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 000األهداء
 

 ..إىل
 كل من شجعين على الكتابة

 000حسن سليفاين    القاص   األخ  و أخص بالذكر 
 000إىل حديقيت الصغرية.. 

 000بنار احلب إىل كل من اكتوى  ..
 أمل ...... .... . اىل   .

                                                                                                                      *ماهني شيخاين    * 
 درباسية
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 هذه القصص
 هذا القاص..!
ت ، العذ  يفعرع عنا عر قارقععة مصععوقا  أمعاا الواقعمل اجعدال بالتناق عا

 يف الكاريكاتريية إىل حد الفجيعة ، يباقتنا الصديق ماهني شيخاين 
وهو جيّر خلفه إرثا  هائال  معن اجعااعاة ،و اجتاععب ،و األحع،او ، والل،عاق ،ينقعر 
بأ عععابمل واثقعععة بللعععور هعععدأتنا ،ويسعععتوقفنا ععععمل العععدهلي، اجديعععد ،اجععععت  ، العععذ  

اليوميععة ،كععي اصععي  إليععه السععشمل ،وهععو يت عع ى عععمل إهععا  يسععتأثر بروعااماتنععا 
قصصععي ،كععي اععرى ،إانععا حقععا  أمععاا  ععوت  ينشععاع وصو ععية  جيعتععه ، وأجععه، و 

مععن أبنععاد الدتععه  –ارتطامععات دويععه ،يف هععذا الوقععت الععذ  يتلقعع   يععه  ععايلوه 
ضععرو   نتاعيععا الكتابععة ، و الغرائبيععة ، ولعععل مععرّد م ععل هععذا –  بععل و سععواه 

–يعععدير ال ،عععر تقعععرادات معععا بععععد احلداثعععة   –، هعععو او هعععذا القعععاص التخعععرّي 

لينصععرإ إىل بيهتععه ،كععي ير ععدها ، بعععد أو يععراهن علععى إ ععا تعععّل بكععل مععا هععو 
 000قرائيب

ولعّل معر ة ذلك التو اشل اجدهش بني الباق واصو ه ، حع  و إو بعدا هعذا 
بدهيعععة كععععوو  تعععدعواا ألدرا  –خعععارد حعععدود ( العععنصل يف لغعععة النقععععد ا ديعععد 

الكتابععة لععدى مععاهني شععيخاين خيععارا  تبععد منععه ،  الكتابععة أحععد األشععكا  الفنيععة 
الععيت التفععت أمراسعع،ا حععو  عنقععه ، علععى شععكل اا ععوصة أبديععة ،وشععدته  ععو  
أتعععوو هرق،عععا، مكرهعععا  ، ودعتعععه او يعععرى يف العععداو معععن ألسعععنت،ا، و مواا،ت،عععا ، 
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هععي  –قبععل كععل شععيد  – شععكال  مععن أشععكا  اىععالص علععى اعتبععار إو الكتابععة
كل صفعل يولعد ، تقريبعا ،   –حتويل الدا إىل حمل، كشا يرى روتو بارت ،بل واو 

 –كشعا تككعد ذلعك الي،ابيعت بعووين   –يرى أو العامل ب كل ما حيتعاد إىل تفسعري 
وكي  ت  بالنسبة إىل حالة ماهني  الذ  يد مل يف كل يوا ضعريبة قاليعة و وهعو 

ل ال ععة ، ألاععه يوااععه ككععرد  ، م،شععش ،  نععاو و حالععة يطععأ وطععاه عتبععة األلفيععة ا
ولعلنععا اسععتطيمل  ععك بعععا ال ععيفرات 0اقععبا  هائلععة ، اتيجععة اسععتال  هويتععه 

 اليت تت شن،ا اجملشوعة ب كل عاا كي ارى:
 اللغة يف م،ّب ال ياع 

 ا سد حتت سطوة اجدية
 احلل  يف دائرة احلجر

 000الفرح اجنفي
مجيععل يف عاجععه م،ععّدد بععال،وا  و اىقصععاد علععى حيععو وباختصععار ، كععل مععا هععو 

حنو    ارخ ، األمر العذ  ت يعب  أمامعه أ   عا  للتعأين و الت،ويعق وملّ األافعا  
، وهذا ما يدعوه لتناو  معا حولعه ، باسعتف،اعية عاليعة ، م عوبة بالعنا عر األوىل 
للخطا  ، ضشن احلدود اليت تسشح بإخ اع ها الصعرخة ألولويعات الن عاا 
الفين ،ااطالقا  من إو القصة اليت يقدم،ا لنا هي ابنة ق ية ( معن أع ع  و أد  

أو كلي،شععا متحعي بععني الععراو  و البطعل (بععل  ق عايا العععامل قاصبعة ل حيععو احلععدود
 إانعععا لنجععد يف  ايعععة اجطععاإ  عععورة لععو ذهبنعععا أبعععد معععن ذلععك ،  إانعععاو واحععد ل.
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ذا ما يد عه لتناو  ذلعك كلعه عشا يعي ه إاسااه على حنو عاا ، وه  وتوقرا ية 
األمعر العذ  يفعتح أمامعه  –وهعو صبععا   نعاو ت عكيلي أي عا   –بعني  ناو حاذ  

ت  –مواا،ععة  – ععات  أوسععمل للرويععة وهععذا حتديععدا  ،مععا جيعععل مععن قصععته قصععة   
قصعععة تعععرإ ، ماتععععة ،  حسعععب ،إ عععا قصعععة ترتعععد  ثو عععا ال عععوكي ومتعععّد لسعععا ا 

ر  واجععععدهش ، دورععععا ورع ، أو ااصععععراإ للتفكععععري الل،ععععيّب اععععذا الواقععععمل ، اجعععع، 
بالغوايات اليت تأسر الك ريين معن  ايليعه ، عن يكتبعوو قصصعا  مراوقعة، تتوسعل 

يف هاولعععة ترضعععاد أصعععراإ لعععن تتسعععاوى يف  –وحتعععت الطلعععب  –هعععا  نيت،عععا 
 معادلة الواقمل .

 قعععري أاعععل ، أو قصعععة معععاهني ت حجعععل معععن صعععرح هويت،عععا الواضعععحة           
لتلععك احلالععة اتسععتالبية ،ولععذلك  –كشواا،ععة   –اجواربعة البتععة ، اتيجععة مععا سععبق 

 ،عععي م عععغولة بعاج،عععا العععداخلي العععذ  ير عععده الكاتعععب دوو تعععورع حععع  ععععن 
اللجعود إىل التفا ععيل العيت قععد حعدا رواه دوو أو تتععيح لعه اجملععا  لال ععطفاد ،و 

يككعد جعن حولعه ، أو اجكعاو  إ ا متاما  حالعة معن يفّكعر بعأو،  اىقصاد ، التقنيني
بأ ععا تفعععوح برائحتعععه هعععو  –وبعععال ريعععب  –الععذ  يقععع  عليعععه إرعععا ت عع،د ذاكرتعععه 

وعلى حنو آخر ميكن القو  :إ ا باختصار حالة معن يعرى ت ينبغعي أو يسبسعل  
ك ريا  وراد هندسة بناد قصر شام  بسبب بسعي  هعو أو اجكعاو العذ  سي عيد 

ن اخعتال  اجقعاييإ إىل تقعدن سعندات متليك،عا عليه عشارته تلك ، أحود يف عمع
أ عال   –من قبل من ت حيتك  البتة إىل لغة العقل و احلوار و اتعباإ بعاخخر 
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!! و هذا بالتأكيعد اتعاد حالعة الالصشأاينعة و الالسعتقرار العيت تعب  …ت برأيه–
و   آثار سياط عجعا لت،عا علعى امتعداد ال عري  اللغعو  للقصعص علعى العدواا .

ذا  عععأو الكتابعععة عنعععد معععاهني ذات وميفعععة ، وال ىيشعععة يف قصصعععه لتطغعععى علعععى  ععع
سائر عنا ر القص األخرى ، وهو عندما يبصر علعى امتعداد سعاحة الرويعة كعّل 
هععذا الرمععاد و احلرائععق و العويععل   واتاكسععارات  ت ميععاامل باجملاع ععة بععالك ري مععن 

والقشعمل واىلغعاد و كعت   أال أو يقو  كلشته ،كلشته الن يفعة يف عمعن القعذارات
األافععععا  حعععع  واو كععععاو م ععععل هععععذا مععععا يععععد مل بنّصععععه جتا ععععة بيععععارات احلكائيععععة 
  ،وضععشن احليّعع، الععذ  ي ععي بتععألق احلساسععية إىل اااععب م،ععارات عديععدة، مععائ،ة
تسّجل للقاص أي ا  ،ولست يف معرض ر د كل ذلك .. وإذا كنعت ععمل هعذه 

دردا  لععدا مصعادرة رأ  اجتلقعي  –د    التقدمة ت أميل إىل أعشا  ا ،اع النقع
التن،يععدة األخعرية معمل الفجععر  – حسععب ، أاعد أو قصعة  –وكقعارى   –إتّ إاعين 

وحععدها ، و الععيت تت ععشن،ا هععذه اجملشوعععة القصصععية  حسععب ،لتسععتأهل أو  –
تدعواا كي اقع  مليعا  عنعد ةربعة القعاص ، ذلعك ألو هعذه القصعة حتديعدا  ،ومعن 

هتا و دتتهتععا ، بععل و اللغععة اجكجععة الععيت شععغلت،ا علععى خععال  رموعهععا و شخصععيا
حنو اعااح ، متامعا  ، تليعق و ت عطلمل  العة التعوتر و القلعق العيت يعي ع،ا  عاحب 
العربعة ، أوقعودوت الكععرد  كشعا أععع  ،والععيت هتعّ،  اجتلقعي مععن أعشاقعه ،وةعلععه 
ي ععععععر دوو أ  شعععععك ااعععععه أمعععععاا شعععععخص معععععن حلععععع  ودا وأحاسعععععيإ وأحعععععالا 

 ات .وااكسار 
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 أاععل إاععين أاعع،ا لععو أو القععاص مل يكتععب خععال  حياتععه قععري هععذه القصععة        
كواحععد مععن قصا ععينا –ومععن خالاععا  قعع   – قعع  .لكععاو مععن حقععه أو اعععده  

حععع  واو ااطلقنعععا يف ا رتنعععا إىل م عععل هعععذه القصعععة معععن خعععال  رويعععة  اجبعععدعني ،
يبععين عاجععه بتقنيععات  ااقععدة م ععل ميععد العيععد تععرى يف القصععة القصععرية ( قععوت  لغويععا  

خا ععة يبععدع،ال وهععو قععري بعيععد البتععة عععن رويععة امملتوايكععو افسععه الععذ  يععرى: ( 
والععيت ي ععكل تأواععا  –تداوليععة  –تركيبيععة  –الععنص أو هععو إت اتععاد حيلععة حنويععة 

 …احملتشل ا،دا من م روع،ا التكويين اىاص ل إاه رأ  على أ  حا  
 00/4/1000قام لي   -إبراهي  اليوس                  
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 …من ال ل  واتستبداد ليإ اادإ من حيايت  هو الفن ..بل حترير شعيب
 يلشاع قوين
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 احلدود                                    
 

وبععدأ النععا  نراععوو ، بسععاط ربيعععياخ وضععرت الدرباسععية وأصرا ،ععا ب         
ت أاا وعميل يل بالقر  من  واممل احلبو  اجتا عة للحعدود لرعي ماشيت، .كن

ها سععور سععاو أو يقفعع، مععن اسععتطاع اى.(لععوت اجفععرعة العسععكرية القريبععة  من،ععا أل
 ويدخل اىل تركيال.

 
يسألين عميلي عن الدراسة وعن اجدة اليت بقيت خارد البلدة ىكشا       

باعتبار دراسيت يف  عا  الدراسة وهل أستطيمل التومي  يف  واممل احلبو ، 
 ال،راعة. أثناد احلديو التفَت ا ر  اىل ديك رومي يأيت باةاهنا من ال شا .

ااتععابين شعععور خفععي وكععأو هععذا الععديك هععو قععدر  ، وتععذكرت وعععل سععيامند      
تيبسعت  يف مكعععاين وأاععا اا عر إليععه .كيعع  ا تع  ري ععه وهععو يريعد او نععرد افسعععه 
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لواقععععة بيننعععا وبعععني ت ركيععععا وبععععد هعععععاوتت متكعععررة معععن بعععني األسعععال  ال ععععائكة ا
 حلص الديك أخريا  من أسعال  وا،  إلينا  أمسكنا به.

      ابتس   ديقي وقا :يا لطعامنا ال ،ي اذا اليوا!!     
وبعععد  ععبة قصعععرية خراععت  تععاة مععن الععدار، تن ععر هنععا وهنععا  وكأ ععا  قععدت      

 ر ألي،اشيها  ما ااتب،ت إ لينا وحنن ان 
 اة،ت حنواا دوو أو تبايل باجفرعة العسكرية أو احلر ، اعع  اة،عت إلينعا وأاعا 

 مندهٌش  رأهتا.
 أ ا  تاة عصرية لباس،ا يد  على أاع،ا من خارد البلدة الصغرية.     
     اقببت .واقببت ح  أ بحت على بعد ب مل خطوات على مقربة      

قلت :  ؟                                   منا.سلشت علينا بالبكية .    tu 

kurdmanje          

َ رَِحععععت  ك ععععريا  لععععدى  واع،ععععا  بععععذلك ورددت بلغععععيت:اع  إذا  أاععععت  كععععرد أهععععال 
 وس،ال .

 قلعععت اعععا : أت حعععا ني معععن العسععععاكر .إذا رآ  أحعععده  سعععيطلق النعععار عليعععك 
 ابتعد  رااد  ألست من هنا؟

 نا ولكنين ادر   يف مكاو آخعر.من ه رّدت قائلة:     
أوه، يعععا للصععععد ة وأاععععا ادر  يف مكععععاو آخععععر قعععععري الدرباسععععية.ولكن مععععاذا      

 تدرسني.
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 قالت :ادر  لكي أحرد معلشة مدرسة(خواةل.     
سععت خرانَي اععيال  يسععتطيعوو التقععر  مععن السععياد  ، معلشعععة،   حسععنا   علععتِ      

 وح  قطع،ا أليإ كذلك؟. 
:هل تعل  أاك اعلتين أاسى ما اهعت ا عو عنه. قعد اسععيت ضحكت وقالت

 الديك حيو خرات أل تش عنه لنذ ه .
 
 إذا  هذا الديك لك  ور عته.  -   
 اع  .اع  !إاه هو. ياله من إبليإ ، كي  عمل احلدود ؟ .  -   

 سأرده لك  ولكن ب رط ؟       -
ا وععد معين أو قالت : قبل او أتكل : عر ت شرصك أو ت اذبعحه وهذ - 

 ت أذ ه م،شا حصل.ولكن قل يل ماذا تدر  أات .
 قلت: دراسيت يف  ا  ال،راعة ولكن..  -   
 ؟…؟ أمل تنتِه من،ا…ولكن ماذا -
حنعععععن يعععععا آاسعععععة مواصنعععععوو معععععن الدراعععععةاألخرية،توميفنا  ععععععب وحياتنعععععا  -    

 -مث أشرت إىل  عواممل احلبعو   –ا عب، ادر  واتعل ،اغب  واأيت إىل هنا 
لن عععتغل عتعععالني بعععدت  ععععن التوميععع  وقفعععت  هني،عععة دوو حعععرا  وكأ عععا تأجعععت 

 جأسايت.
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وقالععت : أريععد منععك او تكتععب عنوااععك حعع  أراسعععلك وأعععرإ منععك كععل شععيد 
  ،ل هذا  كن؟.

أخراعععت  القلععع  وكتبعععت  اوعععي وعنعععواين علعععى ورقععععة  عععغرية ووضععععت بين،عععا      
 ت يدي،ا يل شاكرة.حجرة و قذ ت  ا إىل ا ،ة األخرى ، ر ع
  قلت:البا  اليت خرات من،ا لك  إذا .

 قالت : اع  لنا .
قلععت: يف أيععاا الربيعععمل دععرد عععادة إىل هنععا اتش ععى واريععد او اكعععوو قريبعععني مععن 
ا بعل أك ر بإمكااعك أو حراعي يعوا ا شععة حعوايل السععاعة اىامسعة علعى ذا  

رت بإ عبعي إىل اتةعاه وأشع -التل وأاعا سعأخرد و سعأكوو هنعا  قعر  ا ... 
  بيتنا قريب من هنا . -اجطلو  

أمسعععكت بالععديك ورميتععه وكععأاين ارمععي قطعععة مععن قلععيب اععا وقلت:حععا  ي      
عليععععه.َا رت  إيل.لوحععععت بيععععدها وابتعععععدت شععععيها    ععععيها  حعععع  دخلععععت البععععا  

 والتفتت إلينا ور عت يدها مرة أخرى.
هعين وكالم،ععا ت يفعار  مععن مسععشعي راععت  إىل البيععت و عورهتا ت تفععار  ذ     

إ عا اغٌ  حلٌن موسعيقي يف أ ذ يَن وبقيعت  كالتائعه أليعاا. واات عرت وع عت حل عات 
 أعد ي،ا الساعات وال واين وقد استعرت من  ديق يل من ارا .
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وأخععععريا  اععععاد يععععوا ا شععععععة واقببععععت السععععاعة مععععن  اىامسععععة وقلععععيب يععععد       
سععتأيت اىل موعععدها ، أا ا ععا كااععت  املععة ت وتععراودين أ كععار شعع  هععل يععا تععرى 

 اك ر وت اقل و اسيتين؟.
معععاعا  اجن ععععار أمعععامي. وعيعععين ت تعععب  العععععدسة وإذ يععع،داد خفقعععاو قلعععيب        

…! إ ععا هععي اا ععروا..!…وخععااين الالشعععور و ععحت  بأعلعععى  ععويت إ ععا هععي 
اجقصععودة بالععذات اا ععروا ايععدا  إ ععا حععرد مععن  الععدار افسعع،ا وتتجععه حنععو التلععة 

 لوحت  اا بيد  وقليب يرقص  رحا  ، وكأاه يريد او نرد من  در .
لوحت  أي ا بيدي،ا وبقينعا هكعذا العوح بأيعدينا حع  قابعت ال عشإ و منعذ       

ذلعك الوقت،أراسعل،ا وتراسععلين ، حع  خصصعت  ألبومععا لصعورها و عور أهل،ععا 
وحبنععا يكععمل وشعععوقنا    أ ععا تكتععب كععل شععيد...كل ...مععا جيععو  يف خاصرهععا..

 ومعمل ذلك ت أستطيمل رويت،ا ولو مرة واحدة.…ي،داد يوما  بعد يوا
رويتنععا للععبعا  قعع  مععن خععال  الصععور والرسعععائل ، ومناسعععبات األعيععاد مععن      

بعيد  قد كتبت يل ذات مرة تقو : جاذا ت تسعتطيمل عيارتنا. أبنعاد بلعدك  يعأتوو 
بععين بععا  ع ليععك إذا كنععت حتبععين  احصععل لععك علععى اععواع سععفر إىل ت ركيعععا أت حت 

وتعععاىل ايلى أاععين باات ععار ، م ععتاقٌة لرويتععك ، أاععَت قععدر ،  ،ععل كت ععَب علععي أت  
 أرا .
 قلععت : يععا حبيبععيت أمل أقعععل لععك حنععن مواصعععنوو مععن الدراععة األخععرية.  أاععا      

حععق هععروا مععن هععوييت كإاسععاو ، هععروا مععن أبسعع  احلقععو  اىاسععااية هععروا مععن 
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اجواصنعععة  عععأين  يل فعععواع سعععفر كعععي آيت إليعععك. آه...أيت،عععا احلعععدود اللعينعععة إاعععك 
لست من حديعد،ألو احلديعد يعذو ،يتأثر بعالملد واحلعرارة وحعرارة قلوبنعا تعذو  

 أقسى أاواع احلديد والسياد.
                                       

 
 
 مستشرة وماعالت القصة  
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 العوا  

 
علشته  أواد العوا   والدو  و ،شته  أو العا عشة هعي كعملى اجعدو يف 
الدولععة و اععا أايت،ععا اتقتصععادية والسياسععية والدبلوماسععية.  الروسععاد والععوعراد 

 جيتشعوو  ي،ا ...اخل
كععل مععا اعلشععه ، حعع  ا ععبح اععع  ، بععدأت اعلشععه يف وقععت  راقعععه تقريبععا         

 ،  أسأله عن عا شة سوريا ؟ حيف ،ا عن م،ر قلب
 جييب مباشرة:دم ق. -

 تركيا...؟ -
 عنقرة  ابتس  و أقو  له باألل  وليإ العني أاقرة -     
 العرا ...؟ -      
ير عمل رأسه وين عر اىل السعق  وبابتسعامة تبسع   يّعه.حيو تتبعني أسعنااه  -     

 بب سقوط سّنني من أسنااه اللبنية.وينك   الفراغ بس
 تذكرت ...يبدأ  رإ الباد ...اع ...بغ...بغ...بغداد. -      
 أمسد شعره حيو ي دين من الداخل مواة  رح       
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 وأقو  : قدا  إا اد هللا سنتعرإ على ثالق عوا   أخرى 
 هكذا بدأاا اج عوار .أاا و آعاد .إىل إو اادين ذات مرة وقا  :

 بابا،لقد عر ت...؟ -      
 ؟!…ماذا عر ت يا بين  -
 عر ت او كل دولة اا عا شة ... -     
 قاصعته :وهل اقين يف الطاحواة ؟أمل أعلشك بذلك؟     
 دعين اكشل بابا..اا عا شة واا أي ا لغة .أليإ كذلك؟ -
  حيح، ولكن من أين تعلشت هذا؟ من اجدرسة اا من عمالئك؟ -     
القناة السورية اا لغة والبكية اا لغعة …تعلشت،ا من التلف،يوولقد …ت -     

 . ح  ااين أ بحت ا ،  بعا كلشات اللغة البكية .
اععع   عععدقت ...كعععل دولعععة اععععا لغععة و أضععع  اىل معلوماتعععك يعععا ع،يععع،   -     

ثعالق لغععات ...كفعى …اللغة األجاايعة …اللغة ااندية …اللغة اىاكلي،ية  و
 ات أخرى.اخو وقدا  لغ

  ااأين  ديو اخر:      
 ععديقي يف اجدرسععة ت يعععععرإ م لععي لغتععني ،  قععع  يععتكل  لغععة واحعععدة يف       

البيعععت   واجدرسععععة .أمععععا أاععععا  لععععي يف  البيعععت لغععععة ويف اجدرسععععة لغععععة،أاا اشععععطر 
 ؟…أليإ كذلك…منه
 أات ولد شاصر وذكي؟! -     
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يريععد أو يبععوح ب ععيد اخععر  توقعع  برهععة ، وضععمل سععبابته يف  شععه ، أدركععت بأاععه

 تنحنح مث قا :
 بابا...لغة بيتنا ما هي عا شت،ا؟ -
أده ين سكاله أحسست بق عريرة معن رأسعي اىل أ عص قعدمي ، حاولعت      

او اخرد افسي من هذا اجعأع  العذ  مل احسعب لعه يومععا  بأاعه سيسعألين وت او 
 اقع  عاا،ا  أماا سكاله.

اعععا عوا ععععع  عديعععدة تو  يعععابين ، ا  ابعععد…ت…هعععي …عا عععشة لغتنعععا   -    
 مد ا ك رية وكبرية ادا  ...اربيل...ديار بكر...م،اباد...هذه كل،ا عوا  .
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 اج ،د

 
والعععادة ،تلقعع  أو   الععَإ علععى مائععدة الع ععاد ،مل ينت ععر عواتععه ،َخععرَ  الن ععاا

 عععحن وضععععته أمامعععه ،الت،شعععه وهعععي ماعالعععت تقعععدا الطععععاا ،اسعععتغربت ل ععع،يته 
وافسعععيته اجن عععرحة..يدادو ،ي عععار  التلفعععاع يف الغنعععاد تعععارة  ويلتفعععت  إلي،عععا تعععارة  

 أخرى...يغري القنوات من حني خخر..سايرته، شاركت  رحته...
 

، كعععاو صويعععل القامعععة،عريا وضععععت الطععععاا بأ عععابع،ا الرقيقعععة يف  شعععه الكبعععري
اجنكبني ،رأ   اح  كبعري شعارباو ك عاو يغطيعاو  شعه وعينعاو كهيبتعاو  قبعل هعذه 
اللح ععععععة ، أمععععععا اخو  قععععععد عععععععادت العينععععععاو إىل ألق،شععععععا وبريق،شععععععا  ،حادتععععععاو   

 واريهتاو. 
أمعععا هعععي   عععقراد ااعشة،دا هعععة نعععا  للشعععرد بأ عععا معععال  صعععاهر معععن العفعععة       

تجععععرع احلعععع،و واحلرمععععاو .بسععععبب وضععععع،ا النفسععععي والبيهععععة والط،ععععارة ولكن،ععععا ت
ال رقية واألععراإ  العيت ت تعرح  . /يسعقوَو عرععا  ت ي شعر، األوتد عينععة احليعاة 
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والععدايا /. لععدى واع،ععا هععذه ا شععل ،تتشععد أو تسعععكن  ععرة بعيععدة مععمل عوا،ععا 
 وتبتعد عن ااشإ والغش،.

 
دها ، تأمل وا،،ا القشر  و ركعة كاات اللقشة يف  شه حني تحظ شرو          

 عفوية تر  كرسعيه واقب  من،ا وقا :
سعاديت ت تو   أماا هرا  مجالعك ، كيع  كنعت سعأعيش دواعك ؟  -      

اخبتعععك واعععع  اتختيعععار ،يقولعععوو :إذا ق عععب هللا معععن إاسعععاو بععععو لعععه عواعععة 
ا  علعى واعه ت نغص له حياته،أمحد  هللا حيو أاَعَ  علّي بأمجعل وأحسن عواة خلق

 اىليقة.
ألععععيإ كععععذلك ؟ جععععاذا هععععذه الغبطععععة ..؟مععععا …تسعععععألني ذاتععععك مععععا بععععه الليلععععة  

اجناسبة؟أسعععهلة ك عععرية ةععععو  يف ذهنعععك حسعععنا  أت ت ريععععدين ل،واعععك احلبيععععب أو 
 يكوو سعيدا  ؟

 أومأت رأس،ا باجوا قة.  - 
اليعععععوا و ككععععت  العقعععععدة الععععيت كااعععععت علعععععى  بتسععععع  وقعععععا  : لقععععد ارحتعععععت  ا - 
 يين/م لشا تقولني /؟اب
وقبعل   -؟ هل كااعت. . . . …اطقت ،ماذا تقو  –وبده عة ت تصد    - 

 قاصع،ا. –أو تكشل حدي ،ا 
 اجعا ة متت بنجاح...   -  
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ارمتععععت يف ح عععععنه ، مسععععَد شععععععرها اجسبسععععل واعععععَإ يف أذ ععععا :أخعععععملين       
ائة...واعذا أاعا سععيد الدكتور بأو النتعائل كااعت مذهلعة.. إ عا إجيابيعة مائعة يف اج

 ...مبسووووط؟
أراد أو يسشمل األرض والسشاد ، النبات واألحياد ، الععامل  –وارتفمل  وته      

 …مجيعا .جيب أو يسشعوا ويعلشوا بأانا أ حاد قادروو على اىجنا 
قفعع،ت  مععن ح ععنه ووضعععت يععدها علععى  شععه وقالععت بعفويععة :ستف ععحنا يععا   -

َان،أريعد منععك  عذه اجناسععبة او ر عمل يععدي،ا  نيع      نعوو؟!  َ ة وقبل،شععا :كعي ت َأ
حنتفععععل يف أ  مكععععاو حتععععارين، لنق ععععي أمجععععل ليلععععة عشععععر لننسععععى اجاضععععي منععععذ 

 اللح ة،ولنعش أيامنا بكل ا،يهاهتا.
و استأافت ع   إ سعنوات معقعو ؟ت أكعاد أ عد   -ت احب اىرود... -

   !   يا هللا ك  سأكوو سعيدة 
اشع  ت يكفعي ، جيعب أو حنتفعل .أاعه أمعر؟ ومعن حعال  سعيدة علعى الن -     

 أمر عوا،ا سيكوو مصريها اار ا،ن .
 حسنا  لنحتفل يف البيت . -    
 

ذهبت اىل قر ت،ا... اة،ت حنو اى،ااة ، ارتدت أحلى قشيص اعوا كعاو        
قععععععععععععد أهداهعععععععععععععا يف عيععععععععععععد عواا،شععععععععععععا ،  تحععععععععععععت در ود اىكسعععععععععععععسوارات 

رو   يف ليععععل ع ا ،ععععا. بعععععد حل ات..و ععععت تعطععععرت وةشلععععت كععععع…والعطععععور
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البا   دود  لتفااهه ولكن،ا  دمت بسعكوته و عشته وععدا ااتباهعه حل عورها 
. مل يستن ق عبق عطرها ، كاات مالهععه متغعرية ، عععيناه ثابتتعاو باةعاه التلفعاع، 

 وضعيته يف ا لو  تد  على عودة العقدة إىل ابينه ثااية.
ةة،خاصبته:ما بعك ؟هعل معاعحتين واختعملت شععور  ؟ ت َدَات  منه وهي مر      

 …عليك، ت حت،و أاا راضية  ك  هللا وقدره
كاو حيد   يف التلفاع، الدموع أخذت  راها  على خده ، والقلب يقطعر دمعا  ، 

 ودوو أو يلتفت إلي،ا خرد من حنجرته  وت كهيب مل تسشعه ق . 
حقيقي !.. هل رأيت من عرا  أب عمل  اا ر ..اا ر   ، إاه م ،د حّي..إاه      

 وأمر من هذا اجن ر؟ هل رأيت ملشا  أب مل وأقسى من هذا ال ل  .
تكععاث  الغيععوا اتافعععا  وجعععت  ععاعقة الغ ععب وضععر  بكلتععا يديععه علععى  -

الطاولة حيو تطايرت الصعحوو والكعكو  وارتطشعت بقعاع الغر عة،مل ي ععر بعأمل 
 اذا يفعلوو بنا.واستأا  قاضبا  : اا ر  اىل إخواانا م

عيعععععوٌو معصعععععوبة،أعشدة مربوصعععععة  عععععا ك تعععععل آدميعععععة ، أيعععععاد م عععععدودة  إىل      
اىل ،... ا نعود علعى مقربعة أمتعار مج،عور مفع،وع ، أ سعرى مكف،عر و الواعوه، 
ين عععروو إىل اج عععع،د برععععب ا،نشي،ه عععِددوا باج عععل أو ارتكبعععوا شعععيها  معععن هعععذا 

 القبيل .
يف احلدقات،األ ععابمل علععى ال،اععاد،األذاو  ععاقية ا نععود متععأهبوو،العيوو       

 باات ار األوامر.
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دوت صلقعععة اىاعععذار وبعععدأ وابعععل معععن الر عععاص ين،شعععر ليسعععتقر يف أاسعععاد       
 الكتل اخدمية،و ا،لت الدماد لتسقي األرض ، لت شر.

بعععد قليععلجأخرد اخمععر اللهععي  مسدسععه ومععرى علععى الكتععل الب عععرية ليفععرغ مععا يف 
طلقععات احتفععاد بن ععوة النصععر، مث كععرر العشليععة انععوده األوبععا  مسعععدسه مععن ال

 بالتناو  ليفرقوا الطلقات يف روو  وأح اد الكتل .
 

أحإ بأو اله ترتعد وااتاحه  ر ق ب  هائل ، يريد أو يغعر  الععامل           
 بأموااه وعأر:أين ال شري العامل ؟ أين اىاسااية ؟

 ؟.…قالت  سرة : وما ارميت،  - 
إو هللا خلق شعوبعا  وقبائعل ليتععار وا ، وهعكتد شعععب اع  حعق احليعاة   قا  : -

و هعععععا هععععع  اخوتنعععععا يف العععععدين يتعار ععععععوو علينععععععا  سدسعععععاهت  … م عععععل قعععععريه 
 وبنادق، ، الل،  ت حو  وت قوة...الل،  تحو  وتقوة.  

 
                                                                      

 



www.shikhani.kurdvip.com 

 24 

 
 
 
 
 
 

 على ضفاإ اىابور
 
 اجقطمل األو  : 
   

شععا  يععا مل كغععريه مععن شععبا  ايلععه ، حيلعع   سععتقبل و تععاة مجيلععة تعع،ين لععه      
وي عاد القعدر او يلتقعي بعذا   -هذه هي سنة احلياة  –حياته ، وت اركه العشر 

 ا شا  احلامل وذا  ال عر الذهيب وتلك العينني ال،رقاوين من بنات قومه...
وكععع  كااعععت  رحتعععه وسععععادته حعععني اسعععتجابت لعععه العيعععوو باجوا قة...لغعععة        

 تيف،ش،اإتهو وكشا يقا :ا رة ، ابتسامة، كلشة، شوعد، لقاد...ومت اللقاد.
 وااتشعت األحاسيإ التواقة لت كل روحا  يف اسدين.       
 
 



www.shikhani.kurdvip.com 

 25 

 اجقطمل ال اين:      
 

اع  عيت حب،شعا يف اجنطقعة كل،عا أ بحت سريتع،شا ((على كل لساولل وذ     
 إ ا أمجل و أروع قصعة حب عذر  وع،ا ايلنا احلايل...…
عنعععد اللقعععاد ، نعععرد قلبعععه معععن  عععدره ليسعععتقبل،ا شعععوقا  وهيامعععا  ، يرقعععب       

ب عععش،ا بعععني ذراعيعععه لريشععع  معععن رحيعععق شعععفتي،ا ... ولكعععن إحساسعععه اجرهععع  
ك حر ععععا  علعععى م ععععاعرها وشعععفا يته مينعااعععه معععن القيعععاا أو حععع  التلشعععيح بعععذل

 وجكاات،ا السامية يف قلبه.
 

 اجقطمل ال الو:      
 

حيلشعععاو م عععل قرياعععا ببنعععاد مسعععتقبل،شا وتكعععوين بيعععت أسعععر  مجيل،هعععاد        
مبين على أسا  متني تسوره هالة من احلب والتفاه  ويروعاو علعى ور  أبعيا 

 طب ...اخلم ل قلبي،شا خمط  البيت،قر ة اتستقبا  الصالوو...اج
وبععععععععدأ احلسععععععععاد والعععععععععذا  بعععععععع،رع األشععععععععوا  يف صريق،شععععععععا ،  عععععععع  ..أخبععععععععار 
ملفقة..كذ ..حاولوا التفرقعة ب ع  الوسعائل ، إت او هعاوتهت  ذهبعت سععدى 

 ومل تلق النجاح حيو تغلب العاشقاو على اجكايد وات بادات  كشة.    
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 اجقطمل الرابمل: 
 

وذهعععب …  -لكلي،شععععا -لوريعععا الفعععرع العلشعععيداعععا موععععد امتحاو..البكا      
اتثنعععععععاو إىل احملا  عععععععة لتقعععععععدن اتمتحعععععععاو لعععععععععدا واعععععععود مركععععععع، امتحعععععععاو يف 
بلدهتشا.......، حيو استأار احلبيب قر عة متواضععة  عاحبت،ا امعرأة عجعوع ، 

 ةاوعت السبعني وتعيش على إجيار هذه الغر ة.
 ن اجدرسة.اا هي ، استأارت ممل ر يقت،ا،قر ة قريبة م      
 
 اجقطمل اىامإ :   
 

لدى خروا،شا معن قاععة اتمتحعاو ، كااعا ينت عراو بع ع،شا ويتأكعداو معن      
تقععدن  حو عع،شا وحي عععاو علععى تقععدن اجععواد ب ععكل ا  ععل وعالمععات احسععن، 
لقبواشعععا يف احسعععن الكليعععات. يعععذهباو يف م عععاوير خا عععة سعععريا  علعععى األقعععداا 

و حنععو الن،ععر ليجلسععا حتععت شععجرة وار ععة علععى لسععاعات صويلععة ، وبعععدها يتج،ععا
ال ععفة اليشععد مععن الن،ععر،ذات يععوا كععاو االسععا  يتأمععل الععدوائر اجت ععكلة حيععو  
كااععت ترمععي باحلجععارة لت ععكل اهتعع،اعات دائريععة تتسععمل شععيها    ععيها حعع  حعع  
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                               وتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع،و  .                                                                             
 ااتب،ت  ... وهو  عامت ، حيد  يف الن،ر .

ااععا واثقععة متامععا  مععن جناحنععا يف …؟ يف النتععائل…مععا بععك...؟  ععاذا تفكععر -     
 اتمتحاو التفت إلي،ا وقا :

واتمتحععاو ال ععاين ؟! امتحعععاو قلبك.مععا هعععو اتيجتععه ؟ هعععل سععيكوو م عععل  -    
 دت عن اجرك، ت،و ؟هذه الدوائر كلشا ابتع

 ؟…ماذا تقصد -     
حبنعا عني  وقو  ، حتدينا ا شيمل وممل ذلعك أخعاإ ..أخعاإ او يع،و   -     

 م ل  اية هذه الدائرة.
 وقت،ا ،سيكوو عوا يل و نائي أي ا. -      
ت وععح هللا يععا حبيبيت...(وامسععك بيععدهال   أحسععت بععدإد يسعععر  يف  -      

 ش،ا...واست يف اذاه .عروق،ا ليتوعع على اس
 اىل الدراسة يا أستاذ... -
 
 اجقطمل الساد  :    
 

 ذات يوا دخلت العجوع إليه وقالت:     
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يععا ولععد  مععن خعععال  معععر  ععيت القصعععرية بععك ومععن خععال  هواتف،ععا الععيت ت      
تنقطععمل، تسععألك حل ععة حل ععة هععذه الفتععاة اعلتععين أحب،ععا دوو رويت،ععا ، يبععدو أ ععا 

تع عععععقك..مل أر يف حيععععايت قعععع  م ععععل هععععذا اايععععاا …ح،ععععا ، حتبعععععك بكععععل اوار 
واحلععب،  ععحيح ااععين وعععت بععع((م  وعيععن لل و بععع ((ليلععى واجملنععوولل و لكنكشععا  
أضعععفتشا اوعععني آخعععرين إىل قائشعععة الع عععا ، أمتعععد لكشعععا معععن أعشعععا  قلعععيب بعععل 
 أت رع إىل هللا او يو قكشا وأو اح ر حفلة ع ا كشا  يشا لو كتب يل ذلك. 

 
 اجقطمل السابمل :     
 

يعععا …يعععا خعععابور...ااطق   عععا شعععاهدته..يا شعععوارع احلسعععكة ..يعععا حدائق،ععععا      
اذوع ال عجر اليت كتب علي،ا  اوي،شا ، أو حر ني من،شعا ورسع  قلعٌب أ عابه 

يعا مفكعرة ا يعب العيت معاعا  حيعتفظ  عا اقلعيب  عفحات تلعك األيعاا ،  …س، 
  كتابععععععععة اسععععععععاهتشا واجكاجععععععععات أيععععععععاا اتمتحععععععععاو  يومععععععععا  وراد يععععععععوا واقععععععععرأ

 اااتفية...ابت،اتهتشا اىل هللا سبحااه وتعاىل للتو يق والنجاح اشا.
 

 اجقطمل ال امن :      
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توالت األياا... اقب  يوا إعالو النتائل ، تسارع خفقاو قلعو  الطعال       
د ومععن بين،شععا احلبيبعععاو ولسععود ح عععه مل يكععن يف البلععد حين،عععا ،  تسععرع معععمل عو 

أخت،ا جعر ة النتيجة ، حيو تند مل  وس  ح د كبري من النا  متل،فعة لقعرادة 
 األواد.
تلح ،ععععا احععععدى الطالبععععات ،  تتجععععه إلي،عععععا ، تب عععععرها بالنجععععاح و شععععوع      

 عالماهتعا ، لكن،ا ت تبايل بنتيجت،ا 
 وتقو  : ا و عن اس  آخر...

مععن إذ ععا واسععت : حبيععب   ععردت الطالبععة : مععملو  مععرة ثاايععة ، واقببععت     
 القعلب اعااح ماذا تريدين بعد ؟؟

قعععدماها ترقصععععاو  رحعععا ... أهداهععععا هللا سعععبحااه تععععاىل انعععاحني … يعععا هللا      
لتطعععري  شعععا ، سععععادة معععا بععععدها سععععادة...لقد حقعععق اعععا معععا أرادت واسعععتجا  

 لدعائ،ا. 
 
 اجقطمل التاسمل :  
 

هرععععت باةععاه بيععت تو  مععرة يف حياهتعععا تركععت قريب،ععا يف وسععع  ال،محععة و       
 سعتطر  بابه ، دوو خجل أو وال ... وتطر  البا :
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نعععععرد األ  مناديعععععا  :معععععن بالبا ...تسعععععشمل  عععععوته  يعععععذكرها بصعععععوت  -      
حبيب،ا..بنملاتععه ويفععتح البا .،.يفععااب األ  بواودها،.يعر ،ععا ويعلعع   كايت،ععا 

 ممل ولده..
 او يكوو خريا  ؟ اع  يا بنيت ، ما بك تف لي...عسى -
  قد اهت ؟…خري عشي خري -
 تكلشي يا بنيت،مل أعد احتشل اك ر من ذلك؟! -
 اهت أب رك ..لقد جنحنا جنحنا حنن اتثنني.   -  

 تطعر  كلشاهتععا تال يعع  خمعه ، نععر  اللسعععاو معن شععدة اجفااععأة ، يتوقعع        
 العقل ويبدأ العاصفة و الالشعور للتعبري عن  رحته...

رد اجسععد  الععذ  كععاو حيشله،يقععدا الطلقععة اىل األمععاا، ومل يعععد يسععشمل نعع      
سععععوى  ععععوت الطلقععععات وومي عععع،ا مععععن حععععني اىل آخر...وبعععععد حل ععععات سععععاد 

 الصشت على ا و اج ل ..
 
 اجقطمل العاشر : 
 

ي،رو  ا عرياو والنعا  ، حيت عدوو أمعاا العدار لعدى وعاع الطلقعات و إذا       
 ى األرض على مقربة من البا ...قارقة يف الدا...   يروو الفتاة ملقاة عل
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يععععذهل ا شيععععمل ، لععععدى م ععععاهد هتعععع  ذا  اجن ععععر الف يععععمل ،كااععععت يععععدها      
مغشوسة بالعدا ومجلة مكتوبة إىل اوارهععا  ( أحبععك يععا...ل ويف احلعرإ اىعامإ 

 واألخعري من اوه كاات السبابة متيبسة ومستقيشة.
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 التن،يدة األخرية ممل الفجر
 
 
 

، اسعتغفر ربعه مث   ري عة  عالة الصعبح ألدادقعاا ذات  عباح كعادتعه دوو منبعه 
 ت عع،د وهعععو يت ععاد ، ت يرقعععب  غععادرة الفرا ،اسعععشه ثقيععل وكعععأو ع امععه

مععا  شععاقا  يف عشلععه وهععو راععل كبععري، مسععن ، راليععه قععري متكسععرة لقععد أم ععى يو 
محعل اسعده ، قسعشات وا،عه وةاعيعدها تعد  علعى تععب وشعقاد  قادرتني على

 .هعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععذا الراعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععل صعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوا  حياتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه

عينيه ،...ت اد  ثااية ولكن هذه اجعرة لفعبة صويلعة حيعو خراعت مع،عا   ر  -
 .  ايت،ععععععععععععععععا ..آخ..آخ تن،يععععععععععععععععدة مرهقععععععععععععععععة يف



www.shikhani.kurdvip.com 

 33 

ععن ثيابعه  إىل عواتعه وقعد تكعورت باللحعاإ.. ا يفعتشاسعتغفر بعا  ...ا عر 
مالبسعععه حتعععت ضعععود  الغر عععة ارتعععدىاجكومعععة علعععى األرض ، ويف إحعععدى عوايعععا 

 . النوا ععععععععععععة كععععععععععععي ت يعععععععععععع،عل أوتده خا ععععععععععععت مععععععععععععن

بيتععه ليلتحععق بصععالة  البععا  وراده  ععدود واةععه حنععو ا ععاممل القريععب مععن أقلععق
هللا  رض وابتغعععوا معععن   عععلق عععيت الصعععالة  اات عععروا يف األ  عععإذاا شاععععة ( 

 .واذكعععععععععععععععععروا هللا ك عععععععععععععععععريا  لعلكععععععععععععععععع  تفلحعععععععععععععععععوول  عععععععععععععععععد  هللا الع عععععععععععععععععي 

 جععأة …األخععرية مععن الصععالة ...التحيات...اجباركات...الععع كععاو يف اجراحععل
اخيععة والتفععت ميينععه  أكشععل…اسععتعاذ بععا …علي،ععا تععذكر عربعععته الععيت يعشععل
 . حذائععععععه إىل أسععععععرع حنعععععو البععععععا  ليصععععععل…ويسعععععرة أ ععععععى الصععععععالة

نرد...جعاذا  بالعععادة يبقعى آخعر معن ألاعهحالتعه قعري الطبيعية، إىلااتبه اجصلوو 
 . هععععععععععععععععععذه اجععععععععععععععععععرة...؟ هللا يعلعععععععععععععععععع  مععععععععععععععععععا يف الصععععععععععععععععععدور

، أمامعه، رقع  م يععته البطيهعة ، صالعت اجسعا ة  اىسعراع ااتععل حعذاده ، حعاو 
 أ علعنعدما …مل ااتبعه أين…! أا ت مواعودة كااعت  أترى… تكل  ممل افسه 

  ها..قعععععد و عععععلت أخعععععرياو …..رع سعععععيتبني يل كعععععل شعععععيدال عععععا إىل

 اقععب  ال ععارع ،ب عععة أمتار...خطوتععاو ..وليتأكععد مععن العربعععة  ععد  حدسععه

حني و ل . وضمل يده علعى ابينعه ليشنعمل ااعكعا  ضعود الك،ربعاد البعاهر علعى 
  ...مكا عععععععععععععععععععا إىل عينيعععععععععععععععععععه... ا عععععععععععععععععععر

مكا عا متامعا  ،  يا ااي...! إ عا قعري مواودة...أسعرع  عا  يعه معن عع،ا ،وقع  يف
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 .ال ععاين وضععمل يععده علععى خا ععرته... وقعع  للح ععات ... مث اةععه حنععو ال ععارع

ليسعت  ...- متعت  معمل ذاتعه -ر  عا أحعد األوتد أخعذها وترك،عا قريبعة معن هنعا  -
آ خععر ومل جيععد اععا أثععرا  إىلوهكععذا ااتقععل مععن شععارع ….ال ععارع إىلهنععا تاتقععل 
 . أرهعععععععععععععععععععق معععععععععععععععععععن التععععععععععععععععععععب حععععععععععععععععععع 

 ...خائبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا  البيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت  إىلراعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمل 

ال عود،  أشععلمعذعورة .منده عة لتصعر ه   تح البا  بغ ب،استيق ت عواته
  .وال ععععععععععععععععععععععععععععععععتائ بععععععععععععععععععععععععععععععععدأ بالسععععععععععععععععععععععععععععععععبا  

 .(السعععععععععبا  ؟(قالعععععععععت عواتعععععععععه معععععععععاذا حصعععععععععل...مل هعععععععععذا -

م عريا  بيعده  ) اختفعت ..اختفعت العربعة ...مصعدر رعقنعا ورع  هعذه األشعالد-
 لعععملودة أعصعععابكأوتده النعععائشني الصعععغار ل ... ا  عععي معععن مكااعععك يعععا  إىل

  .هعععععععععععععععععععه...كأو عربعععععععععععععععععععة ا عععععععععععععععععععرياو قعععععععععععععععععععد اختفعععععععععععععععععععت

لعشل ضرور  أخعذ هعا  عر ت سبب ق بهل:لعل من احتاا،ا أورد ت (بعد  -
 .من وارتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععح…يوق نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن النعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوا  أودوو 

 .( بسععععخرية وهععععو يقلععععد  وهتعععععا وحركععععة  ش،ععععا من وارتععععح( قااعععععا -

أرى الععذ  أخععذ بفقععدها ...آه لععو  النععوا يععا خععامن وأاععا اشعععر سععيأتينينكيعع   -
  ...هععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا

م ععاعفة...ت.. ت دوو أاععرة اج،عع  او  منععه أاععرة سععذخذسععألعن أبععاه ... -
  .يراع،ععععععععععععععععععععععععععععععععععا هععععععععععععععععععععععععععععععععععذا يكفععععععععععععععععععععععععععععععععععي
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ااه سار  وليإ بذ  حااعة ...احملبمعوو يسعتأذاوو ... ابدأ سأسلشه لل رصة -
  ، ت يأخععععععععععععععععععععععععععععععععععععذو ا دوو علشنععععععععععععععععععععععععععععععععععععا

يتخيل،ععا كععاو يغفععل حينععا  مث يسععتيقظ. ، يععن،ا وين ععر مععن خععال  النا ععذة ،  -
البععا  .. يتجععه حنععو البععا  ، يفتحععه بل،فععة ولكععن ...حعع  اىيععا   واقفععة أمععاا

قر تععه متأجعععا  متحسععرا  وكععأو  إىلالبععا ...يعود  أمععاا اختفععى ،.. ت يععرى شععيها  
حع  وضعح الن،عار  بقعى علعى هعذه احلالعة حفنة من ملح قعد ا عرت علعى ارحعه،

 أحعإ،لكنعه أمامه ت،اوأشرقت ال شإ ، أح رت عواته سعفرة الفطعور ووضعع
 :  عدتعه تكععاد حععرد معن  شععه وقععا  بصععوت كهيعب واحلعع،و بععاد علعى سععحنته

 .العربععة مل تراععمل يععا امععرأة ...أ ععا سععرقت بالتأكيععد خععذي،ا مععن أمععامي ت اشععت،ي

السععو ،يفتش عن،عععا بععني العربعععات..يف  إىلبن،وضععه،محل افسعععه وخععرد  ت اقععل
اىرائب لعلعه جيعدها، يسعأ  معن يعرى  ال،وايا اجيتة ...يف يف الساحات يف األعقة

ادوى..شعر بنار ا،عن  تصععد إىل اا وخعه أ ع  لسعااه  يف صريقه...ولكن دوو
قطعععة منعه..عكاع تععه الععيت مي ععي  إ ععاهشومععا ...  البيععت إىلخعارت قواه...راععمل 

سعععنة منعععذ أو تععع،ود وهعععي شعععريكة   ا...لقعععد را قتعععه صعععوا  السعععت وال الثعععني
الععودة  عا يف  عبة  العشعل مث إىلالسعو . إىلمن البيعت يفارق،عا حل عة.. حياتعه،ت

 ...الفععرا  الليععل.. دو ععا يفقععد تواعاه...اشععتد هذيااععه تختفائ،ععا ووقععمل صععريح

 ععا  عاره النععا ، أ ععدقاد و أقربععاد ،  لعع  يفلحععوا يف إقناعععه،كاو دائشععا  يفكععر
...ااععه شععارد الععذهن كراععل عاشععق تل ععى بنععار الفععرا ،حين إلي،ععا ت يبععايل بال،وار
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  . قلبععععععععععه وعقلععععععععععه منععععععععععذ  قععععععععععده العربععععععععععة  قععععععععععد

شعحب وا،عه وهع،   أال لقد كاات كعل شعيد بالنسعبة لعه ودو عا  ،عو تشعيد
ولكعن  اسده.اسعتدعوا األصبعاد ، شعكلوا  ااعا  لدراسعة حالتعه و عفوا لعه أدويعة

 .دوو  ائعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة

 الععإ مععمل صبيععب افسععاين، السععات عديععدة وبعععدها اقععبح فلععب عربععة ت ععبه

 .عربتعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععه

 ...ه براوع،ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاب ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرو  -

أوتادها لي   رائحة عرقعه وتعبعه  قف، من  راشه واةه  و ا ( لي ش،ا ويقبل -
 :..مث ابتععععد و ععععاحدواليب،عععا ... وحعععني رآهعععا متحصععع،ا . دار حواعععا ..جعععإ

هنا..سععأحرق،ا  اريععد عععربيت.. شععريكيت..هذه ليسععت يل يععا أوقاد..خععذوها مععن
 ...أكسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر هععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا

 اله،إاعه معريا يكعاد يفقعد  سعكني ،ارأ عواقعا  احعد احلاضعرين: ارمحعوا هعذا اج
كعل األمعاكن اقعبح  ...  ت عوا يفاألرض وابه االبوا له عربته... ،ل ابتلعت،ا 

 شخص ثاو ، باو ينادى معن خعال  مكعمل الصعوت يف ا عاممل... واتفقعوا علعى

 : اتقعععععععععععععععععععععععععععععععباح  نعععععععععععععععععععععععععععععععادى اجنعععععععععععععععععععععععععععععععاد 

 البلععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدة احملبمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوو أهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععايليععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا 

أو لديعه  رآهعا قعدت عربعة منعذ معدة. شن  وال ع،امة...لقد يعا أ عحا  النخعوة
مثينة.أو  احب،ا يكاد ميوت من اال،ا..ارمحوا هعذا  معلومات عن،ا  له مكا أة
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 .علععععععيك  ورمحععععععة هللا وبركاتععععععه وأاععععععرك  علععععععى هللا والسععععععالا0اجسععععععكني 

العربعععععععة  مععععععرت أياا..وأسععععععابيمل ،ومل تراععععععمل العربة،اسععععععي النععععععا  حكايععععععة
 :ويقعو  كر  ا علعى العدواا،حيل  براوع،عاو احب،ا...لكنه مل ينس،ا إذ مل يف

 تبد إاك يف يوا من األياا ستلتقي بع،ي،تك ، ب عريكة حياتك، املعة اومعك

آخر ...سعبامل إليك...سعتد ع،ا وتعدور  عا  إىلوأمحالك اليت تنقل،ا من مكاو 
 أوععاده ،حتععرإ  األصفععا حععارة ومتعع،ح مععمل  إىلشععارع ومععن حععارة  إىل مععن شععارع

صععد.. تناد ..ها آاديراقااععد  مععاذا تفعلععني .ا عععد  العربععة ق بقصععد أو دوو
يعا أوعر يعا  وأاعت  لقد اعتعدمت علعى ذلعك  أمر يديِك.. ةرحي أو..واحذر  

حعع ، قععدا  عنععدما تكععمل  وت أختععكمععمل  السععن مععا اععديال أي،ععا ال ععقي اركععب
 .(ستصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبح ( عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدائي

 إىلته،ق    ت عواته و رتعه يف خا عر  ذات  باح وعلى إيقاع  وت اجكذو
 ،عل يف ايتعك 0و تركت،عا  الصالة..لقد تأخرت عن،ا..ماذا بك.. الة ا شاعة

 00هجععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالة  ائيععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا .؟

 ...عععععععععععععن وا،ععععععععععععه مل يععععععععععععرد ر عععععععععععععت اللحععععععععععععاإ… رتععععععععععععه ثاايععععععععععععة

 مرعععوبني، هرعععوا باةععاه  ععرا  والععده  األوتد ععرخت وبصععرخت،ا اسععتيقظ 

 .اجسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتلقي بععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععال حععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرا 

مسعحت  ات قلبعه ر ععت يعده البعاردةتسعشمل دقع أوااكبعت علعى  عدره أرادت 
 ععا وا،،ععا حعع  تبللععت بالععدموع،  لعع  تصععد  إاععه قععد مععات ،ذلععك ألو عينيععه  
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 .مفتعععععععععوحتني و كأ شعععععععععا تن عععععععععراو لصعععععععععورة عربعععععععععة يف البعيعععععععععد كااتعععععععععا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 اجدير
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سعععرع وإت سعععأر عك  ل  - ََ قعععة أمعععاا ا عععتح قب عععتك ايدا ..معععد يعععد ..يا قعععيب َأ
التالميععععذ مجيعععععا ..ت حتععععاو  سحب،ا..أبسععععط،ا...إيا  مث إيععععا  أي،ععععا ال ععععقي..أمل 
أحذرك ..؟ أمل أمجعك  يف  ساحة اتاتشاع وحذرتك  معن الصععود اىل السعق  

 ومعاقبة من يصعد..؟أت تعرإ معد اجشنوع..؟
 .أات...أات يا(مفعوصل حال  أوامر  ...قرار ...قرار مدير اجدرسة      

 توبة ...توبة..أستاذ لن أ عل،ا... - 
ماعلت يف الصع  الرابعمل، م عل الصعوص، خراعت للتعو معن البي عة و حعال   -

األوامر.. كيعع  لععو كملت...آ..أ تح..سععألقنك درسععا  وسععأاعل منععك عععملة جععن 
يعتععععععععمل...من علشععععععععك بععععععععذلك..أ... كرة الصعععععععععود ليسععععععععت  كرتك..؟إ ععععععععا 

سعععأكتب تقريعععرا  …حسعععنا  …أاعععا آ علععيى …مكامرة..معععكامرة علعععى معععن…مععدبرة
مفصال  وار عه إىل ا ،ات اجختصة( ومد يده اىل ذقنهل وقا : (ولك معا يكعوو 
أوي أبو ااس  إذا ما خليت اللي معلشينك يع وا ا عابيع،  معن الندال.هعذه 
مكامرة..رائحت،عععععععععا  ائحة..مكيعععععععععدة اصعععععععععب،ا اععععععععععدائي يل لوقعععععععععوعي يف هعععععععععذه 

اعععععبإ .. معععععن …قعععععل يل مععععن علشععععك…اجصععععيدة..ت..ت..لن حيلشععععوا ابععععدأ
وراد ..أ ععذه سععيوقعواين ألتنععاع  اعع  عععن الكرسععي (مكشععر بيععده اىل الكرسععي 

 دوار مريح وراد صاولة  خشةل.
التلشيعععذ بعععملادة : ولكعععن يعععا أسعععتاذ معععا دخلعععي ااعععا باجوضوع... ععععدت  ردى       

السعععععطح  لعععععب صعععععائريت الورقيعععععة...ومل أعلععععع  بواعععععود  واخاسعععععة مععععععا ... و  
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لسععطح...توبة...وهللا توبععة.؟ لععن أ عععد ثاايععة ولععن اعيععد صععائريت او وقعععت مععن ا
 على السطح.

آه يا شقي وتقعو  تاعلع  ..تتغعا؟..؟ وكيع  توا،عت  عوبنا مباشعرة  ..ا عتح -
تتفععرد …كيعع  ااتب،ععت اىل وا،ععي مباشععرة ..آ…يد ..سأشععفي قليلععي اليععوا

كنعععععععععععا آ   ..ولعععععععععععك جعععععععععععا  …علعععععععععععى أ الا..آ..تعلشعععععععععععت النقطعععععععععععة احلشعععععععععععراد
كنععا ان،اععا لععالرض احبامععا  …مااسععباي ار ععمل رووسععنا امععاا مدرسععينا…م لععك

ا .. أما اات يا ح رة ياللي مالك هل بني اتعرا ..تتقدا باةاهنعا وعيواعك 
ولععك  …أسععتاذ يف محععرة علععى وا،ععك و شععك…مباشععرة …م ععل عيععوو البععوا 

مععععععن ويععععععن تعلشععععععت هال ععععععي،احلشرة تعلشتشوهععععععا  اا الععععععدر   ش ععععععل اتصععععععر  
 يا كساىل.؟…بال، ة
كععال يععا أسععتاذ وهللا عنععدما  عععدت السطح..حسععبت بععاو كومععة مععن ال يععا    -

حسععبت بعععاو  –اقصععدحنوك  -وضععع،ا الفععرا  (اخذول ولععذلك تقعععدمت حنوهععا
 ومل اعرإ بأاكشا (متكوماول.-صياريت قريبة من،ا

اسععكت أي،ععا النععذ ..يا عععدن الببيععة ...اذا  لف ععت كلشععة اخععرى سأ صععلك  -
درسة..قا  متكومعاو قا ..حعذار لعو تفوهعت  عذه الكلشة..سعأعاك  يف من اج

السععجن أاععت ووالععد  أقععو  بععأاين رأيععت من ععورا  سياسععيا  يف ايبععه نععص والععده 
 وبأاك اعب ت بذلك.  

 لكن ..مل امحل يف اييب شيد..  -  
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 هذا شغلي ااا؟. -
 مث...بنطلوين و درييت بال ايو     .؟عندها قا  اجدير: -  
حععععععععععع  …للشعععععععععععرة اتخعععععععععععرية احعععععععععععذر ..لو تفوهعععععععععععت بكلشعععععععععععة تحعععععععععععد -  

التالميذ..ا ،شت..سععععأبلغ ال ععععرصة                ليشسععععكوا والععععد  ، ي،اواععععه  
يف السجن..(اتحتب أبا ل..هل وعت..السعجن..ااقلمل وت تعرين وا،عك ثاايعة 

 يا عدن الببية.
 (وقبل او نرد من البا ل استوقفه قائال :      

عليك احل ور ممل والد ...ويل امر  ا ،شت ؟ت تأيت إت وهعو  اومل..قدا   -
 معك؟.

 والد    .. قاصعة قائال :…ولكن يا أستاذ -  
ماذا..بوالعد ..هل تعويف يف هعذه اللح ة...أكذ ..أكذ ..لقعد معر علععي       

 وعلى شاكلتك العديد 
 لن اقبل أ  عذر...مريا ...كسيح...م لو ...مايف؟

 …ولكن والد  -  
 به..؟..ما -
 إاه يف السجن  -   

 ( اابس     اجدير بابتسامة عري ةل وقا :      
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ها...ع ي ...عائلععععععععة اواطجيععععععععة...بال تربيععععععععة...بال أخال ...أ ععععععععحا        
 سوابق.

                                                                                                               
 
 

                                     
 
 

             
 
 
 
 
 

 ليتين كنت  السابمل
 

ااطلقععععت احلا لععععة اجليهععععة بالركا ،باةععععاه اجدينععععة  البعيععععد والععععيت تسععععتغر        
 ععععإ  /رحلت،ععععا اتعتيادية،حسععععب خعععع  سععععريها اجقععععرر مععععن قبععععل إدارة اجععععرور
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وو وأخعععوه، قطعععمل سعععاعات.ولذلك حعععاو  األسعععتاذ مصعععطفى معععدر  معععادة الفنععع
تعذكر أماميعة ،قريبعة معن ا،عاع الفيديو،ليتسعلوا   عاهدة األ عالا حلعني و عواشا 

 إىل اجدينة.
أخععرد سععيكارة  مععن علبتععه وضععع،ا يف  شععه،وهو يفععتش عععن وتعتععه اج،ععداة       

إليه يف إحدى اجناسبات ، وقبل أو ي ععل السعيكارة،كاو مرا عق احلا لعة واقفعا  
 على رأسه.

 حت،ال ركة متنمل التدخني،يراى التقيد واتلت،اا بذلك.لو و - 
أبتسعع  مصععطفى وقععا : تكععرا...أهال  وسعع،ال  بععك وبال ععركة، صاجععا  نععوع       

للكعععععل،ولكن  عععععا أاعععععك منعتعععععين معععععن التعععععدخني، ألعععععيإ معععععن حقعععععي أي عععععا .أو 
 أصلب(كاسيتللفيل  هند  يكوو على م،ااك .

شيععل واألايععق يف ملبسععهل.لد ى  ععيل  بكعل سععرور(قااا اجرا ععق ذو ال ععكل ا  - 
 هند  باس  مرد وسأضعه  بعد ال يا ة مباشرة .

كااععععت احلا لععععة تنطلععععق كالسعععع،  حععععب  البععععواد  دوو أو تعيقععععه  ععععععود        
أومنحععدر . وكععاو من ععر قا لععة مععن ال ععاحنات الكبععرية الععيت تععهن حتععت محل،ععا ، 

ل ععيوخ العجعع، مععمل حتععاو  ااهععدة اىسععراع دوو  ائععدة . كسععبا   شوعععة مععن ا
 ل ا  رياضي ا ي ،  قد بقيت القا لة ورادها ح   قد أمل اللحا   ا .

األشجار احلرااية وأعشدة الك،رباد وااواتع  تبااعمل معن اعاايب الطريعق.       
التفعععت ااتباهعععه اىل  عععالح شعععا  فاابعععه  تعععاة حتعععت معععل شعععجرة وار عععة.خرات 
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ا علععى مقربععة مععن  ععر اىععابور تن،يععدة صويلععة مععن  ععدره وقلععب عليععه اىيععا  كااعع
...ت لل،شا أشجار السعرو والسندياو.االسعاو علعى مقععد أونعيت ويعده ت عبك 

 يدها. وهي  امتة.
 ما بك...أحبك...أحبك أات   ق  .تأحد قري  اا مكاو يف قليب. -
قالت،ععا  –ولكععن أخععملوين...اع  أخععملوين بأاععك علععى عالقععة مععمل  تععاة أخععرى  -

  ،و
ن ..؟ عشعععك العععذ  سعععحب علينعععا اجسعععد ،أاه ريعععاٌد وا عععباد. أخعععملوِ  ..مععع - 

يريععدوو أو يبعععدو  عععين يريععدوو أو تععذبل عهععرة حبنععا...أهوا  أات..أع ععقك 
 أات .. دواك الدايا بال..

أعععععرإ م ععععاعر  اةععععاهي ومتأكععععدة منععععك يععععا حبيععععيب،ولكن كلشععععاهت  عنععععك - 
مل  ععععن ت عععايقين، عنعععد وعععاعي بعععذلك يق ععععر بعععدين أتعععأمل !! آسععع  ألاعععين أخععع

 مكنواات قليب .
 هل ت ايقت...؟  -
قااعا ماعحعا :  ناسعبة هعذا اىعمل  –ولكنين سببت لك اتعععاد -…    أبدا   - 

 اج،عل والكاذ ، ماعليِك إت مراضايت ومراضايت ليست س،لة  كشا تعلشني.؟                                                     
 وبعدها ستنا  ما تطلب.…ينيكضحكت وقالت: اقشا ع      
 وأقشا عينيه وهو يف ا وته العارمة.      
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حعععاو   عععتح عينيعععه،أحإ ب عععبابية األلعععواو وشععععر بعععدوار يف رأسعععه وكعععأو        
كابوسععععا  مرعبععععا  عاره يف اجنععععاا ...ارتعععععب و ععععرخ بععععأعلى  ععععوته حعععع  افلععععت 

 اجشرضة الواقفة إىل ااابه...ماذا حدق ..أخملوين؟
 تكجين..…ن احلا لة.؟..أخي..أخي أين هو..؟ يا إاي رأسيأاا..؟أي…أين

اقببعت اجشرضععة، مسععحت أثععار الععدا اجتبقععي علععى وا،ععه وعيواععه وبَعَعععَدت        
 افواه  عن بع ،ا وعالت األوساخ بالقطن اجعق  وقالت:

هععوىو عليععك ياأخ...أاععك رَا ل ...محععدا   علععى سععالمتك ...كععاو حادثععا        
ب ضععحية الالمبععاتة سععتة أسععخاص مععن مجلععت،  السععائق و مرا قععه، مكسععفا  ذهعع

اجساكني ماتوا قبل أو يصلوا اىل اج فى ، أما الباقي  أقلب،  أ يب  بكسعور 
ولكععن لفسعع  هعععو  ل 01( واععروح بسععيطة، وأخععو  وععري وهعععويف الغر ععة رقعع  

 أي ا  مصا  يف ساقه.
 أريد رويته...أراوك ...با  عليك  صشهنوين. -
أصشهن وت حاإ، دقا  أاه وري وقد ي،ور  بعد قليل، هعو أي عا قلعٌق عليعك  -

                        وأخملااه باحلقيقة م لشا أخملاا .                                                                                             
يه...أراوك ...أتوسععععععععل أريععععععععد رويتععععععععه ولععععععععو لدقيقععععععععة واحععععععععدة، خععععععععذوين إل - 

 وقا :  -ودخل علي،  رال-اليك ...وأثناد ذلك ومل دقات على البا 
 مرحبا  يا أستاذ...يا  ناو...مد يده للشصا حة .   - 
 يبدو أاه يعر ين / قااا يف سره /. - 
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كااععت يعععده اليشعععد سععليشة،أراد أو ميعععدها لل عععي  القععادا إليعععه، وحعععني ر عععمل   - 
ّشععدت مينععاه وتغعععري لععوو ب ععرته وقععا   ععرارة (يكعععاد ت بصععره وتفحععص مالهه.ة
           .  يسشملل:أات 

اعععع  أاا...اجسعععاعد أبعععو ال،اعععد،أمل تقعععل بأاعععك تسعععتطيمل روعععي خعععال   عععإ  -  
دقععععائق، هععععا أاععععذا آت إليك.لقععععد رأيععععت أوععععك يف سععععجالت اج ععععفى ووعععععت 

ة م لععك...أت باحلادثععة ،باجناسععبة أاععا أعشععل هنععا كاتبععا ،  قععد س ععرحت مععن الوميفعع
 تريد أو تفي بوعد  ،أا أاك اسيتين .

كيعع  يل أاسععى ذلععك اليععوا، مععدااتك  لبيععيت يف سععاعة متععأخرة مععن الليععل.   - 
اسععتقبالك  وحفعععاوتك ...كي  أاسعععى كلشاتععك الرقيقعععة عنعععدما قلت:سأاسعععيك 
حليعععب أمعععك...كي  أاسعععى ذلعععك السعععوط واىي،رااعععة والكبعععل الربعععاعي وقر عععة 

 أاساه وأاتشا األثناو تتناوباو                   التحقيق،ومعلشك كي 
عنععدما وضعععتشوين 000/04علععى تعععذييب افسععيا  واسععديا  وذلععك دوت  قيععا 

  يه .وهو يقو لك:
 م،يأ حالو افسيا .….ابن الع 
وما عالعت يعده  عدودة   –كاو يتذكر تلك اللح ات األليشة ك ري  سينشائي  -

                                                        كشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا هععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي، قععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا :                     
للقعد كااعت وميفعيت 00000تتكاخذين علىذلك ،كنعت مرقشا ،ذلعك كعوين يف(

 …آاهذ
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وميفتعععععك كااعععععت إهااعععععة النعععععا  وحتطعععععي  م عععععاعره  وأحاسيس، ،وبصعععععوت  -
لقععد حععرمتين مععن …خمنو جمععاذا  علععت لكعع ...؟ شععّتاو مععابني عشلععي وعشلععك

أمل يكعععن عنعععداا سعععلطات …قشعععت معرضعععا   نيعععا  دوو أذو معععنك وميفعععيت كعععوين أ
مع لك ..أا أاعك كنععت التحعر  البطل.واسعتغللت الوميفععة ألحقعاد  ال خصععية      

أمل حعععاإ معععن ربعععك وأاعععت تقعععو  جعلشعععك أقاويعععل كاذبة،ملفقعععة،كي يععع،داد …
ارمععععععععععععي وأمععععععععععععامي،ومل اسععععععععععععتطمل أو أتفععععععععععععوه ب ععععععععععععيد..أات تعلعععععععععععع  بأاععععععععععععك 

كشععا هععيل. ولكععن م لععك تنععاإ أحععدا .ألاك كععذبت(وماعالت يععده  …ا بيععت
 …  بال رمحة وتضشع

وتعععدخلت اجشرضعععة يف تلعععك اللح عععة وقالعععت :هعععدىد معععن روععععك يعععا أخ       
اتا،عععاد م ععر وسععيد بالنسععبة إليععك وقععد جيلععب لععك م ععاعفات حنععن بغععد …
 …عن،ا
 ت يا أختاه...ليتين كنت السابمل ومل أر واه هذا الرال ثااية.          -
ترااععمل إىل الععوراد هععاوت  إسععناد م،عععره اىل الوسععادة،وا،لت يععد أبععو ال،اعععد اىل    

 األسفل واةه حنو البا  بعد أو است اجشرضة يف أذاه.                       
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 او كندا تسر  اجعرض
 

ال،يعوت ورائحععة النفتععالني باعتبعار  مدرسععا  جععادة الفنعوو ومولعععا  بععاأللواو و        
 قعععد تطوععععت   حعععا إراديت ل شعععراإ علعععى إقامعععة مععععارض مدرسعععية للطعععال  
والطالبات واجواهب الفنية ت جيعا  ا  حع  أو بععا صالبعات الفنعوو النسعوية 

 ت بكن   ذا اجعرض .
اقيش،ععععا يف  ععععاتت العععععرض أو يف  ععععاتت اجععععدار  ال ااويععععة اجخصصععععة      

 لذلك .
رة ،الصعععالة كبعععرية ، امعععتفت  ي،عععا اللوحعععات ال،يتيعععة واجائيعععة والرسعععوا هعععذه اجععع

 الكاريكاتورية وا بسية والنحت والتح  الفنية .
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بينغ بواغ ل دوو شعبكة ،وضععت ( يف منتص  الصالة ،صاولة كرة اج ر      
 علي،ا أعشا   ي،ة من ا بإ والنحت واألعشا  اليدوية ...اخل .

لسععا  معععمل عميععل يل هعععو اجسععكو  ععععن القاعععة ،وراد صاولعععة كالعععادة كنعععت اا      
فااععب البععا  تسععتقبا  ال ععيوإ ،حيععو كنععا علععى اسععتعداد تععاا ل ععرح بعععا 

 اللوحات  واىاابة عن أسهلت،   ومالح اهت  .
كااععت القاعععة يف الفععبة الصععباحية تعععل باحل ععور وب ععكل خععاص الطععال        

 بة اجساد  كاات قليلة ا ََلبَعة ومرحيعة  والطالبات وح  تالميذ اتبتدائي ، أما
وروادهععا يكععاد يعععدوو علععى أ ععابمل اليععد.يف هععذا الوقععت بالععذات لفععَت ااتباهنععا 

 قدوا  تاتني .
إحعععداهن تبعععدو عاديعععة يف ماله،عععا وشعععكل،ا، أمعععا األخعععرى  إ عععا تسعععحر       

 -نععداللوهلععة األوىل ،تبععدو أمععرية ...ملكععة ...ت بععل اوكنععدا بععذاهتا ...اععع  اوك
قامععة رشععيقة ، سععاقاو يععذكرااك بعارضععات األعيععاد  –اسععتنطقت،ا ب ععكل عفععو  

اىيطاليات ، واٌه قشراد  وأا  أقعد ...شععر مصعف  شععرٌة شععرة ،تشعك إ عا 
بقيت ساعات حع  اعلعت منعه  عذا ال عكل ...بنطعا  أبعيا يكعاد ينفتعق ععن 

 عا لوحعة ...؟ أ عا حلشه البا ...رائحة البار ااات سعبقت دخواعا  سعا ة ... أ
 ... موديل ؟ اع  موديل بكل ماتعين هذه الكلشة من معد ...
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حتشععل علععى كتف،ععا الععبا حقيبععة  ععغرية م،رك ععة وطععوط ذهبيععة ، ت ععادلت      
اجسععا ة بيننععا شععيها    ععيها  َداَععت  ...ألقععت  ا ععرة وسععلشت  بنأمععة دوو أو االحععظ 

 حركة شفيت،ا ...
 مرحبا  ... -
أمععا  ععديقي  …وسعع،ال  (و ركععة تلقائيععةل قلععت : تف ععلوا  أهععال  ...؟ أهععال   -

  قد كاو م دوها  وقد  غر  اه مث تنحنح وقا  :
ما هذا يا أستاذ ...؟! ...لك،ته ...ه إ ...(عيبل ؟ ما عليعك إت التشتعمل  -

 بالن ر  ق  (قلت،ا ماعحا ل .
 اسععتدار  ععو  آلععة التسععجيل لي ععمل كاسععيت ((مواععامورلل احلاجععة ،لععيحل      

 بذا  ا شا  الرائمل .
أما أاا  أ عبحت أاعو  بنعامر  معن  عبة اىل أخعرى علعى احل عور ، حع       

 إذا صلب مين أحد التعليق أكوو مستعدا  للنداد . 
وهعي ماثلعة أمعاا أحعد  -أقصد ا وكندا-بعد  بة واي،ة استوقفين ملشح،ا     

علي،ععا بطريقععة  األعشععا ، تتأمععل لوحععة  ععغرية هععي عبععارة عععن اععذع شععجرة ر سعع 
 احلر (  روسفينة شراعية وواد ومشإل.أما  ديقت،ا  كاات قري آ ة باللوحة
بععععالرق  مععععن وقو ،ععععا فااب،ععععا ، يععععباقص تح اهععععا مينععععة ويسععععرة حيععععو يععععبادى 

 للش اهد بأ ا اادت حتار عريسا  ت أو ت اهد معرضا  .
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طلععععب مععععين يف هععععذه اللح ععععة اععععادتين صالبععععة تصععععطحب أخت،ععععا الكبععععرية لت     
 التعليق على بعا اللوحات . توا،ت  مع،شاالىاللوحات اجراد توضيح،ا . 

 قالت األخت: ما رأيك بألواو هذه اللوحة ؟     
هععذه اللوحععة ألوا ععا ضععاربة اىل ال،رقععة و ي،ععا قععوة اىضععادة والعتشععة أو هععذا  -

 الفناو يصور الواوه بإتقاو وبساصة .
  ذه ؟ . ( أشارت اىل لوحة ثاايةل وما رأيك -
إو ت كيل هذه اللوحة البسيطة يف ذاته يعتعمل ويعد  علعى أو  عاحب،ا معن  -

الفنععااني ا يععدين وميكععن اعتبععار هععذه اللوحععة قشععة يف الرسعع  الععذ  جيشععمل مععا 
 بني سحراىضادة وقوة اللوو الذ  يوحي باتهتشاا .

خطعععت ب عععمل خطعععوات باةعععاه لوحعععة أخعععرى وقالعععت : وهعععذه خا عععة الواوه،معععا 
 رأيك؟ 

الواعععوه يف هعععذه اللوحعععة مألو عععة واىيعععاتت ال ليعععة تطعععل علعععى اجدينعععة يف   -
خلفية اللوحة ، تتععرض تاتقعاص اعذر  يف سعل  القعي  ، إ عا ت رشعح النعور 

 يف  اية ال ل وتبس  ال اهر.
 شكرا  أستاذ ... -
- .... 

لدى اقبايب من الطاولة للجلو  ، تقدا شا  ليدَوو مالح اته يف سعجل      
 بعد التدوين ، شكراا مث  ا حنا وقادر القاعة . ال،يارات
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 بعد ذلك عدت  ثااية   ،ة اوكندا و ديقت،ا أماا لوحة احلر  ولكنين مل      
أحمل،ععن وتبععني يل  ععراغ علىا ععدار إذا  اللوحععة قععري مواععودة يف مكا ا،أ ععا   ِقععَدت  

 ...؟ 
واغصععععت تفكععععري  يف هععععذا ا ععععو اجعرضععععي عارتععععين سععععحابٌة كهيبععععة أقلقتععععين      

 واحبت باألمر، سألت ذايت :
 هل أ تش مجيمل احل ور ؟ -
 تجيوع ذلك ، قد أتعرض ج اكل أاا بغد  عن،ا .…ت  -
 ابتلمل ق بك م لشا تبتلمل لعابك . -
 با  عليك أت ت ك يف ( ؟ل -
 بصراحة تتجه شكوكي اىل  تاة واحدة ،  ِلَ  أمل   البقية .  -
 لوحة اىل أخرى ... أا ر ؟اا ر ، كي  تنتقل كاحلرباد من  -
 إذا  سأات رها وأمر     ... -

 -حنعععو البعععا -أخعععريا  وبععععد اات عععار  عععل هعععاهي و عععديقت،ا تتج،عععاو حنعععو      
 للخرود بعد  اية ا ولة ، استدركت،ا قبل اىرود قائال  :

ألعيإ لعِك مالح عة علععى اجععرض يعا آاسعيت ...هععذا السعجل (أشعرت إليععهل  -
 تيب  يه بعا مالح اتِك .سيكوو له ال رإ أو تك

 ابتسشت وبو وقالت : بكل سرور .
 خا ة وأاِك وقفِت أماا أمجل لوحِة حر .؟ -
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  وِاَهت  ورَد ت  بصوت مت،دد :أية  لوحة ...؟
لوحععة (اععذع ال ععجرةل البحععر ...السععفينة ...السشاد...ال ععشإ أ ععا رائعععة  -

 أليإ كذلك ؟
 قالت : رأيتين إذا  ، مث استدارت  تورَدت وانتاها وكاد الدا ينبجإ من،ا و      

 عععو   عععديقت،ا وابتسعععشت ثاايعععة بعععدهاد وأرد عععت : بصعععراحة ...لوحعععة اعععادرة 
 ومجيلة.

أعجبعععت   عععا اعععدا  وقعععد البت،عععا مععععي تسعععتأذو معععنك  ألخعععذها، وبغعععنل قالعععت 
 :اعتملها 

 هديععععة أستاااااذ ....؟
رَد  عديقي دوو اسعتهذاو ليغطعي علععى إحراا،عا: عليعِك أو تأخعذ  قطعععة      

 من قلو  الب ر ت أو تأخذ  قطعة شجر .
 تبدلت اجيت حني تأكدت  من األمر بأ ا  تاٌة ألعباو .     
 أراعي،ا اىل مكا ا وشكرا  ل،يارتِك ... -

ديعععة ...ولكعن تدخل  ديقي اللجعود ثاايعة وقعد خ لبعت عقلعه : اعتملي،عا ه     
مين ...اع  معين أاعا وحعد  ... وبغشع،ة معن عينيعه ... سعأتكفل بإقناععه ... أاعه 

 معقد... اتركيه ...؟! تيف،  ا شا  ...
ارتبكعععت  ومل تسعععجل أيعععة  كلشعععة  ناسعععبة عيارهتعععا ، التفتعععت  إليعععه ... شعععكرته      

 وابتسشت   وخرات  ممل  ديقتع،عا .
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 اىطيب
 

وق  أماا اجرآة ، أمسك باج   وبعدأ يسعرح شععره ، مث وضعمل قلعيال  معن      
الكولوايا بني كفيه و رك،شا ومسح،شا بلط  علعى وا،عه احلليعق ، معد يعده اىل 

 ربطة عنقه ، شّد ها واادى قائال   :
اه، وباات ععارِ  ، لقععد حععاو موعععداا ...أسععرعي هععايت ا اكيععت معععِك ،اعع -

 ...؟
ثععععواو   قعععع  ومععععا علينععععا إت النعععع،و  اىل السععععيارة ( …أ ععععبحت  اععععاه،ة  -

 الصوت آت  من الغر ة ال ااية ل
 بعد حل ات كااا يف السيارة ... ا ر اىل ساعته والتفت إلي،ا .     
 .…أقلقي البا  بإحكاا  ؟ -

العععععاا ،أثنععععاد ذلععععك قالععععت لععععه: مععععاذا وحتركععععت السععععيارة ،سععععلكت الطريععععق      
 سنفعل...؟

 كاو جيب أو يرا قنا هو أي ا ،  في م ل هذه احلالة يستواب ح وره .
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 ت عليِك ، سأتصرإ بلباقة وكأاه حاضر... ت تقلقي وت حتتار  . -
(ر ععمل  ععوت آلععة التسععجيل قلععيال  ل،ضععغ  علععى  (دعسععة ل البنعع،ين حيععو      

. بعععد مععرور اصعع  سععاعة، توقفععت السععيارة أمععاا بععدأ مكشععر السععرعة بال،يععادة ..
 دار  سيحة ،

مسععورة بأشععجار السععرو واحلععور وبعععا أشععجار الععورود ... بععا  كبععري ، خععاص 
 لدخو  السيارات وا رارات واختت ال،راعية ، وبا   غري عاد  ،مجيل ،

 ذو اقو  وت،يينات هاصة بقطمل رخامية .
 قا  يف سره : يبدو أ   أثرياد ادا . -
 الت يف سرها : يبدو أ   يعي وو أرقد عيش .ق -

قرعععا ا ععر  ، بعععد ه ني،ععة اةععه حنععوه  راععل كبععري وسععي  ذو هيبععة  ووقععار ،      
 ومدَ 

يععده للشصععا حة ... أهععال  ... أهععال  وسعع،ال  بال ععيوإ ، أاععا  ععالو الفععالين والععد 
  الاة،

 تف ال ...من هنا ... أهال   وس،ال  على الرحب والسعة ...
 نا ... حنن ...ت ر  -
أعل  بذلك ... لقد أخملوين وأاا باات ارك  منذ حل ات ...تف عال معن هنعا  -

. 
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دخععععععال قر ععععععة ال ععععععيوإ ...السععععععاعلىاألرائك (مل يروهععععععا إت مععععععن خععععععال       
 التلف،يوول

ا را اىل بع ،شا ، اسبقا الن عر اىل احملتويعات اجواعودة يف الغر عة ... يعاه ...! 
بيعع،ات مذهبععة مععن النععوع الفععاخر ، ثريععات ...! تراسععجاد أعجشععي ...!  ععاعات 

 ...! تتفأل يف واد الغر ة ، حتٌ  يف  درها تذكر  بالسنني الغابرة .
قالت : إذا وا قوا سنكوو من احمل ومني يف هذه العدايا وسعيكوو هللا تععاىل   -

 قد لىب دعواتنا .
يععععمل أاععععواع قععععا  : لقععععد أاععععع  هللا علععععي،  ، أمل تنتب،ععععي اىل الكععععراد ،  يععععه مج -

 ... سيارات ...بيكابات آخر مود يل ( أبو صاقه ل.  اراراتاختت .. 
كاو لعا شا يسيالو من ك رة اتادها  والسرور، خا ة وا ع  لقيعا ترحيبعا        

حععارا  مععن كبععري العائلععة حيععو قععا  اعع  بأاععه كععاو باات ععاره  ، أ  أ عع  موا قععوو 
 مائة باجائة .

 ،نا ...قالت :يا ر  ت تسود وا -
 قا  : يا ر  ا تح،ا بوا،نا ... -

دخععل احملععبا ومعععه أ ععراد عائلتععه ، حيععو رحبععوا  شععا أميععا ترحيععب ، وقععدموا      
أ خر أاواع ال يا ة وخا ة ذلك التفاح األمحر الذ  تع،و الواحعدة منعه حعوايل 

 اص  كيلو  قراا تقريبا  ... وذا  العرموط اجستو  ...
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الراعععل احملععععبا وقععععا  :مل يبعععَق لنععععا إت أو ا ععععيفك   بععععد ال ععععيا ة ، ابتسعععع      
  نجاو الق،وة ... أليإ كذلك ؟

كععاو يقصععد التعععرإ علععى ابنععت،  حسععب ال ععرع جوا قععة الطععر ني وىعععلواا       
من األعذار ع هذا هو العرإ والعادة ع َقشَ، احملبا ألحده  ،  ف،  منعه الرسعالة 

ح ععععري الق،ععععوة وتقععععدمي،ا اعععع  .بعععععد أو ال ععععيفرة ،  ععععذهب تبععععالغ اتبنععععة ، لت
حل عععات كااعععت الق،عععوة اعععاه،ة ، أو بعععاألحرى اعععاه،ة مسعععبقا   ولكن،عععا باات عععار 

 اىذو بالدخو  .
ها قد دخلت اتبنة ،  ينية الق،وة ترة  بعني يعدي،ا ، تتصعبب عرقعا  معن      

شععدة اىجععل والفععرح بععذو  واحععد.كاات تبلععغ مععن العشععر عقععدها ال الععو ، ذات 
ية ، صويلة القامة ، شعر أسعود  عاح  ، مسبسعل ، وعينعاو  عغريتاو  ب رة حنط

 ك قب اىبرة ، وأا  معقوإ ... 
بعد أو قدمت الق،وة ، الست قر  أخت،ا الصغرى واليت كادت بعدورها      

، أو تطععري  رحععا  ، أ ععبح ال ععيفاو يسععبقاو الن ععر مععن حععني اىل آخععر، لرويت،ععا 
معن أ عص قعدمي،ا اىل  عروة شععرها .  ب كل أ  عل ، حيعو كااعت تن عر إلي،عا

 مث أخذت رشفة من الق،وة وقالت :
 تيععات اليعععوا ي صعععبغَن شعععرهن باألشعععقر أو األسعععود الفععاح  ، لقعععد أ عععبحت  -

 موضة هذه األياا ...آخ من اجوضة ...كل يوا شكل . 
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رّدت  أا الفتاة احلشد   لقد وهب،ا أمجل شعر وهي ليست  ااعة اىل  عبغه  -
ابه ذلعك ، مث أو عائلتنعا ، أقصعد عائلعة أيب ،مجعيع،   عذا اللعوو .وهعي أو ما ش

أخعععذت  هعععذه الصعععفة الوراثيعععة معععن خااعععا الكبعععري . خجلعععت اتبنعععة  اسعععتأذات 
 باتاصراإ وحلقت،ا األخت الصغرى.التفت الرال احملبا اىل ضيفه وقا  :

مع،ارع ؟ إيه، يعا بعين ...وأاعت معاذا تعشعل ؟ هعل أاعت مومع  ؟ أا تعاار؟ أا  -
ت اعتقعععععد بااعععععك مومععععع ،ألو الراتعععععب ت يسعععععاعد  ل عععععراد سعععععيارة ...ألعععععيإ  

 كذلك..؟
  حيح ...هذه سياريت واعشل باألارة ، يل بيتاو ورثت،شا عن أيب هللا يرمحه -
رمحععه ورحعع  النععا  مجيعععا  ، اىاسععاو النععااح يععا بععين يسععتطيمل أو حيصععل علععى  -

و تبعععادر إىل ذهعععين سعععكا  لقشعععة الععععيش ولعععوابش الصعععخر،ولكن اوعععح يل ،حيععع
  عععويل، هعععل أاعععت وحيعععد والعععديك ؟ لِععععَ  لعععع    يعععأِت أحعععد مععععك ؟ ألعععيإ لعععك 

 أهل...؟ع .. خا  ...أخوة ...؟
 جاذا ...؟ -
وااهعة …ولكن العادة تتطلعب يف م عل هعذه احلالعة  …الملكة  يك يا بين  -

 ا ا خطبة ...؟ …راا   …
 رتك  و روية .....لكن اىطبة ليست روية اخو ...  ق  اهنا ل،يا -

قاصععه قععائال  : معن ااحيتنععا اصشعهن .البنععت موا قعة علععى انعابك  ، و ععا أ ععا      
 موا قة، نحن موا قوو .
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ولكن م لشا أخملتك  ، اهنا  قع  ل،يعارتك  ورويعة الفتعاة وسعن خمل اىطيعب  -
 بذلك .... 

 اادهش الرال احملبا وقا :     
أاعععت لسعععت اىطيعععب وهعععذه اجعععرأة العععيت أوه ...؟ يعععا إاعععي إذا  ... أاعععت ... -

 معك ليست والدتك ...؟
 .           …أا اىطيب ؟؟ …ابتس  ال ي  وقا  : أ ا عوايت      

                                                                               
                                                  

                           
 
 
 
 

                    
 
 
 

 الو فة
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وأخععريا  ... تواععه السععيد خسععرو اىل الطبيععب اجخععتص ، جعا ععة علتععه الععيت       

ي ععععكو من،ععععا منععععذ  ععععبة ، تععععأمل ك ععععريا  ، ذا  األمععععرين ،حععععاو  اجععععداواة  بععععو  
 ومسكنات  ل  جيد افعا  .

األمعراض العيت تصعا  القعدا كاو يتعقد و ت ل  حركته لدى واععه بعبعا       
والسا   كالرومعاتي،ا ، قرقرينعا ،العدوايل ،النقعر ،داد الفيعل ،داد بااعت أو ت 

 وح هللا ذا  اجرض اىبيو (السرصاو ل .
علته كاات راله اليشد ، حيو كاو حيعإ بنعار تسعر  يف عروقعه بعدت  ععن      

ه ,  عنعععدما يععععرى العععدا ، معععن  أسععععفل قدمعععه اىل ركبتععععه وأحيااعععا  تصعععل إىل  خععععد
أشخا ا  أو يراه  عندما يتصفح اجملالت أو ي اهد التلفاع وهع  براعل واحعدة 
أو على عكاع, أو مقعد على كرسي متحعر  ي عدار بواسعطة سعواعد , يعبادى لعه 
 ور وأخيلة ش  ,يرى افسه  ي،  , يتخيل وضعه ويند  ح ه  ويرثي حلالعه : 

سعععريت ....يال عععبايب ال عععائمل يف مصعععري  حتشعععا  سعععيكوو م عععل هعععكتد النعععا  ياحل
 حل ة خاصفة ...كي  سأعيش..؟

 ؟…من سيساعدين    ليإ يل أحد ...؟
 يا ر  ...! تتدعين ألقى هذا احلت  .....؟ يار  خذ أمااتك ....  

تععذكَر يععوَا دخععل مطعشععا   خشععا  لتنععاو  وابععة صعععاا وكااععت اجععرة األوىل يف حياتععه 
 لوحة اجقدمة من اجطع  .حيو اشت،اها عندما تحظ  على ال0
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محعععد هللا علعععى اعشتعععه واةعععه إىل اجغسعععلة مث إىل  000صَلَعععَب ...أكعععَل ...أات،عععى
احملاسععب والععذ  يبععدو عليععه بأاععه  ععاحب اجطععع ، حيععو إىل ااابععه امععرأة مجيلععة 

 ولكن احل،و بادعلى وا،،ا .
 لدى د مل الفاتورة تبعني لعه أو احملاسعب جيلعإ علعى كرسعي متحر .اق ععر بداعه
وعكر عليه لذة أكله بعد روية هذا اج ،د ، خرد من اجطعع  وهعو يفكعر  عذا 
الراععل اج عععلو  وهععو يقعععو  يف قعععرارة افسععه: يالعععه معععن راععل قعععو  اىرادة ،أاعععه 

 يعشل،ي رإ على
كااعت …حيركعه…حساباته....ولكن..؟...ولكن هنا  معن يسعاعده ، يسعااده

 على قلب،ا... إىل ااابه ت تبكه أو تفارقه...يبدو أاه ع،ي،
 ياحسريت....َمن  ..؟....ياهللا خ ذ   أما اتك وت تعدعد ك،عذا، وبغتعة  تبعادر إىل 
ذهنععه  كععرة إمكععاو تطععور الطععب  ععرد علععى ذاتععه : بإمكاانععا شععراد راععل  ععناعية 

 م لشا ا ب  أ  ب اعة.
ععععع آه...لوكععععاو هنععععا  عرع  راععععل ، م لشععععا ي،رعععععوو الكليععععة أو القلععععب أو العععععني 

األمر بعد ذلك يسريا  . ولكن أين يل  بلعغ  ل عراد راعل ، سعأعشل ...سيكوو 
صعععععوا  عشعععععر  وت أمجعععععمل مثنعععععه .... َ كعععععَر مليعععععا  مث و ثعععععَب قعععععائال  :... ااجعععععرة 

 ...ااجرة
...؟ اععع  ااجععرة .. مععا عليععك إت الععذها  إىل مكععاو  يععه عشععل و إاععرة  تععاعة 

 ل  شا رأيك بدولة أانبية ؟(إذا كاو ا بل ت يأيت إىل هشد  ليذهب هشد إليه
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عيعععارة و ةعععارة و عيعععوو عرقعععاد كسعععشاد …سعععأذهب إىل دولعععة أانبيعععة …عععع اعععع  
  ا يه واسد  أبيا كالندي  

 ع أاساد ه  بي اد ا ا ج كلة ..؟ 
ع كي  سأعرع راال  بي اد و ال ااية معن لعوو ب عريت السعشراد ، سعيكوو من عر  

 …قري م رض  
 ا  ولن يالح ،ا أحد.ستغطي،ا بالبنط…عع ت بأ   

.؟ راودته  كعرة ثاايعه وهعي العذها  إىل …ع إذا خلعت البنطا  أماا أحدا  هن 
بلععد كبععري و قوميععات ك ععرية و ألععواو حسععب الطلععب ، عد علععى ذلععك  …اانععد

إ   يبيعوو أع اد ه  بأرخص ات سعار و سأشب  أصو  رال بقرو  عهيعدة 
0  

ردد ع رمععح يف الصععالوو .... ت أحععد وقعع  علععى بععا  العيععادة ع بعععد تعع        
 سوى اجشرضة ا السة خل  صاولة خ بية تتصفح   لة  نية .

 ع مرحبا  ... هل الدكتور مواود ؟ 
ععع تف ععل اسععبح (رّدت اجشرضععة ل ، مث ا شععرت عليععه بععا تسععهلة هععل هععذه أو  
عيعععععععارة لعععععععك ؟ معععععععن أ  مكعععععععاو ... البلعععععععدة ..القريعععععععة ... احلعععععععارة ...اتسععععععع  

 شر...اجعاينة لو وحت .....الع
 ع رد على مجيمل األسهلة  ، مث مد يده واخرد النقود .... تف لي ؟.     
 بعد بر هة  راعت اجشرضة اىل صاولت،ا وهي ت داعب خصالت شعرها  



www.shikhani.kurdvip.com 

 64 

 ع تف ل ... الدكتور باات ار  ياسيد ...؟ 
يت صععععر  البععععا  مث دخععععل .... مرحبا ...أاععععا ... أقصععععد علععععيت .... م ععععكل     
..... 
 ع اقب  يا أخ خسرو .... تف ل االإ .... ؟  

اسععبح و قععل يل مععاذا بععك بععا لتفصععيل ؟ ...  …باجناسععبة اسعع   رضععيت شععريين 
 م  ت كو ..؟
وبعععدأ ي عععرح لعععه أوااععععه وآتمعععه ، اعععع  يعععا ح عععرة العععدكتور ...ثالثعععة            

ة األملل ... أش،ر وأاا على هعذه احلالعة أحعإ بعأمل شعديد (وضعمل يعده علعى منطقع
 هذه اجنطقة كل،ا من باصن القدا إىل الركبة ... أ  و هللا دكتور ؟؟

.متععدد …عع حسععنا  ، تحعع  إا عاد هللا ست ععفى و سععبامل م عل األو  بععل أقععوى 
. واك عع  عععن سععاقيك …أيععوه هكععذا  …علععى السععرير لععو وحععت ..؟ اععع  

تاتابعععت  ..لعععدى واععععه هعععذه ا شلعععة قعععا  يف سعععره : لعععو عرععععت راعععال  بي عععاد
الدكتور ضحكة  هستريية ، احلشد   لكوين مل أ عل ، مد يده إىل عرى البنطعا  

 . -كي ين،  بنطاله شيها    يها    –وبدأ بفك،ا 
 وضمل الدكتور يده على السا  اليشد و قا :

 ع هل تتأمل ..؟ 
 ع ت

 ع هكذا..
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 ع ت..
 مث و ل إىل الركبة ....هل تتأمل ؟     

 .... ليإ ك ريا  .ع اع  .... ت 
 ع إذا  امش اخو على كعب قدمك ... هل تتأمل؟

 ع ت..
 ع حسنا   هل خدمت ا يش ..؟

 عع اع  ...ولكن ما دخل ا يش يف مرضي .../
 ع هل تتذكر التشرين الساد  ..؟ 

 ع لقد اسيت التشارين ، ومل أعد أتذكر شيها  سوى هذا األمل .
 ع ت بأ  .... أمش كالبطة ؟

 ...ع ..
 ع حسنا  ، ارتِد ثيابك ..

 ارتدى ثيابه بسرعة ، ومل ي،رر قشيصه ايدا  واةه إىل صاولة الدكتور .  
عععع اعععع  ... دكتعععور ... إا عععاد هللا خعععري ، هعععل عر عععت العلعععة ... هعععل احتعععاد إىل 

كععاو الععدكتور م ععغوت  بكتابععة الو ععفة ، أمععا هععو  قععد تلبععد أاععواده   …عشليععة؟ 
 سره ل ع إذا صلب أاراد عشلية  وريعة معاذا أ ععل وكيع  باحلرية والقلق ( قا  يف

سأتصعععرإ ؟ لعععيإ مععععي مبلعععغ كعععاإ ؟ سعععأقو  لعععه بعععأاين قعععري مسعععتعد اليعععوا ، 
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وعنعععدما أ عععل إىل البيعععت سعععأقرض بععععا النقعععود ؟ ولكعععن  عععن .... اعععع   عععن 
 آه يا ااي خ ذ  أما اتك وت تدعد يف هذه احلرية . …سأقرض ؟ 

 ععفة (الراشععيته ل وقععذإ  ععا باةععاه اجععريا ، قععائال  لععه : أ ععى الععدكتور كتابععة الو 
 الت،ا  ا

عععع اعععع  ... اعععع  ... إذا  ت احتعععاد إىل عشليعععة ، شعععكرا  لعععك دكتعععور ، احلشعععد   
 ..ور مل رأسه باةاه السق  مت رعا  إىل هللا سبحااه وتعاىل .

تلقعععع  الو ععععفه  ، و  اعععع،  إىل أقععععر   ععععيدلية ، لععععدى دخولععععه  احععععت رائحععععة 
 دوية ،األ

 قدا و فته إىل الصيديل ال ا  .
 متعن الصيديل يف الو فة مث ابتس  وقا  :

 ع يا أخ هل تعرإ القرادة ... ؟
اعع  ، أععرإ مععي شع،ادة (برو يعه ل منعذ  سعة و ع عرين  …! …ع معن ،أاعا 

 عاما .
 ع حسنا  ... هل لك أو تقرأ ما يف الو فة ؟..

 أ ا اختصا  ك  ..؟! …صباد ت أستطيمل  ك صالس  األ …ع ت يا حكي  
 ع ت يا أخ  ، أ ا واضحة متاما  وليست صلسشا  أو أحجية ؟. لقد و   لك 

ل وهعععذا هعععو دواو  ، الو عععفة تصعععرإ لعععدى  44العععدكتور قنعععدرة  عععحية رعععرة (
 هالت األحذية وليست عند  .
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 قبل احلصاد000هبا 

 
يعا،ب يعا  قصعرية و مريلعة م عجرة دخلت علي،شعا اىادمعة،ذات السعتة ع عر رب

 ،توحي بألواو عاهية ق،حية و در مند مل ،بارع 
،تكععاد حععرد مععن القشععيص عنععوة حيععو   ِقععد عرّاو مععن العععروة ،وبب اشععة واععه و 

  وت عذ   قالت جعلشت،ا: 
 ؟000رال آخر على البا  -

وضعععته علععى    بت اقععل و تععراح قامععت السععيدة  مععاعا  يف كأسعع،ا مثالععة،      
 0نية عاااية تلشمل كاألجا  واستأذات من اليس،ا بعا الوقت ي
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لععه مععع،ة و اهتشععاا خاص،ولععدى   كااععت تعتععمل هععذا ا لععيإ ضععيفا ، لععذا كااععت
 مغادرهتا صلبت له كأسا  آخر من النبيذ اجعتق                           

 
لععه مععن  أمععا هععو ،  قععد مععد يععده اىل صاولععة قريبععة  لععب  لععة  نيععة ، بععدت       

حيععو رسعع  شععوار  لفتععاة  -البيععك-الغععالإ او مع عع   ععورها م ععوهة بقلعع  
مجيلة من عارضات األعياد،وعوال   و ا ارات جش لعة معرو عة ،وكتابعات مبع عرة 

 0على  خذ   لة،ورسالة ع ق وهياا موقعة  رإ سني
                        

        *           *          * 
لبععععععا ،ر مل بصععععععره باةععععععاه اىادمععععععة و الكععععععكو  اجليهععععععة حتركععععععت أكععععععرة ا     

وقالعت 0بال را ،حيو وضعت أمامه علعى صربيع،ة خ بية،كأسعه اجخصعوص 
 بغنل:  

 0تو دالبا وخرات دوو أو   0هذاو الكأساو للشداا وعريإ الغفلة-
كاو ا و  يفا،حيو اسشات ااواد تلفح سعتائر النوا عذ وهت،هعا بلطع            

ئة،وكأ ا تستأذو بالدخو  لتطارد ذا  العدخاو اىعارد معن  ع  كرقصة سلوهاد
                                           0ا ليإ وسيكارته
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وهععععو يقلععععب  ععععفحات اجمللععععة،ومل  ععععوتا،أحإ مععععن الوهلععععة األوىل بععععأو هععععذا 
أيعععن 0000ولكعععن أيعععن؟000وععععه بعععال شعععك  000الصعععوت معععألوإ لديعععه   

 ؟0ل000يا(
 
 شععن ضععيف،ا الع،يعع، يععا  0وسععأاا بف ععو ل  :تععأخرت سععيدتك(اععادى اىادمععة  -

 000ترى  ؟!
 ؟0000ابتسشت وبو -
هعععل  0واسععتين متامعععا0مععععه  -القععععدة-اعععذا أصالعععت ا لععو 000قععين اذا ؟ -

 أا ايفة؟0000ا بحت خرقة بالية
 0أات الكل   0أبدا،سيد  -
  000أت يعد  ذلعك علعى أاعين أ عبحت يف ععداد0اذا ما تسويغك لتأخريهعا -
  رّدت اىادمة: -ومل يكشل -
 0سلين أاا؟  ،ي تعبإ يل عن مكنواات قلب،ا   -
 0بالطبمل أات أمينة سرها(قااا بسخريةل -
اعععع  سعععيد ،أمينة سعععرها،أما سعععكالك ععععن ال عععخص اجواود، ،عععو قعععادا معععن    -

(ر عت عين،ا باةعاه السعق  و وضععت 000أوه0000أوه   0منطقة ا ،يرة
 0إوعععععععععععععه يبعععععععععععععدأ  ععععععععععععرإ الفعععععععععععععاد علعععععععععععععى معععععععععععععاأمن0لسععععععععععععبابت،ا يف  ش،عععععععععععععا
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اعداد  -وقبعععل أو تنطعععق باوعععه  -0أيعععوه تعععذكرت00 عععاد 00 عععار 00 عععرا 
 0خفقاو قلبه
 0اع 0اع  0000اع   كاد0اوه  كاد

-000مسععتحيل أو يكععوو0000وبعفويععة تامععة  ععاح : قععري معقععو ، -
 0قعد يكعوو هنعا  شعخص  آخعر يعدعى  عذا اتسع   -ومتت  ممل ذاتعه 
احلعرإ اجعدقوا 000النعملة000فا وقا  : الصعوت هتد   وته واد

 لديه، مث اردإ قائال :
أوتده أ ععغره    أكععمل مععين  0ااععه راععل هععبا000ت أ ععد  000ت  000ت

 0سنا 
   0أم ععععالك  ك ععععر0رّدت اىادمععععة :أاععععت أي ععععا هععععبا،   مل ت تسععععأ  ذاتععععك ؟ -

بنععا هللا اعشععة أمل ي، 000ألععيإ الععداخل راععل كبععاقي الراععا ، لععه م ععاعر وقريعع،ة
مل يفعر  بعني هعبا  000وعلى ما اعتقد  قعد وهب،عا للب عرية مجيععا؟!0ال ،وة ؟

م لشعععا تبغعععي السععععادة و 000و قعععري هعععبا، أا أاعععت العععذ  متلك،عععا و قعععري  ت 
 0000اللذة، بالتأكيد هو أي ا يطشح لذلك

 0بالرق  من  غر سنك ،أت ااك تبدين لعينة -
   000ابتسشت  -
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بالتأكيععد هععذا الراععل لععيإ اجقصععود، قععد يكععوو 0 ععدقك؟ولكععن لععن أ  -
اعع  اتسع  000حع  اتسع  00الصوت و النملة واألدقاا تت ابه حلد معا 

 0أما الع   كاد الذ  اعنيه  ذا  مستحيل؟000
 مث مل اات قلق ب أاه ، أتعر ه ؟ أهو قريبك؟ 0جاذا مستحيل ؟ -

 0أحاإ أو يرا  هنا ؟
 م،شا حصل  أاا 0بعيدا ادا   000عيدالقد ذهبت ب  000ت أبدا -

 وله أوتد وم لشا ذكرت لك  صغريه 000شا  ، أما هو مت،ود
 ات أاين أقواا  ثااية لن أ دقك،م،شا كاو  الذ 000أكمل مين

 أقصده  و  ال ب،ات ،هي،ات أو يكوو الع   كاد ؟ ااك تفبين؟
 ى بأاتف ل معي اىل الغر ة اجملاورة لب      0ومل ات باد  -

 0عينك،و تتأكد بنفسك 
 00أقابله !!00كي  ؟ -
وتكعععوو  قعععد حلصعععت معععن هعععذا القلعععق و التعععوتر  0معععن خلععع  السعععتارة -

 00أوكي !!0000
                    

                         *           *          * 
 وماذا حل به ؟  000ماذا  علت بالرال ؟00ياأا ايفوو!000اه 
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بدخولعه   سعشاعه لكاسعيتك اجسعشى بالليبيعدو كعاإ0بذاتعه هو 0000ااه هو 
لعاجععك اجخشلععي الغريععب ،   كيعع  و أاعععت االسععة علععى  خذيععه، وهععو يلععع  

ااعه 000احمل عوة بعاىمث و الع،عر  خصر  بيد ووضمل يده األخعرى علعى أردا عك
ابتععععدت عنعععه اايبعععة و الوقعععار،و ابتععععد عنععععك 0يف حالعععة ا عععوة و سعععكر تعععامني
در  العععععععععذ  يعععععععععملع  يعععععععععه الن،عععععععععداو كإاا عععععععععتني قشيصعععععععععك ال عععععععععفاإ و ععععععععع
  تلهتني،مستويتني،            

ميعععرغ  شعععه معععن ذقنعععك اىل رقبتعععك  ركعععة ااسعععيابية، و معععن مث اىل حلشتعععك       
 ويب  -ألاه قد مّر علي،ا الك ري الك ري –الالمبالية 

سعععائال رصبعععا معععن البصعععا  اجشععع،ود بعععاىشر علعععى ايعععد  احملشعععر معععن القعععبالت و 
  000 الع ات

                       *             *           * 
 أين000يا ذا اايبة و الوقار  0000يا اار  احملبا 000آه

 0الوقار ؟
لقد اسيتك اجلعواة كل شيد ،و مل تعد تتذكر بأاعك ةعاوعت اىشسعني ، وااعك 

 00أين الوقار ؟ 0000مل تتعر أماا عواتك يوما  من األياا  ذاالوضمل
أشعع،ر ال عكا و الفقعر اجعدقمل ،أشع،ر احلرمععاو 00سعيت أشع،رما قبعل احلصعاد؟أا

و يبقععوو  -وأاععت مععن،   -،حيععو ت ميلععك مع عع  النععا  اجععا   يف تلععك الفععبة 
تتععععععرض أاعععععت وقعععععري   0حتعععععت رمحعععععة مصا عععععي العععععدماد (درا كعععععوت اجواسععععع  ل
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علعى السعند -توقعمل  -تستغالا  وا ع،  ولكي تتعذ  أل  خملعو   ت ش عي 
أاسعععععيت  -القعععععر  بعععععالقر   -ب معععععا ميلعععععي علعععععي،  ضعععععشريه  الغائعععععب حسععععع
 أ خعععاذ أا أيفعععوو و خادمت،عععا تنسعععي ااشعععوا و اج عععاكل و 0مععععك احلعععق 00؟

 0السل  و العامل والوقار وكل األشياد
 00يا لسود صالعك،قطعت اجسا ات ،بعد اات ار صويل       

ل و 000و البعععاقي البت،عععا مععععك لتن رهعععا بعععني (000وعععععت  0000حصعععدت
   0متسح لعابك ،ألال حل ة سعادة أو لذة واية

 
أشعاهد  يلشعا سعينشائيا أاعت بطلعه 000لو تعرإ بعأاين وراد السعتارة 000آه   

 0من؟000ولكن من سيصدقين 0000أو ر ا     ضحيته
 0أاقو  تهايل القرية، بعأو  ديقا أخملين بذلك؟ تأحديصد 

 سيأكل،شا  الدود؟أأقو  أاين رأيته بعيين هاتني اللتني 
   

 و سأ  ح ذايت؟ 0سيقولوو يل بالتأكيد،ماذا كنت تفعل يف ذا  اجكاو
 0ألاين مل أستطمل ح  البوح 000يا لسود صالعك وصالعي  

 
                                          14 -4-0991 
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 اجكاجة

                                                                  
 

 التق  الرق  اجكتو  على قصا ة ور  بل،فة  ت يصد  ,واخذ يتأمل الرق  .
. بالتأكيعععد سعععيكوو  لعععو كعععاو  عععحيحا  , سعععأحتدق  مععععه  مطعععوتَ …يعععا هللا   -

حدي ه  شيقا  تمي ل, إاه   ناٌو    م ق  , ليإ كغريِه  من اللعذيَن حيشلعوَو ب،قعا  أو 
 صنبورة  ويرتدوو  سبة  م لواة وي عوو  يف أعناق،  كرا ات .
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ت ابعدا  ااععه   نعاٌو  عععد الكلشعة , كل،عع  ي ع،دوو لععه  بعذلك , حعع  سعععيد …ت 
و يكعععوو موعواعععا  ميعععر  معععن العقعععل قبعععل النطعععق يوسععع  األمعععري . احلعععديو جيعععب ا

 كي  سأبدأ ..؟ !   …واىرود من الف  .يا هللا 
أعععوذ  …أاععا…أ قععو  …هععه…بعععد التحيععة والسععالا  -كععاو حيععدق ذاتععه   -

وت أسعععتطيمل العععتكل   …ت تصعععلح هعععذه البدايعععة , …بعععا  معععن كلشعععة  ااعععا. ت
وسعأثلل  عدر   ضشن قوالب اعاه،ة وممل عة  سعأ رغ ماضعي اعويف معن كعالا 

إذا كععاو الععرق   خطععأ  . شععاذا  –ومتععت   –وليقععل علععيى  ااععه  ت يعععرإ اىتيكيععت 
 سأ عل ؟ . 

 ؟ ت حتراينين  …التفت إىل أخته وقا : هل اات متأكدة من الرق  
 يا أختاه  . 

 أخذهتا من  ديقيت وهي حتدثت معه  .    -
شععل ا لععو  ،  نعع،  إىل  صععوى القصا ععة ووضععع،ا يف ايبععه ولكنععه  مل يعععد حيت   

 بيته يف الطابق األرضي. 
                          
                           *       *       * 

كااعععت النجعععوا سعععاصعة و متفلهعععة منت عععرة يف السعععشاد ,و القشعععر مسعععتدير        
كقطعة اقعود مرسعوا علي،عا واعِه إاسعاو  , وكأاعه  يقعو  : إاعين أراقعب  حتركعاتك   
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ا الب ر !. وبالرق  من مراقبة القشر لالرض إت ااه كاو  يبعدو مجيعل  للغايعة أي،
 , يرتاح  اا العيوو ويدخل األمل يف القلو .  

كاات الساعة ت ري اىل ال اايعة ع عرة وب عمل ثعواو و العرق  اجطلعو  أثنعا ع عر 
أي ععا , رقعع  صويععل جيععب حف ععه يف الععذاكرة وتبععد مععن اتاتبععاه واحلععذر, أ  جسععة 

 خاصهة ستجعله ضشن قائشة اج،عجني و هذا ما ت يريده . 
امجعععمل ِقعععواه  اخعععريا  و بسعععشل ، تعععنفإ الصععععداد ، ا عععر  يف القصا عععة والعيعععوو  
 ععار يتععأراح كالبنععدو  بين،ععا وبععني أرقععاا ااععات  وإ ععبعه تتحععر  ك ععار  آلععة  

 كاتبة .
 أخل.…أربمل … فر … فر  -
 …اين ه وظ الليلة التق  الرق  بسرعة , يبدو أ …يا سالا -
 This رمل؟ …إع …ذيإ…تناهت اىل مسامعه :يإ …ترو …ترو  -

is the number    وبل،فة اج تا  قا :  …كاد ت يصد  حينه 
 …ألو …ألو  -
 دقيقة لو وعت؟ 10من   لك باستطاعتك التحدق بعد  -
  …الو …ألو -
 اقلععق اىع  ةشععد يف مكااععه …دقيقععة  وشعكرا   10معن   ععلك بععد   -

إاعه هعو     …,تلبدت يف روحه سحابة  فراد كهيبة،كاو الصعوت معرو عا  
 …املته   …بال شك  … وته    …
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أسععتطيمل أو أميعع،  ععوته مععن بععني أ ععوات العععامل امجععمل ولكععن جععاذا بعععد  -
ع عععرين دقيقعععة. أتععععرى كعععاو الععععرد معععن آلعععة التسععععجيل أو معععا يسععععشو ا 

   …السكرترية أا كاو هو بالذات 
باجائة وهذا بيته !!.. وب كل هستري  صلب   رقع  أهلعه الرق   حيح مائة    

 يف الطابق العلو  .
يا مجاعة,احل  لك  باين   تكلشت   معه  ورّد علي وقعا  بععد  …ألو  -

 ع رين دقيقة .
تعالعععت ال عععحكات معععن الطعععرإ ال عععاين معععن اىععع  , وقعععالوا : سعععنأيت إليعععك    
 درد , ةشمل األهل.حل ات وومل وقمل أقدام،  وه  ين،لوو من ال ،…حات  
كاو ااات  على الطربي،ة ك يد مقد  بين،  , ين روو اىل بع ،  بع عا        

تعععارة  واىل السعععاعة تعععارة  اخعععرى وبعععدا القلعععق يسعععيطر علعععي،  , ال عععواين ا عععبحت 
   …دقائق والدقائق أ بحت ساعات 

لكعاو ا  عل لكع  معن اتات عار ؟ .  …ماعح،  قائال  :لو كنت  اخو يف الفرا 
ا  ائععدة واععودك  هنععا حعع  هععذه السععاعة اجتععأخرة , سععأتكل  معععه  وستسععشعوو معع

  ويت  ق  تو ا،اع  بال أاب  وو.
رّدت إحععععداهن : ت عليععععك سععععنجلب اِ ،ععععاع مععععن  ععععو   أشععععرت حنععععو الطععععابق 

 العلو  [ . واسشمل  وته . 
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وعععن أ   … قععا  يف قععرارة  افسععه[ ولكععن مععاذا سععأقو  لععه  . وِ ععاذا أ احتععه -
سأحتدق ؟ . يف السياسة ت ميكعن وقعد ت حيبعذ ذلعك , سعأحراه حتشعا  و شيد 

 –سععأحرد افسععي سععيعتملين ضععيفا  ثقععيال  علععى مسععامعه, سععأقو  لععه: حنععن مجيعععا  
  غريا  و كبريا . –حنبك 

لععه ,ألاععه  نععاو كبععري , ش لععه يتلقععوو مكاجععات  اثلععة   هععذا عععاد  اععدا  بالنسععبة -
 أ بحت روتينية لديه . ليال   ارا  و هذه العبارات 

كل،  ين ر إليه، مبتسشوو حينا ،منفعلوو حينعا  اخعر ، االسعني يف وضععيات      
خمتلفععععة ،مععععن،  مسععععتلق علععععى اترض و مععععن،  علععععى الكراسععععي باسععععت نائه  قعععع  

أخععريا  مععّرت ع ععروو دقيقععة  …يتععأراح ايهععة  و ذهابععا  كأراوحععة قععري مسععتقرة 
ن أحعده  و العإ لريتعاح ويعتكل  كاات على أحر من ا شر ،أخذ الكرسعي مع

اسعععتعد لر عععمل السعععشاعة وبإ عععبعه  بعععدأ …هيعععأ افسعععه  … …بأعصعععا  هادئعععة
 ال ر  على األرقاا الطويلة.

 و تووووت.     مث اافصل.…ترو…ترو -
 مل ير مل أحد السشاعة (قا  يف سره ل -

العيوو مجيعا  يف  اةاه واحد ، و الكل آذاو  عاقية ، ينت عروو بل،فعة واشعتيا  
 …ثالثة…اثناو…مرة…لكن يف الطرإ ال اين تاوا  و 

 حاو  عدة مرات و لكن  دوو  ائدة .ت اوا  .
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تغععري مالمععح ا شيععمل ،وععمل  ععرير أسععناو أحععده  و بععدأ اليععأ  يفععب             
 واوه، .

 ت عليك  سأحاو  مرة أخرى . -
 .و لكن  دوو رّد أي ا .…اخل. …أربمل … فر… فر -

و عقر عععا الكبعععري مطبقعععا  متامعععا  علعععى العععرق  سعععتة أ  إ ععع  ا عععر اىل السعععاعة  كعععا
 اات روا حوايل  اص  ساعة عوضا  عن ع رين دقيقة.

قلبععين النعععا  ، …قععا  أخععوه: سععأذهب  -بصععوت حعع،ين و مق،ععور  -
 من منك  سيأيت معي ؟.

 اذهبوا اىل  راشك  ،و تصبحوو على خري .  -
لعدى مغعادرة ا شيعمل .أمعا بعد حل ات ومل  وت إقعال  البعا                  

هعععو  جلعععإ علعععى الكرسعععي ثاايعععة . و اسعععتأا  عشلعععه ك عععار  آلعععة كاتبعععه علعععى 
 هو سبيكينغ ؟ .…هالو  - …اثنتاو  …راة…األرقاا الطويلة 

 أبو اواو يتكل  .…الو  -
أهعععال  و سععع،ال ،اعتقد  أاعععت العععذ  صلبتعععين منعععذ قليعععل و صلبعععت منعععك   -

 .التأايل جدة ع رين دقيقة، أليإ كذلك ؟ 
 …اع  أاا الذ  كنت …اع   -
أخي الكرن أمتد أو ت تكاخعذين علعى التعأخري ،كعوو اتتصعاتت مععي ك عرية  -

 وحيت  علي  أو أبقى ممل اجعجبني .
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 اذا مل اتحدق معك  شمل من سنتحدق ،أات  ناانا القدير ؟!. -
 أشكر  ،  اع  يا أخ تف ل باحلديو ؟ -
لععك عععن م ععاعر  و أحاسيسععي و   عدقا  ت أعععرإ كيعع  أبععدأ و كيعع  أعععمل -

عععن إعجععايب و احبامععي ل خصععك الكععرن ،حنععن مجيعععا  يف هععذه البلععدة الصععغرية 
قلبنعععا …لسعععاانا…حنبععك ، اع عععقك و اع عععق  عععوتك الصععداح . أاعععت بلبلنعععا 

 ..؟.
كعاو  عوته عاليععا ، و املاتعه متتعع،د بعاحل،و و الفععرح ،  سعشعوه يف الطععابق          

ن احلععائ   رحععا  و  ععتح البععا  اجو ععد ألختععه . العلععو   قفعع، أخععوه الصععغري معع
 ودخال الصالوو من رحني كأ شا أجن،ا عشال  كبريا  ، يت،امساو .

 أتتكل  معه بالذات ؟ .…أ حيح  هو ؟    ت اصد   -
ابتسع  و قعا  :  عدقوين احلعديو كعاو مععه  -بعد أو وضعمل السعشاعة  -

 ري والسالا .،باجناسبة سألين عن أحوالنا مجيعا  و متد لنا اى
 و ماذا بعد ؟ -
تصععوروا  قععد سععأ  عععن ال ععتاد و اجطععر و اجوسعع  ، يععا لذكائععه اىععار     -

و كأاه يعرإ معاااتنا ممل اجطر وشعحه .مث اسعتأا  يقعو  : لقعد سعألين 
 عن حيب للشوسيقى، و على أية آلة أع،إ ؟. 

 وماذا قلت له ؟  -
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:أمععوت يف لقععد أخملتععه عععن حقيقععة حععيب للشوسععيقى و ال عععر  قلععت   -
اجوسععيقى ولكنععين مععمل األسعع  ت أايععد الععع،إ ،إت أاععين أعععوض عععن 

 ذلك من خال  ال عر وخا ة  الغنائي منه. 
 ع ي  ادا ،ها أاا وأات ةشعنا موهبة م ركة .… قا  يل : حسنا  

 …قريه ؟ -
 قا  يل ،هل قد أحد اجطربني أشعار .  قلت : -
طيمل او اذكعععر لعععك هنعععا  أربععععة مطعععربني قنعععوا أشععععار  وأسعععت…اعععع    -

 أواده  (هنا قاصعين قائال  ل:
أخي الكرن ،اح ر اخو كاسيتا  اديدا  اعذا الععاا . وسعيكوو اعاه،ا    -

 خال  هذين ال ،رين 
 إذا  سنسشمل اديد  يف  بة قريبة .  -
 قا  :هل لديك عنواين ؟ -
 لفس  ت يواد سوى رقشك . -
                                                                                         PO box  اذا أكتب ، و أملى علّي العنواو  : -

 أمل أو ترسل أشعار  سريعا  لكي ترى النور قريبا ؟.أوقا  
بصعراحة مل احلعع  يومعا   ععذه الفر ععة ،  أشععكر  ا،يعل ال ععكر ،…أشعكر   - 

سعرور، تصعوروا او قلعيب اخو يعرقص معن الغبطعة وال…أ ا أمجعل وأقلعى  ر عة 
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أاعه ل عرإ ع عي  …أخوك  أبو ا ود أشععاره سعتغني،ا أحلعى حنجعرة يف الععامل 
 ؟ .

                   *                  *               * 
بالرق  من تأخر الوقت  قد عا  الس،اد عن عينه ، متدد يف الفعرا  وهعو حيلع  

 .…باجملد وال ،رة و كر يف كيفية اجراسلة 
 و لد  واألشعار ااه،ة .  شا اج كلة ؟ .العنوا -
 أت تعل  ما اج كلة ؟!   -
 …ت  -
هل تتغا؟ ؟ أات تعل  ايدا  ما هي اج عكلة ؟ .لعيكن يف معلومعك إذا  -

راسععلت مععن هنععا ،سععيكوو مصععري الرسععالة حتشععا  سععلة اج،شععالت ،إو مل 
 …ي   يف اجصن  اجسجل باوك يف دوائر ا 

 يا شاصر؟…
 ماذا تقصد ؟ -
 ااك ت تف،  أو ااك  عال  تتغا؟ ،الذ  أعنيه مف،وا وواضح . إما -
 ولكن،ا  ر ة مثينة ، قد ت تتاح يل مرة ثااية .  -
 إيه ..أات حر ؟! واعذر من أاذر .. -
 خر  ؟آهنا  حل   -
 تف ل هات ما عند  . -
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 .أليست  كرة  تاعة ؟…مل ت أرسل،ا من مكاو اخر  -
 .…اد؟! يا اا من  كرة ،أحتسب،  أقبي… كرة   -
 يا ااي أ بحت أحتدق ممل افسي ،اافصاا يف شخصييت يا ساتر..  -
 كاات هذه احملاورة بينه وبني ذاته اىل أو استسل  للرقاد. -

                                      *              *           * 
 

ح يف الصباح الباكر و على قري عادتعه ، اسعتيقظ أبعو اعواو من عر               
الصدر ،مغتبطا  ،وكأاه ملك الدايا ، جل  أوراقه و د عاتره القدميعة ،رتعب أشععاره 
اجختعععارة و وععع  مقعععرود وضعععع،ا يف رسعععالة و أرسعععل،ا معععمل شعععخص سيسعععا ر إىل 

 ها  ة أخرى و يرسل،ا من بريد تلك احملا  ة  .
طعر  ذاع اىمل واات ر كالنار يف اا عي  ،  أشععاره سعيغني،ا اج  -بعد  بة  - 

الكبعععري يف  عععبة قريبعععة اعععداّ . جعععمل جنشعععه و اشعععت،ر ك عععاعر قنعععائي ،توا عععد إليعععه 
الفنععااوو و الصععحفيوو و ععادقه ال عععراد ودعععوه الىاتمسععيات واج،راااععات ، 
واسععتقبله النععا  بكععل حفععاوة وترحيععب ،يسععألواه عععن أشعععاره ودواوينععه واديععده 

 م  سيطبمل .؟.ويتباهى ب قة قري مع،ودة حيو يرد :
 اع  وسيكوو قريبا  ادا  .… اد هللا ستسشعوو إا -

بععععد معععدة عمنيعععة تبعععأ   عععا، وعععمل معععن أ عععحا  السعععترييو هعععات بعععاو            
 الفناو الكبري قد أجن، شريطه وسيت  توعيعه بعد عدة أياا  ق  .
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ومت توعيععمل ال ععري  ( الكاسععيت ل  عععال . ومععا او وععمل بو ععو  ال ععري          
 اسعععده ومل يععععد يتشالعععك  ذاتعععه و  عععوله ،  بعععادر اىل ،حتركعععت خليعععة النشعععل يف

 اقر  هل يطلب الكاسيت ا ديد.                                      
إت او  عععاحب احملععل  ر عععا ر  ععا  قاصععععا  …أخععرد النقعععود ليحاسععب         

ا و أردإ قائال  :  واقس  بأاه لن يأخذ قرشا واحد 
نا هو  خر كبري لنا ، مث حنعن مل جنع،  مستحيل يا أستاذ ،  ت ريفك حملل -

و لعععو بع عععا  مععععن حقعععك وحععععق بعععاقي ال ععععراد مععععن أم العععك ،جيععععب او 
اكرمك واكرا كل ع ي  م لك ،ااك  ت حوو الك ري ، تبقعى ال ع،رة 
للشطربني واات  وراد الكواليإ ،ال اعر يف بلداو الععامل لعه حصعة علعى 

 -ى األقعععل  هعععذا  إبداععععه بعععل  ويأخعععذ أاعععرا   تعععاعا  ، أت تسعععتحق علععع
 اجتواضمل. -الكاسيت 

شكره علعى  املتعه الرقيقة،واةعه حنعو العدار مسعرعا  ، وااتشعمل األهعل حولعه   -
 لسشاع أشعاره اجلحنة و اجغناة  نجرة أع    ناو .

       
.ت ليسععت ….األقنيععة األوىل …جععإ مفتععاح الت ععغيل  نععو وضععغ       
يف اجقدمعة ، (خليعك واقععي أبعو  ..مث ليإ من اجعقعو  او ي عع،ا…هذه 

 قه صرياو ل  ا ود ،هنا  شعراد كبار أت تعل  أاه يغين  كرخوين ،تريي، ،
 …هذه أي ا  ليست هي …قد تكوو اليت تلي،ا …
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 .…اات،ى الواه األو ….الرابعة…مرت ال ال ة 
معرت كسعابقاهتا ،تغعريت …و ل اىل األقنية اتخعرية …الواه ال اين  -

 ،ر.مالهه  واكف
وا ععععبح كبالواعععععة تسعععععر  من،ععععا ااعععععواد ، عععععغر شععععيها    عععععيها  ،وأحعععععإ بعععععدوراو 

 األشخاص وا دراو من حوله و متت :
هعععه؟!. هعععل م عععاعر …؟ جعععاذا صلعععب األشععععار معععين ومل يغن،عععا…جعععاذا -

 -ااتبعه لعه أخعوه  -النا  عنده لعبة ،داعا معن ااعات  ، ر عمل السعشاعة 
 سأله :

؟ مل الكععععذ  ؟.كعععاو بإمكااععععه او يقععععو  سعععأتكل  مععععمل األ نعععد  ،مل النفععععا    -
 الصراحة ،جاذا ورصين و اعلين أضحوكة بني النا  .

ااعععععه ت يسعععععتحق او هتعععععدر قرشعععععا واحعععععدا  ألالعععععه …إذا اخعععععمله لعععععيال   -
 ،سيكلفك مثن اجخابرة اخو أك ر.

تي،ععع  ، ألخسعععر  سعععوو ألفعععا  ، يكفعععي او أشعععفي قليلعععي اخو و يف   -
 و األخال  ؟  هذه اللح ة ؟ ااه عدن اىحسا 

وضععععععمل  ،ععععععر  ااواتعععععع  أمععععععاا اامريععععععه ،وهععععععو يراععععععو اىل الععععععرق                 
الطويل،وبدأت سبابته بالعشل،تفصعد ابينعه عرقعا ، أو عاله ترتعد،عروقعه كعادت 
حرد من رأسه ، مل يعدقادرا السيطرة على اسده اجل،عب ،ال عغ  مرتفعمل حينعا  
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.تععرو ….تععرو…وععمل رّد ااععات  و هععاب  حينععا  اخععر ، قععد التععواعو واحلكشععة ،
… 
 سأشفي قليلي منك .…يا حل ك العاثر…التق  الرق  …آه  -
 ذيإ أذ رمل  …يإ…هالو   -
كع  ااعت بعارع ،حعدثوين ععن …هذا ااعت أي،عا الفنعاو  -قاصعه  ده   -

 دهائك  ل  ا د  ،إىل أو وقمل الفأ  بالرأ  .
معن   وتك ليإ بغريب ععين ؟ اعتقعد بعأاين وعتعك قبعل اخو ؟ أاعت  -

 تلك البلدة الصغرية لفس  مل اعد أتذكر اوك؟ أو اس  بلدتك ؟.
 .…صبعا  ستنسى اوي ،وهل ي،شك أواد وأحاسيإ النا   -
 عفوا  ،ماذا تف لت ؟!..  -
 …أمنك وعت ما قلت   -
يععا أخ اوعععين ايععدا  ماعلععت يف اات ععار أشعععار  ،ولكنععك مل ترسععل إيل   -

 ..…شيها  إىل اخو 
 ،عع  يععا  نععاو ،اجععرد ت يلععدغ مععن احععره مععرتني ، و أ…اععع  ، علععّي أاععا  -

أاععا ت اوععح لنفسععي بععأو الععدغ مععن احععر  مععرتني ، اعتقععد مععرة واحععدة 
 …تكفي ، إيا  مث إيا  

  دقا  يا أخ أشعار  مل تصلين بعد ،وأاا يف اات ارها. -
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هل تبغي انعوين يعا راعل ،ت حعراين ععن صعور   ؟.أقعو  لعك  بع ت،عا   -
وقبععععل او ي ععععمل  -.…..بع ت،ععععا…اك ععععر  بع ت،ععععا منععععذ شعععع،رين و…

.هعععععالو …كعععععاو الصعععععوت معععععن الطعععععرإ ال عععععاين ينعععععاد  :   -السععععشاعة 
 …….هالو …

                 
                                                      

 
                 

                                5-0-0990 
 
 
 
 
 
 
 

 او،ا والعيوو
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تاح اجعرض لفناو ت عكيلي مغعب ، اجعدعوين معن ال خصعيات حفلة ا ت       

السياسية و األدبية واتاتشاعية مع ش،  من اجغببني ،باسعت ناد بععا العروو  
امعتفت الصعالة باجعدعوين ،ويف 0اليت كاات تككد  ااتشادها إىل القعارة اتوروبيعة

ق،عععات حيعععو تسعععشمل الق،  تبعععدو  ر عععة صيبعععة للتععععارإ ،، م عععل هكعععذا مناسعععبة 
يككعععععدوو  0واللغععععع  ،ال عععععحك واتبتسعععععامات و يف بععععععا ال،وايعععععا ااشسعععععات 

وهنعا  العبعا معا عا  يقعع  0للش عاهد علعى ا ع  قعد ا عوا اعولت،  يف اجععرض
 0أماا اللوحات و وع و تأمل

كاات تنتقل بني الكتل اخدمية،ت اهد اللوحات بإعجعا  و سعرور ،أل عا        
ة ك،ذه و جأة تسشرت  كا عا وسعرت رع عة بعاردة اجرة األوىل اليت ت،ور مناسب

يف اسدها ،كأ ا رشقت بسعطل  معن اجعاد اجع لل ،بعدأت بأصرا ،عا حع  عشعت  
كامل ا سد ،اا ل حركت،ا و خارت قواها، األصعراإ مل تععد تتحشعل الوقعوإ 

العيععوو اامعععدة ،ثابتعععة باةععاه واحعععد  قععع  ، باةعععاه لوحععة حتاكي،عععا بعيعععوو اعععد  0
،تسععرد اععا قصععص و حكايععات عشرهععا أربععمل سععنوات خلععت،ّمرت ح،ينة،كهيبععة 

حلعععني 0كامنعععة000منسعععية000خعععال  هعععذه اللح ات،أوقعععات كااعععت مد واعععة .
 0هذه اللح ة

 -تتشعععععت   -دارت عقعععععار  السعععععاعة إىل العععععوراد وهعععععي ماعالعععععت اامعععععدة       
 0هوبالذات ؟000والعيوو مستقرة يف اللوحة   ااه هو؟
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 0نواين إت أاين سأتأكد من الفناو أي ا؟ ممل أو قليب ت -سألت ذاهتا  -
بت اقعل و بطععب شعديدين خطععت ب ععمل خطعوات حنععو اللوحععة وكأ عا  حاملععة ابععل 

 من احل،و 
 ؟000أيعقل أو يكوو  -
 ؟00وما عالقته بالفناو  -

ت عععععععتت أ كارهعععععععا يف تلعععععععك اللح عععععععات اجريعععععععرة ،أسعععععععهلة ععععععععدة تريعععععععد أاوبعععععععة 
 0ثاقبة باةاه،ا  ق   رحية، ادقة،ااتب،ت حواا وكأو عيوو احل ور 

بعععالرق  معععن آتم،عععا وأوااع،عععا إت أ عععا متالكعععت و حاولعععت أو تت عععاهر وتبعععدو 
بععععادرت تلشلعععع  بعععععا مععععن قواهععععا اجن،ارة،تنفسععععت الصعععععداد،ر عت  0صبيعيععععة

تقعدا حنوهعا شعا  ذو هيهعة 0اسدها قليال  ، ةولعت بعيو عا تبحعو ععن الفنعاو
 مقلدة ل باو األوروبيني وابتدرها قائال :

 الو ه -
 00اات000هالو  -
عفععوا  اعتععذر ايابععة عععن الفنععاو،و أمتععد أو تكععوو قععد أعجبتععك  -قاصع،ععا   -

 اجعرض
 0ادا !! اذا صلبته  -
 خدمة أخرى ؟  -
 0رّدت بعصبية:أود رويته -
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 0يقو  اج ل : (الغائب حجته معه ل، وقد ت يأيت هذا اجساد  -
                                  هل يل  عر ة اس  الفناو؟              0حسنا  000حسنا   -
أمل تنتب،ععي إىل اوععه علععى اللوحععة ،اعتقععد أو الرسععامني ينسععوو كععل شععيد،ح  -

 0أم،اهت  ولكن تينسوو او،  وتوقيع،  على اللوحة؟
هناأقلعععععب األوععععاد  نيعععععة أو حركيعععععة م لشعععععا 0أقصععععد اوعععععه احلقيقعععععي000ت -

 0يسشو ا السياسيوو
 0كل ما أعل  أو اوه آرشفني؟ -
او 000رقعع  التليفععوو000كعع  كنععت ارقععب برويتععه؟ أمل يععب  لكعع   عنععواو   -

 0أ  شيد لالتصا  به 
وعععععا  -أثنععععاد ذلععععك - 00000لععععدينا عنوااععععه وإذا كنععععت راقبععععة  ل ععععراد  -

كعاو الصعوت 0 وتا  يعتعذر للجشيعمل بسعبب معروإ قعاهرة اضعطره للتعأخري
 اخيت هو  وت الفناو

 وقا :  -ابتس  ال ا  -
تعععاه ،هعععا قعععد ااد،وبإمكااعععك التحعععدق إليعععه،واتتفا  أاعععت ه ومعععة يعععا أخ  -

 0على سعر اللوحة
اعدهعععععرت أسعععععارير وا،،عععععا لقدومه،وتقعععععدمت حنعععععوه  وهعععععي تراعععععو إليعععععه ب عععععو  

 0وحنية،كأ ا على معر ة به منذ أمد بعيد واقببت ح  ت قته
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يكسعوه شععر خفيع  ذو اب،ععة  0كعاو شعا  متوسع  القامعة و اجوا ععفات -
لفععت 00ل ععار .ميلك قععدرا  مععن احلنكععة والععذكاد عري ععة، حليععق  الواععه وا

 -ااتباهعععه إىل تصعععر اهتا واىل أسعععارير وا،،عععا،وجح يف عيو عععا الذابلعععة شعععيها   
يبدو أ عا حفعي سعرا  يف ذاهتعا ،هعذه التصعر ات ليسعت        -قا  يف سره 

 ل0000(00000إعجا  ،كشا ا اليست
 و وضعت يعدها علعى  عدرها و ركة ت شعورية مّدت عنق،ا إىل األماا قليال     

 ،مقدمة افس،ا إليه
 أوي احلقيقي000أاا شاهي 000شاهي ؟ -
 0(ابتسشا باو معا ل 0أوي الفين واحلقيقي أي ا  000آرشفني -
 0دعاين أحد األ دقاد إىل احلفل -
 0يل ال رإ   -
 إ ا اجرة األوىل اليت اعور معرضا ؟  -
 0أمتد أو يكوو قد اا  اعجابك  -
 ا كنت أود رويتك؟! واذ00ادا    -
 0وصوص  -
 و أشرت  بإ بع،ا إىل اللوحة اجقصودة .   -! 00تلك اللوحة  -
 0تقصدين لوحة (عمبيل  رو  ل ما  ا ؟!  -
 0لدّ  بعا اتستفسار، لو وحت ؟  -
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 !0تف لي  -
تقدا اتثناو باةعاه اللوحعة ،واعداد سعرعة دقعات قلب،عا ، اضعطربت يف خطواهتعا 

 أرد ت قائلة :0تشالك افس،ا وهي أماا اللوحة حاولت ااهدة أو ت0قليال  
يف البدد أشكر  على هذا الفن ا شيل الرائمل،وعلى هذه األلواو اجنسعجشة  -

ممل مواضيمل لوحاتك وبصعراحة لعديك دقعة حع  يف ا ،ئيعات،  وبعاألخص هعذه 
العيعععوو العععيت تبحعععر  بعيعععدا  بعيعععد ،هعععذه العيعععوو احل،ينعععة العععيت تكشعععن يف قراراهتعععا 

واجالمعععععععح العععععععيت تعععععععدلك مباشعععععععرة علعععععععى كرديعععععععة هعععععععذا 0وحكايعععععععات   أسعععععععرارا  
سعكايل هعو ، هعل هعذا الواعه حقيقعي 00اللوو احلنطي00ال ار  000الواه،

 0أا من وحي خيالك ؟
 وقا : -بدت ابتسامة الرضى على الفناو -
شعععكرا  جالح اتك،كعععل معععا ذكرتعععه  عععحيحا ،بالرق  معععن أو هعععذه عيارتعععك   -

قوة يف اجالح ة وت أبعالغ أو قلعت لعك أو األوىل كشا تقولني ولكن لديك 
وسأسر لعك بعاو هعذه العيعوو احل،ينعة 0هذه اللوحة بالذات قالية ادا  لد 

وهععذا الواععه لععيإ مععن وحععي خيععايل ، بععل هععو واععه شععا  قععا  اعتععمله أخععي 
 0و ديقي وأستاذ  يف الرس  وهو اىي  الذ  يربطين بالوصن

اايععععععة وكععععععادت هتععععععوى علععععععى ااتابت،ععععععا الرع ععععععة ث -لععععععدى واع،ععععععا بععععععالوصن  -
بععععععأمل وحعععععع،و عشيقععععععني اعتصععععععرت قلب،ععععععا 0األرض،شعععععععرت بععععععدوار يف رأسعععععع،ا 
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اجواوع،احتبسعععت البكعععاد يف حنجرهتعععا ،حجععع،ت العععدممل يف مقلتي،عععا  أ عععبحت 
 هتذ  و تتشت :

 إحساسي كاو يف هله،عينا  مل يكذبااين،إذا  هو؟                -
 اع  يا آاسة مل ا ،  ؟ -
 0ة صويلةتعليك ،  إ ا لقص  -
 أية قصة ؟  -
 0قصة استاذ  -

ااتبعععه إىل هعععذه الكلشعععة ،تبعععادر إىل ذهنعععه شعععيها ، بادرها قائال:قلعععت يل إو اوعععك 
 شاهي ؟!

 اع  ! -
هل هذا معقو ؟ كاو حيكعي يل يف رسعائله ععن 000يا للشصاد ة000يا   -

وضععععر  يععععده علععععى ابينععععه، يععععا لغبععععائي ،كيعععع  مل اسععععتطمل 0حبيبتععععه والغربععععة
ة تف ععلي معععي إىل بععار قريععب مععن هنععا لتحععدثينين عنععك معر تععك منععذ البدايعع

 وكي  و لت إىل هنا؟
 0؟ سأحتدق لك ، ولكن اخملين  أات عنه يف األو 00حسنا   -
 تف لي ؟ -

ا ععرت إليععه 0اخععرد علبععة الععدخاو 000السععا  ععامتني000دخععال البععار       
 وهو ي عل السيجارة  وقالت بل،فة ولوعة اج تا  :
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 اخملين عنه أراو ؟ -
 ذا أخمل  ؟وما  -
 عن كل شيد،أين هو اخو؟ ما هو مرو ه؟ هل تتصل به ؟ -

اعع  ع عي   -ه، برأسه -اع  اتصل به و أراسله ب كل دائ ،ااه إاساو ع ي  
 0أو الع ي  له قلباو،قلب يتأمل و قلب يتأمل 0وتقو  احلكشة عن الع شاد

 ارتسشت على شفتي،ا ابتسامة  فراد ح،ينة وقالت : 
وو لفمل بقية، بالتأكيد إاه يتأمل،  ألاين ع ت معه أحلعى ت اعتقد باو يك -

أيعععععاا حيعععععايت ، كعععععاو يف منت،عععععى الرقعععععة واألخعععععال  وعلعععععى قعععععدر معععععن العلععععع  
كععععععععاو مجيععععععععمل أ ععععععععراد عععععععععائليت ي نععععععععوو لععععععععه وموا قععععععععوو علععععععععى 0واجعر ععععععععة
باست ناد أمحق أمّي ت يفقه يف الدايا شيها  هو ابن عع  يل (خراعت 0ارتباصنا

ل  قععععععد وقعععععع  يف صريقععععععي  -واسععععععتأافت  –قويععععععة مععععععن أعشاق،ععععععا تن،يععععععدة 
وحععريين،وتعل  مععا معععد احليععاريف  تشعنععا، أ ععا اوسعع  مصععطلح وعععادة باليععة 

وبعقلعععه السعععقي   رقنعععا ععععن بع نا،ولفسععع  0ير  ععع،ا التشعععدو و احل عععارة 
 -أيعععده الع عععرية بعععذلك ووقفعععوا فاابعععه  ، عنعععدما صلبعععوا والعععد  ل اصعععاإ 

ذر عععععت دمععععععة علعععععى خعععععدها    -ا وكعععععررت كلشعععععة اىاصعععععاإ وهععععع،ت رأسععععع،
اتفقععوا مجيعععا علععى ت،وجيععي مععن شععخص ثالععو ، كععوين  -واسععتأافت ثاايععة 0

وكعي ت ألطع  وععة أيب بعني 0ر  ت ابن عشي ب دة  وهعددهت  باتاتحعار 
 0الع رية،اات،عت قليب من  در 
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 و ت،وات من ال خص ال الو ؟/ قااا الفناو بأمل/  -
 اع   -
 رَدت قائلة : –يكشل وقبل أو  -؟   000وأين عو -

مل اكععععن متفععععااني ،كععععاو يعععععريين باجاضععععي وكااععععت النتيجععععة ابغععععا احلععععال      
 وضياعي هنا.

   
            09-01-1000           

 
 
 

 اذكروا هاسن موتاك 
 

قبععل أو أدخععل إىل اجمللععإ وعععت  ععوتا مألو ععا لععد  مععن عادتععه أاععه يتحععدق يف 
يتشد اىري للجشيمل ، يكعره التشلعق    ,ت ي،ا  أحدا  , بكل شجاعة واتالع، 

َ   ، ةععاوع السععبعوو مععن العشععر أحادي ععه اريهععة  ، شخصععية معرو ععة لععدينا مجيعععا 
وشعععيقة وأم لتعععه اعععد واقعيعععة لعععيإ لديعععه قعععين أو  قعععري  ، ت كبعععري إت هللا ، يععع،ور  
ع،اوات ا شيمل  ، والع،اد عنداا تبقى  عادة ثالثة أياا واحيااعا تعدوا ألسعبوع ، 

، حيعععو تنصعععب خيشعععة أو اك عععر،   لفسعععرة الوضعععمل اجعععاد  والع عععائر  حسعععب
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ر للراعععا   ،وواحعععدة امتعععأع عععروو معععبا وعرضععع،ا  سعععة  من،عععا صعععو  الواحعععدة
 ينصبو ا للنساد . 

لعععه  مرقشعععا مععععن،   سعععلشت علعععي،  والسعععت قبالتعععه  وا شيعععمل يتنصعععتوو       
ن اىاسععععاو تسععععتشاع أحادي ععععه  إت أاععععين أحببععععت حدي ععععه الععععواقعي وا ععععر د ععععع
 اجسل  وعن ال ريعة اىسالمية وعن أمور الدين والدايا . وتبني يل

شعععرح أيعععة  قرآايعععة : أو هللا قفعععور رحعععي  وهعععو شعععديد  حعععو أو احلعععديو يعععدور 
كععاو الععبعا يتععأ   وقععد ااتفخععت اوداا،عع  قي ععا ، ت ععراره   العقععا  أي ععا .

 ععرى احلععديو علععى او يكيععدوه بععالرأ ، ات او احععده  وبععذكاد حععاو  أو يغععري 
واقعنععا اجعع،ر  يف هععذه  اىلااتقععل اسععتل  شععيخنا احلععديو و و الععديين اىل واقعنععا،   

اجنطقة الع ائرية  . و العيت مل تععد  كسعابق ع،عدها حيعو كااعت منطقعة معرو عة 
والالاسعععااية  بكرم،عععا وعطادهعععا وإاسعععاايت،ا . أمعععا اخو الفسعععاد والنشيشعععة والربعععا

أخفيك  سرور  البالغ  ادا لدى سعرده هعذه  ، كشا لن قداستفحل يف اجملتشمل 
 احلكاية  :

حيكي أو ثالثة أشخاص ا،لوا ضيو ا علعى راعل واثنعاد وقعت  عالة ال ،عر أراد 
 األو  أو يتوضأ

  خرد معه  احب البيت ليدله إىل مكاو الوضود  قا  له ال ي :
 ت هتت  ك ريا بالباقي أاا ال ي  وه  كاليب ،  -
 لبيت سوى بابتسامة باردة ل .( مل يرد  احب ا ………?    -
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خعععرد ال عععاين للوضعععود  ا عععطحبه  عععاحب البيعععت إىل اجكعععاو ، اعععإ ال عععي  
 وقا :

 أاا ال ي  تهتت   كتد الكال  -
 ؟.(ابتس  ابتسامة  فراد وه، رأسه ل .…………   -
 خرد ال الو أي ا اإ يف أذاه وقا : 
 ..…تهتت     ك ريا ا    كاليب وال ي -
قا :أاععت ال ععي  والعع،عي   وابععن األ ععو  مععن سععبقه  ععاحب البيععت و  -

 بين، .وه  كالبك ؟ 
ااعع،عل   ععاحب البيععت ك ععريا مععن تصععر اهت  ،ومععن سععود أخالق،عع                 

ومعععاملت،  للععبعا ،  ععذهب  ل،واتععه  ىح ععار الطعععاا وذبععح شععاة وقععا  اععا: 
 عليك حت ري الغداد بسرعة واإ يف أذ ا.

 : ماذا تقو  ! ؟ استغربت اجرأة وقالت ل،وا،ا -
 ت عليك ا علي م ل ما أصلبه منك ؟ .   -

أثنعععاد تنعععاو  الغعععذاد قعععدا  عععاحب اجنععع،  السعععفرة  إىل ال عععيوإ                
 تقدموا للطعاا  ،وقا  ا  تف لوا

 ماذا افعل  ا؟ .ا روا إىل بع ،  وقالوا : ما هذا ؟ ع اا  ق   –
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معرت عواعيت  بفصعل لتأكلوها !؟ لقد قشعت بوااعب منع،يل وذ عت وأ  –
اللحعع  عععن الع عع  وتقععدمي،ا  نععابك  أل ععا صعععامك  اجف ععل ،كععواك  

 اات  ال الثة كال .
وا عععر بع ععع،  إىل بععععا  العععع،اد  خعععي  الصعععشت قلعععيال علعععى  لعععإ            

ااتصعب أحعده   ومحعل عبادتعه و ا فر واوه بعا , واثلعل  عدور بععا ,  ،
و هع  حيعدقوو باجتحعدق ا عرة كل،عا خرد ، مث تاله شخص ثاين  وثالو ورابعمل 

                                                                         .حقد واعدراد
 
 

   1004| 0|1    -الدرباسية -                         
 أمل وادا                           

 
 

 ع 0ع                 
 

األ كععار بععني أمواا،ععا اجتالصشععة بعيععدا  بعيععدا  مث يكععاد رأسععي ينفجععر ، تأخععذين 
تععععود يب إىل حيعععو كنعععت ، ت اسعععتقرار يف ذايت ، عقلعععي شعععارد حينعععا  ويف حالعععة 
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 حو تاا  حينا  آخر ، اعار تتعأال يف داخلعي . أحعر  افسعي بنفسعي ، أحعاو  
 اسياو اجوق  ولكن هي،ات ؟

أعععد أحتشعل ، لعذا علععّي  مل أععد قعادرا  علعى البكيعع، ، أخطعب يف احلسعابات ، مل
 إقال  احملل وأخذ حبو  السيتامو  من الصيدلية والعودة إىل البيت .

ت أعرإ كي  متالكت افسعي وت كيع  و علت ؟! أخراعت شعكالة اجفعاتيح 
مععن ايععيب و تحععت البععا  ، كااععت الععدار يكتنف،ععا السععكوو والصععشت ، سععاده 

ركعععات واج عععاقبات الصعععشت وكعععأو احليعععاة هجرهتعععا ، أيعععن تلعععك األ عععوات واحل
اللطيفة ؟! مل هذه الدرّااة وتلك األلعا  ح،ينة ، كهيبة مرمية يف عوايعا اىاعا  

 ، اعداد الصداع أجا  .
رقعع  معر ت،ععا بقععدومي إت أ ععا مل تأبععه بععذلك ، كااععت يف حالععة شععرود وذهععو  
وخيبععة ، أعر ،ععا أك ععر  ععا أعععرإ افسععي ، ت عععر فععرح عشيععق وإهااععة كععملى يف   

 ، خجولة من ر مل رأس،ا ومكاجة صفلي،ا .كيا ا
 

 ع 1ع                  
 

داعععوت والسعععت فااب،عععا علعععى السعععرير ، شععععرت بعععأمل ميععع،   عععدر  ، جيعلعععين 
أشالد مبع رة ، احتقرت ذايت على هذا التصرإ الالح عار  والالإاسعاين ،أيعن 

 اىخالص ؟ أين اجودة ؟ وأين القس  ؟!.
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أا ولعد ى، كااعت … ليت أعجبت  عا والت،عا ؟!شريكيت ا…. أمااة يف عنقي!
أمنيععيت أو أختععار اشععا أمععا  متعلشععة ، ةشععمل األخععال  واجعر ععة ، تعلش،شععا القععرادة 
والكتابعة منعذ الصععغر وقبعل دخعو  احل ععااة تعلش،شعا األد  واتحعباا . ولععد  

 …؟!! ععع انور اشا در  اجستقبل . ؟ ! ! …. ل اللذاو جيب أو يكواا (  
د أو اخبت اشا خري أا ، ومحدت هللا على هذه اابة  شاذا بععد ؟ ومعاذا وبع

 أريد؟ .. أاا اجدا مل بكل أحاسيسي وإاسااييت عن حقو  اجرأة ؟
أاععا اجتبععاهي بععدميقراصييت وتفكععري ، وأقععو  لععو خلقععين هللا يف ع،ععد قاسعع  أمععني 

القعي اجنعايف لل عرع لسبقته يف الد اع عن اجرأة ؟!، أقوا أاعا  عذا العشعل الالأخ
ل ؟ أو  يعلعع   تشعنععا شععبه البععدائي اععألأوالقععااوو : ا ععرت إىل كفععّي بععامشه،اع ، 

أو يسعععشمل ا عععرياو   عععراخ،ا أألاعععل بعععأاين قعععو  قعععادر علعععى ضعععر  عواعععيت ؟! 
 وتنت ر بني النعا  سرية بطعل ؟! .

 
 ع 4ع                    

 
افسععي ، أمشهعع، من،ععا  آه لتصععريف ال ععاذ ، أ ععبحت أمقععت… ىيبععيت … آه 

وكأ ععا حبععب وا،،ععا اجالئكععي بكفي،ععا والطفععالو يرمقععااين بن ععرات كل،ععا اسععتياد 
 حاولت التكل  مع،شا وإخراا،شا من دوامة ذلك الصشت .



www.shikhani.kurdvip.com 

 010 

؟  لقد اشبيت لكشا ( الدوادرمة ل اذهبا.. لقد … آ روديت … ع آعاد  
 ناو. كفا  ، ربت على كتفي،ا …. ل وأات يا ( … وضعت،ا ال الاة ؟ 

ت أادا وت أعتذر ولكن اخو  ,تعذييب؟ ليعل  هللا أاين عندما أ عل شيها  ما
 ق  و ا أاين قشت  بتصرإ خاصب ومكذ،قري وارد يف قامو  حيايت  سيكوو 
يل ال رإ أو أعتذر منك وأعبإ بذايب وأمتد أو ت يتكرر م ل هذا لفبد ، 

 أكاد أختنق؟ .… اوااد ؟اات ليين من بني براثن هذه العا فة ا
ها قد اعتذرت منِك ت حييب مين ، عر تك … ع ا  ي ..؟ وساهيين 

أ يلة وتمست  يدي،ا ا امدتني ، رمقتين بن رة  اترة دوو أو تنبإ ب يد 
 ولكنين أحسست  ا جيو  يف داخل،ا وما قالته يل :

 …             ع أين ا ارهتا وإشراق،ا ؟
 ا ؟ع أين بريق عيني،

 لقد ذبلت كال،هرة يف هذه السويعات القليلة .
شععععرت بسعععرياو احلعععرارة يف اسعععش،ا شعععيها  … ت تععع،ا  يعععد   عععو  يعععدي،ا ، 

  ععععيها  ، ر عععععت رأسعععع،ا قلععععيال  ، تبععععني يل أو الوسععععادة مبللععععة بالععععدموع . إت أو 
استدارهتا حنو  وعيناها اللتاو حتاكياو واداين و قليب وتقوتو ماذا  علت بعك 

 ذايب ؟ ملَ هذه العصبية اجفرصة ؟ أهكذا تواعداا ؟ ؟ ما
ااتب،ت إىل تلك الدمعة اليت كادت أو تسق  على الوسادة ،  شسحت،ا 

 بيد  ومسدت شعرها وأاا أقو  ثااية : ساهينين ..
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أمل تسععشعي بتلععك اجقولععة الّداراععة: أو اجسععامح كععرن وكععرنٌ اععدا  .  ارتسععشت 
 أقف،  رحا  . على شفتي،ا ابتسامة اعلتين
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