

 الحمٌمً ه ولمت بتبنٌه وتربٌته هو أنت ٌا بنً حٌث أن اسمنلمت بمعالجت

هو إلٌا , وأرجو منن أن تؤتً إلى بٌت السٌد عبد الرحمن ألن عابلتن 

لرإٌتن  الحمٌمٌة تنتظرن هنان , لذا أرجون ال تتؤخر علٌهم فهم متشولون

 ر .ٌن أنت تعرفهم هما شبر وشبمن جدٌد وكً ال أنسى , فإن لدٌن أخوٌ

 " رحٌلوالدتن الثانٌة خالص الحب والحنان لن ....مع 
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(16) 

 فمد كان فجر اللماء حما   إذا  

التمرٌر الطبً الذي ٌثبت أن السٌدة رحٌل ؼٌر لادرة على اإلنجاب , وكبلم 

لد تذكر كبلم أخٌه  ٌاسٌنالسٌدة شمس ورسالة السٌدة رحٌل , إضافة إلى أن 

شبر الذي اخبره بؤن له أخ لد توفً لبل عشرون سنة بمصة مشابهة تماما لما 

كتبته له السٌدة رحٌل فً تلن الرسالة , أٌمن تماما أن هذه هً الحمٌمة وال 

شن فٌها , لذا جلس على األرض فً صالة االستمبال وراحت دموعه تسمط 

فرح أم حزن , أم ماذا . حٌث لال :  واحدة تلو األخرى وال اعلم أهً دموع

اسمعوا ٌا جدران المنزل وأبوابه أنا لست ابن رحٌل كما كنت أظن , بعد كل 

........ ضحن ضحكة خفٌفة !هذه السنٌن , تبٌن لً أنً لست ابن رحٌل 

لشدة اندهاشه فمال : كل هذه السنٌن التً مضت تؤتً أمً أو السٌدة التً 

 ٌاسٌنربتنً لتخبرنً أنً لست ابنها وأنها لٌست أمً الحمٌمٌة ........ٌضع 

كٌؾ لً أن استوعب هذا  , آهٍ  , آهٍ  عشر أصابعه على رأسه وٌمول : آهٍ 

ً ؟!!! لذا خرج من المنزل مسرعكٌؾ نحو بٌت السٌد عبد الرحمن إلى عابلته  ا

, تلن العابلة التً لطالما أذرفت الدموع حزنا على فمده . حٌث كان  الحمٌمٌة

ممسكة بمرفك  وهً بانتظاره أمام منزل السد عبد الرحمن السٌدة كوثر ,

ٌدها وهً تنظر باتجاه الطرٌك الذي سٌؤتً منه ابنها إلٌا . وبعدها ارتجؾ 

ً و انه لم ٌرتجؾ من لبل بمثل هذه الموة عندما رأت شخصللبها كما ل من  ا

ثم أمعنت النظر وشٌبا فشٌبا إلى  تحت ضوء الممر , بعٌد ٌركض باتجاهها
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. كاد أن ٌؽمى علٌها لو لم تتمالن  وأكثر أن بدأ ذلن الشخص بااللتراب أكثر

نا بل إلٌا( ) ماذا ألول أ ٌاسٌنعناق ابنها  لحظةنفسها ألنها ال ترٌد أن تفوت 

الذي فتح ذراعاه ولالت بعد أن صرخت كوثر بصوت ٌعتلٌه الحنان 

عٌن أمن كوثر , أهذا أنت حماً ..... حٌث  نً ولرةالشتٌاق الشدٌد : إلٌا , بُ وا

صاح إلٌا بصوت منخفض فبل ٌرٌد أي احد أن ٌسمع بكابه : أمً ..... تعانما 

هستٌري بدأت تمبل ولدها  بشكلبكت كوثر , وحتى أصبحا كالجسد الواحد , 

إلٌا فً كل مكان فً وجهه , أمسكت كوثر ٌد ابنها إلٌا الٌمنى بٌدها الٌمنى 

والٌد األخرى وضعتها حول إلٌا . دخل إلٌا إلى بٌت السٌد عبد الرحمن حٌث 

 الذي ؼطت دموعه خدٌه ثم لال : إذاً  كان هنان الجمٌع بانتظاره عانمه والده

. .... فمبل  !علٌه أتعرؾهو نفسه ابنً الذي لم  فالذي أخرجنً من السجن

إلٌا ٌد والده , واكتفى بكلمة أبً فمط ألنه علم إن تكلم أكثر فسٌبكً وتمنعه 

دموعه من أن ٌعش تلن اللحظة مع عابلته بعد فراق طوٌل تلن اللحظة لحظة 

فؤنت أخً الصؽٌر ألٌس كذلن .....  اء . عانك شبٌر فمال مازحا إذاً اللم

تفى شبٌر فمط بمول كلمة أخً إلٌا...... استمر إلٌا أمام الفتى الممعد شبر فاك

والدموع لد مؤلت خدٌه , ولكن ذلن الفتى الممعد لد أدهش الجمٌع , حٌث بعد 

محاولة للولوؾ على لدمٌه لم تدم كثٌرا حتى استمر والفا ولبل أن ٌختل 

 حتى صارا كجسد واحد توازنه وٌسمط احتضنه أخٌه إلٌا . لمد تعانك األخوٌن

. ال تعرؾ عابلة السٌد عبد الرحمن , أتفرح لعودة إلٌا إلٌهم بعد فراق دام 

بر الذي عجز عنه منذ أن كان أم لولوؾ ش !!!عشرون سنة ؟

 ................................!!!؟طفبل



196 
 

 

  



197 
 

 

 

 

 


