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-1 - 
رسالة نرضة  (Sero)بعج أربعضغ سشة مغ الفخاؽ السّخ بضشيسا، فجأة استقبَل سضخك

 .                                                                                                   عمى ىاتفو الخمضػي ِب اسع كاتخيغ

 مداء الخضخ يا سضخك.                                                                                                  -

                                                             مداء الخضخ كاتخيغ. ردَّ سضخك       -

 ىل عخفَت َمغ أنا؟                                                                                              -

أنِت كاتخيغ السحتخمة، إاّل إذا كشِت غضخىا. ك إْف لع تكػني كاتخيغ، أرجػ أف  -
 ىػيتظ كي أتعّخؼ إلضظ.                                                                                                      تكذفي 

           أنا نجى.                                                                                                        –
ت الجسمة كسا الراعقة. قفَد مغ مكانو ال شعػريا. لع يدتػعب في بادئ ىكحا ندل

األمخ ما يحجث، أك ِب األحخى، لع يرّجؽ ما يقخأ. بعج أربعضغ عاما مغ المػعة ك 
الفخاؽ، ُتَقّخر نجى َضّخ االككدجضغ في األكردة ك الذخايضغ التي كادت تتكّمذ. 

َرْت أف تشفخ ندسة مغ ركحيا في فسو.                                                                                        قخَّ
و في تدارع، ك الحخارة راح يحسمق في ىاتضغ الكمستضغ ك نبزات قمبَجسَج سضخك، ك 

سائل ساخغ يتجفق في الحّسى في نػبة عسضقة، أَحذَّ ِب َمغ تأخحه تجتاحو َؾ 
ؿ األمكشة التي اختدنت مفخدات عذقيسا، بضشسا عسػده الفقخي.انصمق خضالو حػ

، ك لكي يتأكج مغ أنيا ىي نجى، -أنا نجى –اف عمى الجسمة الكػنضةعضشاه مدّسخت
َختو ِبسكاف المقاء األكؿ بضشيسا، مب مشيا دلضال مغ أياـ زماف يثبت ادعاءىا. ش ذكَّ

حّرعت بيا ِؿ الحجة التي تالتي كانت معيا في ذلظ المقاء، ك اسع صجيقتيا ك ِب 
 التعّخؼ إلضو. 
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كانت السعمػمة التي ذكختيا صحضحة، ك السعمػمة تمظ أخحتو في رّفة عضغ إلى 
المقاء الخكماندي بضشيسا في بضتو، حضث جمدا جانب بعزيسا َؾ عاشقضغ 

مخاىقضغ بخيئضغ، يتحّكقاف شعع الصفػلة مغ بعزيسا، ك يذّساف عبق األريج 
ما إذا كاف السغشي ديسضذ ركسػس يعشي ليا  سأليااسيسا. السشصمق مغ أنف

شضئا، كاألغشضة التي تخكت أثخا في ذاكختيا. َكَتَبْت تحّجثو عغ نفذ ذاؾ المقاء، ك 
صػت ديسضذ ركسػس يخّضع ِب عحكبتو ك  ف أنيسا كانا جالدضغ جانب بعزيساكض

 فػؽ أركاحيسا الصخية، ك ذكخت األغشضة التي بقضت عالقة في ذاكختو
(Goodbye my love ِك ب ،) التأكضج أّثَخْت في ركحيا ىي األخخى، كي تحكخىا

دكف غضخىا مغ مجسػعة األغاني التي سسعاىا كقتحاؾ. كانا قج لسدا أيجي 
بعزيسا في ذاؾ الجػ اليادئ السذبع ِب الخقة ك الخكماندضة، ك في قمب ىحه 

حبات األغشضة راحت الشجـػ األغشضة كانا قج تبادال ىسدات أنفاسيسا الجافئة. بضغ ذب
تتشاثخ فػؽ رأسضيسا، ك راحا يتبادالف العبضخ الكػني سػّيا مغ الػردة العالقة بضغ 

حزػر ركحو الستسثمة القبمة األكلى تحت أنطار هللا، ك شفاىيسا. كالىسا استصعسا 
 في السػسضقا السخافقة ِؿ صػت ديسضذ الخائع.

عذخ مغ الدشة األربعضغ بعج الفخاؽ، ك إنو الػاحج ك العذخيغ مغ الذيخ الحادي 
غ ججاء رقسضغ معتّجيغ ِب ىحا الخقع، كسا يقػؿ، رقٌع مقّجس، رقٌع نبضل، رقع ناتج م

َؼ كالىسا ال يذاركاف غضخىسا في المت ك المعي ك السؤامخات.  (،7×3)نفدضيسا
فدضيسا، ك ن (1)اف أحٍج أك أّي رقٍع سػى الػاحجكضنيسا ال يقبالف أك ال يعتخفاف بِ إ

ججاءات يشقدع عمى أحٍج، كال يػلج مغ ال يذارؾ أحجا،ال يقدع أحجا،ال  (3)َفالخقع
الػاحج ىػ بجاية كّل ايزا.  (7)الحاؿ يشصبق عمى الخقع ذاتو، ك أحج سػى الػاحج ك 

بعج ػ اإللو الػاحج، رأس البانثضػنات اإلليضة لجى معطع شعػب العالع، ك ىشيء، ك 
 األحخى الثالثضات السقجسة فيأك بِ الثالػث السقّجس،  مق، يأتيىحا الػاحج السص

 (،آنكي –آنمضل –آنػ(،)ىػريذإيديذ،أكزيخيذ،)عخيقة.مجّسعات آلية الثقافات ال
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 لشرارى، أيزا، كانت لجييع ثالثضةالضيػد ا ك (،الخكح القجس –األبغ –اآلب)
الدضج قضامة مغ السػت بعج ثالثة أياـ، إحضاء الضعازر  ،الخحضع( –الخحسغ –هللا)

عجد أحخؼ اسسيا ثالثة حخكؼ)نجى(. ىحه الثالثضات السدضح في الضـػ الثالث، ك 
ىي األرقاـ السقجسة بعج الػاحج السقجس، ك يأتي بعجىا الخقع السقجس الستسّثل في 

، أياـ األسبػع اإلليي )ألػاف الصضف(قدح ىي سبعةقػس سباعضات الحضاة. ألػاف 
ـ ي درجاتو سبع، شبقات الدساء الدبع. مغ ىحه األرقاسبعة أياـ، الدمع السػسضق

ّج ذاتو مؤلَّف مغ رقسضغ الحي ِب حَ  (21)السقجسة نحرل عمى الخقع السقجس
التاريخ . َؼ (3)سا ىػ الخقع الشبضل السقّجسالمحيغ مجسػعي( ك 2ك  1)نبضمضغ

فضو  السقّجس يؤّكج جالؿ ك قجسضة الُحّب الحي أزىَخ بضشيسا، إنو التاريخ الحي
أشمقت إلية الحّب أفخكديت سيع العذق إلى قمبضيسا. لقج تأكج سضخك مغ أنيا 
ىي، ك راح يكتب ليا مغ أعساقو الستعبة، مغ ركحو التي اعتالىا الرجأ، مغ 

 العحاب الكامغ في كضانو.               

يا أنِت نجى فعال. ك أنا ذاؾ العابث األرعغ. َكْيمي مغ َخَجمي ك عاري أمامِظ  –
أيتيا الصاىخة الرادقة، كع أنا حديغ عمضِظ مغ سمػكي الصائر مع كرداتظ. إّف 

، كاآلف زاد حدني ك عحابي  زاعف تلع ييجأ يا نجى مشح أربعضغ سشة كإلى ىحا الضـػ
صمب السغفخة عمِتشي أقف في محخابظ السقّجس لِ اترالِظ الشبضل معي جعحابي، إنِظ بِ 

نجى ك أنا أستأىل ىحا العحاب، ألني أجخمُت  مغ ركحظ الشاعسة. إني أتعّحب يا
 ب عحابِظ ك حدنظ في ريعاف شبابظ.                                                   في َحقِّ الحّب، أنا كشت سب

ىحه الكمسة عمى مدسعظ في زخع ! كع أنا نادـ عمى َعَجـ نصقي ِؿ نجى حبضبتي
غادر كمسة حبضبتي أعساَؽ قمبي ك شفاىي. الحّب العاصف بضششا، ك مغ يػميا لع ت

حبضبتي نجى! مغ بعج غضابظ عغ ناضخي، َضَخَب زلداؿ عشضف كلَّ كضاني. كشُت َؾ 
َمْغ َضضََّع نفدو ك يجكر حػؿ نفدو. كشُت أشمب مغفختِظ في الرحػ ك السشاـ. 
أمذي في نفذ الذارع السؤدي إلى داركع، ك كشت ألسُذ َخَذَبات شّباؾ الغخفة 
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تي جمدشا فضيا عمى األريكة الُسدَشجة إلى الحائط الحي فضو  الذّباؾ السصّل عمى ال
الذارع. تمظ الغخفة التي أَخَحْتشا إلى قمب القػس السمّػنة، كسا الفخاشات السشبثقة 
مغ شخانقيا الشجية. كشِت حبضبتي ك ال زلِت حبضبتي ك ستبقضغ حبضبتي، ألني لع 

فاسِظ العصخة، ك لع أَر العالع ك البذخ إاّل مغ خالؿ أعخؼ معشى الحّب إاّل بضغ أن
 عضػنظ الجسضمة الشاعدة.                                                                 

 ماذا يفضج ىحا الكالـ؟، ك الحي تقػلو كاف زماف، ك أصبح مغ تاريخ حضاتشا.                             –

ّما سضخك راح يتأمل الكالـ متجاكزا ركاكة التعبضخ؛ كاف يخذى ىكحا ردَّت نجى. أ
أف تكػف، نجى الجّجة، قج  .أف تكػف نجى اآلف غضخ نجى العذق ك الحب ك الغخاـ

خدخت كردات شبابيا، ك أضاعت سّخ الحّب في زحسة الػالدات، ك تخبضة األكالد 
خت ِب شبائع زكجيا ك إدارة شؤف السشدؿ ك الحضاة الدكجضة، ك ربسا تكػف قج تأث

ك ثقافتو. سضخك يكتب ليا عغ أجسل السػاقف الخكماندضة التي عاشاىا سػيا، أّما 
أليبت حػاسو ك لّػنت ىي َؼ تخّد في مكاف آخخ تساما، ك كأنيا لع تكغ ىي التي 

إنيا لع َتغْب عغ عالسو ك لع تخخج مغ حضاتو ك ركحو. ضمَّت كسا الخضاؿ حضاتو! 
ي كل الطخكؼ ك عمى كل األصعجة، الذخرضة ك الػششضة؛ َؼ تمعب في يػمضاتو ف

. ك مشح البجايات كاف  2011في ىحه الحخب السجشػنة التي انجلعت في ربضع 
يخاقب التحخكات ك يقمِّب محصات التمفدة، ك يتأمَّل األخبار ك االحتجاجات عمى 

سعة بعج الداحة، ك ِب خاصة التطاىخات التي كانت تخخج مغ السداجج أياـ الج
ىحا السخاض  صالة الطيخ ك خصبة الجسعة الشارية. نقخأ في يػمضاتو ما كتبو عغ

 يقػؿ سضخك:  الو. كانت حاضخة في خض في حضشو، ك كضف أنيا)نجى(

أكؿ تطاىخة شيجتيا في حضاتي، كانت في شػارع حمب، ك كاف عسخي كقتحاؾ ست 
األكؿ االبتجائي. ألنشي كشت في الرف  سشػات. يجب أف يكػف الخقع صحضحا

، ك أقػؿ ليع: ِب أنشي كشُت  شبعا يسكششي أف "أجاكخ" الحيغ يتطاىخكف الضـػ
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مشاضال ك متطاىخا مح كشت شفال ابغ ست سشػات. أتحكخ اسسضغ كاف الستطاىخكف 
يق ك اسع ناصخ مغ ييتفػف بيسا، ك أعتقج ِب أنشي كشت أسسع اسع ناضع مغ فخ 

أتحكخ أيزا ِب أنشي أك ضخب بضغ األفخقاء، ك ل أي عشف كلع يحرالفخيق اآلخخ، 
كشت قج رأيت صػرتضغ ِؿ شخرضغ يخفعيسا الستطاىخكف ك أيزا أتحكخ ِب أنشي قج 

، كأعتقج،رأيت أعالما ال بأنيع لع يخخجػا إلى  ،بل أجـد  تذبو عمع بالدي الضـػ
 ألنشي أتحكخ جضجا بأف ضالؿجػامع بعج خصاب الجسعة التحخيزي.تطاىختيع مغ ال

الشيار. شترف أف الػقت لع يكغ مكانت تغصي عخض الخصضف ِبالكامل.أي األبشضة 
في ذلظ التاريخ لع أكغ أعمع ما الحكاية، ك لساذا يتطاىخكف؟ ك بعج عسمضات 

حدابضة بدضصة مغ الجسع ك الصخح ِؿ األرقاـ ك التػاريخ عخفُت بأف التاريخ كاف 
ػ زمغ االنفراؿ بضغ سػرية ك شبعا الضـػ نعخؼ بأف ذاؾ التاريخ ى 1961

كمرخ. أي انيضار دكلة الػحجة، ك الضـػ لػ كشُت في تمظ السطاىخة َؿ أشمقت 
 يخيج سػرية".                                "أنا يخيج االنفراؿ"... "أنا: شعار

التطاىخة الثانضة في حضاتي شيجتيا في شػارع القامذمي ك لع أزؿ شفال في  
بتجائي. ىحه السخة لع أكغ أتفخَّج عمى جسػع مغ الستطاىخيغ الرف الثالث اال

ييتفػف كيخفعػف صػرا ك أعالما ك ىع يدضخكف ِب أماف ك اشسئشاف في الذػارع، 
يخكزػف خمفيع ك في  آخخكف ذيج ِبذكل ضبابي. أناس ييخبػف ك إنَّسا أتحكخ الس

تي فضيا يجتاحشي خضدرانات شػيمة. إنيا السخة األكلى في حضاتي، الأيجييع عري ك 
الخػؼ، ال عمى نفدي، بل عمى أكلئظ الحيغ كانػا ييخبػف مغ اآلخخيغ. كانت 

قػف بيع ك نػبات البكاء تجتاحشي حضغ كشت أتخضل بأف أصحاب العري َس يمح
لع أكغ أعمع ما الحكاية، ك لع أكغ أعمع لساذا  صجكرىع.يزخبػنيع عمى رؤكسيع 

امع بعج رغع أف الفخيقضغ لع يخخجػا مغ الجػ  ىؤالء ييخبػف ك أكلئظ يمحقػف بيع؟
بعج عسمضات حدابضة بدضصة مغ الجسع ك الصخح خصاب الجسعة التيػيمي. كلكغ ك 

، ك ِب الصبع نعخؼ الضـػ بأف 1963ِؿ األرقاـ ك التػاريخ عخفُت بأف التاريخ كاف 
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الحخس القػمي الفرضل مغ االنقالب العدكخي الحي أتى ِب ذاؾ التاريخ ىػ ز 
لستقجـ ِؿ حدب البعث، ك لػ كشُت في التطاىخة في ذلظ التاريخ َؿ ىتفُت: "أنا يخيج ا

          إسقاط االنقالب" ...  "أنا يخيج البخلساف"

نا في الرف التطاىخة الثالثة في حضاتي شيجتيا أيزا في شػارع القامذمي، ك أ
خخى تالحقيا. لع تكغ ىشاؾ مطاىخات، أك مجسػعة تيخب ك أالخامذ االبتجائي. 

مغ أعسار مختمفة تجػب الذػارع سخة كشُت أرى مجسػعات مجسػعات، ك في ىحه ال
ؿ نحغ األشفاك قدع كبضخ مشيع كاف يحسل العري الكبضخة، كىع مستمئػف حساسة، ك 

كشا نقػؿ ِب حساس كشا نتجسع في الحارة "نشصشط" كنقفد َكالقخكد نتحجى اليػاء، ك 
أخشقو، لى ىشا كمغ ىحا الباب سأقفد عمى رقبتو ك ضخ لو: لػ دخل الضيػدي إال نط

)لكسة( عمى أنفو. ىكحا كشا نقزي كاف يقػؿ َس أفاجئو ِب ضخبة بػكذك آخخ 
العشتخيات أماـ بعزشا ك ِؿ بعزشا، درجات القػة كالتحجي ك األياـ ِب إضيار أقرى 

ع ك لع تكغ تمظ السجسػعات التي كانت تجػب شػارع القامذمي خارجة مغ الجػام
بعج خصاب الجسعة التحخيزي، ك في ىحه السخة أيزا لع أكغ أعمع ما الحكاية، 

                          كما حقضقة ما يجخي.                                                                     
عغ قتمى ك أسخى أشخاص معخكفضغ مغ شُت أسسع قررًا مغ تجسعات الكبار ك

"رازمضظ"، ك آخخ كمجاني أرمشي اسسومي، ك عخفُت مشيع شخرضغ أحجىسا القامذ
ُأِسخ ك اسسو جمػؿ أك جمضل، ك كاف يمَّقب ِب "جّمػ" ك ما زاؿ عمى قضج الحضاة ك 

كسا  قا في ذىشي؟ حرَل ذلظ ألنشي كشُت،يعضر في مجيشة القامذمي، أمَّا لساذا َعمِ 
الدػؽ الرشاعضة في إحجى ضخا في أعسل أج ،أغمب تالمضح السجارس في القامذمي

دىاف سضارات...إلخ، ك كاف ضارات، كيخباء سضارات، ترػيج، أك سضكانضظ سالسيغ كَ 
مع  األكبخ سشا ك السعمسػف يتحجثػف في أكقات فخاغيع عغ الحخب، ك ِب التأكضج

يع تحجثػا عغ الذاب األرمشي الحي أذكخ أنإضافات تذػيقضة مغ خضاليع. ك 
يقػلػف بأنو كاف شجاعا، مقجاما ال يخاؼ السػت، حتى أنو لع استذيج، كانػا 
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ضغ أكامخ قائجه السباشخ في ساحة السعخكة، ك أنو كاف كاقفا فػؽ دبابتو حيتقضج بِ 
ؽ جدجه إلى أشالء بِ  أما الذاب الكمجاني  زخبة صاركخ مغ شائخة إسخائضمضة.تسدَّ

عمى جدجه. إنيع يفعمػف َؼ كانػا يقػلػف: بأف األسضخ يتعخض إلى دمغة "َختع" 
ذلظ "يختسػف عمى جدجه" ألنو إذا ُأِسخ مخة ثانضة ك رأكا الختع عمضو َس يقتمػنو، 
ؽ ِؿ رؤية الختع عمى جدجه حفطُت اسسو في ذاكختي إلى ىحا  ك ألنشي كشُت أتذػَّ

، ك عخفُت بأف الحجيث كاف يجكر حػؿ حخب أؿ" "، ك لػ كشُت مذاركا 1967الضـػ
 "أنا يخيج الدالـ". خات الجػالة تمظ، َؿ قمُت:التطاىفي إحجى 

في ىحه الثالث اإلعجادي.  أنا فتًى في الرفطاىخة الخابعة شيجتيا في حضاتي ك الس
حقضقي إلى تسثضل  1963التطاىخة تعَّ تخجسة الخػؼ الحي اجتاحشي في تطاىخة 

ذج، ك أماـ عضػني، إْذ رأيت ك ِبكلِّ كضػح مجسػعات مغ الذباب ك الخجاؿ في ح
أيزا في شػارع القامذمي، ك أيزا لع يكػنػا خارجضغ مغ  الجػامع بعج خصاب 

ضيا. ك بعج ساعة لع أدقق فنػا ييتفػف شعارات لع أتبّضشيا ك الجسعة التحخيزي. كا
ديغ ِب أسمحة ػضػح تاـ، سضارات عدكخية تحسل أك أقل رأيُت، كأيزا بِ  جشػدا مدكَّ

دراف،كرأيتيع ىحه السخة يزخبػف الستطاىخيغ حخبضة كىخاكات غمضطة مغ خذب الخض
ك يأخحكنيع إلى جيات مجيػلة،  عشف ك كحذضة إلى مؤخخة الدضاراتكيجفعػنيع بِ 

يخاكاتيع ضح صػرة عمقت في مخضمتي، كانت أِلصحاب القبَّعات الحسخاء بِ أك كأكثخ ك 
بػف؟  أعمع ما الحكاية، ك لساذا ُيْزخَ في ىحه التطاىخة أيزا لع اكغ  قدػتيع. ك

كلكغ، ك بعج عسمضات حدابضة بدضصة مغ الجسع كالصخح ِؿ األرقاـ كالتػاريخ، 
ك عخفُت بأفَّ انقالبًا أبضس قج حرل عمى سمصة  1970عخفُت بأف التاريخ كاف 

ك الضـػ خكة الترحضحضة(. )الحمدسَّىالبعث آنحاؾ، ك الحي دخل التاريخ تحت 
 "أنا يخيج البخلساف".                                                                    ػ كشُت في تمظ السطاىخة َؿ ىتفُت:أقػؿ: ل
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السطاىخة الخامدة شيجتيا في حضاتي ك أنا فتًى في الثالث الثانػي. ىحه أيزا 
القامذمي، تصمق ىتافات مشجدة  كانت عبارة عغ مجسػعات شبابضة تجػب شػارع

سة . كشا نقفد عمى بخامضل الدبالة بصػالت الجضر الدػري لِ  ِبالريضػنضة كأخخى ُمَعطِّ
نرخخ  نزخب الحضصاف ِبقبزاتشا ك فة، كنخفذ الرشاديق السػجػدة عمى األرصك 

لع نكغ خارجضغ مغ الجػامع بعج خصاب الجسعة التحخيزي.  في كجو الدساء، ك
شا نشا كىشا أيزا، في العسق، لع أكغ أعخؼ ما الحكاية، ك كل ما عخفتو ىػ أ

 "أنا يخيج الدالـ".نفخِّغ شاقة السخاىقة. ك لػ شاركُت في تمظ السطاىخة َؿ قمُت: 
                                                                                                  

)عمى غخار ، أك السطاىخة الشاقرةقبل الدادسةك  الخامدة السطاىخة بعج
)الشاقرة( كانت الدضسفػنضة الخامدة َؼ كسا أفَّ لشاقرة ِؿ بضتيػفغ(، الدضسفػنضة ا

السطاىخة الشاقرة أيزا كانت أعطع ك أجسل مطاىخة فػنضات بضتيػفغ، فَ سضس عطعأ
أمانة، أنا لع أتحكخ شضئا مسا قضل أك أي ىتاؼ شيجتيا في حضاتي. َفبكلِّ صجؽ ك 

أحسل الفتة في يجي، ك ألنشي أك حتى ماذا كشُت أرفع. أتحكخ تساما بأنشي كشت 
كشت قج تعخَّضُت ِؿ صعقة العذق باكخًا، ك ألف السطاىخة كانت تسخ في الذارع 
الحي تدكشو ربَّة العذق ك الجساؿ، تمظ التي رمتشي ِب سيع مغ قػس الحبِّ 

ف مغ فػؽ عخش زيػس، َؼ أنا لع أتخضل نفدي بأنشي كشت أمذي عمى  السمػَّ
د أحج ِب قخبي. لع أسسع أي صخاخ أك ىتاؼ مغ األرض، ك لع أحذ ِب كجػ 

ارع قمبي يخقز داخل صجري، ك الذبل كشت أججني شائخا في اليػاء ك  حػلي،
الدنابق الحسخاء ك البضزاء، ك كانت أصجاء السػسضقى كشت أراه مددانا ِب الػركد ك 

ني الشاعسة اليادئة التي سسعشاىا معا ِؿ السخة األكلى ك صػت فضخكز الحشػف الحا
السقجس يصغُّ في مدامعي. كانت الدعادة تذع مغ عضػني ك رائحة البخػر تفػح 
مغ أنفاسي. ال أدري ما الحي حرل حضغ اقتخبشا مغ مشدليا. ال أدري إْف كانت قج 

َخَخَجْت أماـ الباب أـ أل، َؼ أنا كشت أراىا في ركحي ك أشعُّ رائحتيا التي ال تشتسي 
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مغ فػؽ كتفي كػف. كشت أراىا كسا الفخاشة تتشقل ِؿ الخكائح الحدضة في ىحا ال
ألػاف تسأل األثضخ كمو بِ  ،تخفخؼ فػؽ جبضشي أماـ عضػنياأليسغ إلى األيدخ ك 

امعي أجسل ك أعطع ىتاؼ في جشاحضيا السدركذة. كشت أسسعيا تػشػش في مد
اىخة الشاقرة السقجسة العطضسة؟ متى انتيت تمظ السطالكػف الحضاة.ال أدري كضف ك 

يحه فَ  عسمضات حدابضة بدضصة. السطاىخات التي عخفت حكاياتيا بعجكىي لع تكغ كَ 
السطاىخة فعال لع أعخؼ حكايتيا، إالَّ حكايتي مع شضف مغ ألػاف الدساء دخل 

ف ركحي.  قمبي  ”.ك لػ كشت الضـػ في تمظ السطاىخة َؿ ىتفُت: "أنا يخيج الحبك لػَّ

ل السطاىخات اآلتضة بعج السطاىخة الشاقرة السطاىخة الدادسة ك الدابعة ك... ك ك
في حضاتي، ركشتيا في زاكية الشدضاف مغ ذاكختي، ألنيا، ك بكلِّ صجؽ ك بداشة، 
ىي مغ أالعضب الدضاسضضغ ك السؤدلجضغ ك العقائجيضغ ك البجائضضغ. َؼ ىؤالء ال 

صادقا مع  أشضق التعامل معيع ك ال أتقبَّل ثقافتيع. َؼ أنا ال أستصضع إالَّ أف أكػف 
نفدي، ك ال أستصضع إالَّ أف أكػف صادقا مع غضخي، ك ال أستصضع إالَّ أف أكػف مع 
الحق. أمَّا ثقافة ىؤالء َؼ ىي الشفاؽ ك الججل ك الخجيعة ك التقضَّة، لحلظ، َؼ لػ 

عة شاركُت الضـػ في التطاىخات التي تشصمق في بمجي الحبضب بعج خصاب الجس
                                                    التحخيزي، َؿ كشُت ىتفت:
 أنا يخيج إسقاط الطالـ".                                                                 "أنا يخيج الحب كالدالـ. 
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– 2 - 
ىا الجامج:" كاف ف زماف ك ا يفضج الكالـ، ك الحي تقػلو كاماذسضخك مرجكما مغ ردِّ

يذّجعيا األحخى أف يشّذط ذاكختيا ك أصبح مغ تاريخ حضاتشا".أراد أف يحّكخىا، أك بِ 
ليفتيع ِؿ لقاء الحبضب، ستقباؿ الشيارات ِبخكح العذاؽ ك اِؿ التغّمب عمى الدمغ، ك 

كانت تقفد في ك كضف أنيع كانػا يخكف الحضاة ِب ألػانيا الخالبة، ك أف أركاحيع 
ك الدعادة كانت تذّع صجكرىع  كسا العرافضخ، ك أّف الفخح كاف يمّػف خجكدىع، 

استحزخ الدمغ الغائب، حضغ كانػا يجرسػف معا في بضت صجيقتيا، مغ عضػنيع. 
أحالميع الصخية، ججا. فضيا مغ بخاءة السخاىقضغ ك  حضث كانػا يقزػف أكقاتا جسضمة
السذبعة ِب التػاشؤ العاشفي ك دالالت العذق  ك فضيا أيزا بعزا مغ السػاقف

السخّجر. شبعا دكف الترخيح ِب أّف أحجىسا يحّب اآلخخ، لكغ لعبة الحّب كانت 
تدتسخ بضشيسا ِب الػما ك ذبحبات الشبس حضغ تخخج عغ الصبضعي، ك في أحضاف 

أخخى كانت كضسضاء القمب ترل عغ شخيق استخجاـ األدكات نفديا ك في المحطة 
يا. َؾ أْف ُيكِسَل أحجىسا شخب الساء الستبقي في الكأس، ك أف َيَزَع  شفتضو ذات

في نفذ السكاف الحي كضع اآلخخ شفتضو عشج شخبو الساء، أك يذارؾ اآلخخ 
شخب القيػة مغ فشجانو، ك أف يتعسَّج َتْخؾ قمضال مغ الخضاب عمى َشَفة الفشجاف. 

األحضاف رف المضل، ك في كثضخ مغ كانػا يديخكف أثشاء الجراسة إلى ما بعج مشت
في كاحجة مغ تمظ المضالي، ك بعج ساعات مغ الجراسة،  السيضب. إلى قبضل الفجخ

ْت نجى ِؿ أْخح استخاحة في الحػش عمى األريكة السخكػنة جانبا ِؿ الخاحة ك  اضصخَّ
الجمػس ِؿ الجسضع؛ أّما سضخك َؼ استسخ في الجراسة كحضجا في غخفة الجرس، ألف 

بعج أكثخ مغ بت ِؿ االستخاحة في غخفة أخخى. ك قتيا ىي األخخى كانت قج ذىصجي
مطَّ مغ الخاحة. قاـ مغ عمى الكخسي ك  ساعة مغ الجرس أراد أف يأخح قدصا

َؾ خرخه يسشة ك يدخة. خخج إلى الحػش حضث رشػبة الفجخ ك  جدجه قمضال ك َحخَّ
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سسضغ. استشذق اليػاء السعّصخ الخيحاف ك الضاضع البارد يجاعب نبتات الَحَبق ك الشد
راح يفتِّر عغ العاشَقضغ إلى الدساء حضث الشجـػ الداىخة. ِب عسٍق ك رفع برخه 

المحيغ يديخاف إلى الذفق في خرخ الدساء؛ الشجستضغ الستالزمتضغ معا دائسا. 
كاحجة متػىجة ك األخخى أقّل تػّىجا. كاف قجماؤنا قج أسسػىسا ِب لضمى ك مجشػف، 

ى أنيسا العاشقاف المحاف يشذجاف المقاء ك ال يمتقضاف. يبقضاف ىكحا في داللة عم
نجػى أبجية. ك كانػا يقػلػف ِب أنيسا يمتقضاف في الدشة مّخة كاحجة دكف معخفة 

ىكحا كاف الفتضة ك يج لقاءىسا ُيدتجاب لو أمشضاتو. لحطة المقاء، ك أّف َمْغ يذ
ردية، ِؿ يذيجكا لقاء العاشقضغ لضمى الفتضات يديخكف مع أمشضاتيع ك أحالميع الػ 

ك مجشػنيا، ك لكغ دكف ججكى، دكف حرػؿ المقاء الحمع ِؿ تبقى قرة الحّب 
ـَ نحػ ة. خالجة، ك لتبقى حافدا ِؿ العذاؽ عمى التحمضق في الفزاءات السمّػن تقّج

د. تأّمل كضعضتيا الجشضشضة ك األريكة التي تزّع جدَج نجى الس ىي مدتمقضة عمى سجَّ
سسخة كجييا الجسضل ك دائخة ب بخكدة الفجخ. نطخ إلى كضاءة ك َدبَ ريكة، ربسا بِ األ 

خّجىا الحي يعكذ ضػء القسخ. أخحه لػف بذختيا الحي امتدج مع نػر القسخ إلى 
ابج عػالع سحخية، حضث حػريات األنيار ك أمضخات بداتضغ األزىار، ك فاتشات السع

نطخ ممّضا إلى  الدساء.فخاديذ األرض ك السقّجسة يتسايمغ في َغَشج ك َدَلع في 
عضػنيا السصبقة عمى أحالـ يجيل مفخداتيا. كاف يعذق عضػنيا الدػداء الػاسعة 

التي تذّع فخحا. العضػف التي تعكذ الفخح ك الجساؿ تحت مختمف األكضاع ك 
الطخكؼ، ك ىشا أضَفْت رمػشيا الصػيمة تعبضخا عاشفضا يالمذ أحالـ العاشق 

خاصة أنو رأى عضػنيا في حالة اإلشباؽ، ك بانت لو أجسل مغ كػنيا  الستّضع، ك
في حالة الضقطة. أحبَّ ضيخ الجفػف التي أخحت انحشاءة جسضمة مشدجسة مع 

تكػيخة البؤبؤ الشائع تحتيا. انجىر ِؿ جساؿ رمػشيا التي اتكأت كسا األىجاب عمى 
شفتضيا السصبقتضغ غضخ سيل َخّجىا الشاعع. كقَع برخه عمى فسيا، ك راح يتأمل 

َد نطخه عمى نياية ممتقى الذفتضغ، حضث َلْسعة شعاع القسخ في  السدمػمتضغ ك ركَّ
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نقصة التقاء قػَسْي الذفتضغ. تيضأ لو ِب أنو يخى قصخة عدل تشدكب مشيا، ك فكَّخ 
 لعدل.                          ِؿ لحطات ِب َلْعِق الذيج مغ عمى شفة ككخ ا

يجكء كي ال يػقطيا، و جدجىا بِ غّصى بالسمقى عمى شخؼ األريكة، ك لذخشف أخح ا
 نطخت إلى عضػنو ك عادت إلى غفػتيا الكػنضة.كقبل مغادرتو، رفعت نجى رأسيا ك 

انتابتو قذعخيخة غخيبة ال ىي ِب سبب  .راح يتجحخج داخل قفروانتفس قمبو ك 
سبب نبأ مفاجئ؛ خػؼ مفاجئ مغ أمٍخ مخعب، كال ىي ِبدبب بخد قارس، كال ِب 

إنسا الحالة انتابتو فػر حرػؿ الرجاـ الكػني بضغ األشعة السضكخكية التي 
االنفجار الفمكي الحي أعقبو، عضػنيا ِب أسخع مغ سخعة الزػء، ك انصمقت مغ 

.ح بضغ األفالؾ ك حضث رأى نفدو يدب خىبة السكاف ك جسالو الداحخ. َشَعَخ بِ  الشجـػ
كغ كصفيا ِؿ أنيا في تغّضخ لحطّي ك دائع. كانت قبل لػحة خارقة ِؿ الصبضعة ال يس

ػاء لحطات خامة ِب لػف أسػد المع مشثػر عمضيا نجـػ بخاقة، ك شعذعات األض
 نفذ ىحه المػحة تسضل إلى المضمكي مع لسعاتفي بقٍع متغضخة مغ المػحة، ك 

 سزي المحطات تكتدي لػف الخسخة مغ األعمى،الشجـػ السػشكة عمى الخحضل، كبِ 
الصبضعة كّل لحطة ك  ىحه ىي المػحة التي تخسسيا لمػف الفضخكزي.ك عشج الرجر ا

، ك  التي َس تبقى تخسسيا حتى لػ لع يبقى كائشا كاحجا حّضا عمى كل ساعة ككل يـػ
لتأمل الخكماندي،اتجو نحػ قضذ كراح يدألو عغ حالو، كػكبشا الجسضل. بعج ىحا ا

ا عمى معجدة لقاء العاشقضغ. إاّل أّف قضذ عغ مػعج لقائو مع لضمى ِؿ يكػف شاىجك 
سا تحّػال أبجا ك لغ يمتقضا، ك أْفَيَسو ِبأنيسا لػ كانا التقضا لَ أخبخه ِب أنيسا ما التقضا 

تميع نة تدّيغ الدساء ك إلى حكاية خالجة تتشاقميا األجضاؿ، ك َؿ ما تحّػال إلى أيقػ 
دكف كمسة سخ أسخار ك  ىحا الدخ، ألف العذق دكف لكغ ححار أف تفذي العذاؽ. 

اكية إْف جسعتيع لع يبَق عذقا، ك العذاؽ السحّمقضغ سػؼ يفقجكف المحة الدس
تفاصضميا التافية. َؼ في الػقت الحي يتع الػصاؿ بضشي ك بضغ الحضاة الجنضا ك 

حبضبتي، تمظ المحطة َس تكػف نياية حّبشا ك عذقشا اليادر. لحلظ تخاني ساىخا 
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ى مذاعخنا الشاعسة، ك نعضج تحكضخ بعزشا لحطات معيا نيسذ ِؿ بعزشا فحػ 
الميفة التي كشا نتخّبط خالليا ِؿ استخاؽ نطخة خاشفة مغ خمف الدجيع ك قصعاف 

حي كانت تأتي مع األغشاـ ك البعضخ، ك كضف أني كشت أتمّصى في محضط الشبع ال
اب شي أسخ بعزشا أرقى عػالع مغ الخضاؿ؛ تيجيصبايا الجيخة اِلستقاء الساء. نخسع لِ 

أقّجـ ليا قصعاف الكػيكبات بجاية الفجخ، تيضئة ِؿ الشجضسات البّخاقة كل لضمة، ك 
إلى المقاء التالي. أنا أىّيء ليا حجيقتشا الدساكية، َؼ أنا أسبقيا في السجيء 

كّمسا يدتعج  عصخ األمبخكز الحي يعصضشو هللامػعج لقائشا. أنّطف السكاف كأرشو بِ 
كػف أنا َمغ يذّضعو إلى مغضبو، ك مغ ثّع أتخّبع في َخْرِخ أالذسذ ِؿ الخحضل، ك 

الدساء مشتطخا قجـك حبضبتي ِب بيائيا ك جساليا فػؽ اإلندي. نحغ نعضر أجسل 
لّحة ك أشيى الُقَبل الخكحضة. نتدامخ، نحدف، نفخح، نزحظ ك ندسع أجسل 

خاـ دـ الكػاكب في األجمػسضقا في الكػف. تمظ السعدكفات الرادرة مغ ترا
البعضجة، ك تالمذ الغبار الكػني مع الشجـػ ك األثضخ الكػني. ندسع القخيبة ك 

إنو يبارؾ لشا عْذَقشا  صجى صػت هللا عْبخ ىحه األفالؾ الستشاثخة حػلشا ك فػقشا.
ىحا مع مغضب الذسذ ك قجـك الفجخ، ك ىػ يعخؼ ما حّل بي في الجيخة بعج أف 

كاف يخى أكالد الجيخة ك ىع يدخخكف مشي، ك فّخقػا بضشي ك بضغ معذػقتي لضمى، ك 
لقج يسا. يعخؼ ىؤالء الحيغ شصخكا القمب الػاحج إلى اثشضغ ك غخسػا الدياـ فض

قفد لبخػر لحطة صعػدنا إلى ىشا. قاؿ لي كل ىحا الكالـ، ك ىػ ِب نفدو أشعل ا
سارك فػؽ مػجة مغ نثار الكػاكب، ك راح يشدلق بضغ الشجـػ ك الدجيع الدساكي، 
يسّخ ِب أزكاج الشجـػ العذاؽ، كاف كل زكج معخكفا في جغخافضتو عمى األرض، ك 
حتى مشيع كانت شيختيع قج ّضَخَبت آفاؽ األرض كميا، مغ الذساؿ إلى الجشػب 
ك مغ الذخؽ إلى الغخب؛ كاف صعبا عمضو معخفة جسضع ىؤالء العذاؽ، قرريع 

حضث العاشقة البائدة التي  ىع؛ إاّل أنو قاد السػجة التي يستصضيا إلىءك أسسا
اكتػت مغ عحاب الحب ك مغ حخماف لفتة مغ السعذػؽ إلضيا. إنيا الشجسة 
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الحاكية السخكػنة فػؽ نجع محرػر في دائخة مسضتة تحضل ساكشيا ىباءا، ثع تعضج 
                           تذكضمو ِؿ إعادة الَكّخة ك إلى األبج.             

مع ك السعذػؽ يجكر في فمظ السػت ك الحضاة؛ إنيا الحػرية العاشقة تحرؼ الج
الجسضمة إيكػ التي عذقت نخسضذ الحي رفس حّبيا ك تدّبَب في كدخ قمبيا، ك 

إنيسا احتال مكانا في سساء العذاؽ. ك كاف إلى يسضشيسا ميا في حدف عسضق. جع
يسا، حتى عاشقضغ جسضمضغ يذعذعاف في لضالي الخبضع ك ىسا أقخب الشجـػ ِؿ بعز

ل ِؿ الشاضخ ِب أنيسا يقَبالف بعزيسا قبضل الفجخ، إنيسا العاشقاف السستمئاف  يخضَّ
      اقتخب مشيسا، ك قاؿ ِؿ جػلضضت: ك جػلضضت. شبابا ك جساال، إنيسا ركمضػ 

يا جػلضضت يا فخاشة الحّب! كاف عمضِظ أف تخسمي خبخا ِؿ ركمضػ ِب أنِظ َس 
أَجٍل محجكد، ك أّف أىمظ َس يزعػف جدجؾ في حجخة  تتشاكلضغ الجكاء السشّػـ ؿِ 

حج أصجقاء األمػات ِؿ تتخّمري مغ الدكاج القدخي. أال تعمسي يا جػلضضت ِب أف أ
ك أسخع إلضو ك أخبخه ِب مػتِظ؟ ك لِظ أف  -الرػرية–ركمضػ رأى مذيج جشازتظ

إلى  شارتترّػري َرّد فعل حبضبِظ، بل عاشقظ! إنو امتصى جػاده َؾ السجشػف، ك 
راح ركمضػ  جسالظ الحي اكتدى بضاضا.كامل ركعتظ ك السقبخة حضث كشِت مدّجاة بِ 

دمػعو الداخشة. يقّبل كجيظ، يظ، يجيِظ، يحّجثظ، يغدل كجيظ ِب يتمّسذ كج
شفتضظ، قجمضظ، يجيظ، لكشِظ كشِت باردة ك دكف ِحخاؾ. بكضُت مغ أعساقي قبل أف 

صجرِؾ. بكضُت ك أنا أكتب ىحه األسصخ،  يذخب ركمضػ الدّع ك يسػت ك رأسو عمى
ك َلِظ أف تترَػري الحدف ك األلع الحي ممظ عمى قمػبشا حضغ رأيِت ركمضػ جثة 

عمى صجرِؾ، ك غخسِت خشجخه في قمبِظ ك كقعِت، ىحه السّخة حقضقًة، جثة ىامجة 
                  عمى صجره!  لػ فعمِت ذلظ َؿ ما حرل الحي حَرل.                               

لػا إلى  راح يقػد مخكبتو في فزاءات الدساء باحثا عغ أزكاج العذاؽ الحيغ تحػَّ
أيقػنات تديِّغ الكػف. َعخََّج عمى أزكاج مشيع. أمزى أكقاتا حديشة معيع. بكى ِؿ 
ـ التعازي ِؿ الفزاء، ِؿ األرض، ِؿ القسخ، ِؿ اإللو  حاليع، تعحََّب ِؿ أجميع، ك قجَّ
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األفالؾ ك الشجـػ اندلق بضغ الشضازؾ ك السختبئ مغ عطسة ك جالؿ حبِّيع.  باليار 
أكؿ عاشقبغ في الحضاة،  بضغ نفدو: إنيساباحثا عغ آدـ كحػاء. كاف يقػؿ بضشو ك 

 أأقخب ما يكػف مغ عخش هللا.  أنيسا يذغالف مكانا ما في الدساء، ال بلال بجَّ 
أخخجيا  ع يكػنا أبصاؿ مدخحضة كتبيا كلَ  َلع يكػنا متػاشئضغ في مؤامخة إليضة؟ أ

عمضو أف أعثخ عمضيسا، ك لي معيسا كالـ. صار لداما  إذف ال بجَّ أفهللا ِب ذاتو؟ 
يبحث عغ عخش هللا َؿ شالسا يبغي الػصػؿ إلى آدـ ك امخأتو حػاء، لحا تػّجو 

يقرج سارك ِب الكػيكبات، خ شيخة مغ بضغ أفالؾ الدساء. نحػ الكػيكبات األكث
 ِؿ الحضػانات كالحكايات القجيسة عمى أشكاالالشجـػ التي تذّكُل معا أبخاجا ك تمظ 

                                               الجّب األكبخ ك األصغخ، السضداف، سارؽ التبغ، زكاج أمضخة الػرد...إلخ.               األرض، كَ 
ؤلفة مغ سبع نجسات، أربع مشيا عمى َمخَّ سارك ِب الجّب األكبخ. الكػيكبة الس

شكل شبو مشحخؼ، ك الثالث اأُلَخخ عمى شكل شخيط خمف الزمع األصغخ ِؿ 
الذبو السشحخؼ. فكََّخ أف يجتاز بضغ الزمعضغ، لكشو عجؿ عغ رغبتو ِؿ أالَّ يثضخ 

تابع نحػ كػيكبة سارؽ التبغ. ىحه الكػيكبة ىي جبِّ في الدساء. غزب ال
السشزػية في رتٍل أحادّي عمى شكل شخيق، يبجأ مغ كػمة  مجسػعة مغ الشجـػ

نجـػ عمى ىضئة اسصبل ك مخدف لمتبغ، ك يشتيي إلى سبع نجسات متػضعة عمى 
شكل مشدؿ ك َمْتَبْغ)مخدف ِؿ التبغ(. الحكاية ىي أف رجال  قج سخؽ التبغ مغ 

بو، ك لكي عضبا ك خضانة ِؿ قخيف العسل الحي قاـ بو كاف مذضشا ك بضت قخيبو، ك أل 
تتعع األجضاؿ مغ بعج الحادثة، انصبع الصخيق الحي سمكو مغ مشدؿ قخيبو إلى 

كقف سارك أماـ مشدؿ السدكضغ الحي بغ عمضو. مشدلو، ك الحي كاف قج تداقط الت
صمب التبغ مغ قخيبظ، ك ىػ كاف انفزح أمخه. أراد أف يقػؿ لو: كاف عمضظ أف ت

شَت قج تجَشبَت ىحه الفزضحة، ك َؿ ما َفَزَحَظ ضمّبي حاجتظ. ك لػ فعمَت ذلظ َؿ كسَ 
هللا ك جعمظ مادة تمػكيا األلدغ. ك أنا أريج أف أنيي ىحه السيدلة، لحلظ َس أبقي 
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اسسظ سّخا ك لغ أذكخه ميسا حرل، ك لتَقضَّج السدألة ضج مجيػؿ، ك لضبق جػىخ 
 السػضػع ساري السفعػؿ. 

   حػاء. ال يعخؼ إلى أّي اتجاه يحىب.                        تابع سارك بحثو عغ َجّجه األكؿ ك امخأتو 
 نطخ إلى الضسضغ ك الضدار، الذساؿ ك األسفل. أمعَغ الشطخ في األعمى حضث خسذ

نجستاف متػىجتاف داخل القػس، ك نجسة نجسات عمى شكل نرف قػس دائخي، ك 
تيا قج تشاقميا انت حكايممػلة فػؽ التكػيغ. قاد نثار نجػمو إلى تمظ المػحة. ك

التػاتخ، ك التي تحكي عغ زكاج أمضخ إحجى اإلمارات الػاقعة عمى شخيق الشاس بِ 
د الحخيخ، مغ غجخية كانت في قافمة مغ بالد اليشج إلى بالد الُكْخج مخكرا ِب بال

قج سيخت المضالي عشج رأس األمضخ حضغ كاف في غضبػبة األرمغ. أّما أمضخة الػرد، فَ 
أياـ ِب لضالضيا. ك في ربع الداعة األخضخة، حضغ قجمت القافمة، السػت مجة سبعة 

جػلت الغجخية الدسخاء السفعسة ك أخحت يـػ راحة ليا في إمارة ىايدتاف. يػميا ت
شػارع السجيشة، ك صجؼ أنيا َمخَّت ِب جانب السشدؿ، ِبالحضػية كاإلغخاء في أزّقة ك 

د عمى الفخاش ِب الحي يزع جد لقخب مغ الشافحة السصّمة عمى اج األمضخ السسجَّ
 الحي جسالو يزاىي جساؿ أفاتارات الذارع. كقَع برخىا عمى كجو األمضخ الذاب،

)آلية تأتي إلى األرض عمى شكل إنداف( اإللو فضذشػ، ك رأت الفتاة الذابة ذات 
الدتة عذخ كردة جالدة قخب رأس األمضخ، تسّدج شعخه ك تسدح جبضشو ِب رفق ك 

. كانت تبجك مخىقة. كمَّستيا عشج الذباؾ، ك بعج دقائق دخمت إلى نعػمة متشاىضة
َأكََّجْت ِب أف الجار ك جمدت ِب قخبيا. ك راحت األمضخة تخبخىا عغ حاؿ األمضخ، ك 

أّما الغجخية َفقج استغمت و. االستضقاظ مغ غفػتالػقت قج حاف اِلستعادة عافضتو ك 
يخت الػد ك الحسضسضة تجاىيا، شمبت أضتعبيا كشمبت مشيا، بعج أف لعبت ِبعقميا ك 

خج. مشيا أف تختاح بعس الػقت، ريثسا يحضغ مػعج رحضل قافمتيا إلى بالد الكُ 
رفزت األمضخة ذلظ، لكشيا، بعج دقائق، شمبت مشيا االعتشاء بو ريثسا تقزي بعس 

احتضاجاتيا ك تعػد عمى كجو الدخعة. جمدت الغجخية عشج رأس األمضخ ك راحت 
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سل ساعة مغ غضاب األمضخة، إاّل انت األمضخة تفعل، ك ما كاد الػقت يكتتفعل كسا ك
كاف مغ الغجخية إاّل أْف أخحت، ما ك كاف األمضخ يتشحشح ك يتحخؾ في الدخيخ، ك 

عمى كجو الدخعة، يج األمضخ ك كضعتيا عمى خجىا ك فسيا، ك حضغ فتح األمضخ ك 
لكاذبة عمى يجه ك كجيو السذخؽ، الجمػع االبكاء ك َسْكِب بِ  عضشضو، بجأت الغجخية

الحدف الحي كاف المضالي التي سيخت عشج سخيخه، ك عغ تحّجثو عغ األياـ ك  راحتْ ك 
الحضاة، ك أنيا سيخت المضالي  كدتو ؿِ كأنيا لع تقصع األمل ِب  يعترخ قمبيا عمضو

دخمت أمضخة الػرد الغخفة، ك في  ْت ك بكت ِؿ أجمو. في ىحا الػقت ِب الزبطَصمَّ ك 
كيحّجد ليا مػعجا  يحجثيا عغ زكاجو مشياك  الغجخيةالمحطة ذاتيا كاف األمضخ يقّبل 

تّػ ك المحطة ك في ال ُصِعَقت أمضخة الػرد.. عخس أمضخّي يجـك سبعة أياـ ِب لضالضيالِ 
ك راحت تشبت  بداتضغ اإلمارة.تالَشت إلى مضاسع كغبار شمع، كانتثخت في حقػؿ ك 

                                                                  ف تدّيغ الحقػؿ ك البداتضغ ك جشائغ السشازؿ. أجسل زىخات ِب لػف الدعفخا
قاعات البالط، ك جشاحو الخاص ِب خ مغ القائسضغ عمى تختضب ردىات ك شمب األمض

تديضشيا ِب ىحه الدىخات الجسضمة عمى مجار الداعة، ك إلى أبج الجىخ. َؼ الشجسة 
لسمػؿ الذاىجة عمى حفمة الدفاؼ الدساكي إْف ىي إاّل تمظ األمضخة البائدة شضبة ا

القمب  انحشى سارك ِؿ ركحيا ك غادرىا مشكدخب، أمضخة الػرد ك الحّب الخالج.القم
كاف ال بج مغ إلقاء نطخة عمى العاشقضغ آنػش ك سارك، حضث شارت  حديشا.

معيسا في تفاصضل عذقيسا، ك أركاحيسا دكف اكتساؿ فخحة عذقيسا. تحّجَث 
الشياية السأساكية ِؿ حّبيسا، ك كضف أف القخكيضغ خّمجكىسا مغ خالؿ تشاقل حكاية 

لت إل َتسَّت  فضسا بعج، كك تخاث ذلظ الذعب. ى جدء مغ ثقافة حبِّيسا إلى أف تحػَّ
                                                          " أكبخا آنػش ".                 إنياكتابة أكبخا تتشاكؿ قجسضة ك مأساة حّبيسا، 

تستَع سارك بضشو ك بضغ نفدو عغ ىؤالء العذاؽ. كضف أنيع تحػلػا إلى رمػز ك 
حكايات انجمجت في تخاث ك فػلكمػر شعػبيا، ك بعزا مشيع تحّػؿ إلى أيقػنات 

عتو ِؿ البحث عغ َجّجه األكؿ ك إمخأت و حّػاء. قاد مخكبتو كػنضة. ىحه المفتة شجَّ
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الكػنضة نحػ مذخؽ الشجسة األـ. فَعَل ذلظ ألنو َصشَّفيسا في السختبة األكلى مغ 
الذسذ، اىسا في إحجى الجكائخ السحضصة بِ مجسػعة عذاؽ العالع، لحا َتػقَّع أف يخ 

َؼ كانت كْجَيتو نحػ الذسذ. يقصع السدافات الفمكضة في السخج الدساكي 
إنو يخاىع ية ك الفخح بضغ كائشات الدساء. الداخخة ِب الحضػ مدتستعا ِب السذاىج 

سار مدافة ثالث دقائق اتيع ك عذقيع، ركاحيع ك مجضئيع. في سيخاتيع، خمػ 
، ضػئضة بِ  اتجاه الذسذ. َلَسَح فقاعات ضػئضة، أشبو ما تكػف ِب انفجارات نجـػ

غ ِب قالع مغ الكػاكب ك كائشات  أك رمايات قاذفات ليٍب ترجر مغ مكاف محرَّ
سساكية مخعبة. إنيا تقحؼ الميب مغ أشجاقيا ك تخمي الدياـ مغ أجشحتيا 

الفػالذية. إنيا تذبو الغػرغػنات ك الدشتػرات تسأل الفزاء ِب الدئضخ ك العػاء، 
راح سارك يجكر  لجفاعي األكؿ ِؿ البالط اإلليي.تشذخ الخعب ك السػت. إنو الخط ا

ؼ ما الحي يحجث ىشاؾ.                                                                       حػؿ ساحة السعارؾ حائخا ال يعخ 
يقػؿ في مجّكناتو: كشُت مذّػشا أماـ ىحه الحالة، ك لع أكغ أعمع ما يجب فعمو 
تجاه ىحا الػضع الشاشئ. أرى شيبا تالحق كائشات ذات ثالثة أيادي ك أضافخ 

ك آذانا َؾ آذاف الػشاكيط، ك أجشحة مجرَّعة ِب حخاشف شػيمة َؾ مخالب الشدػر، 
تجاه أعجائيا فزضة، قصخ الػاحج مشو يقارب الستخ ك نرف الستخ، ك تقحفيا ِب ا

. ك كاف  في جبية مسمكة هللا. ك أرى الكثضخ مشيا َتْدُقُط ِب فعل رجسيا ِب الشجـػ
ج ك رأس ىشاؾ أيزا قشصػرات تياجع عخش الدساء، ك ىي ِب جدع حراف ىائ

بذخّي تصمق الشزػات الفػالذية السدششة مغ حػافخىا عمى األعجاء، ك في الػقت 
. بضشسا أنا في حضخة مغ أمخي، ى إصابات قاتمة مغ خالؿ رجسيا بِ نفدو تتمقّ  الشجـػ

رأيُت كاحجا مغ جشج الدساء قادما نحػي. إنو في متػسط العسخ، لضذ ِب الذضخ 
ح بأنو أحج خّجاـ الخب في ركٍغ بعضج مغ ىشا، ك ك ال ِب الذاب. عخفُت مشو بعجئ

أّف إلييع غضخ ىحا الحي يجخل في حخكب ضّج الحيغ ال يؤمشػف بو. اسع الذاب 
خدخك الفارسي. ك قاؿ ِب أّف الحي أراه إنسا ىي كاحجة مغ السعارؾ الذخسة بضغ 
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ات جشػد هللا، ك ىؤالء الذضاشضغ الحيغ يتجددػف عمى قرخه ِؿ استخاؽ السعمػم
رالح ي في اجتساعاتو مع قادة جضػشو، كالقدع األكبخ مشيع يعسل لِ حػؿ ما يجخ 

 الستسّخديغ عمى هللا مغ السالئكة ك الذضاشضغ ك البذخ. 

 ك َمْغ ىع ىؤالء القادة؟ أقرج ىل ىع بذخ مثمشا؟  –

ْػفَ إنيع خمضط مغ األشباح ك  -  األكامخ الحضػانات ك السالئكة ك األنبضاء. إنيع يتمقَّ
تجمضخ بمجة ما، أك إحخاؽ مجيشة، أك إغخاؽ بمج ِب الصػفاف، أك القزاء زّسشة بِ الست

 عمى البذخ في ركغ ما... 

   أنتع أيزا تقاتمػف ضج ىؤالء سألُت خدخك؟ ك ىل –

 الحيغ يؤمشػف  ِب إلو الخضخ ك الشػر ك. َؼ أعجاؤنا قج أبادكاأجاب خدخ  ،نعع -
يحتفطػف ِب تعالضع  َس خْ ك ألف الفُ  د فارس.( ىشاؾ عمى األرض في بالأىػرمددا)

إلو الخضخ ك الحب، ك يخفزػف التعالضع السشاقزة التي ُفِخضت عمضيع، لحلظ تجج 
قدسا مغ ىؤالء الذضاشضغ الجػاسضذ ىشا يدتخقػف الدسع ِؿ معخفة خصة هللا ك 

 عالقتو مع إلو الخضخ الفارسي. 

دتخجمو هللا في الجفاع عغ عخشو لكغ قْل لي مغ فزمظ ما ىحا الدالح الحي ي -
 ضج ىؤالء الجاف ك الذضاشضغ؟ 

إّنو عبارة عغ نجـػ مكّجسة في مدتػدعات الدساء، أجاب خدخك، ك ليا  -
مقاسات ك مفاعضل مختمفة حدب حجسيا ك مكّػناتيا الحرية. َؼ مشيا ما تشصمق 

ؼ، ك مذتعمة مغ مشّرات اإلشالؽ، ك مشيا ما تشفجخ قبضل اصصجاميا ِب اليج
 مشيا التي تشغسذ في اليجؼ ك تحتخؽ. 
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؟  - قمُت: أال خػؼ عمى البذخ ىشاؾ عمى األرض مغ احتساؿ سقػط ىحه الخجـػ
أنَت تعمع يا خدخك، إذا سقصت إحجى ىحه الرػاريخ اإلليضة عمى األرض، أّية 

 كارثة َس َتحّل ِب البذخ جّخاء االنفجار؟

إحجى ىحه الشجـػ الراركخضة إلى األرض َردَّ خدخك قائال: إف احتساؿ اختخاؽ   -
كارد، ك لكغ ندبة ىحا االختخاؽ ضعضف ججا. َؼ مشح ممضػف ك ثالثسائة ألف سشة 

أغمب اختخاقاتيا تتالشى قبل ط نجسة صاركخضة خصضخة عمى األرض. قلع تد
عمى  كصػليا إلى األرض، ك أنتع ربسا تالحطػنيا، إنيا الذيب، حضث تشصفئ

                                     األرض.                                                 ضاؿ مغ فػؽ ارتفاع آالؼ األم
 ك اآلف قْل لي أييا اإلنداف ماذا جئت تفعل ىشا؟                                                             

ا كججتشي ىشا، َؼ شاقة الحّب أنا يا خدخك لػال الصاقة الكامشة في الحّب َؿ م -
اليائمة ىي التي رفعتشي إلى ىحه الدساكات. ك حضغ رأيت ىؤالء العذاؽ 

السدركعضغ كسا األزىار في ىحه الخياض، قمُت في نفدي ال بجَّ لي مغ أف أزكَر 
جّجي األكؿ ك إمخأتو حّػاء، ألنيسا ِب التأكضج يكػناف قج احتاّل مكانا قخيبا مغ 

 اشقضغ مثل ىؤالء. إنيسا آدـ ك زكجتو حّػاء.                                            عخش هللا َؾ ع

ك ما عالقتيسا ِب مآسي ىؤالء العذاؽ الحيغ انتيت قرز حّبيع إلى آالـ ك  –
                         حدخات تجمي القمػب، ك انتيػا ىع ركحا قبل الجدج مع مػت حّبيع؟                                         

دا عمى هللا - مغ فخط  قمُت: إنيسا أّكؿ زكج خمقيسا هللا في جّشة عجف، ك تسخَّ
آدـ ك َلع تدسعػا عغ الذاب  َلع تدسعػا عشيسا في بالدكع؟ أَ  أَ  حّبيسا ِؿ بعزيسا.

الفتاة حّػاء المحيغ مارسا الجشذ في الجشة ِب الخغع مغ األمخ الحي أصجره هللا ِب 
 ذلظ؟                                                             ال يفعال أ
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سسعُت ىحه الحكاية ك قخأتيا مغ الكتاب الحي أّلَفو عجد مغ مذايخ ك ُنّداؾ ك  -
حكساء شخؽ الستػسط. ىؤالء الحيغ تالقَحْت ثقافتيع ك معتقجاتيع ِب معتقجات 

ة. إنيع كتبػا ىحه القرة السذػِّقة التي تحكي بالد ما بضغ الشيخيغ ك بالد الفخاعش
عغ بجاية الخمق، ك اعتبخكا الخالق كائشا شسػلضا َأْسَسػه هللا، ك بشػا لو عخشا في 
الدسػات. نحغ ال نؤمغ ِب ىحه الحكاية ك ال ِب العقضجة التي أصبحت ديشا، ك ال 

. قاؿ لي بعج نؤمغ ِب اإللو الحي خمقػه حدب ترّػراتيع ك خضاالتيع ك مرالحيع
بخىة مغ الدمغ: أنَت تتػّقع أف تخاىسا َؾ ىؤالء العذاؽ، لكشظ مخصئ في ذلظ ك 

أكججىسا  لإلنجابإّنسا كانا أدكات سا لع يكػنا عاشقضغ أك حبضبضغ، ك الدبب ىػ أني
 جشذ ك ال زكاج  هللا ِؿ ىحه الغاية. شبعا مع حْبكة مدخحضة ممغَّدة، ك مشيا أْف ال

 لحلظ لغ تخى ليسا أثخا في ىحه الدسػات السقجَّسة.                                في مسمكة هللا. 

ال أدري يا خدخك لساذا َحدنُت ألجميسا. ربسا كشُت أرغب في رؤيتيسا كسا  –
اآلخخيغ، لكغ ال بأس، َؼ الحّب ك اليضاـ شيء ك الجشذ ك الدكاج شيء آخخ، 

ك اآلف َس أعػد إلى مػشغ العذاؽ لحلظ سػؼ أبحُث في مػضػعيسا فضسا بعج، 
 ك قرريع الخالجة.                                                        

لكشَظ لع تقل لي يا أييا الفتى، مغ أّي األقػاـ أنت ك مغ أّي األسساء ىػ  –
 اسسظ؟                        

ك بمجي ىػ سػرية.  (،سضخك، سارك)اسسي ىػ سػري أنا مغ القـػ الدػري، ك  -
يا خدخك ىي رحع الكػف، ىي التي كَلَجت العالع. مشيا انبثقت الحضاة إلى  سػرية

 جيات الكػف كميا.                        

                                                           (.سضخك)ى اسسظ قخيبا مغ أسسائشا يا ساركأر  –
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سع بمجي اؿ ك سيػؿ آرارات يعشي الحّب، ك ىػ نفدو اىحا االسع عشج أىل جب -
                                التي أرَضَعت العالع الحّب.                                               الحبضب األـ األكلى سػرية

ما تجج ، ك يسكشظ الرعػد إليَّ في الخكح عشج)سارك(َس نمتقي ثانضة يا سػري  –
 .                     محتاجا ِؿ السداعجةنفدَظ 

َعخَّج عمى العاشقضغ سارك ك آنػش. َتَسمَّكو الخػؼ ك الخىبة في  في شخيق عػدتو
كػف مرضخي أنا أيزا حزختيسا. اقتخَب مغ العاشق ك ىسَذ لو قائال: ىل َس ي

 ِب سيٍع مغ إلية الحب -مثمظَ  –ُأِصبتُ مثل مرضخَؾ؟ َؼ أنا أيزا اسسي سارك ك 
ألقى نطخة حديشة إلى تػّىَج الشجع ك بو اآلخخيغ يا سارك. ك الجساؿ، ك لع أعج أش

جشتاىا، كراحت الجمػع تتداقط آنػش. أمَّا ىي َؼ كانت قج اخزّمت ِب الجمع ك 
راحت الدساء حضشيا ُتسصُخ أللىء مغ دمػع ك  حّبات المؤلؤ مغ عضػنيا الشجية،كَ 

َتَحّدَذ  ق األيقػنة حػؿ مرضخه،جػاب العاش دكف أف يشتطخ ساركك آنػش. 
خب مغ أنفاسيا الدكضة. ذاتو، ك أدرؾ حضشحاؾ ِب أنو كاف يتأمل الدساء ِب الق

رك سّخ شعذعة استجار نحػ نجى، َؼ رآىا غارقة في أحالـ الفجخ. اآلف أدرؾ سا
. ك ما تمظ االرتعاشات سػى  يع في نجػى دائسة، يتبادلػف الحب.إن تمظ الشجـػ

                                عاالت أركاحيع الشقضة.             جّل ِؿ انفت
 قصَع عيجا عمى نفدو ِب متابعة البحث عغ مكاف َجّجه األكؿ ك امخأتو حػاء.   
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-3 - 
. ثشائضات  راح يتأمل لػحة الفجخ ىحه؛ سساء تزجُّ ِب حخكة الكػاكب ك الشجـػ

ال ندسعيا. ارتجافات ىشا ك شعذعات العذاؽ يدتستعػف ِب السػسضقا التي نحغ 
جانب الججار الذسالي، عمى مبعجة عذخة أمتار يكة مخكػنة بِ ىشاؾ. َحْػٌش فضو أر 

بخكة ماء، مدنَّخة ِب الضاسسضغ كالػرد الجػري ك الحبق مغ الجشضشة التي تتػسصيا 
، ك  عخيذةكالخيحاف، ك  صبضة سسخاء رمػشيا مدجلة دالضة حبمى ِب عشاقضج الحرـخ

ى بخيق عضػنيا الدػد مسجدة في غفػة عذق تخكس خمف فخاشات ممػنة، عم
دكف أف تأبو ِؿ تخاقز تشػرتيا الشضمّضة في اليػاء الصمق. تمسمع بعزا مغ البخاعع 

الرفخاء ك البضزاء، ك بعزا مغ شقائق الشعساف الخسخية ذات الشقاط الدػداء 
 الصبضعة الخالجة. صبضة سسخاء المساعة. إنيا ِب َحجِّ ذاتيا أضحت تكػيشا في لػحة

اكساع، في يجييا باقات مغ البخاعع ك األزىار البخية، ك مغ حػليا سػد ك  ياعضػن
 الالزكردي. بضشسا ىػ مدتغخؽ ة تقػدىا في مػكب ميضب نحػ األفق فخاشات ممػن

الجانب الحخكي يزفي جسالضة رائعة عمضيا؛ َؼ في مفخدات لػحة الفجخ، ك إْذ بِ 
الرضاح إيحانا ِب قجـك الفجخ ك رحضل العذاؽ مغ صفحة الدساء.  الجيظ بجأ ِب 

نقضق الزفادع القادـ مغ الشيخ القخيب مغ الحارة، ك كأنيا تغازؿ بعزيا بعزا 
في ىجأة الفجخ تحت نػر القسخ. ك صخيخ الرخاصضخ إّما أنيا تتفّقج مجسػعاتيا، 

ر بعزيا مغ خصخ داىع، أك أنيا ىكحا تعبّ   خ عغ ذاتيا ال أكثخ.                                                                                                          أك أنيا تححِّ

ػجات مغ الفخح َدَلف إلى فخاشو محتزشا خضاالت ممّػنة قخب قمبو. تشتابو م
ي حرل بضشيسا. التفاعل الخكحي الحالسجيػؿ، لكشيا ِبالتأكضج مختبصة ِب نجى ك بِ 

خ صػرتيا، ابتدامتيا، لسعة عضػنيا الزاحكة،  يذعخ ِب سعادة عارمة كمسا تحكَّ
السغخية. خجميا السثضخ، شفاىيا الذيضة، مذضتيا المعػب، أنػثتيا السغشاجة 

يمسحيا  أضحت نجى رفضقة قخيبة ججا مغ قمبو. كاف يحّذ ِب شعػر غخيب حضغ
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خ مغ األحضاف كاف يختبظ حضغ يخاىا، ك في كثض في الصخيق ِب محس الرجفة.
صجفة، مع صجيقاتيا في نفذ الذارع الحي يدضخ فضو، ك عشجما كانت السدافة 

تتقمز بضشو ك بضشيا، كاف يترّشع االنذغاؿ ِب الشطخ إلى الخمف ك كأّف أحجا يشجه 
عمضو، أك أف يفّتر في جضػبو ك كأنو يبحث عغ غخض ما. لكغ في الحقضقة كاف 

كاف يخذى أف يتعثخ االرتباؾ. لتخمز مغ حالة الخجل ك مظ الحخكات ِؿ ايقـػ ِب ت
خ. كاف يحبذ أنفاسو إلى بعزيا اآلخما، أك أف ترصجـ أقجامو بعزيا بِ ذيء بِ 

ىحه الحالة يسّخ بيا ء. الرعجاشّفذ السػقف السحخج، عشج ذاؾ كاف يتأف يجتاز 
ع بعس األصجقاء، َؼ حضغ يكػف كحضجا في مػاجية السػقف. أّما عشجما يكػف م

مثل ىحه السػاجية ال تؤثخ في حالتو الشفدضة ك العاشفضة، ك ال تدبِّب لو الحخج 
ك االرتباؾ، بل ِب العكذ، َؼ كاف يذعخ ِب سعادة غامخة، ك يدتخؽ الشطخ إلضيا 

كانػا يثخثخكف أماـ أصجقائو. مغ زاكية عضشضو، ك يحخص عمى أاّل يفزح أمخه 
مة الثانػية خاصة التعمضق عمى الربايا الالتي كّغ في السخح أحاديث السخاىقضغ، ك
الدمالة، ك غالبا كانػا ع، كانت تجسعيع عالقات القخابة ك أغمبيمغ الجراسة مثميع، ك 

الستعة يجتسعػف في مشدؿ إحجى الرجيقات، ك كانػا يسزػف أكقاتا مذبعة ِب 
سػعة كانت تزع رسضة. السجالتعمضقات البخيئة، ك قمضال حػؿ السػاد السجالذبابضة، ك 
، دنحػ، صابخ ك الذباب )الربايا ك  نجى كانت زمضمة مذتخكة بضشيع. (. ىامػبخىـػ

ا يفتذػف عغ أبمغ في معطع األكقات كانػا يتشاكلػنيا ِب التعمضقات الذبابضة. كانػ ك 
بضثة مغ ضرفػىا بيا، ك في بعس األحضاف كانت ترجر تعبضخات خصفات الجساؿ لِ 

جساؿ عضػنيا ك مذضتيا السثضخة. كل كاحج مشيع كاف يسّشي ف يتغّدؿ بِ بخىـػ حضغ كا
نفدو ِب َكْدِب كّدىا، ك كل كاحج مشيع كاف يخصط ِؿ َنْرِب ِشباكو ِؿ اصصضادىا، 

ك كل كاحج مشيع كاف يعضر أحالـ يقطة معيا، ك يحىب في عالع ألف لضمة ك لضمة 
ا صػرتيا ك ابتدامتيا حضغ يزع رأسو عمى كسادتو ك يغط في الشـػ محتزش
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األخاذة. أصجقاؤه  ما كانػا عمى عمع ِب الػمضس الدساكي الحي أشعل ليضب 
 نجى.                                                                                                    بضغ ك والعذق بضش

ضت سارك ِب اتجاه مخكد مشدؿ نجى لع يكغ يبعج أكثخ مغ ثالثسائة متخ عغ ب
الدػؽ شساال. مشدليا كاف بجاية حارة الضيػد، َؼ كمسا أراد سارك الحىاب إلى 

الدػؽ، كاف ال بجَّ مغ السخكر مغ عشج باب بضتيا، ك كاف، ك ىػ عمى ُبْعِج 
خسدضغ متخا مغ بضتيا، يفّكخ ِب ردكد أفعالو فضسا إذا خخجت فجأة مغ البضت ك 

لدالـ؟ ىل يبتدع ليا؟ ىل دة أىل الحارة، ىل يمقي عمضيا اكقفت عشج الباب َؾ عا
أف يشعصف مغ الذارع س؟ أـ يغّضخ شخيقو نحػ الدػؽ، كَ يدأليا عغ الجرك يكف ك 

الفخعي قبل الػصػؿ إلى مشدليا؟ أك أف يكسل الصخيق لكغ يشتقل إلى الخصضف 
خجػلة؟ السقابل كي يتخمز مغ االرتباؾ، ك يكتفي ِب نطخة خاشفة مع ابتدامة 

عادة ماذا َس يفعل لػ كقفت ىي ك أختيا أماـ الباب، أيزا ِب محِس الرجفة َؾ 
العخؽ خالؿ السدافة الحخجة إلى أف يجتاز باب الجار أىل الحارة؟. كاف يترّبب بِ 

في ىحه الحاؿ كاف يمتفت يطيخ أحجا، ال ىي ك ال أختيا، ك  ِب سالـ، أي دكف أف
ل عضػنو بِ تكػف قج خخجت لِ ِؿ الخمف لعّميا  سخآىا. في أغمب األياـ كاف يخخج ضكحِّ

يتعسجكف الحىاب مغ شارع بضتيا عمى ىـػ بعج مغضب الذسذ في مذاكيخ، ك مع بخ 
ضخة، بعج أمل أف تكػف عشج الباب مع أختيا أك صجيقاتيا جالدضغ عمى كخاس صغ

الحضصاف ِؿ تمصضف الجػ، يفرفرػف البدر مع َرش الساء عمى الخصضف كالذارع ك 
شخب القيػة ك الذاي. كانت ىحه القعجات عشج األبػاب في الذارع مغ شقػس 

ك أكثخ الحيغ كانػا  يشة الصّضبضغ بكّل أجشاسيع.الحارة، ال بل، مغ شقػس أىل السج
َقعجاتيع ىحه أماـ األبػاب مع السدتمدمات األنطار في حارتيا ىع الضيػد، بِ يمفتػف 

ت، أبخيق الذاي، دلة القيػة مع الكاسات ك الفػلكمػرية الكاممة. أنػاع البدكرا
كانت دكاكضشيع مشتذخة في محضط  لجييع.ـ الدبت السقّجسة الفشاجضغ، ك خاصة أيا

مشازليع عمى بعج بزعة مئات مغ األمتار. دكاكضغ الدسانة، الخخدكات، الحالقة، 
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قػف عمى أقخانيع، أصحاب الجكاكضغ، مغ السمل  صشاعة الرػؼ... كانػا يتفػَّ
الخزار ك الفػاكو بزاعتيع قبل اآلخخيغ ِبضـػ أك يػمضغ، كَ  أُلخخى. كانػا يبضعػف ا

ك السػاد التي تأتي في صشاديق مغ خذب، ك سعخ الرشجكؽ محدػب ك مجفػع 
خأسساليا، البائع الضيػدي يبضع البزاعة بِ  كافى البزاعة التي يذتخييا. سمفا عم

الحاؿ ىػ يبضع ضعف، أك ثالثة  دكف أْف ُيزضف ىامر الخبح عمضيا، ك في ىحه
أضعاؼ اآلخخيغ دكف أْف يخدخ في رأسساؿ البزاعة، لكشو كاف يخبح مغ َبْضِع 

مغ )الرشاديق الخذبضة الفارغة. َؼ ىػ يبضع الخذب الحي يحرل عمضو مّجانا
يغ. أّما أشيخىع، َؼ كاف عدرا، كسضات مزاعفة عغ اآلخخ ضسغ سعخ البزاعة( بِ 

ىحا التاريخ عمى دكانو الخضالي. كاف يبضع كّل شيء. الحي بقي اسسو إلى ك 
الِحباؿ، الدسشة، الديت، العدل، التػابل ك جسضع أنػاع األعذاب البخية، البخػر، 

كاف يتجو صػب  الحشة...إلخ، ك حضغ كاف السخء يشػي شخاء أّي مادة مغ تمظ،
اد سارك الدمغ، كحضغ أعبعج عقػد مغ  (.ىكحا كاف معخكفا)دكاف عدرا الضيػدي

ىع الستذطضة، تمظ التي حّصسيا أىالضشا مغ خالؿ الحكايا السمّفقة عمى تخكضب صػر 
تداحست صػرىع ىيع، ك خاصة عشج األجضاؿ الراعجة، ىؤالء، ك التي كانت تذػّ 

تجسعاتيع ك لقاءاتيع مع أىالضشا في مخضمتو، ك راح يخاشب خضاالتيع، ك بجَأ مغ ك 
 ، كقاؿ في بزع كرقات مغ دفاتخه السبعثخة: القػس السشرػبة في شارع الكشضذ

قػس الشرخ نفديا ما زالت مشرػبة في رأس شارع الكشضذ، ك الكالـ السكتػب 
عمصى القػس، ىػ نفدو ال يداؿ ُيقخأ، ك خاصة إذا كاف القارئ ابغ القامذمي، َؼ 

لدػري أفخاحو ك أعضاده السكتػب ىػ:" أبشاء الصائفة السػسػية يذاركػف الذعب ا
َؿ إلصى سػؽ تجارية، ". أّما الكشضذ يا سّضج عدرا، فَ القػمضة...إلخالػششضة ك  َقج تحػَّ

حضث ُفِتَحت دكاكضغ متشػعة، بجءًا مغ عشج الباب الخئضذ في الذارع الفخعي، إلى 
صػرة ججيجة ِؿ رئضذ البالد  في شارع الَحسَّاـ، ك تعَّ تثبضتالصخؼ الذخقي الػاقع 
                                    ي، بجال مغ صػرة الخئضذ األب، الحي انتقل إلى ِجػار َربِّو.                                     فػؽ قشصخة الباب الغخب
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ؿ ىحا السكاف الحي كاف مقجَّسًا، في زمٍغ ما،  إلى أشالؿ مغ الجاخل، ك لقج تحػَّ
ا، أنَت لغ تأخَح الدػط كضج يا عدر التأالكالشات مغ الخارج. بِ ألححية ك َبْضِع اأماكغ لِ 

بعج أْف أفخغتسػه مغ تفعل كسا فعَل ابغ مخيع. َؼ السكاف َفَقَج رمديتو السقجَّسة  ك
شػاشئ عّكا ك  اتجيتع غخبا نحػاأليقػنات كالسباخخ كالبذخ، حضث حسمتع بعزكع ك 

ة عارية إنكع اقتمعتع لػنا جسضال مغ لػحة القامذمي. خمَّفتع رقعيافا ك بضت إيمضا.
ع بعَج أف نخَخ فضيا العث ك العفغ  كداىا الرجأ ك الغبار، ك راحت المػحة تترجَّ

ى قمب المػحة مغ تحت األخزخ، الشاتج مغ ندضج الفصخ الداـ الحي تدمََّل إل
قة ِب حجع إفَّ َتَحمَُّل ألػانيا الحاىبة ِؿ االختفاء، َكَذَف عغ أكحكبة عسالأنػفشا.

أكحكبة قبػؿ اآلخخ، أكحكبة االنتساءات، أكحكبة السداكاة، الجيشاصػرات السشقخضة،
إنشا في الدمغ األصعب يا عدرا، َؼ خاكة...إلخ. الخحسة، اإلخاء، الذ العجالة،

األلػاف في شخيقيا ِؿ الدكاؿ، ك المػف الػاحج الجّبار القػّي السّشاف القّيار يجتاح 
تشات مغ السجف ك البمجاف، ك المػحات السمّػنة، ك يدجؿ الػشاح األسػد عمى الفا

ىا الشاعع، ك ألثع رمػشيا الُسْدَبمة  تخاني أحـػ حػؿ حبضبتي قامذمي، أداعب خجَّ
قادـ مغ عمى نبعضغ صافضضغ، عضشضغ حػراكيغ. أحاكؿ إبعادىا عغ اإلعرار ال

فكَّخُت أف أستشذقيا، أك أشخبيا، أك أحقشيا في كريجي خمف كثباف الخبع الخالي. 
إنيا حمػتشا، يا عدرا، حمػتي، حبضبتي، قامذمضَّتي، إنيا اآلف مع كضاني.  تَّحجَ كي ت

إنيع فتكػا ك ما زالػا يفتكػف تحت خضاـ الخعاة مغ كّل األجشاس.أسضخة مزصجعة 
بيا ِب أنضابيع ك ِنراؿ سضػفيع. مدَّقػىا ك ارتذفػا رحضق لدانيا َك كزَّعػا ِمَدؽ 

كع كشِت جسضمة في الدمغ الػردي، حضث . ػدىع، جشػد َرّب الخعاةثػبيا عمى جش
الحػر)قبَل إعجاميا( بعضجا عغ قصعاف نتيامذ تحت الخسائل ك ضالؿ أشجار كّشا 

اليسج ك الخعاع. كاف األكبخ مّشا سّشًا يتمّكأكف في كثضخ مغ األحضاف، حضغ كانػا 
ك  يقصفػف كردات الخبضع ِب حخكات ك إيساءات ممؤىا الذيػة ك الخعذات الخفّضة،

التي كانت تدبِّبيا اىتدازات أمػاج األثضخ حػؿ الفداتضغ السيفيفة، ك كضف أنَّيغَّ 
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كغَّ يزبزبَغ أشخاؼ فداتضشيغَّ ِب َغَشٍج ُمْدكٍخ ِؿ أدمغة الذباب السخاىقضغ الحيغ 
كانػا يقصعػف السدافات ِب جػالت فمكضة، ِؿ اختداف صَػٍر رائعة مغ االلتػاءات 

جضل كمسات شخية في خاليا القمب الخاقز، عمى أنغاـ المجنة الذيضة، أك تد
السػسضقا الرادرة مغ مكسغ الحّب ك الجؼء ك الحشاف، مغ مادة الحضاة المصضفة 

يا الداىي اليادئ الجافئ الخاقي. الجسضمة الحشػنة، أساس الحضاة ك جػىخىا، ك شخف
ىي بجاية كانت مذاكيخ العذاؽ تبجأ مغ عشجكع ِؿ عشجنا، حضث كانت حاراتكع 

الدػؽ. ك معخكٌؼ عغ العذاؽ، أنيع يفتحػف ليع دركبا، كسا الشسل، بعضجا عغ 
ؿ، فضسا َبعج، إلى شخيٍق ِؿ العذاؽ)شارع العذاؽ(.  الدحسة ك الزػضاء، ِؿ تتحػَّ
ِب التأكضج كانت ىشاؾ شػارع عذاؽ عجيجة في القامذمي، ك ِب التأكضج كانت ِؿ 

يبجأ مغ سالضاتيا. َؼ شارعشا نحغ يا عدرا، كاف كلٍّ مشيا أصػليا ك ثقافتيا ك ج
حارة الضيػد( ماّرًا ِب شارع الَحسَّاـ ك مشعصفا يدارا إلى نيخ الجغجغ، حضث )حاراتكع

السضاه ك الخزخة ك أشجار الحػر، ك زقدقة األشفاؿ ك تغخيجة الربايا، ك ركائح 
ك نطخاتيع التي  العصػر الفّػاحة مغ الحكػر ك اإلناث، ك تشيضجة قمػب العّذاؽ

)مغ الذباب( ق ك اإلنكدار، ك أصػات السجسػعاتتتخاكح بضغ التػّسل ك الذب
التي كانت تتَحمَّق حػؿ مائجة شّضارة عمى األرض العذبي، يسدمدكف حمضب 

الدباع، كسا كانػا ُيَدّسػف َعَخؽ البصة البضزا، ىحا العخؽ كاف يَمّػف األلػاف، 
ب صجكر الفاتشات مغ أنطارىع أكثخ، ك يَجّدُج اليػاء ألػانًا أزىى ك أبيى، ك يقخِّ 

                                          يع كسا يذتيػف. السحضط بيغَّ في صػرة أنثى ِب شكٍل أكضح. َيَخْكنيا في مخضال
َرة ِؿ  كاف شخيق العذاؽ جسضال، ك كانت ِؿ الحضاة في األياـ السقّجسة، السخرَّ

فا عغ باقي أياـ األسبػع. َؼ الدبُت سبتكع، حضث ال عسل ك العذاؽ، شعسا مختم
ع، شباب ك ال تجارة سػى الخاحة اإلليضة ك العذق اإلليي. كشت أراكع في مذاكيخك

أناقتيع، ك في كثضخ مغ األحضاف، كاف كبار الدغ أيزا صبايا في أجسل صػرىع ك 
يع يمقي التحضة يدتستعػف ِب ىحه السذاكيخ. ك كع كشُت أفخح حضغ كاف بعزا مش
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عمضشا)عمى أىمشا( داللة السعخفة ك الجضخة، ك كانت تشتابشي مذاعخ الغبصة، حضغ 
حضغ كشُت أسسع ضحكاتيغَّ انت فتضاتكع يقفَغ مع فتضاتشا، كيبجأَف ِبالحجيث معًا، ك ك

. سػّيا، كشُت أرتجُف فخحاً  مع مخكر الدمغ ك تعّخفي بكع أكثخ، أصبحُت أمتمُظ  ليغَّ
دػؽ، ك أكثخ مغ ذلظ، الذجاعة ِب الدضخ كحضجًا في حاراتكع ِب اتجاه الالجخأة ك 
كّل لصف ك أدب، لدبت، حضث كاف ُيْصَمُب مّشا، بِ الجخػؿ إلى بضػتكع لضمة اتجخَّأُت بِ 

كثضخ مغ البدر ك القزامة ك البابػر...إلخ. كّشا ُنكافأ بِ إشعاؿ الزػء أك الفانػس أ
أة كانت حضاف ِب فخنظ أك فخنكضغ. ىحه السكافك الفدتق ك الدبضب، ك في بعس األ

الصسأنضشة ك السػّدة لكع، في ال شعػرنا ك ال كعضشا، شبعا تبعث في نفػسشا األماف ك 
ىحا الدمػؾ، لع يكغ مجركسا ك مصبػخا في دكائخ الريضػنضة العالسضة، إّنسا كاف 

دي في أذىانشا، سمػكا إندانضا ال أكثخ ك ال أقّل، ك لع يكغ ِؿ تحدضغ صػرة الضيػ 
 تمظ الرػرة التي انتقمت ِب فْعِل العصالة إلى حضاتشا االجتساعضة؛ َؼ مثال، عشجما

الغبار ك األكساخ، كانت تجتاح الجّكامات الرضفضة كالخخيفضة أحضاءنا، كالسحسَّمة بِ 
تمظ الجّكامات التي كّشا ندّسضيا الَعجاج، كّشا نتقافد، َؾ القخكد، أماميا ك خمفيا 

ّشا ك عغ السعتادة آنحاؾ، ِؿ إبعاد العجاج ك مزاّره عَ ضغ األىدكجة السعخكفة ك مصمق
عمى قػـٍ آخخيغ. كّشا نرخخ مْل حشاجخنا مػّجيضغ كالمشا مشازلشا إلى جية أخخى ك 

َعْل ييػد، َعْل ييػد..." أي ِلضحىب ىحا العجاج عمى الضيػد.  َعْل ييػد،"ِؿ العجاج
جْخٍح بدضط في عزٍػ ُدىا، حضغ كاف أحجنا ُيراب بِ دِّ أيزا كانت ىشاؾ بجييضة نخ ك 

قػؿ:" آه... كاحج مغ أعزاء جدجه، ك ذلظ مغ باب التيػيل ك الدخخية، إْذ كشا ن
ُنعضَب عمى أحٍج مّشا ِؿ نيضشو إذا أردنا أف ييػدي ُأصضب ِبسثل ىحا الجخح كمات"، ك 

أْف نعخَؼ شبائعيع ا دكف شبع)سجسػعة، كّشا َنِرُفو ِبالضيػدينعدلو عغ الكُنَحقِّخه ك 
كالسكخكىة، التي زرعيا أىمشا  اإلضافة إلى ىحه الرػرة الدمبضة جّجاً ك صفاتيع(. بِ 

دىا أكساششاكمجتسعشا في مخضمتشا،  االجتساعضة،  كانت ىشاؾ أسصػرة مخعبة تخدِّ
انتياءا ِب الحارة. جػىخ تمظ األسصػرة ىي: أفَّ الضيػد يدخقػف بجءًا مغ العائمة ك 
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يخصفػف الرغار، ك يزعػنيع في ميٍج)دركػشة( َىّداز، أرضضتو مدركعة ِب أك 
صفػؼ مغ السدامضخ الفػالذية السدّششة، ك يجسعػف دمو في دسٍت ِؿ يرشعػا 

 مشو عجضشيع ك خبد الفصضخ!!

ِؿ يخحسِظ هللا يا أمي العديدة، أعخؼ ِب أّنِظ لع تكػني مقتشعة ِب ىحه الخخافات، ك 
جيغ خارج شِت تخمضغ، مغ خالليا، إلى إخافتشا كي ال نبقى كحضأعخؼ ِب أنَِّظ ك

خاصة عشج السداء، ك أيزا كي ال نبتعج كثضخا عغ السشدؿ السشدؿ ِؿ كقٍت شػيل، ك 
لضيػد، بعَج أّنشي اآلف أخاؼ السخكر مغ حارة اشفخديغ؛ لكغ يا أمي، ىل تعمسي بِ م

ألحخى، مسا أرى مشازليع، أك ِب ااألسى، كِب الحدف ك  أنَّشي أشعخأْف َفخَغْت مشيع، ك 
حضث كانػا يشّطفػف خاصة أياـ الدبت، ما َتَبّقى مغ مشازليع، كأنشي أتحّكخىع جضجا ك 

َيِخّشػف الساء ِؿ تمصضف الجػِّ الحار، ك يجمدػف مع بدكراتيع أماـ أماـ بضػتيع ك 
ت أبػابيع. ك في أغمب األحضاف، ك مغ خالؿ ىحه الحكخيات، كانت تشتابشي رعذا

                                   البكاء ك الحدف العسضق عمضيع ك عمضشا.                      
زة ِؿ العقل البذخي؟                                   ُد تمظ الثقافة السقضتة، اليسجضة، السقدِّ     لساذا كّشا ُنَخدِّ

لحقج ك الكخاىضة ك َرْفِس ك تحقضخ مغ أيغ أَتْت ىحه الثقافة الدػداء، الجاعضة ِؿ ا
بضغ ك ماذا فعمػا بشا، أَلْع نكغ جضخانا ك أبشاء بمج كاحج؟ ثعَّ أنَّ الضيػد؟!  يع كانػا مؤدَّ

ُمجّجيغ. لقج كَقْفُت أكثخ مغ َمخَّة أماـ أشالؿ بضػتيع، ك اعتحرُت مدالسضغ كلصفاء ك 
ىحا السكاف البائذ، ك مغ أركاحيع ك أسسائيع اليائسة في األثضخ السحضط بشا في 

جسجستي، َؼ المػف الػاحج آٍت ِبإصخار. َؼ في  راَحْت ىحه الرػرة تحفخ نفقا في
تشطضف ركحي، كانت تشتابشي لحطات كآبة ك حدف، ك كشُت أقػؿ كْقفة استغفاري ك 

خ في نفدي، ك اآلف أيزا أقػليا َعَمَشًا: ىل َس َيِكُف أحجىع اماـ أشاللشا ك  يتحكَّ
لػف أسـ أنيع َسضقتحسػنيا كيغّضخكف معالسيا ك أسساءنا، أ ساءنا َؾ عادتيع عْبَخ يبجِّ
ىسا عمى قضج الحضاة، أبػيَّ الحبضبضغ اعتحرا مشيع ك  كع كشُت أتسشى لػ أفَّ  التاريخ؟؟

شبعا ىسا لع يختكبا جخما، أك خصًا تجاىيع، إنَّسا عمى ىحه الرػرة البذعة التي 
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! صحضح أنا ال أعخؼ ساىسا في نذخىا، مغ غضخ َقْرج.  لكغ ال بأس يا عديديَّ
أيغ أنتسا مغ ممكػت هللا، ك ال أعخؼ إْف كشتسا تمتقضاف أـ اْل، السيع في األمخ 

أريج مشكسا أْف رأيتسا هللا َبمِّغاه تحضاتي ك محبتي ك َعَتبي لو، ك ثانضا، ىػ؛ أكاًل، إفْ 
متُ ا الضيػدي ىشاؾ في الدساكات،لِ تبحثا عغ ابغ بمجنا عدر  ا لو االعتحار عغ تمظ َقجِّ

الحقج ك غخضة التي تعَّ تخكيجيا بضششا، كالتي كانت ممضئة بِ الحكايات السالخخافات ك 
ِرَمة، ال مغ قخيب فة التي ال َتستُّ ِؿ أخالقشا بِ الكخاىضة. أْف تعتحرا لو عغ تمظ الثقا

                                     أك بعضج، ك ِؿ َيْدَسع كالمي مغ خاللكسا: 
أنَّيع خضخًا فعمػا ِؿ قػميع، ك أّنيع أكثَخ كاقعضة مّشا نحغ السذتخكضغ معيع في اإلثع 

ِب أنَّيع قج خمَّفػا كَرَقة  يعمسػف أ َلْع يكػنػا  ك كتابو الخىضب. ك الكفخ في ديار هللا
بغ نػفل ىشاؾ ِؿ ُيَكّفخنا جسضعا ىشا في ىحا الذخؽ السدحػر الجسضل، ىحا الذخؽ 

أ َلْع  لتدامح ك اإلخاء؟الحي لع يبق لشا فضو مداحة َشْيَقة مغ ركح السحّبة ك ا
تمسذ ِب نفدظ، يا عدرا، استيجافشا نحغ السخالفضغ ِؿ كتاب الرحخاء، ِمْغ ِقَبِل 

أ َلْع  جسضع اإلثشضات ك األعخاؽ ك القػمضات السشزػية تحت لػاء سضػؼ الخماؿ؟
ق ِب نفدَظ ِب أّنشا مد ؟                   َتَتَحقَّ                                                        تباحػف ِؿ جشػد َربِّ الخعاة، أحفاد قائج فضمق الخجـػ

ك مع كّل ذلظ يا عدرا، أتسشى لكع حضاة ىادئة ىانئة حضث أنتع، ك لكع مّشا سالـ 
.  البذخ ك الجضخاف ك الػشغ. شالـػ يا عدرا الدػري... شالـػ
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-4- 

التحق سارك ِب الجراسة في جامعة حمب. تذتَّت شسل مجسػعتيع. بعزا مشيع 
التحق ِب جامعة دمذق، ك البعس اآلخخ حرل عمى بعثات دراسضة في جامعات 

ك قدع آخخ اختار األعساؿ الحّخة.  (،سابقاؿ اآلتحاد الدػفضضتي ك حمف كارسػ)دك
ػ ك ُسيى، َؼ قج التحقػا ِب الجامعة بعج عاـ مغ التحاؽ سارك أّما نجى ك ىام

 حضغ تّع االتراؿ ثانضة بضشيسا، كَتَبْت نجى تقػؿ:                                                               الجامعة.  ِب 

                                                   صباح الخضخ سارك. كضفظ؟ انذاهلل تكػف بخضخ؟ ماذا تفعل؟ -

 صباح الخضخ نجى. أنا بخضخ، أقخأ ك أكتب.                                                                   -

ماذا تكتب؟ قالت نجى، ك أضافت بعج بخىة مغ الػقت، ِب السشاسبة لقج قخأُت  –
أف يتع االتراؿ بضششا. إنيا رائعة. كشُت أندكي بعضجا عغ  القرضجة التي نَذْخَتيا قبل

أفخاد أسختي، ك كانت رعذات البكاء تجتاحشي. كشُت أبكي أثشاء القخاءة. أبكي 
                                                عمى نفدي، ك أيزا بكضُت ِؿ حالظ.                              

رضجة، ك ألرقتيا في السحادثة، ك ىحا مقصع مشيا.                                   نَدَخْت مقاشع مغ الق
 ....  ....  ....   .... 

 كشِت تختبئضغ خمف اليػاء 

نة  في األمدضات السمػَّ

 ك كشُت أداعب شفػلة اليػاء

 -ك أمتّز بخاعع األثضخ مغ حػؿ خضالظِ 
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، ك عحاب الصفػلة  يا خضاؿ الحبِّ

 لجىخ، يا جساؿ الػرد ك الضاسسضغيا أمشضات ا

 أريج أف أشػي السدافات الفاصمة بضششا

 فأنا مذتاؽ ِؿ عضػنظ الجسضمة

 مذتاؽ ِؿ رائحتِظ السسضَّدة بضغ إناث األرض.

 أنِت ىػاء األرض في شكل أنثى

 ك أنثى رقضقة دكف ضلٍّ ك خضاؿ

 كلُّ ىػاء الكػف ىػ أنتِ 

 ك كلُّ األضػاء ىي مشظِ 

 التي تأخحني إلى الخضاؿأنِت السػسضقى 

 -أنِت المحغ الحي يشتذمشي مغ لدكجة الجدج

 إلى شيج المداف

 أنِت الحقضقة قبل كلِّ األدياف

، ك السضاه األبجية  أنِت شخارة الغضـػ

 أنِت السخج ك الخحع ك البخزخ اإلليي

 مشِظ الخكح ك الخِّقَّة
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 مشِظ الشعػمة ك دْؼء الحشاف

 –مشِظ ارتعاشة الحكسة 

 ة المحة في حخقة الجدج. ك حكس

خيغ عشج نياية كلِّ شيخ  كشِت تبذِّ

 -تقػلضغ ليع مغ خالؿ األضػاء الستخاقرة

 عمى تخـػ أعزائظِ 

 ِب أنَِّظ األنثى، ك أنَِّظ أصل األعذاب

    ك السضاه ك السصخ.                                                                                        
                                                                                            .....     .....     .....

ِب الزباب يتجّسع  خَ عَ أمعَغ سارك في كمساتيا، ك مقصع القرضجة التي أرسمتيا. شَ 
ل. ضلَّ جامجا حػلو، ك ِب الجمػع تتذّكل في مآقضو. كاف الحدف يأكمو مغ الجاخ

في  تحّكَخ ذلظ الضـػ الحي أضحى عالمة فارقةفي خضاالت األياـ الساضضة.  ساىسا
الخصأ، الحالؿ حضاتو السشفمتة مغ العادات كالقضػد. السسكغ كغضخ السسكغ، الرح ك 

كانا في شخيقيسا، سضخا عمى األقجاـ، .. إلخ. يجػز .ك الحخاـ، اؿ يجػز ك اؿ ما 
كاف الجػ غائسا ك في حمب(، ك )في حي الدخياف القجيع إلى بضت نجى الكائغ

الػقت كاف ضيخا ك كانا يدضخاف ِب محاذاة الحجيقة العامة، ك كانا قج كصال إلى 
مؤسدة الكيخباء حضغ بجأت الدساء ِب تشبضو الشاس مغ خالؿ الخعػد ك البخكؽ 

إلى راحػا يدخعػف س أخحت التشبضو عمى محسل الجج، ك الرادرة مشيا. الشا
ك ك نجى، َؼ لع يعضخا أّما سار ، مشيع، يأخحكف سضارات األجخة. مشازليع، ك كثضخكف 

كأنيسا لضدا كانا يسذضاف ك إشارات الدساء. ا مغ الصقذ ك لع يبجيا خػفانتباىا، ك 
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ييسا مصخية التداقط ركيجا ركيجا. لع يكغ لجبجأت قصخات السصخ بِ  مغ ىحا السكاف.
رالف إلى مجخل الحّي، كالحي يبجأ ِبالصخيق صعػدا، لالحتساء تحتيا، كما كادا ي

مت الدضػؿ السشحجرة اء قج باشخت ِبَدْكِب مضاىيا، ك كانت الدسإاّل ك  في الحاؿ تذكَّ
مغ شمعة الحّي إلى األسفل ِب جانب رديف الخصضف الحي يعمػ الذارع ِب مقجار 

َل مدضال نسػذ مشحجرا نحػ شػارع جضا خسدة ك ثالثضغ سشتضستخا تقخيبا، ك الحي شكَّ
الدساء يشابضعيا، تَبمَّال مغ شعخىسا إلى  خالؿ دقائق مغ بعج فْتحالسجيشة. ك 
ّي اعتبار. السصخ يغدميسا دكف مجاراة ألِ أفَّ السحطػر قج كقع. أدركا بِ أححيتيسا، ك 

 نيسا خخجا مغ حسَّاـ سباحة.كأط مغ شعخىسا كأكساـ ثضابيسا، ك ك بجأ الساء يتداق
جانب البشايات دكف المجػء إلى تحت البالكضغ، كاف الستجسعػف ّخاف بِ حضغ كانا يس

خ سارك أياـ باستغخاب. في الجكاكضغ ك أماـ مجاخل البشايات يشطخكف إلضيسا  تحكَّ
الصفػلة في القامذمي كضف أنيع كانػا يسذػف حفاة في مدضالت السضاه، ك البخؾ 

سصخ. كقف في الذارع ك خمع الستذّكمة بدبب غدارة السصخ، كسا ىػ حاؿ ىحا ال
تتبعا مدضالت السضاه. ضحكت فخدتي ححائو ك جػربضو، ك حسميسا، ك بجأ يسذي م

   قالت: ماذا تفعل يا سارك؟ تسدح مضاه السصخ مغ فػؽ عضػنيا كفسيا ك ىي نجى ك 
ارات كضف ركابيا يشطخكف دضلع تخى الشاس كضف يشطخكف إلضظ؟ انطخ إلى ال أَ 

                        ء إلى أحج ِب فعمتشا ىحه؟ ارك، ىل نديلضكغ، قاؿ سك إلضشا. 
جى ك ال تخيجيغ تجخبة ىحه الفانتازيا؟ جّخبي أف تكػني غضخىع. َضحَكْت ن ىّضا أَ 

عْبخ مدضالت السضاه ك  تابعا شخيقيسا تحت السصخخمعت، ىي األخخى، أححيتيا ك 
الستجّسعضغ الساّرة ك أنطار ك عمتيسا فسعادة الدساء لِ خيقيسا في غسخة تابعا شُبَخِكيا. 

 السشجىذضغ أماـ األبشضة ك الجكاكضغ. 

خ. كاف يزع كاف سارك يكتب يػمضاتو، أك السثضخة ك الستسّضدة مشيا، مشح كقٍت مبكّ 
.دفتخا مجرسضا صغضخا ك قمسا بِ  يكتب خػاشخ  جانب رأسو حضغ كاف يحىب لمشـػ

جبخاف خمضل جبخاف العسخ السبّكخ، بِ  كالذعخ، كتأثخه في ذاؾصغضخة، ىي بضغ الشثخ 
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ك فضخكز كاف كاضحا، ك معطع شخبصاتو آنحاؾ كانت عاشفضة ك إندانضة. الصبضعة 
كاف ليا دكر في تكػيشو الخكحي. نيخ الجغجغ كاف عمى مبعجة مائة ك خسدضغ 

و. عمى ضّفتضو متخا مغ مشدلو. الشيخ ِب َحجِّ ذاتو كاف عاَلسا كامال ِب الشدبة ل
مدتعسخات ك الحمفاء، تذابظ الدؿ كأشجار الكضشا كالرفراؼ، كالصخفاء، ك كاف ي

الػركد البضزاء ك الحسخاء ك التػت البخي األحسخ(. بعج ىحا مغ الشباتات الذػكضة)
الدضاج الصبضعي، كاف السخج األخزخ يشبدط مدتزضفا أزىار الخبضع. الدػسغ، 

ا التػت ك الدشجياف ك الحػر، االقحػاف ك شقائق الشعساف، ك أشجار مختمفة مشي
ك الديدفػف. كانت تمظ األشجار مػئال ِؿ الصضػر الستشػعة، حضث كانت تبشي 

أعذاشيا بضغ أفشانيا، ك كانت محصات آمشة ك ركماندضة ِؿ العذاؽ الحيغ كانػا 
يدتطمػف ِب فضئيا، ك يدخقػف القبل الذيضة مغ شفاه بعزيع كمسا َسَشَحت 

عمػنيا في أكقات الطيضخة ك ما بعجىا في الرضف القائع، الفخصة ليع. كانػا يف
حضث الشاس في فتخة الخاحة ك القضمػلة. ك لع يكغ ىشاؾ َمغ يعّكخ عمضيع خمػاتيع 
مغ األىالي، سػى األكالد العفاريت مثمشا، حضث كشا نتتّبع الذباب ك البشات مغ 

ق اإلتيامات مباشخة بعضج، شبعا أكلئظ الحيغ كشا نذّظ ِب أنيع عذاؽ، ك كشا نصم
عمضيع، ك خاصة السدكضشة الفتاة. حضث كشا نػصفيا ِب العاىخة ك الذخمػشة، ك 

كشا نختمق القرز البحيئة حػليا مغ خضاالتشا. ك إذا كانت السدكضشة ذات خمفضة 
كبضخة نػعا ما)شبعا ِب الشدبة لشا نحغ الرغار(، كشا نقػؿ ِب أنيا تسارس الجشذ 

ف، ك حتى دكف أف نعخفيا. كشا نرصاد مثل ىحه الحاالت، ك مع الذباب مغ الخمْ 
غابات عمى مبعجة كانت شيخ. ندتخؽ الشطخ إلضيع مغ خمف البضػت القخيبة مغ ال
الحضاة. ؿ األىالي تسػر بِ حقػالحػر تحىب مع الشيخ، ك ِبسحاذاتيا كانت حجائق ك 

ظ التي كانػا نقل سارك ما كاف متجاكال مغ القرز ك الحكايات بضغ الرغار، تم
يدسعػنيا مغ أمياتيع ك أججادىع. كاف قج كتبيا مثمسا سسعيا مغ الكبار، لكشو 
فضسا بعج عاد إلضيا ك أضاؼ بعزا مغ الذخكحات ك الحػاشي التي استقاىا مغ 
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                         :                                                   ما يمي كتب عغ بعس تمظ الحكايا مرادر قجيسة ججا. نقخأ ما
قبل اجتضاح ىحا الصػفاف السعمػماتي الحي جخؼ ركح اإلنداف إلى الػدياف ك 

) َيدكركف بعزيع(، يتدامخكف، الشاس يتداكركف  لخصضخة، كافالسشحجرات ا
ألماسي تتحّػؿ إلى شبو يديخكف بعزيع عشج بعزيع اآلخخ، ك خالليا كانت ا

مشتجيات. َؼ كشَت تدسع القرز ك الخكايات، ك األغاني، ك األمثاؿ ك الِحَكع. 
أّما في البضت الػاحج، َؼ كانت األـ في أغمب األحضاف، ىي الخاكية ك الحكػاتضة، 

ا البخيئة ما تضّدخ ليا مغ قرز ذاكختيتقّز عمضشا مغ خضاليا ك  حضث أنيا كانت
الحكايات التي سسعتيا مغ ك القرز خضالضة، رمدية، حقضقضة. َؼ  يشضة،حكايات دك 

الحكسة، َؼ مثال قرة آرك كالشيخ،  ي، كاف فضيا الكثضخ مغ الخمدية كأب أمي ك
ممّخريا. أّف الشيخ يتحجث مغ خالؿ خخيخ ك ىجيخ مضاىو، ك ىػ يشادي كل يـػ 

يأِت. ك تفدضخىا  قائال: انقزى الشيار ك لع يأِت آرك، انقزى الشيار ك آرك لع
حدب أمي الحبضبة، ىػ أّف الشيخ ال يدتصضع الشـػ ما لع يأخح ضحضة. أي أّنو لغ 

تقخيب ركايتيا إلى عقػلشا ك جعمشا نرّجقيا، شاـ دكف أف يغخؽ أحجا في جػفو، كلِ ي
كانت تأتي ِب حػادث الغخؽ التي حجثت في تػاريخ خضالضة لع تكغ ذات أىسضة ِب 

رغار. الحكسة مغ كرائيا، ىي أف نبتعج عغ الشيخ ك أف نكػف الشدبة لشا نحغ ال
ك في غخكب الذسذ. ححريغ حضغ الحىاب إلضو، ك أاّل نبقى عشج الشيخ بعج 

 –عمى األقلّ  –كاية: كاف الشيخ يأخح شخرا كاحجااجتيادات األىالي حػؿ ىحه الح
اف قج رأى ( في إحجى المضالي السقسخة، كKapoكل سشة إلى أحزانو، ك أّف كابػ)

خضاال عمى شكل عخكس ِب ثػب أبضس المػف مائل إلى الفزي كانت تتسايل في 
رقرة غخيبة فػؽ مضاه الشيخ. كانت تشاديو إلى حزشيا، نقػؿ لو: تعاؿ إليَّ يا 
حبضبي كابػ! تعاؿ نخقز معا، ثعَّ نحىب إلى غخفتي ىشاؾ خمف تمظ األشجار، 

ُؽ شعاـ سّضجة األنيار. نجلُف إلى ِفخاِش نديخ كحجنا، نذخب ماء الدساء، ك نتحكَّ 
، ك ندتخخج المحة مغ  أعزائشا الدحخية. العحارى، ك ىشاؾ نختذف عرارة الُحبِّ
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َس أجعمَظ تصضخ مغ الدعادة ك المحة التي َس أمشحَظ إّياىا بضغ أحزاني. اختمط 
سذي َؾ غ الػىع. صار ياألمخ عمى كابػ، ك لع ُيّسّضد الخضاؿ مغ الحقضقة، الػاقع م

اتجاىيا، ك فجأة رأى نفدو في مضاه الشيخ، السسدػس ِبتعاكيح األشباح. يسذي بِ 
ك ِؿ ُحْدِغ حّطو، كاف السكاف الحي ندؿ فضو في الشيخ خالضًا مغ الجّكامات. َسبَح 

األغراف كىشاؾ، راح يجسع جحكع األشجار ك  ى الزفة التي ِبصخؼ بضػت الحارة.إل
َف ثضابو، ك في الػقت نفدو يتجّفُا حػؿ الشار. لكغَّ السبعثخة كي يذعميا لكي يجفِّ 

في األثشاء كاف شّمة مغ الذباب يتجيػف ف معو قج َتَبمََّل ك فدج. الكبخيت الحي كا
إلى الشيخ، ربَّسا ِؿ لعِب القسار أك شْخب العخؽ. الحطػا حخكة غخيبة عمى ُبْعِج 

ُر عغ كسضمة ِؿ إشعاؿ خسدضغ متخا مشيع. ذىبػا إلى حضث كابػ السدكضغ يفتّ 
الشار في الخذب السكّػـ أمامو. عخفػه، َسمَّسػا عمضو، ك استفدخكا عغ الحالة 

التي ىػ فضيا. راح كابػ يختمق حكاية بعضجة كّل البعج عغ حقضقة ما جخى معو. 
َف ثضابو ك عاد إلى بضتو. بقَي  في الحاؿ أشعمػا الشار ك جمدػا معو إلى أف جفَّ

أىل الحارة، ك رؤية الذباب لو في ذلظ الػضع لع ُيِثْخ الذكػؾ  الحجُث غائبا عغ
لجييع أبجا. إال أنَّو، في إحجى سيخات فتضاف الحارة في الذارع، عمى الخصضف 

أماـ بضػتيع، َفَمَت الكالـ مغ لدانو حػؿ تمظ المضمة، ك ِب التالي افتزح أمخه، ك 
، كاف قج رأى، أيزا في لضمة قسخاء مضخزا ؼَ أّما . أىل الحارة يتشاقمػف حكايتو صار

خاؼ  مػف، يتأرجح عمى سصح الساء.شكال عمى ىضئة عفخيت ِب ثػب رصاصّي ال
شفذ االتجاه. رأى العفخيت يسذي ىػ أيزا بِ  مذى ِب محاذاة السضاه شخقا.ك  مضخزا

َع مضخزا مغ خصػاتو، فسا كاف مغ العفخيت إالّ  َع ىػ اآلخخ مغ خصػاتو.كسَّ   أف كسَّ
في مكانو. العفخيت أيزا كقف في مكانو. أسخع ميخكال ك عضشو عمى  مضخزا كقفَ 

العفخيت، رأه ييخكؿ ىػ اآلخخ معو، فسا كاف مغ مضخزا إاّل الخكس سخيعا مجيخا 
ك حضغ نقل مضخزا ىحه الخؤيا ِؿ فتضاف الحارة، أضاؼ مغ عشجه ضيخه ِؿ العفخيت. 

ضيار نفدو جدػرا غضخ خائف ِج إأفعاال ك عشتخيات في مػاجية العفخيت ِب َقْر 
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أحضانا كاف األىالي يعثخكف عمى غخيق عمى بعج عجة كضمػمتخات مغ  مغ األشباح.
السجيشة، إّما يكػف عالقا بضغ الّدلل ك جحكع األشجار، أك يكػف عالقا في إحجى 

ك  (Gole)و(كػلِ ،كػؿِ )لخمجاف الشيخية، ك التي ندسضياالجكامات التي تتذّكل في ا
يبجك ىحه الكمسة دخمت في مفخداتشا عغ شخيق العثسانضضغ، رّبسا تكػف  عمى ما

ا تكػف سخيانضة.                                      فارسضة، أك تخكضة، ك ربس
. أقخبيا إلضشا كانت كػلة أبػ ديبػ، ندبة )كػالت(مشازلشا كانت تػجج عجة في محضط

لجيو بدتاف خمف مذخفة عمى الشيخ، ك يقع عمى تمة  إلى أبػ ديبػ الحي كاف بضتو
ك كاف أبػ ديبػ مذيػرا ألنو ئخا ِؿ سقاية محرػالتو الدراعضة. كاف يسمظ ببضتو، ك 

عغ شخيق الحسار الحي يجكر حػؿ العسػد )يدحب( الساء مغ البئخ  كاف ُيخخج
السكايضل التي السحػر( السترل ِب )جكرانو العسػد السثَبت في مخكد البئخ، مجيخا بِ 

ِؿ الدقاية. تشدكب في الداقضة السخررة ستمئ ِب الساء، كترعج إلى الدصح لِ ت
الشدبة لشا نحغ الفتضة الرغار، كاف في المجاـ السرشػع مغ السثضخ في السذيج بِ 

مجاـ العضغ، ك الحي يػضُع عادة عمى راس البعضخ ُيْعَخؼ بِ  الجمج األسػد القاسي،
الجيات، ك يجعميا ُتَخكِّد حرخا عمى  أك الجكاب، كي يسشعيا مغ الشطخ إلى كلّ 

الصخيق أك السدار السصمػب مشيا الدضخ فضو ك حدب. كاف لجى أبػ ديبػ مثل 
ذلظ المجاـ، ك كاف يزعو عمى رأس الحسار كي ال يخى سػى أمامو عشج السذي. 
ك نحغ كشا نقػؿ ِؿ بعزشا حضغ نخيج الحىاب إلى كػلة أبػ ديبػ ِؿ الدباحة: ياّل 

ك عمى الشطارات. أبػ الشطارات( ألمي يحط )تعالػا نحىب َؿ عشج الحسار يا شباب
جشجك. ك  (DRPYمبعجة مائتي متخ تقخيبا مغ كػلة أبػ ديبػ، كانت كػلة دربي )

ُسّسَضت كحلظ، ألف جشجك حضغ كاف يدبح مع شّمة مغ الربضة في تمظ الكػلة، 
خيانضة ىػ فارسضة أك الداندلق كمدػنو ك ضاع في الكػلة، )الكمدػف ِب المغة ال

ة فخندا، أك جب فخندا، ك الحجكد التخكضة( كانت تػجج كػل)دربي(. ك باتجاه البجف
 أّف الفخندضضغ كانػا يدتجّخكف السضاه مشيا ِؿ الذخب إلى خداف في القذمةيقاؿ بِ 
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كػلة فخندا ي. كانػا يػّزعػف ماء الذخب عمى أىالي القامذمالثكشة العدكخية(، ك )
اليػى، نة،الكخخانة ىي مكاف سكغ بائعات ت قخيبة إلى َحٍج ما مغ الكخخاىحه كان

إنيا قّمة أدب ك نكخاف  نػا يدّسػنيّغ ِب الذخامضط. فعالالخجاؿ، َؼ كاك  أّما الذباب
الجسضل مغ ِقَبل ىؤالء الجاعخيغ الحيغ كانػا يميثػف خمف فداتضشيّغ، ك كانت 

نت تمظ في قضع الرحخاء. ِب السشاسبة كاألدشتيع تتجّلى مغ أفػاىيع كسا الكالب 
عخفشا ذلظ، نحغ ِؿ اإلشخاؼ الصّبي ِب شكل دكري. الذابات السحتخمات تخزعغ 

أك خارجات ك ىّغ قادمات إلى ،  -ِب الرجفة -الرغار، ألنشا كشا، أحضانا، َنخاىغّ 
مفحز الصبي. ك ىحا السذيج كاف مثضخا لشا، ك كشا نتػقع مغ، السذفى الػششي ل

انت أركاحشا تتخاقز أنشا َس نذاىج سضقاَنيّغ ك أفخاَذىّغ البضزاء الحمضبضة. ك ِب 
في ذاؾ العسخ الغخيخ لع نكغ نعخؼ حقضقة مذاعخنا تجاىيّغ، لكغ في ِؿ مخأىّغ، ك 

مذاىجتيّغ تدّخنا ك تشعر أركاحشا. كّغ حالة فػؽ حػاؿ، كاف كجػدىّغ ك كّل األ
نحغ كاقفضغ أماـ السذفى الػششي ِب انتطار خضالشا؛ ك لكي ال نثضخ شبية حػلشا ك 

رؤيتيّغ، كّشا نذضخ إلى المقالق التي كانت تخفخؼ في أعذاشيا فػؽ مجاخغ 
السذفى. كشا نرخخ إّما مشجىذضغ أك ُمعَجبضغ ِب حخكات الفخاخ عشج قجـك أَحج 

                                                                                 األبػيغ ك في مشقاره أفعى ِؿ يقّجميا شعاما ِؿ فخاخو.
كّشا نعتقج ِب أنشا مكذػفػف أماـ اآلخخيغ، ك أنيع يعمسػف سَبَب كجػدنا أماـ 

غ السذفى، لحلظ كّشا نقـػ ِب تمظ الحخكات ِب َقْرج التسػيو. نحغ لع نكغ نعخؼ ع
ِب أفَّ  ار. كانػا يقػلػف العسمضة الجشدضة سػى التخّضالت ك ما كشا ندسعو مغ الكب

. أّما تفاصضل ىكحا كانػا يقػلػنيا ِب العامضة()الخجل يخكب عمى السخأة ك يشضكيا
أة، العسمضة مغ البجاية إلى الشياية ك ماذا يحرل ِؿ الخجل، ك ماذا يحرل ِؿ السخ 

ىل العسمضة مجيجة ىل تتعّخض األنثى ِؿ العشف كالقدػة أثشاء العسمضة الجشدضة، ك 
أيزا في ىحا ، لع نكغ نعخؼ حمػىا مغ مّخىا. ك لحكخ...إلخ؟. كل ىحه التفاصضلِؿ ا

خت صجيقا لشا في الحارة كاف قج انتقل مع أسختو إلى مجيشة حمب،  السػضػع، تحكَّ
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كالجه. كاف ىحا الرجيق يكبخنا ك أصَبَحْت حمب مكاف إقامتيع ك ذلظ ِب حكع عسل 
األصجقاء. القامذمي في زيارة ِؿ األىل ك  لىفي إحجى الدشػات جاء إِبعجة أعػاـ. ك 

و نحغ، عغ يعخؼ الكثضخ، مسا ال نعخفا جشدضا، ك كاف ىحا الرجيق، كسا تبّضغ، بالغ
كضف أنيع  كاف يتحّجث عغ حمب ك بشات حمب، كالربايا. العالقات بضغ الذباب ك 

ىجة أنيع يتستعػف ِب مذاالستجاكرة، ك  البشات في البالكضغ الستقابمة ك يغازلػف 
يخخجػف إلى  انػا يرعجكف ِؿ الصػابق العمضا كصجكرىغ في البالكضغ الدفمضة. ك

البمكػف ك يدتخقػف الشطخ إلى نيػد البشات ك الشداء الالئي في البمكػف األسفل. 
كاف يتحجث عغ حّي السضجاف مكاف سكشاىع. إنو حّي أغمبضة الدكاف فضو مغ 

ي تعجُّ بالكضشيا ِب الذباب كالبشات، التاألرمغ. كاف َيِرف ساحة كسط األبشضة 
كانػا يتحخَّشػف نت تسأل أجػاء السضجاف. األغاني األرمشضة ك العخبضة ك التخكضة كاك 

أؿ  –الداحات، ك تحجَّث عغ فداتضشيغّ  ِب الربايا في مذاكيخىع قخب الحجائق ك
التي تكذف جدءا مغ أفخاذىّغ فػؽ الخكبة. كشا ندتسع إلضو  -مضشي جػب

شضغ، كّل كاحج مششا كاف يخمق عالسا خاصا بو مدتػحا مسا مبيػر  يغ ك مذػَّ
كشا نجتسع في الحارة، شدضا، ك العارؼ األسخار الجشدضة. يخكيو صجيقشا البالغ ج

في إحجى السخات حزخنا أنا  كشا نمتقي بو.ككشا نحزخ كاحجا بعج اآلخخ ك ة،العادكَ 
عغ عسمو في حمب. أّما أنا َؼ راح يتحجث قبل اآلخخيغ، شبعا ِب الرجفة، ك  ىػك 

ثتو عغ السجرسة، ال أدري في أّي صّف كشُت، لكششي أعخؼ بِ  انشي كشت في  حجَّ
ابشة الجضخاف تسخُّ مغ جانبشا  ك بضشسا نتحجث معا، ك إْذ ِب  .السخحمة االبتجائضة

ضت جانبا بعضجا عشيسا إلى أف ك  ُتَدّمع عمضو، راحا يتحّجثاف معا، ك في الحاؿ تشحَّ
ترّخفي، كأثشى عميَّ قائال: ليَّ كأبجى إعجابو بِ يضا الحجيث. عشجىا جاء صجيقشا إأن

ِبأنشي مختمف عغ  شعختُ ؾ كالمو أثخا إيجابضا في نفدي، ك راقي. تخ أنَت فيساف ك 
البالغ جشدضا، ك رة مع صجيقشا الحي يكبخنا سّشا ك شّمة فتضاف الحااآلخخيغ. ذىبشا،

ج عمى السحالت ك نثخثخ أّي كالـ. ذىبشا إلى اآلتي مغ حمب، إلى الدػؽ، نتفخ 
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مشصقة الدضشسات نتفّخج عمى األفضذات السعخكضة عشج أبػاب الدضشسات ِؿ األفالـ 
التي ُتْعَخض، ك األفالـ التي َس ُتْعَخض الحقا. كاف الػقت قبضل الطيضخة. مذضشا ِب 

غ لع نكغ اسسيا سػؽ الياؿ، لكغ نح -اتجاه سػؽ الَجَبذ ك البصضخ ك الخزار
أثشاء سضخنا في الصخيق، تابع صجيقشا، البالغ جشدضا، شخيقو ِب اتجاه  -نعخؼ ذلظ

الكخخانة، كتبعشاه نحغ أيزا إلى ىشاؾ. ىػ تابع شخيقو إلى حضث األثجاء البضزاء 
ك األفخاذ الحمضبضة. أّما نحغ َؼ مكثشا بعضجا عغ الباب الخارجي، ك كشا نحّجؽ في 

رؤية المحع األبضس. دخل صجيقشا البالغ إلى حضث حػريات  الباب َعمَّشا نحطى ِب 
كػلة فخندا( في )الجشذ، حػريات الستعة ك المحة. أمزضشا كقتشا عشج جّب فخندا

أحاديث فارغة ال معشى ليا إلى أف التحق بشا صجيقشا الحي يكبخنا سّشا ك البالغ 
ؽ شعاـ الجشة، الحي مارس الجشذ حّقا   ك حقضقة، لضذ مثمشاجشدضا، ك الحي َتحكَّ

 كضف تتع العسمضة. -حتى-نحغ الحيغ نسارسو في الخضاالت كالتيػيسات، كال نعخؼ
في شخيق العػدة، ك حضغ كصمشا عشج باب الدضشسات، دخل صجيقشا إلى مصعع 
نػري. أكل صشػيذة شحضالت ك صشجكيذة نخاعات، ك شخَب كأسا مغ عرضخ 

خت لجيشا قشاعة، ِب أّف الحي يسارس الجشذ الكػكتضل. نحغ اعتبخنا، ال بل، َتَخسَّ 
كػلة المحة(. )صاقة التي فقجىا بضغ أفخاذ الجشةيحتاج إلى فضتامضشات ِؿ تعػيس ال

إعجاب، ك كشا نذبِّيو ِب أحج السسثمضغ األجانب، رّبسا كاحجا مغ كشا نشطخ إلضو بِ 
أّما في  السرارعضغ العذخة، الفضمع الحي كاف داف فاديذ البصل الخئضذ فضو. ك

. ىحه كانت قخيبة مغ (Setrag)كػالت، َؼ كانت ىشاؾ كػلة سضتخاؾمػضػع ال
مشازلشا، ك أذكخ قبل خسدضغ عاما، عثخ األىالي عمى جثة رجل غخيق في الشيخ، 

ك كسا قمت، قخيب مغ البضػت. كانت الجثة قج استقخَّت عمى كجييا في الكػلة. 
فػا عمضو، ألنو كاف قج  اختفى قبل يػمضغ. كانػا يعخفػنو، ك قالػا ِب أىل الحارة تعخَّ

خ دكانو، ك أتحكخه ىػ شخرضا، ألنشي كشُت أراه في دكانو  أنو سضتخاؾ الرايغ. أتحكَّ
الكائغ في حارة الضيػد، حضغ كشُت أذىب إلى العسل في العصل الرضفضة، ك كشُت 
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ة الشاس. كاف أمخُّ ذىابا ك إيابا مغ أماـ دكانو. استصعُت رؤية جثتو مغ بضغ زحس
مشكبا عمى كجيو كسا الزفجع في حالة استخخاء ماّدا يجيو ك رجمضو عمى رسميا. 

 و سضتخاؾ الرايغلع أَر كجيو، لكشيع كانػا كاثقضغ، بل تأكجكا مغ أنو ىػ نفد
قدٌع مغ األىالي أكَّج عمى أنو انتحخ، ك قدع آخخ اعتبخ غخقو  (.)رحسة هللا عمضو

َخ سارك، في قزاء ك قجر، ك آخخكف كان ػا يسضمػف إلى احتساؿ جخيسة قتل. تحكَّ
أحج األياـ، حضغ كاف يدضخ ِب اتجاه الدػؽ متجاكزا محل الرائغ دكف أف يتصّمع 
إلضو، ثّع كقف ِب تخّدد، أك َكَسْغ نػدي عمضو ك التَفَت، أك أفَّ شضئا ما جعمو يمتفت. 

خمف شاكلة العسل راح يشطخ إلى السعخكضات عبخ الػاجية، ك السعّمع جالذ 
في أكراقو( في كصفو ِؿ )يقػؿ ساركرج. مشيسظ ِب عسمو الجقضق غضخ آبو ِؿ الخا

                            السحل ك السرػغات التي أدىذتو ِب ىحه الكمسات: 
عس لع تكغ كاجية محل سضتخاؾ مفخشة في األبية ك الفخامة. إنسا احتػت عمى ب

مة مغ خػاتع الدكاج السشزجة تذكضِبإتقاف سػيدخي، ك  الداعات السختارة السذغػلة
فاتحة الدرقة، ك في مشترف الػاجية ثسة سّت أك عمى األرجح سْبع فػؽ قصضفة 

قصع ذىبضة مشقاة؛ كاحجة مشيا عبارة عغ أفعى ممتػية عمى نفديا ثالث مخات، 
 مشقػش ِب عشاية مصّعع ِب مذغػلة ِب الحىب السختمف األلػاف. رأسيا مدخخؼ 

فّري ماس ك العضشاف عبارة عغ َحَجَخّي ياقػت أخزخ، مسا جعميا غالضة الثسغ. 
ل المػف البشي السحخكؽ ل في الػاقع أنا كشتُ  مقصضفة بجال عغ المػف األسػد، أفزِّ

غضخ أّف الخمفضة الدػداء كانت تشاسب أفعى الرائغ سضتخاؾ، ك كحلظ القصضفة 
ِؿ السذاعخ تحت السرّػغات الفزضة  الخمادية التي كانت تذضع ىجكءا مجغجغا

الستشاىضة البداشة ك الستشاسقة األشكاؿ عمى نحػ ممفت ِؿ الشطخ. ك ثسة خاتع 
مصعَّع ِب شحرة مشقػشة نقذا رقضقا بارزا، بجا ك كأنو َس يستز أنامل الربايا ك 
الشداء. كانت ىشاؾ قالئج ال يدتصضع السخء كضعيا في عشقو دكف عقاب؛ قالئج 

لتعب مختخضة عمى قصضفة مشججة بضزاء مرفخة، ليا شكل مقجمة الُعشق. تجمب ا
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ك ثسة عقج مذغػؿ ِب رىافة عالضة رائع التشدضق، إشاره جسضل التفّشغ، ندضج بارع 
تعمق بيا خسدة خ الدخخفة. ُتخى أّي عشكبػت أفخز ىحه الذخنقة الحىبضة ِؿ كثض

َع العشكبػت، َؼ ماذا كاف فرػص صغضخة مغ الضاقػت ك فّز كبضخ مشو؟ ىكحا قبَ 
يشتطخ؟ إنو ِب التأكضج ال يشتطخ السديج مغ الضاقػت، بل يشتطخ فخاشة يبيخىا البخيق 

                                      الكبضخ.  الحىبي ِؿ تحطَّ عمى فّز الضاقػت
              حضشئح تداءؿ سارك عغ َسَبب غخؽ الرايغ الساىخ في الشيخ.                     
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                               -5- 
الزحايا التي تأخحىا. كاف يعتبخ األمخ شبضعضا، تأّمل سارك في مدألة األنيار ك 

شالسا ىشاؾ بذخ را ما في الشيخ، احتساؿ كارد، َؿ أي احتساؿ أف يغخؽ شخ
ىشاؾ بذخ يدبحػف في مضاىو، ك يرصادكف الحضػانات يعضذػف عمى ضفافو، ك 

 مضاىو ِؿ الخي ك الذخب ك الدقاية.الشيخية مغ مضاىو. ك ىشاؾ بذخ يدتيمكػف 
لحطات الذخكؽ، أي بكمسة يدتستعػف ِب جسالو عشج الغخكب ك  شالسا ىشاؾ بذخك 

أحجىع بّج مغ احتزاف الشيخ ِؿ  َؿ شالسا ىشاؾ تفاعل متبادؿ بضشو ك بضشيع، َؼ ال
السزي بو إلى أعساقو في رحمة أبجية. نعع إنو َؿ أمخ شبضعي ججا. لكغ ماذا عغ ك 

األنيار؟  الذعػب التي تعضر مع األنيار، أَلع يكػنػا عمى حّق في معتقجاتيع عغ
تبضَّغ ِب أنيع ال يشقسػف عمى الشيخ حضغ يأخح ضحضة مشيع؛ َؼ أغمب الذعػب 

ربسا في أيامشا ىحه أيزا. قجات تقجِّس الشيخ، ك ت لجييا معتألنيار كانالسذاشئة لِ 
غالبا ما تطيخ األنيار في السعتقجات الجيشضة كخمػز ِؿ الشفػذ اإلليي كاالتكاؿ 

تخبصشا بذكل حسضسي بالسرجر  ؿِ  الصاقة الكمضة الحضاتي. كاألنيار تدتحزخ صػرة
قج ضاء. ك تػصمشا بكل األش الخكحي الحي يغحيشا ك يجيسشا، ك ىي تتجفق دكما ؿِ 

َدّسػا مرخ ىبة الشضل، لكػنضة فَ مشيع السرخيػف، ىحه اليبة ااستػعب القجامى، ك 
األنيار السقجسة ىي لجسضالت قخابضغ بذخية ِؿ إرضائو. ك قجمػا لو الربايا ا

حقائق مشدضة، إنسا تسثل دفق الػجػد البذخي  لضدت مجخد تحكضخ أسصػري ِب 
ِؿ  ة ساكشة أك جامجة، ك إنسا سضال فاعال"مغ نحغ؟ ك ماذا نحغ؟" ك لضدت كضشػن

فقج كصفيا الفالسفة مشح القجـ بأنيا البحرة أك البضزة التي تحػي البياء اإلليي. 
الخرب الكػني الحي يحبل بو رحع الكػف الالمتشاىي زمكانضا. ك يشطخ ليحه البحرة 

ك الػعي. إذ عمى أنيا ثسخة األسالؼ ك األكػاف الدابقة السمضئة بالحضاة ك الحكاء 
تتجفق نيخا  مغ الصبضعي تخضل ىحه البحرة الالمتشاىضة تشبثق في لحطة معضشة ؿِ 
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                       .جارفا مغ الصاقة غامخة الكػف بػ "مضاه" البياء ك األلق
نقل األىالي عغ الخاؿ قخياقذ قػلو: إف الشيخ الحي يجعل الحضاة في الحقػؿ ك 

، َؼ ىػ ِب حاجة ِؿ التزحضة مغ اىل السػاشي مددىخةك السخاعي ك مشالبداتضغ 
ـ لو ضحضةمو، ك أج الجفاؼ ك األمخاض في السكاف ك  سػؼ يزخب القحط إْف لع ُتقجَّ

كانػا يأخحكف كالـ الخاؿ قخياقذ عمى محسل الجج، ك الشيخ.  الحي يتجاىل نجاء
ىالي، يسمظ كتابا نو، كسا يقػؿ األآرائو فضسا بضشيع، أل ِؿ كالمو ك  كانػا يقضسػف كزنا

ا مغ قجيسا تػارثو مغ أججاده الحيغ جمبػه معيع ِب التػارث مغ الخىا، حضغ ىخبػ 
مدارعيع ك حقػليع خمفيع ِب َسَبِب السجازر التي مشازليع مخّمفضغ بداتضشيع ك 

تعّخضػا ليا عمى أيجي األتخاؾ ك األكخاد. ك يقػلػف ِب أف محتػى الكتاب مكتػب 
، ك ال يسكغ ِؿ أحٍج أف يقخأ ك تحتيا ؼ ك دكف نقاط فػقياِب دكف تذكضل الحخك 

الكتاب سػاه. ك قالػا ِب أنو قخأ في الكتاب عغ مشذأ نيخ الفخات، ك أخبخىع ِب 
ضشة دفحو، ك أف قاعجة الدفآرارات حضغ ارتصست سفضشة نػح بِ  أنو تفجَّخ مغ جبل

ر مضاه الصػفاف. نحداأف الدفضشة كادت تشقمب لػال اتحتفع ِب آثار تمظ الرجمة، ك 
يديخكف كتاب إلى األىالي،حضغ كانػا كاف الخاؿ قخياقذ يشقل ما يقخأه مغ ذاؾ ال

في لضالي الذتاء الصػيمة، ك كانػا ِب دكرىع يدخدكف تمظ الحكايا ك القرز التي 
قاؿ ية. يدسعػنيا مشو، ك غضخىا التي يتجاكلػنيا فضسا بضشيع في سيخاتيع الذتػ 

ثيع عمى التػالي، ك ذلظ مغ خالؿ ما قخأهاألىالي ِب أّف  مغ  الخاؿ قخياقذ قج َحجَّ
قج شمب مغ نػح أف يرشع سفضشة ِبالسقاسات  أّف هللاكتاب الخىا عغ قرة نػح: بِ 

شضػر الدساء مغ الكائشات الحضة ك  أنثى(ك ذكخ جا)ازك أأف يجسع التي أعصاىا لو، ك 
                                                                                          نفذ حّضة. ك كحػش البخية، ألنو َس يخسل شػفانا ييمظ كل ذي 

الحي  ،الفّداد،كاف ىػ الػاشيأّف نػحا كاف متػاشئا مع هللا، ك  يتحّجث الكتاب عغ
األزكاج  سذاكل كثضخة أثشاء جسعوبة عغ أىل محّمتو. تعخَّض نػح لِ كَتَب تقاريخ كاذ

الشباتات أزكاجا أزكاجا، رسل أكالده إلحزار الحضػانات ك كاف قج أإدخاليع الفمظ.  ؿِ 
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فػا عمى أنثى الشسل، ك ضعػا إحزار الفضل الحكخ الزخع، ك إاّل أنيع لع يدتص لع يتعخَّ
في الػقت نفدو احتاركا في أمخ األفعى، َؼ ىي كانت سبب الخصضئة األصمضة، ك 

سألػا كالجىع زارىا معيع أـ لع يدسْح ِب ذلظ. سح ِبإحلع يعخفػا إْف كاف هللا قج س
عغ ىحه السعزمة، َؼ تبضَّغ ِب أنو، ىػ اآلخخ، لع يكغ متأكجا مغ جمبيا أك عجـ 

 لع جمبيا. حاكؿ االتراؿ مع هللا ِؿ الَبّت في السػضػع، لكغ كسا يبجك، ِب أّف هللا
 ىػ في حضخة مغ أمخه.كاف الػقت يسزي ك  مخّد عمضو.يكغ لجيو متدع مغ الػقت لِ 

اتجاه بعزيا، َؼ راحت تشجمج في كانت الخياح تدػؽ الدحب بِ  في ىحه األثشاء،
ت السذخؽ ك السغخب ك ما كتل ضخسة، ك صارت َؾ رقعة مخقَّصة في الدساء َغصَّ 

ضيَخ الخب لػنيا إلى الدػاد البتخكلي. تَذبَّعت الغضـػ ِب الساء حتى ماؿ  بضشيسا.
الفشاء. أّما األرض َؼ مغ شّجة الخعب، راحت مشحرا كّل البحكر بِ  مغ فػقيا مكفيّخا

ُتْخِخج ضضػفيا مغ جحػرىا معمشة بجء السأساة. أدرَكت الشدػة ِب الغخيدة ىػؿ 
القراص. تذّػش عمضيغ صػرة هللا. أشفأَف السػاقج ك َىَجْخَف مخادعيغ نرف 

نرف المحة تحت  أعزاءىع في دىذة، تاركضغ يمسمسػف  راحػا عخاة، ك الحكػر
سحّمة، الػسادات الػردية مشدحبضغ في انكدار مغ الجؼء الحسضع إلى ساحة ال

الصضػر ُتَحػِّـ فػؽ خضسة السشقح، حضث الدكاحف تدحف مدخعة كالقػارض تتقافد ك 
ك الدبج يعمػ ىشاؾ في الجػار مغ ىجخة األسساؾ ك غضخىا مغ ساكشي السضاه. 

ألَقْت نطختيا األخضخة ك  َشت أغراف األشجارانحك ح، تذابكت الدشابل في حقػؿ القس
آخحة معيا كّل أنػاع الشبات، ك انزػت تحت إمخة أشجار الغابات ِؿ الذخكع في 

رحمتيا األخضخة نحػ مجاىل األقجار. بكى األشفاؿ الستحّمقضغ حػؿ التشانضخ، راغبضغ 
 في الدساء ك الاسػداد الغضـػ بيضغ بِ الخبد الداخغ َؾ السعتاد، غضخ آ في التياـ

ما بضَّتو ليع الخّب في الدّخ مغ عحاب ك مرضخ ِب ضجضج الجكاجغ في الحطائخ، ك 
أسػد. كاف الضـػ ما قبل األخضخ مغ اإلنحار، ك كانت كاحجة مغ العحارى قج تخمََّفت 

حّبو ِؿ َخْمقو، دكف ميا، ك تيسذ في أذنو رّقة هللا ك في خضسة عخسيا تمثع ثغخ بع
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سرضخ مخعب. ي ىشاؾ خارج الخضسة، كما قج َصّسَع عمضو خالقيا لِ عخؼ ما يجخ أف ت
لكشيا لع تكغ تعمع   عمى األرض.اندلقت تحت زكجيا في نذػة ِؿ تحقضق رغبة هللا

ِب أّنيا المضمة األخضخة مغ فخحة زفافيا، ك أّف أبػاغيا َس تحكي فارغة مغ بحكر 
َد قائسة األحضاء مغ أحفاد مصخكدي الجشة،  بعميا ِب أمخ الدساء، ك أّف هللا قج َحجَّ

                                                                            إلى أصغخ حذخات األرض.    
شة ستسائة مغ أياـ كاشي خخج الذضخ الجمضل َفْجَخ الضـػ العاشخ مغ خضستو، س

عغ تقّي هللا ِؿ َحْدع مذى متكئا عمى عّكازه نحػ البضادر، كاف يبحث القبضمة. 
السػقف عّسا ُيحاؾ ليع في الخفاء؛ لكغ جشػد الدساء كانػا قج أنيػا السيسة، ك 

عشج ذاؾ أدرَؾ الذضخ الجمضل ِب أّف  جاىدا في الصخؼ اآلخخ مغ البضجر. الُفْمُظ كاف
يميػف ك  كاف الذعب قج تَجسَّع مغ حػلو، تاركضغ أكالدىعنتيى. كّل شيء قج ا
ال ىع َفخحضغ ك ال ىع مجركضغ ما َس يقػلو الذضخ  سحابة الخػؼ. يمعبػف تحت

ِؿ آبائيع ك أركاحيع البخيئة. َحّجَؽ في الجسع باحثا عغ ندل جاره. لع يجج أحجا 
أّف الشياية قج َدَنْت، ك أنيع باتػا كقػدا ِؿ جحضع مشيع بضغ الذعب؛ أدرَؾ كقتحاؾ بِ 

َب ليع غجرا في عَجل. أبشائي ك بشاتي! إخػتي ة تعرخ حمقو:"يع كالغّر قاؿ ل ُنرِّ
ك أخػاتي! إنكع صػرة هللا عمى األرض، ك لع تخخجػا يػما عغ شػعو، ك أنكع كسا 

ك لع كّل البذخ فضكع الخضخ ك الذّخ، ك أنكع لع تخمقػا لكع آلية مغ تسخ أك حجخ، 
سشا لع تتبّػلػا عمى اسسو أك كتابو؛ َؼ ىا ىػذا قج تتغّػشػا في قجِس أقجاسو، ك  َقدَّ

ك أصجر حكسو، بشاءا عمى كشاية كاذبة مغخضة مغ شخيكو الذضصاف، ِؿ تجمضخنا 
ك إغخاؽ ندمشا ك ضخعشا ك َكْتِع أنفاسشا. لو السجج ك الجكاـ يا إخػتي، َفْل ُنَرّمي 

إناثا ك ذكػرا ِؿ عّده ك حكستو، ِؿ ركحو التي نفخيا فضشا ِب مذضئتو". َسَجَج الجسع 
حا ِب عجلو ك حكستو عمى األرض، ك اندحبػا مصسئشضغ نحػ مباركا اسسو، مدبِّ 

مخادعيع الجافئة. شمب نػح مغ جشػد هللا إخفاء الحيغ ادخمػا األحضاء إلى الفمظ، 
بعج إتساـ بشائو ِب ذات األبعاد، ك إرساؿ سمصاف الشـػ عمى بقضة الدكاف، ك كّل 
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اخل الفمظ ك أبشائو دذي نفذ مغ الشبات ك الحضػاف. اندّل مع زكجتو ك زكجات 
ج نطاـ الكػف بضغ األحضاء ك تختضبيع  أمَخ كبضخ أبشائو ِبإغالؽ باب الفمظ،  راح يتفقَّ

ك الخيح يمّف السكاف، عشج إغالؽ الباب كالصاقات، كاف الدػادالصبقات الثالث.  في
صيضل الخعج راح يتعالى، بات السكاف َؾ مدخح ف قج بجأ ِبالرفضخ مشح لحطات، ك كا

تشصفئ بضغ قخقعات صشػج األزماف، حضث كمزات البخؽ تزيء ك الف في س
الدساء السخعبة، ك صخخات البذخ السخعػبضغ، ك األمتعة التي تتخامى ىشا ك ىشاؾ 

معخقمة دركب األشفاؿ السحعػريغ الياربضغ مغ السجيػؿ إلى السجيػؿ، ك 
ثا عغ أكبادىّغ عػيل األميات بح، ك الرخػراثاتيع السسدقة ِؿ نػى األحجار ك استغ

الػردية التي ضاعت تحت األقجاـ الياربة نحػ الياكية. صخَخ الذضخ الجمضل مغ 
رَت إنياء الخبضع َىيشا؟  قَت ذاؾ الػاشي ك َقخَّ : لساذا صجَّ خمف الدحاـ في كجو الخبِّ
ىل فكَّخَت ممضَّا ِب ما تفعمو اآلف؟ َمْغ َس يكفَِّخ عشَظ غجا، حضغ يطيخ خصأ فْعَمتَظ 

ظ نػح ِب األخضخة مغ تيّػرَؾ مع الػشاة؟. حا جمّضا؟ ك ىل َس تكػف ىي كاض تسدَّ
الرخامة مغ اإليعاز األكؿ. تعثََّخ ساـ ِب األمتعة، نيَس مغ كبػتو مشجىذا غضخ 
قادر تفدضخ ما يخاه. َعَدَؼ عغ التفكضخ ك اختمى في ركغ بارد. أرسل ركحو إلى 

َمت ركحو في فزاءات مدمجخة باحثة عغ كريج الحضاة تح ت غزب الدساء، تَشقَّ
الخَضع السذخفة عمى الدقػط، مجتازة أكحاؿ السدتشقعات الحجيثة ك آالت العدؼ 

في زحاـ الخعج. كاف ساـ  الستشاثخة في الداحات، ك أصجاء األغاني السخشػقة
بو في بؤسو يبحث بِ  خكحو عغ إحجاثضات كاضحة، لع يكغ يعمع ِب أّف ضّل هللا يتعقَّ
ؽ نو، ك ىػ الُسْتَعب في العذق السقّجس. ارتفع عػيل ركحو شّجة، راح يسدِّ ك حخما

أسساليا ، حبضبتو، كانت تحت األكحاؿ دكف نفذ، ك أكتار الدساء، ألف مخمػقة هللا
ك  -حاـ ك يافث-اعات عشج الغدق. بَحَث عغ أخػيوجخفتيا السضاه العاتضة مشح س

سعانقة أخػيو دكف أبضو، ك أف اغبا بِ صخَخ في أرجاء الفمظ ر  الحدف قج مأل ركحو،
يبكي في أحزانيع ك يدتججي بكاءىع عمضو ك عمى أنفديع مغ َشخِّ ما ىػ آت: 
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ك أنبأتشي  أْي حاـ. يا أخي الحبضب، ىا أنت تخى كضف أّف الدساء مدََّقت ركحي،
أّنَظ َس تكػف عبجا ِؿ أخػيظ عمى األرض، ك ىحا ما أمقتو مغ خالؿ مخاىقضيا، بِ 

                                                                       مغ الطالـ.                            أكثخ
ؿَ  اختار العاشق،ساـ،  جدجا إلى نسٍذ ِؿ تقصضع الدالسل فرضمة القػارض. تحػَّ

حقج عمى اء تدمجخ بِ أشقائو مغ عتسة الصالسع. كانت الدستحخيخ نفدو ك  ؿِ ك
كاف حاـ يبكي عمى صجر ا مخسمة نارا دكف رحسة، فاتحة شاقات اليالؾ. أبشائي

امتدجت دمػعو ِب دمػع يافث، حضغ كاف يخكي لو أحالمو السشكدخة. أخضو يافث.
أسخَّ لو لقاءاتو الػردية في السخكج الخزخاء، كضف كاف يدخؽ القبمة السقّجسة 

ذسذ عمى صفحة السضاه انعكاس بخيق الات األشجار، ك مغ شفاه حبضبتو بضغ قام
مغ  في الججكؿ اليادئ، ك كضف كانت األزىار تتسايل عمى أنغاـ الحّب السشبثقة

مو مختار سخارة عمى نفدو ك أخػيو، ك عمى ما فعكاف يافث يبكي بِ . أكتار الخبضع
ِؿ الِعباد. راحت ذاكختو تجيخ قخص الِربا، ك خضاالتو تعضج تخكضب ِمَدؽ هللا، كالجه، 
تدع في سّخه حضغ شاىج نفدو ِب جمبابو في الحقػؿ، َتَحكََّخ ِب أنو كاف الرػر. اب

دكف سخكاؿ تحت الجمباب، ك كحلظ أخػيو ساـ ك حاـ. انذخح صجره حضغ مخَّت 
صػر الربايا ك ىغَّ بضغ الجضئة ك الحىاب إلى الشبع ك أثجاءىّغ تتخجخج عمى 

أثجائيغَّ تحت القسضز الشاعع. الرجكر. أدرؾ اآلف ِب أنيغَّ كغَّ قج أشمْقَغ حخية 
كاف اليػاء الفاسج يسأل باعثة ِؿ الدخكر العقضع. راح يعانق الرػر الحديشة ال

بة فضيا إناث ثالث، ك زكجة محضصو. أيقَغ بعج الخجعة الثالثة ِب أنو قابع في زري
التي ندي اسسيا في زحسة تالشع األمػاج ك عخبجة قابزي األركاح ك  الكبضخ،كالجه،

في  كػاـ القر ك األكحاؿ. استعاد شخيط الحجث ِؿ البجاية، ك كضف أنيا قبَعتفي أ
 كأّف الحي يجخي في الخارج يخّز الجيجاف ك الجخاد.زاكية مغ الفمظ َؾ الججاجة ك 

ؿت البكاء كالرخاخ ك ارتفَع صػ  . انقَصَعت العػيل، حضغ ابتعَج الُفْمُظ عغ السكاف األكَّ
َبقَضْت عضػف الخجاؿ شاجخ البالغضغ ِبَصسي الخبضع، ك ت حاْنَدجَّ مذضسة الكػف َىيشا، ك 
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ُؽ في الدساء دكف َرفَّة جفٍغ. َتَجاَفَع الفمُظ نحػ الذساؿ، ك  مفتػحة في دىذة ُتَحجِّ
د الحكخيات. في الجاخل بجأت مخاسع التػاصل، مغ كالـ، ك غشاء ك بكاء، ك َسخْ 

لصبقة األكلى في ركغ مغ اشعخكا ِب الجػع ك العصر. راحت العجػز تذعل الشار 
ا، تدبح في فزاءات فػؽ كانت ىي اأُلخخى ساىسة في خضاالتيِؿ إعجاد الصعاـ. 

زقدقة في أذنضيا، ك تحتيا. كاف صجى حكايات الجمدات الحسضسضة تصغُّ العػاصف ك 
تعضج تذكضل ذكات القخبى، كفي يجييا مشجيل ما زالت ترجح في مدامعيا. األشفاؿ 

حخقة عمى الغػالي. كانت تدسع صخب األمػاج التي تزخب ججراف الشػاح. بَكْت بِ 
َجْت في المحغ الحديغ الرادر مغ نيايات الدَبج اآلتي مغ أشخاؼ  الفمظ. تَػحَّ

تتقافحفيا الِخَضع، ك زعضق الجػارح السيّػمة عمى أشالء الجثث السبعثخة التي 
يغ ػا دكف أسساء، ك الحُتَدّسي الحيغ ماتكانت تقخأ أسساءىع، ك األمػاج الراخبة. 

ختضار أسساء ليع. ارتَست عمى جثث تتقاذفيا األمػاج لع تتح ِؿ أكلضائيع الفخصة الِ 
َؽ  َفت عمى أخضيا بضغ الكتل السبعثخة حػؿ جثتو. أشمَقْت صخاخا مدَّ العاتضة. تعخَّ

ا كبَج الدساء، ك َرَمْت مشجيل رأسيا في الساء. َمدََّقْت ستختيا، ك أشمَقْت أثجاءى
الستخّىمة ِؿ مخالب الخياح َلعلَّ هللا يخجل مغ السذيج، ك يعػد ِؿ جساؿ الكػف ك 

          ىجكئو مشَصَمَقا، َؿ شالسا لع يفعل ذلظ بعميا الخائغ في البجاية.                                                               
ا الفزفاضة. ارتفَعت رائحة القساش الَمَدِت الشضخاف، السعّجة ِؿ الصعاـ، ثضابي

َدت محضصيا، ك راحت تصفئ أشخاؼ ثػبيا ك أركاف  السحتخؽ إلى أنفيا. تَحدَّ
ت الدساء ك األرض فْعل القار السجىػف عمى سصح الخذب. كانالفمظ السذتعل بِ 
الجػع، الصعاـ، مقضاسا باَت  قج امتدج ِب ذات المػف. معجاد الػقتِب لػف كاحج، ك 

الخسدضغ مغ رحمة الصػفاف، كاف حاـ قج عخَؼ زكجتو في الػجبة السئة ك  لدمغ.اِل 
قبميا ِب سْبعة اغتداالت ِؿ القسخ، ك القارض ساـ كاف يشتطخ مثضمو. أّما الصػشع 
نػح، َؼ قج استحاؿ إلى غخاب أسػد المػف يشعق فػؽ الجثث الستفّدخة، ال أحَج 

ك جسضع أفخاد ساللة الجخذاف،  يجري حدنو مغ فخحو. كاف يافث يخاقب الفئخاف ك
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تراعجت أصػات البيائع َبِت السضاه بصضئا داخل الفمظ، ك َتَدخَّ اـ(. )سأخضو السسدػخ
قبل الفرل العػيل ِب الخعج ك حسحسة الدساء ك مغ الصبقات الدفمى. اختمَط الدئضخ 
 الجؼءْعِث بَ تسعت الحضػانات حػؿ امخأة حاـ لِ اجاألخضخ مغ بؤس الخمق كالخالئق.

راح ييدُّ اليػاء السحضط ِب ارتفع صخاخيا مع أمػاج األثضخ، ك ِؿ مكاف الػلضج اآلت.
ُأذف الخّب. َجَفَل هللا ك أفاؽ مغ سباتو، ك أدرَؾ َىْػَؿ فْعَمتو ك الجمار الحي أحجثو 

              عمى األرض بضغ الشاس.                                                                         
كاف الخاؿ قخياقذ قج قخأ فضسا بعج، في الكتاب نفدو، لكغ في فرل آخخ، مادة 

لكشو لع يعثخ عمى اسع كاتبيا، ك حضغ َعِمَع  حػؿ الصػفاف عمى شكل قرضجة،
حلظ، أصّخكا عمضو ِب أف يشدخ ،عمى األقل، ندخة كاحجة مغ القرضجة. األىالي بِ 

انضة قضامو بحلظ، لكشو اضصخ ِب َسَبِب تػسالتيع في البجاية أبجى تسمسال في إمك
لو عمى تأمضغ ندخة مغ القرضجة. أمزى سبعة أشُيخ ك ىػ يشدخ أبضاتيا، ك 
دكف أْف يغّضخ حخفا مشيا. راح الحيغ يعخفػف القخاءة، يتجاكلػنيا فضسا بضشيع، ك 

 يخككنيا ِؿ غضخىع:                             

....................... 

 بكى هللا في سّخِه

َر إبعاد الذخِّ عغ اإلنداف  ك قخَّ

َد عيجه ِعْبَخ األلػاف في الزباب  حجَّ

 قػٌس ِب ألػاف الصضف

 مغ عخشو ِؿ الغػر الدحضق

*****     *****     ***** 
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 انجفع الفمظ مع األمػاج نحػ الذساؿ

 كسا كاف مقخرا لو مشح أزماف

 غسػرة بالسضاهاصصجـ بتالؿ م

خ( خ) نبػخح نرَّ  َؾ َتمَِّة بابل في ديار َبْخَت نرَّ

 -ك جبخيل القادـ مغ غار حخَّاء

 أصخَّ بأنو تحصَّع َىيشا

 -ك أف نػحًا، ك َخْمُق هللا

 قج انصمقػا مغ ىشا

 أمَّا الشػتي قائج الفمظ

 -فقج أشمق صخخة الحضاة

 مغ فػؽ جبل آرارات

 مغ خمفوحضث انحجر، ك الجْسُع الغفضخ 

 -يتقافد عْبخ األكحاؿ ك َسْبخات السضاه

 راح البذخ مشيع يتجثَّخ ِب األسساؿ

 ك سػاىع يتخصى السدتشقعات

  في كل الجيات.
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..............   .............. 

كاف الجبل قج استذعخ ِب حجكث أمٍخ مخيب عمى صجره، حضغ ارتصع الُفْمُظ ِب 
ة عمى قصضع نػح كعذضختو تو، ك ألَقْت نطخ َسْفحو. عشج ذاؾ أَشمَّت ركحو مغ قسّ 

َب بو قائال:                    البائدة.                                                          َرحَّ
أىاًل بَظ يا نػح، لقج أنقحَؾ هللا مغ السػت. ال أدري ِؿ أيِّ َسَبٍب اختارَؾ مغ بضغ 

شي أحّبكع ك أحُب ذباب األرض ك ضفادع قػمَظ. أنا صجيق هللا يا نػح، لكش
السدتقعات، ك الجيجاف الشائسة تحت َرْكِث السػاشي، ك الفخاشات البخيئة فػؽ 

األزىار. ىل أْشَمْقَت َلْعشًة في الدخِّ عمى ُمْدَتَقخَِّؾ؟ َأ َأنَت راٍض ِمغ استقباؿ آرارات 
ِمْغ َقبل. ىّضا يا نػح،  أىمظَ  لَظ ك ِؿ َنْدِمَظ؟ أخذى أف تفعَل ِب الجبل كسا َفَعْمَت ِب 

، دعْ تعاؿ ك  و ِؿ أحفادؾ ك أحفاد اكسل دكرة الحضاة ىشا، لكغ ال تحتِذ الخسخ الضـػ
دِع الدساء ِؿ الدساء يا نػح يا ابغ التخاب، ك ِؿ يغفخ لظ الخّب إْف شاء أحفادَؾ، ك 

" .                                                                                           " يغفخ هللا ِؿ َمغ يذاء -كسا يقػؿ حفضج اسسائضل -ذلظ
 تابع الخاؿ قخياقذ الجدء األخضخ مغ القرضجة حضث جاء فضو.

 -باِرْؾ ندمظ ِب التداكي يا نػح

 ىحا ما يقػلو لظ الخب مغ خالؿ فسي

 -ك إْف فعمَت خالؼ ذلظ

 ظ دكف ندمظ، ك إلى األبجَؼ َلْعَشُتو تكػف عمض

 ك ال تشذ ألػاف القػس

 مغ مذخؽ الذسذ إلى مغخبو 
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 -ك سّخ اعتخاؼ هللا

 ألجسل خالئقو عمى األرض

 ألنو الفرل األخضخ مغ مأساة البذخ

 ك الػداع األخضخ تحت الذسذ                                                                                   

 .*-ِؿ آرارات  -

 

 

                                                                                                        – 777 –* أنطخ الرفحة 
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- 6 - 

ىحا ما كذفو الخاؿ  –777–انت حاشضة تذضخ إلى الرفحةفي نياية القرضجة ك
حارة، ك مغ ضسشيع سارك الحي راح في قخياقذ ِؿ عجد مغ السيتسضغ في ال

                          رحاب العجد، ك بجأ ِب تصبضق خضالو الساكرائي في البحث ك التحمضل:                                                               
ف مغ ثالث سبعات، ك الخقع  –777 –العجد ىػ مغ األرقاـ الدساكية، إنو مكػَّ

ىػ  -21–س، ك مجسػع الدبعات الثالثبعة كسا ىػ معمـػ رقع إليي مقجَّ س
ك ألف العجد       –7×3 –ّجسضغأيزا رقع مقجَّس، َؼ ىػ نتاج ججاء رقسضغ مق

ىػ مغ األرقاـ السقّجسة، َؼ ىػ َس يكذف حَجثا تاريخضا يتعمق ِب  –777 –
نادي الخالجيغ، ك الصػفاف، ك ِب إلو الصػفاف الحي لع يدسح ِؿ نػح ِب دخػؿ 

رّبسا يكػف لو عالقة ِب عجد يػحشا الحي تحّجث عشو في رؤياه. َؼ يػحشا يتابع 
مدار إلو بشي إسخائضل الحي أرسل أسػأ شخيعتضغ ِؿ البذخ، كاحجة عمى شػر 
سضشاء ك الثانضة في غار َحّخاء، أك ُقْل أفزل شخيعتضغ ِؿ االنحالؿ الخمقي ك 

حجة ِؿ مػسى ك الثانضة ِؿ كَرقة بغ نػفل. َؼ ىاتضغ المرػصضة، عمى اإلشالؽ، كا
اؾ اإللو ِؿ الذخيعتضغ تعبِّخاف خضخ تعبضخ عغ جػىخ ىحا الكائغ الحّي الحي صشعو ذ

ما بعجىا عمى ك  –777 –ؿ قخياقذ قج عثخ في الرفحةكاف الخايعبجكه. 
ل نرػص مكتػبة ِب اآلرامضة، ك كاف قج حكى ِؿ أىل الحارة عغ شػفاف حجث قب

شػفاف نػح. ك ذكخ ِب أّف إلو نػح قج أخح مقاسات الفمظ مغ الفمظ البابمي، أّما 
أكتػ نابذتايع، ك لع يكغ الشػتي الحي قاد الفمظ في الصػفاف البابمي كاف اسسو 

مشحو الخمػد ك أسكشو في جديخة خمف البحار كخَّمو إلو بابل ك فّدادا، لحلظ مخبخا ك 
ا استصاع الػصػؿ إلضو سػى السمظ الحي يجخي ال يرل إلضو أحٌج مغ البذخ. م

في عخكقو دـ اآللية، ممظ أكركؾ الجبار جمجامر. جاء السمظ في مدعاه إلى 
 بّػابة العبػر التي تحخسيا إلية الخسخ سضجكري، ك كاف ىحا الحػار بضشيسا:
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ضة الحمػة، يا صانعة الخسخ محبة يا سضجكري ، يا ايتيا الربسالـ ك 
ا، يا حامضة بػابة العبػر إلى عالع األزمشة، جئتِظ ك تدكغ َىيش التي

ششي السذيج الحي أراه في ىحا السكاف  أنا َتِعٌب حديغ. لقج شػَّ
السػبػء. دعضشي أعبخ السحضط يا سضجكري إلى عالع األزمشة ِؿ أشخح 

 أسئمتي عمى العقل الكػني الجالذ ىشاؾ فػؽ األمكشة. 

حضط إلى حضث تخيج؟ َؼ الذسذ ىػ ال تعمع أْف ال أحج اجتاز الس أَ  -
الػحضج الحي يعبخ ىحا السحضط إلى حزغ األرض. قالت سضجكري ك 

ارتِػ مغ ىحا الدالؼ تعاؿ يا ابغ اإلنداف إلى حزشي ك  تابَعْت قائمة:
يي تػمس في فزاءات بعضجة ليي. دعَظ مغ ارتعاشات دماغظ فَ اإل 

)العقل ىػمغ، َؼ لعقل الكػني زمشا بعج ز حضث األزمشة تتجحخج أماـ ا
الحي يدّمط األضػاء عمى الدمغ السخيس كي يقزي عمضو ِب  الكػني(

كاف حضث الدمغ شعاع كػني ترجرىا آلة جبارة متػضعة في الس
الدكاؿ. ال تشداؽ كراء الػمزات السشبعثة مغ قعخ الشاضج ِؿ السػت ك 

المضمكضة، َؼ ىي ال تكذف إاّل ِؿ السحمِّق في رحاب الكػف،  الكؤكس
ة مغ الجبِّ األصغخ ِؿ الدابح مع نجـػ الدساء، ِؿ قارئ األبخاج الفمكض

أبخاج الذسذ ك القسخ ك بخج الدتات الثالث ك بخج بابل إلى األكبخ ك 
َؼ الحي يجكر في  قابمة العقل الكػني؟ التِعذ. لساذا تخيج العبػر ك م

ر البجء ِب تشفضحه. ك مخضا األزمشة  أنا أعصضظ قجرة العبػر إلىلظ قج تقخَّ
ي َس يحرل في السدتقبل ِؿ تكػف شاىجا عمى الحي حرل ك الح

                                          أنا سضجكري صانعة الخسخ حارسة بػابة العبػر قمت لَظ ىحا.                                          القخيب،ك 
الجمػس عمى إف العقل الكػني قج أكل جدج اإللو ك شخب دمو دكف 

شاكلة العذاء الدخي. كاف يػاجو الخرـػ في مخكد دائختو معتقجا ِب 
كحجانضة الجائخة، ك أْف ال دائخة سػى دائخة الشضل ك الخافجيغ، ك لحلظ 
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جعل حجائق بابل ك مػمضاء السمظ القبصي الصضب الحكخ دريئة في 
أربع مخمى نضخانو الدساكية. إنو لع يجرؾ كقتحاؾ ِب أف ىشاؾ دكائخ 

في أشخاؼ الكػف، ك أف األزماف الخئضدة ىي خسدة أزمشة، ك كل 
زمغ مشيا فضو أزمشة مػضعضة. ك بسحس الرجفة راحت دائختو 

تتػسع ك تحتػي الجكائخ األخخى احتػاءا كمضا ك جدئضا، ك راح ذاؾ 
العقل، ك ىحه السخة عغ دراية، يدتحػذ عمى مضكانضـد الكػف، ك يعسل 

إقراء ثقافة الرحخاء ك العجاج مغ السدخح ِب بطء ك عسق عمى 
خ الكػني. تمظ الثقافة التي ىػ أكججىا َؾ بكتضخيا ِؿ تعسل عمى تجمض

الشفايات، حالتيا إلى أكػاـ مغ الفتات ك إالكضانات السكتسمة مغ حػليا ك 
ف. َؼ ىي التي دمَّخت زقػرات بابل ك مدالت األقباط ك أرزات لبشا

الطمع ِب السمظ القبصي زكرا ك بيتانا، خ ك ىي التي ألرقت تيسة التجبّ 
أشخار، دار حخب ك دار سالـ، ىي ي التي قّدست العالع إلى أخضار ك ى

ألبخياء دفاعا عغ شكٍل يتخاءى مغ التي صشعت االنتحاريضغ َقَتَمة ا
العقل ، كجو يتسّػج في كىج الدخاب؛ إنو)بضغ الغضـػ ك الدحاب

ات ك السقجسات، باحة الحخمالكػني( صشع ثقافة الغدك، ثقافة است
الحقػؽ. ثقافة ىابضل الحي كاف يدتبضح حقل أخضو استباحة الحجكد ك 

الجّبار. و الخعاة السقاتل الساكخ الغّجار إل)ىابضل( الحي َحَباهايضغ، ك ق
في عسمو ك يشجـ عمى بعٍس مغ أفعالو.  اإللو الحي يخصئ ك يتدّخع 

أفاعي الرحارى القاتمة.  ىحا اإللو ىػ الحي تقسَّز كثباف الخماؿ ك
يى َؾ ثسار فاسجة إف األزمشة الفخعضة راحت تتداقط في سجرة السشت

االنحالؿ. َؼ زمغ األزمشة يستز كل قاذكرات الكػف، تشتطخ التعفغ ك 
ك َس يستز ديجاف ك يخقات ك جخاثضع ك بكتضخيا ىحا التعفغ ك التحمل 

جسضع األكبئة  إلى درجة التخسة، ك سػؼ يتجحخج مشتفخا مستمئا ِب 
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 الشطخية، َؼ ىػالتجخيبضة مشيا ك الخارجة عغ سضصخة العمـػ الكػنضة، 
 يخزعال يخزع لمسشصق الدقخاشي كال األرسصي،ال  مغ الكػني(الد )

ال السثالي، ال يخزع ِؿ السعالجة ِب ِؿ السشصق الججلي الجيالكتضكي ك 
اركيغ ك العمع الحجيث، مغ الصب ك الفضدياء ك نطخيات الكػانتع ك د

فخكيج، ك ال حتى العمـػ الرضشضة ك إبخىا ك أبخاجيا ك سػرىا العطضع، 
ال ِؿ ركحانضات إيل ك أنمضل، ِؿ ركحانضات بػذا ك أىػرامددا ك  ال يخزع

ك ال ِؿ آشػر ك آدكف ك ال حتى ِؿ زيػس ك ال ِؿ إزيذ. إنو زمٌغ ك 
فمدفة ك ال كل األزمشة. إنو قاىخ ِؿ كّل شيء ك كّل عمع ك نامػس ك 

أخالؽ. إنو زمغ ال يشتسي إلى مشطػمتشا الذسدضة، ال بل، ال يشتسي 
كل األزمشة السخيزة عالجيا العقل الكػني   إلى مجّخة درب التبانة.

. إفَّ ىحه األزمشة الستعفشة التي تتداقط الػاحجة بعج كل األمكشة في
اح اأُلخخى، َؿ ىي خط الجفاع قبل األخضخ ِؿ الدمغ الكػني الحي ر 

يتمّسذ رأسو ِب شكل جّجي. َؼ العقل الكػني أخح يمسمع عّجة الذغل 
ِؿ تجسضعيا ك بجء اإلقالع في ساحة الدمغ الكػني. ك سػؼ تبجأ 

المعبة الكػنضة، ال بل، الدلداؿ الكػني الحي بجأت مالمحو في الطيػر 
يجـػ الكػني عمى بعج سقػط أزماف التسضضد العخقي ك الصبقي، ك ال

داخ الخالفة في السكاف )الغخاكنج زيخك( ِؿ استشك غدكة مانياتغ،
االنفجارات اؿ الكػني أيزا ىحه االرتجاجات ك مغ مالمح الدلد الكػني، ك 

التي نذيجىا في الجائخة األصمضة ِؿ العقل الكػني. َؼ كسا بجأت المعبة 
بشي قخيطة ك قضشقاع، ك  في غار حّخاء ك يثخب، َؼ سػؼ تشتيي في

 ل.  بَ ك ىُ  العّدى  كمعابج الالت 

لكغ يا سضجكري دعضشي أعبخ إلى السعمع َؼ أنا بحاجة إلضو. إّف نفدي  -
تتألع، ك خضاؿ أنكضجك ال يبارح عضػني، ك أركاح الحيغ قَتْمتيع تالحقشي مغ 
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أماـ إصخاره ك سعضو ِؿ الػصػؿ إلى إلى شخكقو ثانضة. شخكؽ الذسذ 
رة إّياهالأكتشابذتع، تقـػ سضجكري ِب إرسالو إلى  في  –ساّلح أكرششابي، مححِّ

ِب السخاشخ الحقضقضة التي قج تقزي عمضو أثشاء عبػره بحخ  -دوالػقت نف
قفد إلى السخكب بشاءًا عمى مػافقة لع يباؿ جمجامر ِب التححيخات، ك  السػت.

إلية الخسخ حارسة بػابة العبػر، الفاتشة الحدشاء سضجكري، ك أَمَخْت ِب 
ذكي البأس ك القػة الفائقة، السجججضغ ِب األسمحة مخافقا مغ  21صعػد 

الفتاكة إلى السخكب، ألف ىحه الخحمة مخالفة ِؿ قخار اآللية، الحي يسشع عبػر 
أّي كائغ إلى الجديخة ك مقابمة أكتشابذتع. َفَعَمْت ذلظ تحّدبا ِؿ ىجسات قاتمة 

كل  في 25مغ الخجاؿ األقػياء،  50مغ كائشات مجيػلة. عجد السجّحفضغ 
بعج الشػتي أكرششابي.  جانب مغ الفمظ. جسضعيع مع السخافقضغ ىع تحت قضادة

غخكب الذسذ، انتطخ أكرششابي مقجارا مغ الػقت إلى أف أشخقت لضمى 
و مقجمة  مقابل قضذ في الصخؼ القخيب مغ الدساء. في ىحه األثشاء كجَّ

بعج ثالثة أمضاؿ السخكب ِب اتجاه ذيل الجّب األكبخ ك َأَمَخ ِب التجحيف. عمى 
سعخفة اتجاه الخياح، اـ ِب اختباره عمى ضيخ السخكب لِ مغ حجيقة سضجكري، ق

ك ذلظ ِب صعػد أحج الخجاؿ إلى أعمى الراري الخئضذ السشرػب في كسط 
السخكب ك سكب السضاه مغ ذلظ االرتفاع ِؿ يرار إلى تحجيج كجية الخيح، ك 

ط سضخ السخكب َس ألشخعة. إف خعمى أساس ذلظ َس ُيرجر أكامخه ِب َنْذِخ ا
بعج أف تربح الشجسة الثانضة مغ ذيل الجب األكبخ عمى يكػف كسا بجأ، ك 

يدار أكرششابي الػاقف في غخفة القضادة عمى سصح السخكب ك في مقجمتيا، 
لقائع الخمفي األيسغ ِؿ َس يصػي الذخاع الثالث مغ الخمف ك يشعصف إلى ا

االستخاحة إلى أف تربح نجسة القائع فا بِ الجّب، كالصمب مغ سبعة عذخ مجحّ 
جّحفػف الدبعة عذخ إلى الخمفي تمظ خمف غخفة القضادة، عشج ذاؾ يعػد الس

يشذخ الذخاع الثالث، ك يحىب عذخكف مغ السجّحفضغ ِؿ االستخاحة. أماكشيع ك 
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دخعة خسذ نجسات سساكية إلى أف يختخؽ َس يسخخ السخكب عباب البحخ بِ 
 ،درجة 33داكية لذخاع األكؿ مغ مقّجمة السخكب بِ قسة اشعاع نجسة جػلضضت 

حضشئح يعػد السجّحفػف العذخكف إلى أماكشيع. أّما الثالثة عذخ الباقػف َؼ 
عشج بمػغ السخكب حجكد ك يصػى الذخاع الجانبي. ستخاحة، ك يكػف دكرىع في اال

عة يجعل الشػتي سخ كشيع ك نجسة ركمضػ، يعػد السجّحفػف الثالثة عذخ إلى أما
يدضخ ِب تمظ الدخعة إلى أف يطيخ أكؿ شعاع نجسات سساكية، ك / 7السخكب/

درجة مع األفق. كقتيا يتبع الساّلح  77داكية لفجخ ِبالمػف األحسخ المضمكي بِ ا
ك مجسػعة نجـػ شخيق التبغ مع َشّي األشخعة األكلى ك الثالثة ك الجانبضة، 

ة الرضح يحّل الذخاع عشج اختفاء نجسإبقاء الذخاع األكسط مشذػرا. ك 
األكسط أيزا، ك يخّفف مغ سخعة السخكب إلى ثالث نجسات سساكية إلى أف 

بعج تحجيج خحمة الحىاب. ار الفمكي لِ يجخل حجكد جديخة الخمػد. ىكحا ىػ السد
تػجضو مقجمة السخكب نحػ الجّب األكبخ، شمَب اتجاه الخياح، كضبط األشخعة ك 

. إاّل أّف أكرششابي مغ جمجامر الشدكؿ إلى  الصابق الدفمي كي يخمج ِؿ الشـػ
األخضخ رفس تخكيع ِؿ السرضخ السجيػؿ في بحخ السػت، ك بخاصة في ىحا 

راح يذخح لو  التػقضت الحي أصبح بحخ السػت مطمسا تساما. أّما الشػتي ؼَ 
أّف األبخاج الفمكضة التي ترادؼ مػاقع مخكر السخكب فضيا خّط سضخ الخحمة، ك 

ية اح الخحمة ك اإلفالت مغ ىجسات الػحػش، ك خاصة أّف البجاتجّلل عمى نج
لػقت يكػف الذسذ في بخج الججي، في ىحا اتكػف مغ ذيل الجّب األكبخ. فَ 

ىحا يعشي أّف السخكب الحي بخجو ىػ بخج الججي َس ُيسزي لضمة ىادئة عمى ك 
، أقػؿ ، ؿِ  العسـػ ات شخسة حضغ يسّخ ىجس أنشا قج نتعّخض ؿِ  عمى العسـػ

. بخج الججيتقع بضغ الذسذ ك ، التي سَ الغجخية اليشجيةالذسذ فػؽ نجسة 
، َؼ إنظ، الشـػعمضظ أف تخمج ِؿ الخاحة ك لحلظ، قاؿ الشػتي، ال داعي ِلمقمق، ك 

مجامر . يبجك أّف الشػتي نجح في إقشاع جكسا ىػ كاضح، ميجكد مغ التعب
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السخافقػف َؼ قج تابع السخكب خط سضخه، أّما ِؿ االشسئشاف عمى الخحمة. 
 تػزَّعػا عمى سصح السخكب كسا يمي. سبعة مشيع حػؿ قسخة القضادة في

مة، أربعة في السؤخخة، كخسدة في كل جانب مغ السخكب. أّما جمجامر السقجِّ
      َؼ قج َغطَّ في نـػ عسضق في األسفل.                                                                     

لع يكغ ىادئا تساما. كانت األمػاج تؤرجح السخكب في البحخ لع يكغ ىائجا، ك 
بعس األكقات، ك كانت الشػارس تدعق فػؽ رؤسيع ىاربة مغ كشاكيط البحخ 
الجّبارة التي تسّدقيا ِب أنضابيا السخعبة، كانت ترصادىا ِؿ مجّخد دخػليا في 

الؿ آذانيا التي تذفط مغ خ جّقة متشاىضةة رؤياىا. كانت تتابع فخائديا بِ دائخ 
د مػقع الفخيدة، حتى، مغ خالؿ  حخكة. أىجأْ صجى أبدط ك  كانت تحجِّ

تشّفديا. تجػب، ىحه الػشاكيط، فػؽ أمػاج البحخ ِب خّفة ك دكف إحجاث أّي 
ضجضج. تخسل أشعة مغ عضػنيا الكخكية الحسخاء السخعبة إلى األفق ِؿ تحجيج 

                                 مػاج.       مػاقع األجداـ الستحخكة فػؽ األ
لع يالحع البّحارة أّية حخكة مخيبة في الجػار سػى زعضق الشػارس. ك ما 

كادت تسزي ساعة مغ اإلبحار، حتى تعّخض السخكب ِؿ ىجـػ صاعق مغ 
سخب مغ الػشاكيط البحخية الزخسة. دارْت معخكة شخسة بضشيع، إْذ َتعَّ قتل 

ثالثة مغ البّحارة  السياجع، ك في الػقت نفدو، َتعَّ اختصاؼ أثشضغ مغ الدخب
سضفو الفػالذي، استصاع أحجىع َشْعَغ مختصفو، ِب  في الدساءالسخافقضغ، ك 

شعشة قاتمة، مسا أّدى إلى سقػشو مغ بضغ مخالبو في البحخ قخيبا مغ 
قج  السخكب، ك ِب الكاد استصاع رفاقو إنقاذه مغ بضغ لجج األمػاج، حضث كاف

ْت إلى كدخ عطع التخقػة. ك في الحاؿ  ة في كتفو ُقْخَب عشقو أدَّ تعّخض ِؿ َعزَّ
صشع الَبّحار السختز ِب معالجة السرابضغ ِب سبب السعارؾ إْف مع األعجاء 
مغ البذخ، أك مع الػحػش الزارية، صشع عجضشة مغ دقضق قذػر الخماف 

سكَب عمى الخمضط مقاديخ مع دقضق الكسػف ك الدنجبضل ك دقضق أكراؽ الغار. 
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ؽ البخدي ك معضشة مغ الشبضح األبضس ك زيت الديتػف. َفَخَش العجضشة عمى كر
ه ِب القّشب السرشكضعو فػؽ عطع الكتف كالتخقػة، ك  ػع مغ خضػط الحخيخ شجَّ

شمَب مشو أف يختاح ك أاّل يدتعسل ساعجه السراب. أمخه الشػتي ِب اليشجي، ك 
جامر نائع ىشاؾ. تابع السخكب رحمتو بعج انتياء الشدكؿ إلى األسفل حضث جم

السعخكة ك الفػضى التي سادت في مدار الخحمة، ك في تمظ السعسعة انحخؼ 
السخكب، في غفمة مغ أكرششابي، بعج أف أصبحت الشجسة الثالثة مغ ذيل 

عصف بعج أف تربح الجّب األكبخ إلى يداره. أّما خط الدضخ كاف يقتزي أف يش
مغ ذيل الجب األكبخ إلى يداره، ك ِب سَبِب ىحه  ضة)ال الثالثة(الشجسة الثان

السدافة الفمكضة التي تع تجاكزىا، دخل السخكب في مشصقة غضخ آمشة. إاّل أف 
قاد السخكب ِب حدب السدار السخصَّط. غ عمى عمع ِبسا حرل، ك الشػتي لع يك

شو لع يذّكل لكغ الذظ بجأ يداكره حضغ الَح لو الذعاع األحسخ المضمكي، لك
رة مع األفق، ك ىي الداكية  درجة، حضشحاؾ بجأ ِب ترحضح  77الداكية السقخَّ

كب ِب مدار السخكب، لكغ كسا يبجك كاف قج فات األكاف. في األثشاء بجأ السخ 
سخاجضح األشفاؿ في أياـ األعضاد. لكغ مع مخكر التأرجح فػؽ سصح البحخ، كَ 

ع، ك قامات الػقت صارت حخكة األمػاج عشضفة، ك زك  ايا التأرجح بجأت تتػسَّ
أنيع قج دخمػا في قمب ح أماـ الشػتي. أدرؾ في الحاؿ ِب األمػاج بجأت تمػ 

ذانيع، ك الجحضع، ك أّف عاصفة ىػجاء تياجسيع. راح صفضخ الخياح يرعُّ آ
ؿ السخكب إلى، مجخد، سفضشة كر األمػاج تمصع السخكب ِب  قضة عشٍف. تحػَّ

ارة قادريغ  تزخب السخكب دكف رحسة. لع يعجْ خعبة، ك تتقاذفيا األمػاج الس البحَّ
َخْت أربعة مجاذيف مغ الجانب األيسغ ك ثالثة مغ عمى التحكع بِ  السخكب. تكدَّ
فضغ إلى أعساؽ السضاه اليائجة، قحفت األمػاج ىؤالء السجحَ خ، ك الجانب األيد

ؽ كتحصََّع الراري الخديف، َزَبج األمػاج كالخذاذ الستصايخ  كراحت األشخعة تتسدَّ
ارة فخصة الخؤية لِ  سعخفة ما حرل. أّما الحضػانات السفتخسة مشيا لع يتخؾ ِلمبحَّ
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التي لع يحالفيا الحع ِؿ االبتعاد مغ دائخة ىحا اإلعرار السجّمخ، َؼ ىي 
أيزا كانت تتصايخ َؾ َقَدِل الحشصة في زكابع الرضف في بضادر أكركؾ، ك 

ّرَفت أجشحتي ؿ كثضخ مشيا تقَّ ا ك سقَصت َؾ الدياـ في لجج األمػاج ِؿ تتحػَّ
كانت الفقسات، التي لع تمحق  إلى شعاـ ِؿ أسساؾ القخش ك حضتاف األكركا، ك

ألعساؽ، ترصجـ ِب جػانب السخكب كالراري الخئضذ ِب عشف مغػص إلى الِ 
ارة. كاد السخكك  ب يشقمب عمى خرخه تتصايخ أحذاءىا ك دماءىا في كجػه البحَّ

ضدتقخ ، لكغ ِلُحْدِغ حطيع، تعخَّض ِلسػجة عسالقة مغ الصخؼ الضدار لِ األيدخ
بضغ األمػاج. ك في األثشاء أَمَخ الشػتي أثشضغ مغ السخافقضغ ِب الشدكؿ إلى 
األسفل ك إيقاظ جمجامر، إْف لع يكغ قج استضقع َبْعج. حضغ كانت األمػاج 

ندلت مغ األعالي  تزخب السخكب ك َمغ ك ما عمضيا، كانت اإللية نضدػف قج
إلى حضث ابشيا جمجامر كاف نائسا في الصابق الدفمي. أيقطتو مغ الشـػ ك 

أنو َبمََّغتو قخار اآللية الستزسغ إنقاذه مع السخكب ك جسضع السخافقضغ معو، ك 
ضكػف خالجا في أشيخ مكاف عمى اإلشالؽ، َسضكػف ِبسشأى عغ التحّمل، كأنو سَ 

ثشاف في شخيقيسا إلضو، األثشاء كاف السخافقاف األ  ك لغ تأكمو الجيجاف أبجا. في
ىػ يتحجث مع شخز، ك عشج كصػليسا إلضو لع يخيا أحجا سػاه، ك كسسعاه ك 

مبا مشو مختبكضغ. ش ار الجخيح الحي يخمج ِلمخاحة كىػ نائع. كانا مبّممضغ البحّ 
مقابمة الشػتي. صعجكا في الحاؿ إلى الدصح الرعػد إلى سصح السخكب ك 

األمػاج العاتضة تزخب الرػاري ك األشخعة الستبقضة، راحت السضاه تغسخ حضث 
رؤسيع ك تمصع كجػىيع. كاف جمجامر قج كضع أسمحتو كميا في األسفل، 

ك شاال ك كاف يختجي جمبابو األبضس ك الدّنار القخمدي الحي بو يذّج خرخه، 
ى تداقط مغ شعخه السدجؿ عمكانت السضاه تعمى كتفو. تخابي المػف 

أنو لع يعج يدضصخ غخفة القضادة، أدرؾ في الحاؿ بِ  اقتخب مغ الشػتي فيكتفضو.
مخخكج مغ دّكامة بي مشو أف يفعل شضئا يداعجىع لِ عمى السخكب. شمَب أكرششا
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و جمجامر إلى كسط السخكب عشج الراري  ىحا اإلعرار اليائج. تػجَّ
ا إلى مدتػى كتفو ك خفعيالخئضذ، أمدَظ بو ِبضجه الضدخى، أّما يجه الضسشى فَ 

ىا ِب اتجاه األمػاج العسالقة ك أمخىا قائال: ِب اسع كالجتي اإللية نضدػف  مجَّ
ي إاّل ما ىيا العاصفة ِب أف تيجأَف حاال، ك يا أيتيا األمػاج ك آأمخِؾ يا أيت

اختفت األمػاج. أّما البّحارة ك قائجىع َؼ قج لحطات حتى ىجأت العاصفة ك 
اـ ىحا الحي تحّكَع ِب كا،  تسّمكيع الخعب ك الحىػؿ أمانعقجت ألدشتيع مسا رأ

إصالح ما أفدجتو بجء بِ األمػاج اليائجة. شمَب الشػتي مغ بّحارتو الالعاصفة ك 
العاصفة، أّما جمجامر َؼ قج حسل الدالؿ ك شبكة الرضج تاركا رأس الحبل 

كراح يرصاد مختمف أنػاع األسساؾ خضغ عشجىع. غصذ في أعساؽ البحخ،الث
القػاقع دمعصانات ك ك يجسع جخاد البحخ ك الخكبضاف ك الكخكشج ك القشافح ك ال

الكدبخة الرفخاء حخ الصحالب كالدخخدضات ك القخيجس. كجسع مغ أعذاب البك 
(. جسَع صضجه في يشبػع الذباب)التي ُتعخؼ ِب ي كالغػتػكػال ك الجخجضخ البحخ ك 

لو   َمّجكا خكب.مشيع أف يدحبػىا إلى ضيخ الس شمب الذبكة الزخسة ك
زخكا ذاؾ البّحار الحي تعخَّض شمب مشيع أف يحضرعج إلى الدصح. الػريذ لِ 

و، ك َشمَب مغ البّحار يجـػ الػشػاط الستػّحر. سألو عغ حالو ك عغ جخحلِ 
ف يبجأ ِبتحزضخ َلْدقة ججيجة اإلصابات السختمفة، أالسختز ِبسعالجة الجخحى ك 

 مدحػؽ مغ أشػاؾ القشفح البحخي ك حضث تذسل مكّػنات عجضشتيا عمى:ِب 
سخخذ البحخ. ك  الغارؽ مع دقضق الذاي األسػد ك جخاد األعساقذخة الكخكشج ك 

سقجار كّف الضج الشبضح األبضس ككسذة بِ دَكب فػؽ الخمضط زيت كبج الحػت ك يُ 
مغ ثع ُيْفَخش َجغ الخمضط مع الحّشاء اليشجي ك مغ بضس الدسظ السياجخ. ُيعْ 

ػني. تػضع ىحه المدقة مكاف المدقة القجيسة بعج غدل عمى الػرؽ الفخع
ج اقتدسػا األعساؿ فضسا الجخح ِب ماء البحخ ك زيت الشخضل. أّما البحارة، َؼ ق

في األثشاء دعاه الشػتي إلى غخفة القضادة، ريثسا يشتيػف مغ بضشيع. 
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اإلصالحات ك تجيضد الصعاـ. ك راح يذخح لو ما حرل أثشاء مياجسة 
أْشَمعو عمى الدمغ خمال بدضصا حرل في َخّط الدضخ، ك ك كضف أف  الػشاكيط،
انتيى البّحارة مغ تحزضخ األشعسة، ك معالجة  مػصػؿ إلى الجديخة.لِ الستبقي 

ة ِباألشعسة الستشّػعة جخح البحّار السراب. كانت الصاكلة السدتصضمة السمضئ
عَّ الصمب مغ عمى شػؿ شخفضيا كانت السقاعج الخذبضة جاىدة، ك تَ جاىدة، ك 

الشػتي ِب التفّزل إلى الصاكلة. حضشيا كانت الدساء قج اكتَدت ِب كشاح 
ائل قمضال إلى البشفدجي متجّرج في األلػاف، بجءا مغ المضمكي، ثع األحسخ الس

. كانت الشجـػ تغادر تباعا الحجيقة الدساكيةالفاتح كثع األحسخ كالبختقالي، ك 
الشبضح أيجىع كؤسيع الخذبضة الستخعة بِ  فيكقف الجسضع حػؿ شاكلة الصعاـ ك 

و إلى الدساء شاكخا إياىا ي ىحه األثشاء رفع الشػتي كأسو ك األحسخ، ف تػجَّ
ـّ العحارى، القسخ الحبضب الجسضل  عمى حسايتيا ليع، ك شاكخا إلية الحب، ُأ

ـ الذكخ أيزا ِؿ أيقػنات رفضقة العذاؽ، التي تذعُّ  ِب نػرىا السقجس. ك َقجَّ 
ىع يقػمػف ِب عسميع و إلى أركاح ىؤالء الحيغ قزػا ك الػفاء، ثع تػجّ ب ك الح

خ ِب خرا ليع الحسضجة ك أخالقيع ك يجافعػف عغ السخكب ك َمغ عمضو، ك ذكَّ
شجاعتيع الفائقة. شمَب مغ الجسضع أف يدكبػا نبضح كؤسيع في الخفضعة ك 

سخ ِؿ أركاحيع، ىتفػا بضح األحالبحخ إكخاما ِؿ أركاحيع الحديشة. خالؿ تقجيع الش
)األمػات( َس يبقػف أحضاءا في ِب أنيعرػت مجمجٍل ِب حضاتيع ك أقدسػا بِ 

ذاكختيع ما دامت القسخ األـ تصّل عمضيع كّل لضمة مغ عمضائيا السقّجس. تابع 
السخكب رحمتو إلى حجيقة الذسذ التي يدكشيا أبػ البذخية، ك عشج شخكؽ 

    لجديخة حضث يدكشيا أبػ البذخيةا نجسة قضذ كاف السخكب قج كصل إلى
ـَ الشػتي مغ جمجامر قائال: ىا قج -أكتشابذتع - . ك في ىحه األثشاء تقّج

شعضجؾ إلى حضث أتضت ظ، لِ كصمشا، سػؼ نشتطخؾ ىشا ريثسا تشتيي مغ زيارت
مشو. أّما نحغ َؼ َس نقـػ ِب تجيضد السخكب عمى أكسل ما يسكغ تجيضده، ك 
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الحىاب إلصو. ندؿ جمجامر ك سار إلى حضث أكتشابذتع اآلف يسكشظ الشدكؿ ك 
يشتطخه. ألقى جمجامر تحضة السمػؾ عمضو، كحّجثو عغ مغامخاتو ك مآثخه التي 

ضق الحي َسبَّبو لو اجتخحيا مع رفضقو ك صشػه أنكضجك، ك َبضََّغ لو الحدف العس
 رجمة حضغ رأى صجيقو جثة ىامجة ك الجكدمػت رفضقو، ككضف أنو ُأصضب بِ 

يأكل عضػنو ك أعزاءه. راح يصمب مشو إنقاذه مغ ذاؾ السرضخ، ك مداعجتو 
ِؿ الحرػؿ عمى الخمػد. حضغ الحع أكتشابذتع إصخاره في الدعي نحػ الخمػد 
قاـ ِب َعْخض فخصة عمضو ِؿ يربح خالجا. إذا تسكَّغ مغ البقاء متضقطا دكف 

ل إلى الحضاة األبجية. إنو َس يرلضالي، فَ  7أياـ ك  6شـػ ِؿ مجة أف يغمبو ال
ك لكغ جمجامر يفذل في ىحا االختبار، إاّل أنو ضلَّ يمّح عمى أكتشابذتع ك 

الخمػد. تذعخ زكجة  زكجتو في إيجاد شخيقة ُأخخى لو كي يحرل عمى
الذفقة عمضو، َؼ تجّلو عمى عذب سحخي تحت البحخ ِب إمكانو أكتشابذتع بِ 

ة، صخيقة غامزو عمى مرضخه اآلخخكي بِ إرجاع الذباب. أّما أكتشابذتع َفأْشَمع
ىحه البدضصة.لكشو شياية أّي إنداف فاٍف عمى َفيػ يعخؼ ِبأفَّ نيايتو َستكػف كَ 

إّنظ يا جمجامر َس جعمو يعتقج ِبأنَّو َسضكػف ِبسشأى عغ السػت؛ إْذ قاؿ لو:"
 الضخقات التي مألت عضػف غ التحمُّل، كلغ تصالظ الحذخات ك َتْفَمت مغ التعّفغ م

تعضر سَ  الجيجاف.ػؾ أنكضجك. لغ تجخَل تحت األرض كلغ تأكمظ الجػارح ك صش
في مكاف شاىخ إلى األبج. ك اآلف عمضظ أْف تختاح ك تشاـ ىشا، ك حضغ تجج 
نفدظ جاىدا ِؿ العػدة َؼ الساّلح أكرششابي َس يعضجؾ إلى حضث أتضت. ُكْغ 

الحضاة ُتْكَتُب عمى يقطا! راقب الدساء َجّضجا! َؼ كثضخ مغ أسخار الكػف ك 
. يجب أْف تخاقبو ُضَحمُِّق ندٌخ ذىبّي ِب اتجاه كالدة الذسذسَ  صفحتيا البيّضة.

ل األحجاث الت ي َس تقع، ألفَّ مرضخؾ ك تخافقو في مدضختو الكػنضة ك تدجِّ
سدار ىحا الشدخ الحي يتبع الذسذ األبجّي كمرضخ ندمظ مغ بعجؾ متعمٌِّق بِ 

ه الحقضبة الجمجية، معمػمات سخّية ك تفاصضل دقضقة ىشا، في ىح تججسَ  ابجا.
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ِؿ الخمػز السثبتة عمى الخخائط السخفقة. إنَّيا َس  مع الذخكحات الالزمة
تكذف لظ ما َس يحجث في أزماف قادمة مغ كػارث ك حخائق عطضسة ك 

خة. إّياؾ أْف َتْعبَث بيا أك َتزضع مشظ"                                                    .                              حخكب مجمِّ
ذلظ ألف القجـك و تعخَّض جمجامر أِلحجاث كمخاشخ مسضتة، ك في شخيق عػدت

مات، ك الحي يت جخَّأ ك يصأ أرض ىحه الجديخة، إلى ىحه الجديخة ىػ مغ السحخَّ
َج أسمحتو ك قاـ كؽ السػت ال محالة. ضحسَ  ِب ندؿ جمجامر إلى األسفل، تفقَّ

تختضبيا ك تجيضدىا كي ال يتأخخ في ارتجائيا عشج الزخكرة. كاف جمجامر قج 
َؾ ىجية مغ السمظ الدػري أجضشػر، كالج األمضخة  حرل عمى ىحه األسمحة

حضغ كاف في رحمتو مع صجيقو أنكضجك ِؿ َقْصِع األشجار مغ أرزات  أكركب،
َر لبشاف، ك السمظ كاف قج عثخ عمضيا في حجيقة قرخه. حرل ذ لظ حضغ قخَّ

كبضخ آلية الضػناف زيػس ِب اختصاؼ ابشة السمظ أجضشػر، األمضخة أكركب 
ِب صْشِع  ،إلو الشار،يا أكعد)زيػس( ِؿ ابشو ىضبايدتػسشقضقة قجمػس. حضش

حجيقة  شفدو. ك قاـ زيػس ِب حسميا في صشاديق ذىبضة إلىأسمحة حخبضة بِ 
ِؿ العخكس، ك مغ ثّع اختصف  مغ شخؼ كاحج( ميخاقرخ السمظ، معتبخا إّياىا)

ى الدصح ك تػجَّو إلى صعَج جمجامر إلجيا في جبل األكلسب. أكركب ك تدكّ 
شطخه. كانت الدساء قج لعارضة الجانبضة مصمقا العشاف لِ استشج إلى االسقجمة، ك 
َؾ السخكب، كراح الشػتي يدتجؿ مدار الخحمة خمعت ثػبي ا السدركر حضغ تحخَّ

السخكب ك الذسذ( ىػ نفدو، يدضخاف إلى )ف شخيقيساالذسذ ك الطالؿ. كابِ 
رسػمات أجخاىا أبحخ السخكب. أّما أكرششابي، َفبعج حدابات ك  ىكحاب، ك الغخك 

ل إلى كجػب إبق اء ضّل الراري الخئضذ في عمى صحائف القضادة، تػصَّ
عسال حثضثا ك دقضقا مغ القائج  ىحا السدار يدتجعيمشترف كأماـ السخكب. ك 

اإلتجاه مغ خالؿ السجّحفضغ ك األشخعة، ما التحّكع ِب الدخعة ك  كالصاقع، ؿِ 
ابع  مػاكب الجالفضغ يجعل بقاءىع في السدار الرحضح. كاف جمجامر يت
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لسخكب عمى الصخفضغ، ك كأنيا تقـػ ِب دكر دلضل البحخ ك التدمضة. السخافقة اِل 
قػفا ك ك في بعس األحضاف كاف بعزا مشيا ُيْخِخج نرف جدجه مغ السضاه ك 

يقـػ ِب حخكات لػلبضة ِؿ اإلثارة، ك كأنيا تخسل إشارات الرجاقة ليع. ك في 
البعضج الحع الشػافضخ التي تذّكميا الحضتاف أثشاء تشّفديا، ك خمفيا الشػارس 

ا، كسا أنيا تخافق السخكب أيزا ك تقتات ترصاد األسساؾ الستصايخة مغ حػلي
تطيخ عمى الدصح. أمزى جمجامر األسساؾ التي قج مغ مخّمفات األشعسة ك 

 دصح، كاف خضاؿحضغ صعج ثانضة إلى التخة الطيضخة في الصابق األسفل، ك ف
ضّل( الراري الخئضذ قج انقمب إلى خمف السخكب، ك كاف مسجدا عمى شػؿ )

السخكب ك في مشترفيا، حتى امتّج قمضال مشو عمى سصح السضاه. نادى الشػتي 
ك راحا يتحجثاف عغ السغامخات التي قاـ كّل  عمى جمجامر إلى غخفة القضادة،

كاحج مشيسا، ك األحجاث ك السخاشخ التي تعّخضا ليا في حضاتيسا السثضخة. بعج 
د الطلّ  الحَع الشػتّي غضاب الشػارس مغ مدافة متخ كاحج عمى مضاه البحخ، تسجُّ

لحا  الجػار، ك أيزا غضاب الجالفضغ مغ حػلو، ك جمجامر أيزا الحَع ذلظ.
الجالفضغ عغ مشصقتيع، ك تداءؿ ما إذا كاف لو عغ سبب ىجخة الشػارس ك سأ

ذلظ دلضال عمى حجكث زلداؿ في مكاف قخيب. قاؿ جمجامر ِؿ الشػتي: ىل 
ُيْعَقل أّف زلداال قج حجَث في مكاف ما، أك عمى كشظ الحجكث؟ َؼ الحضػانات 

اؤىا أك ىخكبيا أ يكػُف اختف حجكث الدالزؿ.تي تدتذعخ بِ ىي أّكؿ الكائشات ال
الشػتي ِؿ اختفاء رفاؽ مغ السكاف استذعارا ِؿ خصٍخ داىع؟. بجأ الذظ يداكر 

حخ ك سمػؾ الحضػانات السخافقة يػ َؾ َبّحار متسّخس ك خبضخ في البالجرب، فَ 
الجالفضغ تيخب لسخاكب، تػقَّع ِب كجػد خصخ، غضخ الدلداؿ، جعل الشػارس ك اِل 

ندؿ جمجامر إلى األسفل ك أخَخَج أسمحتو في األثشاء مغ محضط السخكب. 
بضشسا ىػ يختجي درعو الحي يحسل أربعة ك خسدضغ عجادا أِلخصار شارئة. ك است

ألف َزَرد عمى شبقتضغ سسضكتضغ، يفرل بضشيسا كتَّاف غمضع مغ الرػؼ 
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د ِب بصانة داخمضة َلّضشة. ىحا الجرع يغصي رأسو ك ذراعضو إلى  الضػناني، مَدكَّ
يشحجر إلى الخكبتضغ، ك الخػذة السرشػعة مغ أَخفِّ السعادف  السعرسضغ، ك

و ك السقّداة في كضخ ىضبايدتػس ِب الشار السقّجسة. ك بضشسا ىػ يمبذ أسمحت
َض السخكب لِ  يجـػ مباغت مغ األخصبػت العسالؽ، ذاؾ الحضػاف يتشّكبيا، تعخَّ

اقميا، كضف الحي كاف دائسا مادة ِؿ القرز السخعبة التي كانت األجضاؿ تتش
ع الدفغ ك يقزي عمى البّحارة ِب كحذضة مخعبة. ىحا الػحر  أنو كاف يحصِّ

أذرعو الخىضبة، ك التي يتجاكز ؽ ذك األذرع الدبعة راح يزخب ِبعشف بِ العسال 
شػؿ كّل ذراع مشيا التدعة أمتار، ك قصخ الحراع يقارب الثالث يخدات، ك ىػ 

اإلضافة جية الباششضة مغ الحراع، بِ في الدائخة ماّصة متػّضعة  99مدّكد ِب 
سخالب األُسػد ال ُتدتخَجـ مخالب سضفضة تحضط ِب الجكائخ، كىي مخفضة كَ  إلى

كأنيا جدء مغ الجكائخ الساّصة تجعل الفخيدة ك  إاّل أثشاء االفتخاس. ىحه
، ك حضشيا  الحراع، ك بحلظ يكػف مغ السدتحضل اإلفالت مغ السرضخ السحتـػ

تسديقيا ِؿ تحىب في رحمتيا األخضخة بضغ عرارات معجة ك  تقـػ السخالب ِب 
خصبػط قج التيع أمعاء السفتخس. عشج دخػؿ جمجامر ساحة القتاؿ، كاف األ

شمب مشيع الحاؿ راح يجافع عغ البّحارة ِبذجاعة فائقة، ك  فيثالثة بّحارة، ك 
ل لػحر الغادر. راح البصأف يبتعجكا عغ الداحة ك يتخكػه كحضجا مع ىحا ا

حات. لقج دارت كّل قػتو ك لع يجعو يشاؿ مغ البّحارة ك ال مشو ىػ ِب اليقاتل بِ 
رأسو غ األخصبػط العسالؽ. كاف جدج جمجامر ك بضمعخكة شخسة بضشو ك 

محسضا ِب الدرد ك الخػذة السرشػعة مغ ِقَبل إلو الشار، الحّجاد الساىخ الحي 
جّبارة. لحلظ كاف أسمحتيع الشع عخكش اآللية في جبل األكلسب ك ير

األخصبػط في ىضجاف مخيع، ِؿ أّف ضخبات أذرعو لع تشل مغ جدج جمجامر 
ك لع تجخحو حّتى، إاّل أنو استصاع أف يمفَّ إحجى أذرعو عمى خرخه ك يخفعو 

جفعو إلى فسو، إاّل أّف جمجامر غ عمى ضيخ السخكب. كاف َييعُّ بِ في اليػاء م
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راح يعسل سضفو مغ كّساشتيا، ك  عشضف، تحخيخ يجيواستصاع، بعج صخاع 
الجّبار، القاشع حّتى ِؿ الحجيج، ضاربا ذراع األخصبػط، ك استصاع أف يذّميا 

عمى ِب شعشاتو السحكسة. ك في األثشاء، ك حضغ ُشمَّت الحراع سقَط جمجامر 
انتطاره، لكشو استصاع القفد إلى سصح حافة السخكب حضث فع الػحر ِب 

راع التي تقتخب مشو، إاّل أنيا كانت تشبت مغ ججيج. السخكب، ك راح يقصع الح
يجّجُد أذرعو كّمسا تعخَّضت لمبتخ،  تسّمكو الخػؼ مغ ىحا الػحر العسالؽ الحي

لحا اختبأ خمف الراري  أدرؾ ِب أفَّ التخّمز مشو ال يسكغ إاّل ِب قتل الخأس.فَ 
لحا اضصخ حضث ال ترمو األذرع، ك لع تتسكغ مغ إدراكو أك لسدو. الخئضذ بِ 

ؽ سصح السخكب، َؼ في تحجيج األشضاء فػلى إخخاج رأسو لِ الػحر العسالؽ إ
َمْسِح البرخ قَفَد جمجامر غارسا سضفو الجّبار في عضغ الػحر، الحاؿ، ك بِ 

بعج أف  ضّل يزغط إلى أف أخخجو مغ الصخؼ اآلخخ مغ رأسو، ك لع ييجا إالّ 
ّحارة بجؿ ك باتت شعاما ِؿ الب سقصت في مضاه البحخ،تيادت األذرع العسالقة ك 

كانت السعخكة األخضخة بضشيع ك بضغ الػحػش الخخافضة. أف يكػنػا ىع شعامو. 
باتت السدافة الستبّقضة بضغ السخكب ك الَبّخ آمشا، خالضا مغ السخاشخ القاتمة. 
تابع الشػتي مداره نحػ السضشاء اآلمغ، نحػ بّػابة العبػر، إلى كػخ سضجكري 

 نعة الخسخ السقجَّس.     الجسضمة صا
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                                         – 7 – 
 صقذ االيخكتضكي                                  جمجامر يحرل عمى الخمػد مغ خالؿ ال

كانت سضجكري ِب انتطار جمجامر عشج الذّط. ك لّسا رأتو متدخا ِب سػائل 
ك دماء األخصبػط، شَمَبت مشو مخافقتيا إلى قرخىا كي يدتحّع ك يختاح، ك 

بادئ األمخ امتشع عغ  مغ ثّع يتابع رحمتو في البحث عغ الخمػد. في
لكغ، ك بعج إلحاح سضجكري ك تقجيع حجج مشصقضة، اقتشع جمجامر مخافقتيا ك 

ك أشاع رغبتيا. أخحْت ِب يجه ك قادتو إلى الحجيقة، حضث الػركد ك الشباتات 
األرضضة ك الدساكية ِب مختمف فرائميا ك أنػاعيا، ُتدخُّ الشطخ ك تخمب 

ات العصخية، األلباب ك تزّػع السكاف ِب الخكائح األّخاذة. بجأ مغ قدع الشبات
التي تزحظ ِؿ  )الجػري(ضيا، كانت الػردة الجمذقضةك أّكؿ كردة كقع نطخه عم
الخائحة اإلليضة، ك ِب جانبيا إكمضل الجبل ك القخنفل الشاضخ إلضيا كُتْشِعُع عمضو بِ 

ك شجضخة الحّشاء، تمظ التي تحاكي الدنبق السعتج ِب قامتو السيضػب ك الحي 
الجارديشضا السجاكر ِؿ خّف ع، حامي الضاسسضغ األحسخ ك ّف مخييتصّمع ِؿ نبات كَ 

الجسل ك الضاسسضغ اليشجي ك جمج الشسخ الستػّضع تحت الشارنج الحي يطّمل 
تجاكزا ىحه  .يحاف ك أكركضج الفخاشةالدػسغ ك البشفدج ك الشخجذ أماـ الخ 

الجشضشة األرضضة إلى الذجضخات ك أشجار الديشة. َؼ كاف فضيا البدتاشضا 
بضزاء ك الدرقاء ك الجفمة ك الضاسسضغ اليشجي األبضس، ك شجخة الفمفل ِب ال

الػرؽ الخفضع ك العخيس ك شجخة كػريديا ك الدخك. كانت سضجكري تفكِّخ ِب 
اقتصاؼ مجسػعة ذات عصخ فّػاح  ِؿ كضعيا في السضاه التي َس تجيدىا ِؿ 

ي تحػي الشباتات حّساـ جمجامر، لكشيا آثَخت ِب السخكر معو في الحجائق الت
                              ر أصابع الكافخ.                                       العرارية ك الذػكضة، َؾ الرّبار العادي ك صّبا

أخحتو إلى قدع أبراؿ الديشة ك نباتات الديشة العذبضة ك الحػلضات ك مشيا 



75 

ك جازانضا ك استخ ك سضمضغ ك الشخجذ، المضمضع، الغالديػس ك شقائق الشعساف 
األقحػاف ك السشثػر ك َشّب المضل ك عخؼ الجيظ. دخال إلى حجيقة الستدّمقات 
ك السّجادات، َؼ كاف الضاسسضغ الجمذقي يبتدع ِؿ القادمضغ إلضو، ك ِب جػاره 

تجاكزا نخضل الديشة ك مشيا  غ ك االنتضجػف تجاعب شخبػش السمظ.سّت الحد
شخضل الكشاري، نخضل ذيل الصاككس ك نخضل ذيل الجسل. نخضل ذيل الدسكة، ال

 َخَجـ الدساء ِب تجيضد كّل شيء.ك في األثشاء، كانت قج أَسخَّت ِؿ الػصضفات 
ضة، بجءا مغ السضاه السعّصخة ِؿ االستحساـ، إلى الػلضسة السمػكضة نرف اإللي

دخػليسا السذخكبات األرضضة ك الخكحضة. ُقَبضل السكّػنة مغ أشايب األشعسة ك 
ِؿ الفشاء، راح جمجامر يعضج الرػرة الخضالضة في دماغو، حضث الػركد ك 

ك في أحج  َزػِّع الفزاء ِب ركائحيا الدكضة.األزىار ِب مختمف أنػاعيا تُ 
األركاف كانت الَعَدمّضة تتذابظ مع الضاسسضغ األبضس ك أزرار االقحػاف، ك ِب 

ّل، ك الَحَبق الغارديشضا تعانق الف، ك ل الدنابق عمى القخنفل األحسخجػارىا تتساي
عصخ دىخة الخجػؿ التي تسأل السحضط بِ كأنيا تتحّجث عغ الييسذ ِؿ الخيحاف ك 

أنثػي مجكِّخ. ك ِب مػاجيتيا تتخاقز عضػف البشفدج عمى إيقاع اىتدازات 
ا ِب أجشحتيا الصخية. شقائق الشعساف الجمػية حضث الفخاشات تمثع شفاىي

الة الَحّساـ. كاف قج َتعّخى مغ ثضابو تساما، ك كاف قج َسَكَب دَخَمت عمضو في ص
رة الػرد الجمذقي ك عمى رأسو مديجا مغ معاجضغ مدتخخجة مغ عرا

لحضتو ِب كاف يجعظ شعخه ك القخنفل. مع معجػف أكراؽ الغار ك  الفلّ الغارديشضا ك 
سعّصخ ت تدكب الساء الراح. حضشحاؾ أَخَحت سضجكري الػعاء ك الخغػة الفػَّاحة
كانت تتبعيا ِب لشاعسة، ك تفخؾ جدجه ِب االسفشجة البحخية اعمى رأسو ك 

لسداتيا البالغة الخّقة ك الشعػمة. ُأثضخ جمجامر مغ لسداتيا الخقضقة. كانت 
سضجكري تختجي جمبابا ذىبّي المػف مقّربا ِب خضػط سػداء بخَّاقة، مفتػح مغ 

كاف  التَفَت إلضيا.قضغ خارجا. عشج نحخىا إلى أسفل صجرىا حضث نيجييا السشجل
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سدتػى صجرىا. أّما ىي، َؼ دفعت صجرىا إلى األماـ إلى أف الَمَدت رأسو بِ 
حمستاىا خجكده. كانت السالمدة تمظ كفضمة ِب أف تدكخه. َدَفَغ كجيو بضغ 
نيجييا، ك راح يجاعبيسا ِب يجيو ك يزغصيسا عمى كجيو. راحت سضجكري 

بضغ نيجييا، ك تمقع حمستيا في فسو مخضعة إياه َتذجُّ شعخه مبعجة رأسو مغ 
إكدضخ الحضاة. فتح فسو َكسا الخضضع ك التقسيا تمقائضا َؾ حّبات كخز خسخية 
مجاّلة مغ عشاقضج متزاّبة في كتمة سسخاء مذّعة. كل عشقػد، ِب حجع كفِّ 

 الضج، مذجكد قائع متػّفد في تحّج ِؿ الجاذبضة ك شيػة الحكػر. َسَحَب حمستيا،
تػّقَف عغ  ِب فسو، إلى ربع الشيج، ضلَّ يسزُّ الشيج إلى أف آلسيا، حضشيا

يخضع، حمستيا ك يمعق محضصيا، مجاعبا الشيج اآلخخ ِب  الدحب، ك راح 
َأندَؿ جمبابيا مغ عمى كتفضيا. اندلق إلى بضغ ساقضيا، حضشحاؾ راح  كّفو.

ِب فسو إلى  يمسذ جدجىا مغ الكتفضغ مخكرا ِب الخرخ ك مؤخختيا. ندؿَ 
تيا، الكأس اإلليضة، ك راح يبحث فضيا ِب لدانو عغ البحكر الدساكية.  سخَّ

َدت ِب جانبو عارية تسا أشخاؼ أناممو ك ما. أّما ىػ، َؼ بجأ ِب رسسيا بِ تسجَّ
زائيا الشاعسة، الصخية، الجافئة.. باشغ َكّفو مدّببا قذعخيخة ك رجفانا في أع

 لعّر كاف كسا ا الكيف السقجَّس بضغ ساقضيا. لع يكغ يعخؼ الدّخ السخبَّأ في
تشحشحْت تحتو ِؿ يأخح كل عزٍػ مكانو  .دّقات القمبدافئا يشبس عمى َكْقِع 

ؾ حػضيا في ك تحخّ  َخْرخِه راحت تزغصو مغ ِب شكٍل جّضج ك صحضح، ك
جتضاز البخزخ حثاف عغ حافة الياكية. يعسالف الِ . كالىسا يبالجيات كميا

السطمع. يدعضاف ِؿ إشفاء الحخيق السذتعل في األسفل.  الزائع في الكيف
اندلقت جخاثضع الجشذ مغ دماغيسا، عبخ الجـ، إلى أعزائيسا حاممة معيا 
الحػاس الخسدة، بل ك الدادسة أيزا، إلى السدخح اإلليي، حضث الخضػخ 

تكاثف كّل مشيسا ك تسّثل في غ َحْخث ك َزْرع ك غضبػبة. ِؿ العسل السقّجس م
" ىّضا إزرع بحكرؾ . تقػؿ لو:دي الشاشق ِب اسع األركاح الحضةالجش عزػه
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َؼ الحخث جاىد ِؿ استقباؿ الدرع". حالسا انتيت العسمضة ِب  َىيشا في حقمي!
هللا أىدكجة الفخحة مغ الخعذات الستػائسة بضغ عشرخي الحضاة، أشمق 

ية الدساكية، ب الشار األلعا عمضائو، كراحت الدساء تقخقع ِبالرشػج كالصبػؿ، 
الػمضس الحاّد يخسل األضػاء الستخاقرة إلى حضث الجشذ حضث البخؽ ك 

بعجىا جمدا حػؿ مائجة الصعاـ.  كّل مشيسا كقتا كافخا ِؿ الخاحة. أخحس. السقجّ 
بق فضو فخشة كانت تحػي أصشاؼ عجيجة، ك تذكضمة كاسعة مغ السأكػالت. ش

كسضة كبضخة تضغ األخصبػت، ك سبعة أذرع بضزاء مغ بخك مغ بخكتضغ الحّبار ك 
الكخكشج الدىخي، كميا مذػية إلى درجة االحسخار. فػؽ مغ القخيجس الػردي، ك 

ىحه الفخشة تػّضعت كسذة مغ الثـػ السذػي، كثالث عذخة حّبة مغ الكسأة 
، ك تدعة ذػية، ك أحج عذخ مغ الفصخ البّخي)شخبػش الخاعي(البخية الس

لسذػية التي امتألت ِبالبخار، كعجد كافخ ّرة اقخكف مغ الفمضفمة الحسخاء الحا
نرف كعاء مغ مػف الحبخ الرضشي، ك ر الكحمي بِ الجد مغ البرل السدمػؽ ك 

ط السحذػة ِب بضس سسظ الدمسػف. ك في كسط الصاكلة كانت سسكة الذبػ 
قشجيل الكخكي ك القخنبضط فصخ غابات الالجدر األصفخ ك لكدبخة كاليضل ك االثـػ ك 

، ك تع دسكة تّع كضعيا بِ ىحه الاألخزخ. حذػتيا عمى صحضفة مغ األلسشضـػ
سكب الشبضح األحسخ ك زيت التػلضب األصفخ عمضيا مع لضتخ مغ خّل الدفخجل. 

خ ك تّع كضعيا في حفخة عمى قزباف معجنضة تعمػ  فػؽ كػمة كبضخة مغ جس
في  َتْخكيا ِؿ مجة ساعتضغالدشجياف، شبعا بعج تغصضتيا ِبػرؽ البمح التجمخي ك 

الحفخة/ الفخف/. ك ىكحا استػت الدسكة ِب بخار الدػائل السحضصة بيا مغ 
اف ىشاؾ شبقا فضو رقبة مذػّية جسضع الجيات. أّما مغ السأكػالت البخية، َؼ ك

خشديخ بّخّي، ك كتف شاة مدمػقة ِب َخّل التفاح ك الشبضح األبضس، ك أضالع لِ 
فخدات مغ بضس العجل  بعغداؿ بّخّي، مذػية عمى جسخ خذب الرشجؿ، ك س

كميا مفخكشة عمى بداط مغ ج مغ أغراف شجخ الغار. سفافضالسذػية ِب 



78 

الشعشاع ك البقجكنذ ك الدعتخ البخي ك اليشجباء السسّضدة ِب السخارة المحيحة، ك 
سخخذ الجبل ك تػزكة السضاه العحبة الزاربة نحػ القمضل مغ الحجكدية ك 

كانت قج  السذخكبات اإلليضة، ؼَ ضفة. أّما التخخػف السائل ِؿ الحسػضة الخف
دت أصشاؼ نادرة، ك  جيقة كانت قج جسَعت دمػع العّذاؽ السدركعضغ في حجيَّ

في نبضح باخػس ك  سَكَبت السديجعخؽ أبصضيا ك الدساء. مدجتيا مع لعابيا ك 
شبضح، َرَفَعت كأس الؽ ديظ الجغ مع كسضة مغ الضاندػف. عخكػنضاؾ شضخاز ك 

قالت لو:                                        ع كأس العخؽ.خففَ  أّما ىػ،
               !"                                               صغضخي جمجامر"ِؿ نذخب نخب خمػدؾ يا 

كأسيا ك َغبَّيا  اعتبخ كالميا دعابة لصضفة، ك قَخع كأسو ِب ك  جمجامر ابتدع
الت المحيحة عمى مثمو. راحا يدتستعاف ِب السأكػ  ىي أيزا فَعَمتدفعة كاحجة، ك 

اغتدال ِب السضاه صعاـ، أيزا، عمى َمَيل، ك حضغ اكتفضا مغ اليذخباف،َمَيل ك 
في لحطات التحمضق الخكحي، تابعا شخب الشبضح كالكػنضاؾ كالعخؽ، ك  السعّصخة.

اد داألجألشضاء تتمّػف ِبألػاف الصضف، ك اباب يتكاثف فػؽ رأسضيسا، ك اح الزر 
 راحت لع تعج األسساؿ تخّبئ أّي شيء، ك تتخاءى كردية مغ خمف الثضاب.
 فسيا.أف تدقضو جخعة مغ الشبضح مششمَب مشيا العضػف تختخؽ الحػاجد كميا.

َفَعَمت ذلظ، لكشيا استغخَقت كقتا شػيال ألنيا كانت تستز بقايا القصخات مغ 
. في غسخة ّخده مغ ثضابويجثشاء كاف كّل كاحٍج يعّخي اآلخخ، لدانو. في األ 

عسمضة التذمضح تمظ اندلقت يجيو مغ عمى نيجييا إلى بصشيا الحي اخح شكل 
راح يسّدج تكػيخة بصشيا ب يجه، قخص خبد التشػر مع الخفدة التي تػّسصتو. 

يحذخ إصبعو الػسصى في سّختيا. لع تدتفده الدخة ك لحلظ راح يشدؿ ِب يجه ك 
نبع الحضاة الباعث ِؿ دؼء  بَّ كفَّو عمىإلى حػضيا ك ما بضغ ساقضيا. َض 

َخّجه ك شفتضو ك أنفو ك حَشكو فخحييا، كراح يتسّخغ بِ  . أْسَشَج كجيو عمىالخكح
لدانو في بّػابة العبػر يبحث عغ البحكر الدساكية. َشَخَع ِب الغػص في  ك



79 

َعْتو ِؿ َشقِّ الصخيق إلى لالكيف السقجَّس. استيػتو ا مكة مخائحة البجئضة كشجَّ
الحضاة القابعة في عسق الكيف. كاف الدضخ إلضيا َضْخبا مغ الخضاؿ ك المحة 
َع  الفخدكسضة. ك لحلظ راح يفتح ساقضيا إلى أقراىا ك يجفع ذاتو فضيا. َتَػسَّ

الخحع الدساكي ك بجأ ِب سحبو، بجءا مغ رأسو، إلى الجاخل، ك راحت تجفعو 
ا، أّما الشرف الدفمي َؼ مغ ضيخه إلى أحذائيا. دخَل نرفو العمػي فضي

ؿَ  إلى شخغػؼ. ك ما ىي إال لحطات حتى  مع الحػض ك عزػه الحكخي  تحػَّ
ى مشو َؼ اندلَق إلى الجػؼ السقّجس ك راح  انفرل ذيمو الرغضخ. أّما ما تبقَّ
ؿ إلى سسكة  يدبح في الدائل الدساكي داخَل الخحع الحي ُأْقِفل عمضو. تحػَّ

كحا ناؿ الخمػد دكف العذبة التي أكمتيا الحضة تدبح في الخحع الكػني. ك ى
خ ك التحّمل في سيػؿ  )مثل أنكضجك(عشج الشيخ، ك دكف أف يتعّخض ِؿ التفدُّ

  ك كدياف أكركؾ.
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                                    -8 -                             

 خضاؿأكراؽ مغ دفاتخ ال

حضغ كانت السضاه  أ ِب َحْفِخ مغاكر عمى ضفاؼ الشيخ،في أكاسط الرضف، كّشا نبج
أيزا بعزا مغ الخجاؿ كانػا يدتخخجػف ػؿ الشيخ إلى شبو ساقضة. ك يتحتشحدخ ك 

الخمل الشيخي الشاعع ِؿ البشاء، كانت كرشاتيع تمظ تتحّػؿ إلى شبو مغاكر. كّشا 
الخممضة، ك كشا  نبجأ الحفخ ِب إزالة التخاب ك األكحاؿ أكال حتى نرل إلى الصبقات

نسزي أفقضا في الحفخ يسضشا ك يدارا ك ارتفاعا، حتى تشتيي إلى مغارة حقضقضة 
ك كثضخا ما كشا  .تّتدع ِؿ أربعة إلى خسدة فتضاف مثمشا جمػسا في َجػٍّ بارد رشب

نقزي ساعات ذركة القضع داخل مثل ىحه السغارات، نحكي قرز ك حكايات ك 
سعشاىا، ك أحضانا مغ خضاالتشا، شبعا لع تخمػ ركايات مغ تمظ التي كشا قج س

الجمدات مغ السبالغات ك استعخاض العشتخيات ِؿ بعس الفتضة. ك كشا نقـػ ِب 
أداء تسثضمضات مغ خضاالتشا الفزفاضة، َؾ أْف ُنَشّرَب كاحجا مّشا ممكا أك سمصانا، 

ئضل. كشا نفعل أك أف يقـػ أحجنا ِب تسثضل دكر الذضصاف أك دكر العدرائضل أك الجبخا
ذلظ دكف أف نحّذ ِب ليفة أكلضائشا عمضشا. لع يكػنػا يتبعػنشا في ليػنا ك حجكد 
مالعبشا، َؼ السجى كاف مفتػحا أمامشا، ك لع تكغ ىشاؾ ساعة محجدة أك كقتا  

محجدا ِؿ العػدة إلى أعذاششا. أذكخ في يـػ صضفّي ممتيب، ىَخَع الشاس ِب اتجاه 
، ك كاف الػقت عشج تحّػؿ ه)َؾ العادة في فرل الرضف(مغ السضاالشيخ الخالي 

الذسذ قمضال نحػ يسضغ محػره في رحمة السغضب. ساَد ىخج ك مخج ك لغط شجيج، 
ك َخضََّع جػّّ مغ القمق ك الخػؼ ك االنجىاش في البمجة. ُأصبُت ِب صعقة عشجما 

يديمػف الخمل رأيت الجسع يحػمػف حػؿ السغارة التي كشا نقزي أكقاتشا داخميا، ك 
ِب أيجييع ِؿ إخخاج فتضة مػجػديغ داخميا. َؼ السغارة كانت قج انيجَمت ك َىَبصت 

فػؽ الفتضاف الحيغ كانػا يسزػف كقتيع ىشاؾ في ركاية الحكايا ك تسثضل أدكار 
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قج َىَجَع عمى  -عدرائضل -عدرائضل ك جبخائضل، ك كسا يبجك، أك باَت مؤكجا أّف اؿ
ئدضغ ك اختصف فتًى في ذركة ربضعو، إْذ َقَبس عمى ركحو أكلئظ األبخياء البا

الصخية ك أفخغيا مغ يخزػرىا محّػال جدجه البس إلى كتمة لحٍع ىامجة باردة، ك 
َف كجيو الػردّي ِب األصفخ الباىت. رأيتو محسػال عمى أكتاؼ الذباب األكبخ  لػَّ

اتيع الفِدعة، لكشو كاف سّشا. كاف لجنا شخّيا يتأرجح عمى أكتافيع عمى كْقِع انجفاع
قج فارؽ الحضاة، ك لع يكغ يعمع ما الحي كاف يجخي حػلو، ك حػؿ مسمكتو التي 

انيجمت فػؽ رأسو ك أخحت ركحو إلى مسمكة افتخاضضة ُأخخى غضخ تمظ التي كاف 
قج مّثميا مع أقخانو الفتضاف في تمظ السقبخة الَقَجرية. لع يكغ يعمع ِب األثخ الحي 

ف المحطة في السكاف الحي كاف يمعب فضو ِب خالؼ السّخات التي كا أحجثو في تمظ
الدخكر ِؿ أىمو، حضغ كاف يعػد إلضيع بعج فخاغو مغ المعب ك العبث يبعث الفخح ك 

ِب أنو قج أضمع  -ك ىػ محسػؿ عمى أكتاؼ الذباب -مع أصجقائو. لع يكغ يعمع
أكعد إلى العازفضغ ك بة سػداء فػؽ رؤكس أىل الحارة، عمى السكاف، ك أرسل سحا

ِؿ يبجأكا ِب عدؼ لحغ الجشازة عمى ركحو الصخّية التي غادرت السكاف. في الػقت 
اختفاء السغارة، َسَخْت انباء عغ ىخكب ك الحي كانػا يحاكلػف إنقاذ األكالد مغ تمظ 

        صاحبيا(. )الكبخاف ساكػ، ألنو كاف الذخز الحي يدتثسخ تمظ السغارة
ل الشاعع مشيا ك يبضعو ِؿ البّشائضغ ك السعسخجضة، ك عمى ما يبجك كاف يدتخخج الخم

كاف قج تمّقى نرائح مغ كبار أىل الحارة ِب ضخكرة االختفاء ريثسا تيجأ الشفػس 
ك تشجمي األمػر. كبخاف ساكػ ىػ جارنا في الحارة ك أكالده أصجقاؤنا. أّما لقب أؿ 

زي العخيف خندي، ربسا يػايػ رتبة عدكخية في الجضر الففَ  (KAPRAN)كبخاف
حا المقب، الخغع مغ أنو رجل أّمي، إاّل أنو كاف قج اكتدب ىفي الجضر الدػري، كبِ 
ال أدري إْف  أدري ىل كانت حقضقة أـ تيّكع كسخخية مشو، ك الأك الختبة العدكخية، ك 

كاف َخَجـ في الجضر الفخندي أـ أل؟ السيع أنو كاف ُيْعَخؼ ِب ىحا المقب، ك الحي 
ف يبعث االستغخاب، ىػ أنو، ىػ، ك أكالده كانػا يبجكف اندعاجيع ك امتعاضيع كا
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                 اإلىانة مغ ىحا المقب. شارة إلضو ِبيحا المقب، ككانػا يذعخكف  بِ مغ مشاداتو أك اإل
ىا يجخّ )كبخاف ساكػ كاف يسمظ َعَخبانة ذات أربعة دكالضب ِب قّػة حرانضغ

بعزيا ِب أشػاؽ ريشات كألػاح خذب الجػز مذبػكة بِ حراناف(. مرشػعة مغ مػ 
الحجيج ك الفػالذ. كاف يدتثسخىا حدب السػاسع. نقل الخمل الشيخي، الحجارة، 

محاصضل البداتضغ مغ الخزخكات ك الفػاكو مغ السدارع ك البداتضغ إلى سػؽ 
ذ بَ محرػؿ( الَجَبذ ك البصضخ إلى سػؽ الجَ )السجيشة.  كانػا يأتػف ِب حسػالت

ف. في ىحه الدػؽ كاف يتع الكائشة خمف سضشسا شيخزاد الرضفي، عمى شخيق الَبجَ 
غ عمى الذخاء ِب الجسمة. َؼ حسػلة الجبذ ك البصضخ كانت ُتباع مباشخة مالبضع ك 

، اشُتِيَخت حكاية أحج بسشاسبة ذكخ سػؽ الجبذالعخبانة، أك التخاكتػر، ك 
بذ مغ القخية إلى الدػؽ، ك كاف يخافقو الحي َجَمَب حسػلة الجالقخكيضغ،األكخاد، 

شو. ك حضغ َتعَّ بضع حسػلة الجبذ، شبعا بعج بعس الػقت مغ أخػه األصغخ م
، ك قبل العػدة إلى القخية، األخ الكبضخ َشَمَب مغ أخضو الرغضخ أف يختار االنتطار

 كّخَر أخػه أخػه َؼ ضلَّ صامتا ممػّيا عشقو. ما يخغب شخاؤه مغ السجيشة. أّما
َؼ بجأ  غ السجيشة قبل العػدة إلى القخية.األكبخ عمضو ِب أف يصمب ما يذاء م

صخخ أخػه مكّخرا ِب أف يصمب ما يذاء. راح  و.يتأتئ دكف اإلفراح عغ رغبت
أريج َجَبَدة". أّما أخػه األكبخ ك يغسغع، ك أخضخا قاؿ ِؿ أخضو:" ئاألخ األصغخ يتأت

) شعخ نفدو( مغ دىذتو ك استغخابو هيجّخ شعخ  ) راس نفدو( كيزخب رأسو راح
                                                 لع يكغ لجيشا ىحا الحسل مغ الجَبذ"؟!!!!!!  يا حسار أَ "قائال لو:

ذاؾ الفتى العبقخي أصبح، فضسا بعج، قضاديا بارزا في أحج األحداب السسمػكة ِؿ 
قج َتَبػََّأ مخكدا  ّنو كاف أّمضا، إاّل أنَّو كافحدب البعث ك السخابخات، ك ِب الخغع مغ أ

 غ دكؿ حمف كارسػ.  يجتسع مع قادة العالع، م قضاديا في الحدب، ك كاف
 سبحاف هللا(!!!!                                         )
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في فرل حراد القسح ك الذعضخ ك العجس، كاف الكبخاف يشقل تمظ السحاصضل  
ػب إيراليا. كاف قج استسمظ أك استأجخ قصعة أرض في البجف إلى األماكغ السصم

سضقاف سشابل القسح السرفخة الستخككة )التخكضة. يقـػ ِب َدْرس الَقَدلقخب الحجكد 
كاف يبضع في الحقل بعج الحراد( ك تحػيميا إلى تبغ، ك ذلظ عغ شخيق الجخجخة. 

الفائس كاف يقـػ ِب ، ك خجامو في بشاء البضػت الصضشضةستالتبغ َؾ عمف ك أيزا الِ 
َعَمف تػدع ِؿ التخديغ، يدتيمظ مشو كَ سدو في بضتو. كاف قج خّرَز غخفة كَ تخديش

ِؿ الحضػانات التي كاف يسمكيا ك يخّبضيا في االسصبل. كاف مشدلو عمى شكل حخؼ 
الذخقي( ك ِب ) مغ مجخل الباب الخارجيػ اإلنكمضدي. خسذ غخؼ عمى الضدار ي

خة، ثالث غخؼ ِب مػاجية الباب الخارجي، كاحج، ك الغخب()اتجاه العسق ة مشيا مؤجَّ
َرت ِؿ الجخجخة ك أمتعة ك عّجة متشّػعة، ك الثالثة، كانت ِؿ ك  التي ِب لْرقيا ُخرِّ
رجي، َؼ كاف قج أّما عمى يسضغ الباب الخالعفر ك الخخدة مغ مختمف األصشاؼ.ا

أّما الثالث الباقضة َؼ كانت  لػازميسا.َخّرَز غخفتضغ ِبجانب الباب ِؿ الحرانضغ ك 
البقخة ك  ا، حضث تعضر فضيبعزيا. كاف ذاؾ الحّضد ىػ الحطضخةمفتػحة عمى 
ِب ركث  ةالسفخكش جغ ك الخخاؼ ك الجخاديغ. ك في ىحه الحطضخةعجميا ك الجكا

ي مغ جضمشا( في أمدضات الذتاء، ك معشا ابشو الح)السػاشي ك أبػاليا، كشا نختبئ
االسكسبضل(،  الكػتذضشة،َكَرؽ المعب)القسار، ِبالشخد ك  كشا نمعب عمى ضػء الذسػعك 

 في كثضخ مغ األحضاف كافعمى َقجِّ حالشا(. ك ) شبعا مدتػى القسار كاف متػاضعا
ا يا كالب، ي)الذتائع الذخرضةالكبخاف يكبذ عمضشا متمّبدضغ، كيبجأ ِب الرخاخ ك 

ج إفداح زعخانضغ، يا فمتانضغ...إلخ(، ك  السجاؿ لشا ِؿ اليخب، ك في الحاؿ كاف يتقرَّ
كشا نتقافد َؾ القخكد ىخبا مشو. كشا نتعثخ ك ندقط عمى كجػىشا في الخكث ك كشا 

ضحكات بعزشا عمى بعزشا سط ىخج ك ك  نقـػ كنقتحع الباب راكزضغ إلى الذارع 
كاف الكبخاف يزحظ مغ ىحا السذيج  عمى الحيغ تمّصخػا ِب الخكث. اآلخخ، خاصة
ي كسط الحػش كاف بئخ ماء عحب، ك شجخة تػت أحسخ، ك دالضة الكػمضجي. ف
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    عمى نفذ الذكل ك نفذ السحتػيات عشب أبضس. معطع مشازؿ السجيشة كانت
/ بئخ+ أشجار متشػعة+ أزىار ك نباتات الديشة+ دالضة عشب أحسخ ك أبضس/، ك 

ضيا كاف ف أغمب البضػتسقػفيا يقارب األربعة أمتار.  كانت غخفيا كبضخة ك ارتفاع
 األكالد يمحقػف ِب العخبةاألياـ، كاف  إيػاف خاص ِؿ الزضػؼ. في كثضخ مغ

عمى الجخجخة التي يجّخىا ىشاؾ كانػا يخكبػف، ِب التشاكب، العخبانة( إلى الَبَجف، ك)
 َؾ مخكد ِؿ الجائخة التي ( حػؿ اسفضغ مجقػؽ في كسط البضجرأك حسار)الحراف

الَقَدل ك تحّػلو إلى تبغ. تفـخ  الجخجخة كانت جخة.الحراف مع الجخ يتحّخؾ حػليا 
أشالؿ مجمَّخة. يبحثػف عغ يرعجكف إلى تّمة البجف، ك ىي عبارة عغ بقايا  كانػا

شبعا لع يكػنػا  ( ك غضخىا،العسالت كانػا يدّسػنيا بػلكة) مغ عسالت اآلثار،
يا كاضحة ك البػلكات(، ألنعشيا، إاّل في حجكد العسالت)الذيء الكثضخ يعخفػف 

لضدت ِب حاجة إلى معخفة التاريخ أك األدب ك غضخ ذلظ.                                                                      
كاف في الحارة فتًى، أك ِب األحخى، شابًا بالغا أكبخ سشا مغ الفتضة. كاف داىضة 

سسَع عشيا قباًل. كميع  حقا. يتحّجث عغ أمػر لع يكغ أحج مغ الفتضة ك الذباب
ت الخخبة كانػا يعصػنو ما كانػا يعثخكف عمضو في تمظ الخخبة، ك كأف كل مػجػدا

الَيضمسة، يزّضعيع في خضاالتو ك سخدياتو أؿ ال متشياية. ىي ممكو. كاف يأخحىع بِ 
كاف سمضط المداف، ك لجيو بجيية حاضخة ك َلّساحة. كانػا يتبعػنو َؾ السدحػريغ، 

يغ كانػا أكبخ مشو سّشًا. إنو ماردك الجاىضة. كاف يقخأ كتبا غخيبة. ال ك حتى الح
ة. يخكي قررا عغ يجركف مغ أيغ كاف يحرل عمضيا، ك كاف يعخؼ أكثخ مغ لغ

األبصاؿ، ك حضػانات خخافضة. قررا عغ حخكب بضغ امبخاشػريات صخاع الجبابخة ك 
                                                                        قجيسة َؾ الفخس ك الخكماف ك العثسانضضغ.      

اف كجمدػف أماـ السشازؿ عمى األرض، ك الرضف كانػا يفي أغمب لضالي الخبضع ك 
. كاف يخكييا ِب أسمػبو ُأخخى مغ َنْدِج خضاالاتوماردك يحكي قررا مسا قخأىا، ك 

لذػؽ ِؿ معخفة التتسات التي كانت إضافاتو الفشضة السثضخة ِؿ االىتساـ ك االداحخ ك 
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ل ِؿ يـػ آخخ جا عشج ذركة الحجث -تؤجَّ ، ك لع يكغ يخّد -كاف يقصع الدخد متقرِّ
عمى شمبات ك تػّسالت الفتضة ِؿ إكساؿ الحجث في نفذ المضمة. كانت الديخة 

تصػؿ إلى ما بعج مشترف المضل. ك في أغمب المضالي كاف الحارس المضمي يصمب 
الحىاب إلى مشازليع، ك كانػا يستثمػف ِؿ رغبتو ِب فخح ك سخكر  مغ السجسػعة

مع إشالؽ نكات خفضفة. ك في بعس السخات كانػا يصمبػف مشو أف يشفخ في 
بذتػ بكجي اضخب  -الرافخة، ك ىحا الصمب كاف معخكفا ِب الميجة السحمضة ِب 

ا معخكفضغ كاف ىػ اآلخخ يسازحيع. معطع ىؤالء الحخاس المضمضضغ كانػ  -بضبضكضو
مغ ِقَبل آبائيع. َؼ ىع مغ نفذ السجيشة، ك مغ الحارات السجاكرة. أىل السجيشة 
جّميع يعخؼ بعزيع بعزا، ك كاف مغ بضغ الحخَّاس أكخادا ك عَخَبا. كانت الحخاسة 
تبجأ أّكؿ السداء، أي بعج غخكب الذسذ تساما ك حمػؿ المضل. عشج انتذارىع في 

ات، كانت الرافخات تشصمق مغ نقاط الحخاسة ِؿ الجاللة أماكشيع السحّجدة في الحار 
الحات كانت متعة الفتضة، إْذ أّف دىع في أماكشيع. في ىحا الػقت ِب عمى كجػ 
ضصمق اآلخخ صافختو جػابا عمى األكؿ القخيب مشيع كاف يصمق صافختو، فَ الحارس 

سسفػنضة شصمق ِؿ التعارؼ ك ِؿ إثبات كجػده في نقصة حخاستو، ك ىكحا كانت ت
البعضجة. بعج شقذ التعارؼ ك تدجضل الحزػر عبخ الرافخات، الرافخات القخيبة ك 

كانت الرافخات تشصمق كل ساعة أك ساعتضغ، ك في ىحه السخة كانت الغاية مشيا 
ة، ك إنحار الدعخاف ك إعالميع شسأنة السػاششضغ عمى أمشيع ك سالمتيع، مغ ناحض

استثشائضة إلشالؽ ، كشبعا كانت ىشاؾ حاالت يقطتيع، مغ ناحضة ُأخخى ِبػجػدىع ك 
أغمب تمظ الحاالت، كاف الرافخات، َؾ أف يذتبو الحارس ِب أحج ما في المضل، ك 

عمى متسّخديغ  أبصاليا شباب في قسة عشفػانيع، جدػريغ، مغامخيغ، فاشمضغ،
كف رجاؿ الجرؾ ك الذخش ة ك الخكابط األسخية ك عمى الدمصات السحمّضة. كانػا يتحجَّ

السخابخات. كانػا يذّكمػف زعامات عمى مدتػى األحضاء ك السشاشق، ك األقػياء 
مشيع، كانػا يشزسػف إلى عرابة عابخة ِؿ األحضاء ك األدياف ك القػمضات، ك كانػا 
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ىع يتحّكسػف في سػؽ الدعخانضغ، ك يذّغمػف اآلخخيغ تحت إمختيع. أّما األعساؿ 
يا ك يذخفػف عمضيا، َؼ كانت: أككار القسار، التي كانػا يقػمػف بيا ك يدّػقػن

التحذضر، الجعارة ك الدخقات. ك كانت الشذاشات الضػمضة االعتضادية التي ال 
الدبائغ ك ) مشاص مشيا، تبجأ مغ أماـ أبػاب الدضشسات، حضث كثافة الشاس

ج ك صخاخ الباعة ك القسارجضة. األىجاؼ( مغ مختمف األعسار، ك حضث ضجض
الفمتاف ك الدحسة ك الدعخنة أماـ الدضشسات، إاّل أّف السذيج الدػقي الخغع مغ بِ 

كاف يشقمب رأسا عمى عقب حضغ كانت تتقّجـ نداء ك صبايا ِؿ الجخػؿ إلى صالة 
ػفا ك عاديا. الدضشسا، إْذ حزػر الجشذ المصضف ِؿ مذاىجة األفالـ كاف أمخا مأل

شالبضغ إفداح الصخيق، ك كاف اقتخابيّغ كشَت تخاىع يرخخػف عشج معخفة الحذج بِ 
الحذج يذّق شخيقا آمشا ك مذّخفا ِؿ مخكرىّغ إلى داخل الرالة. كانت اإلشارة، أك 

عائالت،  افتحػا الصخيق عائالت، الة عمى كجػب إفداح الصخيق كانت؛العبارة الج
ىكحا كاف الجسضع يمتـد األدب، ك إعصاء األكلػية ليّغ ِؿ السخكر، افتحػا الصخيق! ك 

بعجىا يعػد قاع السجيشة إلى شبضعتو. كاف قدع مغ صبضانيع يالعبػف الدبائغ ك 
، ك لعبة ، سبعة دّلػعةار، بجءًا مغ لعبة الدىخ) الشخد(مختمف أنػاع القس

قميا مغ الكذتبانات الثالث مع كخة صغضخة ِب حجع َخَخَزة، أك أكبخ قمضال، كاف يتع ن
يحتفع بيا بضغ أصابعو أك تحت ضفخه، في الشياية كاف تحت كذتبانة إلى أخخى، ك 

َؾ شعع( ِؿ َشّجه الكذتبانة التي يختارىا الدبػف) ك كاف صاحب المعبة يزعيا تحت
ك تػريصو في المعبة، ك في الشياية كاف يتع تذمضحو مغ نقػده. ك أغمب ىؤالء 

 كيغ الَحّبة يا حّباب(؛ا. كانت ىحه المعبة ُتْعَخؼ ِب )الدبائغ كانػا مغ الذػاي
اف يشجّس بضغ قدع آخخ كك  خاىشات عغ شخيق الكخكت السخقَّسة.السكانتياءا بِ 

ك يسارس الشذل مغ جضػب البذخ، ك إذا ما ُضِبَط أحج  الشاس أثشاء الدحسة
الشّذالضغ ِب الجـخ السذيػد، كاف جداؤه كع َكف ك لكسة ك كع رفدة ك برقة، ك 

كانت المضالي، َؼ  في مشترف فػقيا كاف الربي ُيعاقب مغ السعّمع أيزا. أّما
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دا. كانػا أك كػلة( فخن) تتع عشج جبّ  -الدعساء ك الرف الثاني -تجّسعاتيع
نيع، ك خالؿ لعب القسار ك التحذضر يفّزمػف ذلظ السػقع ِلُقخبو مغ الكخخانة، أِل 

ك قخبيع مغ اإلناث، ك َتَدّخْب رائحة الجشذ إلى أعزائيع التشاسمضة، تحت تأثضخ 
إمكانو القفد إلى أحزاف ى باؿ أحجىع الجشذ، كاف بِ ضات، إذا َعّغ عمىحه السعص

البغايا ِؿ إسكات عػيل الحضػاف القابع في عزػه الحكخي. ك في بعس األحضاف 
كانت تمظ الذجارات  ع أثشاء المعب، ك في حاالت نادرةكانت تشذب شجارات بضشي

كاف  قتل ِؿ بعزيع، شبعاتتصػر إلى ذركتيا. ك إذا ما حرل ذلظ كانػا يبّضتػف ال
أكصى عمى تابػت  )بضج( ِب َأنَّوقضل عغ حشا السباغتة.األسمػب السّتبع ىػ الغجر ك 

. خخج حشا مغ خمفو )الدعضع الكخدي(، ك في نفذ المضمة َكَسَغ لوسقاسات فخحافبِ 
! استجار فخحاف ك  يا فخحاف أنا حشا ك ناداه:  نطخ إلضو، في األثشاء ديخ كجيظ إليَّ

َخَج حشا مدجسو ك شمب مشو الجفاع عغ نفدو. حاكؿ فخحاف أْف يدحب سالحو َأخْ 
عجة شمقات ك أرداه قتضال. ك ُيقاؿ إال أفَّ حشا )البضج( باغتو بِ  ِؿ الجفاع عغ نفدو،

كانت الحكايا عشيع  أنَّو شارؾ في تذضضع جشازتو مشجسا بضغ الشاس متشكِّخا.ا بِ أيز
الشاس  بعزيع ك مع الغة في سمػكضاتيع معتأخح صبغة أسصػرية مغ حضث السب

 العاديضغ، أك مع رمػز الجكلة مغ شخشة ك مخابخات.

في كاحجة مغ تمظ المضالي، َأَخَحْت أحاديثيع تجكر حػؿ الخخافات ك الدحخ ك  
الذعػذات، ك تأثضخ الشجـػ ك الغضـػ عمى حضاة الشاس ك مدتقبميع، ك كاف كّل 

ٍز مغ خضالو. مشيع َمغ يشجح في َرْبِط األحجاث كاحج مشيع يجتيج في َسْخِد قَر 
في البخية ِب َسَبِب  ِب الطػاىخ الصبضعضة الشادرة الحجكث، َؾ الدلداؿ، أك مقتل راعٍ 

ػا يعخفػف كضف يخبصػف الحػادث َرْعَقة َبْخٍؽ في بجايات الخخيف. ما كانتعخُّضو لِ 
اح  يحّجثيع عغ تاريخ كالدتو، الفمظ. استغلَّ ماردك ىحه الشاحضة فضيع ك ر ِبالشجـػ ك 

ك عغ البخج الحي يشتسي إلضو، ك ىع ال يجركف ما معشى البخج ك ال الكػكب ك ال 
                               شيء البتة مغ أمػر الَفَمظ.                        
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حة، بفرا، أّما في الحقضقة، كاف يختجل، ك كأنو يقخأ مغ كرقة مكتػبةبجأ ِبالحجيث ك 
أحجاث تػّلجه، إْذ قاؿ: في نياية شيخ تسػز مغ العاـ األبضس أبرخُت، أك صخخُت 

لشفذ ك الرخخة األكلى في بخج األسج، ك مػالضج ىحا البخج يتستعػف ِب الثقة ِب ا
الغخكر. كاف البخج األكؿ الحي ُيجعى بخج الحضاة، التحمضق في عالع الخضاؿ كالكـخ ك 

مى بخج الحػت. إفَّ تعارض الذسذ مع كػكب نضبتػف، بعج دكرة فمكضة تخؾ أثخه ع
أي البخج الدابع، أك بخج الستدكجضغ، مغ شأنو أف يجمب االضصخاب، كسا أّف 

ض الكبج ك البشكخياس ك تعارض كػكب الدىخة مع زحل السعخكؼ ِب َجْمبو ِؿ أمخا
تفل الكػكب السّخ ك الحي يدضصخ، عادة، عمى بخج الججي ك يخّحب ك يحالسدسى بِ 

ِب أعسالو التجمضخية في بخج األسج، حضث يقّجـ إلى كػكب نضبتػف ثعابضغ الساء ك 
الذسشجر، كيقحؼ حسسا ك  ا حضػاف الخمج، الحي يحب الكخز كالبرل يأخح بجال مشي

يفدج الشبضح. ىحا الكػكب الحي يدكغ مع الدىخة في البخج الثامغ السسضت. إّف ذلظ 
في ىحا التذابظ  نداف عمى التفكضخ في الحػادث.اإل  التعارض مغ شانو أْف يجبخَ 

دعادة ي رحع أمي، كما فعمو كاف يشبئ بِ الحات، َسَكَب كالجي ماء ضيخه فالفمكي بِ 
ػف حخكات فسو ك ك نجاح باىخ تحت حساية عصارد في بخج األقخباء. كانػا يتبع

ػى"ماء لع يفيسػا حخفا كاحجا مغ الحي ركاه عمى مدامعيع س يجيو َؾ السداشضل.
الطيخ"، ألف ِؿ ىحه الكمسة مجلػؿ جشدي متعارؼ عمضو بضغ الجسضع، ىع يمفطػنيا 

                                            َمي) ِب تفخضع حخؼ السضع( َضيخ، أي الدائل الَسَشػي.                                    
يا، ك د مذػ ائج أكل الجخاكاف يتحّجث عغ ضػاىخ الصبضعة، عغ الجشضات، عغ فػ 

أفخاذىا بعج سمخيا مغ جمجىا( مقمضا أك مذػيا، شبعا بعج )أكل سضقانات الزفادع
إشباعيا ِب التػابل اليشجية الحاّرة، َؼ ىي تداعج عمى تشذضط الجكرة الجمػية ك 

غ، تقػية القمب. ك أيزا فػائج لحع الحّضة ِؿ الحفاظ عمى سالمة الصحاؿ ك الكمضتض
الحيل ك َرمضيا بعضجا. ك فػائج لحع القشفح ك الجخاد مقجار شبخ مغ الخأس ك بعج قصع 

الضسشي في تقػية الصاقة الجشدضة. عغ األعاصضخ ك الجّكامات الخممضة ك التخابضة، 
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دكف أف تغّصػا أعضشكع ك أنػفكع ك آذانكع، ك لغ قاؿ: يسكشكع الجخػؿ في كسصيا ك 
لجّكامة، أنثى َلسة، قبل الجخػؿ في العجاج ك اُترابػا ِب أذى، ِب َشْخط أف يأكل الدَ 

معجاج العشكبػت البشي، كيكػف عجدىا ستة، َفكّل عشكبػت َسضشدج شبكة مزادة لِ 
إذا باَؿ اإلنداف داخل عضشضغ، األنف، الفع ك األذنضغ. ك حػؿ األعزاء السحكػرة؛ ال

ك مغ أنثى كخ إلى أنثى، أالجّكامة، َؼ َس يتحّػؿ مغ جشذ إلى آخخ، يعشي مغ ذ
َعْل ييػد... العجاج عغ شخيق تخديج األىدكجة" ك يسكغ تحػيل مدار إلى ذكخ.

مداره ك َس يغسخ حارة  َعْل ييػد.."، َؼ في الحاؿ َس يغّضخ العجاج، اإلعرار،
العجاج ك الغبخة ك الخماؿ. ك راح ُيَحّكخىع ِب دّكامة العجاج التي كجَّيػىا، الضيػد بِ 

أنو غ شخيق تخديج األىدكجة إّياىا، ك ى حارة الضيػد عفي الدشة الساضضة، إل
شخرضا تابع مدارىا مغ َبخجة َشْسبي، التي تجاكر بخجة فخحاف البشضبمي مغ 

خمػا ك راح يػصف ىمع ىؤالء. كضف أنيع دالغخب ك الجشػب، إلى بضػت الضيػد 
قخقعات ر، ك صخاخ الكبافي حضخة ك ارتباؾ شجيجيغ، كأنو كاف يدسع بكاء األشفاؿ ك 

عمى سصػح السشازؿ، َؾ الصشاجخ  مغسشدلضة التي تتصايخ في أحػاشيع ك األدكات ال
أغراف أشجار التػت ك دكالي العشب  أنو رأىكالرػاني السألى ِبعرضخ البشجكرة، ك 

                                                                                     مبضػت األخضخة مغ حارتيع.             كىي تتكّدخ، كأّف العجاج تالشى بعج تجاكزه لِ 
 ضكػف شاىجا عمى ما يّجعي.ذباب لِ شبعا لع يكغ يخافقو أّي كاحج مغ الفتضة، أك ال

ك الحادثة التي ذكخىا لع تحرل مغ األساس. لكغ ماردك الجاىضة جعميا حقضقة، 
ك إلى أف أنيى الحكاية كاف قج  ألنو كاف ُيْذِيج أحج الفتضة بضغ الحضغ ك اآلخخ،

أْشَيج ثالثة صبضة عمى الحادثة، ك شبعا لع يكغ يشتطخ إجاباتيع عمى صّحة، أك 
عجـ صّحة ما يخكيو. أّما عغ الجّشضات، َؼ كاف يؤّكج كجػدىا بضشيع. ك كاف ُيقِجـ 

َس  سثال، إذا كاف كاحجنااء أحج الجاف أك أحج أكالدىا. فَ ليع نرائح ِؿ َتَجشُّب إيح
يدكب ماءا مغمضا في السجمى أك عمى أرضضة الحػش، َؼ لكي يتجشََّب إحخاؽ أحج 

الجشضات غضخ السخئضضغ ِب الساء السغمي، عمضو أْف يحكخ اسع السدضح قبل سكبو 
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يعشي يا يدػع ِب ) حضغ يقػؿ يا ىضدػسلساء، ألنيع َس يختفػف مغ السكاف ا
(. إنيع يخافػف مغ السدضح، ك يدػع السدضح)أك ىضدػس كخيدتػساألرمشضة(، 

                                             ييخبػف مغ السكاف الحي فضو صػرتو، أك يتع ذكخ اسسو.                                  
ضخب أمثمة عمضيع  ىشاؾ بعس الشاس يخكنيع، ك بعزيع اآلخخ يتػاصل معيع، ك

ىػ يتكّمع معيع ِب صػت عاؿ؟، كع مّخة سسعشاه ك  (KEVE)ِكِفو  أَلع تخكاقائال: 
َلع نَخه ك ىػ يتكّمع معيع ِب صػت مدسػع،  ك ىػ يدّبيع؟ ك ىل ندضتع َكْخمػ، أَ 

   ك كع َمّخة رأيشاه ك ىػ يتحجث ك يزحظ معيع ك يعّضط ك يدّب هللا ك األنبضاء؟ 
ك نحغ ذاىبػف لع ندسعو، حضغ كّشا نقتخب مشو  أك عبال بضاضػ(، أَ ك عبال مػرادك)

خضدرانتو إلى الدػؽ، َأ لع يكغ يتحّجث ك يػشػش ِب صػت مدسػع ك ىػ يحخِّؾ 
         ىل يدتصضع أحجكع أْف يشكَخ عالقة شػشي ِب الجشضات؟. في اليػاء؟. 

( كانت قج أصبحت مغ تخاث ك فػلكػر SHOOSHEعمى فكخة، شػشي )
قامذمي حضغ تجخل قمب القامذمي، ىي ك شكخك. شػشي كانت ُتَدّيغ لػحة ال

ؼ الياللضة. كانت إمخأة مدالسة السجيشة، ك ىي قادمة مغ الحّي الغخبي، مغ شخ 
نطضفة الكّف. تثخثخ ك تبخبخ أثشاء سضخىا في الذارع. ُتجخل البيجة في الشفػس، ك 

ك كاف األىالي يعخفػنيا ك يحبػنيا. كانت لجييا حخكات تبعث الفخح ك الزحظ ِؿ 
إلى أغخاض الخجاؿ ك الذباب( )انا، َتسجُّ يجىا بضغ أفخاذ الحكػرالشاس. كانت، أحض

اكدػنيا جعابة لصضفة مشيا. أّما الفتضة الرغار، األشقضاء، كانػا يعكىي تزحظ، كَ 
)شػشي مبخػشة(. ك كانت َتخدُّ عمضيع: "أّمظ مبخػشة ك يدعجػنيا ِب قػليع ليا

ف، حضغ كانت تمتقي ِب شكخك، يا ابغ الكمب يا ابغ اؿ..."  ك في كثضخ مغ األحضا
كانت تعاكدو في َجػٍّ مغ الػدِّ ك السخح، ك شكخك كاف ُيخبِّئ أغخاضو ِب َكْضِع 
يجيو عمى حػضو خػفا مشيا، ألنيا كانت قج َفَعَمت ذلظ مخات عجيجة، ك كانت 

تزحظ مع اآلخخيغ عمى َخَجِل شكخك مغ فعمتيا. لع نكغ نعخؼ عشيسا الذيء 
ّشا نعخؼ ىػ أّنيسا شخراف شّضباف نقّضاف، لع يكػنا مغ الرشف الكثضخ. كّل ما ك
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ك ال تمج، اؿ(، ال كلج ك ) كسا ُيقالمرػص. مقصػعاف مغ الذجخةالخبضث كالدعخاف ك 
كّشا نعخؼ، أك نترّػر، ِب أّنيسا مغ أكخاد الحارة الغخبضة. لكغ ِب التجقضق في اسع 

صخُت مقتشعا، إلى َحّج  ة،شػشي ك شكميا ك ىضئتيا ك ركحيا الحديشة الكدضخ 
أّنيا مغ أحفاد األرمغ الحيغ نجػ مغ السجدرة ِب شخيقة أك ِب أخخى. َؼ كبضخ، بِ 

( ىػ ترغضخ أك تحبُّب اِلسع شػشانضظ، SHOOSHIGاسع شػشي، أك شػشضظ )
يػ سع ىػ اسع البشات لجى األرمغ. ككحلظ شكخك، ىضئتو، شكمو كاسسو، فَ ىحا االك 

سخيانضا.                                                                                           اد الشاجضغ مغ السجدرة إّياىا كقج يكػف أرمشضا أك فاآلخخ قج يكػف مغ أح
ك كاف ِب إمكانو أف يأتي ِب  خ الكثضخ مغ األشخاص.شبعا كاف ِب إمكانو أف يحك

ذكائو، ذكَخ نساذج ُمغَخقة في البؤس جىائو ك اذج أكثخ مغ الشداء أيزا، لكغ، كلِ نس
السدكضغ كاف أَحج الشاجضغ مغ اإلبادة الجساعضة التي  (KEVE)َؼ ِكِفو ك الذقاء.

تعخَّض ليا األرمغ عمى يج األكخاد ك األتخاؾ في كششيع األـ في االمبخاشػرية 
ي صاصػف. العثسانضة. تخبَّى في السضتع، ألف أبػيو ك إخػتو ُقتمػا في السجدرة ف

عشج باب كاف يعضر عمى الرَجقات التي كاف يحرل عمضيا، ك خاصة أياـ األحاد 
لع يكغ متدّػال، ك لع يتدّػؿ في الذػارع ك األسػاؽ. في أغمب األحضاف الكشضدة. 

كاف يجنجف ِؿ نفدو أغشضة ِب الميجة الراصػنضة. نحغ حفطشا مشيا فقط الجسمة 
كف. معشاىا ِب العخبضة. أركح َع صاصػف التي تقػؿ: يختاـ صاصػف باناـ فخ 

أّما السدكضغ َكْخمػ، َؼ كاف ىػ اآلخخ يتضع األب، ك يعاني  .)فخف( ف كأفتح فخ 
كأعرابو التالفة. أّما عبال  ،مغ مخض عربي، ك رّبسا ِب سَبب شفػلتو البائدة

 مػرادك الحي كاف يتجّػؿ في سػؽ الشّجاريغ ك الَعَخصة السجاكرة ليا. إنو إنداف
ك لحلظ كاف  مذكمة سػى أّنو كاف قرضخ القامة. َسػي لع يكغ يعاني مغ أيّ 

األكالد األشقضاء يعضبػف عمضو ِقَرخ قامتو، كيعّمقػف عمضو تعمضقات مزحكة ك 
ك ألنو  يبجأ ِب كضل الذتائع ك الرخاخ.ك  يدخخكف مشو، مسا كاف يثضخ غزبو،

عغ غزبو ك يذكػ ىّسو ِؿ  كاف يعاني مغ تعمضقاتيع، َؼ كاف السدكضغ ُيَشّفذ
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تكّمَع عغ الجشضات الحيغ كانػا يديخكف عمى ضفاؼ اف( ِب صػت مدسػع. الج)
كانت  خ ك الػدياف السجاكرة ِؿ السجيشة. كانػا يخقرػف، يغشػف ك يذخبػف.الشي

أخبخىع عغ البعس مشيع، كضف كانػا  أضػاء فػانضديع ُتخى مغ قمب السجيشة. ك
البذخ(. َؼ َذَكَخ الصاحػنة السائضة ) ذخ مغ دكف عمسيعيتدّمػف ك يميػف مع الب

الجاف كانػا يداعجكنو  التي كاف يسمكيا فخمػ الكمجاني في محضط السجيشة، ك أفّ 
كاف األىالي يشجىذػف مغ سخعة إنجازه ِؿ َشْحغ الحبػب كحضجا. لع  في عسمو.

ثخ مغ ذلظ، كاف يكغ لجيو أجضخ، لحا، كانػا يؤكِّجكف عمى مداعجة الجاف لو، ك أك
األىالي يتيامدػف فضسا بضشيع عمى أنو مَتَدكِّج مغ إحجى فتضات الجشضات، ألنو 

آخخ مغ  يبقى فضيا في أغمب المضالي. ك قدع أّنو َقمَّسا يغادر السصحشة، حتى
كانػا يرعجكف عمى مغ شخؼ كاحج(. )أنَّيع يمعبػف معواألىالي كانػا يقػلػف بِ 

شصشصػف، ُيْحجثػف صخبا ك يشادكنو مغ عمى الدصح، سصح الصاحػنة، يقفدكف، ي
أّما فخمػ، َؼ كاف يرخخ مغ الجاخل ميّجدا إّياىع ِب القزباف الحجيجية، َؼ في 
الحاؿ كانػا ييخبػف. كانت ىشاؾ إشاعة، ِب أّف فخمػ ك أصجقاءه الذّباف كانػا، 

ؿ ِب أنيع يذخبػف العخؽ، ك ُيقابت، يديخكف في الصاحػنة يأكمػف ك في أياـ الد
ك ِب خرػص الجّغ أيزا، ُنِقل إلى الصاحػنة.  -خمدة -العاىخات كانػا يأتػف ِب 

ك حضغ كاف أنو في إحجى المضالي، سجيشة، بِ عغ فتى مغ قخية حمكػ القخيبة مغ ال
، رأى فتاة تجخل الجار، ك شاىجىا تجخل غخفة األمتعة  مدتمقضا في فخاشو ِؿ الشـػ

ف تخاه. رأىا تفتح صشجكؽ عخس أمو ك تأخح فدتاف ك السالبذ، َؼ تبعيا دكف أ
تبعتيا مغ بعضج دكف أف َتحذَّ بي، ك خخجْت مغ الجار، ك قاؿ الفتى:"عخسيا، 

كانت أضػاء الفػانضذ تتخاقز مغ بعضج، نحػ الػادي القخيب مغ الزضعة.  ساَرتْ 
، ك راحت أصػات السػسضقى ك األغاني تقتخب مغ مدامعي، َؼ كسا تَػّضح األمخ

كانت لجييع حفمة عخس. دَخَمت الفتاة بضغ الحذج ك أنا خمفيا ك لع يسّضدني أحجا 
ارتجت العخكس  اف ِؿ العخكس. كانت فائقة الجساؿ.مشيع. رأيتيا تعصي الفدت
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فدتاف عخس أمي، ك لكي أتأكج مغ أفَّ الحي أراه لضذ حمسا، قسُت ِب َشْبِع عالمة 
قة متشاىضة، حتى أنيا لع تذعخ ِب رشاك  مغ الحّشاء عمى ضيخىا ِب خّفة خفّضة

كجػدي. في الضـػ الثاني شمبُت مغ أمي أْف ُتخخج فدتاف عخسيا مغ الرشػؽ. 
استغخبت أمي ِؿ ىحا الصمب، ك بعج أف رأيت دمغة الحّشاء عمى ضيخ الفدتاف، 

                                                                      شخحُت ليا ما حجَث، ك أّف عخكسا مغ الجاف قج َلِبَدْت ىحا الفدتاف لضمة أمذ".     
ماردك ىحا، كسا جاء في أكراؽ سارك، كاف يجسع قصع خخدة كتل معجنضة ليا شكل 

َؼ يجّف تساما مغ الساء في الرضف. ك غخيب مغ مجخى الشيخ بعج أف  كاف قج َعخَّ
ػنيا لو، ك أصبح مثميا، شبعا يعص الفتضة عمضيا ِب الشطخ ك شمَب مشيع أف يجسعػا

(. ك فضسا بعج عخفػا ماىضة تمظ الكتل السعجنضة متمػ، يعشي مثمواسع تمظ القصعة)
) لع تشفجخ في مجخى الشيخ. كانت عبارة عغ قشابلالتي كانػا يجسعػنيا مغ 

أّما ماردك َؼ كاف يدتخخج الخصاص مشيا ك يبضعيا. ك شيا، في ذلظ الدماف(.حض
عخفػا أيزا ِب الحػادث الستفّخقة التي حرمت عخَؼ األكالد ِب ذلظ، ك  ج سشػات،بع

شبعا في أكقات )انفجخت تمظ القشابل بضغ أيجييع مع شابضغ مغ الحارات القخيبة. إذْ 
َفَقَج َبَرَخه. ك  ِصَعت ثالث أصابع مغ يجه الضسشى آخخ قُ احجا مشيع ُقِتل، ك مختمفة(، ك 

اأَلَصح، ىػ عَخَضيا ة تذبو الدسدػنايت، أك بِ كا حقضبكاف بعزا مغ الفتضة قج رأ
لقصع األثخية( مختَّبة في )مغ العسالت القجيسة، ك افضيا كّل القصع األثخيةعمضيع، ك 
أعسجة. ك في زمغ غضخ مكتػب، غاب ماردك مجة عذخة أياـ، ك فضسا بعج صفػؼ ك 

ذق أّي لكشيع لع يكػنػا يعخفػف عغ دم ػا ِب أنو كاف في دمذق مع حقضبتو.عخف
أمَّا عغ ع في سػريا. يعخفػف حتى ِب أنيا تقشيء ُيحكخ، ك رّبسا لع يكػنػا 

                                                    محتػياتيا، َؼ ال أحج عخؼ عشيا أّي شيء.            
ثيع عغ رحمتو الدخية، ك ربَصيا ِب الصالسع التي حكاىا  ك في إحجى المضالي حجَّ

ؿ مضالده في كقت سابق. ك أّنو نجَح في سفختو تمظ نجاحا كبضخا، ربسا كاف حػ
عتو عمى القضاـ ِبسغامختو  يقرج الخبح السادي، كراح يذخح ليع اإلشارات التي شجَّ
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عحراء، َؼ َتَدارع قجـك قائاًل: "قبل يػمضغ مغ الدفخ، كانت الذسذ في بخج ال
ضج، ك اىتدت ليا الرشاديق ك الجكالضب األعاصضخ الرضفضة الستأخخة مغ بعالخعػد ك 

برضخة نقجية عصارد أتستع بِ ك السػاعضغ السعّمقة في الجار شػؿ المضل. لقج جعمشي 
شي كػكب الدىخة حادة، ك جعمشي الكػكب الدابع أتستع ِب سخعة الخاشخة، ك كىب

يساف دفعشي السخيخ إلى التسدظ ِب تفّػقي ك اإلنعسة االقتشاع ِبالدعادة الرغضخة، ك 
ِب شسػحي. ثع ارتفع بخج السضداف في مػاجية األفق الذخقي َؼ َصضَّخني حّداسا، 
ك حّثشي عمى السبالغة. ك َحلَّ نضبتػف في مجاؿ الكػكب العاشخ، أي بخج مشترف 

كاف زحل الحي كقَف في  بضغ أرض السعجدات ك خضبة األمل.العسخ، َؼ غخزني 
الحي دفعشي ِؿ القضاـ ِب الدفخ إلى حضث مجاؿ الكػكب الثالث قبالة السذتخي ىػ 

األمل ك الشجاح. َؼ في تمظ المضمة كشُت أسسع أصػاتا غخيبة ترجر مغ الحقضبة 
 التي شاىجتسػىا".                    
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-9- 
ميا كاف ماردك قج قخأ في كتب ا آلخخيغ عغ مثل ىحه التيػيسات، َؼ كاف قج سجَّ

اتَّّفْق، راح يحكي ليع عغ تمظ العالمات الفمكضة كضفسا . ك لجيو، كقخأىا مخَّات عجيجة
ال ىع فاىسػف ما كاف يقػؿ. كاف َرد فعميع مغ ىحه ال ىػ فاىع ما يقػؿ، ك 

األحجضات التي يخكييا عمضيع، نفذ الجىذة ك الَيَبل، كسا في السّخة األكلى. في 
كاف جػاب ماردك عمى الكػاكب ك األبخاج. سخة سألو أحج الفتضة عغ الشجـػ ك ىحه ال

سغ عصاسو تشاثخ رذاذ زمغ بعضج ججا كاف قج َعَصَذ، فَ  سؤالو َؾ اآلتي: إّف هللا في
َمت  مت الشجـػ ك الكػاكب البعضجة، أّما مغ ُسعالو َؼ تذكَّ لعابو في الفزاء ك تَذكَّ
الشجـػ ك الكػاكب القخيبة، ك حضغ َبَرَق تذّكَمت البحار. َمْغ مشكع يعخؼ ِمغ أيغ 

أتي ىحه األمصار؟ لع يجاكبو أحج عمى سؤالو، ألنيع ال يعخفػف مرجر األمصار. ت
أّما ىػ، َؼ أكَّج ليع أف السصخ ىػ بػؿ هللا. عشجما يبجأ هللا ِب التبّػؿ، يتحخؾ مغ 
مكانو، ك أثشاء حخكتو َتيبُّ الخياح ك العػاصف ك يغضب الذسذ مغ خػفو ك يبخد 

شاء تبّػؿ هللا، يكػف الذضصاف في قّسة نذػتو، ك الذسذ( أث)الجػ، ك إذا ما خَخجَ 
 في تمظ المحطات يبجأ ِب نكاح زكجتو.                                                                                     

       أيزا( يبػؿ مثمشا ِمغ عزػه التشاسمي؟ سألو ىايخك.                          )يعشي هللا كساف -
عشجما تشاكؿ ماردك ىحا السػضػع، تشحشَح ىايخك في قعجتو ك كأنو عثَخ عمى صضج 

دة عذخ، أبػه عامل ك ثسضغ. ىايخك ىحا مغ عائمة شضػعضة. عسخه يقارب الخام
الجه. ك ىشاؾ ف ىػ الحي يقخأ جخيجة الحدب ِؿ ك في أغمب األحضاف، كالضذ فالح، ك 

ع ك ِب الفتضة مشيِبأنيع يشكخكف كجػد هللا، ك اع لجى األىالي عغ الذضػعضضغ، انصب
ا ما كانػا يدخخكف غالبمسقّجس، ا التحّجي لِ يحبِ  ىحه األعسار كانػا يعتدكف ضسشضا

دكف أف يعخفػا الذيء الكثضخ عغ مغ القداكسة كالسصارنة، ىكحا، لضذ ِلَدَبب، ك 
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ة كالعجالة مبادئ االشتخاكضالجيغ أك الالىػت. األنقضاء مشيع كانػا مخمرضغ ِؿ 
 تعامميع مع الشاس.                                                          كالسداكاة، ككانػا صادقضغ في أعساليع ك 

ضبػؿ أماـ البذخ؟ لكغ ال أحج يعخؼ كضف يفعل ذلظ، كىل سَ  شبعا يبػؿ مثمشا! –
                                 البذضخية؟!                                      إنو في الدساء يا ىايخك أفشجي، إنذاهلل تفّكخ ىػ مػجػد في حارة

ج ماردك، مغ خالؿ إجابتو، ساد جػَّ مغ السخح ك أف يدخخ مغ ىايخك.  تَقرَّ
الدخخية بضغ الفتضة، خاصة حضغ قاؿ ماردك: انذاهلل تفّكخ ىػ مػجػد في حارة 

ماردك أنا قرجُت ِب سؤالي ما يمي. ىل  البذضخية. لكغ ىايخك قاؿ لو: يا معمع
السذخمحي ىػ قاليا بِ  –ثل أعزاء البشاتعزػه التشاسمي ىػ مثل أعزائشا أـ م

ىشا أثَبَت ابغ الذضػعي فعال أنو ال .-األعزاء التشاسمضة كسا يعخفػنياإْذ َسّسى 
 يخاؼ مغ السقّجس. ك الحجيث انتيى عشج ىحه القسبمة التي فّجخىا ىايخك في كجو

                               ماردك ك كجػه الفتضة اآلخخيغ.                                
ك  حخى، كاف الفتضة قج جسعػا بػلكاتخالؿ فرل الرضف، كاف ماردك، أك ِب األ

أك معادف بعس قصع مغ حجخ البازلت، أجداء مغ الِجخار الفخارية السكدػرة، ك
زع كمسات مكدػرة كؼ محفػرة ِب شػؿ جسمتضغ ك بمتأكدجة( عمضيا حخ )مدنجخة

قاؿ:  عغ الكتابة السحفػرة ك دك. مغ نياية القصعة. شبعا كانت المقى ِب حػزة مار 
إنيا مكتػبة ِب اآلشػرية، أك العبخانضة. ك في أكاسط سبتسبخ، غاب ماردك مجة 
ج خسدة عذخ يػما. ك حضغ أشّل عمضيع بعج مجضئو مغ سفختو الخخيفضة، كاف ق

اكتدَب معارؼ ججيجة ك معمػمات ثقافضة عالضة القضسة ك السغدى، حتى ىػ ذاتو 
لع يدتػعبيا تساما، لكشو كاف راضضا ك فخػرا ِب ما يحرل عمضو مغ معمػمات. 

كاف قج حرل عمضيا مغ الجساعة التي يتعامل  -أخَخَج بزعة أكراؽ مغ جضبو
ثيع عغ محتػاىا ِب اقتزاب -معيع في الذاـ ألنو لع يتسّكغ مغ سخد ما  ،ك حجَّ

ك  ، ك خاصة ما يتعّمق مشيا ِب دمذق.لكشو استصاع أف يذضخ إلى جػىخىا فضيا.
أنيا عبارة عغ شْخح ِؿ ركح دمذق ك الثقافات القخيبة مشيا مغ حضث القػة قاؿ بِ 
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يحفع مزسػنيا جضجا ثع الخقي. أعصى األكراؽ ِؿ ىايخك كشمب مشو أف يقخأىا ك  ك
ف ىاأّما ف فضو جاىدا لحلظ. فتضة في الضـػ الحي يكػيخكييا عمى ال يخك َؼ تَمكَّ
الدعادة كاضحة كراح شضمة الديخة يتمسَّذ جضبو ك  ضبَّيا في جضبو.األكراؽ ِبفخح ك 

عمى كجيو. إنو شغػؼ ِب القخاءة ك حبُّ السصالعة، َؼ ىحه الرفة كانت مالزمة 
ثضخا ما كانػا يقخأكف كتبا فػؽ ك ك فتضة السشتدبضغ ِؿ الحدب الذضػعي.ِؿ أغمب ال

مدتػاىع العقمي ك الثقافي، َؾ أف يقخأ الفتى أك الذاب في عسخ السخاىقة كتاب 
فمدفي َؾ السادية الجيالكتضكضة ك السادية التاريخضة، أك أصل األنػاع ِؿ داركيغ، أك 

ا االقتراد الدضاسي... إلخ. السيع، أفَّ ىايخك قخأ األكراؽ مخات عجيجة، ك ندخي
ِب خطِّ يجه ندختضغ، ك تحّجث عغ محتػاىا ِؿ الفتضة ِب شكل جضج. أّما محتػاىا 

:                                                                                                          الحي استمسو مغ ماردك َؼ كاف التالي، كسا جاء في الشز األصمي
عاصسة الضاسسضغ، يا بشفدج الخكح ك الخضاؿ، يا عحكبة الفضجة،  آٍه يا دمذق، يا

شارنج ك الخماف، يا فضحاء الذاـ، يا خزخة الخياض ك حسخة الػركد، يا بداتضغ ال
عضػف الجساؿ، يا دمذق يا نبس كح الجساؿ، يا جساؿ الكػف ك ر يا جساؿ الخكح ك 

يا الشاعسات الخقضقات الخكح ك اختالجات الخاليا، يا ُحبَّ الكػف، يا أـ الربا
                                                  الجسضالت المساحات الػاعضات الجارسات الفشانات الفاتشات!                         

ـّ سػرية َـّ عذتار كأكركب حاض  دمذق يا أ زنػبضا ك أكرنضشا.  ختيا السقجَّسة، يا أ
مخاكد العمـػ كالفمدفة كالفشػف، كسا كانت ركما ك  ت أثضشا مخكدا مغكشِت كسا كان

السايا في الصخؼ اآلخخ مغ السحضط. كشتع نضشػى كاالسكشجرية، كسا اليشج كالرضغ ك 
. كشتع عب اقخة اليشجسة ك الصب ك حػاضخ الثقافات الخفضعة ك مخاكد اشعاع العمـػ

لضذ سػاكع، َمْغ ك  أنتع، بكمسة، كشتع عباقخة الحضاة.الخياضة كالقانػف كالسدخح، ك 
ع أرك  كتبتع دع ِؿ عبقخيتكع ك خضاالتكع.فتح حػارا مع الدساء، ألف األرض لع تت

لجضػإنداني الذامل ىشا عمى أنيضتع السدح ا السالحع ك القرائج ك السدخحضات.
حضغ أدركتع الحقضقة األرضضة، أْف ال ججيج تحت الذسذ، رحتع تشربػف ك  األرض.
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راحت أركاحكع تتدمقيا، ك خضاالتكع تحاكضيا. أنتع َمْغ الداللع نحػ الدساء، ك 
َأْبَخـَ السعاىجات مع مسالظ الدساء ك أتضتع ِب بشػد تمظ السعاىجات ك االتفاقضات 
إلى أىمكع ىشا عمى األرض، بعج أف أىجيتسػىع نساذج مغ عبقخياتكع َؾ اإلنػما 

معاىجة مع  كل حاضخة كانت قج أبخمت. ...إلضتر، كجمجامر، أدكف، عذتار
مسمكة سساكية، ك كانت قج تبادلت معيا كثائق االتفاقضة)مبادئيا، شخكشيا ك 

أىجافيا(، ك لع تحتِػ عمى بخامج ك خصط سخية تدتيجؼ اآلخخ. َؼ كّل حزارة 
اختارت كضانا سساكيا لمتفاعل معيا دكف استيجاؼ الكضانات الدساكية األخخى ك 

التي تذّكمت كانت بضغ حزارات السضاه ك حمفائيا. ك كّل السشطػمات السختمصة 
ك ركحضة سساكية مغ ناحضة األشجار مغ ناحضة ك بضغ مشطػمات ك قضع أخالقضة 

في عاـ الجسخات الدساكية الخبضثة، ذاؾ العاـ الحي كانت فضو أنثى أخخى؛ ك 
العقخب األسػد تدضخ في قبة الدساء في الجدء الُسَخضِّع عمى حاضخة الخماؿ، انذقَّ 

لت إلى كتمة سػداء متػّىجة َضمَّت عالقة ِؿ أياـ معجكدات، ضي خىا السشتفخ ك تحػَّ
ك راح األىالي يقزػف أكقاتيع ِب الشطخ إلضيا مغ فػؽ الكثباف. يسعشػف الشطخ ِب 

الجبضب الحاصل داخل الكتمة. بعزا مغ األىالي أعصاىا التذبضو القخيب جّجا مغ 
أنيا تذبو نجسة غخيبة قخب، كالبعس اآلخخ قاؿ: ْذ قالػا ِب أنيا تذبو العحاليا، إ

عغ نجـػ الدساء جسضعيا، إنيا تذّع مغ رؤس عجيجة، أكثخ مغ خسدة رؤس. 
قدع مشيع قاؿ: ليا سبعة رؤس، ك قدع آخخ أعصاىا ستة رؤس. في فجخ الضـػ 
الدادس مغ عاـ العقخب، في شيخ االنذقاؽ الذجيج الحخارة، الحع األىالي تذّكل 

( قادمة مغ أكر شالـ، الحطػا ُكَتال مشياؿ الشاعسة. ك فػؽ تالؿ الخماالغضـػ  )الغضـػ
السجيػؿ  سحابة ضخسة قادمة مغ فػؽ الزخيحككتال ُأخخى مغ أكر السجػس، ك 

أنيع يخكف يا سسكة حبمى مغ سائمو السشػي، كراحػا يؤكجكف بِ رأكا فضِليػريذ، ك 
مقتػؿ في نيخ الشضل. ك رأكا سحابة  في أحذائيا قزضبًا ذكخّيًا ِؿ إنداٍف، أك إلوٍ 

قادمة مغ أكر الكمجانضضغ تحسل في جػفيا كتابا مفتػحا تتخاقز صفحاتو في 
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في الضـػ الدابع رأكا غضسة مألى ِب صاصضة. مدرقة الخ الغاز السكّثف السائل لِ 
شقائق الشعساف تخخج مغ باب تػما سابحة فػؽ معبج جػبضتخ، حاممة رأس يػحشا 

القادمة  سحابة السجػسِب اتجاه  جية ىضخكدّيا عمى صحٍغ ذىبّي،، ىالسعسجاف
، . مغ بالد الُفْخس ك في ضيضخة الضـػ الدابع مغ شيخ االنذقاؽ، ترادمت الغضـػ

جسضعيا، في محضط العقخب، أك الشجسة الدجاسضة. ارتجَّت الرحخاء ك اىتد نخضل 
مت مغاخبت الرػاعق األحجار الشضدكضة، ك الضسامة. ض اؾ. كر ك تيجَّ صػامع الشدَّ

تبعثخت الكائشات التي كانت تتغحى مغ تمة الدػداء، ك في األثشاء انفجخت الك
التداقط، ك انجمجت تمظ الكائشات ذات المحطة بجأ السصخ الكػني بِ  جدجىا. ك في

ات، أخح السصخ بخيق المػف كثافة تمظ الكائشك لِ  السصخ السشيسخ.لدػداء الالمعة بِ ا
ؿ إلى عالمة فارقة في ك ُعخِ  األسػد. ؼ ذلظ الضـػ ِب يـػ السصخ األسػد، ك تحػَّ

تاريخ حاضخة الخماؿ. ك راح األىالي يقضدػف الدمغ، ك يشدبػف األحجاث إلى ما 
بعج عاـ مغ ضاىخة السصخ األسػد، قاؿ حكساء السصخ األسػد.  قبل ك ما بعج

                                                                                  الضسامة عشيا ما يمي: 
إّف الحي حرل فػؽ كثبانشا إْف ىػ إاّل تشفضحا ِؿ ما كاف مكتػبا في ألػاح محفػضة 

كائٍغ ميضػب قة الدابعة عذخ مغ سساكات األرض. كأكَّجكا عمى رؤيتيع لِ في الصب
كاف يحسل في  خخج مغ الكتمة التي انبثقت مغ انذقاؽ ضيخ العقخب األـ، ك أنو

ػعة مغ عطاـ ك جمػد في يجه الضدخى مجسق رصاصّي، ك يجه الضسشى رمحا ذي بخي
أكراؽ البخدي. ك كانت عضػنو تقجح شخرا ك تذّع الحضػانات، كقصعا مغ األخذاب ك 

ك كاف عزػه  انعكاس الزػء مشيا.بخيقا فػسفػريا، كسا عضػف الحئاب عشج 
جالَّبضة رمادّية المػف. أّما مغ خمفو، َؼ كاف الحكخّي بارزا، ضخسا، متَجّلضًا تحت 

لخماح ك جشػده الحيغ انتيػا مغ أْكِل لحع أميع، ك كانػا مجّججضغ ِب الدضػؼ ك ا
مصارديغ مغ إلو  قاؿ حكساء الضسامة عشيع، ِب أنيع كانػااليخاكات الزخسة. 

مة ك ىػ صػيرأكا هللا مغ فػقيع ِب لحضتو البضزاء ال الدساكات. ك أفَّ الحكساء قج
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ِب أفَّ حامل الخمح ك  صخدىع مغ الدساء. ك قالػا أيزاي يقحفيع ِب الرػاعق. إنَّو
الدحخية السقّجسة. إنو اإللو الحي  الرحف ىبط فػؽ السغاكر ك الكيػؼاأللػاح ك 

َد عمى ربِّ ال لقج  السجخات مغ الدساء.اإللو الحي شخده َربُّ األفالؾ ك  ساكات.دتسخَّ
الضشابضع كسا الحئاب ار كاألشجار ك شػد اإللو السصخكد، حػاضخ األنياجتاح ىؤالء، ج

فخغػا الضخزػر مغ أ لضابذ. لقج استباحػا الحضاة.ك الجخاد. َأَتْت عمى األخزخ ك ا
ِب زفضخىع الرحخاكي. قتمػا عذتار ك األزىار. لّػثػا ىػاء الغػشة ندِغ األشجار ك 

البعضخ العاقل. إنيع جشػد إلو الخماؿ ك .اغتربػا ممكة الفخات زنػبضاكف ك آدأكركب ك 
أف يكػف ىػ الحي  الخذضة ىي في ك ،إنو البعضخ الدساكي ذي البػؿ السمّػف 

يدػؽ ىؤالء إلى ساحات الػغى، ك الخػؼ األكبخ ىػ في احتساؿ مذاركة أسخاب 
إنو القجر يا دمذق ب اإلليضة. األبابضل ك كتائب البخاؽ السدركر في ىحه الحخ 

اإللو السصخكد مغ الدساء قج أّسَذ معدكخاتو اإلرىابضة حػؿ البداتضغ  الشػر! ؼَ 
دكة كحذضة عمى الُحبِّ آخخ يقـػ بغك الفضافي ك األنيار الخقخاقة، كتخاه بضغ زمغ ك 

افضتو تزضق يعضث فدادا في األرض دكف حدضب أك رقضب. ك ألف جغخ  ك الجساؿ.
خاكات رياض الذساؿ مػئل الذقك  عمى مجالو الحضػي، َفيػ يدتعج ِؿ اقتحاـ جشائغ

ستتحػؿ بمجاف الفخنجة إلى شاشة عسالقة ِؿ َنْقِل الحخيق الحدشاكات السغشاجات، ك 
تػا األنطار عمى ثبّ خكد مغ الدساء. ك الجمار الحي َس تدببو فضالق اإللو السص

احدبػا زاكية ػؿ ندخ الكػنجكر إلى سساكاتشا، ك راقبػا دخ الذاشة العسالقة!
الرادر مغ عضػف أبي اليػؿ مع َخّط األفق في نفذ الضـػ الحي فضو َس الذعاع 

يا جمجامر افتحػا الحقضبة التي تخكك  .خفخعطيخ الكػنجكر فػؽ أىخامات خػفػ ك ي
ك رمػز الدمغ الحي فضو َس يتع  عشج إلية الخسخ سضجكري! َؼ فضيا خخائط القسخ

القبس ُيمقى مغ نفدو، َس خػيمج، كفي الد ابشة خ كيػؼ ك مغاكر ابغ نػفل ك تجمض
ىحا ما كاف مكتػبا في األكراؽ التي ِب  السصخكد مغ الدساء. خ،عمى اإللو ،الساك

ـٍ مخصػفا مغ تأثضخ الشز الحي كاف قج قخأه عّجة  حػزة ىايخك. إنَّو َضلَّ ِؿ أّيا



101 

خُت مّخات. أّما ماردك، فَ   لكع أحمى حكاياتفي إحجى المضالي قاؿ ِؿ الفتضة: لقج َحزَّ
َععَّ َجّػ مغ الدخكر، ألنيع مظ داراؼ. َسَخْت ىسيسة بضشيع، ك السعغ رستِسو ضاؿ ك 

جشذ أبصاؿ َس يدسعػف حكايات ججيجة. شبعا ىع ال يعخفػف أصل ك فرل ك 
لكشيع يذعخكف ِبالخضى ك الدعادة ماردك عمضيع. لحكايات التي يخكييا االقرز ك 

غ مغ قعجتو في مكانو، يُ  ما يدسعػنو مشو. راح كل كاحج مشيع يتشحشحِؿ  َحدِّ
عادتو، راح يتستع ك يرست، ِؿ اإلثارة استعجادا ِؿ سساع الحكايات. أمَّا ماردك، ك كَ 

َؿ لضذ إاّل. ساد الرست بضشيع. كانػا يشتطخكف كمسة البجاية مغ فسو،  أخضخا، َعجَّ
ة، ك َشَمَب مشيع أالَّ ُيقاماردك َقْعَجتو ك  يي الخكاية ك اّل َس ُيشإَشع أثشاء َسْخِده ِؿ القرَّ

َأْقَدَع الجسضع ك ِب َصػٍت كاحٍج، تقخيبا، ِب أْف يبقػا صامتضغ ك فقط لغ ُيكسميا. 
نت بجاية القَرز عشجىع تبجأ يدتسعػف إلضو. بجأ ماردك قائال: كاف في مافي، كا

كاف ياما كاف(، حكػاتضة في بالد الذاـ)الىكحا، كىحا يعشي في مرَصَمح الخكاة ك 
جاؿ اسسو زاؿ) ىػ كاف يمفع االسع كحا بجأ. كاف في مافي، كاف في ر إذف ى

(، كاف فقضخا يعضر في إحجى قخى بالد فارس. ك في تمظ األزماف كاف معطع ضاؿ
الفقخاء، إّما عبضجًا، أك محدػبضغ مغ ضسغ أمالؾ ك مستمكات األغشضاء. تَدكَّج 

ما. كانت  شيختيا في الخجل مغ فتاة جسضمة عسخىا ال يتجاكز الخامدة عذخ عا
جساؿ تمظ فَّ أمضخ البالد أصبح عمى عمع بِ الجساؿ قج انتذخت خارج القخية، حتى أ

الفتاة. ك ذلظ عغ شخيق حاكع السشصقة، ك الحي استقى معمػماتو مغ رئضذ 
مجسػعة القخى التي َتزعُّ قخية الفتاة ركدماال. شبعا أَمَخ األمضخ ِب إحزارىا إلى 

الشو، قبَل أْف يختمي بيا الذاب السدكضغ الحي تدكَّجيا. جشاح الشداء في ب
ُيزاجعيا ِؿ مجة سبعة  استستع األمضخ ِب مسارسة الجشذ مع ركدماال، ك َضلَّ 

تيا ثالثضغ مغ الفزة. أّمأ اآلخخكف أياـ، كمغ ثّع أرَسَميا إلى بضتيا ك  حاكع )في صخَّ
 تخاب مشيا، أك حتى الحجيثالسشصقة ك رئضذ القخى(، َؼ لع يتجخَّأ أحجا مشيع االق

انكدار مع زكجتو. لع يسارس الجشذ معيا أِلكثخ عشيا. ىكحا تابع الدكج حضاتو بِ 
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ب، أكَّال إلى اإلنكدار الشفدي ك القيخ الخكحي،  ِمغ خسدة عذخ يػما. يعػد الدب
 بعج أسبػع مغ مجضئيا إلى السشدؿ، كانت في دكرتيا القسخيةك ثانضا أنَّيا، ك 

، أضاؼ ماردك: الذيخية.  ىحه العادة، ك ىحا الطمع كاف مشتذخًا في أكثخ عمى كلٍّ
بعج عاـ مغ الدكاج، كَضَعْت ركدماال مػلػدا ذكخا. ك لسَّا كاف األىالي . مغ مكاف

يتيامدػف فضسا بضشيع حػؿ بقاء العخكس في بالط األمضخ، ك ُيَذكِّكػف في َنَدِب 
َر ك السػلػد.  لحلظ، ك ِؿ َغْدِل العار ال تَخمُّز مغ تمسضحات أىالي الزضعة، َقخَّ

الدكج ك الدكجة إخفاء الصفل عغ األعضغ. اختارا لو اسسا في َشْقٍذ ميضب تحت 
صػرة إلو الشػر، ك ركائح البخػر. اشتخَؾ الدكجاف في َحْسِل كلجىسا. رفعاه إلى 

مَُّظ، نحّبَظ نا ك أاألعمى ك َكْجُيُو نحػ الذخؽ. َىَسَذ أبػه في أذنو قائال: نحغ، أ
ًا كحقضقة، كقج أْسَسضشاَؾ رستع، ك  أنا كاثق يا بشّي ِب أنََّظ َس يا كبجنا، كأنَت ابششا حقَّ

ف لَظ شأف أنشا َس نمتقي ك سضكػِؿ ىحا العار الحي ألرقػه بشا. كأنا كاثق بِ تشتقع 
تو أمو في عطضع. خي، ك سَ قساٍط َلّضغ ك عانقتو شػيال ك  َلفَّ ْتو ِؿ مَّسَ َذَرَفت الجمع الدَّ
 كاف الػقت ُقَبْضَل الَفجخ حضغ أخحه كالجه إلى الشيخ، كَضَعو في الساء قخيباكالجه. 

راكذ لضذ مغ ِمغ الجكَّامات، َؼ نيخ آ ىمشًأمغ الزفة. حاكَؿ أْف يجَعَمو ِب 
ألرمغ أكبخ أنيار القفقاس. َيجخي مغ بالد اق، ك يػ غديخ التَجفّ األنيار الرغضخة، فَ 

مشعصفات جبمضة. َأمَّا ِب خرػص ارس عْبخ سيػؿ كمشحجرات ككدياف ك إلى بالد ف
أىل الزضعة، ك ِؿ َقْصِع الصخيق عمضيع مغ تألضف ك إشاعة األخبار حػؿ مػضػع 

الحسل ك الػالدة، قاـ الػالجاف ِب َتْدخيب خبخ، مفاده ِب أفَّ ركدماال َقْج كَضَعْت 
. مجيظ في فجخ نفذ الضـػالرضحة األخضخة لِ  الحضاة عشج مػلػدا ذكخا، إالَّ أنَّو فاَرؽَ 

، ُنِقَل عغ األىالي أنَّيع شاىجكا، في الداعات األكلى مغ  في ضيضخة ىحا الضـػ
الرباح، شائخا يذبو الشدخ، لكشو أكبخ مشو، أك لشقْل، أضخع مشو. كاف يحسل بضغ 

لي إحجى مخالبو صضجًا غخيبا َشَبو الدسظ، لكشو لع يكغ َسَسكًا. شار بو إلى أعا
َبْعَج خخكج زاؿ َفْجخأ مع الصفل، اسَتْدَمَسْت ركدماال الجباؿ السصمَّة عمى الشيخ. ِقَسِع 
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، ِب َسَبٍب  ك راح زاؿ في غفػة ىػ اآلخخ آالـ السخاض ك الػالدة ك القيخ. ِؿ الشـػ
ي ركحو. َفْػَر عػدتو إلى السشدؿ، ألنو كاف مشيكا، مػجػعا، محصَّسا ك مجخكحا ف

االثشاف قبل الطيضخة. كانا حديشضغ. أْجَيَذْت ركدماال في الُبكاء، كانت  استضقعَ 
ج عمى  تبكي ِب َحخقة عمى فمحَّة كبجىا. َضسَّيا زكجيا إلى حزشو. راَح ُيَسدِّ

ئ ركحيا  َف مغ أَلِسيا. شعخىا، ُيَيجِّ َث نفدو: لقج اسَتَفْقُت ك ُيَخفِّ قالت، َؾ َمْغ ُيَحجِّ
سشاـ، لكشَظ جخ، كشُت أريج اْف أركي لَظ حمسا رأيتو في المغ الشـػ عشج بدكغ الف

ثُخ الحبػَب عمى أرض الَحْػِش، ككاف لجيشا دجاجات أّني كشُت أنرأيُت كَ كشَت نائسا. 
َخَصَف أكبَخ رنا ك فجأة رأيُت ندخًا انَقسَّ عمى شضػ كصضراف كبقخة كمعدة. 

تشجاد بَظ، رأيُت ك َؾ الرضراف ك شار بو عالضا في الدساء، ك حضغ حاكلُت االس
أفَّ رأسظ كاف أكبخ ك أعطع مسا كاف، َشَمْبُت مشَظ أْف تشطخ إلى حضث يصضخ الشدخ 

كي َتْمَحَق بو، أك تفعَل شضئًا ِؿ ُتْخِجَع الّرػَص، ك حضغ َأَشْخُت إلى مكانو، شاىجُت 
ثالثة ك صبضًَّا بضغ مخالبو، ك لضذ صػصًا، ك رأيُت ك كأفَّ كاف ِؿ الربّي رأسضغ أ

َا مغ َرْكِعيا. اتَّجَو عمى كجو الدخعة رؤس.  َشْبَصَب زاؿ ِب ِرْفٍق عمى كتفيا، ك َىجَّ
َثْخ عمى الصفل، ال في نحػ الشيخ، حضُث أكدَع ابشو في مضاىو. عشج كصػلو لع َيعْ 

ال في ِجػار السكاف مغ كافة االتجاىات. مذى مدافة، ال بأس بيا، عمى السكاف ك 
ة الشيخ، ُمسْ  ِعشًا الشطَخ بضغ الذجضخات ك األشجار ك الدَِّلِل ك األعذاب الشيخية ضفَّ

العسالقة، إالَّ أنَّو لع َيْعَثخ عمضو، ك ال عمى أيِّ أَثٍخ تجؿُّ عمى كجػده في مكاف ما 
في الشيخ. لع تخاكده شكػكًا حػؿ امكانضة أْف تكػَف حضػانات الشيخ َقْج َفَتَكْت بو، 

َس َيْعَثخ عمى أثخ مغ بقاياه َؾ القساط مثال. َؼ راَحت ألف في ىحه الحاؿ، كاف 
َث عشو القخيػف َصحضحًا، ك أف يكػف فعاًل قج  احتسالضة أف يكػف الصائخ الحي َتَحجَّ

و.  َحَسلَ  َخ األحالـ الرغضخ إلى عذِّ َسِسَع زاؿ عغ عالع يقخأ حخكة األفالؾ، ك ُيَفدِّ
. كاف قج َندَؿ في أصفياف مشح معتسجا عمى مخدكف عمػمو الجيشضة ك الرػفضة

  اسبػع، ك سػؼ يغادر السجيشة بعج كاحٍج ك عذخيغ يػما، عمى َبْخت الخاكي 
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ل بضغ الحضغ ك اآلخخ في جدع ) يعشي عمى ذمَّة الخاكي( أضاؼ ماردك، كاف َيَتَجخَّ
الخكاية، لكي َيْكِدَخ الختابة في الدخد، مغ ناحضة، ك ِؿ إعصاء السرجاقضة ِؿ 

تي يخكييا، مغ ناحضة ُأخخى. استصاع زاؿ الػصػؿ إلى عالع الفمظ ك القرة ال
ع الحكضع، ك قبل أْف يبجأ زاؿ ِب  . استقبمو السَشجِّ قارئ حخكة الكػاكب ك الشجـػ
َفو زاؿ عمى  الحجيث، شمَب مشو العالع أْف يتَحجَّث عغ كْضعو ِب َشكٍل عاـ. َعخَّ

َث ع غ كضعو االجتساعي ك السعضذي، ك اسسو، ك ِب ثالث إلى أربع ُجَسٍل تحجَّ
لو الشيخ، َؼ تابع قائال: زكجتي َكَلَجْت ابشا، ك ألنشا كشَّا قج نحْرنا ِب أْف يشاؿ بَخَكة إ

مقجار ربع قػس إلى الشيخ، َبْعَج صعػد الذسذ ِب حضغ عجُت أخحتو إلضو فجخا. ك 
في مػضػع  ضقة) لع َيُقْل لو الحق، ِؿ أحسمو إلى البضت َؼ لع أججهإلى الدساء

 َكَلَجْت زكجتَظ؟ سألو شامبازاؼ ركى لو ُحْمَع زكجتو. َمتىالخضضع ك الشيخ(، ك 
اسع العالع(. ُقَبضَل الفجِخ في الضـػ الػاحج ك العذخيغ مغ الذيخ األكؿ مغ )

الخبضع، أجابو زاؿ. اسسع يا بشي، قاؿ شامبازاؼ: أكَّاًل، إفَّ الرػص، أك الربي 
خالب الشدخ، ىػ ابشَظ، ك ثانضا، إفَّ الضـػ الحي كِلَج فضو الحي رأتو زكجتَظ بضغ م

شة. ك في ىحا الضـػ تكػف القسخ ِب محاذاة نجسة  ابشَظ ىػ الضـػ الججيج مغ الدَّ
. ك في ىحا الضـػ أيزا  آناىضج، يخسالف أنػارىسا السقجَّسة عمى مػالضج ىحا الضـػ

بغ تكػف ِب مػاجية يكػف بخج األسج عمى يسضغ الذسذ، ك كػيكبة سارؽ الت
بخج القػس ك يجخالف معًا َحْقَل جاذبضة الكػكب الدادس. إفَّ ىحه الخمػز ك 

رستع، قاؿ زاؿ  ج ابشظ.. لع َتُقْل لي ما اسسو،األسخار الفمكضة السخافقة ِؿ يـػ مػل
ِب سخعة البخؽ. إذف، ىحه الخمػز ك األسخار َتجؿُّ عمى ما يمي: َمْغ يبجك رأسو، 

أضخع مسا ىػ في الحقضقة، َؼ ذلظ الذخز يدداد َشَخَفًا. ك أمَّا َمْغ في السشاـ، 
يبجك ك كأفَّ لو رأسضغ أك ثالثة، َؼ إنَّو يشترخ عمى األعجاء، إْف كاف فارسا، أك 
مبارزًا، ك يشاؿ ِغشًى، إْف كاف فقضخا، ك إْف كاف غشضًَّا يكػف لو أكالد َبَخَرة. تفدضخات 

                                                           َتَػجَّو مغ فػره إلى الزضعة.                          ع أْثَمَجْت صجره، كالعالِ 
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عانق زاؿ زكجتو، عشج عػدتو إلى مشدلو، كاف سعضجا ججا. ُدِىَذت ركدماال مسا 
لع ما سسعو مغ العا تخاه. سألتو عغ سخِّ سعادتو. في األثشاء راح يذخح ليا كلّ 

َأْخَبَخىا ِب أنَّو لع َيُقْل لو حقضقة ما حرل ِب خرػص رستع ك الشيخ، شامبازاؼ، ك 
ة التي ّقجَّميا إلضو.                                                                               ك أفَّ العالع كاف مقتشعا ِب الحجَّ

الرست. كاف يتسشَّى أْف تكػف تداـ الفتضة بِ و. استغَخَب مغ الَتَشْحَشَح ماردك في مكان
حه ىشاؾ مقاشعة ك استفدار، أك حتى مذاغبة، أثشاء َسْخِد الخكاية، ألنو في ى

ه ك األنا يطيخ تفّػقو في السعخفة، ك ُيْذِبع غخكر الحاؿ كاف َس يسارس رياستو، ك 
َر اتباع استخاتضجالسشتفخة لجيو. ك  أْف يصخح، كاية، كَ ضة مختمفة في َسْخِد الخ لحلظ َقخَّ

ىػ، استفدارات، أك أسئمة عغ األحجاث أك الذخػص في جدئضات سابقة مغ 
تابع القرة. القرة، ك ذلظ ِؿ تذجضعيع عمى السذاركة ك التفاعل في القعجة ك 

صخحو تداؤالت عغ أحجاث سابقة، مثال الدؤاؿ عغ مكاف ك مرضخ ماردك ركايتو بِ 
الت، بجأت اإلجابات ك السذاركات تتداحع في حضغ شَخَح ماردك ىحه التداؤ رستع. 

الجمدة. ىحا ما كاف يخيجه مغ القعجة ك الديخة. َؼ اإلجابات عمى أشئمتو كانت 
تجؿُّ عمى انتباىيع ك تَعّمقيع ِب أحجاث القرة. كاف ىحا التفاعل كفضال ِب إشباع 

ِب رستع ة ما يتَعمَّق خاصغ حضث انتيت اإلجابات الرحضحة، ك غخكره، لحا تابع م
 كسا كانػا يقػلػف عغ ىحا الصائخقاؿ: كسا عخفتع، َؼ إفَّ الشدخ، أك ك الشدخ. 
عغ العشقاء، ألنو ىػ اآلخخ ال مغ االستفدار  -مباشخة -رىعَححَّ  ، ك)العشقاء(

يعخؼ عغ ىحا الصائخ الذيء الكثضخ. لحا يحكخ الشدخ، بجال مغ العشقاء، في 
مو الخكاية. إذف كاف الشدخ قج أخَح ر  ستع ك َشَخَحو بضغ فخاخو. كاف يأكل مسَّا ُيَقجِّ

الشدخ ليع مغ الجَضف ك الصخائج إلى أف تخعخَع ك َكُبَخ، حضشحاؾ، َحَسَمو إلى إحجى 
و. كاف السكاف الحي حسمو إلضو مكدػًا ِب األشجار السثسخة  التالؿ القخيبة مغ عذِّ

الربي، يتجاكز الدشة الخابعة  ك الشباتات الستشػِّعة ك يشابضع مضاٍه عحبة. لع يكغ،
مغ عسخه. ك لكي يبقى عمى َقضِج الحضاة، كاف ال بجَّ مغ مػاجية ضػاىخ الصبضعة ك 
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الحضػانات السفتخسة ك غضخ السفتخسة، ك التي يسكغ أف تكػف، ىي، شعاما لو. 
 ك سباؽ الطباء ك الغدالف.لقج َتَعمََّع االختباء ك السشاكرة ك الجخي فػؽ السختفعات، 
سجدتاف)غالبا، كاف في إحجى رحالت صضج السمظ بيجيشاف، ممِظ زابمدتاف ك 

األسساء مغ عشجه(، َعَثَخ فخسانو عمى الربي، ك ِب الكاد استصاعػا ماردك يأتي بِ 
أْخَبخكه عغ رشاقتو ك شجاعتو ك ميارتو في  إلمداؾ بو. أحزخكه إلى السمظ.ا

سَّا رأه قخيبا ِؿ القمب، صحضح الجدج السشاكرة. ألقى السمظ نطخة فاحرة عمضو، َؼ ل
ك البشضاف، أَمَخ ِب َضسِّو إلى أفخاد الفخقة. أمزى فخيق الرضج ثالثة أياـ ِب لضالضو 
ػاء، ك يذخبػف تحت  في مشصقة أىل الصفل، ك ىع يرصادكف ك يذعمػف نار الذِّ

مفع )ىكحا يأضػاء السذاعل التي ُتشضخ معدكخ الرضج ُقْخَب نيخ آراكذ، أك آراس
، قاؿ ماردك. استغخَؽ عػدة السمظ مغ السختفعات التي راكا الُفْخُس اسع الشيخ(

الربي فضيا، ثالثة عذَخ يػما. َأْصَجر تعمضسات ممكضة ِب َضعِّ الربي إلى العائمة 
السمكضة، ك اعتباره كاحجًا مغ األسخة السالكة، شبعا، َتعَّ ذلظ ِب ِرضى ك مػافقة 

عضػنو، )ك التجانذ في تفاصضل جدجه ك شكمو الطاىخي  السمكة. كانت تحّخكاتو،
شػلو، أكتافو، قامتو..(، كانت ُتَػلُِّج شاقة إيجابضة ك دؼءا حسضسضا في محضصو. ك 

را َتَبّشي رستع عغ ُحّب ك ق ية، َؼ َقخَّ شاعة. ك ألفَّ السمظ ك زكجتو لع يخزقا ِب ذرَّ
، الفخكسضة، السبارزة ِب الدضف التي تذسلمغ يػميا َخَزَع رستع ِلتخبضة ممػكضة، ك 

أيزا دكرات كالسرارعة، كجسضع أنػاع الخياضات كألعاب القػى، كالعشف كالقّػة، ك 
، مغ الفمدفة ك التعمض كاف معدكخ الرضج لخ. األدب ك الفمظ...إع في مختمف العمـػ

شبأ عثػر السمظ عمى افة يـػ كاحج مغ مشدؿ كالجيو. فَ الحي أقامو السمظ، يبعج مد
بعج عػدة ؿ ك زكجتو. ّي الغابة قج انتذخ في الجػار، ك تشاىى الخبخ إلى زاَصب

َدْبعِة أياـ، ركَب زاؿ ك اتجو نحػ مقّخ السمظ. َندَؿ في أحج الخانات القخيبة السمظ بِ 
مظ، ك كاف، حضغ مغ مخكد السجيشة. ك بعج محاكالت عجيجة قاـ بيا ِؿ مقابمة الس

أخضخا، ك في الضـػ الثالث، نيا مدألة عائمضة. ك حاجة، يقػؿ إالُيدأؿ عغ الدبب ك 
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، فقط، ِؿ ذكي القخبى ك ُسِسَح لو ِب السثػؿ بضغ يجّي السمظ. كاف السمظ قج سَسحَ 
كاف، زاؿ، يقػؿ ِلمسدؤلضغ عغ الديارات حزػر ىحه السقابمة العائمضة، كسا زكجتو بِ 

السمػؾ. انحشى أماـ السمظ أدَّى التحّضة الخاصة ِب لسقابالت السمكضة. َدَخَل زاؿ، ك اك 
ْف شمَب مشو السمظ ِب التحّجث، ِب خذػع، ثع اعتجَؿ في كقفتو ك َضلَّ صامتا إلى أ

مغ ثع دخل في انضة، ك َعْخِض ما جاء مغ أجمو. بجأ زاؿ حجيثو ِب الجيباجة الذاىك 
أنَّكع كشتع في رحمة صضج في جاللة السمظ السعطَّع! عمسُت بِ  صمِب السػضػع قائال:

زكجتي. قخيتي تمظ عُّ القخية التي أسكغ فضيا أنا ك صقة ىسجاف، ىحه السشصقة تزمش
أنتع يبة إلى َحجٍّ ما مغ نيخ آراس، كأْخَبخه ِبسا َجخى لو كِلدكجتو ِبالتفرضل)ك قخ 

يا كالمو لِ تعخفػف ما حرل ليع في بجاية الق مفتضة(، ك َذَكَخ رة، قاؿ ماردك مػجِّ
سا رستع ِب عامضغ، ُرِزقا ِب كَلٍج َذَكخ َأْسَسْػه شفغػاد، ِب أنيسا، ك بعج اختفاء كلجى

أىل شخؽ بالد فارس يمفطػف االسع"شغػاد" أضاؼ ماردك. ك حضغ سسعُت، تابع 
أفَّ رجالكع األشاكس قج عثخكا عمى َصبيٍّ صغضٍخ في السمظ بِ  زاؿ كالمو، يا جاللة

صػرة ابشي رستع  خاءتغابات تمظ السختفعات القخيبة مغ الشيخ، انتفَس قمبي ك ت
، ك  ك راحت رأيتشي، مغ ججيج، أضعو في نيخ آراكذ قخيبا مغ الزفة، أماـ ناضخيَّ

حضغ رأتشي زكجتي عمى ىحه الحاؿ، سألتشي عغ الجمػع تشيسخ مغ عضػني، ك 
الدبب الحي جعمشي حديشا ىكحا. َؼ أْخَبختيا ما كَصَل إلى مدامعي، ك قج تشاىْت 

ُج لي ِب أفَّ الحي عَثْختع عمضو ىشاؾ، إنسا ىػ ابىسدات خافتة إلى ركحي ت شي ؤكِّ
أرجػ، يا جاللة السمظ، أْف تعحركني عمى تجاكزي حجكَد المضاقة، إْف كشُت رستع. 

حا اإلّدعاء. يجػ أْف تدامحػنشي عمى التجّخؤ بِ أر عغ غضخ َقْرٍج، ك  فعال تجاكزتيا
                      بشي.أنو اتجفعشي إلى الترجيق بِ ركحي لكغ قمبي يشخدني، ك 

كشَت  نحغ ىشا ِؿ االستساع إلى ما لجيَظ مغ َحكايا ك معمػمات، قاؿ السمظ، شالسا
أنَت قْمَت ما أنََّظ تخيج التحّجَث في شؤٍف عائمضة، ك ىا تقػؿ ِؿ رئضذ التذخيفات بِ 

جيع الجلضل ال بأس في أْف َتجَّعي ِب ما ادَّعضت، لكشَظ ُمصالٌب ِب تقكشَت تخيج قػلو. ك 
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، َؼ عقابَظ َس  القاشع، ك الحي ال لْبَذ فضو، ِؿ إثبات أفَّ الربيَّ ىػ ابشظ، ك إالَّ
يكػف قاسضا. ك اآلف ىاِت ما عشجَؾ مغ أدلَّة ك بخاىضغ ُتْثبُت صّحة دعػاؾ. قاؿ 

زاؿ ِؿ الحزػر: لقج رأيُت بقعة ُمْحَتَقشة في رقبتو مغ الخمف، لػنيا َؾ لػف الجـ، 
المػف القخمدّي أكثخ مشو ِؿ المػف األحسخ الفاقع، ك ليا شكل دمعة، أك  يسضل إلى

مغ )ىضئة قمب، ك مكاف العالمة ىحه ىػ عشج نياية شعخ الخأس عمى الخقبة
الخمف(. ك إذا أخحنا خصَّا أفقضا، مغ تمظ العالمة، إلى الصخفضغ، سػؼ يتقاشع، 

ـٍ  شُت قج رأيُت،تقخيبا، مع شحسة األذنضغ في الجانبضغ. ك َؾ أّني ك أيزا، َخثخة َد
أحسخ داكغ، غامق(، تحت ضْفِخ إبياـ يجه الضسشى. ىحه ىي العالمات ِب لػٍف قاٍف)

الفارقة سضجي السمظ، ناىضكع عغ المػف األسػد الحي كاف ُيَدّيُغ عضػنو الجسضمة. 
سمظ، ك ىا أنحا يا َسّضَج البالد، تحت أمخكع ك رىغ إشارتكع. ىحا جّضج يا زاؿ، قاؿ ال

أعتقج ِب أنَّشا ما قالو زاؿ!  التفَت إلى الحزػر، ك قاؿ مخاشبا الجسضع: لقج سسعتع
َث عشيا ك أماك  غ كجػدىا في جدج الربي.استػعبشا مزسػف العالمات التي تحجَّ

ميا الخجل ك اآلف، ماذا تقتخحػف ِؿ التَعخُّؼ ك التأّكج مغ صّحة السعمػمات التي َقجَّ 
يخافق الخجل قاضي قزاة السسمكة كالسمظ إلى قتخاحات كانت، أْف ِمْغ ضسغ االلشا؟ 

التأكح مشيا. مقتخح آخخ كاف، جشاح الربي، كىشاؾ يتع الكذف كفحز العالمات ك 
أف يخافق الخجل السمظ ك السمكة إلى جشاح الربي، ك يتع التأكج مغ العالمات عمى 

رأيو أف يأتػا ِب الربيِّ  جدج الربي، ك كانت مقتخحات ُأخخى. أّما السمظ، َؼ كاف
بػجػد الخجل الحي اّدعى إلى قاعة االجتساع، ك يتّع الكذف عمضو أماـ الجسضع، ك 

إحزار رستع أَمَخ السمظ بِ السمظ استحداف الجسضع.  أنَّو كالج الربي. القى اقتخاحبِ 
ِؿ السثػؿ أماميع. ك ما أف دخل القاعة، حتى َسَخْت قذعخيخة في جدج زاؿ، ك كاد 

مظ المحطة التي فضيا رفعاه، غسى عمضو حضغ التَقْت عضػنو ِب عضػف رستع. َتَحكََّخ تيُ 
ستَع عضػنيسا لع تكغ تفارؽ كجيو ك عضػنو. إنو ىػ، تىػ كركدماال، إلى األعمى ك 

َؾ أنَّو أضاع شضئا ما، ك كاف زاؿ بضشو كبضغ نفدو، كالحَع نطخات رستع السختبكة، ك 
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أنَّو يعخفو مشح زمغ بعضج. كاف َيحذُّ ِب لضذ غخيبا عشو، ك أفَّ ىحا الخجل يعتقج ِب 
انجحاب نحػه، ك كأفَّ ىشاؾ كتمة مغشاشضدضة ىائمة َتْدَحبو إلى جدع الخجل. لع 

لع يذعْخ بيا مغ ة)يكغ يعمع َسَبَب كجػده ىشا، لكشو كاف مغسػرا ِب إشخاقة ركحض
زاؿ قج بجأت ِب التدارع، َدَبِب كجػده إلى جانب ىحا الخجل. كانت نبزات قبل( بِ 

كاف يخيج أْف يجثػ أماـ الرغضخ ك راَح بخار العخؽ يتكاثف عمى جبضشو ك كجشتضو. 
َقَجَمضو. باَت الَغَبُر يحجب يو، يجيو ك يأخحه في حزشو. أْف ُيَقبِّمو مغ عضػنو، َخجَّ ك 

شاء، دكارا، أـ ضبابا،أـ رذاذ عضػف. في األث السذيج ركيجا ركيجا. لع يعخؼ إْف كاف
ـ نحػىع، ك أْف  إلى جانب الربي، ندَؿ قاضي القزاة ك شمَب مغ الخجل أف يتقجَّ

َث عشيا.يكذَف ليع عغ العال اقتَخَب مغ رستع. َمجَّ يجيو ِب اتجاىو.  مات التي َتَحجَّ
ضة، أْنَدْتُو السكاف ك الدماف َأْمَدَظ كتفضو ِب لْصٍف، ك في الحاؿ انتابتو رجفة داخم

أْمَدَظ رأسو ِب رقٍَّة ك حشاف. ى أمامو سػى ابشو رستع. َرَكَع ك ُعْج يخ الحزػر. لع يَ ك 
يو، َحَشَكو ك شَفتضو. ّض  عَّ رأسو إلى حْزِشو، ك راَح يتأمَّمو َممضَّا، عضػنو، رمػشو، خجَّ

ُج عمى شعخه، عشبِ  ُعْسٍق، قو ككجيو. اْنَكبَّ عمى حزشو، كراح َيذسُّو بِ ضجيو رأح ُيَسدِّ
َج ركدماال، كجيو،عْشقو، أصابع يجيو، يفَعُل ذلظ، ك َؾ أنَّسا َيُذعُّ َجدَ  َيُذعُّ شعخه،

مسػقف العاشفي يخا مشو لِ رحسيا. تخَكو السمظ يفعل ما يفعمو، تقجخالياىا، َنَفَديا ك 
ك الحسضسي الحي أَخَحىسا في حشاياه. انتبو زاؿ ِؿ ما يجب أْف يفعل، ك في الحاؿ 

أْف أنطَخ إلى ضيِخ رقبتَظ قمضال. أشاعو الػلج، ك أَداَر  قاؿ ِؿ رستع: َدْعشي يا كلجي
بَّسا ىي رأسو ِؿ أبضو، ك راَح أبػه يْمسُذ شعخه، ك ييسُذ بعزًا مغ اأُلْحجضات، ك ر 

أزاح الذعخ مغ السكاف الحي كاف قج قاؿ ليع عشو. َأْمَعَغ الشطَخ إلى صمػات، ك 
رض ُمْغَسًا عمضو. َلِحَق بو رقبتو، ك فجأة تخاَخت يجيو، ك ماؿ جدسو إلى األ 

رػف، عالجػه، ما ىي إالَّ دقائق، ك كاف زاؿ قج عاَد إلى ك امل كْعضو. الستخرِّ
ْثخة تحت ضْفِخ تأكََّج مغ كجػد الخَ لحاؿ أخَح يجه الضسشى، ك في ااعتحَر مشيع جسضعا، ك 

التي ات ىػ بضغ البكاء ك االبتدامة، أْف يشطخكا إلى العالمإبيامو األيسغ. َشَمَب، ك 
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َثيع عشيا. ـَ السمظ ِب معانقة زاؿ، ك أيزا عانق  كاف قج َحجَّ حضغ تأكَّجكا مشيا، قا
يع، ك رستع ك َقبََّمو قبمة األبػَّة، ك َأْعَمَسو ِب السػضػع. ساَد الفخُح ك الدعادة بضش

ابشو شغػاد، قج انتقمػا، ْعَج َزَمٍغ غضخ شػيل، كاف زاؿ كزكجتو ك بَ في البالط أيزا. 
ِب أْمٍخ مغ السمظ، ِؿ الَعْضِر في البالط السمكي. َىْسَيَع الفتضة ك َتَشفَّدػا الرعجاء ك 

ِؿ ىحه الشياية الدعضجة ِؿ رستع ك أىمو. كانت ىحه الحخكة ِب مثابة استخاحة، أك 
                                                      فاصل مشّذط ِؿ الجسضع.

ِب َضعِّ شغػاد إلى التجريبات ك الجكرات السمكضة. كاف  ماردك،، تابع َأَمَخ السمظ
رستع متفػِّقا عمى كلِّ الحيغ يتمقَّػف التجريبات في ساحات ك معدكخات السسمكة. 

كاف َنبَّاال ماىخًا، ك كاف يجضج َرْمَي الخمح ك  تدجيجه  ِب دقَّة ك قّػة. يفػؽ أقخانو، 
يمػاف ك َجدػر ِب الدضف الفػالذي. فارس ك معطع الحيغ يكبخكنو سشًَّا. العب ب

رشضق عمى صيػة الخضػؿ السصيسة. مقاتل ك مرارع َجبَّار في ساحات الػغى، ك 
اء ال يجاريو أّي مقاتل آخخ في مضاديغ القتا قاَد رستع معارؾ َشِخسة ضجَّ ؿ. َعجَّ

حقضقضَّا،  كاف بصال . كاف ُمَسضَّدا في ساحات القتاؿ.أعجاء البالط السمكي ك السسمكة
صجره َؾ صجر ُب الثالث ياردات إالَّ قمضال، كأعزاده َؾ أفخاذ المضث، ك َؼ شػلو يقار 

الثعباف، َك كسصو َؾ كَسِط الشسخ. كاف يقػد الجضػش إلى الشرخ عمى األعجاء. 
حافع عمى  حجكد لقج دافع ِب ضخاكة عغ البالد، ك حسى السسمكة مغ اليدائع، ك 

أصبَح اء. السخاحل، استػلى عمى آراٍض مغ مسالظ األعج في بعسالبالد، ال بل، ك 
رستع حاكع السسمكة ك ىػ في العذخيغ مغ عسخه، َبعَج كفاة السمظ بيجيشاف. ك في 

الػاحج ك العذخيغ مغ عسخه، َتَدكََّج ِمغ َتْيسضشة ابشة ممظ َسَسْشجاف. كانت أحػاؿ 
ُرِزَؽ رستع ِب كلٍج أْشَمَق  السسمكة جضجة، ك كاف األماف ك الدالـ يدػداف السسمكة.

مشح أْف تػلَّى رستع رياسة ف االسع "زىخاب". عمضو اسع سيخاب، قبضمة زكجتو يمفطػ
 يجيو.كابمدتاف، ِب َشَمب مثػلو  بضغ تاساب، ممظ ركزستاف ك البالد، بجأ السمظ كذ

ِؿ إبشو  ك أَمَخ ابشو اسبشجيار ِب تشفضح السيسَّة) َؾ َشْخط ِؿ َتْدمضسو التاج ك التخت
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                                       اسبشجيار(، أْي اليجـػ عمى، سجدتاف، بالد رستع، ك أْسخه مع كلجه ك أخضو.                                             
اسبشجيار ىحا كاف يخيج التاج ك التخَت، ِؿ َيحكَع البالد، ك حضغ عخَؼ السمظ ِب ما 

رسَل في شمب خػزامذاد العالع ك بعس كيشة السعبج. َحَزخكا ك في نفذ كلجه، أَ 
ة عسخه، ك عغ يع الكتب ك السباخخ.مع استخَبَخىع كذتاساب عغ شالع ابشو. مجَّ

حْدِغ سضختو ك أنَّو، ىل َسضمبذ التاج ك يتستَّع ِب الحكع أـ ال؟ ك ىل يسػت عمى 
الدابقة ثعَّ يار، ك في زيجاتو نَطَخ خػزامذاد في سضخة حضاة اسبشج فخاٍش أك ُيْقَتل؟

الجمػع، ك َقصََّب ما بضغ عضشضو. قاؿ لو السمظ: َأْخِبْخني في الحاؿ اغخكرَقْت عضشاه بِ 
َتُل في ك عاجال! لقج أْمَخْرَت عضذي ِب ىحا العمع. َؼ أْخَبَخه ِب أفَّ اسبشجيار َس ُيقْ 

إفَّ القجر بعَج مقتمو.  فَّ قاتمو َس يسػتبضغ ابغ زاؿ، ك إزابمدتاف في حخٍب بضشو ك 
الغفمة، حتَّى أْرَسَل اسبشجيار إلى زابل ِؿ ـ أْسَبَل عمى قمِب كذتاساب حجاب السحتػ 

        يأتي ِب رستع أسضخًا مع كلجه ك أخضو.                                                                         
، ك ىل ترّجقػف أفَّ ىشاؾ َمْغ يدتصضع َقْتمو؟ ىل تتػقَّعػف أْف ُيْقَتَل رستع أـ أل

شخَح ماردك ىحه األسئمة ِؿ يدتفَد الفتضة، ك ِؿ يدتغلَّ المغط الحي َس يحجث بضغ 
الربضة ِب َسَبِب إجاباتيع ك حساسيع تعاشفيع مع رستع، كي يختاح عغ الكالـ 

ابتجعيا،  في الفاصل الحي َس يحرل عمضو. بعج سبِع دقائق مغ االستخاحة التي
ك  أَمَخ كّل كاحج مشيسا أصحابو ِب أالَّ يتحاربا،تابع َسْخد القرة.تقابل الخرساف، ك 

ألفَّ الِشداؿ َس يكػف بضغ البصمضغ، رستع ك اسبشجيار. أْف يثبَت كّل فخيق في مكانو.
َفت رماحيسا،  َزَحَف كّل كاحج إلى خرسو. تصاعشا ِب الخماح زمانا شػيال حتَّى َتَقرَّ

َخت، ثعَّ تزاربا ِب الُعُسِج ك َؼ اس تاّل الدضػؼ ك تزاربا َرْدحًا مغ الدماف حّتى تَكدَّ
الجبابضذ حّتى َتَذطَّت فػؽ رؤسيسا. ك بعج فتخة كجضدة، تخامضا ِب الدياـ. َؼ 

ابة، نرميا مغ األلساس، َؼ أصابتو، أمَّا ِسياـ رستع، َؼ  َرمى اسبشجيار ِب نذَّ
رستع ك ُجِخَح فخسو َرَخر أيزا، بحضث َضعَفت قػاىسا، لع تِرب اسبشجيار. ُجِخَح 

َل ك ىخَب إلى جبٍل كاف ىشاؾ. ك كلَّى الخخر إلى  َؼ اضصَخ رستع الشدكؿ َؼ َتَخجَّ
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إيػاف رستع. َؼ لسَّا رأى اسبشجيار رستع يرعج إلى الجبل ك الجـ يدضل مشو، قاؿ 
استػىبَظ ك أشفع فضَظ.  لو:  اعصشي يجَؾ حتى أحسمَظ مقضَّجًا إلى حزخة السمظ ك

َؼ َأْمَيَمو اسبشجيار ك أعصاه األماف إلى الغج. ندَؿ رستع مغ الجبل، ك ىػ ُمْثَخٌغ 
                                         ِب الجخاح، َؼ عَبخ الساء ك مزى إلى مشدلو، ك رجَع اسبشجيار إلى معدكخه.                                                        

َؼ َلّسا دخَل رستع إيػانو، َشَخَح نفدو متسمسال مسا أصابو. أْحَجَؽ بو أبػه زاؿ ك 
أّمو ركدماال، ك راح أخػه ك ابشو يبكػف عمضو، ك الخخر كاقف ناكذ الخأس ك بو 
جخاح عجيجة. َؼ قاؿ زاؿ: إّني َس ُأدبُِّخ أمخَؾ ك أسَتعضغ ِب العشقاء عمى معالجتَظ. 

َب ثالثة أْنُفذ مع ثالثة مجامخ، ك أَخَح معو رير العشقاء، التي ذكختيا َؼ اصصح
لكع في بجاية القرة، َؼ صعَج إلى جبٍل ىشاؾ ك أكقَج الشار في تمظ السجامخ، ك 

أحَخَؽ بيا بعَزًا مغ تمظ الخَير. َؼ لسَّا انترَف المضل، َؼ إذا ِب العشقاء قج ندَلْت 
َبَخىا ِب حاِؿ كلجه رستع ك ما بو مغ الجخاح التي إلضو َؼ سألتو عغ حالو. َؼ أخْ 

َخْت في أصابتو مغ اسبشجيار، ك أخبخىا، أيزا، عغ الِدياـ التي تغمغمت  ك تَكدَّ
أَمَخْتو العشقاء ِب إحزار رستع ك رخر. ُنفَِّح األمخ ك كاف جدج فخسو رخر. 

أْدَخَمت  فًا ك تحشُّشًا، ؼَ رستع ك رخذو عشج العشقاء. َؼ َلّسا رأتو، رْفَخَفْت عمضو َتَعصُّ 
نرااًل أربعة، ثعَّ َمَدَحتيا ِبجشاحيا َؼ التأَمت، أْخَخَجت مشيا مشقارىا في جخاحاتو ك 

ك صشعت يذّجىا َؼ َتْبخا. يا بيا ك يسدحَمَختو أْف يبمَِّميا ِب المبغ ك أريذة ك  أعصتوك 
كجَج في  مثل ذلظ ِب الخخر أيزا، ك استخخجت مشو ِب مشقارىا ستة ِنراؿ. ؼَ 

الحاؿ خفَّة ك انتفَس ك َحْسَحَع. َؼ َتَيمََّل رستع فخحا ِب سالمة الخخر. ثعَّ قالت 
ْضَت ِؿ قتاؿ اسبشجيار، كىػ رجل  شجاع ك ِؿ رستع: ِؿ أيِّ َسَبٍب ت ك قاِتمو  بصل،عخَّ
ْب ك ابرخ العجب. َؼ ركَب إْف َرَضْضَت ِب ىحه الحاؿ، َؼ اركال يخى الخضخ بعجه. فَ 

سار إلى ساحل البحخ. َؼ َأَسفَّْت العشقاء عمى شجخة مغ الصخفاء ك قالت: ك رستع 
أغمَع مغ اآلخخ، ثعَّ َقػِّمو اْقَصْع مغ ىحه الذجخة غرشا مدتقضسا يكػف احج شخفضو 

 ؾ اسبشجيار.إفَّ فضو يكػف ىال ِبالشار، كَركِّْب عمضو نرال عتضقا، كاْجَعل لو ُقَحذا، فَ 
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و َؼ لَعمََّظ ترخفو عغ َتَزخَّع إلضو ك اْبِظ بضغ يجيقتالظ، فَ إذا جاء اسبشجيار يصمب 
ْد نحػ عضشو. ىحا الديع، بعَج ْخ قػسَظ ك َػتِّ السقاؿ الحمػ. َفإذا لع يفعل، فَ قتالظ بِ  َسجِّ

ْعَتو في سالؼ الَخْسِخ، فَ أْف تكػف قج  إنَّو يرضُب عضشو، ك يكػف في ذلظ مقتمو. َنقَّ
َعتْ ى عاد إلى إيػانو، الصخيق حتك أرَشَجْتو عمى  ك َحمََّقْت في الدساء.                                                                   و ثعَّ كدَّ

ك لسَّا رجع رستع، َفَعَل ما أَمَختو العشقاء. ك ركَب الخخر مربحا، ك َتَشكََّب القػس 
أفَّ رستع قج عاد إلى القتاؿ. مجججا، ك َأقَبَل نحػ اسبشجيار. َؼ بمَغ اسبشجيار ِب 

َؼ قاؿ ما َحِدْبُت أنَّو يقجُر أف يرَل إلى إيػانو. ك رجػعو اآلف لضذ إالَّ ِب ُرْقي 
ساحخ. َؼ استحزَخ جششو ك عجتو، ك ركَب نحػه. َؼ لسَّا تقاربا قاؿ لو اسبشجيار: 

عخؼ أييا الِدجدي )كمسة ميضشة قاؿ ماردك دكف أْف يذخحيا، ألنو ىػ أيزا ال ي
معشاىا(! َؾ أنََّظ قج ندضَت صشضعي بَظ ِب األمذ، ك كاف ضشِّي أنََّظ تكػف محسػال 

، َؼ َس أسجُّ عمضَظ  إلى القبخ. ك لع تبخا إالَّ ِب رقضة أبضظ الداحخ. سبضل أّما الضـػ
حضمتو ك مكخه، َؼ أجَعُل بَجَنَظ َؾ الغخباؿ ِب َغْخزاِت ِسيامي، ك أتُخكَظ ِب حالة ال 

حَ  يشفعظَ  َؼ قاؿ رستع: إّني ما جئُت الضـػ ِؿ َخة ك السذعػذيغ. معيا رقضات الدَّ
القتاؿ، ك إنَّسا جئُت ِؿ أَتَزخََّع إلضظ عداؾ تجشح إلى الدمع ك تصفئ مغ قمبَظ نار 

َؼ لسَّا ي غػايتو ك جيالتو. الحقج. َؼ ما زاده ذلظ إالَّ ِعشادا ك غخكرا ك استسخارا ف
ابة، التي َسَبق ذْكخىا، عمَع رستع إصخاره عمى  القتاؿ، أخَح القػس ك رماه ِب الشذَّ

جا ِب  الجـ ك َغذَي عمضو، ثعَّ  َؼ أصاَبْت َحَجَقتو، َؼ انقمَب عغ ضيخ األدىع مزخَّ
ابة ك انتدعيا ِب يجه. َؼ جاءه أخػه بذػتغ أفاؽ كاستػى قاعجا كأَخَح بِ  خأس الشذَّ

اك كلجه شيخكز راجمضغ. َؼ لّسا كججاه عمى  الثضاب ك انياال عمى  تمظ الحالة، َشقَّ
عغ كجيو. ك شفَق التخاب، ك َضسَّاه إلى صجكرىسا ك راحا يسدحاف الجـ رأسضيسا بِ 

بذػتغ يشجبو كيشػح عمى مآثخه كمفاخخه، كيَتَميَّف عمى محاسشو كمكارمو، ك يمعغ 
َلّسا  ميالؾ. ؼَ سا كذتاسب الحي َعخََّض كلجه لِ يجعػ عمى صاحبيالتاج كالتخَت ك 

بمغ خبخ مقتل اسبشجيار إلى كالج رستع، قاؿ ِؿ كلجه: إفَّ خػفي عمضظ اآلف أكثخ 
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َمْغ  قج َبَمَغشي عغ عالع الرضغ ك سائخ السشّجسضغ، أفَّ عمى اسبشجيار. ك  مغ خػفي
ك ِب الفعل، لع يشقِس أكثخ مغ شيخيغ عمى امو. ال تصػؿ أيّ يقتل اسبشجيار ُيْقَتل ك 

ـَ أخػ رستع، شغػاد، عمى َقْتِمو َغْجرًا.مقتل اسبشجيار، حتّ                                                           ى َأْقَج
لْع ُتْخِض  ك ىكحا انتَيت ركاية ماردك ِب َمْقَتِل البصل رستع َغْجرًأ، ك ىحه الشياية

خؼ حت أّي ضانَقدسػا فضسا بضشيع، َؼ مشيع َمْغ كاف ضج أْف ُيْقَتل البصل تالفتضة. 
شَمَب مشو تػبا عمى جبضشو. آخخكف كانػا مع نيايتو، آلفَّ َقَجَرُه كاف مكك  كاف.

ة رستع، أف يخكي  الفتضة، في سيختيع المضمضة يـػ الدبت، بعَج اسبػع مغ  قرَّ
ة ججيجة، لكغ  ة ججيجة مغ قررو الخائعة. ماردك كاف يشػي ركاية قرَّ ليع قرَّ

آلفَّ األميات لغ يتخكَشيع  ـ، َؼ ال يدتصضعػف الديخ.الحسَّا يـػ الدبت، ىػ يـػ
َؼ تخى األميات بضغ فتخة ك سَّاـ َتْغمي ِب انتطارىع. ِب الجمػس شػيال، ك مضاه الح

، ِؿ االستحّساـ.  فتخة يشاديغ الجمػس ِؿ لحلظ، لع تكْغ ىشاؾ إمكانضة عمى أكالدىغَّ
 ك، غضخ كارد، ك غضخ مسكغ.اردقّرة ججيجة، مغ ِقَبِل مساعات. إذف، البجء ِب 

اردك َلسََّح ليع، كانت األحاديث التي تجكر بضشيع، ىحه المضمة، أحاديث عاّمة. لكغ م
ة ججيجة، ك ىحه السخَّة عغ السمظ "دار آؼ". ك قبَل أْف يشفخط بِ  إمكانضة تحزضخ قرَّ

غ عتػّجو ماردك ِب الدؤاؿ عغ األكراؽ التي كانت ِب حػزة ىايخك، ك تَجسُّعيع، 
عّسا إذا كاف ىايخك قج شخح ليع ِب شكل جضج، ك إذا كاف ىايخك ذاتو مزسػنيا، ك 

قج فيَع ما قخأه. ساَد لغط بضشيع. مشيع َمْغ قاؿ لع نفيع شضئا، ك خاصة عغ ىحا 
الداللع ك يحىبػف  أؿ اإللو السصخكد مغ الدساء. ك مشيع َمغ قاؿ كضف يشربػف 

يا أخي ما فيسشا، لكغ كاف جسضال. َرّد عمضيع اعتقاؿ اإللو السصخكد، إلى الدساء، ك 
ج ك فضو رمػز، ك حثَّيع  ماردك ِب أفَّ الحي سسعػه مغ ىايخك، كسا قالػا، ىػ معقَّ

 عمى التحّجث ك التفكضخ في ما سسعػه مغ تمظ األكراؽ.  

 



115 

– 10 – 
                                 َمذاىج ك حكايات مغ جشائغ الحاكخة                                            

في الػاحج ك العذخيغ مغ شيخ عذتار، عاكدت نجى االتراؿ ِب سارك عْبخ  
 الخسائل الشّرضة.          

 صباح الخضخ سارك                                                                                              -

كحا َردَّ عمضيا دكف إضافة أّي شيء آخخ. ألنيا كانت قج صباح الخضخ نجى. ى -
            َقصعت االتراؿ بو ِؿ أكثخ مغ ستة أشيخ.                                                                                        

                                 كضف صحتظ يا سارك، ماذا تفعل، كضف تقزي أكقاتظ؟                    –
ر أف يحىب إلى الحاكخة  ِؿ استحزار مفخ  دات الحّب احتار في اإلجابة. لكشو قخَّ

استحزار صَػرىسا التي ضمَّْت تتحّخؾ في األمكشة إّياىا،  التي تتعّخض ِؿ التآكل.
 داخل سجغ الدمغ الحي أقفل عمضيا.             

 الحّب.                                                                         صحتي جضجة يا نجى، يا ممكة –

 أّي حّب يا سارك، أال تخى ِب أنشا ختَضخنا؟                                                                    –

نحغ لع نتختَضخ يا نجى. نحغ شيػد عمى تعاقب الفرػؿ، شيػد عمى عجد  -
أك عجد مخات ضيػرىا في سخ عغ صفحة الدساء ك عغ أنطارنا، مخات اختباء الق

 حالة البجر.                                       

 يعشي نحغ نكبخ في العسخ.                                                                                    –
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 غضخ ُمَخقَّع.خ مجّدأ ك لصبضعة غضلدمغ ِب الشدبة ِؿ ااك ، نحغ أحج عشاصخ الصبضعة –
ىػ في جخياف مدتسخ. يسزي دكف َتَخّدد ك دكف يعشي الدمغ ال يالحطشا كال يخانا ك 

يشداب بضغ األفالؾ ك السجخَّات حاماًل َخضبات الصبضعة  َتَػّقف في محصات العذاؽ.
سػت األحالـ ِب اندالقاتيا حضغ تمحتزشًا أكجاع ك َقَمَق العذاؽ. ك َفَذل التجارب، 

مغ عمى ضيخ الدشضغ، ك نحغ نبحث عغ صَػِرنا الستجحخجة عْبَخ ضالؿ الدشضغ 
 السياجخة، نقػؿ إْذ ذاؾ لقج كبخنا، أك أنشا نكبخ.                                                       

ي عغ الفمدفة، آخ مشظ يا سارك! أنَت نفدَظ سارك الخضالي الحي كشَت تحّجثش -
            العمع، األدب، األساشضخ ك اآللية، لع تتغضخ.                                                                                   

إنيا استفدتو ِب رّدىا ىحا، أك ِب األحخى استفّدت ذاكختو، ال بل القدع العاشفي 
الخضاؿ، إلى كّل حارة ك شارع ك زقاؽ لزباب ك كختو. دَفعتو إلى مسمكة امغ ذا

عا، ك تيامدا عمضيا ِؿ ضسيسا معا. إلى كّل بقعة مغ األرض كشأتيا أقجاميسا م
تصايخت أنفاسيسا العصخة في فزاءاتيا. راحت بعزيسا، ك تالمدت أيجييسا، ك 

ي كانا التي كانا يمتقضاف في حمب، أك ِباألصح في األياـ التذاكختو إلى تمظ األياـ 
َؼ ضيػرىسا الجكاـ الجامعي، َىج أحجىسا ِبسفخده، شبعا عجا المضل ك ألنو لع ُيذامعا،

 كّل األصجقاء.                                 معا في كّل األكقات كالسشاسبات كاألمكشة، كاف شضئا مألػفا كعاديا لِ 

شيا في الحجيقة عمى ذكخ محتػى جمداتشا في األياـ الخػالي، تحّكخُت كاحجة م –
العامة، قخب أقفاص الصػاكيذ ك الحساـ ك الغدالف الرغار. أذكخ حضشيا كشُت 

أحّجثظ عغ ىػمضخكس ك رائعتو "اإللضاذة ك األكذيدة". كاف الػقت ضيضخة يـػ مغ 
شيخ أيار، ك كشا جالَدضغ تحت ضالؿ األشجار. كشِت تختجيغ قسضرا ربضعضا مدّىخا 

ضزاء مقّمسة ِب رضخة. أّما أنا َؼ كشُت البدا كشدة ربضعضة بِب ألػاف زاىضة ك أكساـ ق
أنشي اقتخبُت مشِظ كثضخا ك تقّرجُت األزرؽ الدساكي كِبأكساـ قرضخة، كأذكخ أيزا بِ 

أف يالمذ ذراعي الجدء السكذػؼ مغ ذراعِظ، ك قج حرَل ذلظ. ك أحددُت في 



117 

ك تجحخجت حبات  المحطة ذاتيا ِب ارتباؾ غخيب، ك راحت نبزات قمبي تتدارع،
. اختمقُت حّجة ك العخؽ البارد مغ عمى جبضشي. تمعثسُت في الكالـ ِب شكٍل كاضح

الكتاب الحي كاف عمى ركبتي. ك ىكحا ابتعجُت إلى السدافة اآلمشة شَغمُت نفدي بِ 
، أشعخ ِبخَجٍل حقضقي، ك أنا أتحكخ ذلاآلف ك ضششا. ب ُأَقمِّب السػقف بضشي ك بضغ ظ الضـػ

اكؿ َسْبخ أغػارِؾ ك محاكلة استذفاؼ مػقفِظ مغ ترّخفي ذاؾ. ُتخى نفدي، ك أح
ىل كشُت سخضفا في نطخِؾ، أك تافيا، سػقضا، كقحا ك قمضل األدب؟ كع َخِجٌل أنا مغ 

 ذالظ السػقف يا نجى.                                         

مغامخات أكذيذ ك  تحّكخُت تمظ الجمدة تساما، ألّف تمخضرَظ ِؿ حخب شخكادة ك –
حكسة بشمػب، جعمشي أحتفع ِب مزسػف رائعة ىػمضخكس. صحضح كاف ِؿ جمدتشا 

انشي ارتبكُت حضغ ، إاّل أنشي انذجدُت أِلكذيذ، كال أخفضَظ بِ جانبا عاشفضا، ركماندضا
تالمدت أجدادنا مغ خالؿ أذرعشا، أك األجداء السكذػفة مشيا. أنتابتشي قذعخيخة 

دِر كقتيا يجؽُّ أسخع مغ السعتاد، ك غسختشي سعادة غخيبة لع أ حضشيا، ك راح قمبي
الخجل. لضذ الخػؼ ِب السعشى الستعارؼ عمضو بضغ ما شبضعتيا. شَعخُت ِبالخػؼ ك 

الشاس، إنسا يسكغ القػؿ عشو؛ خػؼ لحيح، جسضل، مجىر. ك ِب صخاحة يا سارك 
ِؿ ترّخفَظ، َؼ أنَت  تػقعُت أف تقّبمشي في تمظ المحطة. أّما عغ مػقفي ك تقضضسي

ْمَتو أكثخ مسا يحتسل يا سارك. َؼ نحغ لع نك غ جالَدضغ معا عمى نفذ السقعج حسَّ
الشدبة ِؿ بعزشا. كانت تخبصشا عالقة ركحضة، عاشفضة، ِبالرجفة، كلع نكغ غخباء بِ 

استغخَب  ا سارك.ك إْف لع نرخِّح عغ جػىخىا ِؿ بعزشا، أي كشا عاشقضغ تائيضغ ي
َؼ قبل أكثخ مغ ستة أشُيخ أْبَجْت امتعاضا مغ كالـ كتبو ليا، ك كاف  مغ كالميا.

ىحه دبب الػردات مغ حػؿ خرخِؾ الصخي". كبِ  قج قاؿ حضشيا: "... أحاكؿ لسمسة
أما اآلف، َؼ كالميا جسضل ك صادؽ ك بخيء، ك كأنو  عبارة َقَصَعت التػاصل معو.ال

راح يقّمب  .لحكخيات السمّػنةخدائغ اإلى التحمضق في فزاءات العذاؽ ك  دعػة
حجائقيا ك قمعتيا تمظ التي انتثخت في زكاريب حمب ك الرػر السختدنة في ذاكختو، 
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الخالجة. كانت تمظ الحكخيات ِب صػرىا تتداحع في مخّضمتو ِب شكل فػضػّي. 
أحضانا كانت تقفد الرػرة التي اقتخنت ِب ىسدات العذق ك الغخاـ، ك أحضانا كانت 

التي احتػت عمى قبالت في أماكغ رسسضة، ك ربسا كانت مخاقبة ِب  تتدارع تمظ
ػاضضع مجيػلة الكامضخات، ك تارة يخى تمظ التي شيجت خالفات عاشقضغ عمى م

حاكؿ  تختضبيا زمشضا، ك راح يدتجسع كقائع المقاء الحي لحلظ السعشى. السزسػف ك 
كانت الذػارع ة. ة مغ حارات حمب القجيسجسعيسا في مشدؿ أحج معارفيا في حار 

ضػتيا عبارة عغ قالع فضيا عبارة عغ أزقة ك زكابضق تشتيي إلى ساحة فخحات، ك ب
ي البضت، شبعا مع صاحبة البضت، سفخدىسا فمغ الخارج كجشائغ مغ الجاخل. كانا بِ 

خ كسط. أىل بضشيا. بضشيا ك  التي لع يعخؼ درجة القخابةك  شخبػا القيػة العخبضة، سكَّ
خ. أّما سارك كنجى، ك ػنحمب معطسيع يذخب ألنيسا حجيثي العيج يا سادة، دكف سكَّ

خ.                     دا بعج عمى شخبيا مغ دكف سكَّ                                                      في حمب، َؼ ىسا لع يتعػَّ
 لكغ حتسا َس يكػف دة القيػة. لع يتحكخ تفاصضميا، ك دارت أحاديث بضشيع عمى جم

جدءا مشيا حػلو. َمغ ىػ ك ِمغ أيغ ىػ. َمغ أىمو، إخػتو، أخػاتو. ماذا يجرس ك 
ِب ماذا ييتع...إلخ، أّما ما يتعمق ِب صاحبة الجار، َؼ كسا َرَكْت لو. أفَّ َجّج جّجىا 

 اف مغ ساللة السمظ لضفػف األكؿ.كاف قج ىَخب مغ كضمضكضة إلى حمب، ك أنو ك
العفر ك األكراؽ ك الكتب التي في الصابق الثاني، ىي  أفَّ ىا بِ كاف كالجىا قج أخبخ 

ىا)ة. ك مغ مقتشضات الجج الحي ىخب مغ كششو كضمضكض ِؿ جية قالت أيزا ِب أفَّ َججَّ
ؿ إلى السحىب الكاثػلضكي قبل أكثخ مغ مئة سشة. ك يقػؿ سارك في  كالجىا( تحػَّ

انيا، ك شمَبت مشي أف أقمَِّب أكراقو: عشج انتيائشا ِمغ شْخِب القيػة، َقمََّبْت نجى فشج
فشجاني أنا أيزا. أنا لع أكغ أؤمغ ِب قخاءة الفشاجضغ ك ال ِب قخاءة الكّف. لكغ ِؿ 

)كاف لعضغ الفشجاف أنِت أـ خالتي ركزاالسدايخة قمَّبتو، ك سألُت نجى، ىل َس تصا
ىي لداف حاليا تقػؿ: ع قخيبتيا ركزا(؟ ابتدَسْت نجى ك نطَخْت إلى الخالة، ك اس

َس تقخأ  لشا الفشاجضغ. أَخَحْت الخالة ركزا  فشجاف نجى ك راحت تتأممو. تجيخه 
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تقخبو، ك بضغ الحضغ ك اآلخخ يسضشا، يدارا، تسضمو ِؿ األسفل كاألعمى. تبعجه قمضال ك 
مات السيشضة، بجأت  تشطخ إلى نجى مع صػت مدسػع امسسسع..، ك بعج تمظ السقجِّ

ـ نفدو، اسع هللا فشجانظ كسا أراه، أك كسا  ِب الكالـ: شػفي يا بشتي نجى! ىػ يقجِّ
 دانة ِب أنػاع مختمفة مغ األشجار.عمى جسالو. أنِت تتشدىضغ في حجيقة مد عمضو ك 

 أرى بضغ األشجار أزىار ك كركد، ك ىشا فػؽ ىحه الدىخة كأف فخاشة تخيج أف تحطَّ 
لفخاشة رأيِتيا ألضذ تقػؿ ليا انطخي ىشا... ىحه اعمضيا. تقخِّب الفشجاف مغ نجى ك 

 تقػؿ ِإى... ِإى ىحه ىي رأيتيا.كحلظ؟ نجى تحخِّؾ رأسيا مػافقة عمى كالميا ك 
اتجاىِظ. سػؼ تدتقبمضغ ضضػفا مغ ة قخاءتيا. ىشاؾ شضخيغ قادمضغ بِ تتابع الخال

لكغ ىشاؾ إشارة تجّؿ عمى  الدمغ لضذ كاضحا تساما.ا متى، َؼ مكاف بعضج. أمّ 
َشَمَبْت مشيا الشطخ إلضيا، َؼ  -الث نقاط متتالضة أماـ الصضخيغأشاَرت إلى ث-ثةثال 

ربسا بعج ثالثة أياـ، أك ثالثة أسابضع، أك ثالثة أشيخ. ىشا قاشعتيا نجى قائمة: 
خالة ركزا، َؼ إي وهللا يا خالة ركزا أبػي ك أمي َس يأتػف بعج ثالثة أياـ. أّما ال

عمسضغ: يا بشتى أنا ما بعخؼ، لكغ السشترخيغ ك تػاضع الس راحت تقػؿ، ِب نذػة
الفشجاف ىضظ ِبقػؿ. لجيِظ تححيخ ىشا، َؼ خمفظ ك بضغ أغراف ىحه الذجخة تدحف 

ليا قخنضغ فعى ليا أشخاؼ عجيجة، ليا أيجي كأرجل كثضخة، ك أفعى، يا إليي! ىحه األ
كاضحضغ، تحسل فاكية تذبو التفاحة ك ىي قادمة نحػِؾ. إححري مغ صجيقاتِظ، 

ل سارك حػؿ مػضػع األفعى قائال: يا في الخصأ.  ِؿ أاّل تشدلقي ك اححري  ىشا تجخَّ
خالة ركزا إف األفعى التي تخيشيا في الفشجاف ىي نفذ الحضَّة التي أعصت التفاحة 

. ا كانت كسا تخيشيا في الفشجاف، ك ِؿ حػاء في الجشة. إني لع تكغ كسا أفاعي الضـػ
       :-في العيج القجيع -حضغ قاؿ ليا َؼ هللا ىػ الحي مدخيا إلى ىحا الذكل

" ...ك عمى بصشِظ تدحفضغ، ك تخاب األرض تأكمضغ...إلخ". ك كانت ليا أجشحة 
 حخاشف عطسضة قاسضة ِب لػف الخصاص.أيزا ك ذيل َؾ ذيل الشدػر مغصاة ِب 

كانت ىحه الحضَّة تصضخ فػؽ أشجار الجشة، ك تسذي عمى أرضيا السعذػشبة ك 
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أشعسة مختمفة مغ شضػر ك حضػانات ىا. تتغّحى عمى اليػاء السميء بِ تتدمَّق أشجار 
ؿ إلى  جة ك التي لع ُتَدّسى ِب أسسائيا كقتحاؾ. ىحه الحّضة كانت تتحػَّ غضخ مجدَّ
ج في الشباتات ك األشجار، ك كانت مػجػدة قبل آدـ ك  أشكاؿ عّجة، ك كانت تتجدَّ

ا. إنيا ِؿ أّكؿ مخة تدسع مثل ىحا تشطخ إلضو فاغخة فسي كانت الخالة ركزا  حػاء.
كضف أنَّيا كانت تأكل اليػاء،  الكالـ. سألتو في دىذة عغ الحّضة التي كصفيا، ك

عج لحطات مغ الرست، نطَخ ب األمػر السجىذة التي سسعتيا مشو.كثضخ مغ ك 
ر، أك ِب األالتي العديدة أنا أتخضَّل ذلظ، ك قاؿ: يا خإلضيا ك   حخى أعتقج، ك ىحاأترػَّ

أفَّ ىحه الحضَّة ىي الذضصاف ِب نفدو، ك ىػ صجيق هللا ك شخيكو، رأيي الخاص، بِ 
خػؼ، َؾ خػؼ األـ عمى ابشيا مغ الخصضئة. تو الخالة ركزا ِبمصٍف ك حشاف ك قاشع

َحّق ربشا. ىػ صحضح الذضصاف ىضظ عمى هللا، ىحا كالـ كبضخ بِ ال يا ابشي ال تقػؿ 
الخصايا، َؼ كضف يكػف ابشي. ىػ أصل الذخكر ك  لذضصاف ياىػ تمظ الحضَّة، لكشو ا

مصف، ابتدع سارك كاعتحر ليا بِ اغفخ خصايانا. يا يدػع ك  ىػ شخيظ هللا؟ سامحشا
عادت ك مع قمضل مغ السبالغة السبيخة. ك أضاؼ، يا خالتي العديدة ىحه تخضالتي 

تعبضغ َس ت .لكشيا مدجكدة في نيايتيا إلى الفشجاف. أمامِظ فدحة مزضئة الخالة
في شخيقظ إلى ىشاؾ، ك كأّف ىشاؾ في نياية الفدحة شخراف قج أدارا ضيخييسا 

ِؿ بعزيسا، تقخِّب الفشجاف مشيا، انطخي يا بشتي ىحا شخز كجيو إلى الضسضغ، ك 
ت الخالة تدسعضغ خبخا يفخحِظ. شمبَ اآلخخ كجيو إلى الضدار. قخيبا سَ ىحا الذخز 

ارتدع  -ةىحه ىي العاد-يدخ في قعخ الفشجافاأل ياإبيامركزا مغ نجى أف تبرع بِ 
سا يحجث مع أغمب فشاجضغ كشكل بضزة مكاف برستيا ك لضذ شكل خاتع، 

شَمَبْت نجى أعصت الخالة تفدضخا ليا، كىػ أنيا عمى مػعج ِلحزػر فخح. الربايا.
مغ الخالة أف تأخحىسا إلى الصابق الثاني، حضث الغخؼ التي تحػي قصعا أثخية ك 

القجيسة. قخاءة كثضخا ك ىػ ميتع ِب اآلثار ة، ك أضافت، سارك يحب الكتب قجيس
كالمو الجخيء. اذىبػا أنتع، َؼ أنا يجب أف أنجد بعزا كاضح مغ خضالو الغخيب ك 
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. باب الغخفة الكبضخة ، ك أذىب إلى الفخف ِؿ أجل الخبدمغ األعساؿ في السصبخ
حضث الستحف ك السكتبة ك  يصعجا إلى الصابق الثانت الخالة ركزا. مفتػح، أجاب

األدكات القجيسة. غ. كاف فضيا الكثضخ مغ األمتعة ك دخال إلى الغخفة مختبكضالسخدف.
كانت ىشاؾ . ، عخبات القتاؿ...إلخشاىَج صػر عتضقة، صػر مجف، أنيار، شػارع

لػحات يعػد تاريخيا ِؿ أكثخ مغ خسدسائة عاـ، إلى جانبيا كَجَج مخصػشات ِب 
دع مشيا ِب الضػنانضة، كقدع آخخ ِب اآلرامضة، كبعزا مشيا ِب األرمشضة الضج. ق َخطِّ 

ِب القخب مشيا رأى كتبا مغبخَّة، مرَفخَّة. اختار كتابا ِؿ يأخحىا كالفارسضة القجيسة، ك 
َد كتابضغ آخخيغ ِؿ االستعارة االستئحاف مغ صاحبة الجار، ك معو، شبعا بعج  َحجَّ

ز عمضيا صػرة أسج، بِ قسا ُمدتقَبال. َعَثَخ عمى قصعة مبجتو الكثضفة، كاقف ش مصخَّ
كانت ِؿ شخكة بضجػ الفخندضة. عمى قائستضو الخمفضتضغ، َؾ ذاؾ الحي أضحى شعارا 

ضة غضخ الفاقعة. الرالة ىادئة ك الحخارة فضيا معتجلة إلى جانب اإلضاءة الصبضع
ك  ػاء مع رفػؼ خذبضة عمضيا لػحات كصػر كمخصػشاتسارك يعذق ىحه األج

العقمضة، كانت محبخة مألى ِب مكاف بضغ ىحه الحخضخة الفكخية ك  فيكتب كخخائط. ك 
الكتابة مغ ذيل الصاككس  الحبخ الرضشي مدَشجة عمى قاعجتيا ك ِب جانبيا ريذة

خبت نجى مشو ك أخح سارك الكتاب الحي اختاره ك ضسَّو إلى صجره. اقتاليشجي.
 نيا لع تحَع ِب اىتسامو.نثى، أِل أف، كَ كانت مشدعجة مغ السػقسألتو عغ الكتاب. 

سارك يسكغ أف ما فضيا، ىػ أفَّ غ كسا اعتقَجْت ىي، َؼ السدألة ك لكغ األمخ لع يك
عثَخ عمى لقضا ثقافضة. َؼ الكتاب  ما كل سالالت عذضختو، إذايشدى تاريخ مػلجه ك 

طخه إلى الحي سألتو عشو كاف ججيجا عمضو، لحا كاف يقمِّب صفحاتو ك ىي كاقفة تشت
أف يشتيي مغ انذغالو ِب الكتاب. نطخ سارك إلضيا ك قاؿ: إفَّ ىحا الكتاب، كسا 

 ضمَّْت نجى ساكتةز ك كثضخ مغ الخخائط ك الستاىات. الحطُت، فضو الكثضخ مغ الخمػ 
خة. رفَع رأسيا مغ أنيا غضخ سعضجة، أك أنيا مشكدتشطخ إلى الكتاب. أدرَؾ سارك بِ 

ػش جه الضسشى. كانت عضػنيا حديشة. عضػنيا الدػد ذات الخمدبَّابة يأسفل ذقشيا بِ 
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الخغبة. أخَفَزْت نطَخ فضيا نطخة مذبعة ِب الحشاف ك الصػيمة الجسضمة كانت حديشة. 
ى نطخىا ك أندلْت رأسيا ِؿ األسفل. أمَّا سارك َؼ كضَع سالمضات أصابع يجه الضسش

عسضق في الرالة، ك  في األثشاء ساد صست تحت ذقشيا، ك رفع رأسيا ِب بطء.
راحت أنفاسيسا تختشق ك تدػد فػضى في إيقاع صجرييسا. أخح الخجل يجتاح 

كضاف سارك، ك استصاع أف يدضصخ عمى حالتو الشفدضة، ك أاّل يجع أشخافو تختجف 
ِب شكل كاضح مغ الخجل. لع يدتصع التحّجث أك َنْصِق كمسة كاحجة؛ َؼ ىحه ىي 

ك أي أحج يسكغ أف ختمي فضيا مع أنثى دكف رقضب، أالسخة األكلى في حضاتو التي ي
صحضح أنيسا التقضا قبل سشتضغ في بضتو في القامذمي، لكغ  -يفاجئ خمػتيسا

. كاد يشيار مغ شجة ارتباكو. اندلق الكتاب مغ بضغ -أىمو كانػا في البضت كقتحاؾ
. غضخة الستبقضة بضشيساأصابع يجه الضدخى، سقَط عمى األرض في السدافة الر

ىا بِ  َرْت.ضجه اللَسَذ َخجَّ دَظ حشكيا ِب أصابع يجه الضسشى أمضدخى التي، ِؿ التّػ، تحخَّ
ِب رّقة نحػ كجيو. تقّمرت السدافة بضغ كجيضيسا ك راحت كَسَحَب رأسيا ِببطء ك 

يسا يسزُّ شفاه أنفاسيسا تستدج ِب بعزيا، تالمَدت الذفاه السختجفة. أخح كل مش
كا . يسزغيا نعػمةاآلخخ. يعّزيا ِب  َؾ جدع كاحج، َؾ قصعة حمػى جالتضشضة. تحخَّ

َحَكْع ِؿ الفرل عشج ي أخح مكانا لو بضشيسا َؾ شاىج ك جانبا كي ال يجكسا الكتاب الح
ك شفاىيسا في تذابظ الزخكرة. ضسَّيا إلى صجره، ك راح يزغط عمى نيجييا 

تيا، يمسديا، يسزَّ حمس سذ صجرىا، أف ُيْخِخَج ثجيضيا ؿِ حاكؿ أف يممحكع. 
يَػّفق في ذلظ. كاف يسجُّ يجه إلى أزرار قسضريا ِؿ يفكَّيا، لكشو لع يقبِّميا. بيا ك يجاع

يزغط ِب يجه عمى صجرىا، يجفع حػضو ِؿ يسذَّ حػضيا. كانا كاف ممترقا بيا ك 
محرػؿ عمى المحة السختبئة اشضل الجضشد، يجعكاف أعزاءىسا ِببعزيا لِ يختجياف بش

صخّية. كانا يمتيساف بعزيسا، ك كانت تتراعج أنفاسيسا ك تتخامج في أركاحيسا ال
األنَّات الغخيدية في أعزائيسا الحداسة، كتتساكج التأكىات ك حدب تجّفق السػجة 

استسّخت أكبضخيت العْذق في الرالة الفارغة إيقاع الدّمع الجشدّي. السسػسقة عمى 
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بعج دقائق تّع  تبمَّّل كقتيا.ف قج مغ الجسيػر، إلى أف تخاَخت حخكة سارك، ك كا
حاكؿ سارك الخخكج مغ ِؿ لحطات. فّظ االشتباؾ الجدجي بضشيسا، ك ساد الرست 

حالة االرتباؾ التي ألسَّْت بو. كاف خجال مغ فعمتو. لع يدتصع الشطخ إلى عضػنيا، 
ك راح يقػؿ أّي كالـ َؾ: تػجج لػحات جسضمة ىشا ك أيزا كُتب قجيسة. يبجك أنيا 

 ربسا استفقجتشا ألضَذ خالة ركزا في األسفل، ك  سة تاريخضة ك ديشضة كبضخة.ذات قض
الفخف مغ أجل الخبد، ذىبت إلى بسا تكػف في السصبخ، أك قج تكػف ر كحلظ؟. 

كي تشقحه مغ حالتو السختبكة. يجب أف أذىب إلى البضت يا نجى.  أجابتو نجى،
.يشبغي أف أراجع بعس ا أستعضخ ىحا الكتاب مغ َس  لسحاضخات الستخاكسة عميَّ

اآلف ىشا ِب مثابة صاحبة الجار ك ِب  أنتِ  ىا الخالة ركزا، ك إْف لع أَرىا، ؼَ 
                                             تدسحضغ لي ِب استعارتو. َس  التأكضج

كاف يشطخ لغخامي في مخّضمتو، ك في شخيق عػدتو إلى البضت، كاف يدتعضج السذيج ا
كاف يذعخ ِب أفَّ ذي سخَّ الستعة التي حرل عمضيا. فيخيج اْف يّرة، ك كأّنو إلى السا

شضئا ما تغضَّخ في حضاتو، ك صػرة نجى بقضت مالزمة ِؿ خضالو، ك صػت أنفاسيا 
ال زاؿ في مدسعو. كاف يخى العالع ِب شكٍل مختمف عّسا كاف قبل تشاكلو القخباف 

حضغ كاىشة السعبج السقّجس.  مى يجِ السقّجس، ىشاؾ في صالة الستحف الكػني، ع
َذ الكتاب، كاف  شخيقو في غسخة الشذػة ىكحا تابع  الفخخ،ك يذعخ ِب كاف يتحدَّ

ف أشَمَق العشاز ِب الشفذ. أَخَح حسَّاما ساخشا كبعجه استمقى عمى الدخيخ ك االعتداك 
راح الفخار تسّخ في خاشخه بضغ الفضشة ك اأُلخخى. ِؿ خضالو. كانت لحطات الشذػة ك 
لضة حػؿ مزسػنو. يترّفح الكتاب بانػرامّضا، ِؿ يك َف فكخة أكَّ َكَتَب ليا التفاصضل ػِّ

ِؿ  َمَب مشيا أف تدامحو عمى ترّخفو،شتداحست في ذاكختو عغ ذلظ المقاء،ك التي 
ات اكالد الذػارع، أنَّو أتى ِب حخكات َؾ حخك كسا قاؿ ليا، كاف قمضل األدب، ك أّنو،

تداءؿ ما إذا  السخجمة.كا كمَّسيا بعج ارتعاشتو جَف صػتو عشجمارت لحلظ ارتبَظ ك
ت)حضشيا( ِب ش تيا،ك كانت َأَحدُّ ذعخ إذا ما كانت تيء غخيب يحجث في أسفل سخَّ
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                                    االحتكاكات.                                                                              ِب المحة أثشاء ذلظ العشاؽ كالقبالت ك 
انتابتيا قذعخيخة مقخكنة ِب رجفات ك بخديات.                      حضغ قخأت نجى مفخدات ذلظ المقاء،

َرت لدانيا عمى شفاىيا لِ حخكة ال شعػريةىيا بِ لَسَدت شفا تتأكَّج مغ اكتشازىا . َمخَّ
َجت أزرار قسضريا، لكشيا أدرَ  ة ك َكت في الحاؿ، ِب أنيا تختجي بمػز ك نزارتيا. تفقَّ

َرْت يجىا عمى تكػيخة نيجييا. لع تكتِف ِب ىحه الحخكة، َؼ الدمغ لضذ قسضرا.  َمخَّ
أقَمَقيا، ك خاَفْت أف تكػف أثجاءىا قج َفَقَجْت مخكنتيا ك تكػيختيا. َمَذْت إلى السخآة 

لضيسا. لع تقتشع راحت تشطخ إأْخَخَجت نيجييا مغ تحت كشدتيا ك في غخفة نػميا. 
ِب ما تخاه في تمظ الػضعضة، لحا َخَمَعت ثضابيا ك كَقَفت عارية الرجر أماـ السخآة 
ُتْسِعغ الشطخ فضيسا، ِؿ تتأكَّج مغ أنيسا ال زالتا متساسكتضغ، لع تفقجا مخكنتيسا، ك 

ال. َرَفَعْتيسا ِؿ األعمى قمضال. كانتا ىكحا  إنيسا  .في ذلظ التاريخ ك ذلظ الضـػلع تتيجَّ
ْت ِؿ ُتْكِسَل القخاءة، ة كسا كانتا قبل أربعضغ سشة. عادَ لع تقػيا عمى مقاكمة الجاذبض

َشت كضػح ال قخاءة. لكغ الكمسات كانت تبتعج عغ ناضخييا، تزضع في غسامة َشػَّ
ىا. َسَحَبت نَفَدا عسضقا مع شيقة بكاء مّخ. صَخَخت بال  تجحَخَجت دمعة عمى خجِّ

ي عسق السضاه. ج. َصَخَخت مثمسا ترخخ القسخ أك الدسكة فصػت، لع يدسعيا أح
كانت  ك االختالجاتكاف ذلظ الضـػ غضخ كّل األياـ إلى ىحا التاريخ. تمظ القبالت 

د ىحه الكمسات ك تسدح  األجسل، ك ال زالت األجسل، ك َس تبقى األجسل. كانت تخدِّ
ذاتيا: كع ىػ بخيء دمػعيا الداخشة مغ عمى كجشتضيا، ك تحىب في مػنػلػج مع 

ـَ عمى معانقتي ك  !ىحا اإلنداف عو ِب اإليساءات ك الحخكات، َؿ ما أْقَج لػ لع أشجِّ
تقبضل شفتي التي كانت تدتججي الُقَبل مغ شفتضو. َؿ ما حاكؿ َفظَّ أزرار قسضري، 

ج نيجيَّ ك أف ك كع حِدنُت عمى إخفاقو في َفكِّيا. كشُت أتسشى أف يشجح في إخخا
ثَخ مغ كشُت أتسشى أف يفعل أكستضيسا ِبالتشاكب، كأف يَقبِّميسا كيجعكيسا، ك يسزَّ حم

إنو فعال مغ جشذ آخخ. أّي جـخ ارتكبو ِب حّقي لكي يعتحر ك يدتدسحشي؟  ذلظ.
ر بِ ما الترّخؼ الذاذ  ـَ عمضو لكي يترػَّ َلْع  أنو ترخََّؼ َؾ أكالد الذػارع، أالحي أقَج
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أل يا سارك إنََّظ لع تأِت عسال معضبا،  ة في األعمى؟.حتو إلى الخمػ أكغ أنا التي أخ
تب لو رّدا عمى لقاء السكتبة، أرادت أف تكتيا. ىكحا ىتَفت في غخف !أك فعال ششضعا

المحة ك كانت كاف مؤدبا، خجػال كركماندضَّا. كأنيا ىي األخخى كانت تذعخ بِ  أنوبِ 
َحت ِب  خالياىا تختمج جّخاء القبالت ك االحتكاكات بضشيسا، ك  كانت عانتيا قج َتَخشَّ

ك أنيا كانت تذعخ ِب كّل أعزائو ك نبزات مجداتو العمػية ك  الخشػبة حضشيا.
في غسخة ك حخكة أشخافو. الدفمضة، ك أنيا َعخَفت ما حجث لو حضغ تخاَخت حخكتو 

لى الػراء، كانت تتَخضَّل، الحكخيات التي أثارىا سارك، كانت َتْخَغب ِب إعادة الدمغ إ
ط في خضاليا، ماذا كانت َستفَعل، ككضف كانت َسُتبادر، ك األحخى، كانت تُ أك بِ  َخصِّ

جة، مِبأيَّة إيساءات كىسداٍت ك  عو ِؿ التَعسَُّق ختجفة، كانت َس أنفاٍس مَتَيجِّ في ُتَذجِّ
حت قسضريا الحخيخّي. مغ حمساتيا السختجفة تَجشي الخحضق مغ تحِت لدانيا، 

العذق ك الخغبة المقاءات الحسضسضة، الُسْتخسة بِ في تمظ  تتعامل معوكضف كانت سَ 
كانت تخى نفديا فتاة مخاىقة لع َتحّف حػاجبيا َبْعُج. كانت تخى نفديا .  الجشدضة

 .     ك شقائق آدكف الخسخية فخاشة تصضخ فػؽ األزىار
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-11 - 
راَحت  رك.خصفتيا مغ الػاقع إلى عػالع ساتمظ الحكخيات َسَمَخْتيا مغ ذاتيا. 

خ ما كاف سارك قج ركى ليا مغ خضاالتو، كضف أنَّو رأى نفدو يخقة تتمػَّى  تتحكَّ
داخل بضزة الشدخ الكاريبي. البضزة السخكػنة في العّرِ السرشػع مغ أغراف 

كاف يتغحى ِب الصخائج  إحجى قسع األنجيد. الشارنج ك األبشػس ك الدشجياف فػؽ 
سساؾ ك األرانب. يدبح في الدائل الكثضف. يتدمَّق الُسدَتْحَمبة، مغ األفاعي ك األ

أعراب ك شخايضغ الحضػانات التي كانت، الشدخ، األـ قج التيستيا قبل الصقذ 
العذقي قخب العخش الدساكي. َؼ في كلِّ شخكٍؽ ِؿ الذسذ، تتكاثف محتػيات 
في البضزة، ك ِب التالي يدداد حجسيا ك يزضق بو السكاف. كاف يصفػ عمى زالليا 
حالة استخخاء تاـ. كاف يخمج ِؿ الشـػ العسضق، حضغ كاف الشدخ)احج األبػيغ( 

يأخحه بضغ ريذاتو الكثضفة ُقْخَب القمب. كاف يدسع صفضخ الخياح مغ ذلظ العمػ 
في . الذاىق، ك يحذُّ ِب خذخذة األغراف ك األكراؽ ك بقايا عطاـ الصخائج

و. جَفَل محعػرا مغ نػمو، عمى َكْقِع إحجى غفػاتو، َنَذَبْت معخكة عشضفة فػؽ عذّ 
الزجضج ك الدعضق الحاّد الرادر مغ الشدخ األـ. في البجاية ىاَجَست شضػر البحخ 

الزخسة عرَّ الشدخ، ك في ذركة اليجـػ ك اقتخاب السفتخسضغ مغ العّر، َشقَّ 
، مع األـ، عمى الصضػر السياجسة، ك ما كاف  الشدخ األب رياح الدساء ك انقسَّ

، شخاعضا، مش يا إاّل أف الَذت ِب الفخار نحػ البحخ إلى غضخ رجعة. ضلَّ الحكخ يحـػ
 السعخكة. حػؿ العّر، بضشسا األـ راحت ِؿ ُتَصْسئَغ البضزة التي كانت تتأرجح أثشاء

عَ في الضـػ الػاحج ك  َخت شبقاتيا ك العذخيغ مغ عسخ الضخقة، َتَرجَّ ت الدساء كَتَكدَّ
جعالسخ سقصت قصٌع صمبة كَ  ا كبضخا فػؽ قسع األنجيد،  ايا السحصَّسة. َخمََّف الرَّ شقَّ

، كاف ججار ناتت البضزة في مخمى جشػد الدساء.بك  البضزة طخت الضخقة إلى الذقِّ
نة تعبخ مغ خاللو إلى العر.  كسا البممػر الذفَّاؼ ِب الشدبة ليا، حضث أشعة ممػَّ
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حًى شػيمة، جالدضغ عمى رأت عجدا مغ الكائشات يختجكف جاللضب بضزاء ذكي ل
األقجار.  مراشب مغ َخَذب التفاح، ك عضشًا َؾ كىج الشار َتَخبََّعْت كسصيع ِؿ َرْسعِ 

نة. ِب َلْػِف  مشيا ِب لػف األزرؽ الفضخكزي، ك مشيا كانػا يذخبػف مغ كؤٍس مَمػَّ
. ، ك المػف الشارنجّي الداحميّ ُأَخخ ِب َلْػف العقضق الخسخيّ األخزخ االسسشجػني، ك 

شػف مغ أراجضل فارسضة عمض الحذضر يا التسباؾ األكرَفّمي مخمػشا ِب كانػا ُيَجخِّ
األفغاني. يشطخكف في االتجاىات كمِّيا، ك يشفثػف الجخاف حمقاٍت حمقات، يرعج 

َخَجِر ضغ محّمقضغ في غضبػبة الذيػات، ك فػؽ رؤسيع إلى أنفاس هللا. كانػا مبتيج
ْمدة إلى يشطخ خِ ب، ك أشضاءه ِمغ تحت الجمبا الَحَػاس. مشيع َمْغ كاف يجاعب

ج لحضتو الذيباء مع ابتدامة تالَقْت نطخاتو بِ  السعمِّع. شطخات مَعّمسو الحي راَح ُيَسدِّ
  خبضثة، داللة عمى معخفتو ِب الحي يفعمو.                                                                                       

ػر، رَفَع العرَّ  نحػ الدساء. قَط مخخكط مغ الصضف َؾ البخؽ عمى عخيغ الشدس
سخالبيا القػية، لع تتخكو. دَخَمت الشدػر ِؿ إعادتو. أمَدَكتو  بِ  في الحاؿ َىَجَستِ ك 

َره مغ َجْحِب السخخكط استصاعت أف تحَ عشضف مع العجّك الحي ال تخاه، ك  في صخاع خِّ
زة كانت في البضالعرَّ كاف فارغا، فَ  إلى مكانو. لكغَّ  شاَرْت عائجة مع العّر لو، ك 

َخْت شخيقيا إلى الدساء. ك  حضغ َتَبضََّغ ذلظ ِؿ الشدػر، َفسا ىي إالَّ لحطات حتى َتَبخَّ
ك اختَفْت مغ السكاف. حضشحاؾ ُسِحَب العرُّ عْبَخ السخخكط، ك راح يحتزغ البضزة 

دا نحػ الدساء. بقَي صجى زعضق الشدػر ي ، ك ضمَّْت شضػر مججَّ ُد إلى ىحا الضـػ تخدَّ
عرَّ البحخ تصضخ فػؽ السكاف كلَّ عاـ في مثل الضـػ الحي حاكلْت فضو اختصاؼ ال

. رأكا بضزة الَحَع أىالي فضمكا بامبا جدسا غخيبا فػؽ قسع األنجيد مع البضزة.
عة كػكب ُزَحل. كاف العّر مع البضزة الستػ ُمحاشة ِبأساكر، َكتمظ التي تحضط بِ  ضِّ

ىػ في البضزة، إلى حزخة قاده السخخكُط، ك  كأنو ُزَحل. ى ك في مشترفيا، قج تَجمَّ 
نػر األنػار. في األثشاء، أكمأ إلى الجالدضغ عمى السراشب ِب إشعاؿ الذسػع ك 

                                                                    أْرَسَل البضزة إلى حاضشة في الجػار.                         بخػر. أخَخَجو هللا مغ البضزة، ك َحْخِؽ ال
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َتسَّت السعانقة بضشيسا، ك راحا في حػار أبػّي كّدّي. قاؿ سارك: حضغ ضسَّشي َؾ 
عمقة الحضاة في أعساؽ  األب الحشػف، َأَسخَّ في مدسعي أسفار الكػف، بجءًا مغ

ثشي حكاية دكدة التخاب في األججاث، البحار، ك  إلى فاكية المحة في سمَّة حػَّاء. َحجَّ
ّكلضغ في كضفضة َسْخِد األخبار. عغ خضاؿ األ ف الُسَعمَّق عمى أشجار الغار، ك عغ السضدا

أْف  كأنو يخيج رأسي كرأسي، َمَدَج عمى شعخي ك  َسَكَب الديت السقّجس عمى
، يسأل شخايضشي كشُت أحذُّ ِب أناممو الشاعسة تشدلق فيالعجضغ.يرشَعشي مغ ججيج كَ 

الػركد. أزاَؿ زكائجي الخشبة مغ أعساقي، ك قمبي ىجكءا، كيغسخ ركحي الذقّضة ِب 
ْثتورمى أجدا معتسجا عمى الغخيدة، قمُت ، كسا الصفل، ئي الفاسجة في الجحضع. َحجَّ

ؽ يا أَبِت. َخَمْقَت الَحَسَل  لو: َأَبِت! يا أبي في الخكح! إّني َتِعٌب جّجا ك نفدي تتسدَّ
خ َزَرْعَت فضيا قمػب األشفاؿ، ك كحا العرافضكرَمضَتو بضغ قصعاف الػحػش، ك الػديع 

جعمَت اإلنداف سّضَج السفتخسضغ في الكػف. تخكَت َحّضدا في َخْمِقَظ شاغخا، ك أشَمْقَت 
انطخ إلى ما ِب غضخ حداب. الكائشات  يظ لظ في الخمق ىشاؾ بضغ الشاس ك يَج شخ 

أحدابظ تتشافذ اتضخ تتداحع في َلْجِع الجماغ، ك ث الجسيحرل ىشاؾ في األسفل! حض
كضف أنَّيع يمصسػف اليخج كالسخج ىشاؾ عمى األرض! ك في جػؼ الطالـ. أْنُطْخ إلى 

ًا، أك مقصعا، أك ُيْخخِ  ي كجػه بعزيع بعزا. كّل فخيقالشرػص الستشاقزة ف ُج َنرَّ
ما يعخضو عمى اآلخخيغ. ك  بَ عمى أنََّظ أنَت الحي َكتَ  بل، ُيرخُّ  َيجَّعي،جسمة ك 

جساًل ذات مزسػف معاكذ تساما ِلسا َيْعخضو اآلخخ، فخيق آخخ َيْعخُض نرػصا ك 
تأبَّط كلُّ بضغ يجيو.  يحسمو ما ِرخُّ عمى أنََّظ أنَت الحي كتبَ ىػ أيزا َيجَّعي،بل، يُ ك 

يحسمَظ في انطخ إلى ىحا السيخِّج! كضَف أنَّو أصجَر البضاف.مغ ىؤالء، كتابو ك فخيٍق، 
أنو شاىجَؾ في بِ  -ىػ الخاعي األمضغك  -َحطَّ الخحاؿ، كيقػؿ ِؿ قصضعوتابػت أيشسا 
ذاؾ األمضخ ابغ ممظ بالد الدحخ مغ فػؽ جبل مغ رماؿ. ك َكمََّسَظ  َكىِج الشار، ك

ربَّسا جخذاف  الفَضمة، ك األبقار ك األفاعي ك الِقَخَدة كجعمَظ َقخيَغ الحضػانات، مغ 
ِب أنَّظ أرسمتيع إلى  ىشاؾ عجد مغ الشاشقضغ باسسظ أكَّجكا يزا؛ كالسجاريخ أ



129 

أنَّظ قج أعصضَت نضابة عشَظ. ك  أنَّظ مشحتيع التفػيس السصمق ِؿ التحّجثشعػبيع، ك 
ال عغ كضفضة العضر  ِب كلِّ  تفاصضل حضاتيع الخاصة ِؿ البعس مشيع بخنامجا مفرَّ

ْشَت أحجىع حتى كضف يسارسػف الجشذ مع إناثيعكالعامة، ك  . ىل صحضح أنََّظ َمكَّ
مغ التحمضق في اليػاء، كسا الصضػر، ِؿ يشصمق مغ مكاف َتَعبُّجه إلى مدقط رأسو، 

                                             ِؿ حزػر جشازة كالجه؟                                            
بضغ الشاس ىشاؾ عمى األرض. كشَت تأكل  يقػلػف ِب أنَّظ كشَت، في زمٍغ الغفخاف،

ط، ك أكثخ مغ ذلظ، َؼ َقْج أشاعػا ِب أنَّظ كشَت َقْج اتَخْحتَ  عذضقًة لَظ ِمْغ  ك َتَتَغػَّ
، رسػلَظ ِؿ األرض، َقْج َجَعَمَظ، السضيػب أفَّ حبضبظ الَبَجكي بضشيع ىشاؾ. كيقػلػف بِ 

ا مغ الجالدضغ عمى السراشب رأيُت بعزبو، عخَّابا، ك كسضصا ِؿ التداكج. في كتا
كانػا يخيجكف إبعادي ك شخدي ع يبجي امتعاضو مغ كالمي. يتسمسل، ك بعزا مشي

مغ ُمَجّسعيع. لكغَّ أبي الدساكي كاف يبتدع، ك كاف يعمع ِب ما يفكِّخكف، ك يعمع 
                               خْبَث نػاياىع تجاىي.                                                               

 الزحظ.ى ضيخه مغ كثخة يشقمب عمكاد َرْرُت عمضو حكاية خادمو السصضع،حضغ قَ 
ظ الخادـ الحي لع يتأخخ في إيراؿ الخسائل ك البخقضات السذفَّخة مغ ك حكاية ذل

َؼ في إحجى رحالتو مغ الدساء إلى األرض، السدكضغ. إلى الدساء، جبخيل 
َقة الدتخاتػسفضخ، كائشا يصضخ إلى مكاف ال يعخفو، ك لع يكغ عمى صادَؼ، في َشبَ 

خ، ك أخصأ في العشػاف مغ عمع مدَبق ِب كجػده في الدساء. اختمط عمضو األم
د ما لُ  ججيج. ك حكايات األكلضغ، مخترخا ك  قِّغ مغ ِحَكٍع ك أكامخ ك أمثاؿراَح يخدِّ

حساؿ. أضاع ألػاحا جسضمة في مزضفا كي ال يشدى كلَّ الكالـ. كاف مثقال ِب األ
َل ِب أخخى دكف الدؤاؿ عغ السرجر ك السزسػف، ك دكف  شخيق السجّخة، ك ُحسِّ

          الخجػع إلى معّمسو الحي أرسمو في ىحه السيسة الفمكضة.                                                                          
يجيخ رؤسو الخسدة في كّل شار مغ أشجاقو. اعتخضو تشضغ ضخع يشفث ال

 مغ غابات ك أدغاؿ الدساء. انعصف جبخيل االتجاىات بحثا عغ فخائذ تائية
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ة البحخ. تشاثَخ حسمو  ىاربا مغ ىحا الػحر الخىضب. سقَط سخيعا َؾ البخؽ في لجَّ
َبت الرحائف ممح البحخ ك ركائح في األعساؽ. امتدج خسخ اليضكل بِ  الساء ك تَذخَّ

مة فػؽ الَدَبج مع ابج السمح ك َمَخاِدَع صغار األسساؾ. شاَفت عمى الدصح ُمَذكِّ
عخائذ الجاف. أشَمَق خادمظ السدكضغ صخخة مجّكية َؾ الخعج مغ أعساؽ الجػاري ك 

الَضّع خػفا مغ أنضاب القخش، ك َىْػِؿ الَقَراص. كاف يخذى أْف تعاقبو عمى ما 
ى تبعثخ الشرػص ك َضضاع الكثضخ مشيا حرَل معو مغ ارتباؾ في ميستو، ك عم

                                                          في المجج، ك تذّػه الجَسل ك الحخكؼ في كثضٍخ مشيا.                
أسَخَع نحػ بؤرة الزجضج، حضث جبخيل الحديغ يمعغ َحطَّو خمادي، ك َجَفَل الحػت ال

ات الَحبَّار الفاتغ. َضجَّ السحضط ك العاثخ، ُمْبِعجا عغ نفد و جخاد البحخ ك مجدَّ
اخَتمَّت الزػابط. َأْقَمَق الرخب إلو البحخ في داره. تثاءب مغسزا عضشضو ممػِّحا 

شعاب رمحو في َكْجِو أنجاده. َعِمَع ِب كجػد ضضٍف غخيب في الجػار. َمَدَج لحضتو 
الرشػبخ البخّي، ك جدسو ِب  ِب ِشعاب صػلجانو، َدَىَغ رأسو ِب رحضق األرز ك

ُمدَتْحَمب الخدامى ك الشخجذ ك المضمظ البحخي. َىَخَعْت كائشات البحخ إلضو َفْػَر 
ساَر نحػ الزضف في مػكب ميضب: أىال بَظ يا جبخيل، يا أييا اء التصضب. انتي

قاع  الرجيق! أراَؾ مختبكا، ميسػما، ك عمى ُمَحضَّاَؾ حدف عسضق. كع انتطختَظ في
أيُت الجكائخ تتَِّدُع عمى البخؽ نحػ الدصح، كمَّسا ر السحضط، كشُت أنصمُق َؾ  ىحا

ا مغ الصضػر الجارحة لع أكغ أرى سػى الشػارس في الدساء، ك بعز العسق.
تطخَؾ قبل ىحه حػريَّتَظ تشسساؾ. تغػص، كسا الِدياـ، في السضاه ِؿ اصصضاد األ

ثباف الخماؿ. ىضَّا ِؿ ُنْكِسَل فخحة الخبِّ ك سقػط الشضدؾ فػؽ ك انذصار الشجع األْسَػد
ِؿ َنْقِصَف في الغج ثسارؾ، ك ِؿ يبَق اسسَظ  الدساء. إْزَرْع ىشا يا جبخيل!ك  في البحخ

و البحخ عمى مزاجعة كاف جبخيل يعتحر مغ إلالدََّبج الستصايخ.  خالجا أبجا فػؽ 
ى مغ الّدَػر الحػريَّة، كيصمب الدساح  بِ  الستشاثخة في السضاه، متشاسضا جْسِع ما َتَبقَّ

ما َفتََّتو َفظَّ القخش األبضس، حضغ انقسَّ عمى لػح الكتف، الحي كاف مكتػبا عمضو 
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، التي  سبعة أسصخ ِب الخطِّ االسصخنجضمي، ك ما َمدََّقْتو الدمحفاة مغ أكراؽ البخديِّ
ط.كانت تزعُّ تدعة ُجَسٍل ِب الخَ  ، إلو السحضصات، ِشعاَب َقخَّبَ  طِّ اآلراميِّ غضخ السَشقَّ

ك  رمحو إلى شفتضو، ك راح ييسذ ك يتستُع كالما مبيسا. َرَسَع دائخة حػؿ جبخيل
غ مضاه البحخ نحػ الدساء.  الخمح مالحػرية. َصَعَج إلى الدصح، كَقَحَؼ ما َعِمق بِ 

شاَرْت قصخات ثالث مغ شعاب الخمح ِب َلْسِح البرخ إلى الجالدضغ عمى السراشب 
ما إذا كاف فضسا بضشيع حػؿ رسالة األعساؽ، ك رئضديع. تذاكركا  في حزخة

نكاح حػرية البحخ. أجسعػا، َبْعَج التجقضق ك إلليي ِب امدسػحا ِؿ ساعي البخيج 
ية ك االستستاع بيا كضفسا التحمضل العسضق، عمى الدساح لو ِب الخكػب عمى الحػر 

قائال:" َأ َيجػز ِلكائٍغ سساكيٍّ َسع مغ رأييع متى شاء. استغَخَب رأس الَسجْ شاء، ك 
َتَخفُِّعيا عغ يجب أف نحافع عمى قجسضة الدساء ك أف يسارس الجشذ، ثعَّ َأال 

األرضضات؟ ماذا َس يفعل حضغ يعػد إلى ىشا ِب مفخده، بعَج َتَحّكقو َشْعَع الجشذ 
و ىشاؾ؟ َأ َلغ نكػف مزَصخيغ ِؿ استقجاـ إناث لو، إلى ىشا، لكي ُيَفخَِّغ شاقت

؟                                                                                                           الجشدضة فضيغَّ
             بضشسا ىع في األخِح ك الَخّد، َشقَّ َكمضُس البخؽ سصح السضاه مزضئا دائخة األعساؽ.                    

تخياؽ الحضاة. تدسا، راح يستزُّ رحضق األزىار ك ِة َحػَّاء مبانَكبَّ جبخيل عمى َسمَّ 
ساَر َخْمَف إلو البحخ ِب اتجاه مغ َجحِرىا، َضسَّيا إلى حزشو ك  اقَتَمَع نبتة الخبِّ 

اتو في ثقػب الحضاة ك أدْ التشاسل.َتسَّْت مخاسع المحة ك  اليضكل، حضث السػت. َخَل مَجدَّ
                                                      بع مشيا ارتجى جمبابو ِؿ يختاح.                         في الداجاب، ك بشي فضيا ستة قخكف ِؿ اإلنَضلَّ ي

خ مغ الُدَػر! ك ِؿ يدامحشي هللا ع مى ما ضضَّْعتو في ُمخّْ عبضجَؾ ِؿ َجْسِع ما تَضدَّ
َدْعشي ُأكصُل  حارس البحخ،  ا أْدراَؾ ما لضمة الفخح.اعصشي حسمي ياملضمة الفخح، ك 

ى م صحارى نجج ك  غ األسفار إلى السغاكر الخممضة ك الكيػؼ السبعثخة في ما َتَبقَّ
أّما حػريتي، َؼ   ي، ك ما َس ُتْشِجبو لجيكع بحكري!ُكْغ راعضا جّضجا ِؿ كخكم !حجاز

                                                                                        . كعإلضأمانة لجيكع، َؼ ىي َؾ األـّ ب الشدبة  مشح ىحه المحطة أصبحت
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َحمََّق العخيذ في الدساء تائيا. ساَقْتو الخياح نحػ بالد باردة. اضصَجَع في غفػة 
َج حْسَمو ك لحَّة أحالمو الجافئة. ك َلسَّا دَخَل حجكَد الفاتشات  عمى غضسات داكشة. َتَػسَّ

ات ذكات المحع األبضس الػردّي، الَتَسَعْت في رأسو أفكارا شيػانضة في لحطة الذقخاك 
َر َضسَّيا ِؿ الرحائف َبَجال مغ تمظ الت ي َمدََّقْتيا الدمحفاة في ارتعاشة خاشفة. َقخَّ

َفتََّر عغ كرقٍة، لحاء شجخٍة، جمَج ماعٍد، لكي يْكُتَب عغ نيػدىغَّ ك  القاع.
تو لحاٍء، أك جمج ماعٍد.  مى أّي رقاٍع، أك أفخاذىَغ، لكشو لع يعثخ ع كاف في صخَّ

لو مغ آيات، تشاسب لػح  عطسًا مغ حػض ثػر ذكٍخ َفْحٍل، ك رأى أفَّ ما َخَصَختْ 
راح يْحَفُخ عمى َعْطِع الحػض ُعْسَق الخاشخة، العطع ِلَحػِض قزضب الثػر الفحل. ك 

، شيادة دمحفاة الثاقبةمزضفا ِمْغ عشجه ما يذبو الحاكخة، ك كانت ىي سػرة ال
ىػ، يشدلُق فػؽ التقى جبخيل في شخيقو، ِب الكػنجكر، ك . الشجاة مغ عقاب اآلخخة

يا نحػ َشْخِؽ الستػسط. َعِخَؼ ذلظ مغ بػصمتو  ك الغضـػ ك الُدُحِب الخقضقة، متػجِّ
ّظ خمضقة. راكده الذَ تشفضح ميسَّتو العقضجية األخصخ في الكْجَيتو التي رسسيا هللا لو لِ 

ىحا الشدخ في نفذ السدار الحي يتبعو ىػ. تػاصل مع هللا عْبَخ مغ رؤيتو ِؿ 
األمػاج الخكحضة بال صػٍت ك ال صجى. َعبََّخ لو عغ مخاكفو ك شكػكو ِؿ َتَػّجو 

 الكػنجكر إلى حضث ىػ ذاىٌب. كاف جػاب الُسْخِسل، أْف، تابع ميسَّتظ ك َنفِّح ما
                                               أرسْمُتَظ مغ أجمو فقط ال غضخ. 

                     انتَبَيت نجى ِؿ محضصيا، حضغ كَقَع نطخىا عمى الَشّزِ العذقّي أماميا.           
كضَفْظ أنَت...(. أغشضة)َعَمْت صػت فضخكز يرجح بِ جك شفديا قيػة)سادة(، َصَشَعت لِ 

حضغ َكَقَع نطخ سارك عمى الجسمة تعمضق.  دكف  َأْرَسَمت العشػاف مع األغشضة،
كشػزا مغ الحكخيات. انقاد إلى ماـ َكْيٍف ُيَخبُِّئ في أعساقو الدحخية، كَجَج نفدو أ

كانت ػصا ك حخكات ك أماكَغ غخيبة. داخل الكيف، ك راَحِت الحكخيات تتسثَّل شخ
 و. كافالحقائق القجيسة تتخاقز عمى أشخاؼ الخضاؿ. لع يكغ يذعخ ِب ما حػلَ 

ِكضَفْظ أنَت...(. انَتَذَمو سحخىا ِمْغ ذاتو، ك راَح مأخػذا تساما ِب الجسمة الكػنضة)
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يخاشَب مجيػلضغ غضَخ مخئضضغ، أك ِب اأَلَصّح، راح خضالو يخاشب كتمتو األرضضة. 
شضفو يخاشب جدجه السادّي، قائاًل: ىا ىػ الطالـ يأتي ِمغ ججيٍج، ك مغ ججيج، 

دماغي. َتْشَقِمُب الخؤيا ُسباتا عسضقا يحىُب في السجى بعضجا.  راَح  يجتاح  ثشايا
يشذُخ عتسة الكػف في فزاءات جسجستي. ُيْصٍفُئ َكىج الخاليا. ىحا الطالـ ُيْخِسُل 

إّني أرى َمْدَخحًا ِب كْسِع األفالؾ َخْؽ. عميَّ غفػة أَبجيَّة، ُيْجِخُمشي في حمٍع َأَزلّي َأخْ 
ِؿ َيْحجَب الجسيػر عغ األبصاؿ. ك دكف الحاجة ِؿ َتْديضغ  ك السَجخَّات، دكف ِستار

السدخح ِؿ التسثضل في مختمف األدكار. ال يػجج َنزّّ ِؿ اإلخخاج، ك ال ُمْخِخٌج ِؿ 
السدخح الجكَّار. اخَتِخ السذَيَج الحي يدتيػيظ ك امِس بو إلى َقْرٍخ أك سخداب، 

األنفاؽ. َؼ الصضف يستزُّ المػَف  َؼ الَحَجُث لغ ُيَغضِّخه َكمضس القرخ أك عتسة
ٍد أك إكخاه، كسا المػُف ُيَرخُِّح عغ نْفدو دكف مجاراة ىا ىػ... أك نفاؽ.  دكف َتَخدُّ

ؿ. راِقبػه... شا نا األكَّ ىجكه كضف َيْحِسُل ذاتو ك إنو ىػ... انطخكا إلضو!... إنو َججُّ
الذسذ صباَح لقج رأيتو قْبمكع، حضغ كاف يخخج مغ كيفو عشج شخكؽ  يسزي! 

  . يخفُع ىخاكتو العجضبة في كجو اليػاء  كاف يجعُظ لحضتو ك َشْعَخ جدسو.كلَّ يـػ
ك أغراف األشجار ك أزىار األرض. كاف َيْزِخُب مضاه السصخ، ك يقحُؼ َثْمِج 

قصعة َلْحٍع أك الذتاء في كجو الدساء. يجكس بخاعَع الخبضع غاضبا، باِحثا عغ 
مثضال لو عمى األرض. ُيَقِمبو، ييدُّه، يستصضو، يجعكو ِب  رأيتو َيْصَخحُ  جخعة ماء.

َجَدجه حتى االرتخاء. ُيَدْمِجُخ َؾ َغضخه مغ السفتخسضغ. يصخُد الحباب ك الحذخات 
ُف ثقػب جدجه ِب امتعاض شجيج. َرمى ىخاكتو في  الستَجّسعة عمى لحضتو. يشطِّ

يع الدؤاؿ. حضشحاؾ، ما كاف كجيي حضغ سألُتو. َفَعَل ذلظ ألنو لع يفيسشي ك لع يف
ضُت مبتعجا عشو ك عغ ىخاكتو السقجَّسة. َذَىَب في  َخَمَق إليًا ِؿ الكػف َبْعج. َتَشحَّ

شخيقو نحػ األدغاؿ ك ِمغ َخْمِفو قصضٌع يتقافُد في عالٍع مجيػؿ دكف مالمح، ك 
باؿ. أْمَزْضُت لحطة كػنضة في الغابات ك الج ساء كحضجا.اتََّجْيُت نحػ زرقِة الد

نة ك ثمػٍج سػداء، بضغ كائشات َتْرغخني آالؼ السخَّات. َخذضُت أف  تحَت أمصار ممػَّ
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كت، أْف ُأْزِىَق أركاحا إْف َتَشفَّدت. بَقْضُت ىكحا دكف حخاٍؾ ك  أرَتِكَب َمجازَر إْف َتَحخَّ
دكف َشْيَقة ِؿ الحضاة. في األثشاء َىَجَختشي ركحي، رأحت تدبُح في الخالء فػؽ 

ػنات َكْي نحسي الحضاة. كشُت أخذى مغ اصصجاميا ِب ذرَّات اليػاء. َرَجْػُت السكش
الخبَّ أالَّ يجعمشي َجدَّارا، ك أْف يأخَح ركحي عالضا فػؽ ذرَّات اليػاء ِؿ الِحفاظ عمى 

 -َؾ السامػث -َضَمْمُت ىكحا جامجا في السكاف الكػنّي الَزّضقشضاء. شبضعة األ
جحكع األشجار العسالقة. تَخكُت سخكالي ىشاؾ في  محفػرا في صخػر الجمضج، ك

الجمضج، ك دماغي الستَذقَِّق َجَعْمُتو في ححائي العتضق. ألقضُت بو بعضجا، ِؿ َيدَتِقخَّ 
. في جخار السمح ىشاؾ حضث أرض ال َؼ أنا اآلف أندِلُق عقارب ك األفاعي ك الخجـػ

ـ، ك الشضازُؾ تسخُّ ِب ُب بضغ الشجػ خفضفا رشضقا، أجتاُز جْخَف الصَّضف كلَّ لحطة. أندا
جيػلة تخسَل ركحا مْغِمَق كتابا في بضادر الّتبغ، ك البخؽ َتْدقُط سخيعا، ِؿ تُ جانبي كَ 

َتدتعجُّ الشضازؾ ِؿ تزخَب ىؤالء الجالدضغ فػؽ الخماؿ الرفات إلى فزاء التخاب. ك 
نة. يشربػف  تحت الخضاـ. إنيع  ُيَجنِّدػَف األزىار، ك َيغجركف ِب الفخاشات السمػَّ

يحجبػف ضػء الشيار عغ األشجار كيقصعػف اليػاء عغ  مبالبل،الِفخاَخ لِ 
مشتذخكف بضغ الشاس، في األنفاس. إنَّيع أنفديع الحيغ يدرعػف في األرحاـ. 

الحارات. يقفػف عمى مشبع الشيخ ك الجدػر الزعضفة الزضقة. ألزقَّة ك االداحات ك 
سع ِعْبَخ ا مػف عشاكيشيع في دفتخ الخالق َيْدَتِخقػف الدَّ اؽ، ك ُيَدجِّ ألثضخ إلى العذَّ

 ِؿ يـػ الحداب.

أىال بَظ أييا المضل السقجَّس، َؼ أنَت غضخ الطالـ. إنََّظ َعضُغ الُحّب الداىخ عمى  
أنفاسشا. َتْخعى َخْصػنا ك ُتْبعجنا عغ العثخات في الطالـ الجامذ. َتْدَرُع الشجـػ لشا 

اؽ ِؿ  في ِقَبِب الدساكات ك ُتْدِكُت الزجضج ِمْغ َحْػلشا ِؿ اليسدات. تجعػ العذَّ
َكْع كشُت  قَة األنفاس مغ قصٍب إلى قصِب.التػاصل ِعْبَخ مػجاتظ، ك ُتػِصُل َشيْ 

أحتسي بَظ أييا المضل في ربضع الذباب. كشَت َنجيسي في الكأس ك المحِغ الَذجّي. 
 اختالجات ركحي ِؿ قبمة خضالضة.ٍف، ك ضاالتي األكلى عغ نيٍج َلجِ كشَت شاىجا عمى خ
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ؿ. إنو الطلُّ، الخضاؿ،ال بل  ُخ ِعبارات الُحبِّ األكَّ بضغ التساعاتَظ يا لضُل، كشُت ُأَسصِّ
الحشضغ إلى األثضخ الكػني. ال كقَت ِؿ َشجِّ األكتار بضغ الخماؿ ك الدساء، َؼ اإلَبُل 

بارؾ فْعَمتشا تحت ضمَِّظ أجسمَظ أييا المضل حضغ تُ ما يار. تجكسيا في َكضح الش
السقجَّس. تيسذ في مدامعشا: أفَّ األجداد كّميا كاحجة في أركاف الكػف، ك أنا 

ْجَعُل الحي يذاشخؾ في حكستَظ، أقػؿ: خحكىا بعضجا عّشي. جَدٌج كاحٌج ُيْذِعمشي، يَ 
خكر. دتيا مع األجداد الشػرانضَّة بِ القسخ ُتْكسُل َلْضِمضَّ الذسذ يذخؽ عمى الصضػر، ك 

ني َكَتُخ العدؼ الحالع إلى القػس السقجَّسة، أنصمُق َلحشا   )َبَجَؿ الديع الغادر(يذجُّ
اؽ األبخياء. أرسع فػؽ رؤسيع ألػانا في الدساء، َؼ أنا َأْصُل  في فزاءات العذَّ
األلػاف ك الذخائع. مّشي الربغة ك مشكع األدكات. فيَّ الكمسة، ك فضكع السخآة. في 

ا. ىػاؤكع ِؿ األبج ىػ أنا، ك الصخيق الزّضق في حضاتكع ىػ أنا، ك البجء كشُت أن
الدػُط السدمَُّط عمى ضسائخكع ىػ أنا. أنا زيُت فػانضدكع في ضمسة لضالضكع، ك أنا 

. تعالػا! أىال بكع أييا القادمػ  شسُذ حقػلكع في صقضع أركاحكع البائدة. ف إليَّ
بحكركع، َؼ عحاب الجحضع ِؿ الحي يخمي كع ك ال َتْغجركا ِبأحالمكع. ادخمػا مع أمشضات

تحَت أححية السيّخجضغ شكػكو تحَت عسائع ك قمشدػات آلية القتل ك الَيَبل، ك 
، ك كلَّ السعتػىضغ. ادخمػا ِب قاماتكع السجيجة. كمػا جَدجي. ارمػا أحسالكع عميَّ

ػف في أنا حدنكع السجف أسئمتكع، َؼ أنا محضصكع ك معجسكع السخبػء في الرحخاء.
ل دكف رغبتكع. ابكػا عمى صجري كسا تذاؤف، ك ادبكػاقمػبكع، ك  في  َفَخحكع السؤجَّ

كشُت أرتجف مغ اعتخافات ركحي. ألقي تحضََّة الفجِخ عمى  بضادري حضغ تخغبػف!
مغ  ِرضاح الجيظ الحديغ، ِؿ انقزاء َدىخالذسذ الشاعذ، كأمألُ مدامعي بِ  كجو

ِز الّدشػنػات عمى أسالؾ الخبضع، ك شقػس الجشذ َخقْ المضل الخخضع. تيتُد ركحي لِ 
في ِلَي الدساُء ك الخكح السختمجة  ي.بضغ المقالق عمى مجاخغ الكشائذ ك السذاف

، ُأَلْسِمُع َرذاَذ البحار اليادئة. أقتصُع أغراف الغارضباب الذتاء، فػؽ السختفعات ك 
ُحِب ك  قضع األىَػج. أرَتِذُف آخَخ قصخة أْسَتِحعُّ في الضشابضع الستسخِّدة في فرل الالدُّ رَّ
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. أرقز مع ذكػر األفاعي فػؽ الغضـػ ك أَتقاَفُد مع إناث  مغ ُعرارة الكخـك
اأُلُسػد في الغابات، ك الحَكُخ َيْمَعُق كجيي دكف َغْخِس الشاب في عُشقي. َصَخْخُت 

لو  في كجو الشيخ مغ َخْمِف البضػت، حضث ال أَحَج تحت الذسذ ك َليضبو، ك قمتُ 
، ك  كانت حقضقَة أْف ال ماء فضو... َقَفَدْت سَسَكة ُحْبمى مغ َسْبَخٍة ِب َحْجِع الَكفِّ

، رحُت بعضجا لحلظ، كلكي ال تختشق الحقائق في صجري األخضخة في ذاكخة الشيخ. ك 
أجسل ر َىَجخُت نفدي كي يسػَت الرجى مغ صػتي، َؼ التيامذ مع األزىاعّشي ك 

                                                          مغ التحاكر مع الحات. 
ُد كمسات األغشضة ت أنا وهللا كش)بعَج التأمُّل في محضصو الداكغ، راح  سارك يَخدِّ

ك راح يكتب ليا قائال: ىا قج أصبحشا َبخَّاة البالد، ك َبخَّاة مفّكخَتْظ بخَّاة البالد...(. 
ُد أناشضج الصفػلة، ك ندتػلج صَػَرنا السبعثخة يا نجى. رحش َبْعزشا كساف)أيزا( ا ُنَخدِّ

أنا أبحُث عشظ في ى الجكاـ يا نجى. مزى كقت شػيل ك إّني أفتقجِؾ عم في الحضاة.
الحجائق، في الغابات ك البداتضغ، حػؿ األنيار ك البحضخات ك َسْبخات السضاه. في 

ُد ذاتيا ِعْبَخ مَتَشدَّىات ُمْجىذة رائعة كسا الخضاؿ، بضغ األشجار ال باسقة التي ُتَججِّ
ك  الفرػؿ ِب انتطاـ عجضب. ألقي نطخة خمَف األجسات، بضغ أغراف األشجار

. أصعُج فػؽ السختفعات السصمَّة عمى أكدية خضالضة، َيْرعُج البخاُر مشيا أكراقيا
نة. ك في كلِّ لحطة، كشُت أتَػقَّع رؤيتِظ إمَّا عمى ُغْرغٍ  أك  معانقا القػس السَمػَّ

ِؿ األسف، كشُت أرى الدخاب ردة أك عمى مشحَجِر القػس. لكغ ك بضغ كريقات ك 
ضج الستجّلضة عمى مشحشى ُيخاقز كلَّ الخؤى، ك كشُت أراني ُمَعمَّقا ِب عالمات الرػلف

الذاعخ، أَرْدُت أف أكػف  سشحشضاتيا السثضخة.ت بِ كشُت أحاكؿ قخاءة العالماالقػس، ك 
َغ، العاِزَؼ  السغّشي، لكششي لع ُأَكفَّق إلى ذلظ، ِب الخغع ِمغ أفَّ الصبضعة كّميا ك الُسَمحِّ

ناعسة، رقضقة، جسضمة ك مجىذة. اكتذفُت فضسا َبعج َسَبَب َعَجـ مقجرتي عمى كتابة 
خائعة إلى جسمة أك عبارة جسضمة، أك بضت شعخ، أك حتى تخجسة ىحه الصبضعة ال

نجى، َؼ الحي يجفع السخء ِؿ ُمحاكاة  الدَبُب ىػ في غضاب الخكح ياصػرة تشاسبيا.
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الرَػر ك الَسذاىج، ِؿ السشاجاة، الغشاء، الخقز، االستذعار، البكاء ك الفخح؛ إّنسا 
شقاَكة ي السكاف نفدو. ىػ صجى حكاياتو ك ىػ ذاتو، السبعَثخة، السشجمجة ف

حارة؛ ابشة الشفػلتو، ك َزَمَغ َتَحّػلو ك قفَدتو المضمكضة، ك الخائحة األكلى ِؿ فدتاف 
ُتَحخَِّؾ القمع عمى صفحة األثضخ، يجب أف تشَبِعَث ركائحي َؼ لكي َتْخَزخَّ اصابعي ك 

ك بخاري مغ دكاخمي إلى فزاءات ىحه األمكشة. يجب أف تشصبَع صػرتي في 
َد كلَّ عاـ، بعج تداقصيا،  الحجائق، عمى أغراف األشجار ك أكراقيا، كي تتججَّ

يشجمَج صػتي في ذرَّات  ك األحسَخ البخكندّي. يجب أف حضغ بمػغيا المػف الحىبيَّ 
يَتػزَّع في كلِّ األمكشة، ك يحتفَع ِب األزمشة إّياىا. يجب أْف يشعكَذ جساؿ اليػاء ك 

ُحِب كالقسخ ك العحار  . يجب َتْمقضغ الصبضعة ى مغ خالؿ عضػني عمى الدُّ الشجـػ
السضاه، عػيل الخياح،  أصػات الكائشات الحضَّة، ك معيا َحفضف األشجار، خخيخ

َدقَّات َحبَّات السصخ عمى الذبابضظ ك َنذضج السداريب، ك ال ُبجَّ مغ َتْحريخ َحْفَشة مغ 
التي ضاَعت في َغْفَمة التخاب السقجَّس في اليػاء ِؿ يستمئ ِب الكشػز السجيػلة 

نة. سػؼ َتَبْعَثَخْت في الفزاءات الس البحكر التي ُأَفتُِّر عشيا إنَّيا مغ الدمغ. مػَّ
أبجُأ ِب َلْسَمَستيا بعَج دىػر مغ األزماف الحديشة، حضَغ َيِجفُّ دمُع العضغ، ك َيدػُد 

لقج رمضُت صخََّة مقتشضاتي الشفضدة في كجو الخيح.   اليجكء الحديغ عمى ركحي.
 أدري إنَّو مػسع الدراعة، ال بل مػسع الشدكح، ك َقْج َفَعْمُتيا في ىحه الجغخافضا، ك ال

أمذي َمْحشيَّ ي َكْع مغ الجغخافضات َستتَبْعَثخ مقتشضاتي، كفي كع مغ الجغخافضات سَ ف
الطيخ مصأشئ الخأس حابدا الجمػع ِؿ ذكخى كشغ. ال أدري كع مغ التأشضخات َس 

بو السقجَّس. ك كع مغ تحتاجيا ركحي ِؿ َتِرَل إلى سساء الػشغ ك َتَتَسخَّغ في تخا
َلْت إلى أركاح َتجػُب سساكات  تكػف قج َرَحَمْت،األسساء سَ  ك كع مشيا تكػف قج تَحػَّ

ُب رائحتِظ، يا نجى، مغ أحزاف أمَّياتيع. العالع باحثة عغ الزائعضغ  ال زْلُت أَتَعقَّ
التي انَصَبَعت عمى كجو في كلِّ الجغخافضات التي َمَخَرِت فضيا. أجَسُع أجداء صػَرَتِظ 

السحضصات، ِؿ ُأَرتَِّب َتَسْػضع أجدائِظ قارات ك ي أدكر معيا في سساكات الأرانالقسخ، ك 
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ـَ ركحي في األبجية، ك أكػف الشجَع التابع ِؿ مجارِؾ في عمى كجييا، فَ  تكػناف تػأ
الجكراف الفمكي، يدتشذُق رائحتِظ األرضضَّة في جخِف الدساء السدداف ِب أشخشة 

نة. كاَنت األغشضة قج انتَيْت، ك كاف ىػ تائ اؽ السمػَّ يا في ضباب الحكخيات. العذَّ
لع يشتبو ِؿ الرسِت السصبق عمى صػمعتو، حضث يسارس شقػس عباداتو الخاصة 

فضيا. عباداتو الستسخِّدة عمى السألػؼ ك البائذ ِمغ تمظ الخدعبالت التافية، 
الدخضفة، الُسَجْخَثَسة ك العفشة. ذلظ الخكاـ السػبػء السيضسغ عمى العقل الجسعي 

ِمغ الدكػف الُكمِّي، راح ُيَحكِّخىا ِب يػـٍ ال يشتسي ِؿ التقػيع  بعج حضغ البيضسي. 
سة في األرضي. ذلظ الضـػ الحي كاف مػعج َسَفخِه إلى بالٍد خمف البحار ِؿ الجرا

ناإحجى جامعات الخفاؽ.  ، ك أعسارىع كانت شخيَّة تتخاقز كاف الدمُغ خفضفا ممػَّ
ك شقائق الشعساف. تعانق السػسضقا عمى أجشحة الفخاشات، تتقاَفُد بضغ األزىار 

كانت الشغسة ُأكلى َىَسدات  -كسا يقػؿ -البجئضة، السػسضقا األزلضة. َؼ في البجء
                        الحضاة، البحرة األكلى في التكػيغ ك التيحيب.                                                     

. أربِع ساعات. يشطخكف إلى الشاس الحيغ يتعانقػف  كانػا في السضشاء قبل الدفخ ِب 
ك قمػبيع  ،الدعادة َتذُع مغ عضػنيعأك حبضبيا، ك مشيع َمغ يدتقبل أىمو، حبضبتو، 

ع أىمو، أك حبضبيا، حبضبتو، كع. ك تتخاقز بضغ أضمعي ىؤالء الحدف  قدع آخخ يػدِّ
تبكػف في حخكاتيع غالبا يخ لجمػع تغدل أركاحيع الستَعَبة، ك اكاضٌح في عضػنيع، ك 

نطخاتيسا،  ى يشطخاف إلضيع، ك حضغ كانت تتقاشعكاف سارك ك نجع. ك ردكد أفعالي
نة َتذعُّ مغ عضػنيسا. ال حدٌف ىػ، ك ال ىػ َفَخح. إنيا الدعادة  كانت ابتدامة ممػَّ
اؽ في لحطتيسا، أك سعادة لحطة العذاؽ. كانت  الشادرة، سعادة المغد سعادة العذَّ

ع. كانا يبتدساف، ك يمتفتاف إلى البحخ حضث األمػاج الخفضفة عشج عضػنيسا تمس
الذاشئ، ك أصػات الشػارس السَحػِّمة فػؽ السضاه، ك ربَّسا، ىي اأُلخخى، تشتطخ 

                                الدفخ مع الباخخة التي َس يخكبيا سارك. 
ُجَسٍل قرضخة، ك حػؿ  كانػا يتجاذبػف أشخاؼ األحاديث، ىسا ك أصجقاؤىسا، ِب 
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تسزضة الػقت لضَذ إالَّ. صار القمق ك االرتباؾ ضضع عامة ال أىسّضة ليا، ىكحا لِ مػا
مخاكد التفتضر  َسّضج السػقف بضشيع جسضعا، حضغ ُشِمَب مغ السدافخيغ التػّجو نحػ

الػزف ك تجقضق كثائق الدفخ، ِمْغ التحكخة ك الفضدا ك جػاز الدفخ، ك كثائق أخخى ك 
يج تعقضج َسَفخ الذباب، ِب َشكٍل خاص، َؾ كثضقة التأجضل مغ الخجمة العدكخية، ُتد 

، كثضقة َتَبخُّع ِب الجـ، إخخاج قضج فخدي، دفتخ  اليػية العائمة ك كثضقة غضخ محكـػ
ؾ ِب َشكل عذػائي، َتمََّسَذ سارك حقائبو. كاد  ة...إلخ.الذخرض راح الكّل يتحخَّ

عيع مع  يسذي إلى الجاخل دكف تػديعيع، و إلضيع ُيَػدِّ لكشو استجَرَؾ السػقف. َتَػجَّ
ابتدامات باىتة، ك حضغ جاء دكر نجى، ارتبَظ قمضال، ما كاف يعخؼ كضف يػدعيا. 

ضقػلػف عشيسا، فضسا يعا، في خضالو. ماذا سَ كانت سضشاريػىات التػديع تتداحع، سخ 
ميا أثشاء التػديع؟ ماذا َس إذا  ميا أثشاء ، إيدتشتجػف مغ عالقتيساَقبَّ ذا ما َقبَّ

يسا عمى عالقة حسضسضة عسضقة، أنَّ التػديع، كخاصة أختيا كأخػه؟ إنيع يعخفػف بِ 
خا َمجَّ يجه ِؿ يرافحيا، يعخفػف في قخارة أنفديع، ِب أنَّيسا يحّباف بعزيسا... أخضك 

.    كثخْ ، ال أديع، ُقْبَمة مدافخَقبَّال بعزيسا ُقْبَمة التػ ك في الحاؿ احتزشيا، ك 
َض  عشَج نقصة تفتضر الحقضبة، كاف يشطخ بضغ ِؿ مػاقف ُمْحخجة في الجاخل. فَ  َتَعخَّ

الفضشة ك األُخخى إلى نجى في صالة السػّدعضغ، ما دعا السػضَّف السدؤؿ ِؿ تػجضو 
يا. ك ألنو كاف مالحطة جارحة لو، ك أيزا عشج نقصة تجقضق كثائق الدفخ ك خالف

السسكغ  إلى ارتباكو في إضيار الػثائق السصمػبة. كاف مغ أدَّى ذلظيمتفُت إلضيا، فَ 
َدَبِب ذلظ، إالَّ أنَّو تجارَؾ السػقف، ك ُسِسَح لو ِب السخكر إلى أْف ُيْسَشع مغ الدفخ بِ 

نَطَخ إلى نجى، ك  ، التَفَت ِؿ الَسخَّة األخضخة كقاعة اآلنتطار. في شخيقو إلى القاعة
أثشاء يرصجـ ِبالسدافخيغ يسضشا ك يدارا.  كاف، ك بضغ السػّدعضغ الكاد رأىا ِمغِب 

صعػده إلى الباخخة التفَت، ك ىػ عمى الّدّمع، إلى الخمف عمى أَمل أف يخى نجى 
ِؿ الَسخَّة األخضخة. لكشو لع يَخ سػى ُكَتل بذخية غائسة. ك عشج باب الجخػؿ، أكَقَفو 

سكشظ الدفخ! ىشاؾ نقز السػضَّف السَجقِّق، ك ربسا ىػ مخابخات، ك قاؿ لو: ال ي
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جكد، أك ِب في الػثائق السصمػبة. ُصِعَق سارك، َؼ ىػ عمى ُبْعِج خصػتضغ مغ الح
ا لع تكغ في شخيقيا عمى ُبْعِج خسدضغ متخا مغ نجى، ىحا إذاألحخى مغ الجامعة، ك 

سػضف دخعة الزػء. َسسَع الالدضشاريػىات تمعُب في دماغو بِ  راَحتإلى البضت، ك 
ـ. أضيخىا لو، إالَّ أفَّ السػضَّف قاؿ لو: تاريخيا مشتو. قة التبخُّع بِ يصمب مشو كثض الجَّ

َسَكَت سارك، ك بعج لحطات قاؿ لو: وهللا يا استاذ أنا لع أكغ أعخؼ ِب أفَّ الػثضقة 
ْل. بعج لحطة ، ك اآلف ال أعخؼ ماذا أفعَ يشتيي مفعػليا، أك صالحضتيا ليا تاريخ

َميا قمضال مغ َصست مغ السػضف، ك  التأمُّل ِؿ كجو سارك، ك ربَّسا ِؿ الحّجة التي َقجَّ
ك ليجتو ك اسسو ك مجيشتو. َسَسَح لو ِب الجخػؿ. َشَكخه سارك ِب رصانة ك احتخاـ 

 ك اجتاز حجكد الُحبِّ ك الػشغ.

الصخؼ اآلخخ حضغ أشَمَقِت الباخخة بػقيا، أك صافختيا  كاف الذسذ قج اندَلَق إلى 
ػلضة ك العخضضة. كانت الرافخة و نيضع الفضل في مػجاتيا الصالغمضطة، التي تذب

مثابة الػداع األخضخ، يصمقيا سارك عمى مدامع نجى، التي قج تكػف، مع ِب 
                        .                              القجيع َحيِّ الّدخياف حمب، إلى اآلخخيغ، في شخيقيا إلى
يشطخ إلى أضػاء السجيشة التي تبتعج عشو ركيجا ركيجا. َصَعَج إلى الدصح، ك راح 

يدتحزخ الشطخات األخضخة ِؿ عضػف نجى. الشطخات التي كانت تذعُّ حدنا عسضقا، ال 
يحذُّ بيا أحج غضخه، حتى أّميا ال يسكشيا أف تقخأ حخكفيا، أك َتفظَّ شفختيا 

ْؽ ِب أنو ابتعَج عشيا، ك أنَّو لغ يخا ىا ىحه المضمة في الحجيقة الذاعخية. لع ُيَرجِّ
ه ك عضػنو، ُيَقبُِّميا ِب ىجكء ك الحدف  ُرىا عمى َخجِّ العامة. كاف َيذعُّ راحة يجه، ُيَسخِّ

خخ مغ الحجكد. راحت نجى إلى الصخؼ اآلمبو. غاَبت السجيشة ِبأضػائيا ك يجتاح ق
يحضط بو، الضعِّ. كاف الطالـ  َجَمَذ عمى مقعج فػؽ سصح الباخخة التي تسخُخ ُعبابَ 

عشاؽ األمػاج، كانت نطخاتو تْدَخح فػؽ األمػاج. راح يحاكي المسعة الرادرة مغ أك 
ا كأنو يخى نجى تقفُد فػقيا متجية نحػه. يخى بخيق عضػنيا الجسضمة ك ابتدامتيك 

ضسدَظ ِب يجىا ك يذّجىا إلى صجره، السغشاجة. َيسجُّ يجه إلضيا، كحضغ اقتخَب مشيا لِ 
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فػؽ السػجة رذاذا مألْت عضػنو ك فسو، قبل أْف ييسَذ في  كانت قج انتثخت مغ
أسشَج رأسو  خػاشخ الشجـػ السخّضسة فػؽ رأسو.اذنضيا ما كاف يعتمُج في ركحو مغ 

ِليا،  ضو ك شخَع في استعادة مذاىج الػداع مغ أكَّ لع  ّؽ تفاصضميا.ك ِب أدَ إلى كفَّ
رػر السددحسة سػى حبضبتو يكغ يخى أحجا في السضشاء في كّل تمظ الَسذاىج ك ال

الُحّب! لساذا سسحِت ِؿ .. يا مضشاء نجى. كاف ييسذ ِؿ نفدو: يا مضشاء الالذقضة
ي، بل حبضبتي، ال بل ركحي التي َحْسمي عمى أمػاجو ك إبعادي عغ صجيقتالبحخ بِ 

أتألَّع مغ  ديشة؟ أه يا نجى كع أنا حديغ! إّنيمَّْت ىشاؾ عمى الخصضف مشكدخة حضَ 
. كع تسشَّضُت أْف تتعّصل الباخخة عشج عشق السضشاء كي أعػَد إلضِظ. لكّغ البحَخ أعساقي

ؽ بضغ عاشَقضغ انَّو ُيَفخِّ جخي عمى الخصضف.. لع يكغ يعمع ِب لع يكغ يجري ما ي
                                            العاشقضغ.. مضشاء" نجى ك سارك".  ءمسضشاء، َؼ صار اسسو مضشاأعصضا اسسضيسا لِ 

كاف شخيكو في الغخفة شاب أسسَخ مثمو. شعخه أسػد ك أجعج مثل شعخه. أكبخ مشو 
ِب سشػات ثالث، ك أشػؿ مشو ِب سبعة سشتضستخات تقخيبا، ك جدسو مستمئ أكثخ 

مغ جدسو ِب قمضل. حرل التعارؼ بضشيسا، ك استمصفا بعزيسا مغ المقاء األكؿ، 
ضة مغ خالؿ األحاديث التي َجَخت بضشيسا. ُيْجَعى ربسا اكتذفا انتساءاتيسا الدضاس

شارؽ، أردني. يجرس عمع اآلثار ك األنتخكبػلػجضا في السعيج العالي ِؿ العمـػ 
بعج العذاء، أمزضا أكثخ مغ ساعة لثالثة. اإلندانضة في مػسكػ، إنو في الدشة ا

، حضاة ِب قمضل عمى سصح الباخخة. كانت أحاديثيسا عامة، تتشاكؿ، ِب مجسميا
شعػبيسا ك خاصة الذباب ك مدتقبل األجضاؿ القادمة. حاكال أف يكػنا رصضشضغ، 
َع حبضبتو  ك ذي مرجاقضة في معمػماتيسا. شارؽ لع يكغ يعخؼ أفَّ سارك قج َكدَّ

قبل أربع ساعات ىحه المضمة. استأذف شارؽ ك ندؿ إلى الغخفة ِؿ يشاـ. كانت 
ج مغ األعمى، مغ سصح الباخخة، َؼ الصابق غخفتيسا في الصابق الثاني، يبجأ العَ 

قج ركَب السػاصالت مغ فجخ ُمْجَيجا ِبَدَبِب الدفخ، فَ الثاني يقُع في األسفل. كاف 
، ك سارك أيزا خَخَج عمى الصخقات مغ الرباح الباكخ، لكغ سمصاف  ىحا الضـػ
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ج الػقػؼ عشالشـػ َىَخَب حضغ رأى مذيج الػداع بضشيسا. كاف سارك يَتقَ  ج حافة رَّ
تستمئ عضػنو ِبخذاذ البحخ الُسْذَبع ِب السمح. َؼ كضف يشاـ َمْغ في عضػنو الباخخة لِ 

ممح، كضف يشاـ َمْغ في أذنضو ششضغ الفخاؽ، كضف يشاـ َمْغ تَخَؾ قمبو عمى الخصضف 
ة أربع ساعات فيغ الحجكد؟ في الصخؼ اآلخخ مِ   أعَمَغ القبصاف عغ التػّقف ِؿ مجَّ

سارك، معا إلى االسكشجرية، ك راحا يتجػَّالف فضيا. ة. ندال، شارؽ ك مضشاء االسكشجري
ارع خقعة شصخنج، شػ لجسضمة في العالع. تخصضصيا ىػ كَ إنيا مغ السجف الداحمضة ا

مسخء أف يرَل إلى شارع مدجكد، أك أْف يزضع فضيا.  متقاشعة عسػديا، ال يسكغ لِ 
كاف االسكشجر كاسع العمع ك  إنيا مجيشة اسكشجر السقجكني، قاؿ شارؽ، ك أضاؼ:

العمـػ العدكخية،  تخبضة السمػكضة في جسضع السجاالت.الثقافة، ك قج َخَزَع ِؿ ال
الفمدفضة، الجيشضة، الفشضة ك شبعا مع بشاء الجدع الخياضي القػي ك فشػف القتاؿ 
ك ُخَصط الحخكب. تتمسَح عمى يج الفضمدػؼ آرسصػ حتى بمَغ الدادسة عذخ مغ 

ُيْعَخؼ بأسساء عجيجة مشيا. اإلسكشجر األكبخ، اإلسكشجر الكبضخ،  عسخه. كاف
اإلسكشجر السقجكني، اإلسكشجر ذك القخنضغ. كاف مغ القادة العدكخيضغ السذيػريغ، 
ال بل ، مغ أشيخ القادة ك الفاتحضغ عْبَخ التاريخ، ك ِب بمػغو الثالثضغ مغ عسخه، 

َذ إحجى أكبخ ك أعطع االمبخاشػر  ْت كاف قج أسَّ يات التي عخفيا العالع القجيع. امتجَّ
امبخاشػريتو مغ سػاحل البحخ األيػني غخبا إلى سمدمة جباؿ اليضسااليا شخقا، ك 

أنا لع أقخأ كثضخا عشو، قاؿ سارك، ك في أّي معخكة خاضيا عمى اإلشالؽ. لع ُيْيَدـ 
سي. لكششي قخأت معمػمات عغ تتمسحه عمى يج آرسصػ، ك أيزا عغ مذخكعو العال

بضشيع. بضغ الفخس ك كاف يخيج أف ُيقارب بضغ الذعػب، عمى ما أعتقج، لحلظ زاكج 
السرخيضغ ك الدػريضغ...إلخ. عمى كّل أنَت َحخَّضتشي الضػنانضضغ كاألرمغ كاليشػد ك 

ع في قخاءة عرخه. لكي أعػد ك  تساما يا صجيقي، قاؿ شارؽ، ك الحي قْمَتو أتَػسَّ
الكتب تقػؿ ِب أفَّ الحي َفَعمو في ىحا السجاؿ، ىػ  ىػ جدء مغ إرث االسكشجر. ؼَ 

َغ مغ خمِط الثقافة اإلغخيقضة َؼ  ج الثقافي الحي َخَمَقتو فتػحاتو.التساز  َقْج تسكَّ
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َذ أكثخ  اليّمضشضة ِب الثقافات الذخقضة السختمفة ِؿ الذعػب الخاضعة لو، كسا أسَّ
خاشػريتو. أبخزىا ك مغ عذخيغ مجيشة تحسل اسسو في أنحاء مختمفة مغ امب

ى في شػارعيا. أصبَح  شا، ىحه التي نحغ نتسذَّ أشيخىا ىي، ك ِؿ ُحْدِغ َحطِّ
يبا، حتى صار اإلسكشجر شخرضة اسصػرية في التاريخ الضػناني ك العالسي تقخ 

أصبَح ىػ مقضاس نجاح أك َفَذْل القادة العدكخيضغ في ُيقاَرف مع أخضل، ك 
لو، أك ِب األحخى إنجازاتو، ك شخرضتو أيزا، ججيخة مدضختيع. إفَّ َزَمَشو ك أعسا

ِب السصالعة ك الجراسة، قاؿ سارك، ك أتسشى أف أَتَسكَّغ مغ زيارة بالد الفخاعشة في 
ائعة. أنا َس السدتقبل، ِؿ الَتعخُّؼ عمى الحزارات التي تعاقَبْت عمى ىحه البالد الخ 

أضاؼ: القادمة، قاؿ شارؽ، ك  مة الرضفضةيحه السقاصج في العصأزكر ىحه البالد لِ 
ىشالظ مػاضضع أثخية، ثقافضة، تاريخضة ك مضثػلػجضة كثضخة، أَكدُّ التعّخؼ عمضيا عغ 
َكَثب. ِب السشاسبة، َؼ إفَّ اإلسكشجر كاف قج أكصى ِب بشاء ضخيح تحكاري عطضع 

كغ يكخه إبجاعات الفخاعشة، ِؿ كالجه فضمضب الثاني يزاىي عطسة أىخاـ مرخ. لع ي
رىا ك ُيِجمَّيا، ك كانت لو مأثخة عطضسةبِ  بل في تاريخ السشترخيغ  العكذ، كاف يقجِّ

كل ك السعابج ك تساثضل سشترخ، لع يقْع ِب تجمضخ اليضافي الحخكب كالغدكات، َؼ كَ 
يع ك ثقافتيع مكتباتيع، ك لع يمِغ أديانيع أك يددري قَضساآللية، كلع يحخؽ كتبيع ك 

السعابج الجيشضة ك اآللية الفخعػنضة، ك ُيقاؿ ِب أنَّو زار  أنَّو حافع عمىالالىػتضة. 
 معبج اإللو آمػف مع كيشة السعبج، ك ُلقَِّب ِب ) ابغ آمػف(.

 

 

 

 



144 

-12- 
 مخصػشات مغ كراء البحار

كاف الخاؿ ياني يدكغ في تمظ الغخفة التي كاف قج استأجخىا مغ مشدؿ الكبخاف. لع 
كّل األىالي كانػا يعتبخكنو كاحجا مغ أىل دبْق أْف سأؿ أحجىع عغ أصمو، َؼ يَ 

ًا، ال بل  الحارة دكف الخػض في التاريخ ك الجغخافضا، ك ربَّسا كانػا يعتبخكنو أرَمشضَّ
ِب التأكضج اعتبخكه أرَمشضَّا. َؼ ىػ يدكغ مع عائمة أرمشضَّة، ك في حارة أرمغ، ك 

 24ذكخى اإلبادة في  كاف َيتَِّبع شقػس األرمغ. األعضاد، الرضاـ ك االحتفاؿ ِب 
االحتفاؿ ِب الشار السقجَّسة(، حضث يتع )نداف مغ كلِّ عاـ، ك عضج الجيخنجيذ

ْبَضة ك الذبَّاف ك الذابَّات  إشعاؿ الشار في باحة الكشضدة ك يصػفػف حػليا. الرِّ
يقفدكف فػقيا بعَج أْف تكػف دائختيا قج تَقمََّرْت، ك عشج انتياء االحتفاؿ، كاف الكّل 

ح شعمة مشو إلى البضت، ك كانػا ُيْذعمػف الفانػس، ك الَببُّػر ِؿ تبقى الذعمة يأخ
السقجَّسة في بضتو، ك ِؿ َتحلَّ الَبَخَكة عمضيع. ىحا العضج ىػ عضٌج َكَثشّي في تاريخ 

                                                               ك حدشًا يفعمػف ِب االحتفاؿ بو.                األمة األرمشضة.
إخػة، أخػات، أعساـ  -كاف الخاؿ ياني كحضجا، غضخ متدّكج. لع يكغ لو أىل

لكغ في الػاقع، كاف األىالي يتعاممػف معو َؾ كاحٍج مشيع تسامًا.  -َعسَّات...إلخ
يقػؿ سارك في إحجى أكراقو الحسضسضة التي تتشاكؿ مذاىج ك ُصَػَر مشدضة في 

ساحاتيا الراخبة: كاف الخاؿ ياني مغ مفخدات حضاة الحارة، كسا  أزقَّة الحارة ك
سثمسا ضيػر الذسذ، أك ِب األّصّح، مفخدات الحضاة في ىحا الكػف، فَ  الذسذ مغ

كجػده أمخ غضخ قابل ِؿ الذّظ ك الشقاش، َؼ ضيػر الخاؿ ياني في الحارة، أيزا، 
ثػف عغ الذسذ في ال  أمخ غضخ قابل ِؿ الَذظِّ ك الشقاش، ك كسا أفَّ الشاس يتحجَّ

َخغ مشو، َلرضٌق بيع َكالساء نقاشاتيع ألنَّو مػضػع بجييي مفْ مداتيع ك جسيخاتيع ك 
    اء.ىكحا ىػ كجػد الخاؿ في حضاتشا، لرضٌق بشا كسا الساء ك اليػ كاليػاء، ك 
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كاف الخاؿ ياني ضئضال في الجدج. َبَذَختو سسخاء َؾ َسَساِر َبَذَخِتشا، لػف شعخه 
فضيا مدحة  ضػنو أزرؽ َؾ لػف الدساء الرافضة.سضل إلى الَذقار، ك لػف عي

كاف َيْشَدلُّ مغ الحارة متجيا  جيو الَدِسح.حدف ك عاشفة، تزفي جساال عمى ك 
نحػ الشيخ، بعَج أف يزَع شبكة الرضج في َسمَّتو السرشػعة ِمغ الَقَرب السججكؿ، 

الزخكرية يزعيا ىي األخخى فضيا، ك أيزا زكَّادتو البدضصة ك بعس السدتمدمات 
ر عراه تحَت قػسيا،التي ىي ِب مثابة الحامل، )ُتْحَسُل الَدمَّة مغ  ك مغ ثعَّ ُيَسخِّ

كاف  دُظ ِب الصخؼ األخخ ك يزعيا عمى َكتفو.خالليا( إلى مدافة ثْمِثيا، ك َيسْ 
ك ِب مدتػى ا، مشطخه الفتا، إْذ أنَّو يسذي ِب بطء ك عضػنو تشطخ إلى األماـ أفقضَّ 

ات اليػائضة، أك تثضخ اىتسامو، لع ُتْذِغمو حخكة الشاس ك العخبضات ك الجراج قامتو.
إذا صادفو رجاؿ مغ الحارة، أك أّي أَحج يعخفو، يمقي الدالـ عمضو، ك ىػ ِب دكره ك 

 الُجَسل مغ َفِسوتخخج الكمسات ك بطء ك ضتكمَّع بِ ذا تَكمََّع، فَ َيخدُّ الدالـ ِب السثل. كاف إ
ِب نبخة مػسضقضة ىادئة. كاف يرصاد الدسظ مغ نيخ الجغجغ، إْذ أنَّو يسذي عمى 

ضفافو جشػبا ِؿ مدافة عجة كضمػمتخات، مغ خسدة إلى ستة كع، ك كاف يخمي 
األحضاف كاف َشَبكتو في الكػالت التي ترادفو في ىحه السدافة، ك في كثضخ مغ 

ج كػالٍت بِ  بخة. كاف يعػد عشج الغخكب، ك عػدتو عضشيا، كذلظ عغ دراية ك خيَتَقرِّ
صاَرْت شقدا رائعا لشا، نحغ الفتضة. َؼ الغخكب كاف قج أصبَح تػقضتا فمكضَّا يجاعُب 
الالكعي مغ أدمغتشا، َؼ ميسا كشَّا مشغسدضغ في الميػ ك المعب، َؼ مػعج مجيء 

أْف، ي خاليانا، يا بضػلػجضا َيِخفُّ فالخاؿ ياني يبقى حاضخا في أذىانشا. ك كأّف ُمَشبِّ 
ىػ يجخل رأس الحارة ِمغ َشَخِؼ ياني َقْج حاف. كشا َنْمَحُطو ك  َكْقَت قجـك الخاؿ

بْطء عمى  الشيخ، حاماًل َسمََّتو ك بْزع سسكاٍت ِؿ َعذائو البدضط. كاف يدضخ ِب 
ؿ الحارة، ك نجكر حػلو َؾ القَصِط، ك نتقافد أمامو،  الخصضف. كشا ندتقبمو مغ أكَّ

لع يكغ يأبو  الرضج ك الكػالت ك الذاّلؿ القخيب ِمغ بضت آنصػ الَقػَّاؽ. ندألو عغ
سذاغباتشا مغ حػلو. كاف يتستع ِب صػت خافت، ك ِب لكشة أجشبضة ُمَحبَّبة كثضخا لِ 
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سة( كاف سخيعا  ِؿ قمػبشا، َؾ أْف يقػؿ: الَسي،)يعشي الساء، ك كاف يشصق السضع ُمَفخَّ
، ك الكػالت كانت ممضانة ِب الساء، ك لحلظ، َؼ الذبكة كانت تمعب كثضخا قبل  الضـػ

فاتشا معو، كاف يبتدع لشا، لػ كشا عاقمضغ كلصفاء بِ  االستقخار في عسق الساء. ترخُّ
 جكء أْف َنَجْعو يحىب إلى البضت.                            ك كاف يصمب مّشا ِب لصٍف ك ى

أكراقو: دَخمُت بضَت الكبخاف أسأُؿ في إحجى المضالي الرضفضة، كسا يقػؿ سارك في 
عغ ابشو الحي ىػ ِمغ جضمي، أي ِب عْسخي، كي نحىَب ك نمعَب مع الفتضة الحيغ 
يشتطخكنشا. لع أِجْجه في الَحْػش. َمَذْضُت إلى الغخفة الثانضة التي عمى يدار الباب 

يخ، الخارجي)الخئضدي( ِؿ السشدؿ، ك إْذ ِب الخاؿ ياني جالذ عمى كخسّي دكف  ض
كاف يتعتع ِب الكالـ، ك ِب الكاد ُيْفَيع بعس الكمسات مّسا يقػؿ، ك كانت الخالة 

اإللفة العائمضة، قج أْضَحْت كانت ىحه المقصات، السْفَعسة ِبالػد ك  آزنضف َتدجخه. شبعا
شقدا عاشفضا ال ُبجَّ مشو. باب الغخفة مفتػح عمى مرخاعضو. جسضع البضػت تتخؾ 

في فرل الرضف. سألُت عغ ابشيا، قالت ال أعخؼ أيغ ىػ، أبػاب الغخؼ مفتػحة 
َيْت إلى الخاؿ ياني قائمة: يكفضَظ شخْب ىحا  أكضج َس تخاه في ىحه الذػارع، ك َتَػجَّ
. فجأة  الدع، تقرج الخسخ، أّما الخاؿ َؼ كاف ُيَجْمِجـ ك يتعتع ِب كالـ غضخ مفيـػ

فعمُت. أّما الخاؿ، َؼ راح يحكي لجمػس عمى الكخسّي إلى جانبو، فَ أشار إليَّ ِب ا
عغ مػاضضع لع أفيسيا كقتحاؾ، حتى لع أفيع مفخدات الكمسات، ثعَّ أْخَخج آلة 

مػسضقضة مغ جضب ستختو، لع أكغ أعخؼ اسسيا حضحاؾ، إنيا اليخمػنضكا، ك بجأ 
يعدُؼ ألحانا جسضمة ىادئة. كشُت أشعُخ ِب الفخح ك الحدف مع معدكفاتو المضمضة. 

َب إلى الخسخ الحي لمحطات كانت السػسضقا تتَقصَّع. كشُت أحضُل الدبَ في بعس ا
الرجفة، انتبيُت إلى دمعتضغ َؾ َحبَّتّي لؤلؤ َتَتجحخجاف مغ عمى لكشَّشي، ك ب َشِخَبو.

يو الػرديتضغ. تابعُت مدضخ الجمػع تمظ، َؼ رأيتيا تحىب مغ خالؿ شفتضو إلى  َخجَّ
                                   عدؼ الحدَف السكمَّل ِب الألِلئ.                                     ِب دمػعو، يداخل اليخمػنضكا. كاف الخاؿ يعدؼ 

  كاف الخاؿ ياني يحتفع ِب ُرُقٍع ذات أحجاـ مختمفة، ك مخصػشات فضيا كتابات 
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مات ك لقجيسة، أك الالتضشضة القجيسة، ك كاف مغ ضسشيا، أيزا، رسػ ِب الضػنانضة ا
َث ِؿ عائمة أشكاؿ لِ  حػريات ك آلية ك ُسُفغ حخبضة ك حضػانات خخافضة. كاف قج تَحجَّ

الكبخاف، في معخض التعخيف عغ نفدو، عغ بمجه ك تاريخ عائمتو ك أمػر مختمفة 
فَّ الخاؿ ياني يخفي كراءه ليا خرػصضة شخرضة. أّما سارك، َؼ َلّسا عخؼ ِب أ

ب ك الثقافة الخفضعة، بمج زيػس األدف، بمج الفمدفة ك قرة كتاريخ، كأنَّو مغ الضػنا
جاية سشتو فَّ سارك كاف قج قخأ ممحسة ىػمضخ في بك أفخكديت ك ىػمضخكس، ك أل 

مخاؿ َؾ كاحٍج مغ أبصاؿ اإلغخيق، أك الصخكاديضغ، يشطخ لخاح األكلى مغ الجامعة، فَ 
ىكحا، اقتخَب . ك أك َؾ أَحج اآللية الجالدضغ في األكخكبػِلذ فػؽ جبل األكلسب

سثابة كشٍد ِؿ الخاؿ ياني. أْف يجمذ مع أحج أبشاء سارك مغ الخاؿ، ككاف سارك بِ 
سارك صجيق الخاؿ ك أصبح لضػناف!. الحارة ك يتَحجَّث معو عغ آلية ك أبصاؿ ا

ركحو الخىضفة. ك تبضَّغ فضسا بعج، ك مغ خالؿ الجمدات ك األحاديث حافع أسخاره ك 
ضشيسا، ِب أفَّ الخاؿ ياني، يشحجر مغ َنْدِل تمضساخ بغ أكذيذ، التي كانت َتتعُّ ب

حضث أفَّ تمضساخ كاف قج تَدكََّج مغ بػلضشضا، أمضخة جديخة اسبضتدذ، ك أفَّ َحفضجة 
ة ياناكػس، ك ياناكػس ىػ الَججُّ التاسع عذخ ِؿ الخاؿ ياني.  تمضساخ ىي َججَّ

أمضخ جديخة سضخفضػس، القخيبة مغ  ياناكػس ىحا كاف قج تَدكََّج مغ الكذيدضا ابشة
أثضشا، حضث أْنَجَبت لو سبعة أكالد، أربعة ذكػر، ك ثالث إناث. أّما البشات َؼ قج 

تدكْجَغ مغ أمخاء مغ ركدس ك سكضاثػس ك كػرفػس. أّما الذباب مغ أكالده، َؼ 
غ البكخ مشيع ُقِتَل في الحخكب البػنضقضة، أك الحخكب الرقمضة، التي كانت عبارة ع

خئاسة الدضخاكػزيضغ ِؿ الدضصخة مة مغ الرخاعات بضغ القخشاجضضغ كاإلغخيق بِ سمد
عمى صقمضة. ك اإلبغ األصغخ مشو مباشخة، ُقِتَل في معخكة آرتسضدضـػ ضّج الغدك 

ؿ، تّسكَّشػا مغ احتالؿ  الفارسي. إالَّ أفَّ الفخس األخسضشضضغ، ِب قضادة خذايارشا األكَّ
، ك ثعَّ اتج كََّج يػا نحػ أثضشا ِؿ احتالليا. َأّما الرغضخ، مضكضذ َؼ َقج تدَ آرتسضدضـػ

ه الثالث  حفضج مضكضذ مغ إيخيشا، أمضخة كخيت، كُرِزقػا ِب  َخْسَدة أكالد، ك  كاف َججُّ
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ه ِؿ جية كالجه، ُقِتَل في الثػرة الثانضة ضجَّ الغداة العثسك  انضضشغ، أّما إريشا، ك أفَّ َججُّ
كاف ُعْسُخ في الحخب الكػنضة األكلى، ك  -1917 -ُقِتَل سشة قجكالجه أنجريانػس فَ 

ه التاسع عذخ  كلجه، ياني، حضشحاؾ َسْبُع سشػات. كاف َأبػه قج أعصاه اسع َججِّ
ُر  )ياناكػس(، ِؿ ُيَحكِّخه ِب عخاقة تاريخ عائمتو، ك ِرْفَعة ك سسػِّ َنَدِبو. َؼ ىػ َيَتَحجَّ

، أكذيدضػس، ك كاف قج أْشَمَعو عمى الكشد مغ ساللِة أدىى ك أعطع ممػؾ اإلغخيق
ك حضغ ُأْبِمَغ ِؿ ضت الكبضخ، بضت تمضساخ بغ أكذيذ. الحي تػاَرثو أبا عغ َجج مغ الب

االلتحاؽ ِب جضر الجفاع الػششي، َبْعَج عامضغ مغ اشتعاؿ نضخاف الحخب العالسضة 
ك َضسَّيا إلى الثانضة، قاـ ِب َتْجسضع تمظ الخقع ك السخصػشات في محفطة خفضفة 

تمظ السخصػشات مذجكدًة ضو الذخرضة في حقضبتو الرغضخة. كىكحا احتفَع بِ أغخا
ْعَج عاـ مغ في كسصو شضمة فتخة الحخب. كانت قج أْضَحت جدءا مغ جدسو. بَ 

قصعتو العدكخية جبية الذخقضة، َفَقَج االتراؿ بِ خجَمتو في الالتحاقو ِب الجضر، ك 
ه في األناتػلضا. عاش متَخّفضا آِخحًا كّل الحضصة ك شخؽ الدػاحل القبخصضة، ك تا

الححر في تشّقالتو، َؼ األتخاؾ يقتمػف أّي إنداف ال يذبييع، لضذ مغ ممَّتيع، ك 
أنَّو أرمشي أك سخياني أك يػناني يقتمػف أيِّ شخز إذا َعِخفػا بِ  خاصة السدضحي،

ـٍ مغ الزضاع يع، ك ُبل أالَّ َيَقَع بضغ أيجيأك بمغاري. حاكَؿ ِب كلِّ الدُ  استصاع َبْعَج عا
ىشاؾ، أْف َيِرَل إلى الخىا. عاش في الخىا مع عائمة سخيانضة مجة سبعة شيػر. 

العسالء. ػشاة ك أعساؿ ُأخخى. حافطػا عمضو مغ َغْجر الك كاف يداعجىع في األرض 
استصاعػا، ِب التعاكف ك التشدضق مع الدخياف ك األرمغ في مجيشة القامذمي، أْف 

مػا لو الصخيق ِؿ التَدمَُّل إلى السجيشة.                                                                               يُ                    َديِّ
قع. َدَرَس عمع اآلثاركاف ياني ميتسا ِبالحفخيات، كدراسة الخمػز ك  َز الخُّ ، ك َتَخرَّ

مغ خالؿ عسمو في السػاقع األثخية، ة سقخاط، ك في َفظِّ الخمػز كتحمضميا مغ جامع
قع ك الخمػز الزاربة في أعساؽ التاريخ، أْدَرَؾ أْف ال ُبجَّ   ك تعاممو مع الُمقى ك الخُّ

دا بضغ اثشتضغ مشيا، العبخية مغ معخفة إحجى لغات الذخؽ القجيسة، َؼ كاف متخدِّ 
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لخئضذ في  تحمضل السكتذفات فَّ التاريخ، مع الجغخافضا، ىػ السرجر اكاآلرامضة، كأل 
يختار َتَعمُّع  دراساتو، َؼ ما كاف مشو إالَّ أفثخية، ك ألنو مغ صمِب اختراصو ك األ 

خصػط كاف قج َكَذَف عغ كاحجٍة مغ تمظ السخصػشات، ِؿ سارك، مالمغة اآلرامضة. 
ل متػسط القضاس، فضو َرْسع لِ  حراٍف ضخع فػؽ قمعة شخكادة، ك تحتو َشْخٌح ُمَفرَّ

قػؿ: إفَّ الحراف قج َغَمَبو الذػؽ ك الحشضغ ِؿ مػششو األصمي، إْذ أفَّ َنْدمو يستج ي
مػنيا، إلى جانب البعضخ ك  ار قخير كانػا ُيَحسِّ إلى ساللة الخضػؿ السّكضة. َؼ تجَّ

ة أ يزا كانػا الحسضخ، بزائعيع، مشصمقضغ مغ َمكَّة إلى بالد الذاـ، ك فخساف مكَّ
سخصػط الصخكادي عغ رحمة الرضف غدكاتيع. ك َيَتَحجَّث الك يستصػنيا في معاركيع 

الصُخؽ الداحمضة، حتى تازكا السدافات ِعْبَخ الرحخاء ك قافمة قخير، كضف أنَّيع اجلِ 
 كاف مغ َنْدِل ابخاىضعالقافمة ك َشخ الكَمْضبي قائج كُ كاف أبػ دأماف. د الذاـ بِ دخمػا بال

عبٍج ِؿ إلو بشي إسخائضل بشاء مة اسحق، لِ اسساإيل إلى جشػب محخقالحي أرسَل ابشو 
كاف عبجالالت مغ بشاَءه ِب َشَمٍب مغ ابخاىضع، ك  كانت َمكَّة السعبج الحي َتعَّ ىشاؾ. ك 

أبػ دكشخ ىػ تضح السعبج مغ أججاده األكائل، ك أحفاد اسساإيل، إنو استمع مفا
السخكد، يدتأجخكف  ع ؿِ راَح التجار بعَج تػّغميُنَسضخ. اآلخخ مغ أحفاد عبجالالت بغ 

بغجاد ك اليشج، ك ِب السقابل، األسػاؽ ِببزائع مغ بالد فارس ك يسألكف الخانات ك 
كانػا يشجىذػف ِؿ رؤيتيع البزائع القادمة مغ عّكا ك ُجَبضل ك القجس ك البتخاء ك 

ار يعقجكف صفقاتيع ِب المغة الالتضشضة ك اآلرامضة، ك ُيسزػف  قبخص. كاف التجَّ
اجشة في َخسَّارات الخانات. يتشاكلػف َأْشيى األشباؽ ك السأكػالت سيخاتيع الس

القادمة مغ مصابخ الذخؽ الداحخ، ك َأْشيى السذخكبات الفاخخة السرشػعة مغ 
كانت سيخاتيع تتَخمَّميا رقرات الحػريات شاف ك الشاصخة. أْجَػد أْعشاب الذاـ ك لب

، أْلبابَ الالئي ُكغَّ َيْخمْبَغ،  عػمتيغَّ ك يرخْعَشيع ِب نالذباب كالخجاؿ، ك  ِب َجساِليغَّ
، ك  شبعا، كاف ِب إمكاف  نيػدىغَّ السذجكدة السذخئبة نحػ الدساء.َبَضاِض سضقانيغَّ

أنفاس مشعذة ة حػؿ الصاكلة، مع كؤكس الدالؼ ك الخجل أْف يحطى ِب رْفَقة لصضف
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َمْت مغ تبخيد ك ْغ َقجِ مستعة ِؿ القمب ك الخكح. كاف مغ بضغ الفاتشات الخقضقات مَ 
في نياية االسبػع األكؿ مغ ـ. يخيفاف، ك ِمْغ ركدس ك كضمضكضا ك الذاباشػمي ك 

في إحجى الديخات المضمضة الخاقرة الغشائضة مة إلى بالد الذآـ، ك دخػؿ القاف
الراخبة، َحطَي قائج القافمة، أبػ دُكَشْخ الُكَمْضبي، ِب صْحَبة حػريَّة مغ حػريات 

مغ حػريات الدساء. إبشة الدتة عذَخ ربضعا، كانػا ُيَمقِّبػنيا ِب البحخ، ال بل، 
حػاء كضمضكضا، ذات جساؿ ك نعػمة ُمّجكِّخة. نقاء الَبَذَخة َبْضزاؤىا، ذات عضػف 
زرقاء َؾ لػف الدساء في يـػ صاٍؼ. َأَخحىا إلى غخفتو. َأْسَكَخْتو ِب حخكاتيا 

يستزُّ ِرضابيا مغ تحت لدانيا، َعَمتو السفعسة ِب اإلغخاء، ك قبالتيا الداحخة. جَ 
ْيَج، لع يعج يتخُؾ لدانيا إلى أْف َدَفَعْتو ِب حخكٍة لصضفة ذات تأثضخ ك  َؽ الذَّ حضغ َتَحكَّ

ِؽ عد تيا ك ما دكنيا، ك بجَأ ِب َتَحكُّ ضمتيا، ثعَّ راَحْت سحخّي. َأَخَحْت رأسو إلى سخَّ
لعابيا ِب بْطٍء ضبابا فػؽ عضػنو ك تدكب  َذَفَتْضيا، عمى عضشضو.  ُتْحِجثُ ُتْصِبُق، بِ 

األرض. امَّا أبػ دُكَشْخ، أنَّيا تغدُل عضشضو ك ُتْرِقميسا مغ شػائب بضغ جفػنو، ك كَ 
َقج راح في غضبػبة الباه ك َسْكَخة اآله فػؽ أثجاء الحػريات القادمات مغ مكاتب فَ 

د قخير. َؼ َرعذات أسضا، بشاءًا عمى شمبات تجار الذخؽ ك هللا، إلى خانات الذاـ
، ك ليضب الذخؽ ال ُيْصِفؤىا سػى األثجاء  ؤىا سػى المحع الػرديِّ الرحخاء ال ُيَيجِّ

                                                     الحمضبضة ك َبضاض األرداؼ.                                            
َبْت حػاء عغ أنطاره. َبَحَث عشيا في كلِّ كاف الفجخ قج بجَأ ِب االنتذار حضغ غا

زاكيٍة مغ زكايا جشاحو في الخاف، إالَّ أنَّو لع َيْعَثخ ليا عمى أَثخ. كانت رائحتيا 
َتْدحبو إلى حضث ىي، ك ُلعاُبيا يكِذُف لو مكانيا خمف الزباب. امتصى حرانو 

َو نحػ البحخ متتبِّعا أَثَخ رائحتيا. تخاءى لو خض في الصخؼ اآلخخ مغ  الياك َتَػجَّ
ؿ شعاع الفجخ َلَكَد حرانو، َؼ ما كاف مشو إالَّ أْف َقَفَد شائخا فػؽ البحخ. ك  مع أكَّ

نة ِب األخزخ ك البّشي األمػاج. َدَخَل بضغ غضساٍت رقضقة. كَجَج نفَدُو فػؽ بق عة ممػَّ
فل السضاه مغ جياتيا األربع. شاىج في األسحسخ. كانت قصعة أرٍض محجكدٍة بِ األك 
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مخاكَب شخاعضة في سػاحميا، ك صضَّاديغ يجػبػف في خْمجانيا. ك رأى ساحات 
تعكذ أشعَّة ذىبضة، ك َؾ أنَّيا مكامَغ ذىٍب أك بخكند أك نحاس. لع يكغ يعخؼ 

اسع الجديخة، َؼ أىل صحخاء الخبع الخالي لع يدسعػا، إلى تاريخو، ِب اسع جديخة 
قة نحػ الضدار قمضال متتبِّعا رائحة معذػ  قبخص. أْبَصَأ الحراف مغ سخعتو، انعصفَ 

 تابَع مداره نحػ أرٍض باَف رأُس الضابدة مشيا َبْعَج تدعضغ فخسخا مغفارسو. 
َل أبػ َتْبُعُج فخسخضغ ع َىَبَط الحراف في فدحٍة خزخاءقبخص. غ الذاشئ. َتَخجَّ
ة، ك كاف َجْىذَ ت األرض. راح  يتأمَّل السكاف بِ تخَؾ حرانو يخعى مغ خضخادكَشخ ك 

ـْ حقضقة؟!يقػؿ ِؿ نفدو، دكف صػٍت:" " كانت الفدحة ِب ىل ىحا الحي أراه حْمٌع أ
ة، مْكدّػة ِب األحخاج ُمحاط ِب سمدمة مغ جباؿ ذات ارتفاعات متبايش مثابة حقلٍ 

البّمػط،، ك مغ الرشػبخ مف أنػاع األشجار، مغ الدشجياف كالحػر ك مختك  الغاباتك 
نحػ الدساء، ك الكثضخ مغ األشجار السثسخة، حضث  السسذػؽ ك األرز السذخئبّ 

ك كاف خخيخ السضاه السشدكبة حكعيا أصشاؼ مختمفة مغ الفصخيات. تشتذخ بضغ ج
الضشابضع تخسُل مضاىيا العحبة مغ أكتاؼ التالؿ ُيْدَسُع مع أصػات الصبضعة. كانت 

غراف األشجار كانت الحضػانات تتقافد عمى أ تيا الحّضة.عشاصخ الصبضعة ك كائشالِ 
ؽ عضػنو. يقخص جمجه ِؿ التأكُّج مغ أنَّو لضذ في  ُمْفِدعة الصضػر الُسَغخِّدة. لع ُيَرجِّ
حمٍع أك خضاؿ. كاف الحراف ُيَشفُِّح رغباتو ك أكامخه، حضغ كاف يػمئ لو ِب حخكة، 

ي قادىا في األثشاء، َأَخَحه تفكضخه إلى القافمة التَمغَّدًا مغ حشجختو. أك ُيْخِخج صػتا مُ 
مغ مّكة ك َيْثِخب، مجتازا بيا حجكَد البتخاء إلى َمْحَبِح اسحق ك بالد الذآـ. َتَحكََّخ 

كاف يتأمَّل لحسيا الدىخّي  جانبو.ضيا، كانت حػاء كضمضكضا عارية بِ ت التي، فالمحطا
شعخ رأسيا كاف يذبو لحع الدخشاف، ك  سثضخ الحي أْشَبَق عمضو زغب ناعع.الصخّي ال

أّما شعخ العانة، َؼ قج كاف أحسخ مجعجا َنَبَت  مدبال.شْقَخِة التبغ خفضفا ك َؾ  أشقخ
فػؽ مثمث صغضخ، تبجك أضالعو متداكية. تخاءى لو السذيج السثضخ أثشاء العسمضة 

َدة، راقجة، ك الجشدضة بضش ىػ بضغ ساقضيا الصػيمضغ الخشضقضغ يسا. كانْت ُمَسجَّ
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أعاد تمظ المحطة  عبارات الجشدضة السثضخة.ال ييسذ ليا أجسليمسديسا ِب رقَّة، ك 
المحطة التي، فضيا، داَعَب رية، ك التي فضيا استَػْت الكضمضكضَّة عمى صجره عا

              نيجييا، إلى أْف أْشَبَقْت ِب َشَفتضيا عمى عضشضو.                                                             
َس يأخُح بزاعتي؟. َمْغ ك لقافمة، ماذا َس َيِحلُّ ِب تجارتي، َمْغ ماذا َس َيِحلُّ ِب ا

حضغ عاد  داؤالت التي كانت تذغُل تفكضخه.التخ مغ ىحه األسئمة ك أيغ...إلماذا ك 
الخضخات التي كحو إلى األرض التي يكف عمضيا، كالَجساؿ الحي يخاه، ك ر ِبجدجه ك 

أفَّ الحي َحَرَل لو، إْف ىػ ُيْقِشع نفدو بِ  ععُّ أرض اآللية، أْدَرَؾ، أك ِباألحخى، راحَ تَ 
ُط  لو ِؿ ما َس َتؤُؿ إلضو حضاتو في  إأل إرادة إليضة، حكسة غضبضة َخصََّصْت ك ُتَخصِّ

 قادـ األياـ.

كاف في العذخيغ مغ عسخه حضغ قاد قافمة قخير إلى بالد الذاـ. ك في الُعْسِخ 
التي ندؿ عمضيا. كاف ِب إمكاف السخء نفدو استَقخَّ في جديخة كضفالػنضا، الجديخة 

ثاكا، مػشغ الَجّج التاسع عذخ ِؿ الخاؿ ياني. ك يالػصػؿ مشيا ِب القارب إلى إ
ألنو كاف يعخؼ الالتضشضة ك اآلرامضة، ِب حكِع ميشتو َؾ تاجخ، َؼ قج َتَجبََّخ أمَخه بضغ 

شخ الُكَمْضبي إلى ك األىالي ِؿ ستة أْشيخ، ك قج َتَجرََّج اسسو في الجديخة مغ أبػ د
َؿ إلى أبػدككالبضػس.  ك ألفَّ ىحا االسع كاف شػيال ك ثقضال عمى الشصق، َؼ قج تحػَّ

ػف فتاة شقخاء بخكندية ذات عضفي بجاية الذيخ الدابع، التقى ِب دككالبضػس. 
َفْت ِؿ االستحػاذ عمى ركحو  زرقاء. انتفَس قمبو ِؿ مْخآىا. أّما الفتاة، َؼ َقْج َتَرخَّ

قمو. انقاد خمف رائحتيا. لع َيحْؽ شعَع الشـػ ك الخاحة. صار يتبعيا مغ مكاف ك ع
رائحتيا لضدْت  ِؿ مكاف، مغ زقاؽ ِؿ زقاؽ. في بعس األحضاف كاف يتيضَّأ لو ِب أفَّ 

، ازدادت حخكة الحراف في مشح أْف َضَيَخت في كضفالػنضاك  غخيبة، أك ججيجة عمضو.
ُد ف االسصبل. كاف اضصخابو فػاصل قرضخة، عمى غضخ عادتو، ك  يكاف صيضمو يتخدَّ

ك  كاضحا مشح أْف َتَجّفَقت رائحتيا في مشاخضخه. انتابو القمق مغ ضَػجأف الحراف،
َج االسصبل. َمْعَمفو، مشيمو، خاؼ عمضو مغ مخٍض أك كباء.  قبل كّل شيء، تَفقَّ



153 

ػانات أك َبَحَث عغ حض مرجر السضاه الحي يذخبو.نػعضة العمف الُسَقّجـ لو ك 
أيزا عغ إمكانضة كجػد عشاكَب اك كشاكيط زكاحف، َكالعقارب كاألفاعي الدامة، ك 

في شقػؽ الدكف ك الججراف. أْجخى َمْدحا شامال حػؿ محضط االسصبل، ك لسَّا لع 
ية. َكَسَغ في مكاف قخيب مغ  َر مخاقبة الػضع ِب ججِّ َيْعثخ عمى ما يثضخ الذكػؾ، َقخَّ

َبْعَج مزي كقٍت مغ السخاقبة، َسِسَع صيضل غ ناضخّي الحراف. ك ل متَخفِّضا عاالسصب
َر ذلظ، كسا كاف  أصػات حػافخه التي َتُجؽُّ األرض.الحراف ك َحْسَحستو، ك  تَكخَّ

ج جػار االسصبل، ك  يحرل في السخَّات الدابقة. انصمَق دككالبضػس، مباشخة، َيَتَفقَّ
األشقخ الُسْدَبل عمى كتفضيا،  اء ك شعخىااألزقَّة السحضصة، ك إْذ بو يمسُح شاؿ الحػ 

َر الك  تضجة ىي ذاتيا. كانت الشسخاقبة أِلكثخ مغ ثالثة أياـ، ك ىي تشعصف يدارا. َكخَّ
اضصخاب الحراف مع ضيػر الحػاء في الِجػار. صاَر يخخج عمى تداُمغ َضَػجاف ك 

ِؿ إعادة  صيػة حرانو إلى الحقػؿ ك البضادر القخيبة مغ مخكد السجيشة، َؾ تسخيغ
المضاقة إلى كمضيسا، ىػ ك الحراف، أك َؾ نػع مغ العالج ِؿ إخخاجو  مغ حالتو 

السزصخبة. تعخَّض ثالث َمخَّات، خالؿ اسبػع كاحج، ِؿ َىَضجاف ك َتَسّخد، لكغ، ك ِؿ 
األَسف لع يتسكَّغ مغ مالحطة إشارات غخيبة في الجػار. في ااألياـ التالضة، ك في 

سحَع. رفَع قائستضو متشع الحراف عغ متابعة الجخي. كقَف ك حأحج تساريشيسا، ا
األعمى، حتى كاد دككالبضػس أْف َيدقَط مغ عمى ضيخه، لكشو  األمامضتضغ إلى

.تساسَظ، نتضجة خبختو، ك َشجَّ المجاـ  آِخَحًا شخيق  ك ما ىي إال مدافة  الكخـك
ختو.ة كضمضكضا، الفخسٍخ، ك إْذ بيسا أماـ حػرية الدساء، ابش ك ما كاف  فتاة التي َدكَّ

مغ الحراف إال أْف ىجَأ ك اقتخب مشيا  ِب ِرْفٍق، ك رأسو ِؿ األسفل، ك كأنو يصمب 
مشيا أف تمسذ خصسو ك تجلظ عمى جبيتو ك تالعب عخفو الصػيل، ثعَّ أخَح كٌل 

َجْت  إثارة عػاشفو، رغباتو ك غخائده، إلى أْف أْكَصمَ  قو.شخي ْتو ِؿ كانت الفتاة َتَقرَّ
اضصَجَعْت  الفتاة التي إنيا َمشاتاسضا!بتيا. الخزػع ِؿ رغدرجة االستدالـ التاـ، ك 

َدْتو اآللية السترارعة فضسا معو في بالد الذآـ، ك  التي َسَحَبْتو إلى السكاف الحي َحجَّ
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بضشيا. لقج اكتسل مخصَّط كبضخ األلية الحي كاف قج قاؿ ليع فضسا سبق:" مغ ىشا 
ُل جشػد الدساء. ك مغ ىحه الداللة َس يطيخ قائج فضالق الدساء، ك َس يأتي َندْ 

". َؼ َمَشاتاسضا ىي األداة اإلليضة ِؿ إتساـ اإلرادة  ُغ حخب الخجـػ ىػ الحي َس ُيَجشِّ
                             الدساكية، ىي رسػلة هللا ِؿ تختضب ك تشفضح مذضئة األلية.                                                         

احتفَل أىالي كضفالػنضا ِب زكاج دككالبضػس مع رسػلة هللا َمشاتاسضا. لع يكغ في 
الحفل أحٌج مغ قبضمتو، أك مغ أرض الخماؿ، أك حتى مغ الصخؼ اآلخخ مغ بحخ 

ُد نفديا ِؿ الدخيخ الػردّي، . اإلغخيق شخقاً  في السداء، بضشسا كانت عخكسو ُتَجيِّ
رسػؿ كبضخ اآللية عمى ىضئة شضخ كقػر ذي َشْعٍخ أبضَس مخسل عمى  جاءه

كتفضو، ك لحضٍة بضزاَء ُمَيحَّبٍة ُتَغّصي جضجه، ك عضػف زرقاء صافضة تشعكذ مشيا 
يختخُؽ  دساحة. لع يأخح َحّضدا مغ السكاف. كاف َؾ الصضف، ال َجَدَج لو.الخّقة ك ال

ارتبَظ دككالبضػس، ك َتَسمَّكو خػؼ شجيج.  األمكشة كّميا، حّتى الججراف الُسْرَستة.
و إلى ركٍغ بعضج مغ الصضف، ك راح جدجه يخ  تعُر أماـ ىحه الرػرة السفاجئة َتَػجَّ

الغخيبة، ك صار يتأتئ ك يذضخ ِب يجه الضسشى إلى الحّساـ، حضث عخكسو تدتحع، ك 
. َأ الصضف مغ َرْكِعو ك َبمَّغو رسالة  ك يبخشع كالما غضخ مفيـػ الدساء، حضث َىجَّ

خَؾ ِب نبٍأ عطضع. َس  قاَؿ لو ِب التضشضة كاضحة: يا دككالبضػس إفَّ كبضخ اآللية ُيَبذِّ
الخبُّ ِب  يأتي الباراكمضتػس ِمْغ َندمَظ، ك سضشصمق ِمغ مػششظ األصمي. ك يأمخؾَ 

خ  َتفاجأ دككالبضػس ِمّسا سسعو.ا. أاّل ُتْخِبَخ زكجتَظ مشاتاسض شا حضغ َبذَّ ه كاف مَذػَّ
الذضخ الػقػر ِب رسالة كبضخ اآللية. أراد أْف يدتػضَح مشو اسع الحي َس يأتي 

ـْ بضخكمضتػس؟ ك َلّسا َىعَّ ِب َشْخِح الدؤاؿ  مغ ندمو، ىل َسِسَعو يقػؿ باراكمضتػس، أ
     كاف الخسػؿ قج انصفأ في السكاف.                                                   

ال كانت تبجك َؾ حػرية مغ حػريات الدساء، ضا مغ تجيضد نفديا، ك نتيت مشاتاسا
نت َؾ أنفاس أنفاسيا كاكاف َضػعيا ُيْدِكُخ األلباب، ك  آلية الجساؿ ذاتيا.بل، َؾ 

ة، دكف صػت أك حّتى اقتخبت مغ دككالبضػس، كسا الفخاشعذتار ك أفخكديت. 
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أماـ  ناضخيو. إنو كاف زاغ برخه  حضغ رأىا، ك تكاثف الزباب أماـرفضف أجشحة. 
العشبخ قػس قدح، ك تشبعث رائحة السدظ ك إشعاعات كتمة مغ الشػر تشصمق مشيا 

َر يجه عمى جضجىا  ك الضاسسضغ مغ أنفاسيا. انغسذ في الشػر معانقا إّياىا. َمخَّ
السخمخي ُمديحا شعخىا إلى الخمف. راح يمسذ نحخىا ِب شفتضو ك لدانو ك يدحب 

ْذِبَع ركحو مغ عبقيا. كانت مشاتاسضا مدتدمسة ِؿ مجاعباتو أنفاسا عسضقة ِؿ يُ 
الخقضقة، ك كانت َتْرجُر مشيا تأّكىات ناعسة مثضخة. في األثشاء كْشَػَشت في أذنو 
ثو أثشاء استحساميا. أّما  ِب صػٍت مبحػح متدائمة عغ الذخز الحي كاف ُيَحجِّ

كاية بدضصة ك قاؿ ليا ِب أنَّو دككالبضػس، ك تشفضحا ِؿ أْمِخ الدساء، راح يختمُق ح
كاف ُيَفكُِّخ، ِب صػت عاٍؿ، في معاني كمساٍت َمخَّت في خاشخه، ك ِؿ إقشاعيا ِب 

حكايتو، قاؿ ليا ِب أنَّو َتَحكََّخ كمساٍت قخأىا مشح فتخة ك ىػ غضخ متأّكج ِمْغ معانضيا. 
تػس كمسة مذابية ليا ك ىي البضخكمضك ( PARAKLITOS)مضتػسمثل كمسة باراك

(PERIKLETOS،)  أعتقج ِب الضػناف، فَ  كػنِظ يا حبضبتي نبتة مغ أعساؽ تخبةك
يخ الػردي. ابتدَسْت في سخِّىا ك َمَذْت بو إلى الدخ عمى عمِع ِب معانضيا.  أنَّظِ 

َز مغ صجِؽ ركايتو، انبَصَحْت ىي عمى صجره، ك استمقى ىػ عمى ضيخه ك  لكي ُتَعدِّ
ْيميا ِب ما حرَل معو، ِب الخغع مغ أنَّيا عمى عمٍع ُتْثبَت لو، في الػقت نفدو، جَ ك 

 اللية، كضف ال ك ىي رسػلة هللا؟.ِب الخسالة التي جاء بيا الذضخ مغ عشج كبضخ ا
ْت في َشْخِح معاني الكمستضغ ِببداشة كبأسمػٍب تعمضسّي َمْجَرسي.             َشَخعَ 

 قة مغ الفعل باراكمضػكمضت ىي مذتاسسع يا حبضبي! كمسة باراكمضتػس أك بارا
(PARAKALYO.)يحه الكمسة، ك أيزا مجارس مختمفة في إعصاء معشًى لِ  ىشاؾ

ىشاؾ َتَشّػع في السعشى لجى لغػيضغ يػنانضضغ. َؼ قدع مشيع يقػؿ: إنَّيا تفضج معشى 
قدع آخخ يخى ِب أنَّيا تفضج معشى الػساشة بضغ الجفاع في السحاكسات القزائضة، ك 

ع الفاعل السذتق مشو القزاء ك السحاكسات القانػنضة، ك أفَّ اسشخفضغ في قاعات 
 الُسجافع أك السحامي أك الذفضع أك الػسضط أي (PRAKLYSIS)ىػ بخاكمضدذ
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                 . إلخ...السغضث أك الُسعضغ أك الػاعع أك السعّدي  أك مػّكمو عغ
 الضػنانضة، إلى كتحػيميا الدخياني، اآلرامي السشطػر ِمغ قمضط بار كمسة قخأنا كإذا

 اآلتي ؾَ  الكمسة ُتْقَخأَ  أفْ  احتساؿ: الكمسة ؿِ  احتسالضغ أك معَشضضغ يحسلَ  أفْ  َفضسكغ
(PARAKLYTOS)  سحامي، ك نْصقيا باراكمضتػس. ك ىحه تعشي الذفضع، ال

ك نْصقيا بضخكمضتػس.  (PERIKLETOSاؾ احتساؿ أْف ُتْقَخَا الكمسة )ك ىشالُسَعّدي. 
َؾ:  عشي ما لو تعطضع ك َحْسٌج كثضخ. شخز ذك جالؿ ُيْحَسُج عمى الجكاـ ت ك ىحه

                                                                                     ..إلخ.أحسج، دمحم، محسػد.
َجْت فعْ  غ فخحييا.بض نيجييا عمى صجره ك التقصْت َذَكَخُه  كانت قج َضَغَصتْ  َل َتَقرَّ

 أذنضو: ىّضا ازرْع بحكرؾذلظ ِؿ إشعاؿ نار الذيػة في خالياه الجشدضة. َىَسَدْت في 
َج ِؿ الحي سَ  َزا ِب قجرة العمّي.كي ُتَسيِّ َبْعَج ثالث سشػات مغ زكاجو مشيا،  ضأتي ُمَعدَّ

كاف الػسضط ِؿ ىحا  ؽ مع إلو الحخب، زكاجا ثانضا.َىضَّأ لو إلو الخرب ِب االتفا
َدت شابة شقخاء مغ جسضالت كضفالػنضا، ك الدكاج، م شاتاسضا نفديا. إْذ كانت قج َجيَّ

َشْتيا ما يجب فعمو ِؿ اإليقاع ِب دككالبضػس في بخاثشيا. في ب جايات عالقتو َلقَّ
شََّب قرى الحجكد عمى أال ُيْفَتَزَح أْمخه أماـ زكجتو. كاف َيتجَ معيا، كاف حخيرا ألِ 

ك مغ َشَخِفيا  ُيخفي عػاشفو ك مذاعخه السمتيبة. فكاالحجيث في أمػر الشداء، ك 
ج اإلنذغاؿ ِب األمػر البضتضة، ك َتَتَيخَّب مغ مسارسة الجشذ معو  ىي كانت َتَتَقرَّ
ِب حَجٍج كاىضة. ك َلسَّا ضاؽ بو الُدُبل، ك لع يعج يصضق االستسخار ِب الَعْضر في 

كجتو في العالقة الدكجضة، الحالة الخاىشة، ضسغ ىحه السعصضات التي فَخَضْتيا ز 
ىحا مغ ناحضة، أّما مغ الشاحضة الثانضة، َؼ لع يعج قادرا عمى َتَحسُّل الحضاة بعضجا 

ك ىشا راحت مشاتاسضا َتُسجُّ لو َحْبَل الشجاة،  لذابة التي َعِذَقيا. بجأ يتسمسل.عغ ا
َجت ِؿ إنقاذه مغ السػقف السحخج الحي رأى نفدو غارقا فضو. َؼ كاَشَفتو ك مَ  يَّ

َر ىػ، ك في أيِّ يػـٍ ك أّي ساعة يذاء.  عتو عمى الدكاج إْف َقخَّ الصخيق لو، ك َشجَّ
ـَ عمضيا دككالبضػس.  ك ىكحا بجأ مدمدل الديجات التي أْقَج
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-13- 
كاف عسخه كاحج كخسدػف عاما حضغ تدكََّج إمخأتو الحادية عذخ، ك كانت مشاتاسضا 

د، أّما لدكجة الثانضة، كانت قج أنجبت لو عذخة أكالقج َأْنَجَبْت لو تدعة أكالٍد، ك ا
ثسانػف، ك (، َؼ َقْج َبَمَغ عجدىع اثشضغ ك )ذكػر ك إناثمجسػع أكالده، ىػ شخرضاً 

/ 2666حضغ َبَمَغ الخامدة ك الدبعضغ مغ عسخه، كاف عجد ذريتو قج كَصَل إلى /
ك بعج خسدة ك /، 1334حضغ استقخَّ في الجديخة، كاف عجد الدكاف فضيا/إنداف. 

/. نتضجة ُمْبِيَخة ِب كلِّ السقايضذ، 5132خسدضغ عاما أصبح عجد سكاف الجديخة/
يحه الشتضجة الخارقة. أْف تتكاثَخ مغ صفخ لية احتفمػا ىشاؾ في األعالي بِ حتى اآل

ِب السئة، إلى خسدضغ ِب السئة، تقخيبا خالؿ خسذ ك خسدضغ سشة ال أكثخ، َؼ 
جاح الخصة الكػنضة. بقي عمضشا أْف نحكَخ، َجسَّع اإلليي ِؿ سُ ىحا ىػ السصمػب مغ ال

ِب أفَّ أحج أبشاءه مغ الجضل الثاني، ِمغ َنْدِل مشاتاسضا، يعشي، في ىحه الحالة، 
ال بل، نحػ الجشػب الذخقي مغ ضجه، قج اجتاز البحخ نحػ الجشػب، يكػف حف

خ كانػا قج غدكا حضشيا، شعػب البحأرض أبخاـ ك قػمو. البحخ، حضث دخل  إلى 
َضت ِب اسسيع)ا كاف ابغ لبالضدتضضغ(. أرض اسحق ك يعقػب، ك كانت البالد قج ُسسِّ

ـَ إلى سع عذخ مغ عسخه حضغ دككالبضػس، أي حفضجه، في التا بالضدتضغ، ك َقِج
ف اسسو كاف يتكمَّع الالتضشضة ك اآلرامضة، ِب اإلضافة إلى العخبضة الذخقضة، ك كا

ه. َعمَّع الفخكسضة ك قج تَ كاف  رخسانجيذ. ار مغ التجارة مغ أبضو ك َججِّ َتَعخََّؼ عمى تجَّ
تدكََّج مغ فتاة مغ تبخيد ككابمدتاف كىشجستاف كَيْثِخب كالذاـ. اشتغل في التجارة، ك 

)لبؤة هللا(، مغ زمالئو َنْدِل يدخائضل، اسسيا آريئضاّل. عخؼ معشى االسع، ِب العبخية
في بجاية الخبضع  ثالثة أكالد. ا، انَجَبت آريئضاّل كاجيسبعج أربع سشػات مغ ز التجار. 

ية إلى بالد اليشج،  مغ الدشة الخامدة، اشتخَؾ رخسانجيذ في قافمة تجارية متػجِّ
مخكرا مغ مكة ك سبأ ك صعػدا إلى بابل ك ىسجاف، ك مغ ثعَّ إلى ىشجستاف.                                                       
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ثالث سشػات مغ مغادرة القافمة، استقخَّ حفضج دككالبضػس في بالد فارس، بعَج 
 شاىبشجر التجار، ك اسسيا آْندػف. حضث تَدكَّج مغ بشاتيع، ك كانت زكجتو ابشة

سحخ، جساؿ(  معشاىا)سأليا عغ معشى اسسيا ِب الفارسضة، أجابتو في الحاؿ:
شجر. السعمػمة مغ أبضيا الذاىبكانت قج أخحت كانت قج تيضَّأت ِلسثل ىحا الدؤاؿ، ك 

الخامدة بعج زكاجو مغ  كاف قج تدكَّج، في الدشةَخمََّف سبعة أكالد مشيا، ك 
مشار ىحه أنجبت خسدة أكالد. جزىخة الخماف(، ك )فتاة ثانضة اسسيا جمشارآندػف، بِ 

َؼ عمى ازدىخت تجارتو، ك  َعت دائخة عالقاتو. َتَعخَّ كتابيع آلية الفخس ك تَػسَّ
صة خاَأَحبَّ جػىخ العقضجة، ك  .اعتشَق الجيانة الدردشتضة عغ قشاعةس، ك السقجَّ 

حَضَل إلو الطمسة. َتَػقََّف عغ الدكاج، عشج الدكجة َتَرّجي إلو الشػر ِؿ مكائج ك 
استقخَّ ىشجستاف ك أرمشدتاف. الخافجيغ ك الدابعة. تػزََّع بعزا مغ ذريتو إلى بالد 

أّما  َشخ، في الزفة الذخقضة ِؿ البحخ األحسخ.قدع مشيع في محضط معبج ُىَبل ك دك 
انقصعت أخبار قج استقخكا في أرض األنبضاء، ك أكالدىا، فَ زكجتو الضيػدية آريئضاّل ك 

، ك أخبار ال ىػ َعخَؼ شضئا عغ أخبارىاسانجيذ، ال ىي َعخَفْت أخباره، ك زكجيا رخ
ار قج َأْخَبَخ أكالده، بِ  ارا آخخيغ، عغ عائمتواستثشاء الشبأ الحي كاف أحج التجَّ  تجَّ

مشرب قضادة الجضر )رخسانجيذ(، مفاده، أفَّ أَحَج أحفاده كاف قج َتَبػَّأ 
ر البالضدتضشي، ك  ثػف عغ زكجتو، آريئضاّل، ِب أنَّيا َتَتَحجَّ أفَّ أىالي بالضدتضغ يتحجَّ

التاسع  مغ َنْدِل أيياب، السمظ الدابع ِؿ إسخائضل، حضث مَمَظ عمضيا في القخف 
ثػف عغ قبضمة زكجيا، ك بِ خ قبل مضالد السدضح. ك عذ خاصة، عغ  كانػا يتحجَّ

ه دككالبضػس ك  كاف اسسو في مػششو األصمي البخؽ، و األصضل)َزْكَبْع(. حرانَججِّ
ضفالضػس َقْج أفَّ شعب كؽ، ثع اصبح الدكبعة، ثع زكبعة، كأخضخا َزْكَبْع. ك أك الُبخا

جعمػا كجييو ِب اتجاه تػه عمى قاعجة صخخية، ك كَثبَّ  َنَحتػا لو تسثاال مغ البازلت،
كاف قج ُكِتَب عمى لػحة ك ِب الزبط، جشػب شخؽ الستػسط. ك شخؽ الستػسط، 

 .لتعخيف التي عمى قاعجتو الرخخية"حراف الخماؿ كالدخاب زكّبا"ا
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تػّفَي دككالبضػس عغ عْسٍخ ناىد السائة ك كاحج ك عذخيغ عاما. ك كاف عجد 
ندسة، ك كانت ذّرَيتو  -10777 -ػنضا، يـػ كفاتو، قج َبَمغَ سكاف جديخة كضفال

ـٍ مغ كفاتو، قاـ % مغ مجسػع سكاف الجديخة. 89بة ُتَذكِّل ند أحفاده ِب َبْعَج عا
، ك عمى ِجػار"زكبَّا". صشعػا تسثااًل ِؿ صػرتو ِب قامتو الحقضقضةالشَّْقِخ عمى صخخة بِ 

ـِ عخيس أْسَػد ب السذجكد ِب عمى جدسو الجمبارأسو العقاؿ الرحخاكي، ك  حدا
مائة ك ثالثضغ عاما، كانت الجديخة ػ يشطخ إلى كجو"زكبَّا". بعج أَقّل مغ ىالمػف، ك 

، شبعا لضذ العخبضة أْشَبو ما تكػف إلى مجيشة مغ مجف الجشػب الذخقي ِؿ الجديخة
لَعْضر التقالضج ك أسمػب اشبضعة الحضاة فضيا. َؼ العادات ك إنسا مغ حضث افضا، ك جغخ 

ال تذبو تمظ الدائجة في بالد اإلغخيق. نذأ ىشا َفغّّ ك ثقافة ىجضشة، يغمب عمضيا 
التعامل مع األنثى، الصابع الججيج الحي دَخَل، مع دككالبضػس، ىحه الجديخة؛ حّتى 

حاَفَطت األقمضة د. الجدر السشتذخة في البالباقي السجف ك السقارنة مع يختمف ىشا بِ 
لػنضا، عمى ثقافتيا ك تخاثيا ك عاداتيا ك عقائجىا الساكرائضة. اإلغخيقضة في كضفا

عمى أرض  كانت الجديخة مػشغ أججاد تمضساخ، حضث كَلَج ك َتَخْعَخَع أبػه أكذيذ ىشا
عجد  لى ىحه الجديخة،قّرة دككالبضػس ك حرانو الحي حسمو إراحت ىحه الجديخة. 

الحكساء ـ تقخيبا، ُتْذِغُل باؿ الكبار ك االحرّية التي َخمََّفيا ىشا خالؿ مائة عتو ك زكجا
خصة  اعتبخىا بعزا مغ ىؤالءضاىخة مخضفة، ك  يارأكا فض .مغ أىل كضفالػنضا

إليضة. أْف تأتي مع حرانظ ُمَتَخفِّضًا، ك مغ ثعَّ تدتػلي عمى جيشَّسضة، أك خصة 
ْف السكاف الحي احتزشَظ!. إنيا فكخة فػؽ أرضضة، ال يخصخ ِؿ إنداف عمى باؿ. أ

اميا ك شعبيا في َغْفَمٍة، ك ىع في أحالميع اليادئة الػردية  تحتلَّ مسمكة، ك حكَّ
                                                                      إنيا خصة شضصانضة مخعبة! بضغ أحزاف فاتشاتيع!

ي، ك أنشا دفعشا إنشا لع نتعمَّع مغ ىحا الجرس التاريخ ِؿ األسف، قاؿ الخاؿ ياني:
ك الكػارث التي  َدَبِب استيتارنا، ك َعَجـ االّتعاظ مغ نتائج  التجاربالثسغ غالضًا بِ 

ًا بِ يا سارك! أنا أخذى أْف يذتعل حأَلسَّْت بشا.  ىحه األحرشة َدَبِب انتذار خيقًا كػنضَّ
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كانت ىشاؾ تػجضيات مغ اآللية ِب خرػص ذلظ.  خاصة إذافي العالع اآلخخ، ك 
َبة كَلْكَشِتو الخقضقة، ك قا ىشاؾ دالئل ك مؤشخات في ىحه السخصػشات ليا ِبَشْبَختو الُسَحبَّ

كشُت ألتقي مع صجيقي قخياقذ، ىػ أيزا لجيو . تذضخ إلى الحخيق الكػنّي القادـ
                                      كشظ االضصالع عمضيا إْف شئت ذلظ.                     أكراؽ ك مخصػشات ك كتب قجيسة. يس

كع َحِدنُت عمى مغادرتو ِؿ ىحه الحضاة، لضذ ألنو مات، أل، بل ألنشي لع أحزخ 
 ىَتذضضعو إلى مثػاه األخضخ في ىحه الجنضا الفانضة. لع أْحَزخ صالة الجشازة عم

ِب جانبَظ أييا  كشُت أتسشى أْف أكػف نو إلى السقبخة. ركحو، ك لع أمِر َخْمَف جثسا
كشُت أتسشى أف تخافقَظ الفخقة الشحاسضة األرمشضة ك الدخيانضة، ك أْف العديد، ك الخاؿ 

لقج فعمُت الجشائدية ِؿ شػباف. نسذي ِب خذػع مع ركحظ الشاعسة تحت السػسضقا 
ذلظ عمى شخيقتي الخاصة يا صجيقي الكبضخ. أْحَخْقُت البخػر، ك أَدْرُت االسصػانة 

بكضُت، ك بكضُت، ك بكضُت. بكضُت عمى  كحضجا.حسل لحغ الجشازة، في البضت التي ت
لحارة، عمى رحضمَظ. بكضُت عمصى حدنَظ السجفػف في قمبَظ. بكضُت عمى أىل ا

بكضُت عمى نفدي، ك ال أدري لساذا يا أييا الخاؿ الحاضخ  عمى شػباف.العازفضغ ك 
ما، ربسا كشَت َس تشرحشي ِب حكسٍة  شُت أتسشى أف ألتقضَظ قبل الخحضل.كلغائب. ا

ربسا كشَت َس تعصضشي آلة اليخمػنضكا، أك كشَت شَت َس تتمػ كصضَّتَظ األخضخة، ك أك ك
يع ىشاؾ، ىحا إذا عغ الحيغ تَخْكتَ ا لع َتُقْمو عغ حضاتظ الخاصة، ك َس تحكي لي َعسَّ 
أنَذ ذلظ أكالد. أنا أتػقع أييا العديد ِب أنََّظ كشَت زكجًا ك أبًا. لع كاف ثسة زكجة ك 

 ي الجمػس قخيبًا مشَظ عمى الكخسيحضغ َشَمْبَت مش بضت الكبخاف، السداء في
السرشػع مغ الَقَرب السججكؿ دكف ضيخ. لع أفيع ما كشَت تقػؿ ِؿ زكجة الكبخاف. 

َت تعدُؼ ألحانا رحَت اليخمػنضكا مغ جضب ستختَظ، ك لكششي أذكخ تساما ِب أّنَظ أْخَخجْ 
كجشتضظ. ك أذكُخ أيزا، ِب أنَّشي، في  رأيُت دمػعظ السقجَّسة عمىعاشفضة حديشة، ك 

ذاَؾ السداء، لع أشارؾ الفتضة ألعابيع، ألنشي كشُت حديشا، ك كانت ركحي تشذج ك 
الجمػع كانت تشيسُخ مغ عضػني، حتى أّني لع أذىب إلى البضت بعج خخكجي مغ 



161 

 عشجكع. كشُت أبكي ِب حْخقة. ك حضغ َعِمْسُت ِب رحضمظ َبْعج سشة مغ دفشَظ، أيزا
انتابتشي مػجة مغ الحدف الذجيج. بكْضُت ِب حخقة ك مخارة ىحه السخَّة، ك أْضحى 

كشُت أدخُل ك أنطخ إلى السكاف الحي كشُت قج دارًا ِب الشدبة لي. بضت الكبخاف م
جَمدُت ِب ُقْخِبَظ، ك ُأْشِمُق خضالي كي يمسمَع صجى الكمسات التي نَصْقَتيا ك األلحاف 

كشُت أذىب إلى الدػؽ، كشُت أمذي في شارعضغ، لَي في التي عَدْفتيا. ك حضغ 
أنصمُق ِب اتجاه الدػؽ في الذارع الحي عمى يسضغ بضتشا. مدارًا مقجَّسًا.  كلٍّ مشيسا

أمذي مدافة خسدة ك أربعضغ متخا، أكػف في ىحه السدافة قج َمَخْرُت مغ عشج 
أكػف قج اندمخُت مغ بضتَظ)بضت الكبخاف(. شبعًا قبل البمػغ إلى الباب الخارجي، 

الػاقع، ك تكػف األحجاث ك الرػر، التي كشَت أنَت محػرىا، قج بجأت ِب التػارد 
في ذاكختي. ك في األثشاء تشتابشي رعذات البكاء، ك أبجأ ِب التحجُّث معَظ، أك ِب 
األحخى مع ركحَظ التي تخفخؼ فػؽ السكاف، ك أراىا كمَّسا َمَخْرُت مغ ىشاؾ. في 

أنشي سػؼ أرى خضالظ فػؽ  ّخات كشُت أنطخ إلى الدساء معتقجا ِب كثضخ مغ الس
 غ مّخة، ك قج الحَع ذلظ، األىالي.كجُت أتعّثخ ِب األحجار ك الُحَفخ، أكثخ مرأسي. ك 

، ك رّبسا كانػا يعتقجكف ِب  ك كانػا يتيامدػف فضسا بضشيع، ِب تعمضقات ساخخة عميَّ
لعّخافضغ أك صانعي الُخقى. ٍل سحخيٍّ مغ أَحِج افعج ُأِصبُت ِبمػثة جشػنضة، أك بِ أّنشي ق

كانػا يدتغخبػف ِؿ ما يبجُر مّشي أثشاء اجتضازي ِؿ تمظ السدافة الفمكضة. بعَج ىحه 
السدافة أنعصُف نحػ الضدار، ك أدخل في الذارع الحي عمى يدار بضتشا، ِب اتجاه 

كػف قج دخمُت متخا، تقخيبا، أ ، أك ثالثضغالدػؽ. أمذي مدافة خسدة ك عذخيغ
حجكد السدار السقجَّس الثاني. عمى ُبْعِج عذخة أمتار، تقخيبا، قبل السدار، تجتاحشي 

نة ِب االنصال  أسسع ؽ مغ الشافحة التي أمذي نحػىا. حخارة، ك تبجأ الرػر السمػَّ
شْجك البالبل، زقدقة العرافضخ ك صجى صػتيا الشاعع. إنيا بضت نجى. السحخاب 

. لػقػؼ أمامو ك تالكة اعتخافاتي ك غ االحي ال بجَّ لي م شمب السغفخة مغ إلو الُحبِّ
اِت الذبَّاؾ، َكَسْغ يمسذ قصعة مغ معبٍج مقّجس مع بَ ذَ ك ال ُبجَّ لي مغ َلْسِذ خَ 
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أنا حبضبتي نجى! لقج أخصأُت، ال بل، أْجَخْمُت ِب َحقِِّظ، ك آيات السغفخة حضث أقػؿ:"
ُض لِ  . إّني أتَعحَُّب يا نجى، عقاب إمشح ذلظ التاريخ أتعخَّ أتعحَُّب مغ حخماني لو الُحبِّ

أتعّحُب مغ أجِل دمػعِظ السقجَّسة التي كشُت أنا َسَبُبيا. سامحضشي يا مغ ُحّبِظ، ك 
ُحّبي األكحج، ك تأكَّجي مغ أنَِّظ لع تفارقي ركحي ك خضالي ك ال لحطة. ُكِتَب عميَّ 

يا حبضبتي نجى".                                                               بضبِب مذاعخ الح شقاء الُحبِّ ك عقػبة العبثِ 
كاف الخاؿ ياني كسا الفخاشة، يجخل ك يخخج مغ الحارة دكف أف نذعخ بو. كاف 
، ك أشػاؿ  خخكجو ك دخػلو إلى الحارة قج ارتبَط ِب الذسذ ك القسخ ك الشجـػ

. كاف مغ مفخدات حضاة الحارة. ك كاف أخضمتشا عمى الحضصاف ك أرصفة الذػارع
ىشاؾ شخز آخخ مثمو، يجخل ك يخخج دكف أف نذعخ بو، لػال تَحّخشاتشا بو. ك 

ألف ضيػره كاف مختبصا، كسا الخاؿ ياني، ِب الذسذ ك الشجـػ ...، لحلظ كشا 
نتخقَّب مخكره ِب االعتساد عمى الصبضعة. إنو آنصػ القػَّاؽ، كاف ىػ اآلخخ مغ 

ؿ معّمع يرشع الِجخار ك . لحارةمفخدات ا ارية مغ كاف َأكَّ الرمراؿ. األباريق الفخَّ
ي أَخَحىا، ىػ اآلخخ، مغ أبضو، كىػ أيزا يقػؿ ِب أنَّو َتَعمََّع السيشة ِمغ أبضو الح

 تدعسائة سشة محرػرة في عائمتيع. ىكحا، َؼ السيشة كانت مشح أخحىا مغ أبضو، ك 
المو، يدكشػف في قخية َشْخَشْب. تمظ القخية التي كاف أججاده األكائل، ِب َحَدِب ك

َتقع في ضاحضة السجيشة. ىحه القخية حجيثة العيج، أمَّا مشازؿ أججاده، كسا يقػؿ، 
َمت َقْبَل مئات  َؼ ىي مصسػرة تحَت التمَّة الكبضخة ِب جانب القخية. َؼ الَتمَّة َتَذكَّ

تمَّة تشاـ الزضعة، ك ربَّسا مجيشة مغ الدشضغ، ك ربَّسا قبل ثسانسائة سشة. َؼ تحت ال
أك مجيشة( َشْخَشب يتقشػف ِمَيشأ مختمفة، ك كانت كاممة مددىخة. كاف أىالي قخية)

ؼ يـػ ك لجييع ميارات ك معخفة ِب الفمظ ك عمـػ متشػِّعة. كاف ِمْغ بضشيع َمْغ يعخ 
ي الضـػ التاسع ك  ي الدشة العذخيغ ِمغ شباط فساعة االنقالب الذتػي، ككاف ُيَدسِّ

ِمغ بضغ الذباب الَسَيَخة، كاف ىشاؾ َمغ التي َس تأتي بعج ثالث سشػات. ك  الكبضدة
حاكؿ اختخاع ما يذبو مخكحة، ك ذلظ عغ شخيق البخار الشاتج مغ غمضاف الساء، 
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ك إمخار البخار في أنبػبضغ متعاكدضغ مسا يؤدي، ِب فْعِل قّػة ضغط البخار، إلى 
نبػبضغ ِب اتجاىضغ متعاكدضغ. ك مغ جية ُأخخى، حخكة الحراعضغ في نياية األ 

كاف ىشاؾ بعس الذباب يجضجكف صْشع األفخاخ ِؿ اصصضاد الحضػانات ك الصضػر 
ات َسَسخ كَمَخح، كركاية حكايات خضالضة. عمى الدػاء. ككاف قدع آخخ يجيخ جمد

، يعخفو كل أىالي الزضعة ك  ىشاؾك  باؿ يحبػنو، كاف يمعُب ِب الخذبات ك الحِ شابّّ
شكٍل  ك األقسذة. كاف األىالي غالبا ما يذاىجكنو يرعج إلى قسَّة التمَّة ك يشدؿ ِب 

ُيْمِبُديا في أغمب األحضاف كاف يخفع الخذبات التي كاف لػلبّي إلى األسفل، ك 
نة، ك  كثضخا ما رأكه ك ىػ يفقج ك   إلى األسفل.يخكس مغ فػؽ التّمة ندكالأْقِسَذة مَمػَّ

عو في الشدكؿ مغ القّسة. كانت األقسذة تخفخُؼ في اليػاء، ك الدضصخة عمى تدار 
كاف مغ شأف ىحا الترسضع  َيْخبَط الخذبات ِب شكٍل مترالب.الحطػا ِب أنو كاف 

أف يشذخ األقسذة إلى مداحات أكبخ، ك إذا ما ُأضضَفْت َرْفَخَفة جمبابو ِؿ السذيج، 
                    ِتِف التمَّة.                                                                كاف يبجك ك كأفَّ جدسا شائخا يمقي ِب ضاللو عمى كَ 

 درة حضغ كاف يخكس نازال مغ القسة.اسع الذاب( ُيْصِمُق أصػاتا ىا)كاف ىامبارسـػ
 ىػ يرخخ ك يقػؿنػف قخيبضغ مغ التّمة، يدسعػنو ك كاف األىالي، حضغ يكػ ك 
تعجكا... َس أشضخ فػقكع! أنا الباشضق )الباشق( الحي يصضخ في اب .ابتعجكا..:"

                                                                   ..."ىاىاىاىا... ياااا.. أشضخ َس .. أشضخ الدساء! َس 
بضتو ك يتجحخج مغ سفح التّمة، ك ي َمخَّاٍت كثضخة  رأكه ف ك ىػ يتعثَّخ ِب َشَخؼ جالَّ

ُيراُب ِب جخكح ك رضػض في جدسو. ك حضغ ُيراب ِب َكْدٍخ في أَحِج أشخافو، 
كانػا يأخحكنو إلى القخية السجاكرة التي َتْبُعُج مدافة ُرْبع الشيار سضخا عمى األقجاـ، 

ك الُسَجبِّخ الساىخ الحكضع الذعبي،  -(BARSOMOالخاؿ َبْخصػمػ) -حضث كاف
الحكضع الذعبي الذاشخ ة. كاف ىػ الصبضب ك صابات العطسضمختمف اإلِؿ الكدػر ك 

الشػف في اآلخخ ك -في كلِّ السشصقة. كاف ىامبارسػف، ىكحا كانػا يمفطػف اسسو
ِؿ حخارة الذسذ القػية ، ُيغّصي رأسو ِب قساٍش شحضشّي المػف تجّشبا -لضذ السضع
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راه. يخسع َيمفُّو َؾ الكػفضة عمى رأسو. كاف َيْشُكُر األرض ِب َشَخِؼ ع في الشيار.
في ضيضخة أحج أياـ الرضف، شعة، ك ُأْخخى مشحشضة دائخية. خصػشا مدتقضسة متقا

ك  قفًا في أماكغ متقاربة ك متالصقة.ُنِقَل عغ أىالي الزضعة، ِب أنَّو كاف يبػؿ كا
يقضذ السدافة التي كَصَمت، أكلى  ُيَصّضُخ بػلو عالضا في اليػاء، ثع أحضانا كاف

. ك في يػـٍ آخخ، حضشح ، إلضيا.قصخاتو اؾ كاف ييتف عالضا ضاربا الَكفَّ ِب الَكفِّ
ىػ كاقف في في اليػاء، في أكثخ مغ اتجاه كىػ جالذ، ثعَّ يبرُق ك  ُشِيَج َيْبرقُ 

نفذ االتجاىات. ك كاف يقضُذ السدافة التي كَصَمت إلضيا براقو في الحالتضغ، 
أك يبرق، أك يخمي أحجارًا  كقػفا ك جمػسا. في كلِّ الحاالت التي كاف فضيا يبػؿ

ج أْف ُيرضَب الَحّضَد الجاخمي ِمْغ األشكاؿ  صغضخة، أيزا كقػفًا ك جمػسا، كاف َيَتَقرَّ
َصَخِؼ عراه في التخاب. ِمغ شخبصاتو التي كاف ُيحجثيا بِ التي كاف يحرل عمضيا 

ُأْخخى ِمغ خصػط دائخية  كاف يحرل عمى أشكاؿ ِمغ خصػط مدتقضسة ُمْغَمقة، ك
نرف مغمقة. كانت تمظ ِمغ ألعابو السستعة. كاف َخجكما، مدالسا ك غمقة ك م

محبػبا في القخية. ك حضغ كاف القخكيػف يتدامخكف في جمداتيع تحت ضالؿ 
ِد التدمضة،  األشجار، ك يتشاكلػف مػاضضع متشػِّعة في أحاديثيع، كانػا، ك ِؿ ُمَجخَّ

ارسػف)كاف حخؼ الياء يزضع ُيْذِخكػَف ىامبارسػف في الحجيث. ك يخكح امب
ـٍ غضخ متخايط، َيْخَتِخُؽ السػضػَع ك يبتعج عشو، ك كاف  أثشاء َنْصق االسع( في كال

يتحجَّث عمى َسِجضَّتو، ك كأنو يمقي ِخصابا، ك ِب الكاد ُيْفَيُع جسمة أك جسمتضغ مسا 
ك يقػؿ. كانػا يستجحػنو، مغ باب الفكاىة ك السحبَّة، ك يقػلػف عشو: فضمدػؼ 

شاعخ، ك مع األياـ، ك ِب َسَبِب تجاربو البػلضة ك البراقضة ك الحجخية، ك غضخىا 
مغ التجارب التي كاف ُيْجخييا، أضافػا إلضو لَقَب عالع في الخياضضات ك ألنو كاف 

يتحجَّى الجاذبضة األرضضة، ِب تػجضو بػلو ك براقو إلى األعمى، اكتدَب لَقب عالع 
الخفافضر في المضالي الرضفضة، ك يزخبيا ِب الِحجارة،  فضدياء. ك ألنو كاف يخاقب

 َؼ كاف ججيخا ِب َلَقب عالع َفَمظ. ك ىكحا، َؼ حضغ يتعُّ الحجيث عغ أبارسػف 
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يتغضَّخ اسسو مع الكبار في الدغ، ك ُيْمَفُع ِب أسيِل ما يسكغ ِب الشدبة ليع(، )
". شبعا في جمدات ِلعلعاا"ك ىػ عػه عمضو.يدتبجلػف اسسو ِب المقب العاـ الحي َخمَ 

ُأخخى، ك في مشاسبات مختمفة، كانػا َيْجعػنو ِب الفضمدػؼ أك الذاعخ، ك ذلظ ِب 
دتقبمضة، ك لكي يدتستعػا، في سيخاتيع السَعة. َحَدِب السػضػع السصخكح في الَجسْ 

، افضت، ِب الحخؼ ط في بجاية االسعكاف األىالي يمفطػف اسسو ىكحا ش)كاف دافضج
، قج رَسَع عمى أكراؽ حسخاء مائمة إلى المػف الشحاسي، األشكاؿ (تعمِّعىػ شاب مك 
قربتو عمى األرض. أّما شافضت، َؼ قج رسَع مثمثات لتي كاف أبارسػف يذخبط بِ ا

مختمفة األشكاؿ، ك قج رسَع نقصتضغ داخل مثمث، ك نقصة قخيبة مغ أحج أضالعو، 
ُل الشقاط ِب أضالع السثمث َتِر  ك ثالث نقاط خارج السثمث. ك كاف قج رسَع أْسيسا

شفذ الصخيقة كاف َد السدافات بضشيا جسضعا. كبِ كاف قج َحجَّ ك ِبالشقاط التي داخمو، ك 
قج فعل مع دائخة ك نرف دائخة، ك أشكاؿ ىشجسضة ُأخخى مغ خضالو، ك مدتقضسات 

تحت األشكاؿ، ك في داخل الجكائخ ك األشكاؿ بط بضشيا مع أرقاـ عذػائضة فػؽ ك تخ 
                      السشحشضة مع أحخؼ التضشضة.                                                                      

ة، رسػمات البراقضى مغ تجاربو)أمبارسػف( البػلضة ك كاف شافضت قج استػح
 قػسا تبجأ مغ نقصة تقع عمى ارتفاع)تجخبة تبّػلو كاقفا(  كاف قج رسعَ عجيجة. 

حضث  سع مغ سصح األرض، يشصمق القػس مغ تمظ الشقصة) جيازه التشاسمي 90
السدافة األفقضة بضغ نقصة تقاشع يزخُّ البػؿ مشو( كيبجأ ِباالنحجار إلى األرض، ك 

َقعُّخ القػس سع، تَ  275نياية القػس مع األرض، ك بضغ نقصة بجاية القػس ىي 
سع. أّما  145عغ األرض كانت أعمى نقصة مغ حجبة القػس كاف نحػ األسفل، ك 

كاف  شقصة بجاية انصالؽ القػس،ػي األفقي لِ ارتفاع نفذ نقصة الحجبة عغ السدت
َؼ الخط البضاني، كسا ىػ كاضح، يسثِّل معادلة مغ الجرجة الثانضة، ألنو  سع. 55

مشحشي، ك لو نياية حّجية عطسى، ك لو تقّعخ ِب اتجاه األسفل. ك شافضت كاف قج 
َج ا محركة، ك آخخ ِؿ السشحشي مغ الصخؼ الضسضغ ل لسػضػع، إْذ أنو رسع مساساَعقَّ
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الحركة مػازي ِؿ الخط  محركة، ِب اإلضافة إلى مساس في نقصةمغ الصخؼ الضدار ل
داخل  كاف قج رسَع أعسجة عمى السساسات الثالثة تتقاشع في نقصة كاألفقي. 

                                                                         .ػحة ِب َخطٍّ عخيسكاف قج كتَب تحت الم التقعُّخ، أي تحت القبَّة. ك
                      ".-شخد الجاذبضة األرضضة -" قانػف أمبارسػف الثاني

تة عمى كَل جدء مغ في أكراؽ مشفرمة، َرَسَع األخذاب السترالبة مع أرقاـ مثبك 
د، ا السقجمة ِب أجداء الرمضب، ، أك القدع الحيلألجشحة ِب أشػاؿ مختمفة،شػؿ محجَّ

                                                                     .كاف شافضت قج كتَب تحت الخسسة اسع أبارسػف َؾ اآلتيالخمفي ِب رقع آخخ. ك 
                                                  خشب البار، أبَّارسػف "" العالع الكبضخ، ابغ ش

في َرْسٍع آخخ متَّرل ِب الذكل السترالب، َرَسَع  إندانًا عمى شكل صمضب، ك ىػ ك 
إلى أقراىا عمى الجانبضغ،  عمى بصشو في اليػاء. يجاه مسجكدتاف مشبصحٌ 

األبعاد كّميا / سع تقخيبا)45مغ القرب ِب عخض /مخبػشتاف ِب حرائخ مججكلة 
ِب الذسع  خضاؿ شافضت لضذ إال(، ك َرَبَط أرجمو الحافضة ِب َكريٍذ مجىػف ىي مغ 

َيَكة الخك األصفخ، مػصػؿ ِبحدمة مغ رير الصػاكيذ ك  الججاجات األىمضة. مضة ك الجِّ
/ سع خارج القجمضغ عل شػؿ عسػده الفقخي، 30كاف ىحا الجدء مستجًا ِب شػؿ /

/ سع. كاف في 25ك ِب عخض // سع 30ك ِب بخكٍز عمى الصخفضغ ِب مقجار /
                                                                                       كتَب تحت الخسسة.       يػاء قخيبًا مغ قسة التمَّة.ال

                                            "."العالع أبَّاسػف يصضخ في الدساء
شب، مػجدًا عغ حجٍث لع يحرل مشح كالدة البمجة ك اتداعيا ك جاء في كثائق شخ 

ػانضة. في أحج أياـ الخبضع، ك تدايج عجد سكانيا ك ازدىار ثخكتيا الدراعضة ك الحض
عصائيا. ي بجايات شيخ أيار، حضث الحقػؿ كالَسدارع في أكج اخزخارىا ك الزبط فبِ 

لُسَحّسل ِب الشجى، ذب األخزخ اكانت السخكج تذعذع مغ فػؽ رؤس أىجاب الع
نة ِمغ األبضس كاألصفخ كالبشفدجي، ككانت أبقار األىالي ك  اميع أغشكاألزىار السمػَّ

دع مشيا عمى السشبدط السحاذي قكسالـ حػؿ السدتشقعات العحبة، ك يجكء تخعى بِ 
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لسخج أحضانا يقتخبػف مغ كتف الشيخ الحي يشداب مغ الصخؼ الجشػبي ِؿ المشيخ، ك 
ىحه األكقات مغ الغخكب، يكػف الصقذ لصضفا ك اليػاء نقّضا في مثل الكبضخ. 

مذبعا ِب رائحة الحقػؿ ك الػركد، ك رائحة أشجار الحػر ك الديدفػف السجىر. 
يجمذ قدع مغ كبار الدغ في ضلِّ الججار الذخقي ِؿ كشضدة البمجة، ك قدع آخخ 

حػر، حضث مغ الخجاؿ، متػسصي األعسار، يتَسّذػف ِب محاذاة َصّف أشجار ال
، ك الحاىب إلى حقػؿ ك بداتضغ الجغجغ قشاة الخي القادمة مغ أحج فخكع  نيخ

الميػ، بايا كانػا يعقجكف حمقات المعب ك الري في محضط البمجة. أّما الذباب ك األىال
ف ك قمػب ك كانت تتخمميا  الكمسات ك الِعبارات السمغَّدة ك الشطخات الذبقة مغ عضػ

ِب القخب مغ تجسُّعات كاف، قدع مغ، األشفاؿ يمعبػف  ك .السخاىقضغ ك السخاىقات
نَّيع األكالد ك األميات، أل باالة مغ الصخفضغ،يختخقػف صفػفيغَّ دكف مأمياتيع، ك 

خى مشيع، يخكزػف خمف الفخاشات، مجسػعة أخ مشجمجػف في ما ىع يفعمػف. 
التي تختمط ِب مشيع َمْغ يجسع البخاعع ك األزىار مدقدقضغ ِب أصػاتيع الصفػلضة ك 

                     أصػات األبقار ك األغشاـ ك العرافضخ ك البالبل ك اإلكز األىمي.                                                                 

ِب شائٍخ يشدلق مغ أقرى الذخؽ إْذ ة غارقة في ىحا السذيج البيضج، ك بضشسا البمج
حضغ صاَر ك  . كاف حجسو يكبخ كمسا اقتخب مشيع.خَِّؾ جشاحضواتجاىيع دكف أْف ُيحَ بِ 

فػقيع، رأكه ِب كضػح، حتى أفَّ بعزيع قاؿ، ك رّبسا بالغػا في الػصف أكثخ مغ 
: لقج رأيشا عضػنو الرفخاء الحادة، كانت َتبُث الخعَب مغ َحَجقاتيا الػحذضة.  الالـز

كاف ضخسا، حتى  خاٍف شخاعّي.ػ الذسذ ِب شضاشَمَق زعضقا مجكّيًا، ك ىػ يتجو نح
أفَّ األبقار ك األغشاـ َتَسمَّكيا الخعب ك بجأكا ِب إشالؽ األصػات ك الخكس ك القفد 
في مختمف االتجاىات، ك اختبأت القصط ك الكالب في األكجار ك البضػت، ك َخَمِت 

قاؿ أحج  الشدخ العسالؽ في سساء البمجة. الدساء مغ الصضػر ساعة ضيػر ىحا
ؿ، ِؿ َجْسٍع مغ األىالي، كاصفا الشدخ: لقج رايتو ِب كضػٍح تاـ، حضغ كاف الخجا

يقتخب مغ مكاف تجسُّعشا، حتى أفَّ عضشيَّ جاءت مباشخة في عضشضو، ك ِؿ األمانة 
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كاف رأسو كبضخا ِب حجع رأس البقخة، ك مشقاره يمسع، مغ نطختو الػحذضة.  ارتعبتُ 
ة الغخكب البختقالّي عمى قسة حجبتو. ك خاصة الجدء السعقػؼ، حضث انعكاس أشع

( سع، 40 – 35كاف السشقار َؾ الخشجخ السعقػؼ كبضخا، كاف شػلو يتخاكح بضغ )
ىحا التقجيخ ىػ ِمغ األسفل، حضث كشُت كاقفًا، أّما شػلو الحقضقي عغ ُقْخب، َؼ ِب 

رتو مغ األرض. أّما جشاحاه، َؼ كلُّ جشاٍح  كاف ِب التأكضج َس يكػف أكبخ مّسا َقجَّ
رض، حضث كشُت كاقفا أنطخ إلضو، شػؿ ثالثة أمتار، أيزا ىحا التقجيخ ىػ ِمغ األ 

.  رجر األسج في كضعضةكصجره كاف كَ  ك في األثشاء كاف أبارسػف يخكس اليجـػ
تًا غخيبة، مع الشدخ ناشخا ذراعضو عمى امتجادىسا َؾ جشاحّي الشدخ، مرجرا أصػا

زا( مثمو يصضخ، ىػ يخجع كتضخ لّسا يخيج، أي)أنا كساف"كأنو كاف يرخخ ك يقػؿ
.. رجـػ         ك يدارا.  كاف يتسايل ِب مخكنة يسضشا ".يخجع.. يخجع.. رجـػ

لع يسس أكثخ مغ شتاءيغ عمى البمجة، حضغ كاف أمبارسػف يسارس لعبتو 
مة، إْذ كاف يسدظ ِب شائختو، أك ِب ندخه ك يخكس مغ  فػؽ التمَّة ندكال ؿ السفزَّ

 َمخَّة يخكس مغ القسة نحػ األسفلرأكه أكثخ مغ  حضث األرض السدتػية. قاعجتيا
ختمفة، كاف يرجر أصػاتا مى امتجادىسا. ُمَقمِّجًا الشدخ فاتحًا جشاحضو)ذراعضو( عم

تارة َؾ ششضغ الجبابضخ، كتارة َؾ زعضق الشدخ. كاف يشدؿ ِبذكٍل لػلبّي إلى األسفل؛ 
القاعجة،  ىلجكراف حػؿ التّمة، مغ القسة إلحضغ كاف يشدؿ ِب شكل مباشخ، دكف اك 

ث يعجد في ىحه الحاالت كاف يفقج الدضصخة عل سخعتو، ك يكتدب تدارعا ِب حض
ك غالبا ما كاف يجكس عمى شخؼ جمبابو، أك أفَّ خاللو مغ ضبط إيقاع الخكس. 

في  ْبط تػازنو أثشاء الشدكؿ ركزًا.جمبابو كاف يعضق خصػاتو التي مغ شأنيا ضَ 
فػؽ التّمة.  الحاالت، كاف يتعثَّخ ك يتجحخج َكَحَجٍخ، أك أّي جدع يدقط مغ ىحه

الحيغ يجركػف خصػرة فقجاف الدضصخة عمى التػازف أثشاء الذباب البالغضغ، ك 
 ىالخكس مغ أيِّ مكاف عاٍؿ، ك خاصة مغ السشحجر السختفع مغ قّسة التّمة إل

شػا لو خصػرة ما يفعمو، ك أنَّو َس قاعجتيا السشبدصة. ىؤالء الذباب نرحػه ك َبضَّ 
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ِكبار الدّغ أيزا نرحػه، ك لحخكات. يحه ايؤذي نفدو، كربَّسا يقزي عل حضاتو بِ 
البمجة، ِب  أكثخ مغ مخَّة، كي َيكفَّ عغ ىحه المعبة الخصخة عمى حضاتو، حتى كبضخ

َث مع كالجه أيزا بِ  خرػص ذات نفدو، َنبَّيو كَححَّره عمصى خصػرة ما يفعمو، كتحجَّ
مجمذ حكساء ذلظ، لكشو لع يكّف عغ مسارسة ىػايتو ك َلْيِػِه. اعتحَر كالجه مغ 

أْبجى تأّسفو عمى عجـ قجرتو التأثضخ في رغباتو ك مضػلو في البمجة عغ ترخفاتو، ك 
خغع مغ تجاكزه الَدَشة الثانضة ك العذخيغ الة ألعابو ذات الصابع الصفػلي، بِ مسارس

َفيػ ما زاؿ شفاًل في  أنو لع يكبخ عمصى السدتػى العقمي،بِ مغ عسخه. كأْكّضَح ليع 
محاكساتو الحىشضة لع يصخأ عمضيا أّي تصّػر، أك َتَغضُّخ تفكضخه كسمػكو، كأفَّ مجاركو ك 

اتفَق الجسضع عمى حسايتو مغ انجفاعو مخحمة شفػلتو. عغ تمظ التي كانت في 
ّمة، ك عمى أْف ُيقشعػه، ِب َشْكٍل السبالغ أثشاء المعب، ك أثشاء صعػده إلى قسَّة الت
في سدافة بضغ القاعجة ك القسة. أك ِب آخخ، أْف يكتفي ِب الرعػد إلى مشترف ال

َذكٍل جانبّي عل كتفضو، ك َقمَّسا كاف يدقط، ِب َشكٍل معطع سقصاتو كاف يتجحخُج بِ 
ػف مباشخ، عمى َكْجيو ك صجره. ك إذا ما حجَث مثل ىحه الَػْقعات، َؼ غالبا، يك

في الذػط األخضخ مغ سقػشو، أْي قخيبا مغ األرض السدتػية عشج قاعجة الَتمَّة. 
احتفَمِت البمجة، في الذتاء الثاني بعج ضيػر الشدخ في سساء البمجة، ِب عضج 
اس  الفرح، عضج قضامة الدضج السدضح. كانت السعايجات تبجأ بعج انتياء القجَّ

مجة. كانت زيارات األىالي ك األقخباء ِؿ اإلليي، صباح يـػ العضج، في كشضدة الب
السعايجة، تدتسخ إلى أسبػع تقخيبا، ك بعج القضامة ِب أربعضغ يػما، يبجأ االحتفاؿ 

يػمضغ، كاف أمبارسػف قج أخَح قساشا الرعػد. قبل حمػؿ عضج الرعػد ِب ِب عضج 
فح(، ك كاف الشػا ستائخ)زيتّي المػف، ك ربسا يكػف الجدء الخئضذ مغ بخداية الذّباؾ

ىا فػؽ رأسو، ك عمى امتجاد ذراعضو، َؾ أجشحة الشدخ، ك كاف يخكس فػؽ  قج َمجَّ
قصعة كراف حػؿ التّمة، ك انحجَر نحػ األسَفل ِب دة ِب َشْكٍل لػلبّي عمى القّسة. التمّ 

َلَفَت السذيج بعزا مغ الذباب، كراحػا تصايخ في اليػاء فػؽ رأسو. القساش ت
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قساش الحي يخفخؼ َؾ األجشحة. كانػا يبتدسػف ك يقػلػف ِؿ إلى اليشطخكف إلضو ك 
يَقمُِّج ذاؾ الشدخ الحي َمخَّ  بعزيع: انطخكا إلى أمبارسػف، إنو يخيج أْف يصضخ، إنو

يداعجه في حضاتو. و ك بدضط، هللا يحسضء البمجة قبل سشتضغ. إنو مدكضغ ك في سسا
فعمو فػؽ التّمة، ك إْذ بو يفقج بضشسا ىع في ىحه الحالة اإلندانضة ؿ رؤيتيع ِؿ ما ي

، يدقط مباشخة الدضصخة عمى خصػاتو الستدارعة نحػ األسفل، ك في ىحه السّخة
يدقط عمى عمى عقب. رأكه يختفع عغ األرض ك  التجحخج رأساعل كجيو، ك يبجأ ب

يدقط عمى رقبتو. في األثشاء دافة ك يختفع ثانضة عغ األرض ك رأسو، يتجحخج م
قّي عمى حضاتو جّخاء الدقصات الخصضخة. راحػا يرخخػف ك انتابيع خػؼ حقض

يخكزػف في اتجاىاٍت ال عمى التعضضغ، لع يعخفػا ما كاف عمضيع فعمو في تمظ 
شضدة، المحطات السرضخية. كانػا يشتقمػف مغ الداحة الخئضدة إلى ساحة الك

ا يعػدكف إلى أسفل التّمة دكف أف يغّضخكا في األمخ شضئًا. أمّ يرخخػف، ك 
أمبارسػف، َؼ َقج تجحخج ِب قدػة عمى رأسو ك رقبتو، ك في األمتار األخضخة، كاف 

اتجاىو ِؿ مداعجتو عمى كضفسا اتََّفْق. َركَس الذباب بِ كسا كتمة مغ المحع  يَتَقمَّب 
الشيػض ك الػقػؼ عمى رجمضو ك قجمضو، ك تقجيع السداعجة الالزمة، إْف كاف قج 

َض ِؿ رضػٍض أك كد َدًا عمىَتَعخَّ ضيخه، ك  ػٍر في أّي عزٍػ مغ جدجه. كاف مسجَّ
الكمسات األخضخة التي سسعػىا رأسو مائل ِؿ الضسضغ، ككاف يمفُع أنفاسو األخضخة، ك 

      أنا... شار".                                              مشو ىي" شار...
                   ك بعجىا َسَكَت إلى األبج.                         
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-14- 
لقج مات أمبارسػف، أك ُقِتَل ِب َسَبِب سقػشو عمى رأسو، ما أدَّى إلى َكْدخ رقبتو. 
 َحِدنػا عمضو كثضخا. كاف مدكضشا، شّضبا، مدالسا، مدّمضا ك بدضصا. كاف فاكية البمجة

ألفَّ ألنو كاف محبػبا، ك ك مغ الجسضع.  نجسيا السحبػبكسا كانػا يقػلػف عشو( ك )
أفخاد أسختو أيزا، كانػا محبػبضغ، ك محتخمضغ، َؼ لحلظ ما أرادكا أْف ُيذاع عمضو 

فدو، تجخح مذاعخ تعمضقات ساخخة، تشتقز مغ قجراتو العقمضة، ك في الػقت ن
ججيجة لو، ك ِب ِصفات ك قجرات  حاكلػا َرْسَع صػرة مغايخة ِؿ الػاقع. صػرةأىمو. 

خاحػا يخمقػف شخرضة ي كانت في حقضقة األمخ، فَ مظ التاىتسامات ُأخخى، غضخ تك 
                                              ججيجة ِؿ أمبارسػف.                                

قالػا عشو: إنو كاف ميتسا ِب أمػر عمسضة، َؾ الجاذبضة األرضضة، ك حخكة األجداـ 
َخطٍّ مدتقضع، ك أيزا كاف يجرس  عمى مدارات مشحشضة ك دائخية، ك حخكتيا عمى

الفخؽ بضغ سخعة األجداـ في الحخكة السدتقضسة ك الحخكة الجائخية. كاف ميتسا 
ِب انػاع الشجـػ ك أماكشيا. كاف يحاكؿ َكْضَع  معادالت فمكضة ِؿ حداب االرتضابات 

. كاف يفكُِّخ، ِب ُعْسق، في مػضػع الصضخا ف ك االندياحات في السدافات بضغ الشجـػ
كسا الصضػر. ك قج َرَسَع أشكااًل مختمفة ِؿ األجشحة. ك كاف يفكِّخ في شكل الحيل، 

ثخشو ك شػلو. ك قج حاكؿ الخػض في ترسضع بعس أنػاع الحيػؿ. كاف يقـػ ِب 
تجارب ك محاكالت الصضخاف، ك كانت السحاكلة األخضخة لو في مدألة تقمضج الصضػر، 

مة. القاتكالتي، ك ِؿ األسف، كانت األخضخة، ك  التي قاـ بيا، قبل عضج الرعػد،تمظ 
لقج ساىع في تصػيخ الفمدفة ك األدب. ك كانت لو محاكالت في كتابة مشيج 
االستجالؿ في استشباط الحقائق الججلضة مغ الستغضخات التاريخضة عشج اليشػد 

الحسخ. ك كانت لجيو مخصػشات في عمع الدضبخنضتضظ، ك ُأْخخى في اإليخكتضظ 
سة إلى أبػاب. باب نكاح الدسا كي، ك ىحه السخصػشة، ِب الحات، كانت ُمَقدَّ
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الجّشضات البػذّيات، باب نكاح الجشّضات السمحجات، باب نكاح السالئكة، ك فرل 
    ا أثشاء الرضاـ ك األعضاد...إلخ.كامل حػؿ نكاح البيائع، ك جػاز كشئي

لسجاكالت كالشقاشات اجتسع مجمذ حكساء البمجة ِب خرػص امبارسػف. ك بعج ا
مػا إلى اتفاؽ، ك  مكانة شخشب بضغ البمجافحػؿ مػقع ك  كتابة ما تسَّْت اأُلَخخ، تػصَّ

كاف مزسػنو، أف الجسضع عمى االلتداـ ك العسل بو. أقدع يذبو السضثاؽ الػششي، ك 
عجد كبضخ مشيع )يتع تجاكؿ ك َنْذخ السعمػمات ك الرفات الججيجة عغ أمباسػف 

أبَّاسػف، ك ألفَّ الشػف ىي في آخخ الكمسة، َؼ غالبا كانت ُتيَسل كاف يمفع اسسو 
ؿ إلى أبَّاسػ(.                                                                                       أثشاء الشصق، ك بالتالي كاف االسع يتحػَّ

َؿ مػضػع أّباسػ إلى مدألة كششضة،  ك فضسا بعج، أصبحت مع مخكر الدمغ، تحػَّ
مدألة شخرضة، ك راَح الجفاع الُعرابي عشو يدضصخ عمى كججاف أبشاء ك بشات 

البمجة. إفَّ ىحا الدمػؾ في التعامل مع الػثضقة الػششضة ك الجفاع األعسى عغ 
جضل األكؿ السعاصخ ِؿ أبَّاسػ، جعمو شػشسا حقضقضا. ك راحػا يرّجقػف ما كتبو ال

د الدؤاؿ عغ حقضقة صفاتو الذخرضة، خضاحضث أصبح، مأّباسػ، بِ  نة كششضة، جخَّ
َتعَّ الخبط بضغ حقضقة عمػمو ك مداىساتو في تصّػر الحزارة ال بل أكثخ مغ ذلظ، فَ 

األندانضة، ك بضغ تخاث ك ثقافة شعب شخشب، ك في الشياية، الخبط ِب عقضجتيع ك 
أّي استيداء ك سخخية ديشيع. ك اعتبخكا أّي َمّذ، أك َشّظ ِب صػرتو الججيجة، أك 

مغ حقضقتو، ىػ َمّذ ك سخخية مغ السقجسات ك استيداء مغ جػىخ العقضجة. 
ربصيا ِب العقضجة ك  ندبة إلى شخشب(، ك) ىكحا تعَّ اختخاع خخافة أبَّاسػ الصخشبي

خاصة الخسـػ ك الكخككضات، التي كانت تمظ الػثائق ك السخصػشات، ك السقّجسات. 
أيزا، تمظ الػثائق التي كانت تذخح السؤلفات الُسْشَجدة،  كاف شافضت قج رسسيا، ك

ك السخصػشات التي كانت قضج الكتابة، أْي ِب كمسة، أفَّ معطع مؤلفات ك نطخيات 
، اسسو في السعسػدية( كانت قج ُنِقَمت إلى متاحف )ك مخصػشات أّباسػ ىامبارسـػ

عمساء الحيغ رافقػا ك جامعات ك مخاكد البحػث الفخندضة. َحرَل ذلظ عغ شخيق ال
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)أّبا سػ(. حسمة نابمضػف عمى مرخ. إنيع كانػا عمى عمٍع ِب تخاث العالع ىامبارسـػ
فضمدػؼ، عغ شخيق التجار الحيغ كانػا يحىبػف، ِب كاف قج ذاع صضتو، َؾ عالع ك 

كػف أخباره قج انتقمت إلى القجس ك بضخكت، ك مغ ىشاؾ، تائعيع، إلى دمذق ك بز
جاف كمػد ريشػ، ك )ستػسط. أّما العمساء الفخندضػف غخب البحخ الشساؿ ك 

شامبمضػف، كسضسػف ايسانػئضل، كغضخىع(، َؼ َقْج حرمػا عمضيا ِبػسائميع ك شخقيع 
إعصائيا ترشضفيا أرشفتيا، كذلظ ِب  ىشاؾ تعَّ الخاصة، كتعَّ نقميا إلى باريذ. ك 

 مثال: مخاكد البحػث ك الستاحف. ؼَ أرقاما ك رمػزًا خاصة ِب محفػضات 
، ك الحي كاف شافضت قج تجخبة التبّػؿ كاقفا السخصػط الحي كاف يحػي َرْسسًا ُيَسثِّل

". ىحا السخصػط كاف قج –َشْخد الجاذبضة األرضضة -الثاني كتَب تحتو "قانػف أّباسػ
 َدَخَل إلى محفػضات مخاكد البحػث ك الستاحف في باريذ، تحت الترشضف التالي: 

                                                                               
TA215/AB03/NA01-EG   

 TA- األحخؼ األكلى ِؿ مدقط رأس أّباسػ– TARTAB-  

 الخقع التدمدمي ِؿ السخصػط. – 215

AB – األحخؼ األكلى ِؿ اسع العالع أّباسػ- ABBASO-                                                                 
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اء، ك الحي اإلنداف السشبصح في اليػ صػط السترل ِبالذكل السترالب، ك أّما السخ
ا.   العالع أباسػف يصضخ في الدساء"، َؼ قج ُصشَِّف ىكح"كاف قج ُكِتَب تحتو 

TA216/AB05/NA01-EG.  بعَج أكثخ مغ قخنضغ مغ الدمغ، ضَيَخ قدع مغ
َؼ في مشترف الثالثضشات، أك أكثخ ِب  ( في دمذق ك بضخكت.َشْخَشبْ )مخصػشات

خالؿ االنتجاب، كاف /، ك  1938ـ، ك ربسا يكػف في عاـ/قمضل، مغ القخف السشرخ 
العالع الفضديائي بخكنػ، ك قج جاء عمساء ك أكاديسضضغ فخندضضغ إلى سػريا. كاف 

األكاديسي جػلضاف الستخّرز في عمـػ الفزاء ك الفمظ، مغ ضسغ السجسػعات 
الستخررة التي أكَفَجْتيا الحكػمة الفخندضة ِؿ تجيضد البشضة التحتضة ِؿ السعاىج ك 

ِؿ اعتساد الػسائل  َكْضع األسذكد األبحاث في الجكلة الدػرية. ك مخاجامعات، ك ال
                            السشاىج الحجيثة في التعمضع األكاديسي.   ، ك الستصّػرة

كاف يعسل معيع بخكفضدػر سػري، فاضل عدكز، كاف قج درَس في جامعة تػلػز، 
                                    ك دافع عغ رسالة الجكتػراة في الفضدياء، ك ِب الزبط، في عمع اآليخكديشامضظ.                                             

مادة غ مغ عسخه حضغ َعسَل مَجرِّسا ِؿ البخكفضدػر، فاضل، كاف في الثالثض
اليضجركلضظ في جامعة الدػربػف، ك خالؿ العسل في التجريذ، تَعخَّؼ عمى زمالئو 

كاف البخكفضدػر، فاضل، ُيَجرِّس نطخية الجشاح، إلى ػلضاف. الفخندضضغ، بخكنػ ك ج
انب مادة اليضجركلضظ. استسخَّ في الجامعة إلى أْف عاد إلى البالد، بشاءًا عمى ج

شمب الحكػمة الػششضة، ِب االتفاؽ مع الدمصات الفخندضة ك رئاسة جامعة 
الدػربػف. كاف العالع بخكنػ قج َأْشَمَع زمضمو االستاذ عدكز، بعج عاـ مغ بجء 

اف قج حرَل عمى عجة نَدْخ مشيا العسل معًا في سػريا، عمى السخصػشات التي ك
ـَ بخكنػ  مغ مكتبة السعيج العالي ِؿ الفضدياء، ك التابع ِؿ مخكد أبحاث الفزاء. َقجَّ
ندخة مغ تمظ السخصػشات إلى االستاذ عدكز، ك راح األخضخ، فضسا بعج، يجرسيا 

ِب اىتساـ شجيج. يَصبِّق عمضيا السشيج التحمضمي، ك نطخية التفكضظ، ِؿ الحرػؿ 
عمى إشارة ما، أك ُلْغٍد عمسّي يجّلو عمى فكخة، أك نطخية ما، ِؿ ضاىخة عمسضة، أك 
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َؿ أسمػب البحث ك التحمضل.  اكتذاؼ عمسي ججيج؛ لكشو لع يرْل إلى أّية نتضجة. َبجَّ
نة عمى لجأ إلى نطخية االنبثاؽ َلَعمَّو يحرل عمى معمػمة ُمَخبَّأة بضغ األرقا ـ السجكَّ

حه السخة راح يخكِّد عمى الكخككي الحي يحتػي عمى شكل إنداف ىتمظ الخسػمات. ك 
ـ. أخَح صػرة الجشاح لو جشاحضغ ك ذيل. ك بجأ ِب التعسُّق في القضاسات ك األرقا

الذكل االندضابي لصػؿ، العخض، الدساكة ك راح يقضذ أبعاده ِب دّقة. اِب مفخده، ك 
راد التحّقق ما إذا كاف العخض أجدع( الصائخ. )بجءًا مغ مكاف اترالو ِب َجْحعِ  لو،

ىل أفَّ سساكة الجشاح ىي نفديا ِب َنْفِذ السقاس مغ عشج الجحع كحتى نيايتو، ك 
مدتػيًا أـ  عمى كامل العخض؟ أراد أف يعخَؼ ما إذا كاف الدصح السػاجو ِؿ األرض

بًا. ىحه السعمػمات ال يسكغ الحرػؿ عمضيا إال مغمقعَّخًا، أك  السقاشع  محجَّ
مدساء. ك ِب رضمضة لمجشاح، كنفذ األمخ ِبالشدبة لمدصح الخارجي، السػاجو لالتف

ة(، لع يرل إلى معخفة أّي التفرضمضفقجاف، السقاشع الجدئضة) َسَبِب غضاب، أك
مدألة ُأخخى كانت تذغمو، مجشاح. ندضابي لاال لذكل الخارجي ك خرػص اشيء بِ 

ىل حرل عمى لجدع الصائخ. كلى ِؿ اك تأخح جيجا كبضخا مشو، ك ىي الجفعة األ 
الجفعة األكلى عغ شخيق القحؼ الشابزي؟ ك إذا كاف الجػاب إيجابا، َؼ كع كانت 

و سخعتو البجئضة، في ىحه الحاؿ، ك ما ىي السدافة التي قصعيا إلى حضغ سقػش
الجدع ِباالنحجار نحػ في أّية نقصة مغ السشحشي، أك السدار، بجأ عمى األرض؟. 

خانو؟. ىػ في السدتػى األفقي في شضالسدافة التي قصعيا، ك  األسفل، ككع كانت
ىشاؾ احتساؿ أف يكػف قج اكتدَب الجفعة األكلى عغ شخيق الجفع السضكانضكي. ك 
في ىحه الحاؿ، ىل كانت سخعتو خالؿ شضخانو، في الػضع األفقي ُقبضل الدقػط، 

اما، ِؿ قػة الجفع أرق راح البخكفضدػر عدكز يفتخض مشيا في الحالة األكلى؟.أكبخ 
لدمغ الحي قصعو السدافة السقصػعة، ك ااألكلى، كمغ ثع، يبجأ ِب حداب الدخعة ك 

التكاممضة، حاكؿ معخفة إلى حضغ سقػشو. ك عغ شخيق السعادالت التفاضمضة ك 
الدمغ الحي عشجه بجأ الجدع ِب التباشؤ، أك ِب األحخى، الدمغ الحي عشجه بجأت 
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كثافة ) عػامل الصقذ كقتحاؾآخحا ِب عضغ االعتبار،امج، شبعا سخعتو ِب التخ
بحَؿ البخكفضدػر عدكز جيجا استثشائضا في اء، سخعتو، اتجاه الخياح...إلخ(. اليػ 

صة، تمظ الستعّمقة ِب الفضدياء خاى تمظ السخصػشات، ك بِ الجراسات التي أجخاىا عم
االستعانة ِب ك االفتخاضات، التحمضالت ك بات ك الصضخاف. كاصَل العسل في الحداك 

. استسخَّ في العسل مجة في الشياية، لع سشتضغ، ك  السخاجع السعشضة في تمظ العمـػ
سي رصضغ، ال في مجاؿ الفضدياء، كال في مجاؿ يرْل إلى نتضجة ذات معشى عم

عدكز، أثشاء  كاف مغ عادة االستاذديشامضظ السػائع، كال، حتى، في مجاؿ الصضخاف.
َل مالحطات ك خػضو في الجراسات كاألبحا حػاشي عمى اليػامر مغ ث،أْف يدجِّ

كاف قج فعَل مْدحيا(. ك )حضغ االنتياء مغ عسمو، كاف يقـػ ِب إزالتياك الػثائق.
لة ذلظ عمى ىحه السخصػشات أيزا، لكشو، ك ِؿ أسباب مجيػلة، كاف قج ندَي إزا

نة عمى السخصػط ككانت إحجاىا ك مالحطاتو مغ عمى السخصػشات،  السجكَّ
TA216/AB05/NA01-EG. نة عمى ىحا السخص                                                                                            ػط:كانت السالحطة السجكَّ

إف ىحا الجدع الصائخ، ِب التأكضج، كاف يشقرو الَجَنب)الحيل(".                                         "
ر ِؿ زمالئو عغ تػّقفو ك تخّمضو عغ متابعة تمظ السخصػشات العجضبة، ك التي اعتح

 لع يفيع مشيا أّية مدألة عمسضة، ك خرػصا في مجاؿ الفضدياء ك الصضخاف.

بعج ربع قخف تقخيبا، مغ الػقت الحي تخّمى، فضو، الجكتػر البخكفضدػر عدكز، 
ػشات إلى تمظ السخص )شخشب(، انتقمتميستو في تحمضل ك دراسة مخصػشات عغ

سختمف ىع أيزا درسػا عمـػ الفضدياء كاليشدة السضكانضكضة بِ أيجي أكاديسضضغ ُجُجد. 
ت، عمع الحخارة ك التضخمػديشامضظ، الصضخاف، اليضجركلضظ، نطخية اآلال)االختراصات

ة ك تصبضقاتيا في الػاقع كاف متحّسدا ِؿ األبحاث العمسض ىحا الجضلالصاقة...إلخ(. 
 كانػا متحسدضغ ِؿ خجمة الػشغ، ك مجافعضغ صمبضغ عغ القػمضة ك عغ ي.العسم

التخاث العخبي اإلسالمي. مشيجيع يختمف عغ مشيج االستاذ  العقضجة الجيشضة ك
االستاذ عدكز كاف رجل عْمٍع ك مشصق. كاف يفرل التعامل مع العمع.  عدكز في
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ّمضاتو ك نتائجو في الحضاة. تجما بضغ انتسائو القػمي كعقضجتو كديشو، كبضغ العمع ك 
أّما ىؤالء األكاديسضضغ الُجُجد، َؼ  ة.لع ُيَذْخرغ أيَّة قزضة، أك ضاىخة في الحضا

مشيجيع كاف كلضج السشيج الػششي القػمي العقضجي. َؼ السخجع ِؿ السقارنة في 
ىحا السشيج، ىػ الثقافة العخبضة اإلسالمضة. َؼ كّل ما يتعارض مع الثقافة ك 

العخبضة اإلسالمضة، ىػ خصأ، ك الرحضح ىػ ما يشصبق ك يتشاغع مع  الحزارة
ك عمى ىحا األساس، ك ىحه السخجعضة، بجأ ىؤالء . ك المتخاث العمـػ ك الثػابت

التي انتقمت إلضيع، مغ  األكاديسضػف الُجُجد أبحاثيع ك دراساتيع عمى السخصػشات
تي كانت نيايتيا الفذل في الت التي قاـ بيا االستاذ عدكز، ك َبْعِج السحاكال
                                            ى نتضجة عمسضة.           الحرػؿ عم

حسمة نابمضػف قبل  كانت السخصػشات قج انتذخت في الحجاز ك حزخمػت ك بغجاد
ك كانت قج كصمت إلى األنجلذ عْبَخ مزضق جبل شارؽ. حتى األكؿ عمى مرخ. 
حثضغ العخب اعتبخ أّباسػ مغخبضا، ك البعس اآلخخ قاؿ ِب أّنو أفَّ بعزا مغ البا

أنجلدّي مغ أبػيغ مدمسضغ. ك قجَّمػا أدّلة عمى الذبو بضغ اسسو ك األسساء 
 ؾَ O -  -اإلسبانضة ك اإليصالضة، حضث أّنيا تشتيي، كسا اسع أّباسػ، ِب الحخؼ

ف عغ حقضقة اسسو، ركدريغػ، خػلضػ، ركنالجك، سضخجضػ...إلخ(. ك راحػا يفّتذػ)
ك ذلظ ِب لمجػء إلى االحتساالت، ك تفكضظ اآلسع، ك مغ ثعَّ تخكضبو إلى أقخب ما 

، ك كتبو عمى كرقة أمامو) أبَّاسػ(أخَح أحجىع االسع،  ػف مغ األسساء العخبضة.يك
السعاني السسكشة التأكيالت ك  فكََّخ في، ك )َأّبا سػف(و عمى الشحػ التالي.تفكضككقاـ بِ 

أْب باسػف(، في )ف صعبًا عمضو إيجاد تأكيل مقبػؿ. ذىَب إلى احتساؿ آخخ كا لو.
ىحا التفكضظ، حاكؿ أْف ُيقخَِّبو إلى الجارج بضغ العخباف، حضث يشادكف بعزيع بعزا 

 أبا جاسع، أك أبػ جاسع(. َؼ قاـ ِب تأكيل االسع أْب باسػف إلى)ِب األلقاب مثل
ياًء(، كانت  االعتساد عمى جػاز َقْمب الػاكأبػ باسػف، أك أبػ باسضغ، ك ذلظ ِب )

)باسضغ(، َؼ كضف َس يترخَّؼ ِب ىحه الحخؼ، حضث أّنو أراد لجيو عقبة الباء في
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أْف يقمبيا إلى الضاء. لػ أّنو نجح في ذلظ، َؿ كاف السعشى قج استقاـ، ك َؿ كاف قج 
َخ في . فكَّ )أبػ ياسضغ(حرَل عمى اسع ال غبار عمضو، كسا ىػ بضغ العخباف

إْذ أفَّ المغة العخبضة ُكِتَبْت، في  يحه التػلضفة.كانو إقشاع نفدو بِ إمالشتضجة، ككاف بِ 
بجاياتيا، مغ دكف تشقضط، حتى أفَّ القخآف أقجس كثضقة تاريخضة لجى السدمسضغ، 
كاف قج ُكِتَب، في البجايات، مغ غضخ تشقضط. ك بشاًء عمضو، رّبسا كانت الباء ياًء. 

لتفكضظ ك التخكضب، ك التأكيل، كانت الشتضجة جضجة ك مقشعة. َؼ كل ما تأمَّل ىحا ا
افتخضو في مػضػع أْخح أحخؼ مكاف أحخؼ ُأَخخ، ك َقْمب أحخؼ إلى أحخؼ ُأَخخ، 

لكشو كاف خائفا مغ اتيامو ِب الَسّذ ِب  العمع قج ُشبَِّق في لداف العخب. كاف ىحا
جو مغ سضاقو اإلليي. لحا صَخَؼ الشطخ إخخاس، أك التصاكؿ عمى كالـ هللا، ك السقجَّ 

في  إثباتو حػؿ ىػية العالع أَباسػ. عغ تمظ الشتضجة األقخب إلى ما كاف يخغب في
 األثشاء، كاف باحث آخخ يعسل عمى نفذ السػضػع، محاكلة معخفة حقضقة اسع

تصبضق احتساالت كالدة أحخؼ اساتو ك أبحاثو في عمـػ المغة، ك خالؿ در أّباسػ(. )
ساؿ أْف يكػف أصل اسع)أّباسػ( أحخؼ، ك تقّسز أحخؼ أحخفًا ُأَخخ. كّضَع احتمغ 
تغضب فَّ األحخؼ األخضخة في األسساء كالكمسات، غالبا ما تتالشى ك أل رسػ(، ك قّبا)ىػ

كاف مختاحا ِؿ ىحا )قّبارسػف، أك قّبار أُسػد(، ك عغ الدسع، لحلظ، رّبسا كاف االسع
أّباسػ(، لحلظ )عمى درجة عالضة َؾ العالع رة ِؿ عالع التأكيل، ألنو يعصي رمدية جّبا

اسسو ىػ) َقّبار أسػد(. ك بجأ راح يذتغل عمى ىحا االحتساؿ. َؼ اعتبخ أفَّ أصل 
عمضو. إذف،  -Phonetics -تصبضق أدكات عمع السػرفػلػجضا، ك عمع الرػتضاتبِ 

ّبارسػد( االسع) قّبار أسػد( يربح مع الشصق في سضاؽ الحجيث بضغ الشاس) قَ 
حضث حخؼ األلف تتالشى أثشاء الشصق، ك حخؼ الخاء ىي اآلخخى تزضع ِؿ ثقميا 

َقّبار أسػد، ) أثشاء المفع، ك ِب التالي، ك مع ىحه التصبضقات، يتحّػؿ االسع ىكحا
شا راح الباحث يتأّمل اسع إلى َقّبارسػد، إلى قّباسػد، ك أخضخا إلى قّباسػ(، ك ى

إال أّنو كقف شػيال أماـ حخؼ  أّباسػ(.)جّجا ِؿ االسع  ىػ قخيبَقّباسػ(، َؼ )
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رخية(، َؾ أبشاء تيامة ك القاؼ، َؼ ىشاؾ فئة مغ العخب تقمبيا إلى الجضع )الس
اليسدة، َؾ أىل الذاـ ك لبشاف، فئة أخخى تقمبيا إلى األلف السيسػزة، أك صعجة، ك 

حثو، أال ك ىي حخؼ بشاًء عمضو، يسكشو أْف يختار الحخؼ الحي يشاسب مػضػع بك 
ك ىػ بضغ  األلف السيسػزة(، ك بحلظ يربح االسع)أّباسػ(. راح يشطخ إلى االسع،)

التحػيخات السسكشة، ك غضخ كبعج التعّسق في التغضضخات ك قضغ مغ نجاحو. الضالذّظ ك 
سع صػتا في داخمو، السسكشة، في عمع المغة، ك التي شبَّقيا عمى االسع، كاف يد

التالي، َغسَّ ة التي أجخاىا في بحثو ىحا، ك بِ ه السحاكلة التعدفضيحغضخ مقتشٍع بِ 
َؾ أّنو لع يقتشع ِب محاكلتو. الصَّْخَؼ عّسا تػّصَل إلضو، ك لع يعمغ عغ الشتضجة، ك 

أّنو يعضر في  يػ ثابت، يكفيت عخكبة أّباسػ، أّما إسالمو، فَ كاف ال بجَّ مغ إثبا
خاصة الباحثػف، ك فَ أنكخ ذلظ. قاـ مغ القبخ ك لػ  يػ مدمٌع، حّتىبالد السدمسضغ، فَ 

اؾ عجد مغ السدمسضغ، ُصشِّفػا العخب مشيع، مشذغمػف عمى إثبات عخكبتو، ألفَّ ىش
مختبتيع  الع اآلخخ ِب حّتى دكف اعتخاؼ الع مختبة العمساء في شّتى السجاالت، ِب 

كف تقجيع حّتى، دالع،عمساء عمى العىع يفخضػنيع كَ  أكثخ مغ ذلظ، ؼَ العمسضة. ك 
        العمسضة.السجامع  كلضة، كقػانضشيع العمسضة إلى السحافل الج نطخياتيع ك

قج سسعػا ِب السحاكالت التي قاـ بيا باحثػف مغ  ىؤالء الباحثػف الُجُجد كانػا
َقْبِميع، مشح قخكف َمَزت، ِب خرػص حقضقة اسع العالع )أّباسػ(. لحا، راحػا 

قة ِب أبحاثيع، ك الشتائج التي تػّصمػا إلضيا، َؼ ربَّسا يفتِّذػف عغ الػثائق الستعمّ 
عثخ الباحثػف أّباسػ(. ) العمسي ؿِ تفضجىع في أبحاثيع السدتقبمضة حػؿ التخاث 

الججد عمى أكراؽ تعػد إلى حقبة دككالبضػس الحي تدكَّج إحجى عذخ إمخأة، ك 
، ك كانت قج أنَجَبْت تدعة أكالد. ك  كاف مجسػع أكالده مغ كانت مشاتاسضا أكالىغَّ

ذكخ ك أنثى(، ك كاف عجد ذريتو، حضغ بمغ ) / كلجاً 82ندائو اإلحجى عذخ/
لقج َركََّد الباحثػف الذباب عمى رحمة /. 2666دبعضغ مغ عسخه/الخامدة ك ال

ـَ إلى قـػ ابخاىضع  ك اسحق، ك تدكََّج كاحجة مغ  حفضجه، رخسانجيذ، الحي َقِج



180 

ضال، قج أنجَبت ثالثة أكالد، خالؿ أربع سشػات مغ بشاتيع) آريئضال(. كانت آريئ
ية إلى بالد زكاجيسا. ك في الدشة الخامدة، التحق رخسانجيذ ِب قافمة متػجِّ 

جة مغ تمظ خالؿ مصالعتيع ِؿ أكراؽ تمظ الحقبة، كقَع برخىع عمى كاحاليشج. 
 العتقخيبو، قجر اإلمكاف، إلى اسع العالسحاكالت، في تفدضخ كتػلضف األسساء ك 

)أّباسػ(. كانت السحاكلة تكسغ في العسل عمى اسع ابغ رخسانجيذ مغ )آريئضال(، 
)ابغ صيضػف(. كاف رخسانجيذ قج ُرِزَؽ ِب بشتضغ ك كلج، ك  =ك ىػ )بغ زيػف( 

. آىافا)الُحب( ىي اإلبشة الكبخى، ك خافا)حػاء( )آىافا، ك خافا، ك بغ زيػف( ىع
                   ف( اإلبغ الػحضج مغ)آريئضال(.                                                        اإلبشة الرغخى، ك بغ زيػف)ابغ صيضػ

كانػا قج حاكلػا تفكضظ ك تخكضب اسع، بغ زيػف ِؿ تقخيبو إلى اسع، أّباسػ، ك ىحه 
السّخة ِب شكٍل مباشخ، ك ذلظ عغ شخيق االفتخاضات. َؼ )ابغ صيضػف( يسكغ 

ب صيضػف(،أك )أباصضػف(، ك ىحا يسكغ تحػيمو إلى )أباصػف(، ك ِب اعتباره)ا
إىساؿ الشػف في آخخ الكمسة، يربح اإلسع )أباصػ(، أك )أّباسػ(، لكشيع رأكا ِب 
أنيع بالغػا كثضخا في محاكلتيع ىحه، ك لحلظ، لع يأخحكا ِب الشتضجة، ك اعتبخكا ِب 

َر الباحثػف الذ أنيع قج فذمػا في مدعاىع. باب تجسضع تمظ الػثائق، َك َكْضِعيا قخَّ
عمى الخفػؼ، ك االنتقاؿ إلى الػثائق التي كانت قج جاءت إلى السخكد مغ عمساء 
أمازيغ. ك بضشسا ىع يزّبػف األكراؽ ك ُيَختِّبػنيا في َمَحاِفَع جمجية، ك إْذ ِب كثضقة 

ُث عغ مغ الػرؽ البخدي تمفُت انتباىيع. اضصمعػا عمضيا. كاف محتػاىا تتحجَّ 
مػضػع مختمف، لكشو عمى عالقة، أك عمى ِصمة ِب السعجدات التي َتْدَخُخ بيا 

صاحب  -العمـػ اإلسالمضة. تقػؿ الػثضقة: أفَّ السيشجس سمضساف، شبعا سمضساف
، أك ِب األحخى، كبضخ السيشجسضغ، سمضساف، كاف يحمع، ك يتسشى أْف يقـػ -اليضكل

أفَّ أبا اليػؿ ىػ جدء مغ الثقافة اإلسالمضة،  ِب بشاء أبػ اليػؿ، ك تذخح الػثضقة
أك ِب األصح، جدء مغ التخاث اإلسالمي. ك أنَّو شاِىٌج عمى كػف الحيغ بشػه ىع 
مغ السدمسضغ، ال بل، أكثخ مغ ذلظ، َؼ أبػ اليػؿ يذيج عمى أفَّ آؿ داكد ىع 
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ىحه  البشاة الفعمضػف، ك عمى أفَّ آؿ داكد ىع مغ السدمسضغ. بعج قخاءتيع ؿِ 
الػثضقة، تسّشػا لػ أفَّ ىؤالء الباحثػف األكائل نجحػا في الخبط بضغ اسع أّباسػ ك 

راحػا يصالعػف األكراؽ التي كانت تجكر محتػاىا  اسع بغ زيػف )ابغ صيضػف(.
حػؿ احتساؿ أْف يكػف االسع شخقّضًا، عخبضا، لكغ ِب تأثضخ التيجئة اإلسبانضة في 

مغ بضغ عذخات األكراؽ التي احتػت عمى محاكالت نياية الكمسة، أك االسع. ك 
الباحثضغ في تحمضل ك تخكضب األسساء، عثخكا عمى بعس مشيا مثل. أبا ايدػ، ك 
الحي كاف في األصل، أبا عضدػ، ك ألف العضغ ُيْمَفع َؾ اليسدة، َؼ صار االسع أبا 

أصحابيا لع  إيدػ...إلخ مغ ىحه التأكيالت، ك كانت ججيخة ِب االىتساـ، إاّل أفَّ 
يكسمػا بحثيع، لكغ كانت ىشاؾ كثضقة ُأخخى تذخح أصَل االسع كسا يمي: االسع ىػ 

أبػ عباس(. لكغ السذكمة اس( يعشي في األصل)أْب عباس(، كالحي ىػ)أْب اب)
لجأكا إلى تحمضل ك تفدضخ آخخ،  ( الالتضشضة، لحلظOفي ىحا التحمضل كانت في أؿ)

( Oإضافة المكشة اإلسبانضة) أّباس، أْي َعّباس، كبِ ف في األصل ىػ أفَّ االسع كاك 
إلى نياية االسع، َؼ يربح )عّباسػ(، ك ِب تبجيل العضغ ِب األِلِف السيسػزة)أ( 
يربح االسع )أّباسػ(، أْي ) عّباُس(، ك ىشاؾ ضاىخة في بمجانشا، ك خاصة في 

يشادكف  -لباغا -السجف ك البمجات ذات العالقات العائمضة، ك العذائخية، الشاس
عّباسػ، سمضسػ، دمحمك، صامػ، خمضمػ، كبخك...إلخ(، ك ) يعزيع ِب ىحه الرضغة

ػط شخشب، ىحا، يتحجَّث عغ ذف، َؼ مخصإظ إّما ِؿ التحّبب، أك الترغضخ. ذل
في الحاؿ، َشَخعػا في كانت ىحه الشتضجة مقشعة لمباحثضغ الذباب. ك  .)َعّباس(العالع

( = ABBASOإحضاء ذكخى، تخاث العالع)َعّباسػ تذكضل ُفَخؽ ك لجاف عمسضة ؿِ 
ؿ َمْغ حاكؿ الصضخاف، ك  ؿ َمغ كَضَع أسذ ك مبادئ ك قػانضغ الصضخاف. أكَّ    أكَّ

في الفضدياء ك ABBASO) )لعالع َعبَّاُس البحث عغ نطخيات احضغ كاف يتّع 
ك في الخياضضات ك الفمظ ك...إلخ، في السخاجع العالسضة ِؿ العمـػ ك االختخاعات، 

اكتذافاتو ك الػيكضبضجيا، كانت تطيخ مقاالت عغ شخرضتو ك عغ عبقخيتو ك 
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أنَّو كاف عالسا فّحا في الخياضضات ك الفضدياء ك الفمظ ك اختخاعاتو، تفضج ِب 
الفمدفة، ك كاف حكضسا ك قانػنضا ك شاعخا ك... ك في نياية السقاؿ يقػؿ 

اتو ك تخجساتو ُفِقَجْت، ك لع يبَق مشيا الكاتب:"ِمغ السؤسف أفَّ معطع آثاره ك مؤلَّف
ِؿ حضاتو أك ُأِخَح عشو".  إال بعس أخبارىا في بصػف السرادر ُمْدتقاة ِمسَّْغ َتْخَجعَ 

عجبا! لساذا لع تِزْع آثار ك نطخيات العمساء الحيغ كانػا معاصخيغ لو، لساذا لع 
حتى مدػدة نطخية  َتِزع قػانضغ الفػازيو ك نضػتغ ك فضثاغػرث؟ ك لساذا لع تبقَ 

                                 أك قانػف رياضي أك فضديائي مغ إبجاعاتو ك اكتذافاتو؟!                                                           
مشح أْف انتذخت ىحه السعمػمة، قبل ما يقارب الدبعضغ عامًا، أصبحت شخشب 

رّبسا كاف في فرل الخبضع، حضث يخخج أىالي  لدشة.دارًا، ك أصبح ليا يػما في ام
، أْشَبو ما يكػف، يػما  القامذمي، مع عائالتيع، إلى شخشب. ك كاف ذاؾ الضـػ

يرعجكف إلى قّسة ابات، الرغار ك الكبار، يمعبػف، كخنفالضا. كاف الذباب ك الذ
( يفعمو قبل قخكف. ل كغ التّمة، ك يفعمػف ما كاف الذاب البدضط )ىامبارسـػ

أّما شخشب، أخح شابعا ديشضا.األىالي لع يكػنػا يعمسػا ذلظ، حّتى أفَّ يـػ زيارة 
الجضل األكؿ مغ الجارسضغ، ك الحيغ كانػا معاصخيغ ِؿ ىحا االكتذاؼ التاريخي، 

عخفػا حقضقة األمخ، ك كانػا مدتغخبضغ مغ السػضػع. لكغ الزخبة كانت قج أخحت 
ك عالسي، كاف قج أصبح عاِلسا عمى السدتػى المكانيا، كسا ُيقاؿ، ك ىامبارسـػ 

اإلسالمضة، ك بعج أْف أصبحت تعقج السؤتسخات بعج أْف تبّشتو األمة العخبضة ك  خاصة
 العمسضة، كلَّ عاـ، في جامعات  الجكؿ العخبضة، ك ِب شكٍل دكري، تحت عشػاف 

                             "تاريخ العمـػ عشج العخب".                              
ُد إذف! نحغ أيزا خخج مغ كسصشا عاِلسًا، ك ما الزضخ مغ ذلظ، ىكحا ك اف يخدِّ

ىل الغخب ىػ أكثخ ذكاءًا مغ الذخؽ؟ شبعًا كانػا يقػلػف ذلظ ِب أىل القامذمي.
(. ىكحا إذف! َؼ أنصػ الَقػَّاؽ ربَّسا يكػ. كاىضةركٍح ف   ف مغ عذضخة)ىامبارسـػ
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عائمتو ِب جانب و( يقع خارج السجيشة ِب قمضل، ككاف يدكغ ىػ ك مُ كاف َمعسمو)َمْذغَ 
ِب القخب مغ  ى الَكِتف األيدخ ِمغ نيخ الجغجغ.كاف السعسل ك البضت عم .معسمو

بضتو كاف الَذالَّؿ، َمْدَقط السضاه، الذاّلؿ لع يكغ مختفعا كثضخا. لكغ ِب الشدبة لشا، 
في كثضخ مغ األحضاف، كشَّا معشى الكمسة.  كلّ في ذلظ العْسخ، كاف يبجك َشالَّاًل ب

َمت تحت الذالَّؿ. كشَّا نَتَحجَّى َبْعَزشا في  ( (GOLEندبح في اؿ كػِلو التي َتَذكَّ
اّلؿ غصداً القفد ِمغ عمى الكتف األيسغ  ز عمى  َع الخَّاس(.)ِؿ الذَّ ك كشَّا نتَمرَّ

 في غسخة العسل في الداحة بشاتو َلَعمَّشا نذاىج أجداء مكذػفة مغ أجدادىغَّ ك ىغَّ 
ِمّشا كاف  زاً مغامخاتشا لع تخُل مغ شقاَكة السخاىقضغ، إْذ أفَّ بع الخمفضة ِؿ السعسل.

كاف يسارس العادة الدخّية ِب  الدَِّلل)القامضذات(، كيختبئ خمف األشجار ك 
استحزار الدضقانات، التي لع َيَخىا، ِمْغ أجداد البشات السشيسكات في العسل ِؿ 

      تو الجشدضة ال غضخ. زضخ شضغ الرمراؿ، ك إنَّسا التي يخاىا في ُمَخضِّمَ تح
عشج الغخكب، كاف يذعل الكػر ِؿ َشّي ما أنَتجو خالؿ يػمضغ مغ العسل. حضغ يبجأ 

جخاف األسػد الكثضف فػؽ اشتعاؿ الشار في الكػر، كانت تتَجسَّع سحابة مغ ال
ىحا إْف كِجَجِت الخياح َس تدػقيا الخياح، تدبح ِب بطء ِب االتجاه الحي الكػر، ك 
كاف السذيج ليب الشار يخخج مغ مجخشة الكػر. في أحضاف كثضخة، كشَّا نخى أصاًل، ك 

ر ثالث مخَّات في األسبػع. ك يتكَ  في كلِّ َمخَّة، حضغ نخى الجخاف مغ شخؼ بضت خَّ
                                                  لى سػؽ السجيشة. الَقػَّاؽ، كّشا نعخؼ ِب أنَّو يذػي ِجخاَره ِؿ يأخحىا، في الغج، إ

ر ثالثة أياـ في  مخكره مغ الحارة ِب اتجاه بضتو، قادما مغ الدػؽ، كاف يتَكخَّ
األسبػع. ك ما َجَعَمشا نالحقو كسا الكالب، ك نصمُق تعمضقات مدضئة إلضو، ىػ سضخه 

   حخيس ماردك لشا عمى مالحقتو. البصيء، ك َتَخّنحو في بعس األحضاف، ك ت
أكثخ التعمضقات كانت تشتيي ِب آنصػ الدكخاف، أمَّا باقي الكالـ َؼ لع نعْج نتَحكَّخه. 

ىحا الخجل الذاشخ، الكادح، السدالع، لع ُيِذء إلى أحٍج. في األياـ التي يكػف 
قابل فضيا في السجيشة، ِب التأكضج يكػف قج أمزى كقَتو في السصعع الكالسضكي م
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الحسَّاـ العائمي، أك أّي مصعع آخخ مثمو في قمب الدػؽ، َقخيب مغ الَعَخَسة ك 
)كاف األىالي ُيَدّسػف َخؽ مع سسكة ك قمضل مغ السخمَّليكػف قج َشِخَب بصحة عَ 

ىحه السصاعع الرغضخة ِب الَخسَّاَرات(. ك حضغ كاف يسخُّ مغ الحارة، يكػف، حْتسًا، 
يا إلى بضتو.                                                                                              خارجا مغ الخسَّارة، متػجِّ 

َؿ إلى ما يذبو قصعة حمػى تحت الذسذ.  تبضَّغ فضسا َبعج، أفَّ مشدلو كاف قج تَحػَّ
السػقع يتَجسَّع عمضيا الحباب ك الحذخات الداحفة، ك يعػد ذلظ إلى كجػد البشات ك 

 الَصَخفي ِؿ السشدؿ ك العالقات السشفمذة ِؿ أبشائو الذباب.      
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-15 – 
 تذابظ األركاح، ك تداقط الشجـػ

في نياية الذيخ الخابع مغ كصػؿ سارك إلى بمج الخفاؽ، كَتَب إلى صجيقو 
ك سفاجئ قخاره الرسالة، معبِّخا فضيا عغ صجمتو ِبالػاقع، ك َخبَّخه ِب األردني شارؽ 

سػؼ يتابع تحرضمو الجامعي ىشاؾ. لع يحكخ الرادـ. إنو عائج إلى سػريا، ك 
مشو أْف يبقى  الدبب، أك األسباب، التي جعمتو يتَِّخح قخار العػدة إلى الػشغ. َشَمبَ 

أك ضاف َمخَّة أخخى، إّما في سػريا، يمتق أنيسا َس  أكََّج لو ِب  عمى اتراؿ معو، ك
                                                                        في األردف. 

في الػاحج ك العذخيغ مغ ديدسبخ، أْقَمَعْت شائختو إلى دمذق. كاف حديشا، ال بل 
كاف مَحصَّسا، ضائعا، تائيا، لع يأبو ِؿ الحضاة مغ حػلو. َفَقَج اإلحداس ِب الػجػد، 

َؾ الَسَضالف إلى إحجى الجيات ِب  الحاّدة ِؿ الصائخة.حّجى الحخكات حتى أّنو كاف يت
نيا إلى مدتػى أدنى، أك ِب شكٍل مخضف، أك اليبػط السفاجئ مغ مدتػى شضخا

البخكؽ. كانت خصػط الذحشات كانت ككأنيا ترارع المضل كالرػاعق ك  العكذ.
، ك َلْسعات البخؽ تكذف  عغ كجػه الكيخبائضة السترادمة تخسع حجكد الغضـػ

د.للخكاب السحعػريغ. ا كانت تيخب يسضشا ك يدارا.  ع تيجأ الصائخة في مداٍر مّحجَّ
تيبط، ك ترعج كي تخخج مغ دّكامة العاصفة السصخية تارة، ك مغ عاصفة الَبَخد 

خرػصا كاجية قسخة سحخكات، أك عمى نػافح الصائخة، ك الخصضخة، إْف عمى ال
ب. يشطخكف إلى الفخاغ ك السجيػؿ. القضادة. كاف الرست سّضج السػقف بضغ الخكا

في بعس األحضاف، حضغ كانت الصائخة تقـػ  ِب حخكة قاسضة، إّما صعػدا، أك 
َقة، حضش حاؾ كاف انعصافا، أك تقـػ ِب مشاكرة شارئة ِؿ التخمُّز مغ كارثة محقَّ

كانت ترجر أصػات ك استغاثات، َؾ َرّد فعل ال إرادي  الحعخ يدضصخ عمى الخّكاب.
سػقف الخصضخ الحي ىع عمضو. أّما سارك، َؼ كاف يتابع كلَّ الحخكات ك عمى ال
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يشطخ إلى كمضس الػضعضات التي تسخُّ بيا الصائخة دكف أْف يخؼَّ لو جفٌغ. كاف 
يشطخ إلى مخاكح السحخكات، ىي تزخب نافحتو. ى حبات البخد، ك إلجػاره، ك البخؽ بِ 

د األماكغ التي َس َتَتَمقَّى صجمة رِ ك  َير السخكحة في حاؿ تحّصسيا. كاف يتػقع ُيَحجِّ
أحٍج مغ الخكاب.  دكف اصصجاميا ِب  تختخؽ حاجد نافحتوقَصع مشيا ك  ِب أْف تصضخ

كاف  ية، انذصخي، تشاثخي، ىّضا تحّصسي!ىّضا اسقصي إلى الياك  كاف يرخخ صامتا.
، مداجو سضئا ِؿ الغاية. بضشسا ىع في ىحه الحالة السخبكة، ك ىحا الػضع الخصضخ

كاف الػقت َفْجَخ الثاني ك ) !سسعػا نجاًء مغ مكبخات الرػت يقػؿ: "صباح الخضخ
. أنا الكابتغ كػتػزكؼ، أرجػ أف تكػنػا ِب خضخ، ك أرجػ (العذخيغ مغ ديدضسبخ

أْف تيجأكا، َؼ ال شيء يجعػا إلى القمق ك الخػؼ. مجّخد عػاصف رعجية، ك أّنشا 
 ضجة".عمى كشظ الخخكج مغ دائختيا. رحمة سع

معطع الحيغ يعخفػف سارك، أىمو ك أصجقاؤه، كانػا يتشاقمػف األحاديث فضسا بضشيع، 
يعػد إلى البمج. كانػا يغسدكف  الحي جعمو يتخؾ جامعة الخفاؽ، ك حػؿ الدبب

إّنو يحّبيا، ال أّنو لع يِصق االبتعاد عشيا، كأّنو عاد ِؿ أْجِميا. ضسشًا، إلى نجى، أيْ 
لعذق. الُيضاـ، اَحع الُحّب نفدو. إّنو الَػَلو،إّنسا ىػ رَ ذ ُحّبًا، ك يحا لضبل يعذقيا. فَ 

ُحب.           إّنو، ك ِب كمسة، التحمضق في                                 الفزاءات فػؽ الغضـػ ك الدُّ
عسو ك عػدتو ىحه، جعمتيع يدتحكخكف سمػكو العذقي، في بجايات تفتُّح بخا

نة، ك مشطػمة حػاّسو، األر ية، ك نزػج ُغَجِدِه الغخيد  ضضة مشيا اكتساؿ شبكضتو السمػَّ
راحػا يدتحزخكف مذاىج ك مػاقف ِؿ ىحا الفتى الحي يجتاز البخزخ  ك الدساكية.

                                             في احتفالضة إليضة.               
َق. َؼ َقْج كاف مكتػبا إفَّ القجر السكتػب في دفتخ مػالضجه مشح بجء الخ مضقة، قج تحقَّ

ؿ قج ُخِجَع،  إْذ أفَّ هللا،  سثابة فأر السختبخ.ّنو كاف بِ أك في صفحتو؛ ِب أفَّ َجّجه األكَّ
جعمو مشتربا عمى ػاف، ك تذكضل ىحا الحضكمغ باب التدمضة لضذ إاّل، قاـ ِب 

ل الفخكؽ بضشو ك بضغ الحضػانات األُ  قائستضو.            خخى. راح يخاقبو ك يدجِّ
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كاف كسا اآلخخيغ، يقفد، يخكس ك يتدّمق األشجار. يقتل ك يأكل، ييخب، يختبئ 
في الكيػؼ. يرشع أدكات مغ حجٍخ، ك مغ فخكع األشجار ك أغرانيا. ُيْرِجُر 

أصػاتا َؾ غضخه مغ الحضػانات. كاف هللا يزحظ مشو، حضغ يفذل في القبس عمى 
ي تذكضل أداة صالحة ِؿ االستعساؿ. ك ِؿ حجٍخ، أك غرغ شجخ، ك حضغ يفذل ف

مّضدة َتَقاُبل اإلبياـ مع األصابع اأُلخخى.  هللا التغمُِّب عمى ىحه السعزمة، أعصاه
ىحه السّضدة اقترخت عمضو فقط. لع يسشحيا ِؿ فرضٍل آخخ مغ الحضػانات. ك بعج 

عّضشة مغ و ىحه الَتَستُّعو ِب ىحه السّضدة، الحَع هللا تصػرا نػعضا في  أدائو. أعجبت
َد لِ  ألفالؾ نطامًا تدضخ كفقو، ك ِؿ الحضػانات الكائشات التي خمقيا. كَلّسا كاف قج َحجَّ

اأُلَخخ قانػنيا الخاص بيا، َؼ في ىحه الحاؿ، ال حاجة ِؿ إشغاؿ نفدو بيا. لحا، 
راح يذتغل، فقط، عمى ىحه التجخبة، عمى ىحه الَعّضشة. الحَع ِب أفَّ ىحا الحضػاف 

 لتالعب بيا ك تذكضميا كضفسا أراد.دتصضع اإلمداؾ ِب األشضاء جضجا، ك يدتصضع اي
    الحَع ِب أفَّ عزػه الحكخي لع يتغّضخ، ال شكال ك ال حجسا، ك أنَّو، ىػ نفدو ك
اإلنداف األّكؿ(، غضخ مباٍؿ ِؿ ىحه السدألة. لحلظ رسَع سضشاريػ خبضث، ك ىػ )

ا العشرخ ىػ حضػاف مثمو، مختمف عشو إضافة عشرخ ججيج ِؿ السدخح. ك ىح
تصخأ عمى حضاتو. ت التي سَ السدتججاأنثى(. كراح يتخضَّل سمػكو كترّخفو ك )جشدضا

أك رغبتو ( عغ رأيو، -اإلنداف-الحي َسّساهذلظ دكف أف يدأؿ الحضػاف الحكخ) فعلَ 
ىكحا  ك مختاحاً  دكف أْف يدألو ما إذا كاف راضضاً ك  في إشخاؾ أنثى في حضاتو.

      ك الدؤاؿ الحي يتػجب عمى هللا أْف يُخدَّ عمضو، ىػ:دكف أنثى في حضاتو. 
                                       لساذا كاف السخمػؽ األّكؿ ذكخا، ك لع يكغ أنثى؟                                    

نثى ِب تمظ إلى ىشا، لع يكغ ِؿ سارك نرضبا في الػجػد. أّما بعج أْف خمَق األ 
راَح الخالق يخاقبيسا، فػَر السجيء خخافضة، َؼ األمخ اختمف. الصخيقة الكػمضجية ال

األرض، ك  َشَخَعت األنثى في التقاط ثسارمغ حجكده. ِب األنثى إلى مكاف قخيب 
قيا، تخمي الزاّر مشيار  بعس الحذائر ك األعذاب. ك تأكل الشافع.  احت تتحكَّ
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سشّبو ك مدمار. كَ ضجىا. تدتعسميا َؾ مشكػش ك لصػؿ بِ كانت تحسل قربة متػسصة ا
ترجر مشيا أصػاتا مختمفة.  َبَحَثْت عغ ماء ِؿ الذخب، عثخت عمى يشبػع مضاه 
َضْت ِؿ مػاقف  عحبة في الجػار. كانت تتدمَّق األشجار ِؿ تقصَف الثسار...  تعخَّ

لظ ِؿ كثافة صعبة، أكثخ مغ مّخة، ك ىي تتدمَّق ك تشدؿ مغ عمى األشجار، ك ذ
األغراف ك تفّخعاتيا الخفضعة السشتذخة في اتجاىات َشّتى، ك خاصة حضغ تعمق 

األغراف، أك الفخكع بضغ ساقضيا، ك لحلظ لع تُعْج تتدمَّقيا.                                               
ًا ذات مخة، سسعْت خذخذة ك صػتًا يقتخب مشيا. رأْت حضػانًا يذبييا، يحسل عر
غمضطا في يجه مرشػعا مغ غرغ شجٍخ. يزخُب ثسار األشجار ِب عراه. يأكل 

بعزًا مغ نباتات ذات سػٍؽ لضمضكّضة المػف. كاف سائخا ِب اتجاىيا دكف معخفتو ِب 
كجػدىا. اختبأت خمف شجخة ضخسة. راحت تخاقبو. رأت جدجه ِب كضػح، ك رأت 

يزا الحطْت الكتل المحسضة أمتجّلضة تحت سّختو بضغ فخحيو، ك  زائجة لحسضة
السقصػعة مغ صجره. َتَمسََّدْت جدجىا، ك خاصة تمظ األماكغ التي فضيا اختالفات 
بضغ جدجىا ك جدج شبضييا. أصَجَرْت صػتا مغ القربة ِؿ معخفة َرّد فعمو عمى 

صػتا مغ أصػات  صػت القربة. لكشو لع يأبو ِؿ ذلظ، تابع سضخه ك َؾ أنَّو سسعَ 
لكغ ىحه السخَّة، مغ حشجختيا. في الحاؿ، بة.عاكدت إصجار الرػت، ك حضػانات الغا

ى جانبا إلى خمف شجخة كبضخة، ك راح يتمسَّذ ىخاكتو الزخسة  تػقََّف مشجىذا. َتَشحَّ
ِب كمتا يجيو. نطخت األنثى إلى حضث كاف، َؼ لع تجْجه في السكاف. عاكدْت إصجار 

ِؿ مخَّة، يدسع ىحا الرػت الحي ال يشتسي إلى  الرػت مغ حشجختيا. إَنو، ِؿ أكَّ
د عمى سساعيا.ا الرػت، فذَل في السحاكلة  حضغ أراد محاكاةك  ألصػات التي َتَعػَّ

ُسعاال مخشػقا. أّما األنثى، َؼ أشمقت، َبَجؿ الرػت، كاف يرجُر فحضحا ك فَ  األكلى.
عا ككَ  ة نجَح الحكُخ أنَّيا تشصق أحخفا مجيػلة. في ىحه السخَّ ىحه السخَّة، صػتا متقصِّ

ِب إصجار صػٍت شبضو ِؿ الرػت الحي سسعو. ك حضشيا، صار اإلثشاف يرجراف 
األصػات، ك َؾ أنَّيسا يفعالف ذلظ ِؿ االشسئشاف ك التعارؼ. ك في األثشاء أضيخت 
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األنثى نفديا لو، ك ما أْف رأىا، حتى أخَح الحضصة، ك راح يشطخ إلضيا مغ خمف 
حسضة الستجّلضة مغ صجرىا، ك مغ الجدء السقصػع مغ  الذجخة. انجىر مغ الكتل الم

بضغ فخحييا. يبجك أفَّ جدجىا لع ُيٍثْخ فضو أّية أحاسضذ جشدضة، ِؿ أنَّو ُخِمَق ىكحا 
ؿ مغ الصفػلة، عْبَخ السخاىقة،  كبضخا بالغا، لع يخضع حمضبا، ك لع يَخ أثجاًء. لع يتحػَّ

شخَع االثشاف في إصجار أصػات . ذكخه أبجاً  إلى البمػغ، ك لع يرجْؼ أْف انترب
مختمفة الجرجات ك الحّجة. كانا يخاقباف بعزيسا، ك يدّجالف ردكد األفعاؿ عمى 

األصػات السختمفة في ذاكختيسا الحضػانضة. تختبئ األنثى خمف الذجخة، ك ترجر 
و، ك صػتا حاّدًا، حضشحاؾ، يخكس الحكخ ك يختبئ خمف أقخب شجخة. يخاقب محضص

ضخى ما الحي يحجث، ك ِؿ معخفة ما حرل ِؿ شبضيو مغ شخؼ الذجخة لِ يسُج رأسو 
عة  د أصػات متقصِّ . إّنو مجخَّ الحي اختفى. بعج حضغ راح يبخشع ِب كالـ غضخ مفيـػ

اتجاه ِب نبخات متشاكبة في الحّجة ك الخفػت. قَحَفِت األنثى ثسارا كاف في يجىا ِب 
ك استقخَّ عمى ُبْعِج أمتار مشو. رأى أيغ  األرض َخْذَخَذةالرػت. أْحَجَث ارتصامو بِ 

. خخَج مغ مخبئو ك سار مشحشضا ِب اتجاه الذيء الحي َرَمْتو. أخحىا ك ىػ  استقخَّ
َذ الثسخة. َقخَّبَ  يا ِب يَتَمفَُّت يسشة ك يدخة ِب حخكات سخيعة، َتَحدَّ يا إلى أنفو. َعزَّ

تا ي األثشاء، أصجَر صػتا خافف تأكَّج مغ صالحضتيا ِؿ األكل.ك  راح يتحّكقياحَحر، ك 
ْت كأنَّو يجعػ شبضيو إلى في مػجات مشحشضة غضخ حاّدة، ك  مذاركتو الثسخة. َردَّ

َر كالىسا االقتخاب مشحشضات صػتو.  سػجات قخيبة جّجا ؿِ عمضو ِبسثِل ما فَعَل، ك بِ  َقخَّ
نحػه، ك ىػ أيزا َمذى نحػىا.  مغ بعزيسا، ك لكغ ِب ححٍر شجيج. َمَذتْ 

خ إلى صجره ِب َفَدٍع ك انجىاش، ك كأنيا تبجي لو صار  ْت تبخبخ ِب أصػاٍت، ك تؤشِّ
أسفيا ك حدنيا عمى السراب الحي أَلعَّ بو. رّبسا أثشاء صخاعو مع حضػانات ُأخخى. 
ك تَغضََّخْت نبخة صػتيا، أثشاء اإلشارة إلى الجدء الستجلي بضغ ساقضو، ك كانت تعابضخ 

ك السفاجأة مغ رؤيتيا ِؿ ما بضغ ساقضو. ِب الصبع، ىػ  كجييا تجؿُّ عمى الِخضى،
كانت دكائج ك الشػاقز في جدجىا. اآلخخ كانت لجيو نفذ االنصباعات حػؿ ال
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َؼ  شيسا لع يجخال، َبْعج، شػر الزحظ.َس تزحظ مغ مذيج قزضبو الستجّلي، لك
، مخحمة الزحظ ال زالت بعضجة عشيسا. اآلف يسارساف حضاتيسا مثل أقخانيسا

اقتخبا مغ بعزيسا، تقمَّرت السدافة بضشيسا. راحت تمكده ِب خخى. الحضػانات األُ 
ة فعمو. بضشسا ىػ، َمجَّ يجه إلى شعخىا، تخاجعت ِب شكٍل  شخؼ يجىا، ِؿ تتبّضغ ردَّ
خاشف، خػفا مشو. لكشيا تأكَّجْت، َبْعَج أَلٍْي، مغ أّنو لع يقرج إيحاءىا. اقتخَبت 

قزضبو الستجّلي، َشبَّيتو ِب السدمار الحي معيا. صارت مشو، ك راحت تشطخ إلى 
تتحجَّث إلضو ِب لغة ال يعمسيا إاّل الخالق. كانت تقػؿ لو إفَّ ىحا، مذضخة إلى 

قزضبو، مثل ىحا، َقْرُجىا السدمار، ك رَكَعت عمى ركبتضيا، أخَحت قزضبو في فسيا 
مشو. أّما ىػ، َؼ ك راحت تشفخ فضو، لكغ دكف نتضجة. لع يرجر صػت السدمار 

ثيا، بِ  يقػؿ ليا، مذضخا إلى نيجييا،  شفذ المغة التي ال يعمسيا إاّل الخالق.راح يحجِّ
تمظ الذجخة. َضعَّ ثجييا بضغ يجيو، معتقجا مظ، َقْرُجه الثسار السعمَّقة بِ أنَّيسا مثل تبِ 

قيا مغ حمستيا ِؿ معخفة شعسيا، أراد قصفي ا مغ أّنيا نػع مغ الثسار. راح يتحكَّ
ابتعجت مشو. استغخب ِؿ ىحا الذيء سيا ِب فعمتو. صخخت مغ كجعيا ك صجرىا، آل

في األثشاء، أْشَمَق هللا ضحكة مجمجمة، اىتدَّت الشجـػ مغ مَّق عمى صجرىا. السع
صجاىا. َضَخَب الكفَّ ِب َكّف، ك ىػ في قسة الدعادة مسا يخى مغ ردكد أفعاليسا 

ي جيميسا)فاقجاف ِؿ الغخيدة الجشدضة(، ِؿ بعس ِؿ ما ىسا عمضو. تخكيسا ىكحا، ف
الػقت مغ الدمغ الدساكي. َفكََّخ )فضسا بضشو ك بضغ نفدو( ِب صخاحة تامة، ك شخَح 
األسئمة الػجػدية ك السرضخية، ك خاصة، فضسا يتعمَّق بو ىػ ذاتو: إذا اكتفضُت ِب 

ق؟ كَضْعُت ِؿ الكػف ما ىػ مػجػد، ك ِب ىحه الكضفضة، َؼ ما العْبخة مغ ىحا الَخمْ 
ؾ كْفقيا كلِّ األفالؾ، َؼ أصبَح  ُمَبْخَمجًا، ك ال حاجة ِؿ تجّخمي  قػانضغ دقضقة، تتحخَّ

                                                               المحطي، الضػمي، الذيخي، أك الدشػي، في عسل الكػف.        
عُت ليا قانػف التػّحر. ك ىع أيزا لضدػا ِب الحضػانات البخية ك البحخية، كَض 

حاجة ِؿ تجّخمي في حضاتيع، ال في الَبخِّ ك ال في البحخ، ك ال حّتى في الدساء. 
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بقي ىحا الشػع، أك ىحا الفرضل، مغ الحضػانات، ك الحي يسّثمو ىحاف الكائشاف. َؼ 
خكع َس إذا تخكتيسا ىكحا، دكف جشذ ك عمى ىحه العفػية ك البداشة، َؼ السذ

يكػف قج انتيى، ك الفذل َس يكػف قج َأْفَدَج التجخبة، ك سػؼ أبقى كحضجا في 
، ييابشي،  ىحه الختابة الكػنضة. ك لغ يكػف ىشاؾ كائشًا يحبشي، يكخىشي، يتجّخأ عميَّ

لخضخ، ك َمْغ أخجعو ك يعبجني. ك لغ يكػَف ىشاؾ َمْغ أىجيو إلى شخيق الشجاح ك ا
خ ك الخجيعة ك الَسْكخ. في ىحه الحاؿ َس أكػف أجعمو يشدلق ُأِضمُّو ك  إلى شخيق الذَّ

َدَبِب ىحا السمل ك الكآبة ك الضأس، بِ عجمو؛ ك لع أُكْغ، ال فْخَؽ بضغ كجػدي ك  َؾ أفْ 
 ربَّسا ألجأ إلى تجمضخ ما خَمْقُتو، ك كأفَّ شضئا لع يكغ. ك ِؿ أنَّشي بجأُت ىحه التجخبة،

نَّشي أنا الخالق ك سّضج األكػاف ك الحضاة، َؼ يجب َؼ َس ُأكسمو حتى الشياية. ك أِل 
أْف أكػف ممكًا عمى كائشات يعبجكنشي، ك أكػف مخجعيع األكؿ ك األخضخ، القاضي 

أنا أمشُح الحضاة ك ُأنيضيا متى شئُت. َؼ الغاية مغ تجخبتي ك في حضاتيع. األكحج 
تَظ ىؤالء بعزيع في ىجفي مشيا، ىػ أْف تدتسخَّ لعبة السػت ك الػالدة، ك أْف يف

خة ِؿ تشفضح خصَّتي الكػنضة، أنا  بعزيع اآلخخ، ك َس َأضُع بضغ أيجييع أسمحة مَجمِّ
خ الساكخ ك ك أنا هللا، أنا الخالق  . السجمِّ

ل. الشػع  أرسَل هللا نػعضغ، صشفضغ، مغ األسمحة إلى ذاؾ الحضػاف)اإلنداف( السَغفَّ
ؿ ىػ ذلظ التقابل الدحخي بضغ إبي اأُلَخخ، أّما الدالح امو ك أصابعو األربعة األكَّ

يػ البخكتضشات السشتجة ِؿ القشابل الحرية، بل الشػكية، ال بل أخصخ مشيا الثاني، فَ 
ك مغ اليضجركجضشضة، اال ك ىي القشبمة الجشدضة، ك التي َركََّد إنتاجيا في الخرى 

اآللضتضغ ىاتضغ ك السبايس. إذف أىجى الخالق آلضتضغ ِؿ اإلنداف الحي خمقو، ك 
بعزيع، ك لساذا يقتمػف  الحضاة، السػت ك الػالدة. كضف يقتمػف ىسا ماكضشة القتل ك 

الشدبة لي، في كلِّ محبحة، ىحا لضذ ميّسا ِب كع عجد الحيغ ُيْقتمػف بعزيع، ك 
السيع ىػ أْف ُيّجمِّخكا بعزيع ك يحبحػا بعزيع، ك مغ ثّع يشكحػا بعزيع ِؿ إنتاج 

ىكحا بجأت بخكتضشات السػت ِب اإلنتاج. ذة الغبّضة. لسفتخسة الستػحّ ىحه الحضػانت ا
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اكتذفا سخَّ الجشذ)ارتعاشة الخاليا( قبل الُحّب. ك حضغ بجأا ِب مسارسة الجشذ، 
صار ِؿ سارك نرضبا في الػجػد. أّما هللا، ك لكي يجعل الَحْبكة متضشة، متخابصة ك 

امغ في العضر معا، راح يعاتبيسا متساسكة، ك لكي يجفعيسا ِؿ التكافل ك التز
عمى فْعَمتيسا)مسارسة الجشذ(، ك رماىسا، ىكحا، بضغ أحزاف الصبضعة متخّمضا 
ه  عشيسا، َؾ باقي إخػتيع)الحضػانات( في الحضاة. تأمََّل سارك في مػضػع َججِّ

األكؿ مشح تذكضمو مغ التخاب، أك الخمل الشاعع، ك إْف كاف هللا قج َبَرَق عمضو أثشاء 
ـْ َفَعَل شضئًا آخخ، ربسا يكػف قج باؿ عمضو. أّما ِب خرػص عالقتو  ترشضعو إّياه، أ
َخ حجيثو مع خدخك  ِب األنثى التي خمقيا هللا دكف أف يبرَق، أك يبػؿ عمضيا. تحكَّ

الفارسي، أثشاء زيارتو ِؿ العذاؽ السدركعضغ في صفحة الدساء، بضغ الشجـػ ك 
و: أريج زيارة َجّجي األكؿ ك إمخأتو، ىشا بضغ األحجار الفزائضة. حضشيا قاؿ ل

خ، أيزا، ِب أفَّ خدخك قاؿ لو، آنحاؾ: "ِب أّنيسا لع  أيقػنات ىؤالء العّذاؽ، ك تحكَّ
أعاَد سارك تقضضع انا أدكات ِؿ اإلنجاب لضذ إاّل". يكػنا عاشقضغ الَبّتة، ك إنَّسا ك

ؿ ِؿ األنثى األكل ى، ك تداءؿ، لساذا َس السػقف، في مدألة عذق الحكخ األكَّ
نعتبخىسا عاشقضغ، أك حّتى حبضَبْضغ؟ ىل كاف ىشاؾ أنثى ُأخخى، أك ذكخ آخخ، كي 

              يختار أحجىسا اآلخخ مغ بضغ َحْذٍج مغ البذخ؟.                                                                                  
عسضقا في مػضػع العذق، ك ما حرَل مع اإلنداف  َشَخَع سارك في التفكضخ

يا كضضفة معضَّشة مخسػمة ُمْدبَ  دخَل في قا؟  األكؿ. ىل َعذقا بعزيسا، أـ أدَّ
الخضخ ك الذخ، ك ِب  ية حادة مع ثشائضة الخكح ك الجدج. الُحّب ك الغخيدة.مػاج

ي الرحػ التالي، الدساء ك األرض. صارت ىحه الثشائضة تقمقو، تالحق تفكضخه، ف
ك السشاـ. باَت رىضشًا ليا، ك صارت نفدو تختمج ك تشبعث مشيا مػجات ركحانضة، 

ك راحت تجاعُب األثضخ الكػنّي، حّتى اىتدَّ محضط صجيقو الفارسي، خدخك، 
ُع أناشضج الحكسة ك الُحبِّ ك  الداكغ في حجائق الُشػر، حجائِق آىػرامددا. إنو ُيَخنِّ

ع الرجؽ ك الخضخ ك الدالـ. أدَرَؾ خدخك، بعج تحمضل الجساؿ، ك ُيَختُِّل أقانض
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 .الحبحبات الرادرة مغ َنْفٍذ أرضضة، ِب أّنيا تعػد إلى صجيقو العاشق سارك
حضاتضة. إنَّو اماـ مشعصٍف  َعخَؼ ِب أّنو يعاني مغ مذكمة ما، أك ُقل، معزمة

قبَل فدو. الدساكي، ِب عَسل اإللو ن يبحُث في مػضػع يتَعمَّق ِب العخش خصضخ.
أف يترَل خدخك ِب سارك، راح يبحث في َمَمفِّ صجيقو عغ الخمػز ك التعاكيح 

الدحخية، ك التشبؤات ك إرشادات الجراكير ك العّخافضغ، لكي يكَف عمى العػامل ك 
قخأ في صفحة مغ ممفِّو. و يػاجو األساس، السشبع، األصل. السؤّثخات التي جعمت

ماشضا في شػارع دمذق، ك ِب الزبط، قبل القرخ أنَّو في أحج أياـ مايػ، كاف 
فو، ك تعخض خجماتيا عمضو.  العجلي ِب خسدضغ متٍخ، ك إْذ ِب عّخافة سسخاء تتمقَّ

انتبو سارك إلى شكميا، ك تػقََّع ِب أْف تكػف إمَّا مغ عخباف بشي إسخائضل، أك مغ 
نضا، ك إنسا إحجى دكؿ الذساؿ االفخيقي. لع تكغ سسخاء َؾ سّكاف مالي أك تشدا

ي. كاف شعخىا أسػدا فضو سسختيا أقخب إلى الذعب الجدائخي أك المضبي أك التػند
مػف التخاب الحجيجي، أكثخ فاتحا مغ لػف الحّشاء، كاف أجعجا ك ُمْدجال خرالت بِ 
قا بِ عمى كتفضي خصػط خزخاء. كانت الخخزات السمّػنة ا فػؽ شاؿ أصفخ المػف معخَّ

تضغ، فػؽ صجرىا الغائب خمف فدتاف مدركر. كانت تتجّلى في عقج، ذي َلفَّ 
تحسل حقضبة مغ قساش مذخشب، أك ما يذبو الحقضبة، ك ِب التأكضج تحتػي عمى 

عّجة شغميا. كانت األكشاـ كاضحة عمى ذقشيا ك ضاىخ كّفيا، ك كانت تكحضمة 
 ػاحجع تتجاكز العضػنيا الدػداء مبالٌغ فضيا، ك لع تكغ تشاسب عسخىا، َؼ ىي ل

ألّنو كاف ُيَقّصع  سارك ضسشا أْف يخػض ىحه التجخبة. كافقَ  ك العذخيغ ربضعا.
الػقت، كسا ُيقاؿ، سضخا عمى األقجاـ في شػارع العاصسة، ريثسا يحضغ مػعج سفخه 

مغ ناحضة ثانضة، أراد أْف ُيَجخَِّب كألنو، ك  شتو، العديدة عمى قمبو، القامذمي.إلى مجي
َكّف، ك خاصة بعج تأكجه مغ أفَّ قارئة الكفِّ ىحه تشتسي عمـػ العّخافات، ك قخاءة ال

ءة الّدضاد ك التعاكيح ك قخالجيو مػقف ُمْدَبق مغ الجراكير ك إلى ثقافة ُأخخى. كاف 
عشج حتضاؿ عمى الشاس. تباشأ في الدضخ أكاذيب ك االغضب. كاف يعتبخىا خدعبالت ك 
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تجاىيا، ِؿ يػىسيا ِب  مباالةحجكدىا، تاركا الفخصة ليا كي ترصاده. َتَعسََّج الال
عشج اقتخابو مغ مكاف كقػفيا، ي استجراج الدبائغ إلى فخاخيا. ك الحكاء فالذصارة ك 

سسعيا تقػؿ: "تفّزل يا سّضج أقخأ لظ مدتقبمَظ، ك اكذف لظ حطََّظ ك نرضبظ في 
. فقط ُقل لي  الحضاة. تفّزل يا أييا الذاب السيضػب، يا أسسخ يا جسضل يا محتـخ

                                                      سسظ، ك أنا أكذف لَظ السدتػر مغ حضاتَظ".                                 ما ا
تابع سارك سضخه ِب بطء. ألقى نطخة عمضيا دكف أف يتػقَّف. في الحاؿ أدركت 

لحات، ك تشطخ في غخيدّيًا ِب أفَّ الرضج قج كقَع في الَفخ. راحت تشاديو ىػ ِب ا
عضشضو. اقتخَبْت مشو، ك عَخَضْت عمضو َكْذف السخبػء في أيامو القادمات. مذى 

كانت تجاعب كخاٍت مغ  ا ِب مػاجية بعزيسا.معيا إلى حائط بشاية، ك َقْخَفر
كيخماف، صفخاء المػف فضيا عخكؽ حسخاء خسخية، مرفػفة في سبحة جسضمة. 

مسدكج ِب بخار صسغ البخػر، الباعث ِؿ  كانت تشبعث مشيا رائحة عصٍخ غجخيّ 
كانت األساكر الفزضة ك أساكر مغ الجمج البشّي السحخكؽ  التعّبج ك الخذػع.

مذخشبة ِب خخزات حسخاء ك خزخاء ك صفخاء ناعسة، ُتَدّيُغ معرسضيا، ك بزع 
خػاتع مغ فزة ك نحاس فضيا فرػص مغ المؤلؤ التقمضج، ُتَدّيُغ أصابعيا الصػيمة 

فضيا أسالؾ دقضقة،  شة ِب أقخاٍط دائخية َؾ العجالت.كانت مديّ ة. أّما أذنضيا، فَ اعسالش
اسسو كتاريخ مػلجه،  سألْت عغ حّبات العجس.كفي نياياتيا خخزات ناعسة جّجا كَ 

لكغ لع كّل السعمػمات التي شمَبْتيا، ك  عسل كالجه. أجابيا سارك عغاسع أّمو ك 
عجاج. سألتو رأيو في الالسصخ، الثمج، البحخ ك رأيو في  يْرجؽ في إجاباتو. شمَبتْ 

، ك  ـْ ال؟. بِ ما إذا كاالُحبِّ يا لع التأكضج، صّحة اإلجابات أك عجمف قج َعِخَؼ الُحبَّ أ
عسميا، ك ىػ نػع مغ  يحه األسئمة ىي مغ صمبفَ  تكغ ميّسة ِب الشدبة إلضيا.

عخفاف المعبة في ىحه الصخفضغ يرّبسا ك سدتقبمو. ف، ِبأّنيا مختبصة بِ مدبػاإليحاء ل
 معّخافة، ىػ صػتوِبالشدبة ليسا يخجعاف بعزيسا بعزًا؛ أّما السيع الجدئضة.إنّ 

انفعاالتو أسمػبو، في الكالـ.  شّجتو، حّجتو، شخاكتو، حّشضتو(، نبختو، شخيقتو، أك)
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ى تعابضخ كجيو أثشاء حجيثو عغ مػضػع ُمّحّجد، بخيق عضشضو. تأثضخ السفخدات عم
                                                ت نطخات عضػنو، مغ الحدف، الغزب، الَدكضشة، التأّمل، الُحّب...إلخ.                                               َتَغضُّخاك 

تخاكع الخبخات التي َحَرَمْت،  حكعكبِ شاصخ.إفَّ قارئة السدتقبل تعتسج عمى ىحه الع
تمفة مغ البذخ، صارت تعخؼ، ؿ التعامل مع نساذج مختحرُل، عمضيا مغ خال ك 

االستشتاجات ك الحمػؿ، التحالضل ك قج كَتَبْت في ذاكختيا السيشضة، األحخى، تكػف أك بِ 
ك قارئػا الكّف ك الصالع، ك ِب َسَبِب  َؼ ىؤالء السشّجسػف ى. ِؿ كلِّ حالة عمى ِحج

حكايات الجّجات عغ األشباح ك تػارثيع السيشة مغ اآلباء ك األججاد، ك تأّثخىع ِب 
الجشّضات، السالئكة ك الذضاشضغ، ك ِب كضفضة ربصيغَّ كّل كائغ اسصػرّي ِب َحَجٍث أك 
ضاىخة معّضشة في حضاة البذخ، صاركا يتفشَّشػف في التعامل مع الدبائغ، ِؿ جية َرْبِط 

لخخافضة. باح ك الخمػز الفمكضة ك اك األش حضاتضة مع الطػاىخ الصبضعضةاألحجاث ال
يدتخجمػف مياراتيع السكتدبة ِب أَدّؽ ك أفزل ما يسكغ. َؼ صاحب الرػت 

دسع ُمحاكره، أك السختفع، مثال، ىػ شخز مفخط في الثقة ِب نفدو، ك َقمَّسا ي
سخيع اإلنفعاؿ، ك يصمُق إجابات سخيعة، ك أحكاـ قصعضة،  إّنو يدتسع إلى اآلخخ.

احتساؿ فذمو في العالقة العاشفضة أكبخ مغ حّجية، نيائضة. ال يدايخ اآلخخيغ، ك 
َسخيعًا يشفعل، ك سخيعا ييجأ. أّما الذخز الحي  لضذ عجكانضا.نجاحو فضيا. 

نطخات عضػنو، ػع قضج الشقاش، عمى انفعاالتو، ك تدضصخ دقائق الحكاية، أك السػض
ضع أف يكحب. األحخى، ال يدتصيػ شخز ال يعخؼ، أك بِ َفَخح، فَ  دٍف كغزب مغ ح

ـْ لع َيْرجْؽ، عغ يا، بِ إن التأكضج، لع تيتع إْف كاف، سارك، قج صَجَؽ في إجاباتو، أ
إلى  اسسو ك اسع أّمو...إلخ. السيع ِب الشدبة ليا، أْف تدسَع نبخة صػتو، ك تخى 

أصابَع َكّفو. تشطخ إلى باشغ الكّف، ك خصػط الحضاة عضػنو، انفعاالتو، ك تمسَذ 
َث عغ فرػؿ اك السػت، الشجاح ك الُحّب. كا لدشة ِب ركماندضة ف سارك قج تحجَّ

حتى فرل الرضف الذجيج الحخارة، ك الحي فضو كانت السجيشة  ك شفافضة رائعة.
ك عػاصف رممضة أك تخابضة. لع  ضاف، إلى مػجات حاّرةتتعّخض، في كثضخ مغ األح
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ات التي إّنسا الَجسالضْذغُل ُمَخّضمتو، ك تكغ تمظ الطخكؼ القاسضة مغ فرل الرضف تُ 
ي فضيا يتحّكقيا، ك التي تتشاغع مع ركحو السخىفة. كاف يتحّجث عغ السداءات الت

مخاىقضغ مغ بمجاف كانػا يدخدكف قرز عاشفضة عغ  كانػا يقزػف أكقاتا جسضمة.
التي، غالبا، كانت تشتيي ِب فذل العذاؽ في قفدتيع كعغ أفالـ غخامضة، ك  مختمفة

ك  اٍف مغ إذاعات ناشقة ِب العخبضة، ُتَبثُّ مغ لشجفالمضمكضة. كانػا يدتسعػف إلى أغ
ـ بخامج "كان مػناكػ.أمخيكا ك  ما يصمبو السدتسعػف مغ ت ىحه اإلذاعات ُتَقجِّ

األغاني العخبضة ك األجشبضة". كانػا يمعبػف لعبة العذاؽ الرغار، ِب التػرية، َؼ 
فضة مذيػرة، إف كانت أغشضة عاشيقػؿ ىحه األغشضة ىي عمى حطي، ك  كاف أحجىع

ك مغ بعزيع عمى حّطو مغ األغشضة، كخاصة الربايا.حضشحاؾ كاف يكتدب حطػة 
كانػا يذعخكف ِب فّضة تشصمق مغ قمػبيع الرغضخة، ك في األثشاء كانت اإلشارات الخ

سعادة ركحضة أكثخ مشيا مادية، جدجية. أّما عغ الذتاء، َؼ كاف يتحجَّث عغ 
عمى عخائر كريقاتيا.اف األشجار بضغ العرافضخ التي كانت تكُف عمى أغر

ضخيو. عغ الثمج ك عغ قػس قدح التي ُتْبِيُج ناىي مشفػشة الخير. ك الجكالي 
ة. كاف ذيضّ يع كانػا يخمصػنو مع دبذ التسخ كيأكمػنو بِ كضف أنَّ الشاصع البضاض، ك 

، يبقػف يتحّجث عغ عضج السضالد ك  بيجتو في حضاتيع. كانػا يقاكمػف سمصاف الشـػ
ت السخّتمضغ مع آالتيع السػسضقضة جػقاك لى أْف تأتي الُفَخؽ الغشائضة، ضغ إيقط

يحه الحاؿ كانػا يخخجػف إلى الذارع كيسألكف أنطارىع بِ في يسّخكف مغ الحارة، ك 
كانػا يشطخكف إلى  مالبديع الخاصة ِؿ ىحه السشاسبة. السذاىج الجسضمة، ك ِب 

حتفاؿ رأس الدشة، ك عغ احّجث ضة ِب إعجاب ك دىذة. كاف يتآالتيع السػسضق
في الداعة الثانضة عذخ مغ مشترف المضل، ك حضغ كانت ُتْصفأ كضف أّنيع، ك 

                 األضػاء، كانػا يتسشػف أمشضات خاصة بضشيع ك بضغ أنفديع ِؿ الدشة الججيجة. 
ضاه السصخ لع يأبو ِؿ المضالي التي فضيا كانػا يدتضقطػف مغ الشـػ ِب َسَبِب َدْلِف م

الخػابي الفّخارية، ك شاجخ ك مػاعضغ الَتَشْظ، ك كانػا يأتػف ِب الصمغ سكف الجار.
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يزعػنيا عمى أرض الغخفة تحت مكاف الجلف، شبعا كانػا يخفعػف الِفخاش إلى 
زاكية لضذ فضيا تدّخب مغ الدكف. كانػا يتابعػف الشـػ ِب مراحبة مػسضقا 

 مػاعضغ التػتضاءصة مغ الدكف في الصشاجخ ك ه الداقالَصْخِؽ، حضث قصخات السضا
دكف في ِفخاشيع إلى أْف تأخحىع َشظ(، كانت ُتْحجُث  صػت الصخؽ ك التَّ ) ؽ. يتسجَّ الجَّ

الغفػة َرْغسا عشيع ِب َسَبِب الشعاس؛ ك عغ الخخيف، كاف يقػؿ كاصفا َتَبّجؿ لػف 
ذة أْف ُتحاكضو". كاف الصبضعة تجريجّضا: "إنو مذيج خضالي جسضل، ال يسكغ ِؿ أّية ري

يتحّجث عغ سقػط أكراؽ األشجار ِب ُحْدٍف، ك كأّنيا كانت َتْمفُع أنفاسيا األخضخة، 
ك ىي تيػي عمى األرض جّثة شخّية. ك كاف َيِرُف رائحة األرض أثشاء الَسْصَخة 

األكلى، ك ُيَذّبييا ِب رائحة العحراء في لضمتيا األكلى. أّما حجيثو عغ الخبضع، َؼ 
حاجة ِؿ ِذْكِخ أّي شيء عشو، ألّنو، ىػ ذاتو، عشرخ مغ عشاصخ الخبضع. كاف ال 

ـَ نفدو ِؿ العّخافة ِب  َفَعَل  اسع ناجي. سارك قج اختار ِؿ نفدو اسسا حضاديا، ك َقّج
ذلظ ألّف األسساء َتْجِمُب مذاكل ِؿ أصحابيا في ىحا الذخؽ الُعرابي األصػلي. ك 

ي ىحا ح شاقة الفخج ِؿ أصحابيا، ك أيزا، ففي الػقت نفدو، ىشاؾ أسساء تفت
كانت ىشاؾ أكراقا في دفاتخه ِؿ كّتاٍب يشتسػف إلى ىحا الذخؽ األصػلي السخيس. 

تمظ األكراؽ تحتػي عمى كتابات في  غ السحضط اليشجي إلى األشمدي.الذخؽ، م
ىحا السػضػع، ك مشيا ىحه الػرقة، ك رّبسا صاحبيا يكػف مغ الصػارؽ، أك 

    . يقػؿ صاحبيا:                                                                                  ضغيغ، أك األرامضاألماز 
، ك التخاب يشياؿ عمى جخاحي كسَط ىحه ىا أَنحا أتسخَُّغ في األكحاؿ ك األكساخ"

غ الصَخِؼ األكشاف السستجة مغ السضاه إلى السضاه. إّنو اسسي الحي قصع الػريج م
إلى الَصَخؼ، ال َفْخَؽ، إْف كاف في الُعشق، أك الداعج األيدخ. لساذا يا اسسي 

الحبضب تفعُل بي ىكحا؟ ىل الجالد ىػ أنت، أـ ىػ التاريخ العاصف بعَج بضالشذ 
يشفرل عغ رّبسا يكػف الجاّلد ىػ السكاف، لكشو ال شخؽ الستػسط؟  البشصي في

، أك بئخ الدمـد تحت اليضكل، أك الحائط الدبعأسالؼ الدضػؼ في اآلبار 
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أَخَحني إلى  إّنَظ نْعذي الحي السحفػر تحت السكعَّب األسػد.السقّجس، أك الشفق 
إلى ىحا الجحضع الحي يخقج في قاعو أصحاب العسامات ك  ىحا الجحضع السقّجس.

ع مجسػعات القمشدػات الخّبانضة. ما لي ك ىحه األسساء اإلليضة، َأ َلع ُتْجرْؾ ِب أّني
                                هللا في ىحه البقعة العجضبة؟ لساذا َسَحْبتشي إلى ساحة هللا؟                                                 

كشُت أعمُع، مغ اسسي الحي لع أختخه، ِب أّنو ضّج قػامضدو العجضبة، في ِقفار ىحا 
حضث القادـ  أرض العسالؽ بػلضفضع، ض الدضكمػب،الذخؽ السخضف. َرَمْضَتشي في أر 

إلضيا عجّك، ك قصعة ِشػاء عمى مائجة السارد األىػج. ال فخَؽ بضشو ك بضغ ِنعاجو 
                                 فػؽ الشار، َؼ َسّضُج األحكاـ ىػ بضغ الشاب ك المداف.                                

كفا غخيبة عمى كجيَظ يا سّضج الذخؽ. َرَسَع حمسو السدتحضل َرَحَل الحي كتبشي حخ 
يزع َزَع َكْبجه فػؽ فػىة البخكاف، ك لع يكغ يعمع ِب أّنو يَ لباركد. عمى صفحة ا
ر شقائي في زحسة األلػاف.لع ك  في دفتخ الخساـ، القػس لػنا مغ خارج َأ َتخاني ُيَقجِّ

   . ركحي ِب بخاءتَظ السعيػدة؟كسا أرى ركحَظ فػؽ جخاحاتي التي أحَجْثَتيا في 
السّكار، ِب أّنَظ راغًب في تختضب الحخكؼ، ك إعادة ُقْل ِؿ الخالق العصػؼ الجّبار 

االندجاـ بضغ السكاف ك الدماف، ك َفْخز األبججيات، مغ ججيٍج، عمى األقػاـ. َؼ 
َت الشخضل ال يشبت عمى الجانػب، كسا الجػرّي ال يعضر في الخماؿ، َؼ لساذا كَضعْ 

ُر ما َفَعْمَت مغ كحي الخضاؿ، ك ما  ،إّنشي بضغ الشرل ك الباركد؟.الخكح  ، ُأقجِّ الضـػ
يا لضتشي كِلْجُت عشج قرّي في شاؾ في الذساؿ. قبَل قخكف ى كاف يفعمو الحالسػف 

بمج الخماؿ، أك في زمغ امخئ القضذ تحت قّبة الذعخاء. كاف ذلظ أفزَل لي ِب 
ر الخافس ِؿ اسسي الغخيب في ىحه الداحة السددحسة آالؼ السخات مغ ىحا اليام

ِب البضارؽ ك الشضاشضغ. ِؿ الػشغ اسع في السعجع الذخقي، ك االسع يكػف كششضا 
فقط في السعجع الذخقي، ك الذخؽ في تعخيف الذخؽ، ىػ كحُي هللا في الذخؽ 

في ىحا  ك الػشغالسخعب. ك كلُّ اسٍع بعضٍج عغ أسساء هللا الحدشى، ىػ عجّك هللا 
تختخؽ  في َكْجِو َمْغ َتَزع ركحظ عمى َكفَِّظ، ك ِؿ أجل أّي كشغٍ الذخؽ العجضب. فَ 
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َفتَّْذُت عشكع يا حخكفي التي ُأحبُّيا، كسا األرض التي احتَزَشْت حقػؿ األلغاـ؟. 
عدلتي السخعبة، ك غخبتي الخىضب، ك  ضيخ أّمي عشج الػالدة. َفَعْمُت ذلظ بعج الحرار

رحُت أسأؿ اسسي َسَبَب الجفاء مسخَّة األكلى. ْبَرْخُتيا لالشجـػ التي أَ  الخانقة، تحت
بضغ السكاف ك بضشي. يجضئشي الخّد عْبَخ الػسصاء القابعضغ في خضسة السختار، ِمغ 

. ك كبذو السقّجس أحفاد عبج شسذ ك مشاؼ، ِب أنَّشي ضحّضة الخبِّ مشح ابخاىضع
. َؼ أنا ىػ قخبانكع ك سبضمكع َؼ َمْغ مشكع أراد تقجيع قخباف ِؿ الخ الق، َفْل يأِت إليَّ

، َؼ خالصكع ىػ في اسسي، كسا ذنػبي  ىي في إلى الخالص. ارمػا أحسالكع عميَّ
ذنػب كالجي ىي في اختضارات هللا ِؿ تختضب الكػف. إفَّ اختضارات كالجي ِؿ اسسي، ك 

حي . لع يَخ المبذخَع ثقتو السصمقة في عجالة هللا كمحّبتو لكالجي كاف قج كَض 
َجْحره،  ىّضا يا أَبِت ُقْع ِب ترحضح االعػجاج ِمغْ  هللا.حرَل ك يحرل تحت أنطار 

ىػ أنت، ك كلُّ الطالـ ىػ ممظ يجيظ، َؼ ال تبخل ِب  َؼ الدمغ ىػ أنت، السكاف
أفَّ األسساء كمَّيا كاحجٌة لجيظ. ال َفْخَؽ بضغ الجيات نبخاسظ عمى البذخ. ُقْل ليع 

نت تحـػ ىا َأنحا أعتخؼ بضغ يجيظ، ِب أنشي َأْفَدْعُت ركح فخاشة كا  في مقمتضظ.
َؼ أنا ىػ االسع الحي يخفزو الػشغ، ك كشٌغ بال  عمى األزىار تحت ناضخيظ.

             اسع، ك اسٌع بال كشغ".                                

َنت فكخة شاممة ك دقضقة عغ شخرضت شبعا بعج استساعيا ِؿ  و،كانت العّخافة قج َكػَّ
َفْزِل خبختيا السكتَدبة ستصاعت الػلػج إلى داخل نْفدو، كذلظ بِ صػتو. احجيثو ك 

لخصضشة في قخاءة سضساء مغ قجمائيع، ك خاصة مغ تجارب جّجتيا ك نرائحيا ا
داَعَبت كخات الكيخماف بضغ يجييا، ك ىي صػات كنطخات العضػف. نبخة األالػجػه، ك 

تَسعَّغ في يا ناجي! قالت العّخافة: قبل أف تتحجَّث، ك قبل أْف أتشطخ إلى عضػنو. 
عشج رؤيتي لَظ تفاصضمظ، مغ الكالـ كالرػت كالعضػف كالتشفُّذ كفػاصل الكالـ، ك 

، حضشحاؾ  ِؿ الػىمة األكلى، َمْذَضتَظ، قػامَظ، لػف َبَذَختَظ، نطختَظ الخاشفة إليَّ
    حضاتَظ، كشُت َس أقػؿ لَظ التالي:                                                                     كَتْبُت سضشاريػ، في مخّضمتي، ِؿ مدتقبل



200 

َط ِؿ مدتقبمَظ ِب َشكٍل جّضج. َس تكػف  "يا ناجي إنَظ شاب َفِصغ، ذكي، ك إنَّظ ُتَخصِّ
ـُ شزع إلى صفػؼ الجضر السرخي، كسَ اختضاراتظ. َس تي حضاتَظ ك ناجحا ف في تخج

تكػف تربح قائجا لمجضر، ك َس ة السرخية ضابصا عالي الختبة.سَ القػات السدّمح
ك السسالظ الجدر مجيػلة مغ  إّني أرى ِجيات الفاتشات، ك الشداء ك َمَحّط أنطار

يحضكػف أفخاخًا شضصانضة ِؿ اليضاكل السقّجسة السغاكر كالكيػؼ ك  ُحّخاس، ك الستشاثخة
مضخ الثقافة ى تذػيو ك تدكيخ تاريخ الفخاعشة، ك تجاإليقاع بَظ. َس يجبخكنَظ عم

كشَت َس تخفس مضاءات الفخعػنضة. أّما أنَت، فَ السػ السرخية السختبصة ِباألىخامات ك 
. ضانة العطسىتيسة الخعشج ذاؾ، كشَت َسُتذَشق بِ  تشفضح مخصصيع.االنرضاع ليع ك 

ٌد مغ ِقَبِل الصاق الصاقة الشفدضة.اقة السا بعج ة فػؽ الشفدضة، الصيا ناجي! إّنَظ ميجَّ
ك بشاءًا عمى صفاتَظ ك التذابو بضشَظ ك بضغ الحيغ كانػا ضحايا ِؿ سسـػ  الغضبضة.

يدّسسػف  أخذى عمضظ مشيع. إّنيعأشخاص يتدمَّمػف إلى الحات الخفّضة ِؿ السخء.
ىؤالء  اب متعمقة بيع قبل كّل شيء.ِؿ أسبحضاتيع ك يبّثػف فضيا نبزا سمبضا 

ىؤالء إْف عمى تغضضخ نطختظ إلى الحضاة ك التأثضخ في قخاراتظ السرضخية. قادركف 
ْرَت إبقاءىع في حضاتظ، ال تدأليع نرضحة، أك تصمب استذارة مشيع، ألنيع  َقخَّ

. في السقابل، َمْغ يتحّمػف ِب يعيقضدػف األمػر انصالقا مغ َأْنُفِديع ك تفزضالت
ك اإللياـ ك مداعجة اآلخخيغ ك َبّث  الثقة في الشفذ، يذّكمػف مرجرا ِؿ الجعع

الشبس اإليجابي متى ُكِججكا. ك ىشاؾ َمْغ يمػمػف اآلخخيغ عمى أخصائيع. ىحا 
الشػع مغ األشخاص ال ُيقخُّ ِب خصأ ارتكبو. ىؤالء يججكف دكما سبضال ِؿ لـػ 

اآلخخيغ عمى أخصاء ارتكبػىا، أك عمى أّي حادث يرادفػنو، ك الدبب ِب 
ع الذخرضات عجـ تحّسل السدؤكلضات. ىؤالء ىع ِمْغ أسػأ أنػا بداشة، ىػ في

ع قادركف عمى . أّما فئة الدمبضضغ، َؼ ىالتي يسكغ أْف ترادفيا في عسمظ
مغ حساس ِؿ القضاـ ِب  امتراص كّل ما لجيظ مغ شاقة إيجابضة. كّل ما لجيظ

ب القاتع مغ مغامخة، أك إتساـ أّي عسل آخخ. إّنيع ِب بداشة ال يخكف إاّل الجان
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األمػر، ك يخّكدكف تفكضخىع عمى االحتساالت الدمبضة ميسا َبَجْت احتساالت الشجاح 
كبضخة. ال تتػّقعػا سساع أّي كمسات تذجضع مغ الدمبضضغ، َؼ ىع أعجاء الشجاح ك 

الفخح. أبعجكىع مغ حضاتكع. أّما الكاذبػف، َؼ مغ الصبضعي أاّل تثق بيع. َؼ ىؤالء 
عمى الرعضج السيشي، يجب . ا إذا كانػا يقػلػف الحقضقة أـ الال يسكغ معخفة م

االبتعاد مغ ىحا الشػع مغ األشخاص، ألفَّ الكحَب يسكغ أْف يتدخََّب إلى نػاحي 
عسمضة مختمفة قج ترل إلى الدخقة التي لضذ ِب الزخكرة أف تقترخ عمى الساؿ، 

امضغ، َؼ نبَِّو مغ فئة الشسّ أخضخا أريج أْف أالسعمػمات ك األسخار السيشضة. ك  بل عمى
في ا. ىؤالء قادركف عمى مجالدتكع، ك نقل األخبار ك تحػيخىىؤالء ىسُّيع الثخثخة ك 

قمب الػقائع قادركف عمى تحػيخ الحقائق ك  التالي نقل أخبار مدضئة عشكع. الضـػ
مغ دكف أْف يجركػا، يتدّببػف لكع ِب مذكالت مع شخؼ ، ك رأسا عمى عقب. أحضانا

حلظ سارعػا إلى كضِع َحجٍّ ِؿ ىحا الشسط مغ األشخاص، أك اخترار العالقة ثالث. ل
َمْتيا. ُأْعِجَب ِب ىحا ابتدع ناجي)سارك( لِ  ".ِب الحّج األدنى يحه السعمػمات التي َقجَّ

مدتقبل التحمضل الباراسضكػلػجي ِؿ الصاقات الدمبضة التي َقْج تؤّثخ في سمػؾ ك 
ي مخاشبتيا إّياه في سضاؽ حجيثيا عغ الصاقة ليا العحَر ف كجَج األنداف، ك 

قالت: الدمبضة ِب صضغة الجسع في أغمب األحضاف، ألنيا َشَسَمتو مع آخخيغ، حضغ 
سعمػمات ميشضة، غ أْف تكػف فقخة محفػضة عشجىا كَ يسك"أنَت ك الحيغ يذبيػنظ". ك 

مدتقبمو( )شالعو َشَمَب مشيا قخاءةال أَقل. ع الدبػف، ال أكثَخ ك ىكحا ُتْتمى عمى مدام
القخاءة التي و عغ ُقْخب، ِب الخغع مغ أّف اآلف، َبْعَج أْف سسعتو ك رأْت مالمح

َمتيا كانت في العسق،  مدبحة أحجار  كَضَعتْ ك ذات دالالت ركحضة ك نفدضة. َقجَّ
َؾ لػف لحاء  سيارة عالضة، لػنيا بشيّّ أخّحْت رقعة جمٍج مجبػغة بِ الكيخماف جانبا. ك 

الرشػبخ. ذات رائحة زكّضة. فضيا بزعة أسصخ مكتػبة ِب لغة جياف ك أشجار الدش
فضيا أيزا أشكااًل شبضية ِؿ تمَظ التي  ، رّبسا ىي لغة السرخيضغ القجماء.غخيبة
دا، ك نطَخْت إلى رقعة الجمج. راحت عمى مقابخ الفخاعشة.  تطيخ نطَخْت إلضو ُمَججَّ
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خار مدتقبل اح أسالفيا ِؿ معخفة أستتستع دكف صػت، ك َؾ أنَّيا تتحجَّث إلى أرك 
أْخَخَجت َكْعَبضغ مغ حقضبتيا الجمجية. كضَعْتيسا في زاكيتضغ الذخز الساثل أماميا.

َخَعْت في قخاءة الدصػر ِب شَ ا عمى رقعة الجمج التي أماميا، ك متقابمتضغ قْصخيّ 
لحي في كعَب ابعَج قخاءة مقجار ثالثة سصػٍر مغ التسضسة الجمجية، رَفَعت ال صست.

ّضًا، ِؿ الكعِب الحي في األسفل. كضعتو في الداكية السقابمة، أفقالداكية العْمػية ك 
إلى عضػف ناجي ِؿ لحطات. ك في األثشاء، بجأْت ِب رفَعْت رأسيا كنطخت، ثانضة،

يسا في حقضبتيا الجمجية السَذْخَشبة، قالْت:"ال  الكالـ، ك ىي تخفع الكعبضغ ك تجسُّ
أْحَدف عمضَظ أـ أفخح لَظ؟ بضاناتَظ كّميا، أك ُقْل أكثخ مغ تدعضغ  أدري يا ناجي، ىل

 في السئة مشيا، تقػؿ ِب أنََّظ عاشق، أك ِب األَصح، أّنَظ حالٌع، غارٌؽ في الخضاؿ،
اسة. َس تفذُل في العسل ال مدتقبل لَظ في الدضتدبح في جخف األلػاف السقجَّسة.

ٌد  ِؿ أفَّ  َتْعخؼ لساذا يا ناجي؟ َف قائجا، أَ ال تدتصضع أْف تكػالدضاسي. القائج ُمَجخَّ
مخادع، مشافق، ماكخ ك َغّجار. لغ تكػف تاجخا  القائج األحاسضذ.مغ العػاشف ك 

ك ال صاحب ماؿ. َس َتْفَذل في الدكاج، أك ِب األحخى، أنَت مذخكع أٍب حشػف ك 
ج ِب أنََّظ ناجح، ك لكغ أنَت زكج فاشل. َس َتسخُّ في حالة عذٍق جارؼ، ك أعتق

اآلف عاشٌق ، بل أنا متأكٌِّجة ِب أّنَظ ُمراٌب ِب داء الُحبِّ يا فتى، ال بل اليضاـ، يا 
ناجي. نعع أنَت عاشق، عاشٌق مشح الػالدة، بل قبل أف تػَلج. أنت عاشق قبل أْف 
ناتَظ في ضمسة السضاه األبجية. كشَت متَذبِّثا ِب مدتقّخَؾ البجئي، ك حضغ  ُتْقَحَؼ مكػِّ

كشَت شخنقة في البضزة الكػنضة، راحْت جديئاتَظ ُتْثِقُب ججار البضزة، ك تفَمُت مغ 
قػى الجحب اليائمة التي كانت تخبصَظ ب ُضْمَسِة اليضكل الكمدي. َتْفَمُت نحػ القبة 

عة ِب الجديئات البّخاقة مغ الساسات الجقضقة. رحَت تخضع مغ حمسة  الدرقاء السخصَّ
ـِ الكػنضة حُ  أَخَحْتَظ أَمشا في حزشيا، ُتَيْجِىُجَؾ بضغ ذراعضيا ك تحقغ  نقّضًا. ّباً األ

جخعات الُحبِّ في ركحَظ. تعدُؼ ألحاف الدساء في َمْدَسعظ. ك في تاريخ مػلجؾ، 
 انجَلْقَت مغ رحسيا نحػ مجاريخ األرض. َبَقْضَت معمَّقا ِب مذضستَظ الستجّلضة مغ رحع
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تَظ مغ الدساء، لكغَّ إلو الُحبِّ كاف قج قَ اّمشا القسخ، حتى التسع البخؽ ك  َصَع سخَّ
 فحتظ إشارة تجؿُّ عمى رقع ثالثة.ككججُت في صَحَقَغ اكدضخ العْذِق في دمائَظ. 

أنا دمضات. ك العخالضة، إاّل مغ أجشحة الفخاشات كأزىار الضاسسضغ ك صفحتَظ بضزاء 
خ لَظ اإلشارة تمظ، َؼ ىي تعشي  ِب أنََّظ سػؼ تعاشخُ  حبضبتَظ ثالث سشػات،  ُأَفدِّ

مغ ُثعَّ سصػة ِؿ ُأْنديٍّ عمى مداراتو. ك في ُحبٍّ جارؼ، ال بل، في عْذٍق إلييٍّ ال 
َؽ بضشكسا. ألنو َس ُيَخّضُخكسا بضغ الدكاج أك أْف يحىَب كٌل  َس يأتي األرضّي َكْي ُيَفخِّ

                                                                     في شخيقو. ىكحا يقػؿ الحي يجيخ الكػف، ك يخسع األقجار.              
َأْخَخَجِت الكعبضغ، ثانضة، مغ حقضبتيا الجمجية السذخشبة. كضعتيسا عمى الخقعة 
الجمجية التي أماميا، ك شخعت في تقمضب الكعبضغ، أك رمضيسا معا عمى التسضسة 

ه الحخكة، ىػ كضعضة استقخارىسا. َؼ الجمجية التي تقخأ مشيا. الحي ييسيا في ىح
عمى  الكعب لو أربع كضعضات ِؿ االستقخار، أك التػقف عمضيا. َؼ إّما أْف يدتقخَّ 

 مغ الشادر جّجا أف يكَف،كتفو األيسغ أك األيدخ، كإّما عمى بصشو أك عمى ضيخه، ك 
َؼ  استقَخ الكعب عمى أحج الخؤس،أك يدتقخَّ عمى َأَحِج رأسضو، كإذا ما حرل، ك 

ذلظ يعشي، أفَّ الذخز الحي يحطى ِب ىحه الػضعضة ِؿ الكعب، َس يكػف لو 
مدقبل مَمكّي ال محاؿ. في حالة ناجي، َؼ قج َرَمِت الكعبضغ معا ِؿ مّخات ثالث. 

في السّختضغ األكلى ك الثانضة استقّخا عمى كتفضيسا األيسغ، أّما في السّخة الثالثة، َؼ 
ى رأسو، أّما اآلخخ َؼ قج استقخَّ عمى كتفو األيسغ. قج استقخَّ أحج الكعبضغ عم

جسَعت الكعبضغ في يجىا ك راحت تقخأ في التسضسة الجمجية التي أماميا. نطخت إلى 
يجّي ك عضشّي ناجي، ك بعج بخىة مغ التأّمل، قالْت:"َس يأخحَؾ القجر العاقل، أك... 

الدرقاء، أك، صجيٌق لَظ بضغ ماذا ُأَسّسي ىحا الذيء... أريج القػؿ ِب أفَّ الصاقة 
الشجـػ ك الكػاكب، َس يحسمظ إلى مكاٍف تقابل فضو كائشا نرفو حضػاف ك نرفو 

اآلخخ إنداف، أك حضػاف ِب رأس إنداف. َس يجكر بضشكسا حجيث في العسق ك َس 
يصمب مشَظ أْف ترعَج فػؽ كتفو ك ُتْخسَل برخَؾ نحػ الشقصة التي، ىػ، يشطخ 
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اء َس يأتي شائخ ضخع َؾ الخخ، أك العشقاء، ك َيحطُّ عمى مثمٍث إلضيا، ك في األثش
عسالؽ َخْمَفكسا. إنو بشاء ضخٌع قاعجتو في األسفل، عمى األرض، ك رأسو في 
الدساء. َس ُتَذّكمػف لػحة تاريخضة. أنَت فػؽ كتف الحضػاف العاقل، ك ندٌخ 

ي تكُف كائغ الحضخٌع فػؽ رأس السثمث، ىػ اآلخخ يشطخ حضث تشطخاف أنَت ك ال
ُد زمَغ عمى كتفو.  ىحا التكػيغ السؤّلف مغ العشاصخ األربعة)أنتسا ك ىسا( َس ُيَحجِّ

َس يتُع تجمضخه ِب  ساء عمى السكاف الحي تشطخكف إلضو.إشالؽ الخجـػ مغ الد
الكامل، ك َس ُيَدّػى ِب التخاب. َس تدبق إشالؽ الخجـػ َمْقَتَمة رىضبة في العالع 

تيالذضاشضغ". ة ك اِب اسع اآللي ، مع الكعػب، في َشَػْت قصعة الجمج ك َدسَّ
نة،  َأْخَخَجْت مدبحة حقضبتيا الجمجية. متػسصة مجركزة مغ خخزات ناعسة ممػَّ

َرْتيا بضغ يجييا، ك راحت تفخكيا ِب 40 -35الحجع، شػليا ما بضغ ) (سع، َكػَّ
ِت السدبحة عمى أْف َكَضعَ نعػمة ك بطء. أَخَحْت يج ناجي، الضسشى، بضغ يجييا، بعج 

السػت، الدالمضات كخصػط الحضاة ك راحت تشطخ إلى األصابع ك األرض بضشيسا، ك 
الُحّب ك الكخاىضة، الشجاح ك الفذل، ك ُتقارف أشػاؿ أصابعو بعزيا ِب بعزيا 

اآلخخ. َفَعَمْت ذلظ مع الضج الضدخى أيزا. أَخَحت شخيصا بالستضكضا، ذىبيَّ المػف، 
ْتو نحػ الخشرخ، َؼ كانت نقصة مغ حقضبتيا ، َركََّدْتو عمى رأس الدّبابة ك َمجَّ

التقاشع، أك نقصة التقاء الذخيط البالستضكي مع الخشرخ في أسفل الدالمضة 
األكلى مشيا، أْي أفَّ أصبع الخشرخ أشَػؿ مغ أصبع الدّبابة. كانت أصابعو 

التأّكج مغ كّل ذلظ.  رشضقة كسا الذسػع، ك ىي الحطت ذلظ، ك كانت تجاعبيا ؿِ 
قالت لو: "يا ناجي! أنَت مكانظ لضذ عمى األرض. إّنَظ أَتْضَت، أك ِب األحخى، 

كلِّ األحػاؿ، سػؼ تعاني كثضخا الخصأ، بل، كلجَت ِب الخصأ. في  كِلْجَت في السكاف
في ىحه الحضاة، بضغ ىؤالء البذخ. أنَت إنداف حالع مشفرل عغ الساّديات. لقج 

ْمُت كلَّ بضاناتَظ في ذاكختي القسخية. يسكشَظ التػاصل معي، َحَفْطُتَظ  ِب دّقة، ك َسجَّ
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ك يسكششي مداعجتظ حضغ تصمُب ذلظ. ك أريج مشَظ عشػانا ِؿ التػاصل معَظ، ك مغ 
                  خالؿ الكتابة إلضظ َس تعخؼ عشػاني كي تكتَب لي عشجما تخيج".                                                    
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-16- 
في نياية الدشة الثانضة بعج عػدتو مغ بالد الخفاؽ، بجأت استحقاقات الخابصة 
الكشدضة ك األعخاؼ االجتساعضة َتُجؽُّ بابو. حضغ َضبَّ أمتعتو في حقضبة الدفخ 

اف نحػ جامعات الخفاؽ، كانا اتفقا، ىػ كنجى، أْف يكػنا معا، ك لكي يتعَّ ذلظ ك
عمضيسا أْف يختبصا أماـ األىل ك الشاس جسضعا ِب رابط كشدّي، ُيزفي شخعضة 

مقجَّسة، ك رىبة اجتساعضة عمى ارتباشيسا ِب بعزيسا. السدألة عشج سارك كانت 
مغ أبدط ما يكػف. كانا يحمساف، حضشحاؾ، ِب الجراسة معا في جامعات الخفاؽ، ك 

ج، أك عمى األقل، سارك لع يكغ في العضر معا دكف أْف يكػف في ذىشيسا الدكا
ذىشو ك مخّضمتو كمسة زكجة، أك زكاج. الحي كاف في ذىشو ك حضاتو ىػ، فقط، أف 

يبقضا معا. أّما كضف ك ِب أّية شخيقة، ك كْفَق أّية شخعضة، ك ىل يجب أْف ُيْذِيَج 
لع ه التفاصضل لع تكغ تذغُل بالو، ك الشاس عمى ارتباشيسا الصػعي معا؟ كلُّ ىح

 دكف أْف يقضسا كزنا ِؿ ما َس ُيْقِجماف عمضوتسا بيا. ىكحا، ِب كلِّ بداشة، ك يكغ مي
شبعا أعسارىسا لع تكغ تخّػليسا ِؿ الخػض في . -االرتباط الكشدي ك االجتساعي-

سارك، تجاه العادات ك ىكحا مجازفة، ك خاصة، التكػيغ الخكحي ك الفمدفي، ِؿ 
أك مػقفو الخافس ِؿ الصقػس الكشدضة يزا نطختو،عخاؼ االجتساعضة، كأاألالتقالضج ك 

ىسا يدضخاف في الذارع معا، بعج االرتباط نضشيا. كانا يزحكاف مغ مشطخىسا ك ك قػا
ية، ِؿ أَنيسا كانا يمفتاف أنطار أىل الدساك الذخكط كالقػانضغ االجتساعضة ك  كْفقَ 

لضذ َؾ خصضبضغ. خاصة الشداء ك الربايا. كانا يترّخفاف َؾ العّذاؽ، ك الحارة، ك 
سارك لع يكغ يعخؼ العادات ك البخكتػكػالت التي يجب التقّضج بيا، أك ُقْل، لع يكغ 

العْسخ الرغضخ  يعتخؼ ِب األعخاؼ ك العادات ك البخكتػكػالت، حتى ك ىػ في ذلظ
عشج االستحقاؽ القصعي، أيزا رفس االلتداـ ِب الخزػع ِؿ ذلظ ندبضا. ك لحلظ، ك 

ؽ ِب أنَّيسا لغ يمتقضا السػركث الجيشي ك  االجتساعي، كاف االنفراؿ. ىػ لع ُيرجِّ
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دراستو في حمب.  تابع ساركك أيزا أماـ الذيػد. بعج ما حرَل اجتساعضا، 
انذغالو في الػاجبات الجامعضة، في غسخة نضة أشيٍخ عمى انفراليسا. ك مزى ثسا

معا في ىاتضظ الحجائق التي كانا حاضخاف الستاحف ك  كتدّكعو في الذػارع  ك
 ضةتقجيع أمدالضػناني ديسضذ ركسذ إلى حمب لِ  األمكشة. َسِسَع نبأ قجـك السغشي

لع يكغ يسمظ الشقػد ِؿ حزػر الحفمة، َؼ َرْسع  )حفمة( غشائضة في مدخح القمعة.
 بضتو. كفي لضمة الحفمة،ذىَب إلى ساحة القمعة.اف ِبسقجار اجار شيخ لِ الجخػؿ ك

افتخش جمَذ عمى السقاعج الحجخية.  ضذ.صػت ديس مغ ىشاؾ راح يدتسع إلى
األرض السعذػشبة في الحجائق السحضصة ِب القمعة. يدتسع إلضو تحت نػر القسخ 

حضغ بجأت مػسضقا األغشضة األثضخة يتدُّ في محصات غشائضة معّضشة، ك الفزي. كاف ي
، انتابتو بخدّية ك انتربت (Goodbye my love goodbyeعمى ركحو)

يجيو. اقذعخَّ بجنو ك تدارَعت دّقات قمبو، ك راحت عضشاه تجمعاف. كجيو ك  اتُشعضخ 
في قمب األغشضة تخاءى خضاؿ نجى أماـ ناضخيو، كانت صػرتيا تتساكج في الَغَبر 

الحي شغى عمى عضػنو. َغَمبو بكاء حديغ، بكاء عسضق. ابتعَج إلى مكاف مشدٍك 
َج السجيء فخاؽ نجى.  بكاء عمىبعضج عغ الشاس، ك أْشَبَع نفدو ِب ال تخى ىل َتَقرَّ

أّنو َس يغّشي عة ِؿ االستساع إلى صػت ديسضذ، كىػ يعخؼ يقضشًا بِ إلى محضط القم
َمْت لو شعاـ اآلل َنْت كريقات بخاعسو. األغشضة التي َقجَّ ىل  ية؟نفذ األغشضة التي َلػَّ

َد ضخيبة الفخاؽ عغ نج بَ جاء كي ُيَشفَِّح ُحْكَع الُحبِّ ك ُيَدجِّ  ى؟، ىل جاء كي ُيَعحِّ
أمزى قخابة الثالث ساعات عشج القمعة. ثّع عاد إلى ركحو، ىل جاء لكي يتألَّع؟. 

إلى البضت. كاف غائبا عغ البضت َمْذضًا عمى األقجاـ. كاف الصخيق ىػ الحي يأخحه 
خ ىػ ال يتحكَّ يػلة. استضقَع في الضـػ التالي ك كصَل إلى البضت في ساعة مجالعالع. 

مذى ِب اتجاه لػقت استغخؽ في الصخيق. ِمْغ أّي الذػارع، ك كع مغ اعاد ك  كضف
 بضتيا، ضاربا األعخاؼ ك التقالضج االجتساعضة َعْخَض الحائط. لع يكغ يعمع عػاقب

لع يكغ يعمع عػاقب أف تتَحمََّل مغ ذلظ االرتباط الخسسي أماـ السجتسع كالكشضدة، ك 
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كانا يمتقضاف سّخا في الحجائق ك الستشّدىات ك العقج الكشدي االجتساعي اإلرىابي. 
كاف سارك ة العالقة العاصفة بضشيسا. مقاصف الجامعة. لكشيا كانت بجاية نياي

كتابة تأمالتو ك  ،الخكماندضة أحدانو مغ خالؿ شقػسو الرػفضةك  يفزفُس معاناتو
يحخؽ ك شػر في غخفتو. ُيْذعُل الذسػع  ك يػمضاتو غضخ العادية. في المضل يصفئ ال

ُل آلة التدجضل ِلترجح بِ قمضال مغ ا لخكماندضة. كاضكضة السػسضقا الكالسلبخػر. ُيَذغِّ
ُيْذِعميا خؽ بصضئا مغ كأسو. يزُع سضكارتو،الحسخا القرضخة، في فسو ك يختذف الع

مغ ليب الذسعة. يرشع دكائخ متجاخمة مغ دخاف الدضكارة، ك يحىب معيا في 
ُق مشيا. يخى مغ ضسغ تمظ الرػر التي تشبثفزاءات غخفتو. يالحق األشكاؿ 

أزىار، ك أحضانا يتيضأ لو أشكاؿ صبايا َؾ الحػريات التذكضالت، شضػرا كَفَخاشات ك ك 
َر دماغو بعج أْف يكػَف العخؽ قرّقة ك نعػمة. في ىحه األجػاء، ك يتسايمغ ِب  ج َحخَّ

خح القمع ك األكراؽ العشاف ِؿ خضالو، يذخُع في الكتابة. يأ قَ شمَ أَ مغ التابػىات، ك 
ؿ ِب الرفحة البضزاء، يخذى االق تخاب مشيا البضزاء، ك يبجأ حػاره معيا. يتغدَّ

ىي ِب دكرىا تثضخ حػاسو ك تجغجُغ خضالو إلى أْف يرَل كي ال يخجش عحريتيا. ك 
إلى الحركة في انفعاالتو، حضشحاؾ يغضب في متاىات الرفحة في رحمة عْذٍق ك 

ٍد إلى رسع رأيُت صبّضة مغ دخاف تسدُظ ِب خضٍط مذجك جأ. . ك ىكحا بكجٍج عسضقضغ
ي َرْكٍض ممّػٍف. كانت تتسايل ِبخشاقة. تدتصضل األشفاؿ فعرفػر صغضٍخ. تخكس كَ 

إْذ بو ِب َشَخِؼ الخضط، ك  يدتصضل الخضط أيزا. نطخُت إلى العرفػر السخبػط يجىا ك 
ْت بِ ُد فخحة. تقففمة تغشي ك راحت الصيصضخ مشفمتا إلى أعالي الدساء، ك  جانبي. َمخَّ

د ك تعػد إلى شكميا الصبضعي. أْلَقْت نطخة خاشفة إلى كجيي،  ر ك تتسجَّ كانت تتكػَّ
مة. َصَخَخْت. سارك! كانت ىي العّخافة الجمذقضة،  ك أنا رأيُت عضػنيا الدػد السكحَّ

ك أك التي التقضتيا في زمٍغ اسصػريٍّ في دمذَق، ك قبَل أْف تتالشى أمدكُت بيا 
 أنقحتيا مغ التبّخخ.                                                                                        
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أراَؾ حديشا يا سارك. قالت عّخافتي، غجخيتي الدسخاء. كاف سارك قج أْفَرَح ليا  -
عغ اسسو الحقضقي عشجما أعصاىا عشػانو قبل سشػات مَزْت، حضغ قخأت شالعو 

 ي دمذق.                                                       ف

 أنا لدُت حديشا، بل، أنا أمذي ِب اتجاه الدعادة.                                                            -

َؼ ىل ىشاؾ أْي أنََّظ لدَت سعضجا، ك في الػقت ذاتو لدَت حديشا، كسا تقػؿ،  –
السذاعخ يا سارك؟. كشُت قج قخأُت شالعَظ في ذلظ الدماف، ألحاسضذ ك حضادية في ا

أْف يجخفَظ في أْشَمْعتشي عمى ما حرَل معَظ ِبخرػص الُحّب الحي تػقَّعُت بِ  َؼ ىالّ 
 شػفاف ىائل؟                                                 

اني الجسضمة. إنَّشي أمتصي قخاءتِظ كانت في الرسضع، ك ىا أنحا أتَخنَُّح مع أحد  -
صيػة األلع نحػ الدعادة، َؼ بجايات الدعادة، دائسا، ىي الشذػة، ك الشذػة ال 

 لقج افتخقشا عغ بعزشا، أنا ك ىي، يا عّخافتي الجسضمة.  يكغ األلع.  تكػف ما لع

ك ىل الدعادة مخىػنة ُحْكسًا ِب األلع، ك ماذا تقػؿ عغ ىؤالء الحيغ يعسمػف   –
 ػف ك يكدبػف الساؿ ك يشجبػف األكالد ك...؟ ك يشجح

اة، بل ال تػجج سعادة عمى األرض،أْي، ال تػجج سعادة مصمقة في الحض -
حاتيا، ىي نفديا، ال تستمظ الدعادة. َؼ األرضضات بِ  ال تسشح الدعادة.األرضضات 

إنيا تسشح الستعة، فقط، ك الستعة غضخ الدعادة. الدعادة ىي سمدمة، أك مدبحة، 
ّباتيا تمظ الشجـػ التي تختجف في حجائق الدساء ك تذعذع في أركانيا، ك ىي ح

ختالجات الخاليا، ىي مختبصة ِب بعزيا ِب شخيط الفجخ القصبي. الدعادة ىي ا
تحمضقيا خارج ىضكميا الفاني. الدعادة ىي الدالـ الخكحي، الترالح نبس الخكح ك 

 ي مع السػسضقة الكػنضة.                                                                                 مع الحات. االنعتاؽ مغ جاذبضة األرض ك التساى
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ىل تعتقج أفَّ الحي يبتغي الدعادة، عمضو ِب الزخكرة، االنفكاؾ ك التخّمز مغ  –
 األحخى، ىل عمضومضو اْف يشفظَّ عغ األنثى، أك ِب الخكابط األرضضة، السادية، ىل ع

                 جاذبضة أرضضة؟  أيّ أْف يقاشَع األنثى ك ييجخىا، ىي اأُلخخى، َؾ 
 يجكء.                 عسضقا مغ ِقَبل سارك. اجاَبيا بِ سؤاٌؿ عسضق مغ العّخافة، مّسا استجعى تأمَّاًل 

 ضضات، ىي الجانب السذخؽ مغ الحكخ.أك الستحّخرة مغ األر األنثى، الستحمَِّمة،  –
ىي أيزا تدعى إلى الدعادة، ك كالىسا يذكِّالف كاحجة مغ المجف مشو. جانب ال

الدعادة يجب أف يكػَف في حالة األلع  بُ شالِ الدعادة.  العشاصخ الجاخمة في تكػيغ
السدتسخ. يشتقل مغ محصة إلى محصة، مغ مػضػع ألع إلى مػضػع أَلع آخخ. 

ؿ مغ كػنيا أداة متعة إلى مػضػع م الذّخ ىػ اضضع الدعادة. غ مػ األنثى تتحػَّ
فَّ الذخَّ ىػ أساس السعخفة، ىػ أساس الذخيعة ج مػاضضع الدعادة. أنا أتأّلع ألِ أح

مقزاء، أك االنترار، عمى الذّخ، َؼ بحلظ، أكػف، أسعى كأِلنَّشي أسعى ل اإلليضة.
                                إلى الدعادة.                              

لكخاىضة، الحقج، الغر، الدخقة، الكحب، القتل، الطمع.. كميا ىي مػاضضع ا
الدعادة. ك إلى جانبيا ىشاؾ أيزا الُحّب، السػسضقى، الَجساؿ، الصفػلة، األنثى ك 

َؼ االرتباط العذقي، الرػفي مع  زا تذكِّل مػاضضع الدعادة. الحكخ.. ىحه أي
رَل السخء إلى ىحا االرتباط العذقي، األنثى ىػ قسة مغ قسع الدعادة، ك إلى أْف ي

رّبسا تكػف الدعادة، عشج البعس، ىي التػافق  يكػف األلع ىػ السذتخؾ بضشيسا.
لذخرضة مع األكىاـ الجساعضة الدائجة، َؼ ما دامت رؤيتي بضغ أكىاـ السخء ا

الذخرضة مشدجسة مع رؤية الشاس مغ حػلي، َؼ باستصاعتي أْف أقشَع نفدي ِب 
       ي ذات معشى، ك أْف اجَج الدعادة في ىحا االقتشاع.َافَّ حضات

تي كانت قج قخأْت عمى   - قمَت قبل قمضل، ال تػجج سعادة مصمقة. لكّغ ججَّ
مدامعي مغ كتاب أسالفيا السشّجسضغ ك الرػفضضغ عغ ىحا السػضػع، ك أتحّكخ 
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ألتيا ماذا مّسا قخأْت؛ أفَّ السخء يسكغ أْف يرل إلى الدعادة السصمقة، ك حضغ س
تعشي الدعادة السصمقة. أجاَبت: إنَّيا الدعادة التي ال سعادة بعجىا. إّنيا السحصة 

الشيائضة في شخيق الدعادة، ك أضاَفْت قبل أْف أستفدَخ مشيا عغ جػىخ ىحه 
صمقة،قالت األحجضة، عغ اآللضة التي مغ خالليا يسكغ ِؿ السخء بمػغ الدعادة الس

يرل السخء إلى مخحمة أْف يختخَؽ الزػء جدجه دكف  حضغمزضفة إلى ما قالتو: 
أف يعكَذ ضالِّ عمى األرض، أْف يتغمََّب عمى قػى الَجْحِب األرضّضة، حضغ يتسكَّغ 

أْف يقزي عمى بط السادية التي تخبصو ِب القاع،مغ َقْرَقَرة، أك َفْكَفَكة كّل الخكا
ا يكػف قج كصَل إلى كّل مػاضضع الدعادة، أْف يقزي عمى الذّخ السصمق، حضشي

الُسَحخِّض عمى ال بجَّ مغ كجػده في الحضاة، َفيػ الحافد ك  الذخّ ة. الدعادة السصمق
َعخفُت مغ قجمائشا ِب أفَّ الذخَّ ىػ كتداب السعخفة ك تشسضة السيارات.التفكضخ، ك ا

َخف، أْي افَّ الذخَّ ىػ الِسقْ الشدبة إلضو.بِ السقضاس الحي يتّع قضاس السدائل الحضاتضة 
 إْف كاف الكحبُ األمانة ىي نقضزو، ك َشّخًا، فَ  إْف كاف الغّر كّل األمػر ُتقاَرُف بو. فَ 

إْف كانت الذيػة َشّخًا، َؼ التَعّفُف ىػ نقضزو، كإْف َشّخًا، َؼ الرجُؽ ىػ نقضزو، ك 
كانت الغخيدة َشّخًا، َؼ إماتتيا ىي نقضزيا. الَذخُّ مػجػد مشح األَزؿ، مشح البجء، ال 

ىػ الخضخ.  في البجء كاف الذّخ، ك مغ ثعَّ اكتذف اإلنداف نقضزو، ك الحي بل،
فاجأتو العّخافة ِب أفكار قجمائيع  مغ الحكساء ك الدّىاد. َفكََّخ َممّضًا في آرائيع. شَخَع 
في الغػص في أعساؽ الكػف ك الخمضقة، ك ال سضسا في جػىخ الفكخة التي ساقتيا 

  .                                                                                            -األزؿ. في البجء كاف الذخّ الذّخ مػجػد مشح  - عّخافتو
لع يكغ أيُّ أحج حاكؿ تخكضب األجداء مغ الدمغ األكؿ، أك مغ بجاية الدماف، حضغ 

َخت، أك ِب األحخى، تشاثخت اعمى كجو األرض.  لعّخافة في فزاء في األثشاء َتَبخَّ
الغخفة. انصفأ نػر الذسعة ك ساَد الدكػف األبجي حػلو. أراد المحاؽ بيا، لكشيا 
. رأى الصخؼ  كانت في رحمتيا إلى التالشي، ك كانت تشادي عمضو، أْف تعاَؿ إليَّ

َجت  األخضخ مغ شاليا الفزي في الخكغ األيسغ مغ الغخفة، ك كأّنيا كانت قج تقرَّ
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معيا إلى ك يمحق بيا. ك في الحاؿ أمدَظ ِب شخِؼ شاليا مدافخا  التسّيل ِؿ يخاىا
الحي َشيَج إلى السدخح األكؿ، السكاف البكخ  َأَخَحْتوالصخؼ اآلخخ مغ الكػف. 

ؿ. ىشا فػؽ ىحه الرخػر ك الَقْفَدة األك  السشحجرات تجحخجا، كىشا لى ِؿ اإلنداف األكَّ
أماكغ مبضت دْبخات. اتخحا الكيػؼ َعمقا في التدّمقا األشجار، عبخا األنيار، ك 

حػليسا، ك ُيْسِعشا الحضاة معيسا ك اتفقا، سارك كالعّخافة، عمى مخاقبة الػجػد ك ليسا. 
َؼ ىسا)سارك ك العّخافة( غضخ مخئضضغ ك  شيء، حتى في أدؽِّ الجدئضات. في كلّ 

شضغ ضجَّ كلِّ شيء. ىّضا ِؿ نشطخ إلضيسا ك نخاقب ما يجخي. لع يكغ يػج ج محرَّ
ؿ ك الَجّجة األكلى، أك ُقْل، اإلنداف األكؿ ك  سػاىسا عمى ىحه األرض. الَججُّ األكَّ
اإلندانة األكلى. كالىسا كانا ِب لباسيسا الصبضعي، حضث ال لباس. فقط الجمج ك 

كاف ىحا األغشاـ.  الذعخ. رّبسا كانا مكدػيغ ِب الخير أك، حتى، الرػؼ كسا
،  الكائغ الحّي مختمفا، َشْكاًل، عغ إخػتو الكائشات الحضة اأُلَخخ. كاف مثميع يقاـك

ك يتأقمع مع، الطخكؼ الصبضعضة، ك مثميع يتفاىع مع مثضمو، ك يفيع لغتيع، 
في بجء الدمغ كاف الجسضع يعضر معًا. كانػا ع. إيساءاتيع، ركائحيع ك حخكاتي

سخ، ك يمعبػف ك يتقافدكف بعزيع مع بعزيع اآلخخ. كشَت تخى الحئب يالعُب الش
مغ األثضخ.  األسج يالعب الغداؿ، ك اإلنداف يالعب الزباع. كميع كانػا يتغّحكف 

. لع يكػنػا يتغػشػف كال يقفدكف عمى األثضخيمعبػف في األثضخ، كيخكزػف ك 
.كاف اإلنداف لع يتشاكحػا. كانػا أشيَخ مغ كائشيتبّػلػف. لع يتكاثخكا ك  ات الضـػ

ي ِؿ بعزيسا عمى مجار الداعة. يسذضاف معًا ف اإلندانة األكلى مالزمضغاألّكؿ ك 
يمتقضاف مع أجشاس ُأَخخ مغ إخػتيع الكائشات الحّضة، الحقػؿ، يتشدَّىاف في الغابات.

حػف ِب بعزيع ك يذّسػف ركائح بعزيع ِؿ التعارؼ. لع يقتمػا  حضشحاؾ كانػا يتسدَّ
كانػا يعخفػف  لع َيقُذ أحجىع عمى اآلخخ، ك لع يجخح أحجىع اآلخخ. مابعزيع، ك 

الغزب ك العشف ك القتل. الكل كاف يعاشخ الكل. الكّل يمعب مع الكّل. األسج مع 
لع تكغ لجييع أحج يذخُؼ عمضيع، أك يأمخىع. اإلنداف، الحئب مع الَحَسل. لع يكغ 
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ال أسالؼ ك ال أججاد. كميع سقَط ىكحا، َجّخاء الترادمات ذاكخة. ال ماضي لجييع ك 
ر الكػاكب العسالقة، تمظ التي تتجحخُج فػؽ ربػات ال نيائضة. إفَّ الفمكضة. إنيع غبا

قَصَعْت مدافات زمشضة  الحي نخاه ىشا أمامشا، قالت العّخافة، ىي تمظ الجديئات التي
ّضْت ِؿ ترادمات مع جديئات مغ غبار كػاكب أُخخ، خالؿ مداراتيا مجيػلة، ك  تعخَّ

ىشا عمى شكل ىحه الكائشات التي نخاىا العذػائضة في الطالـ البجئي. كَصَمْت إلى 
َجْت  اآلف. إنيا بخيئة. لع ُتَحسَّْل ِب ِشْفخات ك رسائل شّخيخة. إنيا مجخَّد أركاح َتَجدَّ

في ىحه اليضئات ك األشكاؿ. التفَت سارك إلضيا، ك اقتخح، ال بل، شمَب مشيا البقاء 
ت. ىحه الكائشاجدة الكػنضة ِؿ تعَّ السعمعيع إلى أْف يتعَّ التغضضخ العجائبي، أك أْف ت

بقائيا عمى حاليا، كسا ىػ الػضع القائع اآلف بضشيا، رّبسا تخسل األفالؾ إشارات إل 
عجبتيا الفكخة،  .َفكََّخت العّخافة في اقتخاحو أك أْف ُتَقمَِّب األمخ رأسا عمى َعقب.

ثالث ساعات رب لكشيا قالت لو: رّبسا نسزي كقتا شػيال ىشا يا سارك، ك رّبسا ُيقا
كضة الذيء الكثضخ، لحلظ َردَّ األزماف الفمكػنضة، أك أكثخ ِبقمضل. سارك لع يكغ يعمع بِ 

تي الجسضمة. شبعا لع يكغ يعخؼ دخعة قائال مػافق عمى ذلظ يا عديدتي، يا عّخافبِ 
                                                       أفَّ الثالث ساعات تمظ تعادؿ، ربَّسا، ثالثضغ ممضػف سشة مغ الدمغ األرضي.               بِ 

تمفة. كانا يدسعاف، أصػاتيا السخدخكَرْيغ ِؿ مخأى ىحه الكائشات كالعابيا ك كانا م
ف ىجيخا أحضانا يدسعاْضذًا قادما مغ أشخاؼ مجيػلة، ك األُخخى، َكِش بضغ الفضشة ك 

خ يتيادى إلى مدامعيسا، َؾ  عمى الذػاشيء. كانت أمػاج البحار حضغ تتكدَّ
كاف اإلنداف األّكؿ مع مثضمو، شات ألعابيا ك َلْيِػىا. الصضػر أيزا تذارؾ تمظ الكائ

يخكباف عمى ضيػر الصضػر التي تجثػا أماميسا ك تصضخ عالضا، كْسَط ضحكاتيسا ك 
مشا صفضخ الصضػر ك تغخيجاتيا. األبعاد لع تكغ ثالثضة كسا ىي عمى األرض في أيا

يسكغ ِؿ السْخء القػؿ ِب أنو يدضخ إلى األماـ أك الػراء، إلى الضسضغ أك  الىحه.  فَ 
الضدار، يرعج إلى األعمى أك يشدؿ إلى األسفل. إفَّ األبعاد لجى ىحه الكائشات، في 
ىحا األثضخ، ىي كخكية. لحلظ، َؼ عشجما صعجا إلى أكتاؼ الصضػر، َؼ إنيا شارت 
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في كاحجة مغ تمظ دكػف ِب اتجاه ما. كت مغ البيسا، ال أكثخ ك ال َأقَّل، أك تحخَّ 
، أبعَج مغ  السغامخات، أك تمظ األلعاب الُسَحبَّبة إلضيع، راحِت الصضػر أْبَعَج مغ الالـز

ة. كاف ذلظ كاضحًا عمى السخسـػ في لػحتيا الغخيدية، أك في ذاكختيا الغخيدي
ة لع يسّخكا في ضخكؼ بائشا في عضػنيع، ألنيع تعخَّضػا ِؿ تغّضخات مفاجئكجػىيع، ك 

شبضية مشح البجء. إنيا السّخة األكلى التي فضيا يذعخكف ِب شيء غخيب يجتاح 
دكاخميع. تعّخضػا ِؿ ذبحبات ناعسة ججا كسا الَخَجر. شعخكا ِب تأثضخىا في أعساؽ 

 ادىع.خالياىع، كادت تغّضخ القصبضة الكيخبضة في الدّضاالت العربضة ِؿ نطاـ أجد
ِب أرجاء ىحا السكاف. كانت  مغ قمب الطالـ الجامذ السحضط  ضيَخ شعاع خافت

الجقائق األخضخة مغ الداعة الكػنضة األكلى، التي تػشظ عمى االنقزاء، ِؿ تبجأ 
ح ألػانيا ك الداع تصػؿ ة الثانضة مغ عسخ األفالؾ.راحِت األشعة تكبخ كتتػضَّ

ُؽ الُحُجَب.رعُّ اآلذمػجاتيا. تخافَقْت لسعاتيا ِب انفجارات مجّكية ت جت امتد اف ك تسدِّ
يا، تجاَخَمِت األلػاف جسضعيا، أضاءِت األمكشة كماألشعة بعزيا ِب بعزيا اآلخخ.

امتجت َأْلِدَشة الشضخاف في الفزاءات، ك راحت ذّجة كىجيا، كانت تعسي األبرار.لِ ك 
ـ أماما. ك األمكشة َتْخَتجُّ مغ َكْقِع أقجاـ عسالضَق َتُيعُّ ِب التق األعاصضخ السجّمخة بجأت جُّ

ترفِّخ مشحرة ِب اجتضاح مسالظ السعتجيغ. ارتفَع ضجضج مخعب ِؿ كائشات اسصػرية 
الرػت األكثخ رْعبا، كاف صجى الفحضح الرادر دتعجُّ ِؿ اليجـػ عمى األعجاء، ك ت

مغ حػاة خخافّي يدحف ِب اتجاه األعجاء، إلى ساحة الحخب الكػنضة، حخب اآللية 
. غ. الكّل يرُف الكّل ِب األعجاء. إنيع ِب الفعل، كميع، أعجاءك الجاف ك الذضاشض

َدبَّ الحعُخ في قمػب ىحه الكائشات التي لع تكغ تعخؼ معشى الخػؼ َقْبال. بجأت ِب 
ترجُر أصػاتا ك كأنيا تصمب صارت تقـػ ِب تحّخكات عذػائضة، ك حخكات ال إرادية، 

حجؽ بيع. أَشمَّْت شالئع القػات السداعجة ِؿ إنقاذىا مغ خصخ قادـ عمضيع، خصخ م
الستحاربة عمى السضجاف الفمكي، كّل قّػة مغ جية معضَّشة. أّما مػضػع الجيات، َؼ 

                                                 ىي مغ صْشِعشا نحغ، كي ال نخمط بضغ الجضػش الستحاربة.                    
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ػده خمف قائجىع، السارد التخابي. إنو عسالؽ مغ ىحا فضمق مغ التخاب يرصفُّ جش
ـ ِب خصػات زاحفة، عضشاه كاسعتاف تجكر في محجخييسا العسضقضغ.  التخاب يتقجَّ

كتمتاف مغ كختضغ ضخستضغ مغ التخاب األحسخ تمعباف في ساحة مغ التخاب 
األصفخ. يشذخ دّكامات تخابضة عشجما يْخبُط  ِب خصػتو الثقضمة عمى األرض، ك 

رجاء جب الزػء عغ السكاف ِب عجاجو، حضغ يخفع راية الفضمق التخابي. يسألُ األ يح
جشػده التخابضضغ. إنيع يأتػف مغ جية الذخؽ ِؿ مػاجية تخابا حضغ يرجر األكامخ لِ 

جضر عخمـخ يدحف مغ جية الغخب نحػ ساحة القتاؿ. جشػد ىحا الجضر القادـ 
قامتو خمف ممكيع الحي ييجُر ِب  تتساكج مغ الغخب، ىع مغ السضاه الستالشسة،

رمد مسمكتو، جارفا كّل شيء في  ،العسالقة، رافعا رمحو ذي الِذعاب الثالثة
شخيقو. أّما شساال، َؼ قج تجفََّق مغ ىشاؾ مػجات مغ اليػاء الحارؽ، بثَّتيا 

الشضخاف اليائمة َؾ رسالة ِؿ قجكمو، أك ىجػمو العاصف. اجتاح كىج الشضخاف ىػاء 
لشضخاف ك ، إنو شمضعة الجضر القادـ مغ الذساؿ، حضث جشػده يختجكف ااألفالؾ

ألدشة الثعابضغ، خمف قائجىع، يشفخػف الميب الحارؽ ِلكلِّ َحّي، إنيع يتخاقرػف، كَ 
ضيَخ في مػاجية ىحه القػة لشضخاف في االتجاىات كميا. التشضغ الشاري، القاذؼ ِؿ ا

عبارة عغ زكابع ترصفُّ الجشػبضة. جشػده الشارية الحارقة، جضٌر جّبار مغ الخياح 
نو اإلعرار الكػني، كلِّ مغ يكف في شخيقو. إعغ يسضغ كيدار قائجىع السيمظ ِؿ 

يدػؽ معتخضضو إلى الياكية دكف رحسة. انصمقْت َأْلِدشة اليػاء الحي يقتمع ك 
 الشضخاف مغ قاذفات الميب العسالقة. َنَذَخْت مػجات مغ الػىج ِؿ مدافات بعضجة
ججا، ك شَخَعت الشضخاف في التياـ كّل ما ترادفو في مداراتيا، ك بجأ ىدضديا 

يتعالى، ك قيقياتيا تذقُّ عشاف الدساء، َؼ ىي مدخكرة ِؿ كفخة الصعاـ الالـز ِؿ 
استسخار تػّىجيا. في األثشاء ىاجسيا إلو السضاه، ممظ السحضصات، ِب دفقات ىائمة 

اف كراَحْت األمػاج العالضة َكاألسػار تقزي عمضيا ضاه. ىجَع جشػده عمى الشضخ مغ الس
شفاء الميب السدتعخ، َؼ . جشػد السضاه َيْفجكف أنفديع إل تخسجىا حضثسا المدتياك 
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خا في الػقت الحي يصفؤنيا. أّما الحخب، َؼ تبقى مدتسخة، َؼ ال  ىع يسػتػف َتَبخُّ
. في األثشاء دَخَمت جضػ الشضخاف تشتيي، ك  ش السارد التخابي في الحخب ال السضاه َتجفُّ

ق الشضخاف معا. تخشق الشضخاف ك َتدجُّ شخي. راح التخاب يشياؿ عمى السضاه ك الزخكس
التقتضل بضغ ىؤالء، َحمََّقت دّكامات اليػاء مقتمعة كلَّ السضاه. ك حضغ اشتجَّ الرخاع ك 

كضة ب الفمما ترادفو في حجكدىا، ك راحت تزخب في االتجاىات كمِّيا. إنيا الحخ 
ا القػة الغاشسة، ال تعخؼ الحجكد. إنيبضغ اآللية الصغاة، َفيي ال تعخؼ الخحسة، ك 

ؿ السكاف إلى ساحة اسصػرية آلية ُعتاة، قداة، كحػش. القػة العسضاء. تحػَّ
مخعبة. أْلدشة الشضخاف تصاؿ ِعشاف الفخاغات، ك األمػاج اليائمة تقفد فػقيا. يختمط 

سخعب ِؿ ألدشة الشضخاف. َيدجُّ السارد التخابي شخيق ىجيخىا السجّكي مع اليدضذ ال
سبخات كبضخة. تجتاح أعاصضخ مط بيا مذّكمة مدتشقعات مػحمة، ك السضاه، يخت

عة ِب ذلظ أفق الجمار.  ىجيٌخ، صفضخ، زعضق، فحضح، اليػاء ساحة القتاؿ، مػسِّ
ء بعزيا دبضٌب عطضٌع يرجر مغ تجاخل الشضخاف ك التخاب ك السضاه ك اليػاىدضذ ك 

، ك  في بعزيا اآلخخ. في األثشاء دخَل إلٌو مجيػٌؿ ساحة السعارؾ. إنو إلو الخجـػ
اتجاه َدـٌ مغ الخجـػ  ُتْقَحُؼ بِ ء. حُ راح ىػ اآلخخ يصمق أسمحتو الفّتاكة عمى األعجا

السضجاف. َحلَّ دمار ىائل ِب السكاف. حضث اجتاح الحخيق ك الصػفاف ك اإلعرار ك 
خة ِؿ كلِّ شء. استسخَّت السقتمة ك السحخ العجاج، ك الخجػ  قة ك الصػفاف ك ـ السجمِّ
، مجة الثالث دقائق األخضخة مغ الداعة األكلى الدجيع التخابي ك  َضْخِب الخجـػ

السشتيضة. خسدػف ألف سشة أرضضة استسخَّت الكارثة الكػنضة. ُقزَي عمى الكائشات 
لع تشتِو السحخقة إال ِب تذابظ ك  تي كانت تعضر معا ِب أماف، دكف غخائد،الحضة ال

شخائط ممّػنة متػازية متخابصة بعزيا مع بعزيا اآلخخ ِب قَصٍع كاصمة بضشيا، َؼ 
كانت َؾ الداللع ممتػية عمى نفديا، أك َؾ الججائل السمتفة عمى بعزيا. ىحه 

الججائل ىي التي أشفأت الحخيق ك الصػفاف الكػني. ىي التي أكَجَجت نػعا ججيجا 
. ضة. الكائشات الحضة، َبَجَؿ تمظ التي فشَضت جّخاء ىحه السحخقة الكػنمغ  إنيا الخجـػ
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، ك َحَقَشتيا في األنفاس التي  ىي التي جاءت ِب تمظ الججائل مغ عشِج إلو الخجـػ
َؿ أسمحتو أرَسَل أَ ة. إلو الخجـػ انترخ ِب رجػمو، ك نذأت بعج ىحه الحخب الفمكض كَّ

ِؿ ديسػمة ك استسخار الكائشات الحضة. إّنو الدالح الزامغ يحا الشػع مغ الفّتاكة لِ 
( في اختصاؼ األركاح ك السػت) إلو الذّخ ك  األنفاس مغ الكائشات الحضة. إلو الخجـػ

( إلو الذخ  الدالح الحي، إذا انتفى مغ الػجػد، يكػف قج قزى عمى) إلو الخجـػ
الؽ، ىػ سالح نػكّي شك السػت. الدالح الفّتاؾ ذاؾ، ىػ أصغخ األسمحة عمى اإل

دة. ال ُيخى بِ  في الخشقة الػاحجة فَ  السبايس.مخازنو قابعة في الخرى ك العضغ السجخَّ
جشجيّّ كاحٌج، الساليضغ مغ الجشػد االنتحاريضغ. مغ ىحا الدالح تشصمق عذخات 

دا، فقط، مغ ىؤالء يرل إلى اليجؼ، حضث ت بجأ عسمضة إنتاج الدالح الفّتاؾ،مججَّ
إنو الجشذ. ىحا ىػ الدالح الحي َشخََّع الذخكر كّميا بضغ ع الشػكي.ىشاؾ في الخح

معخفة ك حكسة. إنو يحتاج، ِؿ استعسالو، إلى عقٍل ك  إنو سالح الشات الحضة.الكائ
سالح الجَيَمة ك األغبضاء ك السجخمضغ. ىحا الشػع مغ الكائشات استسخَّ في الحضاة 

جج اف الحي اسسو اإلنداف، مثمسا يػ كْفَق قانػف التػّحر. شبعا مغ ضسشيع الحضػ 
                                             حضػاف اسسو الحئب أك الحسار. 

انتبو سارك إلى شسعتو التي كانت قج انصفأت مشح دقائق معجكدات، ك السػسضقا 
التي كانت، ىي أيزا، قج انتيت مشح زمغ قخيب. راح يفكُِّخ ِب الخؤى التي كانت 

ؾ ى أماـ عضػنو الباششضة َؾ فضمع اسصػرّي، حضغ كاف ِبخْفقة ركح عّخافتو ىشاتتتال
قجيع، كي يحضط حاجة ِؿ رحمة خضالضة إلى التاريخ الفي الالمكاف األبجي. لع يكغ بِ 

مع بعزيا اآلخخ. َؼ الشػع مػؾ الكائشات الحضة مع الصبضعة ك سِب شبضعة الحضاة ك 
ضة التي دامت أكثخ مغ خسدضغ ألف سشة الججيج الحي نذأ بعج السحخقة الكػن

أرضضة، كاف الججيج في حضاة ىحا الشػع، ىػ سضادة الشطاـ الغخيدي. ىحه ىي 
الكارثة، أك الصفخة، التي َحمَّت ِب الكائشات الحضة. َؼ لكي يدتسخ ىحا الكائغ في 

الحضاة، عمضو أْف يأكل، ك لكي يأكل، عمضو أْف يقتل. ىحا ىػ القانػف اإلليي، 
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لقانػف الػحذي، القانػف الحي يحػي نقضزضغ. الحضاة ك السػت. أي أفَّ الكائغ ا
يجب أْف يسػت لكي يحضا اآلخخ. ك يجب أْف يحضا لكي يسػت اآلخخ، ك  الحيّ 

الحضػاف الحي ُيدّسى ِب اإلنداف، ىػ اآلخخ يشتسي إلى ىحه السشطػمة اإلليضة. 
بل، أكثخ كحذضة مغ الجسضع، ىػ أيزا كائغ متػحٌر، مفتخس مثل اآلخخيغ، ال 

ك أكثَخ خّدة ك دناءة مغ اآلخخيغ. ىػ أيزا يعضر كسا اآلخخيغ، عاريا، تحت 
األمصار ك الثمػج، في الغابات ك السغاكر ك الكيػؼ. لع يكغ يتسضَّد عشيع. كانػا 

                                                                                       يقتمػف ك ُيْقَتمػف، يأكمػف ك يؤكمػف. يشكحػف، يشجبػف ك يسػتػف.                       
الحقبة التي، فضيا، كاف الجسضع تحت حكع قانػف القػة، دكف َتَفّخد أحج امتجَّت تمظ 

امتّجت رّبسا ِؿ ماليضغ الدشضغ، أّية مّضدة، سػى القػة السصمقة.الفرائل عمى اآلَخخ بِ 
سجة مئات اآلالؼ مغ الدشضغ. كاف سارك يعتقج َحَجَثت محخقة كػنضة ثانضة لِ ْف إلى أ

العمـػ األرضضة كالفمكضة قج حرَل، كرّبسا أقػى ِب أفَّ َحَجثا فػؽ قػانضغ الصبضعة ك 
أكثخ تجمضخا مغ تمظ التي حرَل قبل مئات اآلالؼ مغ الدشضغ. َؼ كسا أّف الحخيق ك 

إْذ انتَقَمْت مغ كائشات ال غخيدية إلى حضاة الكائشات، أْحَجَث شفخة في الكػنّي األّكؿ،
                                                 كائشات مشػحذة.  كائشات غخيدية، مغ كائشات مدالسة، ىادئة ك كدكدة إلى

َؼ الحخيق الكػنّي الثاني قج أْحَجَث، ىػ اآلخخ، شفخة خصضخة جّجا في حضاة  ىكحا!
حضة، ك ىحه الصفخة، كسا يعتقج سارك، اقترخت عمى الحضػاف السدّسى الكائشات ال

ِب اإلنداف. شبعا ِب َصْخؼ الشطخ عغ تمظ التي انقخضت ِؿ أسباب يصػؿ الحجيث 
حػليا. َؼ ىحا الحضػاف كاف َؾ أقخانو يعضر تحت الطخكؼ الصبضعضة. كاف يقاـك 

القارصة، ك كاف يتكّضف  األعاصضخ ك درجات الحخارة العالضة، ك بخكدة الذتاءات
مع الجػع ك األمصار ك الثمػج، أْي، ك بكمسة، كاف مثل إخػتو الحضػانات األَخخ 

َض، أك أّية قّػة شبضعضة، أك ما. تسا إذف، ما الحي جخى لو، ك إلى أّي شيء َتَعخَّ
تو فمكضة، أك سحخية أثََّخت عمى تكػيشو البضػلػجي ك الباراسضكػلػجي، ِب حضث جَعمَ 
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                                  عغ عالسو البكخ؟!                                               ل يشفر
                                    شخَب كأسا مغ الساء. أْفخغ مثانتو، ك َدَلَف إلى فخاشو، ك راح في نـػ عسضق.                                                     
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- 17 - 
 ِحػارات اآللية ك مؤامخات اأَلتباع

اؿ قخياقذ عمى أخح سارك يقمُِّب صفحات الكتاب الحي حرل عمضو مغ مكتبة الخ
العسضقة ك  ذلظ ِب حْكِع صجاقاتوسبضل االستعارة. كاف سارك يتحّجث الدخيانضة، ك 

ذباب كالجامعة كما بعجىا قة كالاآلشػريضغ شػاؿ فتخة السخاىالسجيجة مع الدخياف ك 
السضثػلػجضا، ك مغ ثع ك حضغ أدرَؾ تػّرشو كشغفو ِب التاريخ ك  .إلى ىحه الداعةك 

ِب السضتافضديظ ك الباراسضكػلػجضا، كقتحاؾ انزعَّ إلى معيج المغات الدامضة. حضث  
درس المغة الدخيانضة عمى أصػليا، ك أتقشيا َؾ العخبضة ك األرمشضة، ِب اإلضافة 

خاؿ قخياقذ يذّجعو عمى دراستو العبخية ِؿ كػنيا مغ العائمة اآلرامضة. كاف الإلى 
دتو ك كاف يختاح ِؿ مجال ث في ما حرل في ىحا الذخؽ الداحخ.البحالتعّسق ك 

قجيسة. كانا األدياف التبادؿ أشخاؼ الحجيث معو، كخاصة في مجاؿ السضثػلػجضا ك 
األكلى في العالع، ؿ"إيشػما إيمضر" قرضجة الخالجة أركعة المتفقضغ عمى جسالضة ك 

، ك الحػارات في مدائل الَخْمق، مغ حضث مػضػعاتيا الساكرائضة ك حجيثاقجيسا ك 
البحث عغ الخمػد. كاف سارك يزضف، في معخض الرخاع الػجػدي مع الصبضعة ك 

الحجيث عغ ممحسة الخمق ىحه، مقارنًة بضشيا ك بضغ القرضجة اليػمضخية التي أَتْت 
                                                                       قخكف عجيجة.       بعجىا ِب 

فو إلى ما كتبو ىػمضخكس في أؿ إلضاذة ) كاف الخاؿ قخياقذ يبجي سعادتو ِؿ تعخُّ
ارك آراء غخيبة في ذلظ مغ خالؿ َسْخِد سارك ِؿ ممخَّريا. كاف ِؿ سكاألكذيدا(، ك 

تغخابو في بعس األحضاف كاف الخاؿ قخياقذ يبجي اسدياف، ك ألامػضػع الخمق ك 
ألنو لع يكغ يدتفد مذاعخ السؤمشضغ، أك يددري شخكحاتو.مع رضا ركحي ِؿ 

معتقجاتيع. َؼ، مثال، في مػضػع اإللو الػاحج، أك تعّجد اآللية، َؼ كاف يقػؿ: يا 
ُل أف يكػف ِؿ كلِّ جانب، أك مػضػع في إليًا خاصا الحضاة،  خالي العديد! أنا ُأَفزِّ
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اص مغ اختر الحّب يكػف سػت يكػف مغ اختراص إلو السػت، ك الفَ مدؤال عشو. 
الحخب، الجحضع ك الشعضع، الخضخ . الدالـ  ك الجفاؼإلو الُحّب. العػاصف، القحط ك 

الذخ...إلخ. يكػف لكلِّ ىحه السػضػعات إليا خاصا بيا. ىكحا يكػف اإلنداف،أك ك 
ْف ْمخه. يعخؼ أِلّي إلٍو يتػجو ِبجعائو، أك لػمو، كال مجاؿ ألِ غ أالسؤمغ عمى َبّضشة م

لسػت، الدالـ ك الحخب، االخضخ ك الذخ، الحضاة ك يتَذػَّش في معخفة السدؤؿ عغ 
شخكحاتو، ِؿ أنو كاف عمى  لع يتفاجأ الخاؿ مغالصػفانات. الزؿ ك الد العػاصف ك 

مشطػمات كثخ مغ إلو كاحج. كانت التي كاف فضيا أدراية ِبتمظ السشطػمات الجيشضة، 
رك، لع يفكِّخ في ىحا السػضػع ِبذكٍل جّجي. كسا قاؿ ِؿ سامتعّجدة اآللية، لكشو، ك 

األعػاـ األلفضغ مغ بعج مضالد الدضج السدضح، ك انتذار الجيانة السدضحضة، كانت فَ 
يانات التي أفَّ الجعتقاد بِ االالستقخار في الجيانة السدضحضة، ك كفضمة ِب الخكػف إلى ا

 أساشضخ ك أكىاـ، َخَمَقت رمػزا ك شخرضاتقبل السدضح، إّنسا كانت خخافات ك كانت 
َدَبِب ىحا اإليساف الخاسخ في السدضحضة، اعتبخنا كّل مقجَّسة إلى درجة التألضو. ك بِ 

التي شعَخ  مسخة األكلىت الدابقة عمى السدضحضة باشمة. كأضاؼ، كربَّسا لِ السعتقجا
آدابا رفضعة، إلى ىؤالء الحيغ أبجعػا فشػنا كقػانضغ كِحَكع كأمثاؿ ك  يشتسيأّنو فضيا بِ 

ك أيزا السشطػمة الالىػتضة التي استسخَّت ِؿ آالؼ الدشضغ. إنشا رفزشا، حتى، ما 
تابع بعج لحطات مغ التأّمل. ـ، ىكحا قاليا ِبانكدار خجػؿ. ك أنتجو أسالفشا الِعطا

، فَ أمّ  ظ الحخائخ التي أنتجيا أسالفشا كأف نعضج إحضاءىا، مضجب أْف نعػد إلى تا الضـػ
أضاؼ تػضضحات تؤيج ِب التأكضج! قاؿ سارك، ك  نعمِّسيا ِؿ أجضالشا.أْف نتعمََّع مشيا ك ك 

الِقَضسضة السشطػمة خرػص التعامل مع التخاث كالتاريخ ك َخه ِب رأي الخاؿ فضسا ذك
 عذخات اآلالؼ مغ الدشضغحاؾ. يا خاؿ! لقج عاش اإلنداف لِ التي كانت سائجة كقت

ػمة القَضسضة التي كانت تحت مفاعضل تمظ السشطفي ضّل معتقجاتو الجيشضة تمظ، ك 
مع ذلظ، لع نقخأ، أك نعثخ عمى عالمة سمبضة فارقة في حضاتيع تجعميع سائجة، ك 

، مع العمع  أنشا نعتبخ ِب أفَّ  جػىخ ديانتشا ىػ األفزل  أقلَّ شأنا مغ إنداف الضـػ
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يحه كال أجج مّضدة لِ  ما يسّضد ىحا العرخ عغ ذاؾ العرخ.ضح. أنا ال أجج ىػ الرحك 
السشطػمة العقائجية عمى تمظ التي كاف فضيا أكثخ مغ إلو كاحج، بل ِب العكذ، َؼ 

أنا أعتقج ِب أفَّ جػىخ تمظ الجيانات الستعّجدة اآللية كاف أفزل ك أرحع مغ ىحه 
 بجادية، ذات اإللو الػاحج.                                                        الجيانات الجيكتاتػرية، الذسػلضة االست

ذ زيادة ِؿ أعتقج ِب أّنظ متحسّ ! قاؿ الخاؿ قخياقذ.كضف يكػف ىحا يا كلجي -
أنا أكافقَظ في حكسظ عمى الجيانات التػحضجية.رّبسا بالغَت قمضال الجيانات القجيسة، ك 

عطضسة ك راقضة، ك آداب ك فشػف ك عمـػ في قسة الخقي،  عمى أنَّيع بشػا حزارات
لكغ مدألة اإللو الخالق الػحضج ِؿ الكػف ك الحضاة، َؼ ىحه أختمف فضيا معظ يا 

 سارك. َؼ ال ُيْعَقل أْف يكػف السرضخ األبجي، ِؿ اإلنداف، يتخبَّط بضغ عّجة آلية.               

َح  -  كجية نطخي في ىحه السدألة الججلضة.                                              اسسح لي يا خالي العديد أْف أكضِّ

ل!  -  قاليا مع ابتدامة كدكدة.                                                    إّني أسسعَظ يا سارك. تفزَّ

بضعة، كما ِؿ ة ِؿ الصمصبضعفي أْف ُأعضَج ما لِ  بجايًة. أنا أعصضُت ِؿ نفدي الَحقَّ  –
تمظ العحراء التي تخخج في استحضاء  جعمتياالقسخ، يا خالي العديد، . فَ محكخالحكخ ل

كل لضمة ِؿ بثِّ الصسأنضشة في ركعشا كتيحيب غخائدنا كتشطضع انفعاالتشا، كبالتالي 
تشقضة كضبط رغباتشا... كقَف ِؿ لحطات، ك شمب مغ الخاؿ قائال: يا خاؿ أريج أْف 

صخ كشُت قج كتبتيا مشح زمٍغ حػؿ ىحا السػضػع، ألنشي ال أستصضع أقخأ بزعة أس
قػلو ىكحا ارتجالّضا. ىدَّ الخاؿ رأسو داللة السػافقة عمى ما أراد. أخَخَج قراصة 
مغ بضغ أكراقو التي يحسميا أثشاء زياراتو إلى الخاؿ، ك را ح يقخأ، شبعا ىػ كاف 

و المغػي، َؼ جعَل القسخ أنثى ك قج َغضَّخ الجشذ بضغ الذسذ ك القسخ في قامػس
الذسذ ذكخا. قخَأ التالي:                                                                                

   كع يديج شػقي  ك ب كع أنِت جسضمة، ناعسة، ىادئة!فاتشتي، أيتيا القسخ الحبض
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في قّسة تػّرد خّجِؾ في البجر  ِؿ رؤياِؾ كالشطخ إلى جسالِظ حضغ تختفضغ عغ ناضخي 
البجيع. تغضبضغ عغ فزائي أيتيا الحبضبة كتتخكضششي في ارتباكي كقمقي كفقجاف 

تػازني الخكحي. أبحث عشِظ في زكايا الدساء حضث مدتقخِؾ دائسا. َؼ أنِت األنثى 
األكلى، قبل سقػط الججائل مغ الفزاءات السحضصة بِظ. أنِت األنثى البجئضة، قبل 

حبضبتي األبجية، أنِت ىػائي كنػر عضػني. التالقح  تحت ضاللِظ؛ أنِت  صجفة
الرػرة األكلى في أعراب دماغي ىي صػرتِظ. صػُت هللا الحي تدخَّب إلى 

مدسعي كاف مغ خاللِظ أنِت، أيتيا الحبضبة التي لقسِتشي مادة الحضاة األكلى، ك 
لذسذ ِب انقالبو الغادر عمضِظ لقج قاـ ازب. نذخِت األماف كمألِت قمبي حبَّا ال يش

يا عذتار. إنو االنتقاـ األزلي، كالرخاع الصػيل األمج بضغ الخذػنة كالقدػة 
كالعشف كالبجاكة كالصضر مغ ناحضة، كبضغ الحشاف كالخّقة كالشعػمة كالسدؤكلضة 

كالتزحضة مغ ناحضة أخخى. َؼ الحكخ الصائر الجمف الغخائدي، ىػ الحي يشتقع ِؿ 
شو العاشفي مفزػحًا ِب عجده الجشدي الػاضح ِؿ العضاف. يشتقع ضعفو كسقػ 

                    النيدامو األبجي أماـ قجراتِظ العجائبضة.                                                   
تقاـ، َؼ االنبع حجيثو قائال:"تاي القراصة. أعادىا إلى أكراقو، ك انتيت األسصخ ف

ج ِب يا خالي العد  الزخبة األكلى التي قزت عمى الجيانة العذتارية، يد، تجدَّ
َخْمِق ديانة ذكػرية، سا أفدح في السجاؿ أماـ الخجل ِب األنثػية، القسخية، م

لدساء مجيػؿ السكاف بالتالي إلو ذكػري تعَّ تشرضبو في أعالي ا شسدضة، ك
األخالقي الثقافي إف ىحا االنقالب الجيشي كاف مفتاح االنقالب كاإلحجاثضات. 

القَضسي في الحضاة. إذ أف اإللو الحكػري أصجر لعشة ضالسة ِب حقِّ األنثى، حضغ 
التفاحة( شجخة معخفة )جما نياىسا مغ أكل ثسخة حسَّميا سبب معرضة آدـ لو عش

 إلى شجخة الحضاة)=الخمػد( -إْف أكمػىا -يعالخضخ كالذخ، ألنيا َس تجفع
كاية التػراتضة معخكفة ِب ىحا الخرػص. إْذ أف آدـ السغخكسة كسط الجشة. َؼ الخ 

   ألقى ِب الالئسة عمى حػاء، كحػاء أْلَقْت ِب الالئسة عمى األفعى، ككانت المعشة
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"فقاؿ الخب اإللو لمحضة ألنِظ فعمِت  ( التكػيغ/ ...1كػري رقعالبضاف الح)
سخأة تكثضخا أكثِّخ كقاؿ لمكة بضشِظ كبضغ السخأة.... إلخ"."ىحا.....إلخ ، كأضع عجا

"                اشتضاقظ كىػ يدػد عمضِظ...أتعاب حبَمِظ. بالػجع تمجيغ أكالدا، كإلى رُجِمِظ يكػف 
عبجة ِؿ  الحع، يا خاؿ، ىحا السخسـػ الطالع ِب حقِّيا، إْذ أنو جَعَميا تابعة ال بل

ضغ كالحزػر في يحكِّخ الكاىغ العخكسك ىػ َيدػُد عمضِظ(. )رُجِميا، سضجىا، ذكخىا
مخاسع الدكاج الكشدي ِب سضادة الخجل عمى السخأة. العخيذ عمى العخكس، الحكخ 

عمى األنثى، حضغ يقػؿ مغ ضسغ كاجبات كحقػؽ الصخفضغ بعزيسا تجاه 
دضح بعزيسا اآلخخ. يقػؿ ما معشاه:"إف الخجل ىػ رأس السخأة كسا أف الدضج الس

الي، ما زالت سائجة في السعتقج الجيشي إف ىحه الثقافة، يا خ ىػ رأس الكشضدة".
ِب الخغع مغ تجاكزىا عسمضا في السجتسعات الستصػرة، كذلظ ِب فزل القانػف 

السجني الدائج ىشاؾ، كبفزل ىجخة الكشضدة عغ الدضاسة كعغ األخالؽ أيزا. 
عمى خمق حدشة،  أقػؿ عغ األخالؽ، ِؿ أنَّو  لضذ ِب الزخكرة أف يكػف الستجّيغ

الزخكرة سيء الخمق. كالعكذ ِب العكذ، َؼ صاحب األخالؽ ج ىػ بِ كأف السمح
الحسضجة لضذ ِب الزخكرة أف يكػف متجيشا، كأف صاحب األخالؽ الدضئة ىػ ِب 

الزخكرة ممحج؛ إنيع ىشاؾ استصاعػا كضع العقمضة الحكػرية، الثقافة الحكػرية في 
 السجنذ الجيشضضغ.داف مغ السقجس ك فزل تحخيخ السجتسع كاإلنف الذسػع، بِ متح

َؼ العسل ِب شخع هللا بضغ الشاس ىػ أخصخ مغ الصاعػف كأخصخ مغ الدخشاف 
أنو أخصخ مغ الدالح الشػكي نفدو. ، ال بل تبضغ في الػقت الحاضخ بِ عمى الشاس

ل ِؿ الحؤكؿ بضغ اإلنداف كالسعخفة خة مشعو مغ أكل ثسخة شج/ألف هللا ِب ذاتو تجخَّ
يدسح لو ِب فتح بابيا، ألنو يعمع جضجا ِب أنو إذا سسح لع  معخفة الخضخ كالذخ/.

لو ِب الخػض في رحاب السعخفة، َؼ إنو سضدعى إلى الخمػد، كذلظ عغ شخيق 
الدؤاؿ، البحث، الذظ. أي بكمسة عغ شخيق الفمدفة التي ِب غضخىا لضدت الحضاة 

فمدفة ألف ال -كىحا ما ىػ حاصل لجيشا كلألسف -ججيخة بأف يعضر فضيا اإلنداف
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خرػصا في السعتقجات التي يحبيا،  .تبجأ عشجما يبجأ اإلنداف يتعمَّع الذظ
كالعقائج كالبجييضات أك الحقائق السقخرة التي يؤمغ بيا كيقجسيا. يا لضتشا فعمشا 

بال كجل مثمسا فَعَل الفالسفة الضػناف حضغ كجيػا أسئمة عغ كل شيء. ك كقفػا 
ِؿ العقل.  أخزعػا كل عقضجة ك محىب ك نطاـك  أماـ السحخمات الجيشضة كالدضاسضة،

لع نفعل ِب ما أمخ أمضخ السؤمشضغ عسخ بغ الخصاب )كسا يقاؿ( يا لضتشا فعمشا ذلظ ك 
إنشا، ىحا الكتاب". حضغ قاؿ عغ القخآف:"احخقػا السكتبات ألف قضستيا مػجػدة في 

ضة ىي ِب لجيشيا خاؿ، نعضر في جغخافضا تحكسيا األصػلضات الجيشضة. ك األصػلضة ا
الفمكضة، ألفَّ ىحه العمـػ ىي في التزاد مع الَحْتِع ضّج الفمدفة كالعمـػ الصبضعضة ك 

ىشا أيزا يػجج َؼ العمـػ ال تؤمغ ِب السصمق، كإّنسا ِب الشدبي. ك  الدمصة الجيشضة.
سا ىػ لعمسانضػف يفكِّخكف في الشدبي بِ األصػلضة. َؼ اة ك فخؽ جػىخي بضغ العمسانض

سا ىػ مصمق. أكدُّ أْف أسػَؽ جػىخ األصػلضػف يفكِّخكف في الشدبي بِ شسا ندبي، بض
ك، َفْمَشُقْل، الدمصة الجيشضة كالعاِلع كػبخنضكػس. الخالؼ الحي نذأ بضغ الكشضدة، أ

 في الطاىخ كاف نقس كػبخنضكػس ِؿ الخأي الكشدي ِب خرػص دكراف األرض أكفَ 
"إفَّ األرض تجكر  :قاؿؿ دكراف األرض، ك عجميا. إْذ َخَخَج كػبخنضكػس ِبشطخيتو حػ

تعتبخ األرض  حػؿ الذسذ، ك ىي لضدت مخكد الكػف". في حضغ كانت الكشضدة
ىي مخكد الكػف. حضث أفَّ األفالؾ كّميا تجكر حػليا. يعشي)مغ ثابتة في مكانيا، ك 

كْجية نطخ الدمصة الكشدضة( أفَّ اإلنداف ىػ مخكد الكػف ك ِب التالي يدتصضع أْف 
يقػؿ ِب أّنشي أممظ الحقضقة السصمقة ألنشي مخكد الكػف. ك في ىحه الحاؿ يسشع 

أّي خرع ضّجه ِمغ أْف يجاريو، أك يشقس آرائو ك معتقجاتو. ألنو يعتبخ أّي خرع 
مغ ىشا انتذخ قتل ّج الحقضقة السصمقة)خاصتو(، كِبالتالي يقزي عمضو. ك لو ىػ ض

رض. ألنَّشا إذا قمشا أفَّ األرض تجكر، يعشي العمساء الحيغ كانػا يؤيجكف دكراف األ 
خ، ك يعشي تفكضخه يكػف أفَّ اإلنداف يجكر، أي يبقى في حخكة دائسة. يعشي يتغضَّ 

الدمصة الجيشضة السصمق. لسصمقة، ضّج افي الشتضجة يكػف ضّج الحقضقة ندبضا، ك 
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اكع اعتبختو)كػبخنضكػس( ىخشػقضا. ك ِمغ بعجه جالضمضػ أيزا َخَزَع ِؿ السح
قبميع ِب ألف عاـ ك أكثخ، كانت تتعُّ محاكسة الكشدضة، ِؿ التيسة ذاتيا. ك 

.                                                                                                 "الفالسفة ك األدباء ك الخىباف ِب تيسة اليخشقة
كػر، مخكد الكػف. نحغ الحكػر نستمظ نحغ مخكد الكػف، أك ِب اأَلَصّح، نحغ الح

الحقضقة السصمقة. نحغ الحكػر خمفاء هللا، ضّمو، عمى األرض. راَح يتابع مخافعتو 
إنو االنتقاـ. إنشا نشتقع ِؿ عقع أدمغتشا ك فداد "أماـ الخاؿ قخياقذ، متابعا كالمو:

ما يحضط  ثقافتشا. ك مطاىخ االنتقاـ ىحه بادية لمعضاف. بجءا مغ الذظ بكل َمغ ك
بشا، ك اعتبار أف الكل يعسل ضجنا، ك َأفَّ الكل يتآمخ عمضشا، ك بذكل خاص عمى 
معتقجاتشا التي ىي أساس ثقافتشا. ىحه الثقافة الحكػرية التي تقجس األكىاـ، ىي 
التي تحكع عمى اليخشػقي ك السختج ِب اإلعجاـ. كسا فعل الضػناف مع الفضمدػؼ 

كسا فعمشا نحغ أيزا لفضغ ك أربعسائة عاـ مغ اآلف. ك أالحكضع سقخاط قبل أكثخ مغ 
مع الحالسضغ ك الرػفضضغ قبل أكثخ مغ ألف عاـ مغ اآلف. إنشا، في ىحا الذخؽ 

قج مشعشا الفشػف عغ أبشائشا، ك  الحي تحكسو األصػلضات، فعمشا أكثخ مغ ذلظ. ؼَ 
ى...إلخ السػسضقلذعخ ك امغ البجع ك اليخشقات، َؾ الخسع كالشحت ك اعتبخناىا 
ىي ركح اإلنداف ك ركح ِب أف ىحه الفشػف  ،إمَّا عغ عسج أك عغ جيل،متجاىمضغ

محبة شاسب ك التىحه الخكح التي تتعمع االندجاـ كاإليقاع ك أنشا َرَفْدشا السجتسع. ك 
شخز تعَّ بشاؤه بصخيقة متػازية العجؿ، فقط، عغ شخيق السػسضقى. ال يسكغ ِؿ 

أف التشاغع ك االندجاـ نكغ نعخؼ/ أك كشا نعخؼ/، بِ متعادلة أف يكػف ضالسا، كلع ك 
يحسالف الجساؿ ك الجالؿ ك الحدغ ججاف شخيقيسا إلى خفايا الخكح، ك السػسضقي ي

يجعالف الخكح رشضقة لصضفة ك ضخيفة. ك لع نكغ نعخؼ ، ك ك الكضاسة في حخكتضيسا
َب ِب أف ا ،أك كانػا يعخفػف  خفػف،أك ِب األحخى أكلضاءنا لع يكػنػا يع لسػسضقى ُتَيحِّ

                                        ."خيخ القزايا الحضاتضةالخمق ك تذتخؾ في تق
عشجما تتدمل السحبة إلى عتسة الشفػس، تصخد مشيا كل شبح، ك تفخغيا مغ كل 
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ال أدري ِؿ َمغ ىحا الكالـ الدساكي، ربسا ِؿ . دىاشاغل آخخ ِؿ تقصشيا ِب مفخ 
ػفػكل أك فضثاغػرث، أك ربسا ِؿ شكدبضخ أك ِؿ سسضخ الحاج ىضخمغ ىضدو أك س

شاىضغ. إنشي لع أدقق كقتيا في ممكضة أك صاحب ذاؾ الكالـ الجسضل، ألني 
أدكِّنيا عشج قخاءاتي  السالحطات التي كشت، ك ال زلت،القراصات ك  صادفتو ضسغ

ُخ ن غ األخالؽ فدي ِؿ كتابة َبحٍث عك مصالعاتي. في ذلظ التاريخ كشُت ُأَحزِّ
ركح التي بحثُت فضيا، كتاب ِب عشػاف) مغ ضسغ السخاجع الَقّضسة كالسػسضقى. ك

سختمفة التي ُتَحخُِّؾ الثقافات العج التأّمل في المػحة الكػنضة، ك ب. سػسضقى(ال
الخكحي، ِؿ كلِّ شعٍب، ك ذلظ لتي تعكذ السدتػى العقمي كالشفدي ك االذعػب، ك 

ْرُت أ ْف أكتَب عغ ِقَضِسشا)نحغ( ك مػسضقاىع)ىع(. ك فضسا بعج مغ خالؿ ثقافتو. َقخَّ
ِب أنَّشا ِب نت ىحه الخخبذات التي قمُت فضيا: كَضْعُت رؤس األقالـ، ك مغ ثعَّ كا

أقانضع الفخح جل انترار الشػر كالخضخ ك حاجة ِؿ َمْغ  يحّزشا عمى العسل ِؿ أ
 الحدف الثالث مقػمات، الخجاء ك السحبة( عمى الطالـ ك الذخ ك التدامح)
ت مشاخاترار ىػ انترار الشدعة الخكحضة ك ىحا االنتل، الحقج ك الكخاىضة(. الق)

انحالؿ الجدج كتخاخضو الكدػؿ في الدساء عمى الشاحضة السادية، كأجػاء األرض، ك 
نحغ بحاجة إلى ثقافة تحّثشا عمى  الجشذ، الدمصة، الصغضاف(.يػات)مدتشقع الذ

إلى أركاح ك فخاشات تتصضخ في ممكػت الدساكات. أف  أف نتحّػؿ أف نشدى ذاتشا.
الغضـػ بضغ الشجـػ خمف القسخ.  نمي تحضة الرباح عمى الخكح الكبخى، ىشاؾ فػؽ 

ؿَ ك  ال نعػد في حالة حخب مع أحج، ؟ فَ العجك إلى صجيق ىل ىشاؾ أَلّح مغ أف يتحػَّ
، بل نتآخى ك نترالح مع جسضع البذخ. ك حضغ نتك  خمز مغ ال يبقى لشا خرـػ

إف مزسػف الفغ يذسل كل مزسػف الخكح.  نسحػ إحجى بذاعاتشا؟ الزغضشة، أال
ييدُّ أغػارىا، ك ىػ فذ البذخية. ما يحخِّؾ كػامشيا ك إنو يبضح ِؿ َحجسشا أسخار الش

ك اإلحداس يفعل ذلظ مغ خالؿ السطيخ الحي يعمػ مقاما، حضث أنو يذحح الػعي 
ىجفو الشيائي ىػ في بسا ىػ إنداني فضشا، ك  حا يعمسشاىكِب األشضاء الدامضة. ك 
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تخفضف اليسجضة ك تيحيب األخالؽ، ألنو يتخؾ اإلنداف كجيا ِؿ كجو أماـ غخائده 
                                          ك كأنيا غخيبة عشو.               

ع كسضمة ِؿ التعبضخ عغ أسسى حاجات ك متصمبات الخكح في تصابقيا م الفغ ىػ
و ىسدة الػصل بضغ عالسي السادة كالخكح. كىشا في ىحه الجدئضة األمػر اإلليضة. إن

ديغ مغ  لفغ. ألنشا، ك بكلِّ بداشة،ِبالتأكضج، لدشا بحاجة اِل  أنشا،كشُت َساقػؿ بِ  مجخَّ
امشا إلى قسة شعخنا في الساديات،كبالتحجيج، الخكح. نحغ مشغسدػف مغ باشغ أقج

 .الصعاـ(كميا)الجشذ،لسذتخكة بضغ الكائشات الحضةْل، الغخائد اأك قُ الغخائد البجائضة،
ـ الجامذ. في مدتشقعات إفَّ األصػلضات العشرخية َس ُتْبقي شعػبيا في الطال

الرست األبجي عمى نػر الذسذ. َس ؿ ألنَّيا ُتمقي َخَخزات الشـػ ك األكحاالجماء ك 
دة بعضجيغ عغ اآلخخيغ، تبقى ىحه الذعػب غارقة في الختابة ك القػقعة الستكمِّ 

الحي ذركتو ىي السػسضقى، لتشّػع البذخي، عغ الفغ الخفضع ك عغ اعغ اآلخخ.
َؼ السػسضقى ىي َسْكَخة  .ى أيغ أصبح تضار حضاتشا الجاخمضةالعّجاد الحي يذضخ إل

َفْزل السخّجر الت الجامحة التي تدتضقع فضشا ِب مغ نػع آخخ، مغ نػع تمظ االنفعا
لِّ ع، ك تشدضشا ذكاتشا. عشجئح تتػثَّق الخابصة، مغ ججيج، بضششا ك بضغ كأك عػدة الخبض

ر كامل نعسة الفغ الحي يحضصيع بثَّ في جسيػ أف تَ شخز.إف ىحه الخسخة قسضشة بِ 
َحْذج مغ األركاح الستصابقة معيع تساما. بأف ُتْجِبَخ األرض التي أصبحت غخيبة بِ 

ر العبج ك  ف.إلى إحضاء مرالحتيا مع اإلندا أك عجائضة تمغي فجأة بأف تحخِّ
الحػاجد السرصشعة التي كضعتيا السشفعة ك الرجفة بضغ البذخ. ك في ىحا 

زا مع ذاتو. االندجاـ الكػني ال يشريخ كل فخد مع قخيبو فقط، ك إنسا يتػافق أي
" ي بكلِّ بداشة غمصة، تعب، مشفىِب دكف مػسضقى ىَفالحضاة، كسا يقػؿ نضتذو:"

ركاح ك األقػاـ، ك ُتَدّضخىع حّق، َؼ ِؿ السػسضقى قػة َتَتَدمَُّط عمى األ  نعع. إنو عمى
فزل السػسضقى يسمظ شبضعة كالسخء بِ أنيا قائج آمخ أك قانػف يشزػي لو الشاس. كَ 

   إيساف نػراني ال ُيْقَيخ، ك أخالقا مػسػمة ِب الذيامة ك الشبل.                                         
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ػسضقا في الرضغ األسصػرية، كانت تمعب دكرا قضاديا في حضاة الحكػمة ك َؼ الس
البالط. ك كاف الرضشضػف القجماء يداككف بضغ ازدىارىا أك تجىػرىا ك بضغ ارتقاء 

الجكلة ِب كامميا. إْذ أف جحكرىا تستج ِب َحَدب فة كاألخالؽ، بل ك أك انحصاط الثقا
الشػر، ضغ، أبجعا بجكرىسا قػتي الطالـ ك نطخيتيع في الػاحج األعطع الحي خمق قصب

يار، ك تشدجع األرض مع ك ىي ال تبمغ َحجَّ الكساؿ إالَّ عشجما يتػافق المضل مع الش
في تحػالتيا تمظ  قج اشسأنت، تتبعاألشضاء ك  يدػد العالع الدالـ، كتخكحالدساء، ك 

ه الحاؿ، ىي في ىحبات كاألىػاء عغ مدالظ الزالؿ. ك تبتعج الخغالتي تعمػىا، ك 
إنَّسا تشبع مغ التػازف الشاجع بجكره عغ العجؿ الحي يشذأ عغ ركح الجنضا. ذلظ 

ك لع يكغ شكدبضخ عمى خصأ حضغ  ر كحجه عمى سبخ أغػار الجساؿ.الدّخ القاد
، أالَّ تفعل  الػحذضةثسة مخمػؽ ميسا بمغ مغ القدػة كالفطاضة ك  قاؿ:" لضذ

ؿ شبعو. ال خجل الحي ال يذعخ ِب السػسضقى، ك ك ال السػسضقى فعميا فضو َؼ تَبجِّ
تحخِّكو أك تثضخه األنغاـ العحبة، إنَّسا ىػ مخمػؽ مصبػع عمى الغجر ك الخضانة. 
مفصػر عمى السكخ ك الشيب، ك أفَّ حخكات ركحو ال بّج مطمسة ضالـ المضل، ك 

                       عػاشفو داكشة مثل الجحضع. ك مثل ىحا الخجل حقضٌق ِب أالَّ يػَثق بو". 
ك استصخادا أقػؿ: األمة، ال بل األمع، التي تكخه السػسضقى أك التي تحخِّميا ك 

تسشعيا، إنَّسا ىي أمة ىسجضة، قَضسيا ال تتعجَّى ِقَضع اإلنداف البجائي الستػّحر، 
الحي يخى في كلِّ شيء فخيدة لو، ك الحي ردكد أفعالو ال تختمف عغ ردكد أفعاؿ 

مفتخس متحفِّد ِؿ اليجـػ ك االنقزاض عمى مرجر أيَّة حخكة مغ أيغ  أيِّ حضػاف
                 يسشع  السػسضقى؟! ـ ك ىػ يحخِّ أتت. ال يعخؼ الخضاؿ كال االبتدامة، كضف َسضعخفيا ك 

تو إلى صجيقو شارؽ دفاتخه الضػمضة، يتحجث سارك عغ زيار في بْزِع صفحات مغ 
 ك ماجدتضخشيادة الجكتػراة في عمع اآلثار، ناؿ حضشيا كاف صجيقو قجفي األردف. 

العبخية. ك لمغات الدخيانضة ك اإلضافة إلى دراستو ِؿ افي األنتخكبػلػجضا البشضػية، بِ 
ر السشياج  في مػسكػ كاف قج تعمََّع المغة الالتضشضة، حضث أنَّيا كانت مادة مغ مقخَّ
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اإلغخيقي، حضث ُتَجرَّس  الجراسي. ك مغ ثعَّ تابع دراستو ليا في معيج التاريخ
ؿ في الباخخة  الالتضشضة في أحِج أقدامو. كاف قج مزى ربع قخٍف عمى لقائيسا األكَّ

التي كانت مّتجية إلى بالد الخفاؽ. لكشيسا كانا عمى اتراؿ شبو دائع، ك كانا 
يقخآف كتابات بعزيسا، أحضانا في الرحف العخبضة، ك أكثخ األحضاف مغ خالؿ 

لكتخكنضة. كانت آراؤىسا قخيبة مغ بعزيا إلى َحجٍّ كبضخ، سػاء عمى مخاسالتيسا اإل 
  الرعضج الدضاسي، أك االجتساعي، أك الثقافي.                                                                                    

ادات سارك لجيو  ترخفات ك شقػس اجتساعضة غضخ مألػفة، كاف متسّخدا عمى الع
ك التقالضج االجتساعضة. َؼ في حاؿ َسَفخ أحج الشاس إلى إحجى السجف الكبضخة 

ؿ، الُسَتعارؼ عمضو في ىحه الحاامذمي، َؾ حمب، أك دمذق مثال، فَ البعضجة عغ الق
اضصخار السدافخ ىػ قجـك مجسػعات مغ األىالي كاألصجقاء إلى البضت ِلتػديعو، ك 

لسػدِّعضغ. ك أيزا يكػف السذيج نفدو، تقخيبا، البقاء في البضت ك مدايخة جسػع ا
مغ الدفخ.َتخى جسػع السدتقبمضغ يشتطخكنو في الكخاج، كيزصخ  حضغ قجـك أحجىع

حضغ السعانقات كالدؤاؿ عشو كعغ الدفخة. أّما سارك، فَ  قزاء كقت مغ الدمغ فيلِ 
أَحجا عمى  كاف يشػي الدفخ إلى حمب أك دمذق، أك أّية مجيشة ُأخخى، لع يكغ ُيْعِمع

شفذ أك ثالث ساعات ُيْخِبُخ أىمو ِبسػعج الدفخ. كبِ  مػعج سفخه. كاف قبل ساعتضغ
الصخيقة حضغ كاف يأتي مغ أّية مجيشة إلى القامذمي. لع يكغ يعمع أحج ِب مػعج 
قجكمو. لع يكغ ُيِحبُّ تكمضف، أك تحسضل، أيِّ شخز، صجيقا كاف أك قخيبا مغ 

                                            أيَّة ميسة يؤدييا لو حضث ىػ مدافخ إلضو.                                                أىمضاتو، ِب أّي َغَخٍض، أك
َد مػعجا معمػما ِب الضـػ ف قج تكمَّع معو عْبَخ الياتف، ك شارؽ كا شَمَب مشو أْف ُيَحجِّ

ِب أاّل ييتع ِب ىحه التفاصضل، ك أنَّو  ك الداعة ِؿ الدفخ إلضو، ك سارك َشَمَب مشو
انصمق سارك لضمة الثالث مغ حديخاف إلى األردف. كصَل إلى يفعل كسا يخيج. َس 

كانت الدساء  يقػؿ في دفتخه الضػمّي: دمذق َفْجَخ الخابع مغ حديخاف. ك ىشاؾ كسا
، ك  ُع الشجـػ تمظ الشجـػ آخُخ ء العّذاؽ السدركعضغ في قمبيا، ك ِمغ ضسشيا ىؤالُتَػدِّ
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التي تغادر الدساء، ىسا العاشقاف لضمى ك مجشػنيا قضذ. إنيسا يخحالف مغ كبج 
لسشاجاة ك المػعة الدساء، مغ جانب القسخ، بعضجا عغ أعضغ الػشاة ِؿ يعػدا إلى ا

حضغ كاف يقتخب مغ كاحة تجمخ بعج أْف يجتاَز صحخاءىا، كانت . إلى يسضغ القسخ
ُب ِب مخكره َؾ عاشق قاء المضمكضة، ككَ ذع في القبة الدر الشجـػ تذع أنَّيا كانت ُتَخحِّ

مثميع. كاف يشطخ، مغ بممػر البػلساف، إلى الدساء، ك يتبادؿ معيا ك مع ىؤالء 
العّذاؽ أسخار باششضة، أك لػاعج ركحو. يتحجَّث مع المػحة دكف أْف يدَسَعو أحٌج. 

المػحة التي تأخحني  يحضث ييسذ ِؿ نفدو: "ىحه ى يقػؿ كىػ غارٌؽ في التأّمل
ك أنا، َبْعُج، لع  -في حضخة، حضغ َتدمضشي في كاحة األلػاف  مغ غفػتي ك ُتْجخمشي

أفَمْت مغ عسى األلػاف. انجىذُت حضغ رأيُت غضخ الطالـ مغ األلػاف. رأيُت خامة 
َؾ  صفل الحي يعبث ِب ألعابو األثضخة.كسا ال في مخّضمتي بضزاء، ك رحُت أعبُث بيا

الحي استشذق ركح األنثى، ِؿ الَسخَّة األكلى، ك راَح يتحّكؽ الحضاة، ك كأّنو الفتى 
بضغ دفاتخه السجرسضة، حضغ  يعضج المحطة ذاتيا. ضلَّ يبحث عغ اإلشخاقة األكلى 

الذسذ كاف اتيا. لكشو لع يكغ يعمع ِب أفَّ صفح كانػا يزعػف بتالت الػردات بضغ
َغضََّخْت مخات عجيجة، ك الخكح التي استشذقيا قج أشخَؽ مّخات عجيجة، ك الكتب قج ت

َرْت، ك بات  كانت قج َكُبَخْت، أيزا مخات عجيجة، ك الدصػح السمداء كانت قج تكػَّ
ُل خصخا في ىحا الذخؽ السخضف الُحبِّ ك  كاف ممترقا ِب أنغاـ ."المعب معيا ُيَذكِّ

أمدى ىػاؤه، حتى اه ك ء. كانت السػسضقى شعامو،أنثاليػاالحضاة َكالتراقو ِبالساء ك 
                                                           مكاف انبثاقو مغ رحع أمو. جدءا مشيا. أمَدت ىي اسسو كعشػانو كتاريخ مػلجه، ك 

ار الخالجة كاألعسجة العسالقة كأقػاس الشرخ، جػار اآلثعشجما كاف البػلساف يدضخ بِ 
رأسو يشطخ إلى يدخة. يخفع سل في مكانو كَيَتَمفَُّت يسشة ك الَسَمكي، كاف يتسمالصخيق ك 

يحتجد صجيقو كاف يفتُِّر عغ السكاف الحي الصخيق مغ البممػر األمامي. 
كاف يحاكي شضفو الحي يتخاءى لو كمَّسا . الساركدي في إحجى زنداناتو تحت األرض

د! أييا البصل شجيجيغ: يا صجيقي العدي مغ ىشا، حضث يقػؿ في حدٍف ك أَلعَمخَّ 
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حاتَظ! كشُت أبحث عشظ في ي تيـد الجالد، في كلِّ لحطة، ِبعشفػانَظ كاحتخامَظ لِ الح
ُج السخكر في الذػارع ذاتيا ك األمكشة إّياىا. ، أزقَّة مجيشتشا البائدة. كشُت أتقرَّ

كشُت أناديَظ مغ أماـ باب بضتكع، لكششي لع أكغ أسسع سػى الرجى، ك كع كاف 
ُب أذنيالرجى قاسضا  . كشُت ُأَكحِّ ك أزجخ حػاسي ِؿ التخمُّز مغ حكاية ، عميَّ

لكشيا كانت تحجب الذسذ عشظ، ك تقتل بخاعع الخبضع في . الججراف السرستة
ججراف سجشظ. كشُت أكمِّسَظ عْبَخ األثضخ مغ خمف ىخاكات ركحظ. َحمَّْقُت مخارا فػؽ 

            بضشظ.                                                                           كشت َخِجال مغ السدافة التي بضشي ك  كع، الدّجانضغ
كّشا نعقُج أمدضات حضغ أجتازؾ يا حاضخة الػاحات، ك  كشُت أسحب الشجـػ في الفجخ
 زنػبضا يا جسضمة الرحخاء، ك راحمتيا الفاتشة!لخخامضة. لصضفة تحت ضالؿ أعسجتظ ا

      .تحجبضغ الذسذ عغ العضػف البخيئة؟حجار فػؽ بعزيا ِؿ ىل كَضْعِت األ
                 . كح الستسّخدة في ضالـ الكيػؼ؟الخ ىل صشعِت ذلظ ِؿ احتجاز 

لقج ألغضُت الحجكد مشح أزماف بعضجة، بضغ العاشق ك السعذػؽ في أشخاؼ الكػف 
أرسمي انذػدة . ضةجساؿ شمعتِظ البي. أشمقي أشضاؼ رعذتظ السقّجسة، ك الالمشتيي

لعمَّيع يدتذعخكف الخبضع، مغ دؼء ، الػاحات ِؿ تختخَؽ مػجاتِظ أقبضة العحابات
كشِت عحراء في لحطة مغ  صػتظ، ك يدتخحسػف الخّب ِؿ ىجكء ركح ُأذيشة الحبضب.

                                                                عسخِؾ يا أمضخة الضخزػر. كع كاف قاسضا عمضِظ غخكب شسدِظ؟
ذقَظ يا شخقي عشػاني. كع كشُت أعأعجك َىَخبا مغ ىشا، ِمْغ اسسي ك ال زلُت 
ك نساذج الُحبِّ كانت تجػؿ ، حضغ كشُت فتًا، ك األفكار تعترخ في دماغيالحبضب 

ك ، حالميأضُع تقػيسا شخرضا ِؿ أكشُت أختار األفزل في خضاالتي ك . أماـ ناضخي 
مِغ العجاج، أدركُت حجع بخنامجا زمشضا ِؿ حجكد الػرد ك الضاسسضغ. لكششي، في ز 

أرسسو  أفَّ الحيك ، لع أكغ أعمُع ِب أنَّشي أنا ىػ ذاتو. مقجار بؤِس مخآتيفخاغي، ك 
أزحُف بضغ األكساخ. تجحخجُت كثضخا بضغ شطايا األحجار ىػ أنا ذاتي. كشُت أحبػ ك 

كالب البخاري. جعمػني مدخا يذبو اإلنداف، في عسػا لداني لِ أشػاؾ البعضخ. َأش ك
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أفزل األحػاؿ، كتمة مغ المحع الستخّىل يدضخ ِب قػَّة الجفعة األكلى، ك الدػائل َتشدُّ 
مغ ثقػبي، ك القضح السشدكب مّشي يجّليع عمى جحخي السطمع كي ال أْفَمَت مشيع، 

تى انصفأْت آخخ ى ركيجا ركيجا، حكشُت أتالش في تمظ اليضئة السخدية. حتى ك أنا
األرض بعج أْف َمَمْمُت العبث  لحلظ رحُت أبحث عّشي تحتكمزة مغ عضػني. ك 

ك دىمضد ، ال ضػء في عضػني، ك ال لداف في كيف رأسي. ىحه القسامة فػؽ 
َؼ أنا ىػ الحي يبحُث عّشي تحت . حكايات العخائذ السقّجسةجسجستي محذّػ ِب 

رحُت أمذي كحضجا في الطالـ . َظ السشخفدة ِب كلِّ نفائديادخمُت السسال. األرض
ُف ِب لػف الدفضخ العتضق، ك كأّني أسضُخ تحت شسذ ، الالمع حضث األشضاء تتكذَّ

قخأتيا . سسعُت أصجاء أنغاـ قادمة مغ أعساؽ الجىالضد. حقضقّي في مسالظ أسالفي
. قجيدات اليضكلعازفضغ ك رأيتشي كسط ال. بضشيسا عمى األحجار الستخامضة بضشي ك ُرقُ 

ىا السسذػؽ َؾ اآللية تػمئ ليغَّ ِب التػاءات الحػريات في  لَسْحُت أكرنضشا ِب َقجِّ
أفَخْدُت صػر دماغي ِب ىجكء، ىشا . عجُت إليَّ ك أنا في األعساؽ. قسة الخعذات

، تحت األرض. أدركُت ِب أّنشي كشُت قج تسخَّغُت عمى رماؿ دجمة ِؿ مخأى جساليغَّ 
ُت قج عانقُت السفاتغ مع المحغ، حضغ كاف الخبضع يقتخب مغ عقجه الثاني فػؽ كشك 

                                                               السدافة بضغ اليػاء ك اليػاء.ضشي كبضغ الفخاشات كَ حضغ كانت السدافة بك ، األرض
بزع الستخامضة حػليا، ك  مجخى الججمة كالتالؿ. تمظ ىي مختفعاتيىحي رمالي، ك 

  غخسات أضَحْت اىجاؼ رصاصات الكيػؼ. كشُت غخسة ىشاؾ عمى ضفاؼ الججمة
أحقشيا  .أمَدضُت اآلف جحرا تحت األرض أرتذُف دمائي مغ كريج دجمة السحتزخك 

أنا الحضاة حضث َؼ . مسا َتَبّقى مغ دمائي كي نحضا أك نسػَت معا تحت أنطاركع
سػت حضغ تخيجكف الحضاة. ىمّسػا إلى جدجي السدداف ِب ك أنا ال، السػت يجتاحكع

َؼ ىػ لكع ك ِؿ الذسذ  ! خحكا ما شئتع مشو، كمػا ما اشتيضتع مغ ثساره. األزىار
                                                                        عمى أّي َشطٍّ َرَمْضَت ثضابَظ يا ابغ اآللية؟ ك ىػ ركح دجمة السحتزخ.، ك اليػاء

ك عمى أيِّ َشطٍّ كانت َبْغي الدساء  ك ِمغ أيِّ َشطٍّ ضاعْت عذَبتَظ يا ابغ اآللية؟
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ْت حتى أمَدضَت كحضجا تحت بخج الحػت ؟ ، قج َتَعخَّ ك أنَت السارد الفاني تحت الشجـػ
مغ َشطِّ الخضاؿ عْبَخ غابات األرز إلى َشطِّ دجمة . تمظ كانت مدافة حمسَظ الجسضل

ك َنَحتَّ الثضخاف ِب أجشحة شخّية تحت ، السحتزخ، حضث رسسَت األقػاس ك الخماح
نَت . خكحَظ، ك كع كشَت رائعا ِب خضالظَ . كع كشَت جسضال بِ أعاصضخ الخياح العاتضة دكَّ

ك راحت دجمة تقحفَظ في الفخات ركاية، تشاقمتيا ذكػر الذخؽ ، نفدَظ حكاية جسضمة
لديف الرارخ كتبػؾ تاريخا اِل . صػرَؾ في الستاحفرسسػا . فػؽ أعزائيا القحرة

ك . كشَت السعمَِّع ك الحكضَع ك الدّضَج في لغات الكػف . بضغ دّفات القرػر ك السكتبات
، نجسة الربح في لغة العذاؽ، كانت رفضقة دربَظ ك حبضبة ركحَظ سضجة الدساء

ك كتل الجْبِذ ك الرّػاف إّياكع رمػز الرست َرّبة التػالج كالُحبِّ كالجساؿ. أمَدضُت ك 
َؼ . يمتقصػف صػرنا في كلِّ األمكشة، ك ِمغ كلِّ األمكشة. في سخاب ىحه الرحارى 

أرمي اسسي التخابّي فػؽ أبعاد ك ، أماـ الخبِّ في عمضائوىا أنحا أخمع ثضابي امامكع ك 
مغ قسع صّشضغ كَحَخمػف ِؿ يعانق ابغ ، أنادي آدكف مغ تحت جحكع األرز .الخماؿ

َؼ أنا ِب . العاشق السقجاـك ِؿ يشفزػا الغبار عغ كجو الفضشضق ك ، البذخية ك اآلل
، ألنشي أبحُث عّشي تحت األرض، َؼ لعّمي ألقاكع ىشاك . انتطاركع ىشا تحت األرض

ك أنضاب الكػاسخ ، رائحة الباركد السقضتعضج فخحي معكع بعضجا عغ الخصاص ك أستك 
ػا نضاشضشيع تمترق ِب أسسائيع، ك دع دسائذ الستػحذضغ. كمخالب السفتخسضغ 

نحغ ِؿ  .َؼ ىع ِؿ األشضاء، ك األشضاء كّميا ليع. لشبتعج عغ أسسائشا تحت سسائيع
َؼ أنا مكاف  كلُّ األمكشة ليع، ك نحغ لشا الالمكاف.. الالشيء، ك الالشيء كمو لشا

 الحي ال مكاف لو، ك زماف الحي خخَج مغ زمانو.

معاناة الدفخ. يخسل برخه إلى قبة التعب ك  في الفجخ الجمذقي يشدى سارك
حضث المػف المضمكيُّ يرصبغ  ،الدساء، ك َؾ أنَّو استضقَع ِؿ التّػ مغ نػمو العسضق

ركيجا ركيجا ِب المػف البختقالي. يتتبَّع ِب عضػنو كلَّ حخكة مغ حػلو. الباعة الحيغ 
ضب فػقيا كػمة مغ ثالثة دكاليع. بعزا مشيع يدتخجـ َعَخَبة ِب يختِّبػف بدصات
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السشاقضر، ِب الدعتخ ك الجبغ. ك مثميع بائع الدحمب الدخغ، حضث يبضع أنػاع 
َؿ شاكلة البالدبضب األسػد مع الدحمب الدخغ. ك الكعظ ِب الدسدع ك  ائع الحي َحػَّ

ضخ، حضث كَضَع عمضيا ببػر غاز ارتفاع متٍخ ك نرف الستخ إلى مقيًى صغصغضخة بِ 
لسيخَّب يعخضػف كاف باعة الجخاف االقيػة. شع الذاي ك رعضة لِ ا أك عمضيِبعضشتضغ، ك 

بصاقات الضانرضب  يعخضػف ى باعة الضانرضب يفخكػف عضػنيع ك تخ ك أنػاع الدكائخ.
 في السحضط تبجأ سضارات الخجمة كالسدافخيغ ِب َكَدٍل كاضح. ك  عمى القادمضغ ك

سائقػىا عمى الخكاب كحا السضكخكباصات التي يشادي إشالؽ زمامضخىا، ك ي بِ التكاس
مػضحضغ َخطَّ سضخىع. إفَّ ىحه الحخكة الستراعجة ك الزجضج السخافق يجعالف 

أماكغ غضخ التي شفديا عغ اديغ تيخب مدخعة نحػ السجاريخ، كالقصط تبحث لِ الجخ 
مغ ك إلى مخكد االنصالؽ الخئضذ. الحاىبضغ احتميا الباعة، كغضخىع مغ القادمضغ ك 

أصػات شضػخ عجيجيغ، جضل ِب إشالؽ اآليات القخآنضة بِ التد في األثشاء تبجأ آالت
قبل ىحا التاريخ، حضغ كاف ط عبج الرسج. لكغ األكثخ شيخة ىػ صػت عبج الباس

التدجضل َتبُث أغاني  السخء يرل إلى دمذق في مثل ىحه األكقات، كانت آالت
 )صػت فضخكز(.لة ك الشقاءالصفػ الضاسسضغ كالحبَّ الدػري ِبرػت رسػلة الُحبِّ ك 

صة ِؿ الخكح، ك  كاف السخء يشتعُر في الفجخ الجمذقي ِب السػسضقى الشاعسة الُسَشذِّ
                                                                       ِب الرػت السالئكي الحي يععُّ السكاف َكسا الشػر ك اليػاء. 

ـّ الحضاة، يا دمذَق ال  ُحبِّ ك الضاسسضغ؟!                                                                                                 ماذا حرَل يا ُأ

عذقتظ كأنا مخاىق صغضخ، َقِجْمُت إلضظ مغ آٍه يا دمذق، يا أيتيا الفاتشة التي 
ص العتضق، شسالي البائذ ُبْخُعسا. كشُت ألتفت يسضشا كيدارا أنطخ مغ شّباؾ البا

باص أؿ ىػب ىػب، كي أحسل كل شيء ألتقضو مغ مدافة مئات األمضاؿ قبل 
السثػؿ في محخابظ السقجس. كاف الفخح يجتاحشي ك أنا في شخيقي إلضِظ. عشج 

مذارؼ أبػابِظ ك مخجعِظ السقجَّس. كاف الصخيق يمتفُّ حػؿ ذاتو ك يذخؼ، في 
ثشا عغ تمظ السدافة السخضفة، نقاط عجيجة، عمى أكدية عسضقة. كاف أبي قج حَ  جَّ
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)ىع كانػا يمفطػنيا، شمػع التشايا( ككاف الدائقػف يدسػنيا شمػع الثشايا، حضث كاف
غ َنْحَبيع ىشاؾ. بعجىا قج حّجثشا عغ حػادث سضخ قزى فضيا عجد مغ الدائقض

دالسة إلى الغػشة الغّشاء التي تحتزغ الصخيق الػحضج القادـ مغ أقرى تشحجر بِ 
عشج دخػؿ الباص  ذساؿ ُمَمْسِمَسا كل السحافطات السا قبل مػكب العخكس.شخؽ ال

بضغ األشجار عمى الصخيق الػحضج السؤدي إلى دمذق الدماف، كاف قمبي يخقز 
بضغ ضمػعي. كقتحاؾ لع أدِر الدبب في ذاؾ االختالج الصخي السباغت. أما 

كاف حبضبة، الذعػر الحي كاف يغسخني لحطة اقتحاـ الباص حخمة دمذقي ال
مغ القادة كالسدتكذفضغ. كشت أكدُّ أْف أقفَد مغ  شعػر الفاتح السكتذف قبل غضخه

الباص كأشضخ في سساء الغػشة، التي لع أكغ أعمع ِب أنيا ىي الغػشة، كي 
أتذّبع ِب جساليا كىػائيا الشقي. كي أحسل كل شيء بضغ أنفاسي كعضػني. ألنشي 

الذخؽ. العخكس التي تغفػ تحت ضالؿ  تجخأت كحضجا مغ اقتحاـ مخجع عخكس
الغػشة، مدشجة رأسيا عمى كسادة مغ حخيخ قخب مشبع الشيخ السقجس ذي 

ك يجاعب أركاحيع ناثخا  الذعاب الدبعة) بخدى(. كاف صػت فضخكز ييجىج الخكاب،
الصسأنضشة فػؽ رؤسيع. كاف ذاؾ التاريخ بعج سكػت الَسجافع كىجيخ ك الُحبَّ 

نت تقتل الحضاة في مخبع كاحج مغ رقعة الذصخنج. في ذلظ الصائخات التي كا
 لكغ ِب التأكضجشارع لع أعخؼ اسسو كلع أسأؿ عشو.التاريخ كقفت عمى رصضف 

إلخ. ىشاؾ ..نضداف 7آذار أك 8سضكػف إما شارع الثػرة أك الشرخ أك الػحجة أك 
ا في سضارة رأيت العَبْضغ ماىخيغ مغ بضغ الالعبضغ الجكلضضغ كىسا ِب جانب بعزيس
ريتذارد  مكذػفة قادمة مغ مصار دمذق الجكلي. كاف الخئضداف حافع األسج ك

في دمذق  أّنشي مػجػد لع يعخفا ِب اف لشا، شبعا ىسا لع يالحطاني، ك نضكدػف يمّػح
في تمظ الداعة. لكشي أنا رأيتيسا شخرضا، كحاكلت أاّل أضّضع لحطة كاحجة، حتى 

ح كل الػقت ككل السذيج. كانا يمّػحاف لكل رّفة الجفغ سضصخُت عمضيا كي آخ
اختفى السػكب مخَّ السػكب دكف أف أشعخ بالخػؼ. شيء/ ىكحا ىي العادة/. 
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كقتحاؾ لساذا جاء نضكدػف  كاختفضت في زحسة البذخ، كأيزا دكف خػؼ. لع أدرِ 
أتحكخ  كشا ضج اسخائضل قبل مجضئو إلى دمذق. لكششي أتحكخ ِب أنشا ُىِدْمشا في حخب

ف زيارتو تمظ التي جاءت بعج حخب تذخيغ، كأيزا ضج اسخائضل. أّما يـػ كشيخ اآل
كشت   كسشة تمظ الديارة فمع أدّكنيا، َؼ يكفي أنيا كانت في نفذ الػقت الحي فضو

َذ تاريخ ،أنا في دمذق  ا خاصا يختبط بي شخرضا؟ كِلع ال؟،أال يحّق لي أف أؤسِّ
( كاف الدمغ بعج الحخبضغ. كاف التاريخ زيارة نضكدػف َؼ يـػ كشت أنا في دمذق)

بعج حديخاف كقبل تذخيغ، ككاف ىػ التاريخ الحي معو بجأ الخئضذ األسج ِب بشاء 
محىال في بشاء ىحه الجكلة. بعج بزع سشػات دكلة آيجيػلػجضة، كلقج نجح نجاحا 

يـػ كشت أنا في دمذق( مخرُت مغ نفذ الصخيق الحي يمتف حػؿ نفدو مغ)
دمذق الحبضبة. كانت صجمتي كبضخة، َؼ الجكلة كانت قج أكمت الجدء مشدلقا نحػ 

كع كاف حدني كبضخا لسذيج األشجار السقتػلة كالسقّصعة الغّشاء. األعطع مغ الغػشة 
عمضيا كعمى  أكصاليا، كىي تشدؼ كتئغ تحت مخأى كمدسع البذخ، كال أحج يذفق

راح الخفاؽ يجرسػف  الجكلة يجب أف تبشى؛ كألجل ذلظاحتزارىا السؤلع. َؼ 
ك مغ أىع تمظ العمـػ التي جاء مقػف شتى أنػاع العمـػ كالسعارؼ. كيتعمسػف كيت

صارمة كسا  كْفق تخاتبضة دعضع(الالقادة) بيا الخفاؽ إلى دمذق، كاف عمع صشاعة
آنحاؾ(. ألع يكغ لضشضغ زعضسا كقائجا لمثػرة البمذفضة، ألع فعل الخفاؽ الدػفضضت)

ا كقائجا لمثػرة في كػبا، ألع يكغ جساؿ عبج الشاصخ زعضع العخب يكغ كاستخك زعضس
في  فخصتوَؼ لساذا ال يكػف األسج ىػ أيزا مثميع يأخح  ؟كقائج الثػرة في مرخ

                                                                                              االنتذار َؾ قائج ثػرة كزعضع أمة؟!
بعج عذخات الدشضغ مغ) يـػ كشت أنا في دمذق( دخمُت قمب العاصسة دكف أف 

أصادؼ شجخة كاحجة مغ تمظ الغػشة التي كّشا َنسخُّ فضيا ك التي أصبحت أثخا بعج 
عضغ. َؼ الجكلة كانت قج أتت عمضيا كسا الجخاد حضغ ييجع عمى حقل الغالؿ. ما 

ىحه الخزخة البدضصة كجحكرىا حاجتشا إلى الذجخ؟ ىل سشبقى عاجديغ أماـ 
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الستػاضعة؟  إنيا تعضق نسػ الجكلة كتصػرىا كتعخِّض الثػرة ِؿ مخاشخ حقضقضة 
حضشسا تعجد عغ التػسع في السجى الحضػي ليا. َؼ الرخاع بضغ الثػرة كالذجخ 

يجب أف ُيْحدع، َك كاضح أفَّ الشرَخ ىػ حمضف الثػريضغ. َؼ ىشاؾ مذاريع كثضخة 
حتى راحت السشائخ عجاـ عمى األشجار، كما أف تعَّ اغتضاؿ األشجار تشتطخ حكع اال

الخماؿ مغ الخبع الخالي، ك راحت السذاريع، كتدتجمب العجاج ك تفخِّخ العسائع ك 
ُذ لِ األصػلضا ُخ ِب حخكب اآللية كفضالقيا مغ األبابضل ت تؤسِّ مسحاكع اإلليضة، كُتَبذِّ

، الحي فضو كشُت أنا في دمذق،الخجـػ الدساكية.عشجما مخَّ السػكب في ك   ذلظ الضـػ
لع أشعخ ِب الخػؼ كلع يكغ الخػؼ ضاىخة مألػفة خمف مػكب الخئضذ. لع نكغ 

دبب أحالمشا الػردية، ك خضاالتشا الخىضفة. مغ أي أحج آخخ بِ  نخجل مغ أنفدشا أك
أّما الضـػ كبعج بزع عذخات مغ الدشضغ مغ) يـػ كشت أنا في دمذق(، كاغتضاؿ 

ار تحت ضػء الذسذ كعمى مخأى كمدسع الشاس، كدكف أف يجافع أحٌج عغ األشج
فعل األحكاـ الثػرية، صار الخػؼ مغ نرضبشا ظ القامات السقجسة التي تياكت بِ تم

أكلئظ. ك راحػا يصمقػف االتيامات ا ألنشا أمدضشا خصخا عمى ىؤالء ك كالخجل يالزمش
اعت في زحسة الذعارات كالسدايجات ك عمضشا، ِؿ أنَّشا ال نداؿ نبكي األشجار التي ض

التكبضخات في رقعة الذصخنج ذاتيا.                                                                    
آَلَستشي ذكخى قجـك الخئضذ األمخيكي ريتذارد نضكدػف في ذلظ الضـػ الحي فضو 

ذىبُت إلى و السػكب، ك ذ الذارع الحي جاء مشكشُت أنا في دمذق. مذضُت إلى نف
قفا في مكاني نفذ السكاف الحي كقفُت فضو حضغ َمخَّ السػكب مغ أمامشا. ضممُت كا

ْحُت ِبضجيَّ االثشتضغ، أتَخضَّل االزدحاـ الحي أنطخ إلى الذارع،ك  . َلػَّ كانو في ذلظ الضـػ
تقبمضغ اتجاه الذارع الحي َمخَّ فضو السػكب. ابتدسُت ليسا ك ِؿ السدكسا الدعساء، بِ 

عمى أرصفة دمذق. نطخُت إلى كّل الجيات، كانت اليتافات تذقُّ عشاف الدساء. 
از كانػا يبتدسػف لي ك يمػِّحػف ِب أيجييع ك يرّفقػف دكف انقصاع حّتى بعج اجتض

إنيع كانػا يرفِّقػف لي ك ييتفػف لي. في األثشاء، سئات األمتار مشيع. السػكب بِ 
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نا َمّخا ِمغ أمامي، حضشيا أدَركُت الحالة التي أ ضغقَصَعْت تخضُّالتي ضحكات شاب
، ك تفتُِّر عغ كجبتيا الرباحضة مع فضيا.  رأيُت الضسامات البشضة َتحطُّ عشَج قجميَّ

عرافضخ الجكري. قعجُت عمى عتبة البشاء السػاجو ِؿ الذارع إّياه. شعخُت ِب بخكدة 
عمى ُبْعِج سبعة يسضشي، ك عمى ناصضة الذارع إلى تختخؽ مؤّخختي.  بالشة العتبة

ْت عخ  خكلضة المػف فػؽ بة فػؿ. كاف صاحبيا يختجي ستخة بتأمتار تقخيبا استَقخَّ
ضحىب إلى عسمو بعَج يبجك، أّنو مػضف في مكاٍف ما، كأّنو سَ  مالبذ العسل، َؼ كسا

يتستُع، ساعاٍت مغ االستخزاؽ عمى ناصضة الذارع. يدتعجُّ ِؿ استقباؿ الدبائغ. كاف 
د األدعضة ك غضخ ما أسسع ما يقػؿ.مغ  ػفضة التسائع الرعمى األغمب كاف يخدِّ

القجر ِب مغخفة شػيمة الحراع، كيشطخ إلى  ُيَقمُِّب الفػؿ فيابتياالت االستفتاح. ك 
ُج مغ امتالئيا ك جساؿ الصخشي السخصػصة عمى العخبة. يتأكَّ أشباؽ الصعسضة ك 

را مشطخىا السغخي. يشطخ إلى الرحػف ىضئتيا ك  الفخارية الفارغة إلى جانبو متفحِّ
ُر يجه عمى  ُج ربصات الخبد التي جمبيا ِؿ التػِّ مغ الفخف اآللي. ُيَسخِّ نطافتيا. يتفقَّ

ج مغ امتالئيا ِؿ التأكّ حقضقًة(ُيْفَتَخض أْف يكػف زيت الديتػف )قشاني زيت الديتػف 
ج صمرة الصحضشضة بِ ي لضذ إاّل. مغ الذػائب.  ىاك يحخص عمى خمػّ الحامس، تفقَّ

يخفُع عضػنو نحػ الدساء، ضتستع ك ية، يعػد فَ الفحػصات الزخكر بعَج ىحه المفتات ك 
ضو ك ك  ُت صػرتي أّخّحني التأّمل بعضجا، رأيُأ الفاتحة.كأّنو كاف يقخ يسدُح كجيو ِب َكفَّ
ث ِبسفخداتيا.قمبو يخقز في صجره  أنا فتًى شخّي البشضةك  مقبٌل عمى الحضاة غضخ ممػَّ

                                            الخبضع. الفخاشات كالعرافضخ كأزىار ِؿ 
الحي جاء بعَج حخب حديخاف ، ك )الخئضذ نضكدػف(أخحني تفكضخي إلى تاريخ زيارتو

ِب سبعة أشُيخ، حضشيا أدركُت  1973ِب ستِّ سشػات ك بعج حخب تذخيغ  1967
ك  1948تائج الحخبضغ. أّما نتائج حخب أؿ ِب أفَّ زيارتو ِؿ دمذق كانت ِؿ تقضضع ن

اجتاحتشي  أمخا كاقعا غضخ قابل ِؿ الشقاش.، َؼ كانت قج أصبحت 1956حخب أؿ 
عمى اإلنكدارات ك اليدائع العخبضة اماـ ىحا الكضاف السرصشع. مػجة مغ الغزب 
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مب فمدصضغ مغ ىحا العجك الغاصب. ىحا الذعب القادـ مغ أقاصي العالع ِؿ يد
إفَّ الخكح الثػرية التي تخبَّضُت عمضيا، ك اإليساف السصمق ِب ا الحقضقضضغ.أصحابي

ـ مغ ِقَبل القضادة الثػرية تاريخا صحضحا  األدبضات الحدبضة، ك اعتبار التاريخ الُسَقجَّ
االنخخاط في جضر األمة ك مقجَّسا ِب السصمق. ىحه التخبضة العقائجية دفعتشي إلى 

تصيضخىا  العو مغ أرض فمدصضغ، كتاق اف الريضػني العخبضة كاليجـػ عمى الكض
الذخؽ  مغ رجذ االحتالؿ ك َشْخد ىحا العشرخ الغخيب مغ فمدصضغ، ال بل، مغ

رأيتشي مقاتال لدخشاني ِمْغ جدج األمة. يجب استئراؿ ىحا الػـر ا األكسط كّمو.
ثالثة مشيا  في فخقة ذئاب المضل. كانت لجيشا عذخكف فخقة مغ الجبابخة. َتَسْخَكَدتْ 

في الجشػب المبشاني عمى الحجكد الذسالضة ِؿ فمدصضغ. ُأضضَفت إلضيا خسذ فخؽ 
مغ أبصاؿ الجضر السػريتاني، ك أربع فخؽ مغ بػاسل الجضر الجدائخي، ك فخقتاف 
مة،  مغ الجضر األلباني البصل، ك فخقة الراعقة مغ الجضر المبشاني. في السحرِّ

          ية المبشانضة تحت اسع الجضر األكؿ. مقاتل في الجب 150000تسخكَد 
لضبضة+  2مغخبضة+  3عخاقضة+  5سػرية+  4تجسََّعْت الُفَخؽ التالضة:  يةفي سػر ك 
مقاتل في  300000كازاخضة. انتذخ  5سػدانضة+  5تػندضة+  3صػمالضة+  3

 جشدضاتياالدػرية تحت اسع الجضر الثالث. كفي األردف بمَغ عجد الفخؽ ك الجبية 
نضجضخية+  2)مغ قصخ ك عساف ك الكػيت(+ 3سعػدية+  4أردنضة+  3َؾ اآلتي: 

جضبػتضة. عجد الجشػد في الجبية األردنضة  2تخكسانضة+  4أريتضخية+  3
مقاتل، تحت اسع الجضر الخابع. أّما في الجبية السرخية، ك التي  210000

 6مرخية+  7ي: أخَحت تدسضة الجضر الدابع، َؼ كانت الفخؽ عمى الذكل التال
 5يسشضة+  2تخكضة+  8أذريَّة+  4أفغانضة+  5إنجكنضدضة+  8باكدتانضة+ 

 460000جدر السالجيف. بمَغ عجد الجشػد في الجبية السرخية  1مالضدية+ 
مقاتل. أفزت االجتساعات السكثَّفة بضغ قادة الجضػش السدمسة إلى تذكضل ثالث 

ك. غخفة عسمضات ِب قضادة العجغخؼ عسمضات ِؿ قضادة اليجـػ الداحق عمى 



241 

كّل الجكؿ ذات األصػؿ  ك تخزع ِؿ أكامخىا تخكضا)كريثة الخالفة اإلسالمضة(.
القضادة الثانضة، ك تخزع ليا الجكؿ اإلسالمضة غضخ العخبضة، ك تقػدىا  التخكضة.

أنجكنضدضا السؤمشة، ك أخضخا القضادة العخبضة، ك تخزع ليا الجكؿ اإلسالمضة العخبضة 
نة مغ قادة ُغَخؼ ك ت َمت قضادة عمضا مكػَّ قػدىا مرخ األزىخية. ك كانت قج َتَذكَّ

عبة العسمضات الثالث آنفة الحكخ مع ممظ الدعػدية، حامي ك حارس ك خادـ ك
لجيشا جضر قػامو أكثخ مغ ممضػف مقاتل مؤمغ ك حاقج  اإلسالـ ك السدمسضغ.

الذخس السقاتل  ع الفمدصضشيعمى أبشاء القخدة ك الخشازيخ. ُيزاؼ إلضو السجتس
إنو جضر الحق ضجَّ السختدقة الغاصبضغ القادمضغ مغ بالد في الجاخل اإلسخائضمي.

الكفخ ك الكفار. نحضط ِب العجكِّ مغ كلِّ الجيات، سػى جية البحخ غخبًا. إنو 
ق. ِمغ ىشاؾ َس  يخمػف ِب أنفديع في  الَسْشَفح الػحضج ِؿ ىخكبيع مغ السػت الُسَحقَّ

مشح شيخيغ ك نحغ، فخقة الكّذافة، مضيع في البحخ. ضخ مكة، كلدشا نحغ َمْغ سَ التي
الجاخل. اخل ِب مداعجة إخػانشا فمدصضشضي نجسع السعمػمات الجقضقة مغ الج

غ السخاكد الخجمضة مػاقعيا. أماكأحرضشا عجد السالجئ كمّضداتيا الفشضة كالعسخانضة ك 
كمحصات لذعبضة، محصات تػلضج الكيخباء األسػاؽ ااألفخاف،الستاجخ،السعضذضة، كَ ك 

البمجات ضخ السضاه العحبة...إلخ. أجخيشا مدحا إحرائضا ِلعجد سكاف السجف ك 
، حضشيا قاؿ رفاقشا الفجائضػف ِب مبّضشضغ فضيا عجد اإلناث، عمى كجو الخرػص

ىحا الخرػص: "إفَّ معخفة عجد اإلناث ك أعسارىّغ ضخكرّي ِؿ السجاىجيغ"، كقتيا  
                                         فيع َقْرجىع مغ ذلظ.                                                    لع أ

كاف آذاف صالة الفجخ ؼ مدجج الشبّي األعطع في مكة، في الدابع عذخ مغ 
َشّػاؿ ىػ ساعة الرفخ ِؿ بْجِء اليجـػ السبارؾ. كانت خصتشا العدكخية تقـػ عمى 

َرت اّتباع خصة الرحابي السجاىج عسخك تذػ  ير العجّك. حضث أفَّ القضادة الُعمضا َقخَّ
رىا مغ الكفخة. حضث كانت خّصتو العدكخية  بغ العاص حضغ فَتَح دكلة مرخ ك َحخَّ
في اليجـػ قج َأَخَحْت اسسا رمديا، ك ىػ"الخقز مع الحئاب". أْف تزخَب في مكاف 
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عَّ، تزخب في مكاف آخخ، ك ىكحا تكػف قج أنيكَت ِؿ َتْدَحَب الحئب إلضو، ك مغ ث
ْبَت استخاتضجضتو ك خصتو العدكخية. شَت عمضو رؤيتو، ك َخخَّ َؾ ك َشػَّ ارتفع  عجكَّ

اآلذاف في مكة، ك كاف ذلظ في الدابع عذخ مغ َشّػاؿ، ك في نفذ المحطة 
ػٍت دة ُتَكبِّخ ِب َص انصمق ىجيخ مجّك مغ حشاجخ الجضػش السحتذجة حػؿ الفخي

، ك بجأ الخقز مع الحئاب. كشُت في مجسػعة كػمشجكس مغ  كاحٍج. َبَجَأ اليجـػ
ـُ ِب اتجاه الجػالف.    القرفكانت السجفعضة الثقضمة قج باشخت الجضر الثالث نتقجَّ

عمى خّط الجفاع األكؿ عمى كافة الجبيات. تدامغ َفْػَر انتياء آذاف الفجخ، 
خة مغ الرػاريخ بعضجة السجى عمى مػاقع القرف السجفعي مع إشالؽ رشقات غدي

كانت الصائخات تدتكسل القرف، اقعة بعج الخط األكؿ مغ دفاعاتو.جضر العجك الػ 
حضغ تختاح الَسجافع ك الرػاريخ. استسخَّت الجبيات األربع ِب تجمضخ قّػات العجك 

اتو ك شػاؿ الضـػ األّكؿ مغ الحخب السقجَّسة. ك َلّسا لْع يدتصع العجّك تجسضع قػ 
استضعاب الزخبة السباِغتة، أصَجَرت القضادة العمضا األكامخ ِب اقتحاـ الحجكد، فػر 

مة، ك احتالؿ األرض،  36انتياء الثانضة األخضخة مغ الداعة  ِب تػقضت مّكة السكخَّ
السجف ك البمجات ك القخى. ك في فجخ الضـػ الثاني، ك بعج إتساـ الداعة دكرتيا 

في ساعة الرفخ  احت جضػششا حجكد الجكلة اإلسخائضمضة./، اجت36الَسّكضة أؿ/
ؿ السّكي بجأ الدحف األكبخ. كاف الفجائضػف الفمدصضشضػف ىع شمضعة الجضر األ  كَّ

َؼ ىؤالء السقاتمػف، ىع أبشاء ك أحفاد الشازحضغ الحيغ  الحيغ اقتحسػا بمجة َشْبعا.
مغ قمػبيع شػقا ِؿ معانقة ّتعَّ َشْخدىع مغ بضػتيع إلى لبشاف. كانت أركاحيع تدضل 

تخاب الػشغ. كاف الغزُب يأكل أحذاءىع، َؼ ىع يعخفػف، أكثَخ مغ غضخىع، 
 الصخيق إلى القجس. المبشانضػف لع يكػنػا عمى دراية تامة ِب شبكة الصخقات

، ك لع يكػنػا متأّكجيغ مغ الصخيق السؤّدي إلى القجس. الحجكد خارج إلى السؤدية
ـَ الفج ائضػف الفمدصضشضػف إلى الرفػؼ األمامضة، ك قادكىع عْبَخ جػنضو لحلظ َتَقجَّ

إلى القجس. كانػا يعخفػف، مشح زمغ، ِب أفَّ شخيق القجس َيسخُّ مغ جػنضو. ك 
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ؿ إلى مدارع َشْبعا. قتمػا َمْغ صاَدفػه، سػاء في  ىكحا! دخَل مقاتمػا الجضر األكَّ
بػا، عمى َعَجل، الفتضات ك حقمو، أك ُقْخَب مشدلو، أك في سػؽ البمجة. اغتر

ا العحارى، ثعَّ دعػا الدكاف إلى االستدالـ تحت شائمة القتل السؤكَّج. لقج استدمسػ 
خزعػا ِؿ كلِّ الذخكط. أصبحػا، ىع ك ذرارييع ك نداؤىع ك أنعاميع، مغ أمالؾ ك 

السقاتمضغ. أمزػا الضـػ ِب أكسمو في تقدضع الغشائع، ك تػزيع اإلناث عمى بعزيع 
االستستاع بيغَّ متى ك كضفسا شاءكا. لع يختمفػا، إلى َحجِّ الشداع، في التقدضع ك ِؿ 

           التػزيع. كانت تتّع تشازالت متبادلة في بازار الغشائع.                                                                         
ؿ أَمَختيع ِب َرَفَع السقاتمػف الَعَمَع المبشاني فػؽ تمَّ  ة البمجة. إاّل أفَّ قضادة الجضر األكَّ

َتَػغََّل  إنداؿ العمع السحّمي ك َرْفع َعَمع األمة، الَعَمع الجامع ك لضذ عمع الجساعة.
السقاتمػف إلى الجاخل ِب اتجاه الجشػب الغخبي، إلى مجيشة نياريا الداحمضة. عشج 

مػا األسمحة الشارية السختمفة. مجاخل السجيشة، ك عمى بعج خسدة أمضاؿ، استعس
مجافع الياكف، صػاريخ الكاتضػشا، قحائف السجفعضة الثقضمة، ك رمضات مغ الجّبابات 

الحجيثة ك رشقات مغ الخّشاشات البعضجة السجى. استسخَّ ىحا القرف العشضف ك 
خ مغ الداعة الػاحجة َفْجخا إلى الداعة الثانضة عذخ مغ مشترف الشيار. َتعَّ   السجمِّ

ؿ مغ البضػت الدكشضة ك إحخاؽ البداتضغ ك الَسدارع ك ا لحقػؿ تجمضخ الذخيط األكَّ
غضخىع مغ أىالي السجيشة. تّػغََّل السقاتمػف إلى الجاخل، التابعة ِؿ أصحاب البضػت ك 

ك الحقج يحخؽ أكبادىع. قتمػا َمْغ َبقَي َحضَّا بعَج القرف العشضف التي تعخََّضت لو 
جى األىالي مالجئ، أك خشادؽ يحتسػف فضيا.                                                                          السجيشة. لع يكغ ل

كاحٍج رػت السقاتمػف يصمقػف صضحات الشرخ كُيَكبِّخكف بِ  عمى أبػاب نياريا، راح
األسمحة بِ استبجلػا أسمحتيع الشارية كمالبديع العدكخية مجكٍّ َيذقُّ عشاف الدساء.

قػا الدضػؼ ك الخشاجخ ك الخماح امتذ.ك المباس التي جاىج بيا السدمسػف األكائل
قخَأ قائج الحسمة رسالة الخحسة عمى األىالي: كامتصػا الجضاد السصّيسة. اليخاكات، ك 

يا أىالي نياريا! إفَّ دماءكع معرػمة عمضشا ِب َأْمٍخ مغ هللا تعالى ك كتابو العديد، 
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شخيقضغ تختاركف  يع، َؼ إْف أردتع أْف تبقػا عمى قضج الحضاة، أمامكعالقخآف الكخ 
تدمسػا، أك أْف تجفعػا  إّما أف تجخمػا في ديغ هللا ك. فَ كامل حخّيتكعالحي يشاسبكع بِ 

أّما إذا رفزتع فحػى رسالتشا، التالي تربحػف في ذمَّتشا.ف، بِ أنتع صاغخكالجدية ك 
                          مقاتمتشا. أْي  الثالث، ي أنَّكع تختاركف الصخيقيحا يعشفَ 

القخدة  كانت دماء السقاتمضغ َتْغمي في عخكقيع. إنيع يقفػف مشترخيغ أماـ أبشاء
ج قتمػا السدمسضغ أصحاب إنسا، ىؤالء ك أسالفيع قكالخشازيخ. لضذ ىحا َفَحْدب، ك 

أّخخ األىالي في الخدِّ لحلظ اغتشسػا فخصة تاألرض، كدنَّدػا السقّجسات اإلسالمضة. ك 
أّخَخ الخّد جػابًا عمى الخسالة. تعمى رسالة الخحسة التي تالىا قائج الفػج. اعتبخكا 

َسَخْت إشارة غخيدية بضشيع، مفادىا، ِب أفَّ األىالي رفزػا دخػؿ اإلسالـ، ك أيزا 
رفزػا َدْفع الجدية. ِب الكاد ُسِسَع صػت أحج السقاتمضغ مغ الرفػؼ الخمفضة، 

اف يقػؿ: َحْدبي هللا ك ِنْعَع الػكضل، ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا. بجأِت الجسػع ك
السقاتمة ِب تخديج األدعضة ك العبارات الجيشضة السَحخِّضة. كانت البجايات دمجمة 

تسػج فػؽ رؤسيع، كسا كشػشة األمػاج القادمة مغ بعضج. راحػا يخددكف معا: 
َحْدبي هللا ك نعع الػكضل، ال إلو إال هللا دمحم رسػؿ هللا.  استغفخ هللا العمّي العطضع،

لَ  قخآنضة، كخاصة  ِت الجمجمة الخافتة إلى ىجيٍخ، كأضضَفت إلضيا تعػيحات كآياتتحػَّ
 إيسانيعذتسيع كتددري عقضجتيع ك تالتي ُتَكّفخىع ك الضيػد كالشرارى، ك تمظ الستعّمقة بِ 

 في َرْفِع مدتػى ىخمػف الغزب ك تجعػ إلى قتميع صخاحة. كّل ىحا ساىعَ ك 
العجكانضة في دمائيع. لع يعج مسكشا الدضصخة عمى الغخيدة العجكانضة، ك االستعجاد 

 الغضبي ِؿ القتل. السدألة كانت قج نَزَجت، ك لع يكػنػا ِب حاجة إلى أّيةشفدي ك ال
األمامي مغ  كانت الذخارة في َصْضَحٍة صَجَرت مغ الختلذريعة ِؿ البجء في الَسْقَتمة. 

أحج السقاتمضغ، حضغ َصَخَخ: هللا أكبخ، إفَّ الكفار يخفزػف اإلسالـ ك يخفزػف َدْفِع 
. رسػلو. َىّضا إلى الجياد في سبضل هللا يا أييا السدمسػف جاء هللا ك الجدية، إّنيع أع

 ِبرػت الجسع َردَّ ! تكبضخ: يرخخ الدضف، لسعة مع الػسط مغ صػت صجرَ 
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                                                            . أكبخ هللا مدلدؿ،
 غدا التي ِبتمظ كمالبديع أسمحتيع استبجلػا قج نياريا أبػاب عشج السقاتمػف  كاف
 السجيشة، عمى كالدحف اليجـػ بجء كعشج الكّفار،لحلظ، بالد األكائل السجاىجكف  بيا

 قدػة ِب  تخكميع كراحت ِبحػافخىا، جضادال كدَىدتيع جالبضبيع ِب  مشيع الكثضخ َتّعثَّخ
 في كىع السقاتمضغ مغ كبضخ عَجدٌ  ُقِتلَ .تدتفدىا كانت التي العثخات تمظ مغ ِلمتخّمز

 ك تدسضتيع في الػقت ِلَبعس احتار السجسػعة فقضو لكغَّ  األكائل، السجاىجيغ ىضئة
 انجفع ضاد؟الج حػافخ تحت َقْتمى أـْ  هللا، سبضل في شيجاء يعتبخىع ىل. كْصفيع
 األبقار مغ قصعاف كانت. كالتكبضخات اليضعات تدبقيع السجيشة داخل إلى الحذج

 في تحـػ كالدرازيخ الغخباف مغ السجيشة،كأسخاب شػارع في تدخح كالجػامضذ
 السجاريخ في ك تمعب، ككأنيا تتقافد، كالقصط األرانب رأكا األزّقة كفي. سسائيا
 الذػارع نػاصي إلى مدخعة مشيا َتخخج ك خبر،ُتخَ  الجخذاف كانت مشيع القخيبة

. جػعيا إسكات ك التياميا ؿِ  التائية كالضعاسضب الرخاصضخ عغ تبحث الستدخة،
 أكجاس رأكا ك. شعاـ عغ القسامة في َتبحثُ  الخشازيخ مغ قصضع ضيخ البضػت خمف
 خجتتجح البختقاؿ ك المضسػف  مغ كبضخة أعجاد ك ،اليػاء في تتصايخ العشب كرؽ  مغ

 عمى مجسػعة األسساؾ، مغ مجسػعتاف َخَخَجت البحخ، شخؼ مغ ك. نحػىع
َمتِ . الجالفضغ ؾَ  حخاشف دكف  الضدار عمى مجسػعة ك حخشقضة، الضسضغ  تقجَّ

ؾ، البحخ كقشاديل كالخكبضاف الدالحف كانت خمفيا كمغ نحػىع، السجسػعتاف  تتحخَّ
 ؿِ  السخافقضغ كالسفتي لفقضوكا الذضخ مغ كلّ  أصجر. السجاىجيغ اتجاه ِب  أيزا ىي

 ك أكالئظ ك ىؤالء كلّ  مقاتمة كجػب عمى شخعضا أمخا معا أصجركا السقاتمة، الدخية
 راحػا ك األعجاء، مع السجاىجكف  اشتبظَ . نفديع ذات األعجاء ىع ؼَ  كتمظ، ىاِتظ

 َسبَّبَ  مسا الجضاد، عمى تقفد القصط ك األرانب كانت. رقابيع في الدضف يعسمػف 
. الفخساف مغ راكبضيا سضصخة مغ مشفمتة تعجك راَحت ك بضشيا، فضسا فطضعا ناىَضجا
 شيء أيّ  ك كائغ كلّ  تشصح ك رفداتيا، مجى في يقع َمغْ  ترضب ك بعزيا تخفذ
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 الػغى، ساحات في ىشاؾ ك أرضا، ضيػرىا عمى مغ الفخساف تخمي. أماميا يطيخ
 ك التائية، الضعاسضب اتجاه ِب  حالخما يقحفػف . األرانب ك الجخذاف مع القتاؿ يذتجَّ 

. الدالحف ك األسساؾ رؤس قصعػا. الدياـ ِب  الدرازيخ ك الغخباف يخمػف  الشّبالػف 
 ججراف زكايا في الرخاصضخ َحْذجَ  السذاة شارد. شازجة كىي الخكبضاف يأكمػف  كانػا

 القسامة في تخعى كانت التي الخشازيخ قصعاف ؿِ  ُمْحَكسة كسائغ نربػا ك البضػت،
 أغرانيا، تخافق كانت التي العشب كعشاقضج الجكالي أكراؽ ؿِ  تَرّجكا. البضػت خمف

 تحت تختسخ ال كي التخاب تحت كشسخكىا األعشاب سحقػا. األكراؽ أحخقػا
 أركاح قتمػا ك خضػليع سشابظ ِب  الستجحخجة الحسزضات عمى داسػا.الذسذ

 ك البضػت أحخقػا. الدبايا ك الغمساف ك الغشائع جسعػا. داخميا القابعة الذضاشضغ
 البازلت ِبأحجار الداحل ردمػا السجاريخ، في القصخاف َصّبػا. كالبداتضغ الحجائق

 ك البعضخ ِبأشػاؾ األحجار بضغ التي الفجػات َمَمؤكا ك السدشَّشة، الخؤس ذات
رَ . السبضغ االنترار ىحا بعجَ  األّكؿ الجضر قضادة اجتسعت. الرّبار  السجتسعػف  َقخَّ

                                                                               . نتانضا ك الخزضخة ك حضفا ك عّكا اتجاه ِب  الدحف متابعة ِب 

 مجاىجي عشفػاف ِب  يدحف الثالث الجضر َفكاف الذخقضة، الذسالضة الجبية في أّما
 الغزب كاف. الػلضج بغ خالج الذخس القائج الجمضل، الرحابي السدمػؿ، هللا سضف
 ؿِ  االكتخاث دكف  الدكبعة، ؾَ  يجفعيع كاف الذيادة ؿِ  َشػقيع ك عضػنيع، بضغ يمسع

 ِب  الجػالف، حجكد َكاإلعرار اجتاحػا ىكحا. تػاجييع قج مفاجآت أك مخاشخ،
 يزخمػف  َفػرىع، ِمغْ  راحػا، ك بمجاتيا، ك مجنيا في يدكغ عسَّغ الشطخ صخؼ
 األسمحة يدتخجمػا لع. مشازليع ك بداتضشيع ك بّضاراتيع راتمشحج في الشضخاف

ػا بل الشارية،  في الخؤس يقصعػف  كانػا الحيغ الرحابة ك السجاىجيغ ِب  تأسَّ
 ك االستدالـ بضغ ُيَخّضخكىع لع ك الجػالف، أىالي ُيشحركا لع. السقجَّسة غدكاتيع
. الخؤس كيفرمػف  لخقابا يزخبػف  راحػا حضث الدضف، فضيع عسمػا كإّنسا اإلسالـ،

 صخاخ ك بكاء ال ك الشداء، ك السدّشضغ استغاثات ك األىالي صضحات تأخحىع، لع
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 يكدخكا لع األشاكس السياجسػف  ؼَ  شفقة، أّية الحػامل تػّسالت ال ك األشفاؿ
 سبضل في الجياد ثػابت مغ ىي العبضج، ك كالدبايا َفالغشائع. كالدضخة الدّشة قػاعج

 الجخاد كأسخاب البضػت، في السذتعمة الشضخاف بضغ مغ الدشػنػات ابأسخ  شارت. هللا
 نضخاف السجاىجكف  أشمق األثشاء في. الحقػؿ في السذتعمة الشضخاف بضغ مغ

ؿ راحت ك الشضخاف، فػؽ  أشالئيا ِمَدؽ  َفتشاثخت الدشػنػات، عمى رشاشاتيع  تتحػَّ
 ك الشضخاف، تشصفئ. بالمي ألدشة عمى اليػاء تقصع الصّضار الشسل مغ غضسة إلى

 نحػ تتػّجو الشضخاف، رماد مغ القشافح قصعاف ك جحػرىا، مغ الخمج جحافل تخخج
 فػؽ  الجخاد شار الحيغ السقاتمضغ مجسػعة أّما.أرجميع بضغ تتقافد السجاىجيغ،

 قدع احتخؽ . الجخاد أسخاب عمى الميب قاذفات مشيع الخماة أشمق َقجْ  ؼَ  رؤسيع،
ؿ األعطع القدع ك كامال، احتخاقا مشيا   ما ؼَ  مغخية، رائحة ذي شػاء  إلى َتَحػَّ
 مشيع، قخيبا ك. األسػد العدل مع السذػي  الجخاد ِبأكلِ  البجء إال  الجشػد، مغ كاف
 ك رؤسيا، عغ ُتَفتُِّر  رؤسيا السقصػعة األجداد راحتِ  السجّمخة، السشازؿ جانب ِب 

 رؤية عشج. سػريا دكلة ؿِ  ششيالػ  الشذضج يصمقػف  ىع ك الجشػد اتجاه ِب  تسذي
 شخسة ىجسة في انجفعػا ك سضػفيع الراعقة أفخاد استلَّ  السذيج، ىحا ؿِ  الجشػد

مة األجداد عمى  ك بصػنيع كَشقِّ  أكصاليع تقصضع ِب  شخعػا ك نحػىع، الستقجِّ
 أّما. أْكِميا ِب  كيتمحَّذكف  يذػْكنيا راحػا ك أكبادىع، ك قمػبيع إخخاج ك صجكرىع،

َلت كىشاؾ، ىشا السخمضة الجحكع ك اؼاألشخ  . قاتمة زكاحف  كعقارب أفاعي إلى تَحػَّ
 كتعسُّ  كتمدع تمجغ األحرشة، كحػافخ الجشػد أرجل بضغ الَسْقَتَمة ساحة في تدحف
 َتَدبَّبَ  مسا األحرشة ؿِ  رىضب ىضاج إلى ذلظ أّدى. سػاء َحجّ  عمى الجضاد ك الجشػد

 السقصػعة الخؤس كانت.اليائجة األحرشة ػافخح تحت الجشػد مغ الكثضخ مقتل في
 تحت َسَقصػا الحيغ أّما..." جػالفِ  ؿِ  الذاـ مغ أكشاني العخب بالد"قرضجة تشذج

 ؿِ  جاىدة الَفْتَػى  كانت ؼَ  المجغات، ك كالمدعات ِبالعّزات قزػا كالحيغ الحػافخ،
 خخكج قبل دةالذيا تالكة لو يتدّشى لع مشيع، األعطع، القدع ك. شيجاء اعتبارىع
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                                                                                                . آخخ ثقٍب  أيّ  أك أنفو أك فسو مغ ركحو
 تعخؼ َفيي السعارؾ ساحة فػؽ  تحـػ هللا، لجف مغ القادمة ،الدساء شضػر كانت

 تبقى ك .حػيرالتيا في تحسميع ك استذيادىع فػر تبتمعيع .األسساءبِ  الذيجاء
 يأذفَ  أفْ  إلى حػيرالتيا ك أمعائيا داخل راقجكف  كالذيجاء الجشة تخـػ عشج تصضخ

 الػقت شاؿ إذا أّما. ليع السػعػدة الحػريات ِب  ِلضدتستعػا الجشة في تقّضؤىع ِب  هللا
 مغ أكبخ أىسضة ذات ِبسدائل انذغلَ  قج هللا كيكػف  ،السعػية الُعرارة في كىع بيع،
د  الحامزضة عراراتيا في تيزسيع الحاؿ، ىحه َففي .نكاحك  كحػريات شيضج ُمَجخَّ

زىع  .األخزخ العفغ ك الصحالب ك األششضات ِب  مميء راكج مدتشقع أقخب في كتتبخَّ
 القضادة أفَّ  إال . الجػالف ىزبة مغ نقصة أعمى فػؽ  سػرية عمع السقاتمػف  ّرّفعّ 

 التعمضسات كانت. عشو بجال األمة عمع َرْفعِ  ك العمع، ىحا إنداؿ ِب  أَمَخْتيع العمضا
 العمع تثبضت إّنسا ك الجساعة، َعَمع استعساؿ عجـ. القصخي  العمع َكْضعِ  ِبعَجـِ  تقزي

 تحجيج َتعَّ  الجػالف، تحخيخ بعجَ . االنترارات صػاري  عمى األمة، عمع الجامع،
 بحخ احتلَّ  قج الخابع الجضر فكا األثشاء في. السقبل اليجـػ ؿِ  ىجؼ ؾَ  الشاصخة
 شػاشئيا عمى السشتذخة الدضاحضة السشتجعات َسػَّى  قج كاف ك الكامل، ِب  السّضت

 السقاتمضغ َيُفتِ  لع شبعا. السحصَّع البممػر ك األحجار مغ ركاما جعميا .األرض مع
 ك السغخية الشيػد ذكات الدسخاكات، البضزاكات الذقخاكات الدبايا ِب  االستستاع

 قػاعج إلى السجاىجيغ أنطار تمفتُ  محكسا، َلفَّا بعزيا عمى السمفػفة ألفخاذا
. نابمذ مجيشة عمى الغخبي الذاشئ مغ القرف بجأ .السخمخي  الحػض ِب  اتراليا
 السباني عمى السصخ، كسا الثقضمة، السجفعضة قحائف ك الراركخضة القحائف انيسخت

 دمارا أْحَجثَ . ساعة عذخة ثالث ؿِ  القرف استسخَّ . الدكاف ِب  اآلىمة البضػت ك
 السخاكد ك البضػت في الحخائق اشتعمت ك الحضػية، السخافق ك السشازؿ في ىائال

                                                                                        .السجيشة ِب  السحضصة البداتضغ ك الحقػؿ ك الخجمضة
ـ  ىع ك الثقضمة، الخّشاشات مغ الشضخاف يصمقػف  كانػا. السجيشة اتجاه ِب  ةالسذا َتَقجَّ
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 كاف. نضخانيع مخمى في يتحخَّؾ ما ك َمغْ  كل يقتمػف . الدكشضة البضػت مذارؼ عمى
 يتداقصػف  القتمى الخصاص،كراح كأزيد االنفجارات دكيِّ  ِب  يختمطُ  كالعػيل الرخاخ

 األشفاؿ كاف. الجائعة القصط ك لحذخاتا ك الكالب تجحبُ  دماءىع ك الذػارع، في
 السرابػف  ككاف كآبائيع، أمياتيع مقتل عمى ِبحْخقة كيبكػف  اليمع، مغ يرخخػف 

ل. أكلضائيع جثث ِب  يتذبَّثػف  مشيع  الجمار كاف. السجيشة أحضاء في السقاتمػف  َتَػغَّ
 مغ غشائعال يجسعػف  راحػا. البداتضغ ك البضػت في مذتعمة تداؿ ما كالحخائق كبضخا،

  السجيشة مدجج مئحنة إلى السقاتمضغ أحج ّصّعجَ . السجمَّخة التجارية كالسحاؿ السشازؿ
: قائال الدخية قائج َصَخخَ  أفْ  َبعجَ  إندالو إلى اضصخَّ  أنَّو إال . يافػق األردف َعَمعَ  َرَفعَ 

 مغ الرادرة امخاألك  كانت !األّمة َعَمعَ  الجامع، العمع ارَفعْ  ك السحّمي، الَعَمعَ  أْنِدؿْ 
جكف . ساعة عذخيغ ك أربع ؿِ  السقاتل استخاحة الجشػد َأْخحِ  ِب  تقزي القضادة،  يتفقَّ
 يختِّبػف   .السضجانضة أكضاسيع في الذخرضة أغخاضيع ك أسمحتيع جيػزية خالليا

 عمى اليجـػ ىي االستخاحة، بعجَ  الخّصة، كانت .الغشائع مغ أسيسيع ك مقتشضاتيع
 .                                                                                 القجس ك َحبخكف  ك لحع بضت

 ِب  األفاعي رؤس يقصعػف  الدضشاء مغاكيخ كاف الغخبضة، الجشػبضة الجبية في
 جشػد مدامع إلى ترلُ  زمجختيع كانت. دمائيا ِب  شازجة يأكمػنيا ك اسشانيع،
ؿ الجضر  ك ذلظ، أكَّجكا الفمدصضشضضغ الفجائضضغ أفَّ  حّتى .ئضلإسخا شساؿ في األكَّ

 الدابع الجضر جشػد خاض. الجشػب مغ اآلتي التكبضخ صجى سسعػا أّنيع ِب  قالػا
 ك الرحخاء، قضع مغ كثضخا عانػا.الغاشسة الرحخاء ِقػى  ضجَّ  كَشخسا مخيخا صخاعا
 يجفع العجاج ك كجػىيع، يمفح الداخغ اليػاء كاف. السحتسمة غضخ الخماؿ حخارة

 َتَعصُّلِ  إلى أدَّتْ  مّسا أسمحتيع، مغ الحّداسة كاألجداء عضػنيع إلى الشاعسة ِبالخماؿ
 مجفعضة ك الجّبابات ك الثقضمة األلضات خاصة ك بصضئا، َتَقّجميع كاف .مشيا الكثضخ

َض  قج ؼَ  السذاة، جشػد أّما. السضجاف  في كضضقْ  التجفاؼ صجمات إلى ربعيع تعخَّ
 ليضب مغ السشعكذ الػَىج َسَبب ِب  كمضا أك جدئضا بَرَخه َفَقجَ  مشيع قدع ك .ذالتشفُّ 
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 التسػيغ، ِب  الجضر أفخاد إمجاد في معزمة ىشاؾ كانت. السمتيب الدجيع ك الخماؿ
 الطخكؼ ىحه مغ الجشػد تسمسل ِب  القادة َشَعخَ . الذخب مضاه خاصة ك السضاه، ك

. مقجَّسة حخبا يخػضػف  مقاتمضغ ؾَ  ساسضةاأل احتضاجاتيع في الشقز ك الرعبة،
 ِب  الدابع الجضر قائج أَمخَ  العجك، مع الحجكد مغ مضال ثالثضغ ك خسدة ُبْعجِ  عمى

 قج العمضا القضادة كانت األثشاء في. الذسذ غخكب إلى االستخاحة ك الَتْخضضع
 ؿِ  زخسا أعصى ىحا .الدضشاء جبية في السقاتمضغ اعتخضت التي العثخات استجركت
 كششضة ك سضاسضة خصابات ك ُخَصٍب  إلقاء ِب  قامػا ِبحضث الشفدضة، الحخب مػّجيي

ز  ليع السخافقضغ كاألئسة كالذضػخ الجعاة أفّ  كسا. السقاتمضغ معشػيات مغ كتخفع ُتَعدِّ
 أّياـ السداجج في يمقػنيا التي ؾَ  ديشضة، ُخَصبَ  يمقػف  راحػا ك الطخؼ، استغمػا
 ىجفيع كاف. االستذياد حّتى عشيا الجفاع عمى كمحخِّضة جةِلمعقض مدتفدة الجسعة،
 ك اإلسالـ بضغ ديشضة حخب إلى الحخب ىحه ُيَحّػلػ أفْ  ىػ ُخَصِبيع، مغ األساس

                .                        ُأْخخى  ناحضة مغ الِقَخدة أبشاء ك الكفار بضغ ك جية، مغ السدمسضغ
 األسمحة صشػؼ مختمف ِب  القرف َتعَّ . الفجخ آذاف بجء مع العشضف اليجـػ بجأ

 ك إسخائضمي، جضر فضيا يكغ لع. السدتيجفة السجيشة ىي َغدَّة كانت. السجيشة عمى
َختِ . فضيا الشضخاف اشتعمت .حجكدىا عمى حتى ال  الداحات ك البضػت ك السباني ُدمِّ

 َىْػؿِ  مغ األىالي ُصِعقَ . َضَخَبيا قج ريختخ درجات ثساني ِب  زلداال ككأفَّ  كاألسػاؽ،
 ىخبا الذػارع إلى القتل مغ الشاجػف  أْسَخعَ . فضيع انجلعت التي كالشضخاف االنفجارات

جَ  ليع يتدغَّ  لع. السذتعل األتػف  مغ  فخصة أدنى ِب  يحطػا لع ك ُأَسِخىع، أفخاد تفقُّ
. بيعأحبا ك أكبادىع فمحات مرضخ معخفة ؿِ  البضػت، ك السباني ركاـ تحت البحث ؿِ 

 ك السداجج ازدحست. الخخامضة كأعسجتيا ِبقببيا حتساءلال الجػامع إلى األىالي لجأ
 كانػا. السجاىجكف  السؤمشػف  أشعميا التي الجحضع نضخاف مغ الياربضغ ِب  الجػامع
مػف  ك األعسجة، خمف يختبؤف   يتخاّصػف  كانػا. الرالة قاعة زكايا في يتكػَّ
 ك إراديا ال كيتجافعػف  أكتافيع، عمى لرغارا يحسمػف . اآلخخ بعزيع فػؽ  بعزيع
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 .كالكبار كالذابات،الرغار كالشداء،الذباب الخجاؿ.ِببعزيع كيمترقػف  يتالمدػف 
، ِبثضاب أغمبيع كاف  غسخة في. مكذػفة السغخية الحّداسة أعزاؤىع ككانت الشـػ
 االزدحاـ حالة يدتغل( الذباب ك الخجاؿ مغ)البعس كاف السأساكي، الػضع ىحا
خة ِب  حػضو يجعظُ  ك التجافع، ك . الجشدضة المحة عمى الحرػؿ ؿِ  اإلناث مؤخَّ

 الػقت لجييغَّ  يكغ لع لكغ. األكغاد ىؤالء يفعمو ما يْعَمْسغَ  الفتضات ك الشداء كانت
 َس  أّنيغَّ  مغ يقضغٍ  عمى كغَّ  رّبسا ك كجػىيع، في البراؽ ك الرخاخ في الخغبة ك

ْلغَ   إلى مذاًة، ك فخسانا السجاىجكف، َزَحفَ  .الدمغ مغ حضغ بعج سبايا إلى يتحػَّ
 ألدشة تشعكذ حضغ أنراليا تمسع رماحيع ك سضػفيع. السذتعمة السجيشة داخل

 الحيغ رؤس يقصعػف . السداجج ججراف ك قَببَ  يختخؽ  زئضخىع. عمضيا الشضخاف
 ك دباياال ساقػا. َحيّ  ؿِ  حيٍّ  مغ البضػت نيبػا. السجّكية التكبضخات مع يرادفػنيع

. الشداء َسَبػا الخجاؿ، قتمػا. َغْدَكِتيع شخيق عمى الػاقعة الجػامع اقتحسػا. الػْلجاف
 صخاخ كاف .األرجاء في السجاىجيغ َمشي ك األبػاؿ ك كالبخاز الجماء رائحة انتذَخت
ع السحبػحضغ أنضغ ك العحارى، ك األشفاؿ                     .                             القمب نضاط ُيَقصِّ
 العجػؿ،. السحتخقة أقشانيا ِمغ الياربة الجكاجغ ِب  الداحات ك الذػارع ازدحَستِ 
 مألتِ  الُسَجمَّخة، حطائخىا في الشضخاف داىستيا التي الخشازيخ ك األرانب الخخاؼ،
 التي العػائق تشصح الجثث، فػؽ  تقفد كانت. آمشة مالجئ عغ َبْحثا الذػارع

 التي الجارحة الصضػر ىجسات مغ تيخب. الجخاديغ ك القصط فذتخ  ك تعتخضيا،
 ىخبا السداجج القصعاف، تمظ اقتحَست،. السجيشة شػارع إلى الجماء ركائح َجَحَبتيا

 السداجج، ساحات إلى البػاشق ك الشدػر ك الرقػر تبعتيا. الُسَحقَّق السػت مغ
ؽُ  راحت مشيا كعجد ع يفمت لعك  الرالة، قاعات داخل الجثث ُتَسدِّ  كحذضة مغ الخضَّ

                                      . القاشعة الخشاجخ كسا الحادة، مشاقضخىا ك مخالبيا
                  .       العحبة السضاه أقشضة في جثثيا كيخمػف  كاألرانب، الخشازيخ يقتمػف  السجاىجكف  راح
 َتَعخَّض. الخشازيخ أنضاب شعشات ك ػؿالعج نصحات َسَبِب  ِب  السقاتمضغ مغ عجد ُقِتلَ 
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 في تخمخل إلى أدَّى مسا عربضة حالة ك ىضاج عمضيع سضصخ. صجمة إلى الجضر
 إلى السقاتمضغ أحج صعجَ  األثشاء في. الراـر العدكخي  االنزباط كغضاب الرفػؼ،

ل صالة إلى الجعػة ك التكبضخ ِب  بجأ ك الجامع، مئحنة  باَءت محاكلتو لكغ. التَعقُّ
 الخغبة ك العجكانضة الغخيدة يثضخاف كانا الدنخة، رائحتو ك  الجـّ  لػف  ؼَ . الفذل ِب 
 إلى الجعػة ِب  إال  الػضع عمى الدضصخة يتع لع. القتل إلى الحاجة بل القتل، في

 الحي الدضشاء، ِمغ السياجع الدابع، الجضر قادة َبَحثَ . القضادة ؿِ  عاجل اجتساع
 مغ السديج في الخغبة ك اليضجاف ك الفػضى مغ ضخةالخص الحالة ىحه إلى تعخَّض
ركا.اِللجضر كالشفدي العدكخي  الػضع ىؤالء َبَحثَ . القتل  استخاحة الجشػد َمْشحَ  كَقخَّ

 في. الغخيدية ك الجدجية ك  السادية أمػرىع تختضب ِب  يقػمػف  أّياـ، ثالثة مجة ؿِ 
 راَحت ك كأْرَعَجْت، الدساء تِ ارتجَّ . مختمفة أرجاء مغ انفجارات دكيّ  ُسِسعَ  األثشاء،
 ِب  الرخػر ترادـ مغ صادرة أنَّيا ؾَ  ك اليػاء شبقات تختخؽ  االنفجارات أصػات
. كمِّيا االتجاىات في تجحخجيا ك شاىقة جباؿٍ  ِقَسعِ  مغ سقػشيا َجّخاء أك بعزيا،
 ىحا ،كاف االجتساع، ججكؿ عمى الػحضج البشج. خاشفا اجتساعا العمضا القضادة َعَقَجتِ 

 ىػ سساء أيّ  مغ يعخفػا لع. الدساكات في مجيػلة أماكغ مغ السجّكي  القرف
 رّبسا ك الخامدة، أك الثانضة أك األكلى الدساء ِمغ ىػ ىل. السخعب اليجـػ ىحا

رَ . الدابعة الدساء ِمغ يكػف   بقاء ك القرػى، التأّىب حالة َفْخض السجتسعػف  َقخَّ
 ك الرػاريخ تػجضو ك ذخائخىع، ك أسمحتيع عم الكامل السضجاف لباس ِب  الجشػد
 استكذاؼ ؿِ  اليػائضات ك الخادارات كتخكضد. الدساء نحػ ِلمصضخاف السزادة السجافع
 بضغ الداخغ الَخطّ  تفعضل َتعَّ . كّميا ِلمسعدكخات الجّػي  السجاؿ في الصائخة األجداـ
 القضادة إلى مكة ِمغ صجرَ  الحي األّكؿ التػجضو. السذّخفة الكعبة ك العمضا القضادة
 البحخ شساؿ السخابصة األحرشة صيضل صجى نشتطخَ  أفْ  فحػاه، كاف العمضا،

 اليػؿ أبي عضػف  ِمغ الػاصل الذعاع أيزا ك الكّفار، الفخنجة بالد في الستػسط،
مة مكة في السقجَّس األسػد الحجخ رداء إلى  مع اإلشارات ىحه ضيػر عشج. السكخَّ
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ر َس  ،الخحسغ مالئكة َصفضخِ  .                                                                                               األمة تاريخ في األعطع الفتح ؿِ  الرفخ ساعة يتَقخَّ
. الدساء أْرَعَجتِ  حضغ سارك، يقػؿ العمع، سارية ُقْخبَ  الجػالف ىزبة عمى كشتُ 
 ك الخعػد، ك االنفجارات ِب  َتزجُّ  التي الجية جيجتح محاكال الفزاء إلى أنطخ كشتُ 
 صجى إلى أستسع ك أِقفُ  كشتُ  حضث اليزبة قسة البخؽ  شعاع َضَخبَ  األثشاء، في

 ارتفاع ِب  ك امتار ثالثة قْصخ ِب  حػلي، مغ ضػء دائخة الذعاع أْحَجثَ . االنفجارات
 في أرتفُع،. اليػاء مغ ُمَفخَّغة، ضػئضة  اسصػانة داخل كججُتشي. ِبالدساء مػصػؿ

 الكػكب أرى  بتُّ  ىشا ِمغْ . الثالثة الدساء في أْصَبْحتُ  األعمى، نحػ الخالء، ىحا
 صػرة ِب  السعخكة ساحة أرى . خزخاء ُبَقع ك بضزاء خصػط ِب  السػشاة األزرؽ 

 ك السياجسة الجضػش كأرى  إسخائضل، ِب  السحضصة األربع الجكؿ أرى  بانػرامضة،
 التكبضخات ك اليضعات ىجيخ أسسع كأكاد كالدػداء، الخزخاء ألػانيابِ  الَخّفاقة راياتيا

 السجف في اإلسخائضمي الجضر ؿِ  أثخ أيّ  ىشاؾ يكغ لع. الجشػد حشاجخ مغ الرادرة
 جضػش ؼَ . السجنضضغ الضيػد السػاششضغ ؿِ  حّتى ال ك السجاىجكف، اقتحسيا التي

 كنكحػا سبػا إنيع. لشرارى كا الضيػد كأشباح السدمسضغ كذبحػا قتمػا السؤمشضغ
 ككانػا كالخشازيخ، كالرخاصضخ القشافح يصاردكف  كانػا. السدمسضغ كعحارى  نداء

    .                                                                                        الخفافضر عمى أقػاسيع نباؿ يخمػف 
صػف  الضيػد كاف  تحت أنذؤىا التي القضادة مقّخات ِمغ بخى الك السػاجية ؿِ  يخصِّ

. اإلسالمي الػْقفِ  إلى القجس اِلستعادة  الكاسح ِباليجـػ عْمعٍ  عمى كانػا. األرض
 مجفٍ  في األرض تحت يعضذػف  ىع ؼَ  السجاىجيغ، يج عمى السحابح تجشَّبػا لحلظ
  ءىؤال. الفزائضضغ جػاسضديع مع يتػاصمػف  إنَّيع. الدصح عمى التي تمظ تذبو

 يخسمػف . معاكنضو ك السجاىجيغ إلو يزعيا التي الخصط عمى يتجددػف 
 تمظ ما ك األرض، تحت السجتسعة القضادة إلى عمضيا يحرمػف  التي السعمػمات
 رأيتُ . الجػاسضذ ىؤالء عمى الحخب إلو يقحفيا رجـػ سػى  الخعػد ك االنفجارات

 ِب  الدساء ُحِجَبتِ . امعدكخاتش اتجاه ِب  البحخ أعساؽ مغ تشصمق ىائمة صػاريخ
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خُ  ك مػاقعشا تجؾُّ  راحت ك الرػاريخ،  مغ الذعب ك الجضر َخخجَ . ششاػ جض تجمِّ
 ك الذضػخ لجأ األثشاء في. جشػدنا عمى يدحفػف  راحػا ك فػقيا، إلى األرض تحت
 ك قبميع، مغ الحبذي بالؿ فعلَ  كسا فعمػا. السداجج إلى الجيشضة الذعائخ أرباب
 السجاىجيغ أفَّ  ِب  أدرؾَ .عخشو في هللا مدامع إلى كاليضعات اتالتكبضخ  صػت صعجَ 
 فضمق ك القجس فضمق. األبابضل فضالق أرسل الحاؿ، في ك شجيجيغ، ككخب ضضق في

 حجارة ِب  العجكّ  جشػد تقرف األبابضل شضػر راحت. الحخمضغ ثالث فضمق ك األقرى
خُ . سّجضل مغ خُ تف ك كالضابذ، األخزخ كتحخؽ  الحرػف  ُتَجمِّ  السشصمقة الرػاريخ جِّ
 األسمحة صشػؼ تؤثِّخ لع. السجاىجيغ عمى سقػشيا قبل الجػِّ  في البحخ مغ

 صػاريخ ِب  القرف استسخّ .شائخ أيّ  مشيا يدقطْ  كلع السغضخة، الفضالق في جسضعيا
 عمى شامل ىجـػ ذلظ َتِبعَ  ك كميا، العجكِّ  نضخاف مرادر إسكات َتعَّ  أفْ  إلى الدّجضل

 ك األزقة ك الذػارع تسأل شعب، ك جضر مغ األعجاء، أشالء رأيتُ . ياتالجب كافة
 ِباتجاه العجكِّ  جضر ىَخب. القجس كفتحػا السجف، كلَّ  السجاىجكف  اقتحع. الداحات

 الحعَّ  حالفو َمغْ  ركبَ . البحخ ِباتجاه الخعجيج جضذو كراء مغ الضيػد كزحفَ  البحخ،
 نفدو ؿِ  يجج لع َمغْ  البحخ، في نفدو ِب  ىكرم ىخبا، الحخبضة كالبػارج البػاخخ في

 الضيػد، رجذ مغ السقّجسة األرض تصيضخ َتعَّ  ىكحا ك. السخاكب في مكانا ك فخصة
 .                                    البحخ في رمضيع َتعَّ  ك

 دراجة كجو في القػي  زّمػرىا أجخة سضارة أشمَقتْ  حضغ السكاف، إلى سارك َتَشبَّو
 التكدي سائق أخَخجَ . أماميا ِمغْ  الدضارة عمى الصخيق َقْصعَ  راكبيا حاكؿَ  ،ىػائضة
 ِب  عمضو َردَّ  الجراجة سائق أّما. فاحذة َمَدّبات ِب  إّياه شاتسا نافحتو ِمغ رأسو
                                          .                 الػسصى أصبعو ِمغْ  حخكة مع ثقضل عضار ِمغْ  َمَدبَّة
 الذسذ إشعاعات أكلى ِب  السجيشة شػارع أضاءت ك انكَذَفْت، قج الدساء كانت

 ك نذضصا، كاف. الفػؿ بائع حػؿ َتَجسَّعػا قج كانػا الدبائغ ك الفجخ، نحػ الراعج
بُ  كاف . السيشة لدـك حفطيا التي العبارات أجسل ك الكالـ أحمى ِب  الدبائغ ِب  ُيَخحِّ
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ُد، ىػ ك السجمَّذ الفػؿ يتشاكؿ سارك راح. ِبدخكر شمبو كلّبى سارك، ِب  رحَّبَ   ُيَخدِّ
            . البحخ في رمضشاىع لقج.. نعع. البحخ في رمضشاىع لقج األكل، أثشاء
دىا كاف  .الجالالت غامزة سحخية ابتدامة مع ُيَخدِّ
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-81- 
 األتباع غباء ك اآللية حخكب

 ككاف االنصالؽ، كاراج في الذاي يحتدي سارك كاف األكلى، الفجخ اشعاعات مع
 مغ الخابع َفْجخِ  ِمغ الشرف ك الخامدة في. البػلساف في مقعجا نفدو ؿِ  َحَجدَ  قج

 جانب ِب  األمامي السقعج َحَجدَ  قج كاف. األردف اتجاه ِب  البػلساف انصمق حديخاف،
ؾَ . مسكشة مداحة ِبأكسع السذيج عمى يدتحػذَ  ؿِ  الذّباؾ،  مغ الباص َتحخَّ

 ةاإلذاع مبشى أماـ السشرػب الدضف حضث األمػيضغ ساحة ِمغ َمخَّ  العّباسضضغ،
 عمى يحتػي  الحي( الدضف)الشرب عمى خاشفة نطخة ألقى. الحكػمَضضغ كالتمفديػف 

 ِمغ ك زيشب، الدضجة شخيق آخحا البخامكة اجتاز. العخبضة السسالظ ك الجكؿ أعالـ
و ىشاؾ  الَسخَّة ؿِ  .األردف إلى مشيا ك درعا إلى يقػد الحي الخئضدي الصخيق نحػ َتَػجَّ

 الحجائق أسساء.اجتازىا التي كالسدارات كالداحات حضاءاأل أسساء إلى يشتبو األكلى
 األيػبي، الجيغ كّقاص،صالح أبي بغ سعج الػلضج، بغ َكخالج .السداججك  كالسجارس
 سػرّيا، مدارا أك اسساً  استفقج األكلى كِلمَسخَّة. إلخ...الحسضج عبج العثساني الدمصاف

بػا الحيغ السدتعسخيغ ك الغداة آثار مغ ىي كالخمػز األسساء تمظ َفكلُّ   ركح َخخَّ
                                                   .   سػرّيا ركح ك دمذق

 سمصاف يقاـك كاف ؼَ  ىػ، أّما. الشـػ مسمكة إلى الضقطة مغ يدحبو الشعاس كاف
 خاصة ك الجشػب، في مخكره فخصة ُيّزّضعَ  ال كي صاحضا يبقى أف يخيج. الشـػ

 كججانو في الفجخ. السقجَّسة كىضبتو ركنقو ك جاللو ِب  الفجخ يعذق كاف. الحػراف
 مغ السدضح قضامة ىػ. األمػات بضغ مغ الحضاة إلى آدكف  عػدة ىػ االنبعاث، ىػ

 ؿِ  األَدؽّ  الدمغ ىػ الفجخ. الفخح أنذػدة بجاية الحضاة، سسفػنضة بجاية ىػ. السػت
، سمصاف مغ َيْفَمتَ  كيل ك. الشائسضغ أخضمة في الرادقة األحالـ مخكر  أَخحَ  الشـػ

 إّنو،(. X)اؿ السخَّة ؿِ  قخاءتو يعضج األصّح، ِب  أك إلضاد، مخسضا ؿِ  كتاٍب  في يقخأ
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 ِب  الكتاب زيَّغَ  قج كاف. الجيشضة السعتقجات ك األفكار تاريخ في يبحث إلضاد، مخسضا
 كلِّ  مع ذلظ يفعل كاف. اليػامر في مالحطات ِب  ك الفدفػرية، األقالـ ألػاف
 بزعة في الكاتب عمى َيخدُّ  كاف األحضاف مغ كثضخ في ك يقخأىا، كاف التي الكتب
 ىػ شبعا السقجَّسة، الكتب مع حّتى ذلظ َيْفَعلُ  كاف .الرفحات ىػامر في أسصخ

 حضاتضة، مػضػعات تتشاكؿ التي الكتب كلّ  ؾَ  إلضيا يشطخ كإنَّسا مقجَّسة، يعتبخىا لع
 يدتعضخكف  كانػا الحيغ أصجقائو معطع. إلخ...الالىػت ك األدب ك الفمدفة فضيا

 ؿِ  الثاقبة نطختو ك الثقافضة ذائقتو ِب  اقتشعػا قج كانػا القخاءة، ؿِ  مكتبتو مغ الكتب
 قج كاف التي السقاشع قخاءة ِب  يكتفػف  األحضاف، أغمب في ،كانػا لحلظ. الشرػص

خَ   الجػىخ، إلى َيجّلظَ  أنَّو ِب : قػلػف ي كانػا. الفدفػرية األلػاف ِب  أسصخىا تحت َأشَّ
ُز، نة مالحطاتو ك الفدفػرية ألػانو ِب  تمخضز أفزل الكتاب لَظ، ُيَمخِّ  في السجكَّ

خات، دفتخ يذبو، ما في، كتبَ  قج كاف الخحمة، ىحه عغ. اليػامر  جاء ككسا السحكَّ
 اتَمفَّتُ  كشتُ . حػراف إلى الجشػب، إلى أنصمق أنا ك سعضجا كشتُ : قػلو صفحاتو، في
 َمَخْرنا. الجمذقضة كاألحضاء الداحات يجتاز البػلساف كاف حضغ االتجاىات، كلِّ  إلى
 أْحَدْدتُ  الكدػة، ِباتجاه الباردة مفخؽ  كعشج األسػد، الحجخ ك كالقجـ الدبضشو مغ

 الحي الكتاب قخاءة خالؿ مغ ذلظ ك يقطا البقاء حاكلت. جفػني يغدك ِبالشعاس
 ثسانضة إلى سبعة أقخأ أكاد َفسا. الشـػ معانجة عمى أقػَ  لع لكششي و،ِبسصالعت َشَخْعتُ 
 الحضغ بضغ ك. بعزيا عمى تشصبق جفػني ك تزعفُ  عضػني كانت  حّتى أسصخ،

دا َفْتحو أعاكد كشتُ  ك حْجخي  في يقع الكتاب كاف اآلخخ، ك  لكششي. القخاءة ؿِ  ُمَججَّ
 لحطة كفي. الشـػ مسمكة إلى أندلقُ  شيأنّ  ِب  كالَحْطتُ  أعرابي، في َخَجرٍ  ِب  شعختُ 

. الدمكاف في انتقالي َتعَّ  الَحَمقي،عشجئح السدتػى  إلى أنتقل محدػسة،كججُتشي غضخ
ثػف  سكانيا مشجثخة، بالدٍ  فػؽ  كأّنيا ك تبجك بالد في نفدي كججتُ   ك اآلرامضة يتحجَّ
لَ  ساكمّ  االتداع في يأخحُ  مزيٍء، نَفقٍ  نحػ شخيقٍ  في َمَذْضتُ . العبخية  السخء تػغَّ

 دكف  األرض تحت شػابق تشدؿ كأّنظَ  ك األسفل، نحػ سالسة ِب  يشحجر كاف. فضو
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. الحضاة ِب  متسدكة زالت ال قجيسة مجيشة في رأيتشي. االرتفاعات َتَغضُّخ ِب  الذعػر
 ِبسيارة السحفػرة كالسعابخ كالغخؼ كالسداكغ السسّخات مغ كاسعة شبكة مغ تتألَّفُ 
 التي الرػرة ِب  كتذكضميا نحتيا عمى كعسلَ  الِقَجـ مشح اإلنداف َكَشياسَ  لقج. فائقة

 الدراعة ِب  معخفتو عمى َخمَّفيا التي األدكات كَتجؿُّ  الكيػؼ، إنداف سكشيا. يخغبيا
 َصَشعَ  ك األلػاف، استخجـَ  أنَّو إلى تذضخ دالئل كىشاؾ.الَفّخار كصْشعِ  الحضػاف كتخبضة
. ُيشتجيا كاف التي السرشػعات ك الدراعضة السحاصضل جضخانو مع تبادؿ ك الخضػط

 مغ كانػا األرض ىحه في استقّخكا الحيغ األحخى، ِب  أك سكشػا، الحيغ أفَّ  يبجك ك
 الججراف عمى محفػرة كتابات عمى الكيػؼ، أحجِ  في، َعَثْختُ . العسالقة ساللة

ؿ ىع األمػريضغ ِبأفَّ  تقػؿ الجاخمضة  الضيػد كأسفار. حػراف أرض في استقخَّ  َمغ أكَّ
 كانت ك العسالقة، ىؤالء ساللة مغ كاف أنَّو عمى( باشاف ممظ) عػج عغ تحكي
 الشطخَ  أمعغُ  رحتُ  ك أكراقي، في السعمػمة تجكيغ َأَرْدتُ  .عاصستيع َأذرعي مجيشة

 ىحه في. أكراقي في أرسسيا ُقْل، أك أنقميا، بل، أكتبيا، ك السشقػشة الكتابات في
 عراً  عمى يّتكئُ  شضخٌ  بو إذْ  ك إلضو ألتفتُّ . الدالـ عميَّ  يمقي أحجاً  تُ سسع األثشاء

 مغ مرشػعة حقضبة يحسل. ُمَذحَّبة بضزاء لحضة ذك الرحة مػفػر. يجيو كمتا ِب 
 ال. األيسغ كتفو فػؽ  المػف  قخمدية بصخشضمة يزع. الَكّتاف خضػط مع القّشب ألضاؼ
 اآللية أحجِ  ؿِ  االستذاري  الفخيق مغ كاحجٌ  التأكضج، ِب  إنَّو،. َخَخجَ  فجٍّ  أيِّ  ِمغْ  أدري 

: شفتضو عمى رقضقة َبْدَسة يخسع ىػ ك قاؿ،. كسساكاتيا األرض فجاج في الُسَبْعَثخة
 أَتْضتَ  كسا الساقبل، زمغ ِمغ أتضتُ ! تضسا أنا. كالشبػءات العسالضق أرض في بظَ  أىال
 القػؿ، يسكشظَ  أك عشو، بحثت ما عمى أساعجؾَ  كي أتضتُ . السابعج زمغ مغ أنتَ 
 ىل. تذغمظَ  التي الخضاالت ك اأُلحجضات في نتشاقَر  ك الحجيث أشخاؼ نتبادؿ كي
                                                                                    شأنظ؟ ك َأَدعظَ  أـْ  ذلظ، في راغبٌ  أنت

 مجخمو ك الحجيث في اليادئ أسمػبو خخ،اآل مع تفاعمو كشخيقة كابتدامتو ىضئتو
 الحسضسضة ك الصسأنضشة نفدي في بعَثتْ  الجالالت ىحه كلُّ  التعارؼ، ؿِ  كالسثضخ الفخيج
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 مخئضة ال حّدضة، عػالع.األبعاد رباعضة عػالع إلى بل، َرْحٍب، عالع إلى معو ِلمجخػؿ
ني: ىجكء ِب  قمتُ  ك االحتخاـ عمى داّلة حخكة مع لو ابتدستُ . كرائضة كما  ذلظ َيدخُّ
 أفْ  مّشي يصمبَ  ؿِ  فقط، قاشعشي، كالمي، أنيي أفْ  قبل ك... نحغ خاصة ك معمِّع يا

 فضسا الحاجد ىحا أك القضج، ىحا إزالتو ؿِ  ُسِخْرتُ . السعمِّع َلَقب دكف  ك ِباسسو أناديو
 ؿالحا ىحه في ألنشي معو، التعامل في ِبالشفذ كثقة أريحضة يعصضشي ىحا ؼَ . بضششا
                                     .                                                  مذتخكة اىتسامات ك مدائل في نتحجَّثُ  أّنشا ك لي، صجيقٌ  كأنَّو ك أشعخُ 

 ؿِ  ذلظ أفعل السشقػشات، ىحه أنقل إّنشي تخى، كسا! تضسا صجيقي يا رائع ىحا –
 في مصالعاتي بعج عخفتُ . قخياقذ الخاؿ أعارنضيا التي السخصػشات مع أقارنيا
 اإللو، مختبخ كانت األرض مغ البقعة ىحه أفَّ  األركضػلػجضة، كالسكتذفات الػثائق
 عبخىا كَمخَّتْ  كالغداة، األنبضاء كشأىا التي األرض هللا، ُرُسل مشو َخَخجَ  الحي اليضكل
 إليَّ  أكمأ ك جمبابو مغ األيسغ صخؼال َلعَّ . تضسا يا إضاءاتظَ  ُأريج.التجارية القػافل
 أك نفدَظ، عغ ُتَعخِّؼ لع أنتَ  أكَّال،: نسذي كنحغ قاؿ،. الكيف خارج إلى ِبالدضخ

 نفدي تقجيع ؿِ  ندضاني عغ اعتحرتُ  ك أَدب ِب  قاَشْعُتو...  ثانضا ك ذلظ، فاتظَ  ربَّسا
ْثتو،. إلضو متُ  ثعَّ  كمغ قخياقذ، الخاؿ عغ أكال، َحجَّ . (SERO) سضخك سسيا لو َقجَّ

 أيزا ىػ. كاالنتساء كالقـػ االسع عغ مشجىذا، ربَّسا مدتفدخا، إليَّ  كنطخَ  كَقفَ 
 ىحه في. الصضف خارج مغ ىػ اسسي شالسا ؿَ  فرمي، ك أصمي معخفة َحقِّو مغ

 ركحاً  َأَضْفتُ . خدخك صجيقي مع فعمتُ  مّسا أكثخَ  التعخيف ك الذخح في رحتُ  السخَّة
الدػرّي ابغ  (SERO)أنا سضخك : التعخيف معخض في قمتُ  إذْ  أدبضة، ك شاعخية
آرا الجسضل ك كشعاف ك زنػبضا ِبالتػارث كالتػاتخ كالتشاسخ. مخرُت ِب  فضشضق كآراـ ك 

جبل صيضػف لذضخ. كشا نتدمق جباؿ العمػيضغ ك جبل االقمسػف كالجػالف ك آرارات ك 
الحي امتّز كّل رمضات  ريّ مشح بجايات تذّكل األمع في أصقاع األرض. أنا الدػ 

لقَضع التي فخضػىا عمى كّل ااآلثار التي أحجثػىا في جدجي،  كلِّ الغداة، كاحتفع بِ 
أنا ائج التي حقشػىا عشػة في ركحي. ك العقدات كاألعخاؼ كالتقالضج ك كّل العاأبشائي، ك 
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 ىػ الحي يتأمل الذقائق التي َأْنَبَتيا دمي في بضادري ك حقػلي، ك دركب شقائي
ي أتخضَّل  معدكخاتيع، يا تضسا، كأقخأ أسساء ممػكيع ك  ك آالمي. أكامخ ك قادتيع، إنِّ

إنيع مّخكا مغ ىشا، عمى جدجي. رأيتيع ك رأيت سضػفيع، غدكاتيع ك إعجاماتيع. 
رماحيع ك كجػىيع السكفيخة. أنجبػنا مغ سػريَّاتشا، ك حاكلػا تذكضل سػرّيتي كسا 

كشُت أحذُّ ِب خذػنة ججيجة.  سػريٍة   ججيجة ؿِ جضشة يخغبػف. قامػا ِب صْشع ع
ك نعػمة آيادييع، ك التعػيحات التي كانػا يتمػنيا عميَّ ك ىع يرشعػنشي. ك ىا أنا 

ىع رحمػا كرحمْت معيع األعاصضخ كحسحسات ذا بقضُت في مكاني مع أبشائي، ك 
خصاص. بحثُت عشيع في أزماف كانػا يحكبػف فضيا َؾ ال صمضل الدضػؼ.الجضاد ك 

مع أجج سػى فػارغ الصمقات، ك ت األنيار بعج تحػيل مجارييا، فَ قمَّْبُت قساما
مشعكدات كجػىيع عمى صفحة مضاه السجاريخ. فعمُت مثل جمجامر في الفخات ك 

دُت فػؽ  الججمة. غصدُت في الخمجاف السدتباحة، ذكات األسساء الستغضخة. تسجَّ
، ك ضخة أسساؤىا؛ كميع أمفارش الذصػط الستغ كميع رحمػا مع ذكاتيع ك تػا إليَّ

التي ال أركاحيع رحمت. كلُّ األسساء يع. إالَّ الغداة البجكف، ال ىع رحمػا ك أركاح
صارت في أعخاؼ ك عقائج تعسَّجت في أنياري اغتضمت كتعخَّضت ِؿ إبادة كحذضة، ك 

ى ك أخالؽ ىؤالء البجكف أبشاء الخماؿ، صارت كحبة، أك في أفزل األحػاؿ، ذكخ 
ي السقجَّسة، ك رمى األكساخ في أنيار ماال، ك مذػَّىة. أمَّا االسع الحي مأل اآلبار ر 

صيضػف، ىػ االسع الحي بقي حارسا، صّشضغ ك  دمَّخ قسعحخؽ ركح الفخات كبخدى ك 
دا مغ األحاسضذ ك الع اإلرىاب ػاشف اإلندانضة. إنو إلو الخعب ك ال بل، جالدا مجخَّ

ف َأَبًا ِلداكشي الخضاـ يػباؿ. ياباؿ الحي كاُأمَّة ياباؿ ك  نو األمة الدخاب،الذامل. إ
رعاة السػاشي،كيػباؿ الحي كاف َأَبا ِلكلِّ ضارٍب ِبالعػد كالسدمار. ُأمَّة ال تعتخؼ 

أْمَعْشَت الشطخ في  دػاىا. ك ىحا السكاف يا تضسا، ىػ قصعة مغ جدجي، ك إفْ بِ 
ػججَت التشاغع بضغ ألػاف لَ ػريضغ، ك حي تحمُِّق مع أركاح الدػَججَت رك اليػاء، لَ 

 الصضف في أبيى تجمضاتيا. 
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أقػؿ ِب  سا بجأتو،َعْصفا عمضو، كاستكساال لِ رائع يا سضخك! تقجيع جسضل كُمَعبِّخ. ك  –
أفَّ اإلشارة األكلى إلى ساللة ىؤالء العسالقة كَرَدْت عشج سخجػف األكادي، ك أيزا 

حضث يػصف السمظ عػج، ممظ باشاف، ِب  ،تشاخ )الكتاب الضيػدي السقجَّس(في ال
أنَّو مغ بقضة الجبابخة ك ذي قامة كبضخة. ك التػراة كَصَفت األمػريضغ ِب أنَّيع مثل 

شبو الجديخة إلى األرز شػال ك مثل الدشجياف قػَّة. كانت القػافل التجارية تأتي مغ 
رحاليا فضيا، ػافل العخب تحطُّ دػؽ أذرعات، الدػؽ التي كانت قدرعا، الذيضخ بِ 

ُؽ مغ خسك  َز تداؤالتي في قزضتضغ ىامَّتضغ بِ خضػشيا.  ػرىا ك تتدػَّ حجيثو ىحا، َعدَّ
يُت إلضو ِؿ االستضزاح.كشُت ابحث فضيسا.            تػجَّ

لقج أَثْخَت لجيَّ رغبة في البحث حػؿ كجػد الساقبل، في ىحه الجيار، أقرج بالد  –
خخى في مسالظ أحفاد شضث. ىل فعال ىؤالء الذاـ بسا فضيا أكرشمضع ك السجف األ

 !                                                                                           انجثخكا مغ أرضيع، قْتاًل ك تذخيجا ك َسْبضًا، ك لع يبَق ييػديا في إسخائضل؟
 (مسمكة إسخائضل ك مسمكة ييػذا)ضغِبأفَّ الضيػد أبشاء السسمكت إفَّ كثائق عمسائشا تفضج

 البابمضضغ)نبػخح نرخ(ؽ.ـ ك  720ضغ عاـنفػا دكف رجعة عمى يج اآلشػريأبضجكا ك 
ؽ.ـ، ك اإلفشاء الشيائي التاـ ِؿ القّمة الضيػدية الستبقضة كاف عمى يج  587عاـ 

قج سحبيع هللا عغ بكخة أبضيع ِبإحجى  مضالدي. إذف َؼ الضيػد 70الخكماف عاـ 
لع يبق ييػديا عمى كجو األرض، أك في أرض أججادىع، ألف و الدحخية، ك آالت

عمساؤنا اكتذفػا ألسػد، قج شَفصيع شفصا محكسا؛ فَ الثقب األسػد، أك الحجخ ا
السدألة الثانضة التي كانت تْذغل تفكضخي، تػراة في غخب الجديخة العخبضة. ك أرض ال

ة التي كانت تأتي مغ شبو الجديخة ك التي أَتْضَت عمى ذكخىا، ىي القػافل التجاري
 إلى بالد الذاـ، ك كانت َتحطُّ الخحاؿ ىشا ِؿ االستخاحة ك التجارة ك االستستاع.

إذف أييا الرجيق تضسا! أتسشى أْف تداعجني في الكذف عغ ىحيغ السػضػعضغ. 
عمسًا ِب أنَّيسا مختبصاف ِب بعزيسا ك مادتيسا كاحجة، ك ىع شعب ييػه، الذعب 

كشا قخيَبْضغ مغ كيػؼ الشّداؾ ك اسحق.   نحجر مغ ندل ساـ ك ابخاىضع كالحي ا
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َخْت اغرانيا  صػامعيع السبعثخة حػؿ البرخى. ك ىشاؾ جمدشا تحت سشجيانة َتَيرَّ
ُر َحّبات مدبحتو بضغ  عمضشا. أْسَشَج تضسا عراه عمى جحع الدشجيانة، ك أَخَح ُيَسخِّ

ـَ أصابعو. كانت حّباتيا مغ الكيخماف األ ؽ ِب أعراب خسخية. َكػَّ صفخ السعخَّ
السدبحة بضغ َكفَّْضو ك راح يفخكيا، ُمْحِجثا َجَمبة، ِؿ لحطات، ك مغ ثعَّ َعمَّقيا في 
معرسو األيسغ في حمقتضغ ك نَطَخ بعضجا، َؾ َمْغ ُيْقِدُع أماـ قاٍض مختٍف خمف 

                                        :                                  ك في األثشاء سسعتو يقػؿ .األفق
ارس ك فالتجار القادمضغ مغ بالد اليشج ك كانت القػافل، بعج أْف يمتئَع شسل "

استخخاف ك يخيفاف في دلسػف، ترعُج مغ الجشػب، مغ الضسغ ك َتسخُّ عمى شػؿ 
، حضث يشزعُّ تّجار مكة ك جديخة العخبالذاشئ الذخقي ِؿ البحخ األحسخ، في شبو 

اتجاه بالد الذاـ مخكرا مغ ىشا، مغ حػراف ك سػقيا عدضخ كجضداف إلى القافمة بِ 
أدرعات. في ذلظ الدماف الساقبل، كشُت أنا السَتَحّجر مغ َنْدِل اسساإيل أحسل أسفارًا 

ف. كشُت قابضل يدكشػمغ كتاب ييػه، ك كشُت أسكغ في يثخب حضث أحفاد الَمظ بغ 
ي يثخب تحَت خضسة إرسالضة سساكية إلى أحفاد ياباؿ ك يػباؿ. التقضتيع فُمَكمَّفا ِب 

قة ميسَّتشا كانت في تغضضخ، أك ترحضح، بعزًا مغ السعمػمات الستعمّ الكاىغ األكبخ.
جغخافضة سفخ الخخكج، تعّمقة بِ بعزا مغ السعمػمات السِباأَلنداب في سفخ التكػيغ،ك 

ساشضخ ك خخافات مغ ثقافة صحخاء الجديخة ىحه، ك في الػقت أكإضافة قرَز ك 
قسشا ِب نفذ ْعميا مشدجسة مع ما نخيجه نحغ.ك جنفدو تغضضخ السفاىضع الالىػتضة ك 

العسل في السدامضخ ك سفخ األمثاؿ ك التثشضة ك السمػؾ... ك ِب كمسة يا سارك لع 
الحات، أك الَتْغضخات، التي نتخؾ سفخا كاحجا، أك ُقْل، صفحة كاحجة، َتْفَمت مغ اإلص

      أْدَخْمشاىا في ىحا الكتاب، حتى أنَّشا أدخمشا آيات في سفخ األنبضاء مفادىا: 
أفَّ ىشاؾ نبػءة تتحجَّث عغ قجـك نبي أك مخمِّز دكف اسٍع، ك إّنسا لو صفة اإللو 

َل سارك مزضفا إلى ما قالو تضسا حػؿ ضع مػضػع الشبّي أك الذف ك ... ىشا َتَجخَّ
ُث عغ سضخة الخاىب ياَماءيل القائال:  حي كاف ىشاؾ مجسػعة مغ السخصػشات تتحجَّ
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حػراف. كاف شابا لع يبمغ الخسدضغ مغ عسخه. قػّي معتكفا في صػمعٍة ىشا في 
البشضة ك ذك قامة معتجلة. َخصَّت لحضتو الدػداء خَرل بضزاء أْضَفت ىضبة عمى 

ساع ذات الخمػش الصػيمة. كاف يختجي سساره الذخؽ أكسصي ك عضػنو الدػد االك 
يخبط خرخه ِب ة سػداء شػيمة ترل إلى القجمضغ كتكاد تغصضيسا، ك ستخة، أك عباء

حداـ، أك ِب األحخى، ِب َكَسٍخ مرشػٍع مغ الرػؼ السججكؿ مع شخائط مغ الحخيخ 
الرضشي القخمدي، ك يشتعل صشجال يػنانضا ِب لػف الديتػف األخزخ. كانت صػمعتو 

سيا إلى مشامة ك ضخسة، ك كاف قج َرتََّب الفدحة ك ة عغ كيف في صخخة عبار  َقدَّ
تبتو كانت تزعُّ مخصػشات جمجية كمخصػشات مغ كرؽ مصبخ. مكمكتبة ك 

سخيانضة ك التضشضة. خمف الرخخة ك عشج مجخل الغابة البخدي، كُرقع ىضخكغمضفضة ك 
يل كاف يرـػ أربعة كاف قج صشع ما يذبو الكػخ ِؿ قزاء حاجتو. الخاىب ياماء

لخبد ك الساء. أياـ في األسبػع، ك في أياـ الرضاـ تمظ، كاف يقترخ شعامو عمى ا
الكائشات الدساكية كانت قج َأْخَبَخْتو عغ كجػد األسساؾ البخية تحت األرض، ك 

َعمََّسْتو كضفضة اصصضادىا، أك ِب األحخى، كضفضة استخخاجيا مغ تحت األرض ك ىي 
غ، ك مخدكف، الَحّضة. ك ىكحا،   بأس بو، مغ كانت لجيو كسضة مغ الدسظ السَجخَّ

ف ك  صػمعتو، في الغابة  فَ مْ خَ ضدات مغ مخمَّل شخانق القّد. عجة قصخمالجخاد السَجفَّ
ج استجؿَّ عمى السصّمة عمى صخختو، كانت تشسػ أصشاؼ مغ الفصػر البخية. كاف ق

ديػلة، يمتقط غضخ الدامَّة مشيا بِ  كاف الخبخة. لحلظالدامَّة مشيا، ِبحكِع التجخبة ك 
ل الػرد كانت تػجج، أيزا، بزعة أككار مغ خاليا الشحل،  ّي مشيا.ك كاف ُيَفزِّ

إفَّ في شسعيا الصخّي.  حضث يقصف العدل األسػد مع يخقات الشحل السغسػسة 
قة الصاع يكغ فضيا صائسا، كانت كفضمة ِبتدكيجه بِ مكّػنات شعامو، في األياـ التي ل

خا في الساكرائضات يتو. حضػ الزمة ِؿ الحفاظ عمى قػتو ك ال كاف الخاىب ياماءيل متبحِّ
شطخية لع يكغ يعتقج بِ  جج في أعقج القزايا الالىػتضة.ك الغضبضات، ك كاف ُيحا

كاف  تجّمضاتو مغ الزػء ك الحخارة. لع يقتشع ِب فمدفة الثالثة في كاحج.الذسذ ك 
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يتقُغ قخاءة الخمػز التي تخسسيا األفالؾ ك الشجـػ  الكائشات الدساكية. كافيتَّرل بِ 
َل إلى حداب السدافة بضغ القسخ كنجسة الربح. في صفحة الدساء، ك أنَّو َتَػصَّ 

دتو ِب السػاصفات السػرفػ ُيقاؿ بِ  لػجضة كالدضسضائضة أفَّ الكائشات الدساكية قج زكَّ
الَحْبخ األكبخ في اتراؿ بِ  ىكاف ياماءيل عماألكلضاء.األنبضاء ك كالشفدضة ِلمقجيدضغ ك 

يتباحث  ك حػار حػؿ مدائل اإليساف القسخي.كاف يخػض معو في نقاش  مكة.
معو في نطخية الذسذ ك تجّمضاتو، كمَّسا يمتقضاف في غار الحبخ األكبخ. شػِىَج 
ياماءيل، في عاـ العقخب، في مكة يبحث عغ أثٍخ أك دلضل يكذُف قّرة ىخكب 

مػسى، مغ جضر الفخعػف، مغ أرض مرخايع. حضشسا سأَؿ  العبخانضضغ، ِب قضادة
َأنَّو مغ أصل عبخاني، عشو)مػسى(، أفاد الكبار مشيع: ِب مدتفيسا مغ األىالي 

 مجيػؿ الػالجيغ. كِلَج في السدتعسخة السرخية، قخَب خسضذ مذضط، السدساة
صبقة قج تخبَّى ىشاؾ تخبضة السرخيضغ مغ الأرض مرخايع، أك مجيشة مرخايع. ك 

الحاكسة. كاف ناشصا سضاسضا في السجيشة، ك أّدى نذاشو الدضاسي إلى إبعاده مغ 
مرخايع مّجة مغ الدمغ، لكشو بقَي كاعضا ِؿ أصمو العبخاني يشترخ ِؿ َبشي قػمو في 

ى أنَّو كاف ىشاؾ دالئل تذضخ إلغ كمَّسا دعت الزخكرة. ك السدتعسخة ضجَّ السرخيض
عشجما اضصخ إلى اليخب مشيا إلى مجياف، السجيشة سرخايع في صفػؼ السعارضة بِ 

حاكع ُقِتَل السمظ)رخت السعارضة ك لّسا انتك التي تقع إلى الذخؽ مغ مرخايع. 
فخعػف( ججيج القضادة، تسكََّغ مػسى مغ العػدة )استمَع حاكع السدتعسخة( كأتباعو، ك 

ي كاف لو حإلى مرخايع. بعج رجػعو مغ مجياف إلى مرخايع استعاد بعس الشفػذ ال
مسدتعسخة، كمسا كاف يجخل عمى الفخعػف، كىػ الحاكع الججيج لِ ىشاؾ مغ َقْبل. 

شاء، ك يتكمَّع أمامو ِب كامل الحخية ك ِب َقَجر كبضخ مغ الجخأة. كاف قج اتَّخَح قخارا 
أْف يقػد ىجخة ِؿ َبشي قػمو مغ أرض مرخايع إلى مكاف آخخ يدتقخكف فضو َؾ بِ 

عارض ىجخة العبخانضضغ مغ أرضو ِلحاجتو عػف َؼ كاف يَشعب مدتقل. أّما فخ 
لػجية السقتخحة كسا يبجك، كاف لو اعتخاض أيزا عمى اإلضيع َكَضج عاممة.لكغ، ك 
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ييػه( كاف قج َأَمَخ مػسى كىاركف العبخانضضغ)يحه اليجخة. أمَّا إلو مغ ِقَبل مػسى لِ 
َشجج، كاحة الَزَبَصْضغ بِ  َصْضغ، أيْ إخخاج بشي إسخائضل مغ أرض مرخايع إلى الَزبَ بِ 

                                                                إلى الذساؿ مغ كادي الضسامة.                       

اتجاه داخل الجديخة ضغ عمى الخخكج مغ أرض مرخايع، بِ كاف بشػ إسخائضل مرّسس
يخة: فػف ِب شبضعة جغخافضة الجد العخبضة، ك لضذ إلى أّي مكاف آخخ. ك قاؿ العار 

مػا صصجلػ اتخَح بشػ إسخائضل شخيق)ءرص فمذتضع( َؿ انتيػا إلى بالد الحجاز، كاَل 
حػف ِؿ ياماءيل معشى فمذتضع، حضغ سأليع ىشاؾ ِبالقبائل الحجازية. ك  راحػا يػضِّ

عغ أكرشمضع، َؼ ىي، كسا قالػا: فمذتضع ىػ َجسع الشدبة إلى َفمذة، ك التي ىي 
لعلَّ َتَخّػؼ بشي أقرى الذساؿ مغ حػض كادي بضذة. ك فمدة ِب بالد َخثعع في ال

فمذتضع( ىشاؾ. ناىضظ عغ عجـ رغبتيع )ضل كاف مغ االصصجاـ ِب الفمدتضضغإسخائ
في الػصػؿ إلى الحجاز بجاًل مغ أرض الضسامة، ك ما يمضيا إلى الذساؿ مغ أرض 

                                                             َنجج حضث كاحة الزبصضغ.                    
َد قمب فخعػف ممظ مرخايع حتى سعى كراء بشي إسخائضل. ك قاؿ  إفَّ الخب ييػه َشجَّ
األىالي، نقال عغ قجمائيع: أفَّ بشي إسخائضل اجتسعػا في ُسّكػت، في سخاة بمقخف، 

جشػبا إلى قخية  ع انتقمػا مغ ىشاؾاستعجادا ِؿ الخحضل مغ أرض مرخايع.  ك أنَّي
خخجػا مغ ىشاؾ، ك عغ شخيق كادي الخيسة، إلى مشصقة الخيسة ِبالسشصقة ذاتيا، فَ 

                      بضذة، ثعَّ انصمقػا شخقا مغ ىشاؾ ِب اتجاه الخساسضغ ِب كادي الجكاسخ.                                                 
يبحث عغ رأس خضط  يأخحه شساال إلى سضشاء ك البحخ األحسخ، حضث ؿ كاف ياماءِ 

صعػدا الذطِّ اآلخخ، إلى صحخاء سضشاء ك انذقَّ إلى أْف اجتاز بشػ إسخائضل إلى 
نة، ِب الخّط العبخي، حػؿ ىحه الجدئضة؛ ِب أفَّ  إلى أرض السضعاد. قخأ في مجكَّ

عبخانضضغ( مغ أرض مرخايع. ال)السرخيضغ ماشمػا في القبػؿ ِب خخكج بشي إسخائضل
يق الفمدتضضغ، ثعَّ سسحػا بو ِب َشْخط أْف يكػَف الخخكج ِب اتجاه الحجاز عغ شخ 

ذساؿ سخاة عدضخ. لكغ بشي إسخائضل خجعػا السرخيضغ، َؼ َتَجسَّعػا أْي بالد َخثعع بِ 
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لى الخيسة، ك مغ ىشاؾ في قخية آؿ سكػت مغ سخاة بمقخف ك مشيا انتقمػا جشػبا إ
مػصػؿ، مباشخة، إلى كادي الضسامة عغ شخيق يسة في محاكلة لِ ػادي ر ركا بِ انحج

الخساسضغ ِب كادي الجكاسخ.                                                                                            
َدْىَذُتو كانت عطضسة حضغ قخأ ىحا السقصع الحي يشدف قرة، أك خخافة، َشّق 

غخؽ جشػد الفخعػف بعج انتقاؿ العبخانضضغ إلى الزّفة الثانضة مشو. خ ك لبحخ األحسا
الذساؿ ك  ما يحاذييا مغ األكدية إلىفضو... إفَّ مشصقة كادي نجخاف ك  إْذ جاء

الجشػب، ىي أكثخ مشاشق الجديخة تعّخضا ِؿ الدضػؿ الجارفة. إفَّ السرخيضغ َسَعػا 
ف ِب خسانيع ك مخكباتيع، ك أدركػىع ك ىع نازلػكراء بشي إسخائضل ِب جضذيع ك ف

خكج مغ كادي نجخاف. َؼ سارع بشػ إسخائضل إلى الخأعمى صفغ بضغ كادي َحبػنا ك 
ف يحػؿ دكف َتَخّقَب السرخيضغ كاف ىشاؾ سحاب كثضىشاؾ إلى كسط بالد ياـ، ك 

.إسخائضل، ك  تحّخكات بشيلِ  لى كسط الغجاة َتبعيع السرخيػف إفي  يشحر ِب سضل َعـخ
حاكلػا العػدة مغ َؼ انثشػا عغ مالحقة الياربضغ ك  الحطػا قجـك الدضل،الد ياـ، ك ب

أّما أْىَمَظ ما أىمظ مشيع. اؾ ك بالد ياـ عغ شخيق كادي حبػنا، َؼ لحقيع الدضل ىش
َسْضُل كادي نجخاف( )ابدة ك الساء سػٌر ليع عغ يسضشيعَسذػا عمى الضبشػ إسخائضل فَ 
ج بشي إسخائضل مغ أرض مرخايع ىكحا َتعَّ خخك  ك كادي حبػنا(. َ)ْيلُ ك عغ يدارىع

َضج حدقة، أي عغ شخيق "كادي حدقة" الحي ىػ كادي حبػنا، ك خخكجيع لع يكغ بِ 
اسسيا ىشاؾ ك ِب البحخ، بل إلى بادية بالد ياـ، كالتي ما تداؿ بِ يع( أي  -ق)إلى

                             البحخ األحسخ.                                                        محاذاتيا َيع سػْؼ التي ىي رماؿ"بحخ صافي" ك لضذ مضاه
ُأصضَب الخاىب ياماءيل ِب صجمة عسضقة َجّخاء سساعو ىحه القرة ك السعمػمات 

ف ىحا التفدضخ، ك تمظ التحالضل الستعّمقة بيا، ك ما إذا كاف ىشاؾ احتساؿ أْف يكػ
في أسساء األماكغ ك الذخػص التاريخضة ك االسصػرية، أف يكػف كّل  التقابالتك 

قج خخجػا مغ مرخ إلى  حضحا ك أاّل يكػف القـػ العبخاني،اإلسخائضمضضغ،ذلظ أمخا ص
تَح الحبخ األكبخ أكرشمضع، عْبَخ صحخاء سضشاء السرخية! ك تبضََّغ فضسا بعْج، حضغ فا
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ضغ العبخانضضغ، قرة خخكج اإلسخائضمضمٍع بِ في السػضػع، ِبأنَّو ىػ اآلخخ كاف عمى ع
، ك كسا  -ياماءيل -كسا قخأ أجداء مغ مؤلفات الباحثضغ السجتيجيغ في ىحه العمـػ

كسا ىػ لكغ، ك  التي َشيَجت عسمضة الخخكج تمظ. سسعيا مغ أىالي السشاشق
ِب أفَّ ىشاؾ قخارا صادرا مغ خضسة كاىغ الخّب فػؽ  -ال بل مغ السؤكَّج -كاضح

، ك اعتبارىا مغ بػت العيج، مفاده التعتضع التاـ ك الكامل عمى ىحه القرةتا
مجاكالت ياماءيل مع رأس السعبج السّكي عمى التابػىات. ك ِليحا اقترَخت لقاءات ك 

التفاسضخ، في  الالىػتضة التي ىي مػضع خالفات كإشكالضات في الفيع كالقزايا 
عقمي، الخضالي ك الغضبي...إلخ. ك ال الجػىخ، الخكحي ك السادي، السشصقيالذكل ك 

 كاف أفَّ الخاىب ياماءيلخ األكبخ، رأس السعبج السّكي، بِ ُعِخَؼ مغ السَقخَّبضغ ِؿ الحبك 
قج اندلق في شخيق الخصضئة في مّكة. إْذ أنَّو عاشَخ كاحجة مغ أصحاب الخايات 

بة مغ الالئي عمى الصخيق السؤدي إلى معبج الالت. ك أّنو َزَرَع نصافو في رحع شا
معابج إساؼ ك العدَّة ك ُىَبل ك الالت. ِؿ البغاء السقجَّس في ىضاكل ك  َنَحْرَف أنفديغَّ 
ياماءيل( عمى اختضار أحِج مػالضج، صاحبات الخايات )الحبخ األكبخ ك ك اتََّفّق االثشاف

ع ك ضاعتباره ىػ الذفلسقجَّسة، ك اليضاكل االالئي َس َتِمْجَف في السعابج ك السدركذة، 
ضة، السدضحلتذابو بضغ الجيانة العذتارية،كالجيانة في مػضػع السخّمز السشتطخ.ك ا

دضحضة، نثى. حضث ُتْعَتَبخ العحراء مخيع، في العقضجة السمغ حضث الختبة األلػىضة لأل 
ـّ هللا، كالجة هللا، ك  يسكغ اعتبار َأفَّ الجيانة العذتارية لع ُتْيَدـ، ال بل أصبحت في ُأ

يشا ارَتَقْت عذتار مغ يا قبل اإلنقالب الحكػري عمضيا. فَ مسا كانت عمض مختبة أعمى
ـّ هللا. ىحه ىي كاحجة مغ الخالفات بضغ  ـّ اإللو، ُأ حضث َأنَّيا إلية، ارَتَقْت إلى أ

الالىػتضضغ. ك أْبَخز ىؤالء، ىػ القجيذ ندصػريػس الحي يقػؿ في ىحه السدألة 
الشاسػت، ة هللا ألفَّ الالىػت متَّحٌج بِ عحراء كالجاإلشكالضة:"ندتصضع أْف نجعػ مخيع ال

    لكغ  ْف ُنخفَق معيا كالجة اإلنداف، كعشجما نقػؿ كالجة هللا يجب أيزضف، ك 
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إفَّ كالجة السدضح ىػ األندب". كعغ حاد بضغ الصبضعتضغ في السدضح، فَ َدَبِب االتبِ 
 ْضِخ امتداج الصبضعتضغ".           غَ اف كامل بِ إندأنا أدعػ السدضح إلو كامل ك السدضح يقػؿ:"

في أجػاء مغ الخىبة ك الَتَعّبج، اءيل ُيَرّمي داخل صػمعتو صضفا كشتاءا ك كاف يام
حضث البخػر ك الذسػع ُتزفي مدحة مغ اإليساف العسضق عمى مكاف َتَعّبجه. في 

ف دساكية. كاأحضاف كثضخة، في الخبضع ك الرضف، كاف يتأمَّل الصبضعة ك المػحة ال
يفيسػف ما يقػؿ، يتحجَّث مع الصضػر كالحضػانات كالحذخات ِبمغاتيا. يفيع عمضيع ك 

ذ مغ أجشاسيا، األصػات الستػافقة مع كلِّ جشج قػلو ليا، إْف ِبإصجار أك ما يخي
كاف أك أْمٍخ ِب َعْضشو.  اإلشارات الجالة عمى كجػب تأدية عسلٍ أك ِباإليساءات ك 

الشباتات ك عجة مدتعسخات ليا بضغ األعذاب ك  ييسذ ِؿ الشسل في حقمو، حضث
كأّنو يصمب مشيا الفرل بضغ نػعيا ك الشػع ج جحكع األشجار، كاف يفعل ذلظ، ك عش

يكتشد ِب البخكتضشات السغحية، كيشبت ليا أجشحة اآلخخ)الشسل األبضس( الحي يكبخ ك 
ؿ إلى شعاـ ِؿ الصضػر كلو عمى َحجٍّ  سػاء. ك تلِ  ف في بعس السػاسعتحػَّ ، كاف ُيَسػِّ

كاف يدتقبل شالبي العمع في الذتاءات الباردة. كسضات ال بأس مشيا ِؿ َيتَغّحى بيا 
تيي، السعخفة. يجخمػف في نقاشات فمدفضة. يخػضػف في جَجٍؿ بضدنصّي ال يشك 

، كانت أغمب السػاضضع التي كانػا يجادلػف فضيا.الغضبضاتحػؿ السضتافضديظ ك 
ك البػذيضغ ك العبخانضضغ. اليشجكس كالفخاعشة كاآلشػريضغ ك بانثضػنات آلية الضػناف 

لجى سكاف ْؿ َنُقْل،  بانثضػف اآللية لجى العخب، أكمغ ىؤالء كاف عمى عْمٍع بِ  قّمة
كالىػت ك مشطػمة ديشضة يحه البالد، ىي أيزا، كانت لجييا آلية الحجاز. فَ مكة ك 

يتخؾ ديغ آبائو ك يعتشق البالد، أك  سضة. لع يكغ ىشاؾ َحّج القتل ِلَسْغ يشتقج ديغقضَ ك 
األمثاؿ ك الِحَكع ك الالىػت.  ديشا آخخ. كاف بانثضػف الحجاز غشّضا ِب الصقػس ك

مذعخاء الفزاحل في ضلِّ تمظ السشطػمة القضسضة ْحَكَخ الُسَعّمقات الحىبضة لِ يكفي أْف تُ ك 
خيسيع ك تخػيشيع ك الالىػتضة، ك الحخكات الجيشضة السشاكئة ِؿ ديغ البالد دكف تج

 ك تكفضخىع، ك بالتالي، دكف َتْعشضفيع أك قتميع.                                                                               
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الخاىب ياماءيل كاف قج ذاع صضتو في تمظ األرجاء، ك حتى في بالد الحجاز. ك 
صػمعتو ِؿ مْعِخَفتيع ِب مكانو َؾ كانت القػافل التجارية في اغمب األحضاف تقرُج 

ك  ِسَعة عمسوسٍظ مشعدؿ عغ َصَخب الحضاة، ك ِلدعِة صجره كمجمدو الحسضسي ك نا
خاصة الخبضعضة مشيا، كانت تأتضو إرسالضات مغ ىجكء نفدو. في بعس الخحالت، ك 

الَحْبخ األكبخ، رأس اليضكل في مكة. كاف محتػى معطع تمظ الخسائل يجكر حػؿ 
َؽ الَحْبُخ األكبخ إلى مدالة السخّمز، القزايا ا لالىػتضة. ك في كاحجة مشيا َتَصخَّ

أك الذفضع، أك السعّدي. إفَّ ىحه القزضة ىي مػضع إشكالضة بضغ محاىب مختمفة، 
ك بضغ أدياف مختمفة. ك اإلشكالضة ىي في الكمسة الضػنانضة التي كَرَدْت في الكتاب 

يضكل ضت. َؼ ىحه الكمسة، كسا شَخَحيا رأس الىي باراكمالسدضحضضغ، ك  السقجَّس عشج
سا قالتو مشاتاسضا، زكجة دككالبضػس األكلى،عغ معشى السكي، كاف مصابقا تساما لِ 

لقػافل التجارية، أرسَل الَحْبُخ األكبخ مكتػبا في إحجى الخحالت الرضفضة اِل  الكمسة.
ي َحَرَل، إْذ َأْبَخَقِت عمى جخيج الشخضل ِؿ الخاىب ياماءيل. ُيعِمسو عغ َحَجٍث عجائب

ة ساعة ك نرف الداعة.  الدساء ك َأْرَعَجت ك اْحَتَجب الذسذ عغ األنطار ِؿ مجَّ
ت جػقة مغ السالئكة ك َنَدَلت مجسػعة مغ الجغ السؤمشضغ فػؽ معبج ُىَبل، ك كان

ُيب ك نضازؾ تتخاقز فػؽ معابج شػِىَجت شُ ك  الحي كِلَج ىشاؾ. لسػلػدُيْشذجكف ِؿ ا
بعج اضصالعو عمى محتػى السكتػب، راح َيَتَسّعغ في كل آلية الحجاز. كىضا

السخصػشة البابمضة، تمظ التي َتْذَخُح الطػاىخ الفمكضة ك رمػزىا الخفّضة. كانت 
الحي كِلَج في معبج ُىَبل( تتفاعل في شبو الجديخة. )مدألة كالدة الصفل الُيَبميّ 

حيخ شـؤ فضو. انتيى السػضػع إلى مشيع َمْغ تفاءؿ ِب الحجث، ك بعزيع رأى ن
إفَّ الخاىب ياماءيل، بعج عذخة أعػاـ ِمغ الحجث ىحا الَحج مغ األخح ك الخد. 

  استقبَل قافمة تجارية قادمة مغ ىشاؾ. كعجائبي الحي حرل في بالد الحجاز،ال
عزا بلبيائع السخافقة. أّما الخاىب ك اأحساليع ك اْسَتُقػا ِؿ اإلبل ك  َؾ العادة، َحّصػا
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خكف الصعاـ. ما أْف َفخَغ اآلخخكف مغ تمبضة حاجات  مغ أفخاد القافمة كانػا ُيَحزِّ
 الحضػانات، حتى دعاىع الخاىب إلى الصعاـ. 

حػؿ السائجة ك قبل البجء ِب األكل، سأليع إْف كاف أحج مغ أفخاد القافمة غائبا  
إنَّو جالذ في غ َبْعج، عغ السائجة. أجابو قائج القافمة: ِب أفَّ ىشاؾ غالما لع يبم

سػؼ نأخح إلضو الصعاـ فػر انتيائشا نحغ مغ األكل. أّما الحجيقة الخمفضة ك 
الخاىب، َؼ أبى أْف يأكل ما لع يجمذ الغالـ معيع إلى السائجة، ك ىكحا جيء بو 

حخارة الذسذ كاف مكاف جمػس الغالـ كما جاكره مكذػفا لِ ضذاركيع أكل الصعاـ. لِ 
ي إاّل لحطات حتى ضيخت غضسة رقضقة  فػؽ رأس الربي دكف القػية. ك ما ى

ذ اآلخخيغ، مذّكمة مطّمة تحسضو مغ َكىج الذسذ، ك كانت تسضل كّمسا ماؿ الذس
حضغ كَقَع نطخ الخاىب عمى الغالـ ك رؤيتو ِؿ السعجدة ِؿ يبقى الربّي تحت َفْضِئو. ك 

شجيًجا، كيشطخ إلى  جعل يمحطو لحًطاالدساكية التي ساَقِت الغضسة فػؽ رأسو، 
أشضاء مغ جدجه. حتى إذا فخغ القـػ مغ شعاميع كتفخقػا، قاـ إلضو ياماءيل فقاؿ: 

يا غالـ، أسألظ بحق الالت كالعدى أْف ُتْخبخني عسا أسألظ عشو. كإّنسا قاؿ لو 
الخاىب ذلظ ألنو سسع قػمو يحمفػف بيسا)الالت ك العّدى(، أّما الربي قاؿ: "ال 

كالعدى شًضئا! َؼ وهللا ما أبغزت شضئا قط بغزيسا". فقاؿ لو تدألشي بالالت 
َؼ  "سمشي عسا بجا لظ " :الخاىب: َؼ باهلل إال أخبختشي عسا أسألظ عشو. فقاؿ لو

جعل يدألو عغ أشضاء مغ حالو مغ نػمو كىضئتو كأمػره، َؼ راَح الغالـ ُيْخِبخه، 
ف الحبخ األكبخ قج أخبخه عغ تحكَّخ ما كا فق ذلظ ما عشج الخاىب مغ صفاتو.َؼ يػا

ضيخه ل سشػات عذخ، ثع نطخ إلى سّختو ك السعجدة التي حرمت فػؽ معبج ُىَبل قب
ضو. َدقََّق في قضاس قجمو األيدخ، ك أشػاؿ أص ابع ك بضغ كتفضو، ك قخأ خصػط َكفَّ

إلى صػمعتو. أْشَعل ثالث شسعات َمّسا فخغ، َدَخَل القجمضغ كلػف كحجع أضافخىا. فَ 
راح في تأّمل عسضٍق ِؿ مجة َخسذ َصع صغضخة مغ بخػر العبخانضضغ، ك َؽ ثالث قَحخَ ك 

عذخة دقضقة. ثعَّ َخَخَج ك أقبل عمى قائج القافمة َؼ قاؿ لو: ىل ىحا الغالـ مشظ؟ 
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قاؿ: ابشي. قاؿ لو الخاىب: ما ىػ بابشظ، كما يشبغي ليحا الغالـ أف يكػف أبػه 
ضا. ارجع بِ  ئغ رأكه كعخفػا مشو ما مضو الضيػد. َؼ وهللا  لَ إلى بمجه، كاححر ع وحِّ

ؾ دالئل ُتذضخ ىشاشأف عطضع.  الغالـ ىحا ؿِ ضكػف عخفُت َسضفعمػف بو شخِّا. فإنو سَ 
ُث عغ ىحه الػاقعة. إلى ىحه الشبػءة ك                                                                           مخصػشات تتحجَّ

لسرادر العخبّضة اإلسالمّضة عثخُت، في التقمضج الدخيانّي الحي حرمُت ك خارج ا
ْثُتَظ عشو، عمى مجسػعة مغ السخصػشات تتحّجث  عمضو مغ الخاؿ قخياقذ،الحي َحجَّ

 الغالـ ضسغ أفخاد القافمة.عغ سضخة ىحا الّخاىب  كلقائو ِب 
ػبة : مخصػشة حجيثة، لكّشيا األكسل، مكتMs Sachau 87 -َؼ السخصػشة

تأثضخ المغة بخّط سخشػ يعقػبّي، كىي غالًبا ندخة عغ مخصػشة قجيسة أصمّضة. 
، ككحلظ الالتضشّضة، لكشيا أَقّل ِب كثضخ العخبّضة فضيا كاضح، ك خاصة في األسساء

                            مغ العخبضة،                                             
: ندخة أقجـ مغ الّدابقة غضخ كاممة، يسكغ Ms Sachau 10-كالسخصػشة

تقجيخ تاريخ كتابتيا مغ نػع الخط ك السحتػى. مكتػبة بخّط سخشػ ندصػرّي. 
. ك ىشاؾ مخصػط الحيغ تبعػا الغالـ تستاز ىحه السخصػشة بحػاٍش مػّجية ضجّ 

 رديغ ك ىػ أقجـ مغ تمظسخيانّي ُاكُتذَف في ديِخ الّدعفخاف بالقخِب مغ مجيشة ما
عخبي بحخكؼ سخيانّضة( )رة آنًفا. كايزا مخصػط "جخشػنّي"السحكػ السخصػشات 
 السػضػع. يتشاكؿ نفذ 

 
فعمشا ُز مغ مرجاقضة ما قسشا بو. إنشا ىحه السخصػشات ُتَعدِّ ك  جضج! قاؿ تضسا. -

ذلظ عمى أْكَسِل كجو، حّتى أنَّشا َشّػْىشا صػرة بشي إسخائضل ك جعْمشا فخعػف 
ك ضالسا. ك بعج االنتياء مغ عسمشا، أَمَخ كبضخ الكيشة ِب حْفِع  السرخيضغ شخيخا

ح، في ىضكل رحسغ الضسامة، ك إرساؿ ندخة  ؿ، أك الُسَشقَّ ندخة مغ الكتاب الُسَعجَّ
في الدابع عذخ مغ عاـ افل التي تحىب إلى ىشاؾ. مشو إلى بالد الذاـ مع القػ 
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غ مّكة إلى بالد الذاـ، ك كاف العشقاء، كانت قافمة تجارية تدتعج ِؿ االنصالؽ م
قائجىا مغ أشخاؼ قخير ك مغ َسَجَنة معبج اليبل. التقضشاه، أنا ك الكاىغ األكبخ، 

 في معبج بضغ َجَبَمْي الرفا ك السخكة حضث يشترب عمضيسا تسثالي العاشَقْضغ، أك
يكغ ىػ مػعج أداء الصقذ ذىبشا إلى ىشاؾ في كقٍت لع نائمة. الذفضعضغ، إساؼ ك 

سخكة ىي مغ الالرفا ك  ف بيسا سبعة أشػاط. ؼَ مكة يصػفػ قجَّس إّف اىاليالس
ة.األماكغ السقجَّسة، ك  إساؼ أكاًل ك بِ كانػا يصػفػف  ليا أثخ كبضخ في عبادة أىل مكَّ

كانت تمبضتيع  يشتيػف ِب نائمة ك يمّبػف ليسا. ثع ،يمسدػنو، كل شػط مغ الصػاؼ
                                              ظ لظ، إال شخيظ ىػ لظ، تسمكو كما ممظ".                                           ليسا: "لبَّضظ الميعَّ لبضظ، ال شخي

ح إلى قائج القافمة، دكشخ بغ ُكمضب، مع  ؿ السشقَّ ـَ الكاىغ األكبخ الكتاب السعجَّ َقجَّ
قفَد سارك حضغ سسَع اسع اـ. اع في بالد الذتػصضة الَسْجَسع الكيشػتي ِؿ األتب

و إلى تضسا مدتدكشخ، ك  التأّكج مغ أراد عمسا عغ االسع الحي سسعو مغ فسو. تػجَّ
مصٍف، شقُخ، بِ في األثشاء كاف مخافق البػلساف يضذ سػاه. ل أنَّو سسع اسع دكشخ ك

استسخَّت إجخاءات ردف. استفاؽ مغ غفػتو عشج حجكد األ عمى كتفو األيدخ. 
كانت الداعة تقارب عذخيغ دقضقة. تجقضق في الػثائق مّجة ساعة كال التفتضر ك

حضغ ندؿ مغ البػلساف في الحادية عذخ مغ صباح الخامذ مغ حديخاف 
 )عساف(.                            العاصسة
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 ػصػلو. ذىَب إلى مخكد السجيشة حضث السصاعع ك السحاؿ التجاريةلع ُيَبمِّغ شارؽ بِ 
الدعخ الحي يشاسبو. لسشامة في المضمة الػاحجة، اختار  اسأَؿ عغ أسعار . فشادؽالك 

السقاىي حجَد في فشجؽ يقع في ساحة مددحسة ِب الباعة الَجػَّالة ك الجكاكضغ ك 
الجراجات ا السصاعع الذعبضة. ساحة تسػر ِبالحضػية، َتعجُّ ِبالدضارات ك أيزالذعبضة ك 

جالت تخاىا تشدلق بضغ الدضارات تضغ ك ذات الثالث عاليػائضة ك الشارية، ذات العجم
اجة ىػائضة بضغ الفضشة ك اأُلخخى يرخخ سائق در ك  .غخيبكالساّرة ِب شكٍل عجضب ك 

عخبضات التي الكاد ُيْدَسُع صػتو، ك خاصة عشجما يكػف قخيبا مغ المشبِّيا الساّرة ك بِ 
ة، ككاسضتات أِلغاني شضالكتب الجيتحسل آالت التدجضل كمجسػعة مغ الكاسضتات ك 

تِّميا آياٍت قخآنضة يخَ ُتْصمُق السدّجالت أغاٍف شعبضة ك كتب خخافضة. شعبضة كشعبػية ك 
لحلظ يزضع صخاخ سائق الجراجة في عجقة ىحه  كضغ، أحج الذضػخ السخّتم

                         الػحجة العخبضة". "اسع الفشجؽ الحي اختاره ىػصػات.األ
ضا مع صجيقو تدمضع مفتاح الغخفة، أجخى اتراال ىاتفات التدجضل ك بعج إتساـ إجخاء

ارؽ. أراد أْف الشدبة ِؿ شفي عّساف. كانت مفاجأة ساّرة بِ  ػجػدهشارؽ ِؿ ُيْعِمسو بِ 
فَّ عمى أحػالو، لكشَّو اخترخ ِبَدَبِب ضخكؼ الفشجؽ يصسأُيصضل في الحجيث ك 

باب الفشجؽ في الخامدة عرخا. يكحا حاالت. تػاعجا أماـ كحاجتيع إلى الياتف لِ 
صعَج إلى غخفتو. دخَل إلى الَحّساـ، َحَمَق لحضتو ك استحعَّ. استمقى عمى الدخيخ، 

رك في الذارع أماـ في الخامدة كاف سانػـٍ الطيضخة. ك مغ شّجة تعبو راح في 
حا، كانا ك في الجقضقة الثالثة بعج الخامدة كاف شارؽ ِب جانبو، ىك باب الفشجؽ.

ىسا كانا مغ  ؼَ لضذ غخيبا عمضيسا،ىحا عضج، ك السػاضغ في التداميسا بِ دقضق
ساف  الساركدضضغ الخكماندضضغ الرادقضغ مع أنفديع ك مع اآلخخيغ. كانا ُيقجِّ

االجتساعات الحدبضة ك مػاعضجىا ك مػاعضج السيسات التي كانػا ُيَكمَّفػف بيا. كانا 
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  التي انبثقت مغ الفكخ الساركدي، لع مغ الحيغ لع يشدجسػا مع التشطضسات الحدبضة
يرمحاف ال  ِؿ الدضاسة أنَّيسا ال ابضل الحدبضضغ. اكتذفا مبّكخا بِ أحيتحّسال أالعضب ك 

مقضادة. تعانقا شػيال. كانا يشطخاف إلى عضػف بعزيسا، ك يتعانقاف مغ ججيج. كال  لِ 
لعذق فضظ، ىل كضف جخُح اا صجيقي العديد! كضفظ يا سارك، ك أىاًل بَظ في بمجؾ ي

 ُشفضَت أـ أْدَمْشَتو؟ باغتو شارؽ مع ضحكة شفػلضة صادقة. 
أنَت تعخؼ أّما عغ جخح العذق، فَ  !يا شارؽ ال تجري كع كشُت مذتاقا ِؿ رؤيتظ -

إنَّسا ىػ في خح اليػى لضذ في الجدج يا شارؽ ك حاؿ العذاؽ يا صجيقي، ج
أنَت  يا صجيقي العديد؟ عالجات األرض الخكح، َؼ كضف ِؿ الخكح الخزػَع ؿِ 

و البجئي الحي َخَمَق العّذاؽ ىع الستسّخدكف عمى هللا. أقرج اإللتعخؼ ِب أفَّ 
الحضػانات، كسا َركََّج لو العقَل البحار كالسحضصات كالبذخ ك الدساكات كاألرض ك 

الكػني حّتى أصبح مغ السدمَّسات، ك راح ىحا الكائغ الغبي )اإلنداف( يقتل نفدو 
خمقَّ ىحه الكائشات ِؿ التدمضة حه الخخافة الجسضمة. إّنو أصُل الذخ. لقج مغ أجل ى

بات ذاتو مغ خاللشا، جشػنيا. إّنو َخَمَقشا ِؿ إثِب تخّبصيا ك كحذضتيا ك  االستستاع ك 
العّذاؽ يكدخكف زجاج مختبخه، يحّصسػف سضاج أقفاصو. العذاؽ ال  لضذ إاّل.

يتقشػف عسال سػى السحبَّة. ىػاؤىع الُحّب، ال خفػف شضئا في الحضاة سػى الُحّب.يع
 ك زادىع ىػ الُحّب، إلييع ىػ الُحّب.         ماؤىع 

َل الحجيث في   – صػرة جسضمة ِؿ حاؿ العذاؽ ك السختبخ الدجاجي، لكغ ِؿ نؤجِّ
ىحا السػضػع السضتافضديقي الَذضِّق إلى كقٍت آخخ يا صجيقي. ك اآلف، ُقْل لي مغ 

َخ ِؿ سضارة أجخة ك شمَب مشي الرعػد. قاؿ ِؿ الدائق الػجية  أيغ نبجأ، أك ... َأشَّ
التي َس نقرجىا، ك بعج بعس الػقت ندلشا في ساحة ىادئة. أخحني إلى مقيى، 
أك كافتضخيا، جمدشا متقابمضغ، ك بعج أْف استخخضشا في َجْمَدتشا ك التقصشا أنفاسشا ِؿ 

شا الشادؿ عغ رغبتشا في حالكتيا، دقائق معجكدة، شمبشا قيػة عخبضة. ك حضغ سَألَ 
في ىحه المحطة ِب الَتساـ، تدارعت َدقَّات قمبي ك َأْحَددُت ِب َعَخٍؽ يشدكب مغ 
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جا ما قمُت لو، َؼ جبضشي، ك قمُت تمقائضا:"سادة". لع يفيع الشادؿ، رّبسا لع يدسْع جض
خ". في األثشاء كشُت قج مَدْحُت جبضشي بِ اضصَخْرُت لِ  يجي، ك كأنَّشي  مقػؿ:"َبال سكَّ

كشُت أمدح العخؽ. الَحَع شارؽ ارتباكي. انتطخ إلى أْف ذىَب الشادؿ، ك إلى أْف 
و إليَّ ك ىػ يبتدع:                                        اسَتَعْجُت تػازني الخكحي، عشجىا تػجَّ

       ضة!                              َأْمَدْكُتَظ في الجـخ السذيػد. ىّضا ُقْل ما تخبئو كراء القيػة العخب -
 

خاءة أفكاره مغ السرجر مباشخة. مسخء قسارك ىػ َكالكتاب السفتػح. َشّفاؼ يسكغ لِ 
انفعاالتو، أيزا مغ مرجرىا. َؼ حضغ تػاجيو في مػقف كيسكغ أْف يحذَّ السخء بِ 

السصخكح. ال  معّضغ، تخاه ُيَرخِّح ِب أفكاره ك آرائو، ك حّتى مذاعخه تجاه السػضػع
                                         يعخؼ السخاكغة ك ال يدتصضع الكحب، حّتى لػ ُتَدبَِّب  صخاحتو مػاقف مْخجمة لو.                                                  

ابتدَع سارك ابتدامة فضيا َمْدحة حدف لحيح. كانت لجيو فمدفة خاصة في مدألة 
ك المحة، الجساؿ ك األلع، السػسضقى ك األلع، الحدف ك الدعادة. كاف يقػؿ،  األلع

تؤلسشي ِب  مثال، عغ جساؿ فتاة: إفَّ جساليا مؤلع، ك كحلظ عغ السػسضقى، إّنيا
الدعادة في نفذ اإلندانضة. ؿ:ىشاؾ حدٌف نبضل يبعث الدخكر ك كاف يقػركعتيا، ك 

ُف الخكح ك يجعميا في  ثو عغ ذلظ المقاء عة نادرة. أماف ك متىشاؾ أَلٌع ُيَشطِّ َحجَّ
الخكماندي في مشدؿ الخالة ركزا في حمب. حضشيا صَشَعت الخالة ركزا قيػة 

خباىا سّكخ كسط. ذسادة، مغ دكف سّكخ، أّما سارك كنجى فَ  عخبضة، ىي شخبتيا
ث مسػاقف العاشفضة الحسضسضة، كاف يتحجَّ انتبو شارؽ إلى انفعاالتو كشخيقة َسْخده لِ 

ك كأّنو يعضر الحجث ِب دقائقو. تابَع سارك قائال: عخفُت، فضسا بعج، ِب أفَّ الخالة 
ركزا كانت مغ ساللة السمػؾ األرمغ الحيغ حكسػا مسمكة كضمضكضا األرمشضة. َجّجىا 

مؤسذ مسمكة كضمضكضا الحي لقب ِب  (LEVON llلضفػف الثاني) الدابع ىػ
َتعَّ القزاء عمى آيا صػفضا.  كشضدةفي ـ  1198لضفػف السشترخ، تػج ممكا 

ث احتمَّيا السسالضظ مع مسمكة كضمضكضا في عيج السمظ لضفػف الدادس، حض
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ك شبعا فػف الدادس،أسضخا،إلى القاىخة.اقتضج السمظ لض( ك SISضذ)ِس عاصستيا 
ائشة في الصابق العمػي عخفُت أفَّ القساش الحي رأيتو في مشدليا، في السكتبة الك

 مبجتو، إّنسا كاف عمع مسمكة كضمضكضا.   حي كاف مخسػما عمضو األسج بِ حضشحاؾ، كال
                                                                       

كست السسمكة إلى تاريخ قخأُت عغ ىحه السسمكة ك عغ األسخة المضفػنضة التي ح -
. أّما عغ الخالة التي تقػؿ ِب أنَّيا َضج السسالضظ كسا ذَكْخَت الحجَث تساماسقػشيا بِ 

كانت مغ ساللة السمظ لضفػف، َؼ أنا أحدجَؾ عمى تمظ الفخصة التي جَسَعْتَظ ِب 
الستحف الحاخخ ِب الكتب ك السخصػشات ممػؾ كضمضكضا، كرؤيتظِ لمسكتبة ك حفضجة 

جسل في أّما األكانت َتخزُّ العائمة السالكة.  القّضسة، ك التي جدء مشيا، كسا يبجك،
ْثتشي عشيا. َؼ ىْل ىشاؾ أعطع مغ  ىحا السػضػع، ىػ الحالة الخكماندضة التي َحجَّ

َؼ أنَت نمَت َشَخؼ التاريخ؟ أْف يختعر السخء ارتعاشات الحّب في معبج الثقافة ك 
العاشق الكػني. ك ألف الُحبَّ ىػ عّمة الػجػد، ركح الػجػد، َؼ أضَحْضَت أنَت ك 

كانت الداعة تقارب الثانضة عذخ مغ  الكػني.ت ىحا الُحّب فخداحبضبتَظ نجى مغ م
مشترف المضل، حضغ عاد سارك إلى الفشجؽ. صَعَج إلى غخفتو. كانا قج سيخا في 

جيكػر فضو مغ الشسط الكالسضكي، ك فضو لػحات فشضة مصعٍع ذي شابع ثقافي. ال
نة معمَّقة ك  خات اأُلخخى، َؼ كانت ؤثمثبتة عمى الججراف. أّما السجسضمة، كقشاديل ممػَّ

ؽ، ىع مغ السػضفضغ ك الخكماندضة. أغمب زّكار السصعع، كسا قاؿ شارقّسة في 
 أشمَق العشاف ِؿ خضالو.ك َتَدصََّح سارك عمى الدخيخ،  .السثقفضغالجامعضضغ كالكّتاب ك 

رؽ، عمى سصح شاألكقات التي كانػا يقزػنيا، ىػ ك اَحكََّخ رحمتو إلى بالد الخفاؽ.تَ 
كانا فضيا يتشاقذاف في الفمدفة ك استعاد تمظ الداعات المضمضة التي ة. الباخخ 

َخ يجيػلػجة، ك اآلالدضاسة ك  خ الحي كاف أستاذ البايب()الغمضػف تحكَّ األسػد السحجَّ
 -الستاذظ خالؿ إحجى زياراتو الحسضسضة لَحَرَل ذل قجيخ قج أىجاه إياه في دمذق.

َجّرُس مادة الخياضضات في معيج في مشدلو في دمذق، حضث يُ  -ابغ القامذمي
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غ مشو سارك كاف الاليضظ. . كاف قج مدتعسال تبغ الكالف ذي الخائحة العصخة ُيَجخِّ
الحَع إعجاب شارؽ ِب البايب، ك لحلظ، أصخَّ سارك ِب أْف ُيَجّخَغ ىػ اآلخخ مشو. 

، كاف، سارك، يبقى كحضجا تحت ضػء القسخ ك  حضغ كاف شارؽ يشدؿ إلى الشـػ
األمػاج السخافقة لو. يخسل برخه إلى األفق، إلى نياية الزػء الفزّي  َكشضر

صضع الجالفضغ السشعكذ عمى مػجات مضاه البحخ. في السدافة تمظ، كاف يخى ق
ات الخحالت البحخية أكقة، َفيي تعخؼ الخصػط السالحضة ك التدمضتالحقيع ِؿ الميػ ك 

كانت َتخبػ كمسا  لدساء،كانت الشجـػ تذعذع في ا الدفغ األصغخ.ِلمبػاخخ ك 
ط كصضفاتيا ك ىي  قتخبت مغ ىالة القسخ. كانت القسخ ىي عخكس الدساء،ت تتػسَّ

لو َأنَّو  مغ الشجـػ التي تتخاقز حػليا. في بعس المحطات كاف يخى، أك يتيّضأ
كاف يشاجضيا، في حزخة عشاصخ الصبضعة، لضذ كجو القسخ.يخى كجو حبضبتو نجى ك 

أحتاجِظ يا حبضبتي، ك أحتاج إلى ابتدامتظ ك بخيق عضشضظ  كع ِب صػٍت داخمّي: 
ك سسخة  ك رفضف رمػشظ التي ُتَطمِّل الضشابضع الجافئة فػؽ الخجكد السستمئة حضاًة،

غ، يا صجى غسدة الحّب. يا كردة الَحّي ك ياسسضغ السجائمبيجة، يا سسخة الجساؿ ك 
ِؾ في الحارات، ُأداعُب اليػاء حػ أنا أمذي نَدضُت بال كزف ك أمْ الَشَغسات. األغشضات ك 

خ، أنرُت إلى حفضف األشجار ك زقدقة الدشػنػات عمى الذخائط. أسضُخ تحت السصك 
الثمج خضاال ُنَجِؼ الثمج الستداقط، أقحؼ بِ  أفتح فسي ؿِ َأْلَعُب في  مدضالت الصخقات.

ع الثمج ضػنِظ الجسضمة تتداقط ميتخاءى لي ُقْخَب شّباؾ دارِؾ. لكششي لع أَر سػى ع
عمى ف عضػنِظ، في المضل بضغ الشجـػ ك السصخ. في الرحػ عضػنظ، في العػاصك 

كجو القسخ عضػنِظ. بضغ نجسات الجّب األكبخ ك األصغخ عضػنِظ، بضغ نجَسَتي لضمى 
عضػنظ فػؽ الدساء عضػنظ، يا عضػف الحّب كالجساؿ. ك مجشػنيا، قضذ، عضػنظ. 

ة فػؽ الَيْضساء، عضػنظ غضسجار التػت.شحة الفخاشات، فػؽ سشابل القسح كأشأج
ػؽ إشعاعات الذسذ َفَخُح األشفاؿ تحت السصخ السشيسخ ففقاعات الخبضع، 

تي، الحافة الذّفافة بضغ الذسذ كالسصخ، كالتحاؽ العذق ِب أنِت يا حبضبالحىبضة.
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ل، أنِت ىػائي كشسدي ذيػؿ الذ سذ ك القسخ. أنِت ُحّبي الزائع كفَخحي السؤجَّ
ضاتي يا مشى القمب كالخكح، يا اسع الُحبِّ كالعذق. ال تغادري كضاني كنبُس ح

 ركحي يا خضاؿ أحالمي!.                                                                                          ك 
 

كانت الجمػع تغدل ركحو. ك كاف يخسل قبمة إلى القسخ ك الشجـػ ك الدساء ك 
                      الجالفضغ، ك يشدؿ إلى الشـػ حضث يشاـ شارؽ في نفذ الغخفة.                                                   البحخ ك 

عمى الصخؼ اآلخخ في العاشخة صباحا، َرفَّ جخس الياتف في غخفتو. كاف شارؽ 
دا ساعة المقاء فيمغ الَخط.  الداحة العامة ُقْخَب  تبادال التحضة الرباحضة، ك َحجَّ

بجَأ شارؽ مغ الذساؿ. سػاقع األثخية. الفشجؽ. كانا قج اتَّفقا عمى بخنامج ِؿ زيارة ال
يكغ ِب حاجة إلى دلضل  ذىبا إلى إحجى السجف األثخية الخكمانضة، مجيشة َجَخش. لع

ز في التاريخ ك اآلثار. َشَخَح ِب إيجاز عغ السجيشة التي سضاحي، فَ  يػ متخرِّ
حاَفَطت عمى آثارىا إلى يػمشا ىحا، مغ ت فضيا حزارة أياـ الخكمانضضغ، ك قام

لسخصػشات، قصع أعسجة ك شخؽ ك مدارح ك مكتبة تحػي، إلى جانب الكتب ك ا
قضاسات مختمفة، ك ىي بضغ العسالت القجيسة ك أختاـ ك أدكات أثخية ذات أحجاـ ك 

السجيشة قج ُعِخَفت ة. كانت مشدلضة سابقة، حتى، عمى الػجػد الخكماني في السجيش
َعَطَسة ىحه اآلثار، ك إذا نحغ ال عالقة لشا، قاؿ شارؽ، بِ  ) جخاسا(.قجيسا ِب اسع

لع كشا نحغ، أقرج أججادنا، أصحاب ىحه األرض مشح ذلظ التاريخ، َؼ ِب التأكضج 
حه يحه الثقافة ك ىحه العقضجة، ك إنَّسا كّشا ِب غضِخ ىنكغ، ك أيزا أقرج أججادنا، بِ 

 المغة ك الثقافة ك العقضجة.                         
 
َتْقرج ما نحغ عمضو اآلف يا شارؽ؟ قاؿ سارك ِب َتَفّيٍع ك انجىاٍش ك إعجاب  -

و إلى أـ قضذ، ك  مغ ىحا الصخح الجخيء. اكتفى ِب أْف َىدَّ رأسو إيجابا، ك َتَػجَّ
خية، ك التي َشِيَجْت، كسا ىي ، كسا قاؿ شارؽ، كاحجة مغ السجف الخكمانضة األث
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يي تصلُّ عمى غػر األردف جخش، عمى العرخ الخكماني الحي َحَكَع ىحه السجف. فَ 
مغ الحجارة أنَّيا ُبشَضْت ػالف. تتَسضَّد، كسا ىػ كاضح، ِب ىزبة الجكبحضخة شبخيا ك 

دة سالمحيا ما زالت مػجػ البازلتضة الدػداء، كتستاز أيزا ِبأنَّيا مجيشة متكاممة. فَ 
َرت ِؿ الخي. ك  ساحاتمغ أسػاؽ كشخقات ك حتى ىحا الػقت،        أنفاؽ ُخرِّ

أـ قضذ( ِب ىحا االسع، يتأمالف بحضخة )ة مغ ججارا، حضث كانت ُتْعَخؼُ كانا عمى َتمَّ 
محػاجد شػاشئ البحضخة دكف االكتخاث ل شبخيا ك الجػالف. َشَمَب سارك أْف يشدال إلى

ك خاصة في بمجانشا  مَغ السعجدات لع يشتِو َبْعُج يا سارك،الدضاسضة. إفَّ ز الصبضعضة ك 
ا، قاؿ شارؽ ك ىػ يتأمَّل الدساء. أراد اف يخػض تجخبة التأّمل عقائجنك ثقافاتشا ك 

َو ْف يخكَع عمى ركبتضو ك َشَمَب مغ سارك أ الرػفي، لحلظ،  يو نحػ الذساؿ.ناضخ يػجِّ
شو بعزًا مغ األحجضات التي  بعزًا مغ اآليات ك مترّػفي الكازاخ، ك تعمََّسيا مغ َلقَّ

أبضات الذعخ القجيع التي حفطيا مغ دراكير سسخقشج الحيغ كانػا يجػبػف غخكزني 
داف ك يتمػاف  . َرَكَع ىػ اآلخخ، ك إنَّسا، ِب اتجاه الجشػب، ك راحا يخدِّ ك جديخة القـخ

يع عة ِؿ انتقالاألحجضات ك اآليات معا. كاف شارؽ قج قخأ اإلشارات الفمكضة السذجِّ 
إلى الدمغ السا قبل مغ ىحا الدماف. َلبثا ىكحا في إلى الصخؼ اآلخخ مغ السكاف، ك 

خذػٍع يتػاصالف مع األركاح الدخمجية. يدتحزخاف األحجاث الغخيبة التي َحَرَمْت 
في األماكغ ذاتيا، َؾ ىصػؿ العقارب الدػداء فػؽ الحجاز، ك اندجاد فتحة كيف 

يل، حضث قامِت العشاكب الدىخية ِب خضاشة مجخل كيفو، ك ذلظ الشاسظ التقي نفالء
ِؿ إخفائو عغ عضػف السمظ الطالع، قاتل الشّداؾ ك الخىباف ك األنبضاء.  َحَجَث ذلظ 
ِب َفْزِل الشحل، َؼ العامالت الالتي ُكغَّ يجسعغ الخحضق مغ الػركد ك األزىار في 

بِس عمى الشاسظ نفالءيل. في الحاؿ مقَ خ، َسسْعَغ السمظ يأمخ جشػده لِ حجيقة القر
يَغ إلى ال َأْخَبْخَف ممكة العشاكب الدىخية ِب األمِخ، ك ِب َدْكِرىا َشَمَبت مغ كيف ك تَػجَّ

الذجضخات القخيبة مغ الكيف، ك ْفِخَغ أجداء مغ جحكع األشجار ك الشسل األسػد أْف تُ 
َع األكراؽ ك األغراف كي يبجك السكاف ميجػرًا.  نفالءيل، ىحا، ىػ نفدو أْف ُتَقصِّ
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لػا ك الَحْبُخ األكبخ الحي تخَأَس  فػا فخيق الَكَتَبة الحيغ َغضَّخكا كَبجَّ أضافػا ك أزالػا ك َحخَّ
                                    حػراف.                                                           انت بضغ أيجييع ىشاؾ في الحجاز ك مكة ك يثخب ك َكَخؾ ك الُكُتَب التي ك

بضشسا ىسا في حالتيسا الػججية تمظ، َسِسعا أصػاتا قادمة مغ األماكغ ذاتيا، مغ 
الذساؿ ك الجشػب. صػت الذساؿ يقػؿ: إفَّ الذفضع َمخَّ مغ ىشا. إّف الُسَعّدَي كاف 

َس  َصَعَج عمى صيػة البخاؽ. عشج قجكمو،نَّو قادـٌ عمى صيػة الخيح، كسا ىشا. إ
أمَّا صػت الجشػب، َؼ يقػؿ: إنَّا أرسمشا الكتاب رض. َتْشَذقُّ الدساكات ك تدلدؿ األ 

رحمة( الرضف، ذلظ الكتاب السبضغ الحي ال ريَب فضو. إنَّشا )إلى الذساؿ مع قافمة
راحِت األصػات تتعالى ك تشخفس،  أحخفو. جسعشاه حضغ كانت الدساء ُتْسِصخُ 

صػٌت صاعٌج مغ تحت خل قبل االنجماج ك التػّحج. اتتعاكذ، تتػافق، تفتخؽ، تتج
أثاَر غ ىضكل ياماءيل في أذرعات. الحجخ األسػد، مغ كعبة مكة، ك صػت نازٌؿ م

التقاءىسا رعجًا ك زكبعة ك إعرارا شجيجا. ارتفَع عجاج ىائل في الدساء ك راح 
َمُج الػاحُج يدػؽ الغضػـَ ك الدحب، ك يجفع الُكَتل الزخسة أمامو. ك الرػت الُسجْ 

َمْعَدة  ة عمى ىضئة حسار مجشَّح، ك عمى ضيخهاقتَخَبت غسام َكبُِّخ كسط العجاج.يُ 
كائشات شضػر ك رقبتيا حجاب مغ الجمج األسػد، ك  فيبضزاء ذات قخكف ذىبضة، ك 

 حسميسا عمى ضيخه الصاىخ كغخيبة َتْشذُج ِؿ َمججه كأصمو السبارؾ. َجثا أماميسا، ك 
ثيُ  في الصخيق بجأدساء األكلى. َصعَج بيسا إلى ال ، كسا يقػؿ شارؽ، ك في شاَحجِّ

الحاؿ بجأنا َنفيع مغدى نيضقو) كالمو(، ك رحشا نذاركو الشيضق متشاكلضغ أىّع 
، ِب نار جيشع ك حػريات الجشة. قة مشيا ِب الَخْمقِ السػاضضع، ك خاصة تمظ الستعمِّ 

ثيع ِب ثقة مصمقة عغ أصمو الذخيف، ك أفَّ ت مظ السعدة التي خمفكع، ىي أيزا َحجَّ
يي مسدػخة مغ ساللتي الكخيسة، ِؿ أنَّيا هللا. أّما الكائشات اأُلخخى، فَ مباركة مغ 

ليا إلى غخباف ك أفاعي  كاف جّجي قج  ك خشازيخ ك قخدة.َعَرْت إرادة هللا، َؼ حػَّ
إنَّشا سة. لتو السقجَّ تشبَّأ ِب سال ، ك َرَبَت نػٌح عمى كتفو ك ركب مع نػح في سفضشتو

َؾ، ك اآلف نخجػؾ أْف تغػص بشا في مضاه خ ك نحتخمَظ أييا الجحر الَعفض ُس سخَّ ُنَقجِّ
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َع َضْيَخه شػال ك  في األثشاء، كاف الكائغ الدساكي بحِخ الجمضل.  ا، ك جاء عخضقج َكسَّ
خأسيا عمى ذراعضو، كانت تثغػ ِب رّقة كتسضل بِ أخحىا شارؽ بضغ ِب السعدة إلضيسا. 

 احتجَب الذسذ.ْضَمَسِت الدساء ك كانت تحتاج إلى الحشاف الحي َفَقَجتو يػـَ أَ صجره. 
ج ك  راح يسدح عمى  رَفَع شارؽ رأسيا الرغضخ كختجف. صػتيا يكاف ثغاؤىا يتيجَّ

أنفاسيا العِصخة مة، ك رأى الجمػع تتجحخج مغ عضػنيا الجسضخصسيا الخقضق. جبضشيا ك 
الحىبضضغ. َعِخَؼ  َح ُيَقبِّل عضػنيا ك بضغ قخنضياتغسُخ كضانو. َضسَّيا إلى حزشو ك را

التي كانت تحّبيا ُحبًَّا صادقا  مخبضتيا الحشػنة أنَّيا تحكي عغ بضتيا كمغ ثغائيا، بِ 
ذلظ جمضَّا مغ  كاف أمعائيا. الحي دخَل في جػفيا ك بخيئا شاىخا. تحكي عغ كالـ هللا

ث مغ أنفاسيا. سأليا شارؽ السدظ الحي يشبعَيذعُّ مغ عضػنيا، ك  الشػر الحي 
عغ الحجاب السعمَّق في رقبتيا، كعغ محتػاه، كلّسا كانت قج َشَعَخْت ِبَمْيَفتو عمضيا 

َشْت جانبو، ك  شارؽ  رؤية محتػاه. َفظَّ َسَسَحْت لو ِب َفظِّ الحجاب ك ك حبِّو ليا، َؼ َأمَّ
قضق، مكتػٌب جاخمو َصفحة صغضخة مغ الػرؽ البْخدي الخ رباط الجمج األسػد. كاف بِ 

ت إلى جانبيا خسذ أيزا كانالخّط الدخياني االسصخنجضمي، ك عمضيا سبعة أسُصٍخ بِ 
. كاضحةمضيا أحخؼ محفػر عع، حمضبّي المػف، شْبو مكعَّبات،العطقَصٍع صغضخة مغ 

ُضفزي إلى اسٍع أك اكؿ شارؽ َفظَّ ُأْحجضة األحخؼ كمعخفة ما إذا كاف تختضبيا سَ ح
أمامو. َرفَع نطخه إلى السعدة  خ في المغد الحي ُتخبئو األحخؼ السبعثخةفعٍل، َضلَّ ُيَفكِّ 

َىدَّْت رأسيا ّخ ىحه األحخؼ. ىػ في حضخة مغ أمخه. ساليا إْف كانت تعخُؼ سك 
لدخِّ الكامغ في تختضب عخفتيا اِل األعمى عّجة مّخات، داللة عمى ميجكء، لألسفل ك بِ 

ك رماىا أمامو، ك راَح يقخأ األحخؼ مغ األحخؼ. َجَسَع شارؽ األحخؼ بضغ كفَّضو 
 -ش -دّبابتو. كاف الحخؼ األكؿداالِّ إلى الحخؼ الحي يقخأه بِ  الضسضغ إلى الضدار

، في األثشاء، أشمقت السعدة ثغاءًا متكخرا مع حخكة مغ رأسيا يسضشا -ا -ك الثاني
اإلشارة إلى  َتَػقََّف شارؽ عغ متابعة القخاءة ك ة عمى خصأ التختضب.ك يدارا، دالل

ِب حضث،  حشاناّخَحِت التختضب العذػائي ىحا، كأتى ِبحخكة فضيا رّقة ك األحخؼ التي أَ 
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َخ إلى الت أْدَركِت السعدة مغداىا. ختضب الرحضح ِؿ أنَّو يصمب مشيا ِب رْفٍق أْف تؤشِّ
أماـ األحخؼ  خأسيا إلى كتفو ك راَحت تمحُذ كجيو، ثعَّ َأْقَعتاألحخؼ. ماَلت بِ 

، ك مغ -ع -َضَعْت ضمفيا الضسضغ عمى الحخؼبعَج لحطات، ك  ة الشطخ فضيا.مسعش
في األثشاء انصمق الجحر  ، ك-ا -ثعَّ َرَفَعْت ضمفيا الضدار ك كَضعتو عمى الحخؼ

 ي الػقت الحي كانت تسجُّ ضمفيا ِب اتجاه اليسدة،، فداكية حادة إلى األعمىخ بِ العفض
ىػ الحي  صعج بيسا إلى الدساء الثانضة.. يجمسا َأْفَدج في تختضب األحخؼ مغ جج

الدساء لى إ ،أبياآلف في شخيق الحسار، اَنَيَق ليسا ِب ذلظ قائال: إنَّشي أسضُخ بكس
أنَّو كاجو َبْعزا مغ كاف قج قاؿ لي عغ رحمتو تمظ، بِ  شفدو.الدابعة، كسا أخَبَخني بِ 

 الشضخاف مغ أشجاقياكحػش كانت قج َىَخَبت مغ الجحضع. كانت تشفُث  السذاكل مع
ك أفَّ تّشضشا َضْخسا ذي ثالثة رؤس ك ستة  السرابضح السعمَّقة ِب َذْيِميا. ك َتْزخب

يخه. لكشَّو أجشحة كاسعة قػية، باغتو ِب ىجـػ صاعق كاَد يبتمع الخاكب عمى ض
ة التشضغ َتذّق مػجة ) الحسار أبي( انعصَف فجأة ِب اتجاه األعمى، مسا َجَعَل َعزَّ

لكشو شاردىسا ِب سخعة  كحا أفمَت مغ فكػؾ الػحر السفتخس.ال غضخ. ك ى اليػاء
َع كمسات ك عبارات غضخ عمى رأس مخكبو ك َتْستَ  ألثشاء َمَدَح الفارسفي االبخؽ، ك 

ما أْف أنتيى مغ دمجمتو، حتى اختخَقت رجػـٌ ممتيبة أشجاؽ التشضغ ك مفيػمة، ك 
َلْتو إلى أشالء. َأنَّو ُأْنِقَح مغ َشّخِه ك كْحذضتو، ألفَّ ممظ الجحضع كاف يعمع ِب  َحػَّ

ِخٍس مدار رحمتو إلى الدساء. أّما في الدساء الثالثة، َؼ َقْج َتَعخَّضا ِؿ ىجػـٍ شَ 
َخَر ك ثالث عضػف حسخاء مغ ِقَبِل مارٍد ذي جحعضغ كرأسضغ بِ  تشذخ الخعب تقحؼ الذَّ

ذمل. أيجيو األربع تأخح شكل في القمػب، ك ُتَفكُِّظ السفاصل ك ترضب فخيدتو ِب ال
شَّشة مغ العاج مغ تحت ك ىضئة كّل األسمحة الفّتاكة. يخمي أىجافو ِب صفائح مد

كسا الحضتاف  ىي قادرة عمى تقصضع المحع ك العطع ك الفػالذ أيزا. يدبحأضافخه، ك 
األسج أثشاء االنقزاض عمى الدرقاء القاتمة، كيشدلق كسا ندخ الكػنجكر، كيقفد كَ 

الضات بضشيا َنَيَق ثالثة نيقات متتفع أبي الحسار رأسو إلى األعمى ك و. ر فخيدت
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كاحٍج ذي مػجٍة خاصة ِب الحقل ي الحاؿ َردَّ هللا عمضو ِب ففػاصل زمشضة ممغدة. 
بعَج َرفَِّة جفٍغ مغ التػاصل بضغ هللا ك حساره السقجَّس، كانِت  دماغو.ي ِؿ الكيخبائ

                                                                                          و َتْشَقسُّ عمى السارد ك ُتَسّدقو إربا..إربا. العفاريت الُسْخَسمة مغ َلُجنْ 
 عادتو إلى الػاقع.        َكإشارة إل  قتخَب مشو مع ُسعاؿ خفضفاانتبو سارك ِلذخكد شارؽ.

 
ـْ في بحخ الجمضل؟                          أراَؾ شاردا يا صجيقي! ىل كشَت تد –         بح في الدساء أ

الحضخة، لكشو كاف سعضجا في رحمتو  ىػ بضغ الَخَجِل كالتَفَت شارؽ إلضو مبتدسا، ك 
 الرػفضة.                         

 
يسكششا تدسضتيا، أك  قاؿ شارؽ، إنشا في بقعة مغ الكخة األرضضة يا صجيقي! -

أنَت، أيزا، تعخؼ مكانة ىحه البمجاف في الخارشة الكػنضة. ِبدّخة الكػف. تذبضييا،
َؼ معطع الخخافات ك األساشضخ ك األدياف َنَبَتت مغ َرَحِع ىحه األرض، مغ ىا ىشا، 

ا، مغ ذخائخ ىحه الجغخافض لسمػؾ ك القضاصخة مغ ىشا.ناىضظ عغ مخكر األباشخة ك ا
َفَتَحْت ك  ات التي َأْغَشْت الحضاة األدبضةالخكاير ك أيزا، َخَخَجت أعطع السالحع كاألشعا

َرت عقػليع، أشمقت العشاف ِؿ خضاليع ك دفعتيع ِؿ الغػص في  عضػف الشاس. َحخَّ
 األعساؽ ك التحمضق في الفزاء.         

 
قاؿ سضخك، َؼ ِب ىحه العشاصخ السختدنة في فزاءات ىحا  ئع يا صجيقي!را –

يكػف مشارة ِؿ الفكخ ك الفمدفة ك األدب، مختبخ  الذخؽ، كاف مغ السفخكض أفْ 
التقجـ ك السحبة ك الدالـ. لكغ ِؿ األسف يا شارؽ، َؼ كسا تخى، إفَّ ىحا الذخؽ 

باَت أخصَخ بقعة عمى اإلنداف، ك كأفَّ الحيغ يعضذػف عمضيا لضدػا، ىع، َكَرَثة ذاَؾ 
   !ىحا الذخؽ؟الُخقي الحي كاف. ىل حرل انقصاع ما في مكاٍف ما مغ تاريخ 
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إفَّ كمسة االنقصاع، قاؿ شارؽ، تحسُل في شّضاتيا مفيػما بدضصا ك لصضفا ِب  -
السقارنة مع ما حَرَل في بمجانشا. إفَّ الحي حرَل ىشا، يا سضخك، إنَّسا ىػ كارثة 

، لضذ كارثة ك لضذ زلداال، ِب كلِّ ما تحسل ىحه الكمسة مغ معاني الفاجعة...ال، ال
 مغ الدخشاف، بل أخصخ مغ الصاعػف. ىحا الذخؽ ىػ أخصخؿ ِ  َؼَ الحي حرل

أخصخ مغ اإليجز، أخصخ مغ ثقب األكزكف، ال بل أخصخ مغ الثقب األسػد نفدو. 
دكف غضخه مغ، اإلنداف()يّ إنَّو الصفخة الكػنضة الثانضة التي َحَجَثت ِؿ ىحا الكائغ الح

َفَقَج ىحا الكائغ خرائرو ك الحضػانات. الصفخة الكػنضة األكلى كانت، حضغ  إخػتو
التكضُّف مع الطخكؼ الصبضعضة، كالتعامل مع  قجراتو الصبضعضة التي كانت ُتَسكِّشو مغ

َخ رحسو ك حاضشتو. الصفخة الكػنالحضاة بِ  ضة األكلى َضَخَبت حكاء فصخيٍّ دكف أْف ُيَجمِّ
تابع شارؽ الثانضة،ضة أّما الصفخة الكػنْفَقَجتو ذكاءه، خضالو،أحاسضدو.أَ خاليا الجماغ.

األرض، حضغ الجاف إلى الذضاشضغ ك األشباح ك كالمو، َفكانت حضغ ندلت األلية ك 
الِقَضع ك األخالؽ. ضع ك كانت المػثة البذعة التي َضَخَبِت السفاىاختمصػا مع البذخ، فَ 

صبضة لو َغضََّخ القإنَّشا اْبُتمضشا ِب إلٍو مخادع، حاقج، عشرخي، ُمْشَحل أخالقضا. ىحا اإل 
خيدة قانػف الحضاة. جعَل الغربضة في دماغ ىحا الكائغ البائذ.مخاليا العالكيخبضة لِ 
ثقافتشا ك أخالقشا ىي مغ تمظ التي َأْمَصَختيا  القضسة األخالقضة السقجَّسة. َجعَل القتل

الدساء عمى أسالفشا. ك مغ يػميا رحشا نشفخ ذاتشا ك نحتقخ اآلخخ، نذػِّه ثقافة ك 
تيع ك نمغي غ سبقػنا في حكع ىحه البمجاف. نصسذ آثارىع، حزاراأخالؽ الحي

معتقجاتيع القػمضة، ندخؽ تاريخيع ك مضثػلػجضاتيع ك نددري انتساءاتيع العخقضة ك 
أك جسمة مغ السعصضات ىحه السدألة، أجُجني أماـ قزضة، كمسا أتعسَّق فيأديانيع. ك 

ِؿ دماغ  ىحا الذخؽ. أريج الخصضخة التي كانت الدبَب في ىحا التذػيو السخيع 
ره  تػضضح فكختي حػؿ ىحا السػضػع، قاؿ شارؽ، ك َشْخح الدضشاريػ الحي َأَتَرػَّ

    إذف.. خَِّب السذيج يا سارك.. لكغ ال أعخؼ كضف أفعُل ذلظ.. َس ُأحاكؿ أْف ُأقَ 
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أكثخ مغ ثالثة آالؼ سشة ارب الداعة. إلى الدمغ الدالب بِ َشدضَخ عكذ عقتعاؿ لِ  
شكف عمى حقضقة لمحطة، أْي إلى زمغ السا قبل، لِ ىحا التاريخ، مغ ىحه امغ 

قمب كاف ىحا الذخؽ في الدمغ السا قبل، عات التي كانت عمى قضج الحضاة. السجتس
ىحا الذخؽ الداحخ(، دّخة الكػف)تشتعر اِلرتباشيا بِ العالع. كانت األشخاؼ تشسػ ك 

حجا عرّضا عمى التفكظ. كاف ىحا حتى أنيا انجمجت فضو، ك أصبح الكل كضانا كا
هللا( مشيسكا ىكحا! .. نعع جخف هللا، حضث كاف)الذخؽ جخف هللا، ِؿ تكغ السدألة 

معطع أكقاتو في صشاعة عجضشتو الكػنضة. كاف يزع مقاديخ محّجدة ِب كزنات كّفو 
ضضغ في ىحا الجخف الحىبي؛ حفشة مغ بالد فارس يزعيا فػؽ كػمة مغ اآلرام

ػمخيضغ في قاع الدشػريضغ القابعضغ مع األكاديضغ ك اآلفػؽ البابمضضغ ك  الحيغ نثخىع
يدكب قمضال مشو فػؽ الجخف، ثع يأتي ِبالساء السسدكج ِباألمبخكز كاالستبخؽ، ك 

اه يسّج قبزتو إلى جبل األكلسب كيأخح حفشة بعج الفحز، تخ يعجشو، ك ىحا الخمضط ك 
خخى مغ سفػح األىخامات، مغ اإلغخيق،أحفاد ىػمضخكس كسػفػكمضذ، كحفشة أ

ْجشو يبجأ ِب عَ ا إلى الخمضط اليامج في الجخف، ك يزضفيأحفاد خػفػ ك أكزيخيذ، ك 
يتحّكقيا، إاّل أف شعسيا لع يعجبو. َؼ يأخح كسذة مغ  ثانضة. يتأمل قػاـ العجضشة،

بزع قصخات مغ الدائل ة مغ السدحػؽ الجمذقي السخّكد، ك بالد الفضشضقضضغ ك رشّ 
شثخ ىحه السكػنات فػؽ عجضشتو، ك يعجشيا مغ ججيج. يقّمبيا يسضشا، الدساكي، ي

 ج أصغخ الفقاعات السجيخية مشيا.يدارا، أعمى ك أسفل، يسّصيا يزغصيا ِؿ إخخا
تخة قضافا، ك بعج ىحا العسل السجيج، يتفّحز عجضشتو ممّضا ثع ُيغّصي الجخف ِب س

ذىب العّجاف الساىخ ِؿ يدتخيح؛  ا.تخّسخىضشة تسيضجا لِ تجفئة العجيخكشيا في زاكية لِ 
إْف كانت العجضشة صالحة حضغ أراد التأكج مغ نجاح عسمو، ك  –في الدمغ السػجب ك 

ؿ ما رأى! كاف الفداد قج َععَّ يػستخة قضافا مغ عمى الجخف، يا لِ  رفع –أـ فاسجة 
قج  كانت الجيجاف محتذجة فضيا ك رائحة الشتغ السشبعثة مشياكتغمغَل في العجضشة، ك 

 عسضق باحثا عغ سبب فداد عجضشتو.راح في تفكضخ صضب ِبرجمة. مألِت السكاف.أُ 
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فجأة! تدسَّخ في مكانو ك في يجه ستخة قضافا. تحكَّخ ِب أنو لع ُيِزْف حفشة مغ 
العبخانضضغ إلى عجضشتو، ك لع يشثخىع في ىحا الجخف الحىبي، ك أيزا لع يكغ ححرا 

و. إْذ أف ىشاؾ عشاصخ مغ خارج ىحه الفضافي في حخاستو ِؿ الجخف ك ما ِب داخم
ك البداتضغ ك السجائغ السددىخة، عشاصخ مغ صحارى السػت ك الججب ك الدخاب 

إنو يشطخ إلى العجضشة حديشا مشجىذا  .كانت قج تدّممت إلى الجخف في غفمة مشو
مغ حجع الفداد الحي دّب فضيا. ألقى ستخة قضافا عمى الجخاثضع ك السضكخكبات 

سة. سخى الجؼء في السكػنات السغصاة ِب الدتخة السقجسة، ك راحت تِمج الس تكجِّ
 كائشات خارجة عمى الذخائع اإلندانضة. كائشات تتداقط مغ ثقػب السارد الحي

في الدمغ السا قبل، ك ُبَعضَج بجاية رحمة التضو العبخي،  العجضشة الفاسجة. َخَخَج مغ
في الدمغ َس تذتعل. ِؿ السحارؽ التي كاف الحصاب قج بجأ ِب َتْجسضع الحصب 

 –حي كاف يحتصب مشح الدمغ السا قبلال-ىحا، زمغ السا َبعج، راح الحّصابالسػجب 
يذعُل مكانا بعج آخخ، ال بل، يذعل حزارة بعج أخخى. كانت البجاية في إشعاؿ 

الحخائق في بابل حتى ُأمحي ىحا االسع مغ جغخافضا الدمغ السػجب، ك استحالت 
إلى ركاـ يترارع عمضيا األغخاب ركحا ك قػما ك ثقافة. إّف السارد الحي كلَجْتو بابل 

الدتخة السقجسة قج حفع درسو جضجا، ك التـد ِب التساـ ك الكساؿ ِب البخنامج الحي 
ذلظ الدمغ الحي ندي هللا فضو أف يزضَف  الدمغ السا قبل.شح الدمغ الدالب،كِضَع م

كاف الحخيق . فَ شة السقجسة)عجضشة الذخؽ السقّجس(حفشة مغ العبخانضضغ إلى العجض
، كسا حرل تساما في آليتيافي بالد فارس، حضث أحخقت ركحيا، ثقافتيا،اسسيا ك 

ْعُج في ىاتضغ الحزارتضغ. سػمخ. َؼ الحخيق لع يشصفىء بَ بالد بابل كآشػر كآراـ ك 
ك إخزاعيا  أشعل الحخيق في بالد اإلغخيق، حضث تّع تفتضتياتابع السارد عسمو، ك 

                                                                      في أقخب جخؼ بحخّي.  (زيػس)و ك إلقاء آلية األكلسب ك كبضخىعِؿ قصضع
فذل الحريع، كُأصضَب ِبإحباط الباءت جسضع محاكالت هللا إلصالح تخكضبة عجضشتو بِ 

لذخؽ مغ ججيج. لحا أْككَل أمخ تذكضمو إلى فقَج القجرة عمى تذكضل ىحا اكيأس، ك 



287 

ك  ي الدمغ الدالب مغ عسخ ىحا الذخؽ.أحفاد ساللة ذاؾ الحصاب الحي كانو ف
ِؿ ىحا َؼ أّي مقتخح ِؿ إضافة العبخانضضغ إلى تمظ العجضشة التي كاف هللا قج ندي 

إضافتيع إلضيا، لغ يججي نفعا. ألف تمظ العجضشة التي كاف هللا مشيسكا في 
شاعتيا قج فدجت ك تجخثست، ك ما عمضشا سػى االنتطار ك التخّقب ِؿ نخى ما ص

َس يشتجو السعمِّع الججيج. تخى كضف َس يكػف الذخؽ الججيج الحي يعجشو َمغ 
 غاب مغ مكػنات الصبخة األكلى)سيػا أـ عسجا(؟. 

ت أعتقج ِب انشي فيسُت العشاصخ الخئضدة التي كانتحمضٌل في العسق يا شارؽ! ك  -
الدبَب في ىحه السأساة، أك ُقل، في ىحه الصفخة الخىضبة التي َضَخَبْت دماغ ىحا 

عمى أنفديع كاَف جخس  أضاؼ: إفَّ انذقاؽ العبخانضضغؿ سارك، ك الذخؽ، قا
 تكػف خة، حضغ َخَمقػا إليًا ىالمّضا كتعالضع زئبقضة لِ بجأِت الصفاإلنحار ِليحه الكارثة. ك 

بجأْت الصفخة، حضغ َجَعمػا حلظ اإللو الَػْىسي. ػه لِ َنَدبػه ك أساسًا ِلمجستػر الحي كتب
لعشرخي اإلرىابي قانػنا إليضا. ذاؾ الَػَىع حقضقة، ك ذلظ الجستػر الجيساغػجي ا

رّبسا يكػنػا محّقضغ فضسا َخصَّصػا لو ضجَّ الحيغ َدمَّخكىع عمى مجار عذخات القخكف. 
حا الذخؽ، ك إنسا عمى العالع كمو، َؼ أنا أرى ِب أنَّيع انترخكا، لضذ فقط عمى ى

ط ك ىع نػ  َسغ يدضصخ ج كيجيخ يػمضات ىحه الحضاة. فَ ُيَجشِّ اة العقل الكػني الحي ُيَخصِّ
عمى الدساء، يدضصخ عمى األرض. ك ىا ُىْع َيَتَحكَّسػف في جسضع مفاصل الحضاة، 

ذا يكخىيع الدؤاؿ الحي يقمقشي ىػ.. لساالدساء.  ألنيع اختصفػا الدساء، َربحػا
ىحا الذخؽ، بل، لساذا كخىيع أسالفشا ك َألَّفػا قرَز ك ركايات بغضزة حػليع؟ 

األعجاء، ك َكَصفيع ِب الخشازيخ ك الِقَخدة؟ شَّفيع أسالفشا في خانة الخػنة ك لساذا صَ 
لقج فعَل أسالفشا ذلظ دكف دلضل ك بخىاف عمى اّدعاءاتيع ِب َحقِّيع، ك دكف شيػد 

عػا.                                                                                 ثقاة عمى ما ادَّ 
َأضاَؼ قائال: نطخَؾ ىحه، يا سارك، قاؿ شارؽ، ك أنا أمضل، إلى َحجٍّ كبضخ، ِؿ كجية 

عقائج اآلخخيغ، ك أك العشرخ، الحي يدتصضع امتراص كَىْزِع ثقافات ك الذعب، 
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دا، مزضفا إلضيا خضاالتو، تخاثو، ِحَكَسو، أساشضخه ك أَدَبو، إعادة إنتاجيا ُمَججَّ 
إنَّسا ىػ َجْعميا الثقافة الدائجة في الكخة األرضضة، يدتصضع تخكيجيا كتدػيقيا ك ك 

                    َرْخِؼ الشطخ عغ مػقفشا الذخري مشو. شعب ججيخ ِب التقجيخ كاالحتخاـ، بِ 
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-20- 
خ الشقأ اشات الحامضة التي كانت تجكر بضششا، في الدشػات األكلى مغ دراستي َتحكَّ

في مػسكػ، نحغ الصمبة العخب، أك ِب األحخى الشاشقضغ ِب العخبضة، حػؿ الضيػد، 
ك شبعا نحغ مغ أصحاب السػاقف السدَبقة تجاىيع. لع نكغ نخى سػى الرػرة 

عخبي لضػف ك الضدار الالشسصضة التي َرَسَسيا أسالفشا عشيع، ك مغ بعجىع األصػ 
الكخاىضة ضّجىع. لع نقخأ عشيع سػى نرػص كعج الصفػلي. كّشا ُمَعّبأيغ ِبالحقج ك 

بمفػر ك، فقط، السقصع الحي يتشاكؿ الذخز الضيػدي شايمػؾ في تاجخ البشجقضة 
اعج حكساء صيضػف، مغ مدخحضة شكدبضخ، ك بخكتػكػالت حكساء صيضػف، أك قػ 

ِبخرػص شضصانضة. عمى فكخة يا سارك، ك خصط عشرخية ك تمظ السمضئة ِبالقبح كال
األحخى كثضقة، مديَّفة لرجفة، عثخُت عمى معمػمات، أك بِ اتمظ البخكتػكػالت، َؼ بِ 

ىي تتزسَّغ َغدك العالع مغ ِقَبل الضيػد، ك ث عغ مخصَّط، أك خصة جيشسضة لِ تتحجَّ 
أفَّ ماتضػ ػؿ: ِب لسعمػمة حػؿ ىحه البخكتػكػالت َؼ تقبخكتػكػال. أّما ا 24

ر ك مخبخ مغ الذخشة الدضاسضة القضرخية، ىػ الحي كتَ  َب ىحه جػلػفضدكي، مدكِّ
"حػار في الجحضع" بضغ  ىي مدتػحاة مغ كتاب، ك  1901الػثضقة في عاـ 

في كتابو إلى كجػد  مػنتدكضػ ِؿ السؤلف مػريذ جػلي، ك الحي يذضخمضكافضل ك 
يحتػي ىحا الكتاب عمى ِقَبل نابمضػف الثالث.  الع مغَغدك العخصة زائفة كمدبقة لِ 

العالع. تعتسج الخصة عمى العشف عجة تقاريخ تكذف خصة سخية ِؿ الدضصخة عمى 
الخأسسالضة ِلتثبضت التحجيث الرشاعي ك تختكد عمى كالسؤامخات كالحخكب كالثػرات، ك 

، أزمة في العذخيشات مغ القخف السشرـخالدمصة الضيػدية. كحضغ كاجيت ألسانضة، 
كاف ىحا مدضصخة عمى العالع. الضيػد ل بضغ مخصطاقترادية، راح ىتمخ يخبط بضشيا ك 

" الحي " كفاحيآنحاؾ. ككاف ذلظ كاضحا في كتابو اجذ مدتحػذا عمى تفكضخهالي
َخ فضو نطخية السؤامخة الضيػدية مغ كجية نطخه. َؼ نتَج عغ ذلظ السحابح التي  َفدَّ
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َض ليا الضيػد في ألسا   نضة اليتمخية، ك السعخكفة ِب اسع" لضمة الكخيدتاؿ". تعخَّ
خت خالؿ القخف التاسع إفَّ اسصػرة اليضسشة عمى العالع ىي فكخة فخندضة ضي

ػدي ِلَغدك تدسَّى أحضانا ِب البخنامج الضيبخكتػكػالت حكساء صيضػف، ك عذخ. أّما 
أّكؿ . ُنِذَخت ِؿ 1901أكال في عاـ العالع، َضَيَخت في زمشضغ كندختضغ متقاربتضغ:

مخة في ركسضا القضرخية بشاءا عمى شمب القضرخ نضكػال الثاني ك الذخشة الدخية 
في ندخة كاممة ِب كاسصة سضخج  1905ك ُنِذَخت عاـ اشػرية الخكسضة، ِؿ االمبخ 

نضمػس. ك في الخسذ سشػات التالضة، دارت البخكتػكػالت في دائخة مغمقة بضغ 
 غ ِؿ الدامضة في ركسضا، ثع قامػا ِب تخجستيا إلى المغةالذخشة الدخية ك السعادي

                                                                                .          1909األلسانضة مشح عاـ 
السحطػرات، راح شارؽ يشبر في عَّ تمفضقيا بيع. تتاريخضا، زمشضا( ىحه أْقَخب كحبة)

ىات ِب كلِّ أصشافيا ك أنػاعيا، الدضاسضة، ػط الحسخاء ك ييجـ التابػ ك ُيديل الخص
في الضـػ التالي كانا يقفاف أماـ صخٍح مغ صخكح . الجيشضةاالجتساعضة، القبمضة ك 

اإلبجاع. أماـ السجيشة الػردية، مجيشة بتخا، السحفػرة في الرخػر. ىحا الرخح 
بل السعمقة. كاف شارؽ يذخح لو عغ ُيعَتبخ كاحجا مغ عجائب الجنضا، كسا حجائق با

تاريخ بتخا، ك الحزارة التي تشتسي إلضيا ك الذعب الحي أبجَع ىحا الرخح العطضع، 
لسحفػرة في الحجارة تدكيخ التاريخ ك الحقائق اَذَف، مخة أخخى، عغ تديضف ك ك كّ 

االنفعاؿ، مغ األكابج، قاؿ ِب شيء مغ الحدف ك  عشجما تقخأ عغ ىحهك الرخػر. فَ 
إْذ أنَّيع يشدبػف،  ف، تقع عمى الديف ك الكحب الفاضح.رادر اإلسالـ ك العخبام

ك العمسضة، ك ِب كلِّ بداشة، ىحه السعجدات ك ىحه العجائب اليشجسضة، السعسارية 
خب ك السدمسضغ عغ مدخح الخغع مغ غضاب العيشدبػنيا إلى العخب كالسدمسضغ، بِ 

ا أماـ كاجية البتخاء الػردية، بضشسا ىس. ضةاألحجاث في تمظ الحقب التاريخالتاريخ ك 
كاف الدكػف الكّمي  الخصضخة.الذائكة ك  شارؽ مشيسٌظ في شخح السدائل الخالفضةك 

       .حجيث شارؽ عغ الشجسة الخساسضة إلى ىػ يدتسعك  يصبق عمى سارك
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لػا إلى أيقػنات َخ ىؤالء العذاؽ الحيغ تحػَّ ( تدّيغ الدساء. ك قج َلفَ )َتحكَّ َت نجـػ
َشَخع في التخكضد ِؿ ما يقػؿ، ك أىع ؽ عغ الشجسة الخساسضة انتباىو، ك حجيث شار

ما سسعو ىػ: أفَّ الشجسة الخساسضة تذضخ إلى ألػىضة األنثى، ك قج ُعِخَفت سابقا 
سحخيا في آٍف معا في حزارات لقج اعُتِبَخ ىحا الخمد مقجسا ك  ِب الشجسة الدحخية.

قاؿ شارؽ، ىػ أفَّ الخصػط الستقاشعة في الشجسة متعجدة. الدبب في ذلظ، كسا 
الخساسضة تقدع نفديا تمقائضا إلى أجداء حدب الشدبة السقجَّسة، ك ىحه الشدبة 

 عساري الخكماني ماركػس فضتخكفضػس.السقجَّسة يعػد اكتذافيا إلى السيشجس الس
ردك دافشذي. مثمسا فيسيا لضػناجدع اإلنداف لع يفيع أحج البشضة السقجَّسة لِ حضشيا 

َشْبِر الجثث ك قضاس الشدب الجقضقة ِؿ بشضة اإلنداف. ك كاف قج قاـ دافشذي بِ  ؼَ 
ف مغ كتل بشاء، ندبيا إلى بعزيا تداكي  ؿ َمغ بخىغ أفَّ جدع اإلنداف يتكػَّ أكَّ

َز اكتذاؼ فض تخكفضػس، ك أبجع أشيخ لػحة دائسا الخقع ذاتو. ك يكػف بحلظ قج َعدَّ
اعتبارىا أكثخ لػحة دقة مغ الشاحضة التذخيحضة في زمانيا. في" بِ الخجل الفضتخك لو "

شخاىا في كل أنحاء العالع عمى السمرقات، حه المػحة أيقػنة لمحزارة. فَ أصبحت ى
 الكشدات ك القسراف... 
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ف ىحا الخسع السذيػر مغ دائخة مثالضة رسع داخميا رجل عاٍر، ذراعضو ك  ك يتكػَّ
ك الشقاط الخسذ ِؿ أشخافو ك  جشاحضو. اجكدتضغ في كضعضة ندخ باسصرجمضو مس

مو تمظ الػضعضة. الجائخة ىي العشرخ رأسو ىي رؤس الشجسة الخس اسضة التي تذكِّ
األساسي الحي يسثِّل الحساية. َؼ ىي رمد أنثػي. َؼ الجائخة السخسػمة حػؿ جدج 

شَدب إلى التشاغع بضغ الخجل كالسخأة. فَ العاري ىي رسالة مغ دافشذي تذضخ  الخجل
يحا الدبب كانت أجداء الخط في الشجسة الخساسضة كميا تداكي الخقع اإلليي، ك ل

ية األنثى السقجَّسة. الكساؿ السراحب ِؿ اإللئسا رمدا لمجساؿ ك الشجسة الخساسضة دا
أبحاث في ىحه سدائل لع تكغ غخيبة عمى سارك، َفيػ أيزا لو اىتسامات ك ىحه ال

يحه الجدئضة حػؿ الشجسة الخساسضة ك الساكرائضة. لكشَّو ُأْعِجَب بِ  العمـػ الفمكضة
". ك َتَػقََّع أْف تكػف ك لػحة دافشذي"الخجل الفضتخكفي لية األنثىعالقتيا ِب اإل 

لجى شارؽ معمػمات شبضية حػؿ الشجـػ األُخخى، َؾ تمظ التي تعبجىا، أك ِؿ َنُقْل، 
َؾ شعػب  ليا عمى أعالميا ك دكر حكػماتيا. التي تأخحىا شعػب متعجدة رمػزا

                                   خائضل.                                         السايا ك السالكي ك األمازيغ ك األمخيكاف ك إس
َشَكَخ سارك شارؽ عمى ىحه السعمػمات التفرضمضة حػؿ الشجسة الخساسضة. تبادؿ 

، ك َلسََّح إلى َلْفتة ذكضة حػؿ الذعػب التي ال  بقضة معو السعمػمات حػؿ الشجـػ
، أك ال ُتْبخ  زىا عمشضة عمى راياتيا ك أعالميا الػششضة ك القػمضة، ك تقجِّس الشجـػ

قاؿ: إنَّشي أعتقج يا شارؽ ِب أفَّ العالع كمو ُيَقجِّس الشجسة الخساسضة، أك الشجـػ 
عالمة كششضة ب التي لع َتَزعيا عمى أعالميا كقرػرىا كَ ِب شكٍل عاـ. َؼ الذعػ 

رمد كاضح  َخحَت آنفا، ىػك قػمضة، َؼ ىي َتَزُع الشدخ عمضيا، ك الشدخ، كسا شَ 
ضَت ىشا أريج مشَظ مقاربة حػؿ الشجسة الدجاسضة، َؾ التي أتَ ِؿ الشجسة الخساسضة. ك 

ربَّسا نرل إلى الدبب الحي َاّدى إلى َتْحقضخىا، عمى بيا حػؿ الشجسة الخساسضة، ك 
                            األقل في ىحا الذخؽ ك في العالع اإلسالمي.                                    

طع الذعػب تخفع سعفي مالحطتَظ الجػىخية يا سارك! كأكثخ مغ ذلظ، فَ أنَت ُمحّق 
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أّما الشجسة الدجاسضة، الخساسضة ك الشدخ( عمى راياتيا.  الشجسة)الخمديغ معا
ي جسعتشي مع عالع نجسة داكد، أك نجسة إسخائضل، َؼ إّنشي أتحكَّخ جضجا الجمدة الت

الخمػز، البخكفدػر غداف الجبضمي. كشُت حضشحاؾ قج أنيضُت الدشة مدانضات ك في ال
األكلى مغ البحث استعجادا ِؿ اشخكحة الجكتػراة في عمـػ التاريخ ك اآلثار. في 

تمظ الجمدة تحجثشا عغ السضثػلػجضا ك عغ آلية الذعػب القجيسة ك مقجساتيع ك 
. ثشي عغ الشجـػ الدباعضة،  الخمػز السترمة بيا، ك كاف مغ ضسشيا الشجـػ َحجَّ

أخضخا سضة، ك الصبع الشجسة الخساالذبضية ِب إىمضمضج الذسذ، ك بِ  التداعضة ك تمظ
عمى كرقة بضزاء، ك أذكُخ، حضشيا، أنَّو أخَح قمسا كرسَع مثمثا الشجسة الدجاسضة. 

 َرَسَع ثالثة مدتقضسات نازلة مغ رؤس السثمث عمى األضالع السقابمة ليا. تقاشعت
مغ ثع شخَع في َشْخِح خػاص ىحا ك  السدتقضسات في نقصة داخل السثمث. ىحه

السثمث ك السدتقضسات الشازلة مغ رؤسو) شبعا ىحه السعمػمات كشا نحرل عمضيا 
في السخحمة االعجادية ك الثانػية(، قائال: انطخ يا شارؽ إلى ىحا السثمث! َؼ ىػ 

زكاياه الثالث أيزا متداكية.  ية كمتداكي األضالع. أضالعو الثالثة متداك 
في الػقت ىي ىحا السثمث ىي مشرفات الدكايا، ك السدتقضسات التي تخاىا داخل 

متػسصات األضالع الستعمقة بيا. نقصة تقاشع ىحه السدتقضسات نفدو ارتفاعات ك 
ىي مخكد الجائخة التي تحتزغ السثمث مغ رؤسو الثالث. ك ىي نقصة االرتكاز، 

د العجالة ك السداكاة، العضغ الداىخة أبجا عمى ثبات السداكاة ك نقصة القػة، مخك
مث السشتطع يبعث عمى استسخار االنتطاـ في كضشػنة ىحا السثمث اإلليي. ىحا السث

حا الذكل ىػ في أماف ك الدكضشة، َؼ كّل ما يخصخ لظ عمى باؿ في ىالصسأنضشة ك 
شيء يخزُّ ك التفكضخ في أيِّ انتطاـ. َؼ ال حاجة بَظ ِؿ القمق ك البحث استقخار ك 

قج صشعػا مثمثات يػ اإللو ِب ذاتو. حتى أفَّ بعس الذعػب ىحا السثمث الكػني. فَ 
اشضغ بعاد الذخكر ك الذضكَثبَّتػا في مخاكدىا عضػنا، كراحػا يدتعسمػنيا َؾ تسائع إل 

ايا إفَّ ىحا السثمث الكػني ىػ مثمث إليي مشتطع. فضو الدك عشيع ك عغ مستمكاتيع. 
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االرتفاعات، عشاصخه البقضة)اكية، ك ة أيزا متداألضالع الثالثالثالث متداكية ك 
مشصبقة بعزيا عمى بعزيا اآلخخ ك متداكية فضسا  (السشرفات، الستػسصات

بضشيا. إفَّ جسضع عشاصخ ىحا السثمث متػازنة متداكية مدتقخة، ك كّل ثالثة 
ج في عشرخ كاحٍج مداٍك ِؿ الث ج في عشاصخ مشو تتػحَّ الثة. األضالع الثالثة تتػحَّ

ضمع كاحجة. الدكايا الثالث تشجمج في زاكية كاحجة مداكية ِؿ البقضة، ك كحلظ 
في كاحٍج يسثميا في كلِّ  إنَّيا ثالثضاتك االرتفاعات.السشرفات ك الستػسصات 

ألسػد، اضس ك مشو انبثَق األباف ك مكاف. مشو يبجأ الالمتشاه ك في كلِّ زمشيء، ك 
الحكخ... ىحا الػاحج يبقى متذبِّثا ِب محضط خضخ كالذخ، الضغ كالضانغ، األنثى ك ال

ما حاضشتو مشتجا مع دائختو السقجَّسة كاحجاٍت غضَخ مشتيضة، ِب حضث ُتَذكِّل أرقا
ُأخخى إليضة. أعجادا مقجَّسة ك ُأخخى مجنَّدة. يبقى تحػي حقػليا أعجادا شضصانضة ك 
            ك الفداد في األرض.                                                                                  الػاحج السصمق أساس الصغضاف

 األنثى. ألعمى كقاعجتو في األسفل(إنَّو رسَع مثمثا رأسو في اأنطخ إلى ىحا السثمث)

 

 

 .                                                                 الحْع أكتافيا الزضقة ك كركيا العخيس

 رأسو في األسفل( َؼ ىػ الحكخأّما ىحا السثمث)رسَع مثمثا قاعجتو في األعمى ك 

 

  

يسا مثمثاف متػازناف إليضاف. أنَّ أكتاٌؼ عخيزة ك كرؾ ضضِّق. ِبالصبع أنََّظ لع تشَذ بِ 
َضْخَتِخؽ الحكخ عس، أْي ندكِّجيسا مع بعزيسا. لِ الباآلف ِؿ ُنْجخميسا في بعزيسا ك 
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مثضغ إليضضغ متػازنضغ األنثى، أك تختخؽ األنثى الحكخ؛ َؼ إنََّظ َس تحرل عمى مث
متجاخمضغ بعزيسا في بعزيسا اآلخخ، َؼ أّية قػة في الكػف تدتصضع متذابكضغ ك 

إمكانيا فرل تالحع أرضضة بِ  أفَّ ىشاؾ قػةِب تػازف الستػازف؟ ىل تعتقج بِ  أف تخلَ 
ؿ إلى نجسة متسّضد الستػازنة؟ بضغ العشاصخ التػازف اإلليي  ة عغ ىحا التداكج يتحػَّ

خساسضة تي تخسسيا الذعػب ىي، في الغالب، الشجـػ النجـػ الدساء التي نخاىا. فَ 
مَ  د الكامل االتحاْت مغ عسمضة الدكاج بضغ األنثى كالحكخ،الخؤس، أّما ىحه التي َتَذكَّ

كانت الرجفة ىي التي  ال أدري إفْ يي سجاسضة الخؤس.األنثى كالحكخ، فَ  بضغ
ي الدبب الحي يجعل ىحه األكشاف ال أدر دفعتيا أِلْف تكػَف نجسة بشي إسخائضل، ك 

ػجػدىا َيْمَعشػف ىحه الشجسة. ربَّسا لِ َيْذتسػف ك   اإلسالمضةكالجكؿ كالسسالظ العخبضة ك 
يسكغ أْف يكػف سا يخبصػنيا ِبالساسػنضة العالسضة، ك سخائضمي، أك ربَّ في قمب الَعَمع اإل

                                  الدبب َأْبَعَج مغ ذلظ. أْف يكػف لو عالقة ِب ِبشي قضشقاع ك ُقَخيطة ك غار َحّخاء؟!                                             

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Star_of_David.svg
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سة ىي نجسة داؤد، ك كانت ُتعَخؼ أيزا ِب اسع "شعار سمضساف"، ختْع ىحه الشج
سمضساف الحي َمَيَخ بو قجس األقجاس حضث كاف ُيْعَتَقج ِب أفَّ اإللو ييػا ك اإللية 
، ثع اتخحىا،  سكضشة كانا يدكشانو. كانت في يـػ مغ األياـ رمدا ِؿ كيشة الشجـػ

كفي كلِّ األحػاؿ، يسكغ  سمكة الضيػدية.مسل سمضساف شعارامغ داؤد ك فضسا بعج، كّل 
                                                                                                       الشجسة الدجاسضة نجسة َتَجّجد الحضاة، نجسة الحب، الخرب، التػازف. اعتبار 

ة داكد، أك ختع سمضساف، ك كاف شارؽ يدتسع إلضو ِب انتباه ك خاصة حػؿ نجس
كانت لجيو معمػمات، أك تفدضخات حػليا مغ كجية نطخ مجارس مختمفة، أك حتى 
يسكغ القػؿ مغ كجية نطخ أدياف مختمفة. أراد أْف يتأكج مغ معمػماتو مغ مرجر 

كاف  َشكٍل مباشخ.يصخح عمضو الدؤاؿ ِب َؾ العالع غداف، لكشو كاف يخجل أْف 
ستحغ معمػمات البخكفدػر غداف. ِلحلظ اتبع أسمػب أنَّو يكك  يبجك، أف مغ يخذى

و إلضو قائال: أعتقج يا استاذ التداؤؿ كالحػار ك  كىحا أفَّ ىحا الذخح غداف بِ َتػجَّ
أَتْضَت  اجتيادؾ الذخري في مدألة السثمثات التيالتفكضظ الخمدي ىػ تفدضخؾ ك 

افَّ آلخخ يعخؼ بِ االستاذ غداف، ىػ ا ِب الزبط يا شارؽ! أجابعمى ذكخىا. 
مغ كجية نطخ  شارؽ لجيو شيء يخيج التحّقَق مشو. ىشاؾ تفدضخ مدضحي، أيْ 

 أيزا ىشاؾ تفدضخ دمحمي ِؿ ىحه السثمثات. التفدضخ الالىػتيالالىػت السدضحي، ك 
األسفل ك ىػ قاعجتو في الي: ىشاؾ مثمث رأسو في األعمى ك السدضحي( يقػؿ الت)

كف ِب الدضف، سضف فارس اليضكل، ك ىحا السثمث يسثِّل الدضف، ك ربَّسا يقرج
 يخمد، ِب التالي، إلى الحكخ.
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ك ىػ يسثِّل الكأس، الخحع، ك  رأسو في األسفلكمثمث آخخ قاعجتو في األعمى ك 
 بالتالي يخمد إلى األنثى. إلى الكأس. 

 

 

 الكأس... األنثى       

 نحرل عمى الشجسة الدجاسضة. األنثى، بضغ السثمثضغ، بضغ الحكخ ك  التداكجكبِ   

  .الشجسة التي تحسي قجس األقجاس

          كضف تشذأ الشجسة الدجاسضة مغ السشطػر السحسجي؟                                                
            ىحا الحقل مغ اآلية: "ف ك القمع ك ما يدصخكف"  يبجأ السذتغمػف في

 ،حضاة كاممةِب قػلو: ِب أنَّشا أماـ فمدفة يشصمق صاحب ىحا الخأي مغ ىحه اآلية ك 
أفَّ "ف" لضدت نقصة بجاية فقط، بل ىي بجاية تشاسمت ك تحجدت نذأة كصضخكرة، ك 

ذكل ترػر ىحا الػعاء بِ حاكلشا أْف ن لػ بداشة ىي كعاء شامل.ضخكرة، ك بِ في ص
ىشجسي، كضف تخى َس يبجك ذلظ؟                                                                                      

لقج بجأ الشػف ِب نقصة ثع نسا ِب شكل مدتسخ عمى شكل خصضغ مشفخجضغ عْبَخ 
 دَ عمسشا أفَّ "القمع" حجَّ مثمث يدداد نسػه ِب استسخار. نقػؿ يشسػ ِب استسخار مع 

ر، ك ضكػف عمضو حجع مدبقا ما سَ  مدار ىحا السثمث. إذف نحغ أماـ مثمث نػف مقجَّ
ك مثمث نػف قضج الشسػ داخل السثمث السقجر ِؿ يشصبق عمضو بجءًا ك نياية. ك في 
 عسمضة تحقق ىحا القجر ىشاؾ ىامر ِؿ البذخ ىػ ما يدصخه البذخ ِب أنفديع. 
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                    هللا                            

 

 

 

 

 

عمى الرعضج العسمي ِب شبضعة الحاؿ لشا أْف نترػر السثمث ىشا ىخما. بجأ ِب  
حجخ البشبغ تساما مثمسا كاف الترػر في مرخ ِؿ يشسػ ك يرضخ ىخما، ك ىػ في 

دتػدع ِؿ األمػات. إفَّ مدتػدع، أي مدتقخ ِؿ األحضاء ك منفذ الػقت مدتقخ ك 
لحضاة... ىػ رسَع الترّػر، صشَع ايعبِّخ عغ إرادة الخالق..   ميـخالقمع ِبالشدبة ل

َد الحكخ كاألنثى، ك  ىػ الحي أنطَخ إبمضذ في أف يسكَث في جدع آدـ، ىػ الحي حجَّ
شػع مغ حضث الجشذ إلى ذكخ ك ك مغ ثعَّ أف يتػاجج في كلِّ ندمو. إفَّ انقداـ ال

جابي ك إي سالب.أنثى يعشي أفَّ الحضاة ىي نتاج قخاف بضغ عشرخيغ مػجب ك 
مغ ناحضة الجشذ إّف مثمث الشػف يجب أْف ُيَعبَّخ عشو (. عشجئح، فَ  -سمبي) + ك 

جػد ( يسثِّل األنثى، عمى أساس ترّػر ك  -) ِب َكْضِع إشارتي) + ( يسثِّل الحكخ ك
يتابع ضة التكاثخ الحضػي. ىحا ىػ محػر عسميقدسو إلى نرفضغ، ك خط عسػدي 

لرخاع اإلندانضة ك قج عاشت اشجج األفكار مو قائال: كىكحا سَ السفكِّخ السحسجي تحمض
ى تصػر قجرة قاد ىحا الرخاع إلبضغ االتجاىات الخحسانضة كاالتجاىات الذضصانضة، ك 

ىحه عسمضة بشضػية فكخية، ىي خد. ك العقل عمى التفكضخ كعصاءاتو أيزا ِب شكٍل مصّ 
قاعجة أك أساس أك محػر عسمضة التصػر الحزاري، ك ىحا ىػ" ك ما يدصخكف". 

  نون

 مؤنث مذكر

+ - 

 نسل و صيرورة
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صار لداما عمضشا، إذف، أْف نخسَع مثمثا ججيجا يشقدع إلى سمبي ك إيجابي عمى 
 أساس فكخي بحت.                 

 هللا                                  
 

 

 

 
               

                  ُمَعخقل                              َبّشاء            

  )شضصاني)                                 ))رحساني        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
َل مثمثا ثالثا يشقدع فضو الدكاف إلى أحضاء ك أمػا ت، كسا بات ِب كْسعشا أْف نتَخضَّ

 (                                                                             مدتقخ ك مدتػدع)يزّسيع كعاء كاحج 

 هللا                             

      

 

 

 

 
- 

 مذكر مؤنث

+ + 

    - + 

 أمػات أحضاء
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 في الخػض مغ بجَّ  ال كاف داكد، نجسة إلى السحسجي السشطػر يرل كلكي
 تخزع َفيي. كمزامضشيا أشكاليا باعجتكت تبمػرت ميسا التي الجدئضة السثمثات

 تفتخض، السػضػع ىحا في السحسجية الفمدفة .الشػف  مثمث األعطع، مسثمثل حتسا
 ِباالعتساد كذلظ. اسخائضل بشي مغ ىػ الزالؿ بػاسضخ أصل أفَّ  عمى تؤكِّج بل،
 حضث" شػ"لداف عمى الفخاعشة، زمغ إلى يعػد مرخي، مضثػلػجي نز عمى
                                                      الخمػد ربّ  الػجػد سخمجيّ  الدشضغ، ربّ  ة،الحضا أنا":يقػؿ
 في تفشػت ك شػ أنجبَ  حضشسا جاللو ِب  أتـػ صاغو الحي األكبخ االبغ

 . "ثالثا بات ثع كاحجا كاف أفْ  كقتَ  ىمضػبػلضذ،

 عمى قامت كاضحة شخؾ عقضجة أماـ نحغ السحسجي، السفكخ يقػؿ إذف، ىشا
 يحىب مباشخة ك. الكػف  ك األلػىضة محػر تفشػت ك شػ مغ جعمت ِبحضث التثمضث

 جخى  الحي قابضل أي سػ، أي، شػ، أفَّ : مفادىا التي ك الشتضجة، إلى السفكخ ىحا
. تاريخضا الكػف  عخفو الحي األكؿ الزالؿ مثمث ىػ إسخائضل، بشي ِقَبل مغ تألضيو

                                                   !   الدجاسضة؟ إسخائضل نجسة ُتَسثِّمو الحي ما: أنفديع عمى التالي الدؤاؿ يصخحػف  ك
 ك السذّػشة السقجمة مغ الخغع ِب  الجػىخي، الدؤاؿ ىػ ىحا شارؽ، قاؿ !جضج

 استاذ، يا ذلظ مغ ِبالخغع... الدضاسة ك العقضجة ك كالجيغ الفمدفة بضغ الستذابكة
                                                                                  مشطػرىع؟ مغ اإلجابة عمى عثختَ  ىل
 لحطات بعج قاؿ ك َتَذّػْش، ك استغخاب حخكة في حاجبضو رفعَ  ك الدفمى شَفَتو َمطَّ 
 تيال ىحه مشيا ك قخأتيا، التي السحسجية السخصػشات ك الجراسات في: التفكضخ مغ
 القرز ِبَدْخدِ  كيبجأكف ( قخآنيع)كتابيع مغ يشصمقػف  أنَّيع ىي السذكمة. يجيَّ  بضغ

 ك... القجيسة الذعػب أدياف مغ  كَصْػب، َحْجٍب  كلِّ  مغ الخخافات ك األساشضخ ك
 السجخل بعج ك ىشا، ك. يجَّعػف  ما مع تشدجع كي كّميا الشرػص (اعشاؽ) يمَػْكفَ 

:        كتابيع مغ ِبجسمة ك" ف" أؿ مثمث األعطع، السثمث شخيق عغ السػضػع إلى
 الحب، الزسضخ، الحق، مثمثات، يخسع السفكخ راح ،"يدصخكف  ما ك القمع ك ف"
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 الحي الدؤاؿ عمى الجػاب إلى يقفد ثع مغ ك ،...التدضب االستبجاد، الدمصة،
                                ! الدجاسضة؟ إسخائضل نجسة تسثمو الحي ما: ُشِخحَ 

خُ  كشتُ  أنا ؼَ . أْدَىَذشي شارؽ، يا الجػاب،  إجابة عمى معثػرملِ  نفدي ُأَحزِّ
 أنَّو عمضو، الستَّفق مغ: التالي كاف قخأتو ما لكغ... فمدفضة الىػتضة، مضثػلػجضة،

 العخب بضغ العالقات في الذخخ لػال ك كضعفيع، كالسدمسضغ العخب انقداـ لػال
 دكلة قضاـ كاف ما ؿَ  ثانضة، جية مغ السدضحي الغخب بضغ ك جية مغ كالسدمسضغ

 كاف ما ؿَ  ك... األحػاؿ مغ حاؿٍ  أيِّ  ِب  مسكشا أمخاً  العذخيغ القخف  في إسخائضل
ؿ قج داكد نجسة أنَّو َزَعسػا الحي الخدري  الخكي  داكد نجع  ِلكضاف َعَمع إلى تحػَّ

  : قائال استشتاجاتو السحسجي السفّكخ يتابع ك. السقجس بضت أرض عمى قاـ دخضل
 تعشضو ما عخفشا أفْ  بعج: الدؤاؿ عمى يجضب  الشجع؟ ىحا حكاية ما لكغ، ك

 باسػر، ِب  السثمث مقابمة معشى في أكال نفكِّخ أفْ  ِبػسعشا بات كالبػاسضخ، السثمثات
 يتػجَّب عشجئح،. (صفخ)ىي القضسة أفَّ  تعشي السقابمة ىحه إفَّ ! مقمػب مثمث أي

 نجسة شكل عمى كضعيسا حرضمة أفَّ  شالسا السثمثاف يسثِّل َمغْ : التداؤؿ عمضشا
. تجمضخىا اإلسخائضمضضغ ييع التي األشخاؼ يسثالف أنيسا بجَّ  ال. صفخ ىي سجاسضة

 الػاقع إنَّو. القضاـ مغ إسخائضل دكلة تسكضغ إلى أّدى الحي الػاقع في نفّكخ ؿِ  عشجئح
 عمى قائسة مجتسعات بضغ االنقداـ اإلسالمي، العخبي لرعضجا عمى فضو ساد الحي

 الغخب فضو شغى الحي الػضع ىػ ك. االستبجاد عمى قائسة أخخى  ك التدّضب
                                                .                                  االستغالؿ ك االستبجاد عمضو مارَس  ك اإلسالمي العخبي العالع عمى االستعساري 

َمت التدضب ك االستبجاد مثمثي اجتساع حرضمة  إسخائضل نجسة داكد، نجسة إذف شكَّ
غ إسخائضل كانت ما ؿَ  دكنيسا ِب  إذْ . الدجاسضة  في ليا قجـ مػشئ إيجاد مغ تتسكَّ
د ضمَّت ؿَ  ك فمدصضغ،  ئحجعش. فكخة ؾَ  حتى ذبمت أك أصحابيا عشج فكخة مجخَّ
 :التالي التحجيج كْفقَ  الدجاسضة إسخائضل نجسة ْسعَ رَ  ندتصضع
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 كجػد سخُّ  ىسا. االستبجاد باسػر ك التدضب باسػر... باسػراف بل مثمثاف، إنيسا
           :                                             تعالى قػلو معشى دقضق نحػٍ  عمى نفيع عشجئح. اآلف حتى استسخارىا ك إسخائضل

".                                                         أنفديع ِب  ما يغضخكا حتى قـػ ِب  ما هللا يغّضخ ال"
 ك الدضاسضة ك االجتساعضة األكضاع معالجة يقتزي األنفذ ِب  ما تغضضخ إفَّ 

 ىحا ك. التدضب ك االستبجاد مثمثي مغ التحخر يكفل ما ِب   إلخ...االقترادية
 ىحا رأس عمى ك أمتشا، في األمشاء ؿِ  السبشخى  طاـن بخنامج كْفقَ  يتع التغضضخ

                   :                                                              البخنامج
   .                                                           االستعسار ك إسخائضل ضجّ  الجياد َخْػض* 
   .                                                       اإلسالمي العخبي السجتسع ؿِ  الحقضقي البعث* 
    .                                                        األجشبضة البمجاف في األمػاؿ إيجاع معارضة* 
     .                               اإلسالمضة ك العخبضة الدمصات مع الدضاسضة السذاكل إثارة عغ الَكفّ * 
 .                                            ضخاكة ك عشفٍ  ِب  ترفضتيا ك الساسػنضة الحخكات َرْصج* 

 هللا يرى 

 
 ارتجال

 

 انتهازية

 

 تعّسف

 

 خضوع

 

يرى  هللا  
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 األمة أمشاء ؿِ ( ُيخى  ؿِ  ُبشيَ  الحي)السبشخى  نطاـ بخنامج في أخخى  بشػد ىشاؾ شبعا
 .         اإلسالمضة

 عمى غخيبا لضذ الشيج ىحا كلٍّ  عمى! (شارؽ  قاؿ)عجضب ك غخيب تفدضخ -
؟ ؿِ  تفدضخىع مغ أفزلَ  التفدضخ ىحا يكػف  َس  ىلْ  ؼَ  السحسجية، العقضجة  الشجـػ

 ؾَ  ُتْدَتْخَجـ أيزا ىي ك زيشة، ىي مخَّة ك الدساء في معمَّقة قشاديل ىي مخَّة ؼَ 
 أنا... شضغ مغ حسأة في تغضب كتابيع في الذسذ ك. األعجاء تزخب ؿِ  رجػـٍ 
 ليا عالقة ال ك كضجية  سضاسضة، ىي داكد نجسة ؿِ  مقاربتيع  أفَّ  ِب  استاذ يا أرى 
                                           .كالسضثػلػجضا كالخمػز كالعمع الفكخ ِب 

 ِب  شارؽ، صجيقو عمى التعخُّؼِ  ؿِ  لو الفخصة إتاحة عمى القجر يذكخ سارك كاف
 الخفاؽ، بمج ِباتجاه الباخخة ضيخ عمى فضو كانا الحي لضـػا ذلظ في البحتة، الرجفة

 عّمّضة مغ مجسػعة يعاشخ ِبأنَّو سارك اكتذف. الخفاؽ بمج جامعات إلى ِباألحخى  أك
 الخصضغ الشقاش سسعَ . البحث في كالحضادية كالحكاء ِبالعمـػ مقتجر شباب. القـػ
 السػاضضع ؿِ  ك ليسا، عضجاس كاف. شارؽ  صجيقو إلضو َنَقلَ  كسا بضشيسا، دار الحي
 . القبمضة ك الجيشضة قجسضتيا ك تاريخضتيا في يبحثاف كانا التي

 الذخؽ  ِليحا ِبخؤيتي التذبُّثَ  إلى يجفعشي شارؽ، يا اآلف مشظَ  سسعتو الحي إفَّ  -
 الحزاري، ِبتاريخو الذخؽ  ىحا شبعا. كّمو العالع في تأثضخه ِباألحخى، أك كعالقتو،

 االمبخاشػريات مشح اندضابو ِب  الذخؽ  ىحا. الجيشي ك الجنضػي  ي،الجمػ  اإلنداني،
، ىحا إلى ك الستعّجدة اآللية ذات األدياف ك  .صضخكرتو في انقصاع دكف  ك الضـػ

 إلى قػة عشاصخ يستمظ ىل ك العالع، في الذخؽ  ىحا تأثضخ ؿِ  رؤيتظَ  ىي ما ك – 
 سمَّسشا لػ شارؽ، قاؿ سارك، اي ثعَّ  العالع؟ في التأثضخ مغ ُتَسكِّشو التي الجرجة
 ما التالي؛ ىػ ىشا، الدؤاؿ، ك العالع، في يؤثِّخ سػؼ الذخؽ  ىحا أفَّ  ِب  ججال،
             العالع؟ في التأثضخ ىحا يفزي َس  نتضجة أّية إلى أك التأثضخ، ىحا شبضعة
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 َس  ك الكػني، الحخيق إشعاؿ ِب  َسشبجأ األصّح، ِب  أك نداىع، َس  ِبأنشا أعتقج -
 يعتسج ال ذكختو، الحي التأثضخ. مشو األكبخ الجدء أك نضخانو، ؿِ  الحصبَ  نحغ نكػف 
 حزارات في فعمشاه ما تخى  ال أَ . الشخجدضة الغباء، الجيل، عمى إّنسا ك القػة عمى

 آليتيع، دمَّْخنا إّنشا السضالدي؟ الدابع القخف  مشح استعسخناىا التي الذعػب كثقافات
 أيَّة إلى تعخؼ ىل. كمدتقبميع حاضخىع ،تاريخيع غاتيع،ل ثقافتيع، تخاثيع،
 كحلظ ك األردني؛ الذعب يشتسي الىػتضة ك قضسضة مشطػمة أك ثقافة، أك حزارة،
 ! العخبي؟ السغخب ِب، ُيَدّسى ما شعػب، ك الخافجيغ ك الذاـ بالد شعػب

 في خصضخال ك الحّداس السػضػع ىحا في سارك، يا كبضخ ّحجٍّ  إلى أكافقظ، إّني –
 الساء أك البيجة، سائل مغ قمضال نذخب ؿِ  نحىب دعشا اآلف،  أّما. نفدو الػقت
 . ؽ خَ العَ  عغ الدعػديػف  يقػؿ كسا الحار،
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-18- 
 دقائق العذخ إلى ُتذضخ الداعة كانت. الفشجؽ في غخفتو بمكػف  إلى سارك َخَخجَ 
 عخؽ )األردني لبيجةا سائل مغ( شارؽ  ك ىػ)شخبا قج كانا .المضل مشترف بعج

 كانت. عمضو الستخاكع األخزخ العفغ مغ الجماغ تشطضف ؿِ  يكفي ما ،(الدعسضط
. الخبضع أزىار فػؽ  الشحالت كسا كتتخاقز، ُتذعذع كانت كالشجـػ صافضة، الدساء

رَ  .البجيعة المػحة يتأمَّل راح  يكػفَ  أفْ  تسّشى األحخى، ِب  أك مشيا، جدءا نفدو َتَرػَّ
ؾ أنَّيا، ِب  لو تيّضاْ  نجسة، يخاقب كاف. الخارؽ  التذكضل ىحا مغ جدءا  أنَّيا ك تتحخَّ
دَ  .الججي بخج مغ الغخب نحػ تدضخ  فػؽ  مغ .الذخؽ  مغ قجكميا مكاف َحجَّ

 مسمكة في الخئضذ اِللذارع العسالقة الخخامضة كاألعسجة بابل، في السعمَّقة الحجائق
 إلى يالحقيا كاف .الجضدة كأىخامات دضشاءكال أكرشمضع فػؽ  مخكرىا َتَػقَّعَ  .زنػبضا
 في ناضخيو عغ مّخة، مغ أكثخَ  تزضع، كادت. الزخسة السدالت ك الشضل حضث
 ك األفالؾ ك الشجـػ عػالع إلى انتقلَ  قج كاف األثشاء، في. الستخاقرة الشجـػ زحسة

 ونفد رأى .البذخية الخؤية حجكد اختخقت قج الثالثة عضشو كانت .الكػنضة الفشػف 
 إنَّو .األىخامات مشصقة يغسخ شضفيا حضث الدساء، في الدابحة الشجسة تحت ىشاؾ
 تكػف  قج التي البخديات عغ يبحثُ  اليػؿ، أبي أقجاـ عشج الشجسة شعاع تحت اآلف
 كاف. َنْذَػتو قّسة في ىػ ك ضيخه امتصى. األعمى إلى تدمَّقَ . أقجامو تحت أةمخبَّ 

ج نات عغ َفتََّر . ذاتو الغزشفخ لبجة جاعبي أنَّو ؾَ  ك عشقو عمى ُيَسدِّ  كيشة مجكَّ
 َحَكَع، بو الحي الجستػر عغ.أكزيخيذ ك إيديذ زكاج كثائق عغ مسفضذ،
 عثخَ . أسشانو بضغ لدانو، تحت أذنضو، في َبَحثَ . السرخية اآللية ُمَجسَّعَ  ىػريذ،

 القخيب الصخؼ في الحقغ أسفل إلى ِبخأسو ماؿ. ذقشو تحت محفػر َخْتعٍ  شبو عمى
 الجائخي، الختع داخل السحفػر الشقر في يسعغُ  راح ك أذنو، مغ الضسشى الجية مغ
. الخارؽ  الفشي عسمو عمى الفشاف،تػقضعو َخْتعُ  إنو. إنذات األربعة قصخه يتجاكز لع
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َز   كانت. مشو متقابمضغ جدئضغ في الشخخ مغ بعزا متجاكزا الختع، محتػى  َتَفحَّ
 المػف  بشفدجضة البتالت خساسضة كردة عغ عبارة ْتعٍ الخَ  في السحفػرة الخسسة
 فضو ك الفشاف، تػقضع ؿِ  الخئضذ المػف  ىػ الغامق البشفدجي المػف  إفَّ . غامقو
 الشفخ مجّخد ِب  ك. أصفخ لػف  الدىخة مخكد في ك فاتح بشفدجي ك أسػد لػف  أيزا
 الختع كاف. كاضحة تطيخ األلػاف صارت عمضو، مغ الغبار إزالة ؿِ  الختع عمى

 في بعضجا راح ك ممّضا، الدىخة تأمَّلَ . الدكايا حاد مثمث عمى أسفمو في مختكدا
 أيزا ك األصػات، ك الحخكات ك التخاتضل في تخبئيا التي كالخمػز الجيشضة الصقػس

 العبادة شقػس أداء أثشاء يختجكنيا التي األثػاب ألػاف ك الكيشة لباس شكل في
 ِبالسثمث تخبصيا التي كالعالقة الدىخة مكّػنات تفدضخ حاكؿ. السقجَّسة ىضاكميع في

 ك مباشخة، اليػؿ أبي خمف الذامخ األكبخ اليـخ إلى التفتَ ! فجأة. ليا الحامل
. السثمث زكايا في متػّضعة أرقاـ إلى انتبو السخَّة ىحه كفي السثمث، إلى الشطخ أعاد
 رأيو استقخَّ  أفْ  إلى السثمثك  اليـخ بضغ برخه يشقل صار. ( 88) العجد زاكية كلّ  في

 في الستداكية األعجاد أّما. األكبخ اليـخ ؿِ  السثمث محاكاة بضشيسا، السصابقة عمى
 عغ الشطخ َصْخؼِ  ِب  األضالع، متداكي  ىػ السثمث أفَّ  عمى دلضل ىي ؼَ  الدكايا
 (66)تداكي  مشيا كاحجة كلّ  كالتي األضالع الستداكي  السثمث في الدكايا قضاس
 السثمث ىحا َفَكْػف . كاليـخ السثمث بضغ الخبط تفضج معمػمة يدتشتجَ  أفْ  حاكؿ. درجة

 88الخقع أّما. ألػانيا  الدىخة رمػز معاني معخفة عمى يداعج لع األضالع متداكي 
 مثمث أيّ  زكايا مجسػع ألفَّ  ذلظ ك اإلشالؽ، عمى الداكية قضسة لضذ ِبالتأكضج ؼَ 
/.                                                                                              33/ ىػ ؼَ  عجاداأل ىحه مجسػع أّما درجة/  816/ ىػ

 إلضيا، تذضخ التي كالخمػز األعجاد عمع كاستحزخ.األكبخ اليـخ كجو السثمث اعتبخَ 
 ُأخخى  ك ةمقجَّس سساكية أعجاد ِبػجػد يعتقج كاف. عجدٍ  كلِّ  في الكامشة السعاني أك

 الػاحج،: ؾَ  السقجَّسة الشبضمة، األعجاد ِب  التفكضخ عاكد. مجنَّدة شضصانضة أرضضة،
 اىتسامو َركَّدَ  ؼَ  اآلف أّما. إلخ...ثالثضغ ك ثالثة ك العذخيغ، ك الػاحج الدبعة،
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 عاشيا التي الدشضغ عجد ىػ ؼَ  مقجَّسا، العجد ىحا يعتبخ كاف/.  33/ العجد في
ج اإللو  في األعمىك  األخضخة الجرجة كىػ األرض، عمى السدضح شخز في الستجدِّ

 درجة ىػ ك الساسػني، التشطضع أك السشطسة، في العزػية سمَّعَ  الساسػني ارتقاء
رَ  األثشاء في. نطخياتو ك أبحاثو في نضػتغ اعتسجىا التي الغمضاف  إلى الرعػد قخَّ

دَ  ك األكبخ، اليـخ . (33)العجد عمى معتسجا سػديا،ع ك أفقضا صعػده، إحجاثضات َحجَّ
، قاعجة عشج كقفَ  ،ل األمامي الػجو يذّكمو الحي العسالؽ السثمث أماـ اليـخ  ميـخ
 كالثالثضغ، الثالثة القصعة عشج تَػقَّفَ . ِلمقاعجة الضسشى الداكية مغ الحجارة َيُعجُّ  كراحَ 
 جمَذ  ىشاؾ/.  33/ (الَجَرَجة)القصعة إلى كصلَ  أفْ  إلى األعمى إلى الرعػد كبجأَ 
َمتيا التي السرصبة عمى  ىػاءً  يدتشذقَ  ك ِلضدتخيح كالثالثضغ، الثالثة الَحَجَخة َشكَّ
. العسالؽ اليـخ اماـ صغضخا بجا الحي اليػؿ، أبي إلى نطخَ .االرتفاع ذلظ مغ نقّضا

 بضغ ك ،/ 33/ الخقع ك الدىخة ؿِ  الحامل السثمث بضغ تخبط ما، عالقة إيجاد حاكؿ
 زىخة ثسة تكػف  أفْ  يسكغ ىل... عمضيا يجمذ التي الثالثضغ ك الثالثة َجَخةالحَ 

... الَحَجخة؟ ىحه تحت مخبَّا اليػؿ أبػ بشاء سخّ  يكػف  السكاف،أك ىحا في محفػضة
 فػقيا،.. بيا السحضصة األرجاء كلِّ  في َبحثَ . كالمسذ الشطخ ِب  الَحَجخة جدع غَ عايَ 

 الكذف، يسكغ معمػمة إلى تذضخ أثخٍ  أيّ  عمى يدتجؿ لع أنَّو إالّ  جػانبيا، ك تحتيا
 َفَعلَ . المغد َحلِّ  في يفضج شيء إلى يؤّدي سّخيٍّ  مجخلٍ  أك مخباٍ  عغ خالليا، مغ

 الجشػبضة ك الذسالضة الجية في كالثالثضغ الثالثة الجرجة عمى اإلجخاءات ىحه نفذ
 الجية في الثالثضغ ك الثةالث الجَرجة مرصبة عمى َقَعجَ . فائجة دكف  لكغ الغخبضة، ك

 أفَّ  ىي ك األىسضة، في غاية فكخة دماغو في َلَسَعت األثشاء، في .يائدا الغخبضة
، داخل إلى الجخػؿ  مغ يكػف  لغ اليـخ إلى الجخػؿ باب َفْتح األحخى  ِب  أك اليـخ
 مغ الباب ُيْفَتحَ  أفْ  يجب الجخػؿ ؿِ  ؼَ . السجخل مكاف ُعِخؼَ  لػ حتى قصعا، الخارج

، خلدا  اليـخ داخل إلى مجخػؿل سّخي  مجخلٍ  كجػد مغ بجَّ  ال ذلظ، يتعَّ  كلكي اليـخ
 في األمل مغ دفعا أكتدبَ  ك مالمحو تَغضََّخت. الجاخل مغ الباب فتح يتعّ  ثعَّ  مغ ك



308 

و. مبتغاه في الشجاح  كاف. مغضبو إلى شخيقو في كاف الحي الذسذ نحػ تػجَّ
 التػقضت ذلظ في رأه. ذىبضا لػنا اكتدبَ  قج كاف ك األفق، نحػ ركيجا ركيجا يشدلق
 َأكَّجَ .. قخيبا جّبارا، جسضال، ميضبا، بجا. األصفخ الصضف ألػاف كلّ  فضو عسالقا قخصا
اليضخكغمضفضة بِ  السكتػبة آتػف  تخنضسة يقخأ راح. كالكػف  ِلمَخْمقِ  كأبّػتو ألػىضتو عمى

ىػ يخكِّد عمى كحجانضة ػف، ك لو الذسذ آتاتػف إل السَحىََّبة عمى كجيو. كتبيا اخش
سضج جسضع البمجاف. يذخؽ ليع جسضعا ىػ " آتػف سسثل في قخص الذسذ. ال اإللو

في الدساء ك جعمو ييبط عمى  نضالكيحفع حضاة البالد األجشبضة أيزا، حضث أنذأ 
   َؼ ىػ لضذ إلو مرخ كحجىا، كإنسا إلو ِؿ الشاس أجسعضغ.                                            ". األرض

ك زكجتو اتػف، رأى نفدو كاحجا مغ ىؤالء الحيغ يتمػف التخنضسة مع الفخعػف اخش
دكف مفخدات التخنضسة ك َؾ أنَّيع السمكة نفختضتي.  كانػا َؾ جػقة ىضمضػبػلضذ يخدِّ

 يشذجكف الشزَّ السقجَّس في معبج آتػف.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
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 ة، الحي يقجر الحضاة،تطيُخ في أفق الدساء أييا الذسذ الحض"
 تذخُؽ في األفق الذخقي في الرباح كتسأل كل البالد بجسالظ،

 أنَت جسضٌل كعطضع كمذخؽ اآلف فػؽ جسضع البمجاف،
 .كأشعتظ تسمظ كل البالد حتى آخخ كل ما خمقت

                                     .كدىع كتجعميع يخكعػف إلبشظ السحبػبعشجما ترل إلى حج رعأنَت 
كإنََّظ في كجػىيع، كلكغ مدارؾ بعضج كلكغ أشعتظ ترل إلى األرض،  أنت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:La_salle_dAkhenaton_(1356-1340_av_J.C.)_(Mus%C3%A9e_du_Caire)_(2076972086).jpg
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عشجما تغخب تحت األفق الغخبي يبقى العالع في ضالـ، في حالة َؾ .مجيػؿ
كتشصمق الصضػر  ،خزخاءابيا كأشجارىا كنباتاتيا الكل األنعاـ راضضة بأعذ السػت.
كتقفد كل الػحػش عمى أرجميا،  ،ذاشيا، تخفخؼ أجشحتيا تدبح بخكحظمغ أع

 .ككل ما يصضخ يخفخؼ، كيحضػف عشجما تذخؽ ليع
 كتدضخ الدفغ الحاممة شساال كجشػبا، ككل شخيق يشفتح بطيػرؾ،
 .كتقفد األسساؾ في الشيخ أماـ كجيظ، كتسأل أشعتظ قمب البحار

 .ِبُت البػيزات في الشداء، كتجعل مغ "الساء" أناساأنت الحي ُيشْ 
 .كتبقي عمى حضاة الصفل في بصغ أمو كتيجئو فال يدقط لو دمػع

                                                                              .تعصي الشفذ لكي تحضا جسضع السخمػقات"

ىػ أْف يكذف لو، اإللو ؼ شمبا خاصا، ك أضا في نياية التخنضسة خخَج عغ الشز.
ؿ مكانو إلى مذى.. آتػف، ُلْغَد الدىخة. لى َتَشبَّو إ .العطضع التسثاؿ مػاجية ِب  األكَّ

ليػؿ. كانػا مجسػعات مغ الدضاح جػار أبي احخكة الشاس ىشاؾ في األسفل بِ 
سضغ الفزػلضضغ الحيغ ُيحّبػف القرز السجىذة، ك ربَّسا يكػف بعزيع مغ السيتك 

. َشَعَخ ِب تجّفق األشعة داخل كضانو، ك كأفَّ الذسذ قج ِب اآلثار ك التاريخ القجيع
. ندَؿ سارك ِب سخعة خاشفة، ك صعَج شحشو ِب الصاقة الزػئضة غضخ السحجكدة

َؼ اعتبخ  .عمى كتف أبي اليػؿ. ألقى نطخة إلى الدىخة ك رأس السثمث الحامل ليا
سيع، ك الحي يفضج َؾ مؤّشخ إلى الجية السصمػب السثمث ِب مثابة َسيع، أك رأس 

ة السثمث الحي رأسو . أعاد، مخَّة ُأخخى، تفدضخ رمديإلضيا الجاللة أك ،اإلبالغ عشيا
 التفاسضخ التي تعصي الحكػرة  رمدية الدىخة الخساسضة. كاف قج قخأ تمظفي األعمى، ك 

حع..(، حضشيا نطَخ مخَّة ) الكأس، الخ حه الػضعضة، ك األنػثة ِؿ الدىخةمسثمث في ىل
مو السثمث مع الدىخة الجالدة عمى رأسو. َندَؿ مغ عمى  ُأخخى ِؿ التكػيغ الحي ُيَذكِّ
كتفو) أبػ اليػؿ(، ك ابتعَج مدافًة مغ كجيو. كَقَف عشج مخالب قجمضو األمامضتضغ 



311 

                                                                              أماـ كجيو الحي يشطخ نحػ الذخؽ.          
اف شَخَع في التخصضط ِؿ بمػغ ىجفو، ك قبل البجء ِب تشفضح القخار الحي َسضتَّخحه، ك

مخمدية التي يذّكميا التكػيغ السحفػر ىشاؾ عمى ال بجَّ التأّكَج مغ تحمضمو كتفدضخه لِ 
الخابس الستَحفِّد أمامو، ك  كضعضة األسجحا، راح يتأمََّل اليـخ األكبخ ك رقبتو. كلي

كأنَّو يتػجَّذ الَذخَّ مغ ىشاؾ حضث يحىب َسْست نطخه َشْخقًا. استحزَخ الَخْتَع في 
ُر تفدضخه ِؿ رمديتو. إنو تجاخل بضغ الحكخ ك األنث ى، إنيا كضعضة دماغو ك راح ُيَكخِّ

قجس األنثى. راح تفكضخه إلى الشجسة الدجاسضة التي تحسي جشدضة بضغ الحكخ ك 
سة. ك بشاءا عمى ىحا األقجاس في السكاف الحي يجب الِحفاظ عمى أسخاره السقجَّ 

أبػ اليػؿ ىػ الحارس الجّبار..  مكاف أقجَس مغ اليـخ األكبخ،ك رأى أْف الاالعتقاد 
خفة لغد ىحا الَختع". أْمَدَظ إذف قاؿ في نفدو صامتا:" مغ ىشا يبجأ الصخيق إلى مع

ِرَغِخ حجسو مقارنة لِ )االرعػد إلى األعمى. كاف يبجك قدمحقغ أبي اليػؿ محاكال بِ 
ِب ضخامة أبي اليػؿ( ك ىػ يتعخبر عمى جدجه. َمجَّ يجه إلى أنفو السكدػر. 

َظ ِب الجدء السشخػر مشو، ك تَ  لدفمى. كَقَف عمى رجمضو مسدكا َصَعَج إلى َشَفتو اَسدَّ
مى الشتػء الستبقي مغ جفشو األيسغ. كاد يدقط أرضًا حضغ اندلقت قجمو مغ عِب 

حػاجبو ك عاكد التدمَُّق ِب َحَحٍر ىحه الذفة العمضا. لكشو تَذبََّث بِ  أنفو السحصَّع فػؽ 
السخَّة، ك استصاع الػصػؿ إلى أذنو في الصخؼ األيسغ. َتَعمََّق ِب الجدء العمػي مغ 

ذ إْذ تجاىات، ك الرضػاف. َحخََّؾ رجمضو الستجلضة داخل الرضػاف في كلِّ اال  بو يتَحدَّ
كتمة صمبة تحت قجمضو.. دعَذ عمضيا. كانت مائمة ِب زاكية خفضفة نحػ الجاخل. 
كَقَف عمضيا مدتشجا إلى الججار الجاخمي ِؿ الرضػاف، ك مغ ذاؾ السكاف السختفع 
راح َيَتَفحَّز التجػيف ِب دقَّة متشاىضة. الحَع خسذ دعدات شبضية ِب العتبات 

خسذ دعدات( في الصخؼ السقابل ة ِب مثضالتيا)عمى الغزخكؼ الضسضشي مترم
نحػ األسفل. كانت الجعدة العاشخة األخضخة، ك التي ىي العاشخة مغ مجسػع 

اتجاه شحسة األذف يسضل بِ الجعدات عمى الصخفضغ، تدتشج عمى شاحط مخمخي فػؽ 
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درجة. لع يأبو ِؿ التجػيف الحي يذبو أثخ شعشة رمح  23الجىمضد السعتع ِب زاكية 
مغ ىشاؾ نطَخ إلى الخكاـ الستذّكل في ر عمى رقبتو تحت أذنو ِب قمضل. ك ّباج

مكانضغ بضغ مخالبو، ربَّسا كانا مجخمضغ سخيضغ، أك أحجىسا عمى األقل، يقػداف إلى 
َزْت قشاعتو، حضشيا، ِب أفَّ ىحا األسج العطضع الخابس  أعساؽ األرض مغ تحتو. َتَعدَّ

، ك  فػؽ اليزبة، إنَّسا ىػ الحارس يحسي اليـخ الجّبار الحي يحسي كشػز اليـخ
أفَّ أجيدة الحخاسة تقع في األنفاؽ السػجػدة تحت األرض، مغ أّي تجّخل غخيب، ك 

. َؼ أبػ اليػؿ  ك التي تبجأ مغ بضغ مخالب أبي اليػؿ، ك تؤدي إلى داخل اليـخ
َع ِؿ يخى مغ ُبْعج. صُ  مََّق أممو عمى ك مع ذلظ َصَخَؼ الشطخ عغ ىحا االحتساؿ. عَ سِّ

/ السثبت في 11الجعدات العذخة ك الذاحط السخمخّي. إْذ أنَّو قابميا ِب العجد/ 
َر السدافة بضغ اليـخ األكبخ ك الخساسضة.  زكايا السثمث الحامل ِؿ الدىخة كاف قج َقجَّ

أبي اليػؿ، حضغ كاف جالدا عمى الجعدة الثالثة ك الثالثضغ عمى الػجو الذخقي 
. ك يحه السدافة مع تعّخجاتيا. كاف كاثقا لع يعِط أكثخ مغ سبعسائة متخ لِ  ِؿ اليـخ

، جَج نفدو في ىحا السكاف السقجَّسمشح أْف ك تقجيخه، ألنَّو قصع تمظ السدافة، مغ 
سضخا عمى األقجاـ، أكثخ مغ مخَّة ك لع يدتغخؽ كقتا أكثخ مغ تدِع دقائق. ندَؿ إلى 

َظ بِ الذاحط مغ خالؿ ا ندالؽ إلى السجيػؿ، ججار الجىمضد تالفضا ِلإل لجعدات. تَسدَّ
خرػصا بعج أمتاٍر معجكدات مغ دخػلو كشو لع يرسج عمى الذاحط الدلق، ك ل
ىمضد، إْذ أفَّ مضل الذاحط) الجرجة الحادية عذخ( أصبح حادا نحػ األسفل، مسا جال

ِب َلْسِح أدَّى إلى اندالقو مغ ذاؾ االرتفاع الحي ال يقلُّ عغ الدبعة عذخ متخا، ك 
إلى السدافة التي اندلَق  أصبَح عمى األرض في جػؼ أبي اليػؿ. نطخَ البرخ، 
رة بِ إمشيا ك  حضث كانت شبضية حاجديغ، أك ِبججاريغ، بِ لى البالشة التي كانت مدػَّ

ِب نفق أك قشاة مدتصضمة مفتػحة مغ األعمى. ك الججاريغ ىحيغ كانا مشخػريغ أك 
فخة ك األخخى مدافة ذراع، أك أقّل ِب قمضل، ك كأفَّ محفػريغ ِب السعاكؿ. بضغ الح

ك الرعػد، مغ ك إلى الخارج.  الحي َصسََّع ذلظ كاف يقرُج تديضل عسمضة اليبػط
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ػدة. كاف احتفَع سارك ِب ىحه السالحطة في ذاكختو ِؿ االستفادة مشيا في رحمة الع
لُ الزػء الجاخل مغ أذنضو) ضدضخ فضو، االتجاه الحي سَ سعخفة دلضال لِ  أبػ اليػؿ( ُيَذكِّ

مذى في العتسة ِب اتجاه مؤخخة أْف َجَعَل الزػء خمَف ضيخه، ك  ما كاف مشو إالّ َؼ 
خأس َكْعٍل مديَّغ، في الصخؼ األيسغ مشو، بِ األسج. بعج عذخيغ متخا، كاجيو ججار 

 في جانبي رأسو، بخّي عمى ارتفاع ثالثة أذرٍع. كانت قخكنو ممتفة عمى بعزيا،
ػزيتضغ، ة ك ثالثة أرباعيا، متجية مغ األماـ إلى األعمى. يشطخ ِب عضشضو المِب َلفَّ 

انتبو إلى الكختضغ السدتقختضغ في محجخييسا، حضث كانتا  مباشخة، إلى القادـ إلضو.
تمسعاف في تمظ العتسة. عخؼ ِب أنَّيسا مغ األحجار الكخيسة، ك ربَّسا يكػناف مغ 

التفَت إلى الخمف حضث مرجر الزػء الستدّخب مغ لدفضخ األخزخ المػزّي المػف. ا
نفقضغ معتسضغ، ىسا ِب التأكضج  األسفل، مغ ،األذنضغ في األعمى. كاف خمف الزػء

مغ اختخاؽ الحاجد قجما األسج الخابس أماـ اليـخ األكبخ. كاف يعمع ِب أنَّو ال بجَّ 
تقػده إلى داخل  سػاصمة سضخه إلى األبػاب الدخية التي َس الحي اعتخضو، كذلظ لِ 

. َعخَؼ ِب أفَّ اجتضاز الحاجد ىحا، إنَّسا يكػف مغ خالؿ رأس الػع ل. َمجَّ يجه اليـخ
َشَخَع في تحضخؾ بؤبؤيو، في الزغط عمضيسا، تجكيخىسا.. لكغ إلى محاجخ عضشضو، ك 

دكف فائجة. حاكؿ َرْفَع، أك َخْفس رأسو مغ الحقغ، أيزا لع تفمح محاكلتو في 
الخأس يسضشا ك يدارا عمَّو يديحو مغ مكانو.. لع تفِس ىحه  شيء. راح يجفع

لػعل ك يداره. السحاكلة أيزا إلى أيَّة نتضجة. َفَحَز الججار مغ يسضغ رأس ا
حتى إلى األرضضة كانت ىشاؾ نقخات كمدافات مشخػرة عمى مدتػى الخأس كأسفمو،

أمَدَظ ِب قخنضو.. التي يكُف عمضيا. حضشيا َجخَّب أْف يجيخ الخأس، ك لكغ كضف.. 
َب تجكيخه يدارا،  َؾ حاكؿ تجكيخه يسضشا، لكشو لع يتدحدح. َجخَّ في ىحه السخَّة تحخَّ

رأى العضشضغ تغسزاف كمَّسا أدار الخأس. سسع قخقعة صاخبة ك كأفَّ حجارة الخأس، ك 
في األثشاء، راح الججار يشداح إلى تتجحخج مغ ارتفاعات فػؽ بعزيا، ك كانت 

الباب،  مغفي السجاؿ. َرفَع يجيو عغ القخنضغ، ِب َحّحر، َفسا كاف  الضدار مفدحا
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إاّل أْف عاد ِؿ اإلغالؽ بصضئا. َفكََّخ في األمخ.. ك رأى ِب أْف َيَجَع الباب ُيْغَمق، َؼ 
إلى  ِب التأكضج ىشاؾ آلضة مذابية ِؿ ىحه مغ الجاخل أثشاء العػدة. اجتاز الحاجد

السجيػؿ. كسط ىجيخ الرػت الرادر مغ السكاف مقائضا راح الباب ُيْغَمُق تالجاخل،ك 
ألماـ. يػاء رشٍب يمفح كجيو مغ اة عذخيغ خصػة مغ الحاجد، شعَخ بِ عمى مداف

ـ إلى األماـ. بجأ السسخ الحي يسذي فضو يسضل اقتخَب مغ مرجر اليػاء، ك  ىػ يتقجَّ
ع، َفيػ غضخ ضو ستة أقجاـ، أّما االرتفاإلى األسفل. كجَج نفدو يجخل في نفق عخ 

في بعس السقاشع مغ الشفق كاف يزصخ ِؿ الدضخ محشي الطيخ، ك في مشتطع. فَ 
ػؼ أبي أماكغ ُأخخى كاف يدضخ باستقامتو. ىحه السخَّة، تأكَّج مغ أنَّو ييبط إلى ج

البالشة التي كاف يدضخ عمضيا كانت مائمة نحػ األسفل اليػؿ، إلى تحت األرض. فَ 
ك كانت َمذغػلة عمى شكل عتبات ِؿ مداعجة َخَجـ  درجة تقخيبا، 25ِب زاكية 

                                                     السمظ في الشدكؿ اآلمغ.          
ليػؿ عشج نياية كصَل إلى األرض األفقضة عمى عسق عذخة أمتار تحت بصغ أبػ ا

جة ثالثضغ متخا، ضيخ كاف السدار الججيج يذبو الجىمضد، ك عمى مبع الشفق اليابط.
أثخ ضػء مغ الجانبضغ. ك عشج االقتخاب أكثخ، تَبضَّغ لو ِب أفَّ السكاف الحي يجخل 
الزػء مشو، إنَّسا ىػ عبارة عغ نفقضغ ىػائضضغ عمى الصخفضغ يرالف إلى حجخة 

تحتضة. َفحَز السكاف جضج، يسضشا، يدارا، لع يجج مشفحا آخَخ ِؿ متابعة مدعاه، َؼ 
حجكد كاف ارتفاع الشفقضغ اليػائضضغ بِ مو سبضال آخخ سػى ىحه الحجخة. ما كاف أما

ك بسقجار ذراع أسفل سكف الحجخة. ثالثة أذرع مغ األرضضة التي يكف عمضيا، 
سة، الجية الػحضجة التي كانت الحجخة مفتػحة مغ األماـ محفػرة في صخخة ضخ

سقجار ذراعضغ تقخيبا، . اقتخب مغ السجخل، كاف العخض بِ مخجـ السخكر مشيايسكغ ل
الصػؿ حػالي الثالثة أذرع، أّما العسق َؼ لع يدتصع تقجيخه مغ مكانو. ندَؿ عغ ك 

َر العسق ِب حجكد أربعة أذرع.  شخيق الجعدات السشحػتة عمى ججراف الحجخة، ك ّقجَّ
رأى في الججار السقابل، ك عمى ارتفاع ذراع كاحجة، مجخال يقػد إلى نفق مدقػؼ 
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فضو سار اعضغ ك أكثخ قمضال. دخَل الشفق ك نرف الحراع ك ارتفاعو ذر عخضو ذراع ك 
ر بِ  عذخيغ درجة. بعج خسدة كثالثضغ متخا مغ الرعػد السائل صعػدا ِب َمْضٍل ُيَقجَّ

ف، أحجىسا يتابع عمى نفذ االستقامة افي الشفق كصَل إلى نقصة يمتقي فضيا مسخّ 
عغ لحي ُيفتح مغ الجاخل. ك ا، ك ضث الباب الكبضخ السحفػر فضونحػ ججار مدجكد ح

، ك السػجػد تحت األرض بسا ال يقّل  شخيق ىحا الباب الحي يؤدي إلى خارج اليـخ
يجخل العساؿ حاممي ل، ك الحي مكانو مجيػؿ حتى اآلف. متخا عمى األق 50عغ 

ىحا ـ إلى داخمو. ب الدخي مغ خارج اليخ الجثساف ك األثاث الجشائدي مغ ىحا البا
نفق( يبجأ مغ خارج )ال بجَّ أْف يكػف لو مسخَّا شػيال ػد تحت األرض،الباب السػج

، ك  شخيقو إدخاؿ األثاث الجشائدي، ك  يأخح شكل السشحجر حضث يتع عغاليـخ
احج األشخاص ِب إغالؽ ىحا  التػابضت ك كّل ما يخّز السمظ الستػّفى. ثعَّ يقـػ

ذ الػقت تقـػ مجسػعة السػجػد في نياية السسخ( مغ الجاخل، ك في نفالباب )
ـِ السسخ السشحجر)األشخاص بِ مغ  الشفق( ك السؤدي إلى الباب الكبضخ، السػجػد َخْد

تحت األرض، مغ خارج اليـخ ِؿ إخفائو عغ األعضغ، ثعَّ يقـػ الذخز السػجػد 
.داخل اليـخ ِب إغالؽ السسخ  يقـػ بعج ذلظ  الدخي الرغضخ السػجػد داخل اليـخ

ك مشو إلى خارج اليـخ ِؿ التزمضل، بعج أْف يكػف قج أنيى  الخخكج عبخ البئخبِ 
التدمل إلى داخل اليـخ عغ شخيق  ميستو ِب نجاح. ك لػ استصاع أحج األشخاص

مشو إلى داخل السقبخة التى بيا  ك لزضق، ثع الػصػؿ إلى السسخ الدخى البئخ ا
قبخة نطخًا األثاث الجشائدى، فإنو لغ يدتصضع الخخكج بأى شىء مغ محتػيات الس

لزضق البئخ. ك بالتالى عمضو البحث عغ باب الخخكج )كىػ الباب الكبضخ الػاسع 
إلخ(، ك الحى …الحى دخمت مشو محتػيات السقبخة، مغ أثاث جشائدى كتػابضت ك

متخ تحت األرض، كالحى  50يفتح مغ الجاخل ك السػجػد عمى عسق ال يقل عغ 
الباب كشخيقة فتحو تحجيج مػضع ىحا َؼ محاكلة  تع ردمو بعج إغالقو مباشخة.

، لَ  يػ ضخب مغ السدتحضالت. ك حتى بفخض أنو استصاع أحج مغ داخل اليـخ
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لخخكج، فإنو َس ُيفاجأ فى ىحه الحالة لباب الدخى السػجػد تحت األرض اِل فتح ا
. َؼ لكلِّ ىـخ حخس خاص يقـػ بحخاسة الكشػز كيحسي اليـخ مغ  ِب حارس اليـخ

ج أفَّ الحخس ىشاؾ أجيدة حخاسة داخل األىخ أّي تجخل غخيب.  امات، ك مغ السؤكَّ
 مثبت عمى أبػاب الجخػؿ مغ الخارج.

نات ككتابات الخحالة ك  السدتكذفضغ ك السؤرخضغ، كبعج إعادة تختضب ىحه كمغ مجكَّ
عشج الجخػؿ مغ السسخ  ،الخكايات، يدتصضع السخء أف يتػقع شكل اليـخ مغ الجاخل

مظ السجّكنات ك جخة السدساة بحجخة السمظ. حضث جاء في تالدخى السػجػد بالح
، إلى أف يشعصف عمى " يسذي الجاخل عذخيغ ذراعًا عمى التقخيبالكتابات ما يمي:

)مسخ صاعج يؤدى ألعمى( ضضقة مغ َحَجخ الرػاف يمتقى زالقةيداره قائسًا. 
صغضخة لػضع فتحات خ)فَ قج نقخ فى الدالقة حُ  األسػد، الحى ال يعسل فضو الحجيج.

سذي فى الدالقة ِؿ األصابع( يتسدظ الراعج بتمظ الحفخ، ك يدتعضغ بيا عمى ال
تحت ىحه الدالقة يػجج بئخ، ك يمقى ىشاؾ مشفدًا يجخل مشو نػرًا يدضخًا.  أال يشدلق.

ضشتيي إلى شاقة عشجىا مججؿ يختقي مشو إلى ، فَ ويتسكغ الخجل الشحضف مغ دخػل
الثانضة، يجخل الصاقة السحكػرة تحت الدالقة  آخخ(.)أى مسخ صاعج أخخى زالقة 

بضػت  ىشاؾ تابػت( فارغ.)الذكل( فضو حػض )أى حجخة مخبعةمشيا إلى بضت مخبع
)دار كبضخة(. إلى ردىة كاسعة ك عجائب ك جسضع ىحه األبػاب تؤديك مخادع 

ستمئًا كانت ىشاؾ أربعة دىالضد مسمؤة بالجثث اإلندانضة. ك السكاف ِب رمَّتو كاف م
بالػشاكيط ك قج  دفشت بيا، أيزا، حضػانات مختمفة. كاف كل جدج ممفػفا ِب عّجة 

الِقَجـ، ك مخكر الدمغ الصػيل عمضيع.  ِبدببشبقات مغ القساش الحى أصبح قاتسًا 
لقج بقضت أجداد جسضع السػتى محفػضة بذكل كامل. كاف عمى رؤكسيع شعخ لع 

كضعت دلضل عمى أنَّيع كانػ شبابا، ك ا تكغ فضو أية شعخة بضزاء، شبعا ىح
أجدادىع بذكل متخاص الػاحج تمػ اآلخخ. ك مغ الغخفة السحكػرة ذات القبة، كاف 

. ك ذلظ عغ شخيق مسخ عخضو خسذ  يسكغ الرعػد إلى أعمى حجخة فى اليـخ
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خصػات، ك لكغ دكف درج )أى بجكف ساللع(. كاف ىحا السسخ يؤدى إلى معبخ 
لّسا رة آدمي مغ حجخ أخزخ كالجىشج. َؼ ضخة، فضيا صػ ضضق يفزي إلى قبة صغ

فتحت كجج فضيا جدج آدمى )فخعػف( عمضو درع مغ ذىب مديغ بأنػاع الجػاىخ، 
كعمى صجره نرل سضف ال قضسة لو، كعشج رأسو حجخ ياقػت أحسخ كبضزة 

الججاجة يزئ كميب الشار. تججر اإلشارة إلى أف ىشاؾ أبػابا ك مسخات سخية 
اليـخ األكبخ، ك تحجيجًا فى نياية السسخ اليابط بجاخل الغخفة التى  أخخى أسفل

ضشعصف يدارا ك ِب اتجاه األعمى مع مضٍل ِب الشقخة. أّما السسخ اآلخخ، فَ تدسى 
صاعج ِب مقجار خسدة عذخ درجة تقخيبا. كانت السؤشخات تجؿُّ عمى أنَّو أصبح 

الراعج مدافة ثالثضغ متخا داخل اليـخ األكبخ. انعصف يدارا ك مذى في السسخ 
مسخات. كاحج مشيا يحىب يدارا ِبذكٍل افقي،  حضث كجَج نفدو في ممتقى ثالثة

الثالث يحىب إلى األسفل، إلى نفق الخخكج كآخخ يشعصف يسضشا في مسّخ صاعج، ك 
مغ تحت األرض. كقَف في نقصة التالقي ىحه محتارا.. أيُّ السسّخات يختار؟ شبعا 

ى األسفل لع يكغ كاضحا إاّل إذا مذى السخء فضو مدافة ما، كي السسّخ السؤدي إل
يكتذف مغ أنَّو يشحجر إلى األسفل. إنَّو أماـ امتحاف عمضو أْف يختار الجػاب 

َر الجية التي َس يسذي عْبَخىا. بعج كقٍت لضذ ِب الصػيل، أخَح  الرحضح. أْف ُيَقخِّ
ل مثل أكديب في اختضاره، ك ال فعفقي الحي عمى يداره. إّنو يسذي في السسخِّ األ

يداره. لع يكغ  أدري عمى ماذا اعتسَج في قخاره عشج اختضاره ِؿ السسخِّ الحي عمى
عخضو ُيقارب الثسانضة أقجاـ، ك ارتفاعو حػالي أربعة أذرع. أرضضتو السسّخ ضّضقا. فَ 

جة ِؿ الدضخ عمضيا دكف صعػبات أك عثخات. كاف ىشاؾ  مغ الرخخ الجضخي مسيَّ
ـ تيػية ك إضاءة مجيػؿ السرجر. مذى في السسخِّ دكف أْف يعخؼ إلى أيغ نطا

َس يأخحه، ك إلى أيغ َس يشتيي بو. لكشَّو كاف عمى دراية ِب ألغاز ك مفاجأت، ك 
التي ىي عمى درجة التي ليا شابع اسصػري مقجَّس، ك  حّتى مخاشخ، األماكغ

ك كضضفتيا. لع يكغ ِب حاجة إلى فائقة مغ التصّػر العجائبي في ابتكارىا ك بشائيا 
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مذاعل أك شسػع ِؿ يتمسَّذ شخيقو، َؼ اإللو رع كاف قج مأله ِب الصاقة ك الزػء 
                                                          .                 حضغ كاف يختِّل مع أفخاد األسخة السالكة قبل دخػلو إلى قمب اليـخ

ة ك عذخيغ متخا مغ نقصة البجاية، صادؼ كيفا عمى يسضشو. كاف ال عمى ُبْعِج ثالث
بجَّ مغ الجخػؿ إلضو. َؼ ىػ ِب حاجة ِؿ أّي شيء ُيَسكِّشو مغ الحرػؿ عمى دلضٍل 

ضذخح لو معاني رمػز الَخْتِع الحي و مغ الحرػؿ عمى السفتاح الحي سَ مادّي ُيَقخِّب
لكيف. رأى الججار السػاجو ِؿ مجخل اعمى رقبة أبي اليػؿ.. كَجَج حَفخا عجيجة في 

سخكر الدمغ. فضيا جثامضغ ممفػفة ِبخامات سكخية المػف، كقج مالت إلى الدػاد بِ 
عمى ( ميتخئة، تتشاثخ لضب ك دشادير..جال )مغ لباسكانت عشج الُحَفخ بقايا 

د تحخيكيا. كانت الجثث قج َتَخمَّجَ  مب، قاؿ في نفدو، عمى األغ تْ األرض ِب مجخَّ
عساؿ كانػا يحفخكف في ىحه الرخػر العسالقة. غادر الكيف ِب نفذ يا تعػد لِ إنَّ 

كاف. ك أحضانا االتجاه الحي مذى فضو. كاف يدسع صجى الرست السصبق عمى الس
كأنَّو يدسع صجى  خعػف قادما إلضو مغ خمف العتسة، كأنَّو يخى الفكاف يتيضَّأ لو، ك 

مغ عذخيغ متخا مغ الكيف الحي كاف  أنغاـ ك أصػات كاىشات السعبج. بعج أكثخ
يزعُّ رفاة ُبشاة األىخاـ، رأى جالمضج مغ البازلت األسػد مبعثخة عمى يسضغ ك يدار 
َخ ِب أفَّ مثَل ىحه الحجارة الزخسة كانت مػجػدة عشج السفتخؽ، عشج  السسخ. تحكَّ

ما  بجاية السسخ. تجاكزىا ك مذى إلى األماـ. ك عمى بعج ستة عذخ متخا ضيَخ لو
يذبو مشدال، أك غخفة، أك حجخة. في األثشاء تدارعت نبزات قمبو، عخَؼ ِب أنَّو 
، ك َشَخَع في تجقضق األماكغ ك  أماـ غخفة السمظ. ك في الحاؿ أْخَخَج مخصط اليـخ

كانت السعمػمات تذضخ إلى أفَّ غخفة السمكة ىي قبل غخفة ات ك القضاسات. الجي
، ك أنَّيا تقع في  السمظ، أْي، ىي تحت غخفة السمظ، مغ حضث االرتفاع داخل اليـخ

، ك تبمغ أبعادىا:  متخ مغ  5.75مشترف الػجو الذسالي ك الجشػبي ِؿ اليـخ
ىي مبصَّشة ِب أحجار متخ مغ الذخؽ إلى الغخب. ك  5.23 الذساؿ إلى الجشػب ك

اكية الدكف متخ. تبمغ ز  6.23جضخية بضزاء، ك ليا سكف جسمػني يبمغ ارتفاعو 
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 ؽ أرضضة الحجخةمتخ مغ فػ 4.77تبجأ مغ ارتفاع درجة ك  30.5سمػني الج
متخ  1متخ كبعسق  4.7ع يػجج في الحائط الذخقي لمحجخة زاكية بارتفاالغخفة(. )

يبجأ مغ تمظ الداكية نفق ضضق  مديشة مغ الجانبضغ ِب قبَّة مجرجة.في الحائط. 
، ك مثمو يػجج في الحائط الغخبي ِؿ  شػلو يستج صعػدا إلى الػجو الذخقي ِؿ اليـخ

. ىحاف الشفقاف ىسا، عمى  الحجخة، حضث يرعج مائال إلى الػجو الغخبي ِؿ اليـخ
األغمب، أنفاؽ تيػية ك نقاط اتراؿ ِب العالع الخارجي. لع يعثخ عمى إشارات 
حدضة ممسػسة تداعجه عمى َفْيِع المغد الكامغ في الدىخة الخساسضة ك حامميا 

كاف تابػت السمكة، فقط، في كسط الحجخة. كاف مغمقا ِب لػٍح الحكػري. السثمث 
ؽ ِب المػف األصفخ. مغ ال ك في زكاياه األربعة تساثضل متػسصة سخمخ السعخَّ

األحجاـ مغ األفاعي ك الصضػر، مرشػعة مغ األحجار الخخامضة، مرقػلة صقال 
مى ركحيا، ك ناعسا. ألقى الشطخة األخضخة عمى تابػت السمكة. قخأ صالة الفخح ع

شمَب مشيا حسايتو مغ األركاح الذخيخة. ك ىكحا غادر حجختيا تاركا ركحيا في 
مذى في السسّخ األفقي نفدو عائجا إلى نقصة تالقي عادة أبجية. سالـ ك س

داكية ثالثضغ، السسّخ الحي يرعج إلى األعمى بِ  السسّخات الثالثة التي بجأ مشيا. أخحَ 
رجة. بعج سبعة أمتار مغ الرعػد، ك جَج نفدو في َبْيٍػ أك ربَّسا ثالث ك ثالثضغ د

عخض  كبضخ عمى امتجاد السسخ الراعج، لكشو يشحشي قمضال عغ اتجاه الذساؿ.
البيػ يبمغ ضعف عخض السسخ كسقفو أعمى مغ السسخ بكثضخ؛ ك لو قبة جسمػنضة 

ق تشداح صفػؼ الحجارة  فػؽ الحائط الضسضشي ك الضداري بالتجريج، بحضث تزض
السدافة بضشيسا في اتجاه الدكف.في نفذ الػقت تؤدي ىحه البشضة إلى االستقخار 

يبمغ ارتفاع سكف البيػ  ا، عمى جانبي البيػ.كتػزيع ثقل األحجار، األعمى مشي
 متخا ك يؤدي البيػ الكبضخ إلى حجخة السمظ. 46أمتار؛ كيبمغ شػلو  8الكبضخ نحػ 

ما يتعمَّق ِب حجخة خاصة، في ط اليـخ األكبخ، ك بِ استعاف، ِؿ السخَّة الثانضة، ِبسخصَّ 
متخ  5.234، كلمغخب الذخؽ مغ  متخ 10.47تبمغ أبعاد ىحه الحجخة السمظ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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فػؽ  متخ 5.974ك ليا سكف مدصح عمى ارتفاع  لمجشػب، مغ الذساؿ
ف مغ تدعة أحجار ضخسة كزف كل مشيا  ىػ ك األرضضة، ششًا تقخيبًا.  50مكػَّ

فى الجدء الغخبى مغ ىحه الحجخة نخى صشجكؽ تابػت مغ الجخانضت ال غصاء لو. 
لضحرل عمى  ُنِذَخ ك سّػي  يتكػف التابػت مغ قصعة كاحجة مغ الجخانضت. ُحِفَخ ك

عمى جػانبو الجاخمضة عمى أنو عػمل ِب أدكات نحاسضة مع ثار تذضخ آشكمو ىحا. 
اآلثار إلى استخجاـ خّخامات نحاسضة كػارتد َؾ مادة صشفخة. كسا تذضخ  إضافة رمل

        ممضستخ إلعجاد التابػت.  5سشتضستخ كسْسظ ججارىا  11قج يبمغ قصخىا 
( ال تدسح بشقمو متخ 1,05× متخ  0,99× متخ  2,28)سقايضدوحجع التابػت بِ 

قج كِضَع في مكانو أثشاء البشاء قبل تخكضب سكف الحجخة. خالؿ السسخات، كليحا، فَ 
لػحَع كجػد ثالثة ثقػب مدتجيخة في ججار التابػت عمى الشاحضة الغخبضة. يبجك أف 

حطة ىشا، كجػد تابػت الغصاء كاف مثبتا بػاسصتيا بقزباف مغ الخضدراف. السال
داخل اليـخ لضدت عمضو نقػش ك ال كتابة ك ال اسع السمظ الستػفى. شبعا ىحا أمخ 
يثضخ الجىذة ك العجب، ك الغخيب أنو كِجَج فارغًا!! بل األغخب مغ ذلظ أنو كِضَع 

                                                .                                       ِب جػار أحج ججراف الحجخة ك لع يػضع فى مشترفيا
متخ، أك متخ تقخيبا.إحجاىسا في الحائط  0.91تػجج فتحتاف ضضقتاف عمى ارتفاع 

محجخة. ىحه الفتحات ترل بشفقضغ ضضقضغ ي كاألخخى في الحائط الجشػبي لالذسال
؛ يتػجياف إلى الشجـػ في الدساء الذسالضة ك  يرالف تقخيبا إلى سصح اليـخ

 السرخياتَضغَّ عمساء نفاؽ غضخ كاضح حتى اآلف. الجشػبضة. الغخض مغ ىحه اال 
تع اىسالو اآلف لحداب  شػيال افَّ الغخض مشيا ىػ التيػية. لكغ ىحا االعتقاد

االعتقاد األكثخ شضػعا، بأف ىحه االنفاؽ الرغضخة صشعت لخجمة الغخض الذعائخي 
كل مغ الشفقضغ الزضقضغ متػجو إلى نجع، أك  بتػجضو ركح السمظ إلى الجشة.

َخ القجيسة.  مجسػعة نجسضة كانت ذات شأف في السعتقجات الجيشضة السرخية تحكَّ
 الحىباألىخامات، ك خاصة كانػا َيْخككنيا حػؿ كشػز  ز التياألحاديث ك القر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الجػاىخ السخافقة ِؿ مػمضاء الفخعػف في تابػتو. كانت معطع  ك الكخيسة األحجار ك
،الخكايات تتحجَّ  ىحا، ث عغ استحالة خخكج لرػص الكشػز كاآلثار مغ داخل اليـخ

، لو باب ريئدّي لفَ ْف كانػا استصاعػا الجخػؿ إلضو. إ مجخل رئضدي(، خػؿ)مجاليـخ
ليـخ السفتػح: قالػا عمى لداف َمْغ دخَل امخخكج.  ضج، باب رئضدي لك لو، ِب التأك

 خ(حب)، كربسا خخج اإلنداف فى سخاديب إلى أنو كجج فضو قبخًا، كأف فضو ميالظ
، ك ىي مدضخة يػمضغ. .  ك ُحكي أفَّ جساعة مغ األحجاث اتفقػا عمى أف الفضـػ

، ك كِص  كَمذػا ‘‘ … َفْت رحمة خخكجيع مغ اليـخ عمى ىحا الشحػ : يجخمػا اليـخ
إلى أف الَح  ليع  نػر ساشع َؼ اتَّبعػه، فإذا ىع ِب ىّػة مفتػحة، فخخجػا مشيا ، 

خ أسػد معيسا َؾ تسثاالف مغ حج  فإذا ىع فى الرحخاء. كاف عمى باب اليػة
كا عمضو يػمًا كاماًل َؼ َعجبػا مغ ذلظ ك َكَججكا شبو الصخيق، َؼ سار  السدراقضغ.

. َك لّسا أراد كبار القـػ التأّكَج مّسا يقػلػف، أف كصمػا إلى األىخاـ مغ الخارج إلى
أشافػا أيامًا َؼ لع يججكىا، ك أشكل إرساؿ َمغ يجخل اليّػة معيع، فَ  قاـ شضخيع ِب 

 كانػا يعتقجكف مغ سبضل ك ال كججكا فضيا حضمة.  عمضيع أمخىا، ك لع يكغ ليع إلضيا
عجد الكػاكب الدضارة، ك فى تمظ البضػت ّل ىـخ مغ األىخامات سبع بضػت بِ أفَّ في ك

فى آذانيع درر قجر بضزة الججاج. ك فى أصشاـ مخصعة بالجػاىخ الفاخخة، ك عجة 
معو صحضفة خزخ فضو جثة صاحبو مصبق عمضو، ك كل ىـخ ناككس مغ الخخاـ األ

مكانًا يشفح إلى صحخاء ا األىخاـ ذكخكا أف ليحك  مجة ممكو.اسسو كتخجستو ك  فضو
، كىػ عمى مدضخة يػمضغ مغ األىخاـ عغ أحج األشخاص  كمسا ُحكي،أيزا،. الفضـػ

معشا عجة  األىخاـ ك كافعة مغ الفتضاف قاؿ: خخجشا فى شمب كاف قج رافق مجسػ 
مّسا كصمشا إلى األىخاـ، دخمشا إلى اليـخ فَ اؿ شػيمة مع معػؿ كرفر عمى حسار.ِحب

كاف َيجَّعي لبئخ الحى بو، َؼ تجخد مشا شخز ك السفتػح. كقفشا عمى رأس ا الكبضخ
لضشاه فى الذجاعة، َؼ ربصشاه مغ كسصو ِب  َحْبٍل مغ تمظ الِحباؿ التى معشا. أد

 ربصشا فى الحبلسضعو ك لع يشتو إلى قاع البئخ. الحى معشا ج البئخ، َؼ َنَفَح الحبل
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لذخز إلى قاع البئخ. ك لع نعمع لو شاش عسائسشا، فانقصع الذاش َؼ ىػى ا
                                           خبخًا، َؼ رجعشا متأسفضغ عمضو ك خائفضغ عمى أنفدشا بدببو.        

نحغ فى  بضشسامشا فى خفضة إلى القاىخة، ك لع ُنْعِمع أحجًا مغ الشاس بحالشا. دخ
خل عمضشا الحى سقط فى البئخ قج دإذا نحغ ِب صاحبشا الجامع بعج مزى أسبػع، ك 
قخب مشا سقط بضششا ك غذى ك  َمّسا دخل فى باب الجامعك ىػ فى غاية الزعف. فَ 

لّسا أفاؽ استحكضشاه عسا كاف مغ أمخه بعج سقػشو فى البئخ، َؼ قاؿ: لّسا  عمضو.
انتيى بى الدقػط إلى األسفل حضث كاف السكاف معتسا، َؼ َقَجْحُت بالدناد الحى 

كججُت مغ زبل ذلظ السكاف السجيػؿ. عى، ك أكقجت شسعة ك مذضت فى كاف م
الػشاكيط شضئًا كثضخًا، ك رأيت أشخاصًا ك أشباحًا شػااًل كاقفضغ عمى عكاكضد. قخبُت 
مغ كاحج مشيع ك َىَدْزتو فانقس إلى األرض ىباء مشثػرًا. حضشحاؾ أخحت عكازتو 

أخحت أمذي فى ذلظ الجىمضد مي. مادىمضد أ مغ يجه ك مذضت، فإذا أنا ِب باب  ك
كبضخة عمى  جساجعسًا ك ك ؤ ر لفدع. كججت ىشاؾ عطامًا بالضة، ك كقج زاد بي الخػؼ كا
ضشسا أنا أمذي فى ذلظ الجىمضد، كإذا ِب شيء يسذي قجامى بقجر البصضخ الكبضخ. ك 

ردت أنضا. تأممتو فإذا ىػ ثعمب، َؼ تبعتو حتى خخج مغ ثقب رأيت مشو ضػء الجفَ 
حفخُت بتمظ العكازة التى معي، َفاتَّدع ذلظ الثقب قمضاًل مع أستصع، فَ ج مشو فَ أف أخخ 

لّسا رأيت نفدى عمى كجو األرض، كقعت مغذضًا عميَّ َؼ لع أدِر أيغ أنا َفخخجُت. ك 
مغ البالد. ك إذا أنا ِب إنداف يقػؿ: ُقْع أييا الخجل! فإف القفل راح ك خاّلؾ. َؼ 

.ف قمت أّي مكاف أنا فضو؟ قاؿ قسُت كركبت مع القفل. ك كشت لسا  ى صحخاء الفضـػ
خخجت مغ الثقب، كججت العكازة التى معي ذىبًا جضجًا، َؼ لّسا أغسي عمّي فقجتيا، 

تحضَّخُت مغ ذلظ كإذا ِب قائل يقػؿ: ال  ّشي ذلظ السكاف الحى خخجت مشو.كاختفى ع
 .ت القاىخة"كدخمتصسع فى عػدة العكازة إلضظ! َؼ تػجيُت فى صحبة القفل 

يتزح، مسا ذكخه السؤرخػف كاإلخباريػف القجامى، أفَّ ِؿ اليـخ األكبخ مخخج كىػ  
. كقاؿ  عبارة عغ نفق شػيل يشفح فى الشياية إلى صحخاء الفضـػ شػلو مدضخة يـػ



323 

آخخكف إنو مدضخة يػمضغ، كيشتيى ِب فتحة عمى جانبضيا تسثاالف مغ حجخ أسػد. 
الحكايا أخحتو إلى تمظ المحطات التي ىحه القرز ك  اؿ يحسل رمحا قرضخا.كل تسث
المػحة التي كانت بضغ يجيو السستجتضغ ِؿ خالليا أماـ تسثاؿ أبػ اليػؿ، ك  كقفَ 

بو قبل  حمٍع حمعَ الفخعػف تحتسذ الخابع، تخمضجا ِؿ األماـ. كانت المػحة تقجمة مغ 
كاف لحجيثة. لة اكاف الفخعػف أمضخا شابا في عرخ الجك  أْف يعتمي عخش مرخ.

، بِ  ، ذات يـػ خحمة صضج عمى ىزبة الجضدة، ك عشجما أخَح مشو التعُب مأخحا، يقـػ
لجَأ إلى أبي اليػؿ الحي كانت قج غصَّتو الخماؿ ك ال يطيخ مشو سػى رأسو. راح 

َخه . ك في السشاـ حمَع ِب أْف ضيَخ لو أبػ اليػؿ ك َبذَّ ِب أنَّو سػؼ  األمضخ في الشـػ
شمَب مشو أْف يديل، فضسا بعج، ما تخاكع عمضو مغ الخماؿ. ك ِب خ، ك يتبّػأ عخش مر
أمَخ خالؿ الدشة األكلى مغ سشػات، اعتمى األمضخ عخش مرخ، ك  الفعل، بعج عّجة

حكسو ِب تدجضل ىحا الحمع عمى لػحة كبضخة، ك تثبضتيا بضغ يجي أبي اليػؿ 
مدتصضل حافتو العمضا  السستجتضغ، بعَج إزالة الخماؿ عشو. كانت المػحة ذات شكل

سة. ُيخى في جدئيا العمػي شكالف مشحػتاف ِؿ الفخعػف تحتسذ الخابع إلى  مقػَّ
ـ قخابضشا إلى أبي اليػؿ. أي أفَّ المػحة تزعُّ ت سثالضغ الضسضغ ك الضدار، ك ىػ يقجِّ

خاكدتو فكخة صادمة، احتساؿ أْف يكػف ِؿ أبي اليػؿ، عمى يسضغ كيدار المػحة، فَ 
األكبخ بابضغ. كّل باب يسخُّ مغ تسثاٍؿ ِؿ أبي اليػؿ، َؼ السجخل الخئضذ  ِؿ اليـخ

كاف مغ خالؿ أبي اليػؿ الحي دخل ىػ مشو، َؼ ىل يكػف السخخج الخئضذ أيزا 
مغ خالؿ أبي اليػؿ، ك إّنسا غضخ ذلظ الحي دخل مغ خاللو ك في مكاف آخخ، ك 

                                                       ج؟! ربَّسا يكػف مجفػنا في الخماؿ ك لع ُيْكَتذف َبعْ 
كاف في شخيقو إلى حجخة السمظ. َمخَّ ِب جانب صخخة ضخسة مغ الرّػاف مخكػنة 
 في الصخؼ الضسضشي مغ الباب الخئضذ ِؿ غخفة السمظ. عشج مجخل الباب الخئضذ ؿِ 

ىػ يشطخ إلى ك الخىبة، ك َكتو مذاعخ الخذػع تسمَّ الحْجخة تَػقََّف عغ الحخكة، ك 
التابػت السثبت في كسط الغخفة، أقخَب إلى الججار الجشػبي ِؿ الغخفة. رأى في 
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خضالو الكيشة السخافقضغ ِؿ جثساف ممكيع في رحمتو األخضخة ك ىْع يتيامدػف فضسا 
في كلِّ جانب مغ  بضشيع. كاحج مشيع كقَف عشج رأس الفخعػف الستػّفى، ك اثشاف

جأ الكاىغ الحي عشج رأس السمظ ِبتختضل تخانضع الجشازة اف عشج قجمضو. باثشالتابػت ك 
بزعة أعػاد مقجَّسة. في . كاف قدع آخخ قج أشعَل البخػر ك الرعػد إلى الدساءك 

األثشاء، كانت آلية األبػاب الدبعة السؤدية إلى الدساء تدتقبل ركح الفخعػف، ك 
شعبو ك شعائخه السقجَّسة. عشج كلِّ تدألو ما إذا ارتكب خصايا ك مطالع ِب َحقِّ 

حاؿ اجتضازه السحاكسة باب كاف اإللو السختز ُيَخمِّرو مغ قصعة مغ ثضابو، في 
دا مغ كلِّ ما لو عالقة ِب األرض، ِبشجاح. ك  ىكحا إلى أْف يرَل عاريا تساما، مجخَّ

عاريا ِمَق إلى الباب الدابع حضث يجتازه نطضفا، كسا كاف مشح البجاية، مشح أْف خُ 
نقّضا نطضفا. مذى ِب اتجاه التابػت. كقَف عشج رأس السمظ ك ىػ يتستع، ربَّسا ِب 
أدعضة مغ كُتٍب عتضقة َتخزُّ السضثػلػجضا الدػرية القجيسة، أك حتى مضثػلػجضة 
بالد ما بضغ التيخيغ، أك ربَّسا يقخأ مقاشع مغ تخانضع أكزيخيذ. نطَخ إلى التابػت 

مخ، ثعَّ َدقََّق فضو. كاف التابػت مرشػعا مغ قصعة كاحجة نطخة شسػلضة في بادئ األ
فارغا. لكشو لع  مغ الغخانضت دكف غصاء. كانت دىذتو عطضسة، حضغ رأى التابػت

ى في إحجى الستاحف العالسضة، ُيْذِغل بالو ِبسرضخ الفخعػف، فَ  يػ ِب التأكضج ُمَدجَّ
َج فكخة سخقتو ك تحصضسو ىحا إْف لع يكغ في متحف السرخيات في القاىخة. استبع

مغ ِقَبل الغداة السؤمشضغ، الحيغ انصمقػا مغ صحارى الحجاز ِب اتجاه الحػاضخ 
خمضة ك الخارجضة. كانت الخزخاء. انحشى عمى التابػت ك راح يتفحَّز ججرانو الجا

َع ثالثة ثقػب جّقة فائقة، ك كانت الججراف الجاخمضة مرقػلة جضجا. الحمرشػعة بِ 
داَر حػؿ التابػت ك ىػ  عمى الشاحضة الغخبضة. الججار)مغ الجاخل(مدتجيخة في 

رمػز نافخة أك اه يعثخ عمى كتابات، أك إشارات ك جقَّة، يمسُذ الججراف َعديفحرو بِ 
محفػرة. ُيجخي مدحا شامال ك دقضقا عمى الػجو الخارجي مغ الججار الغخبي ِؿ 

َنْقذا محفػرا ِب عشاية فائقة. التابػت. كجَج، ِب الُقْخِب مغ  مكاف رأس السمظ، 
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كاف الشقر عبارة عغ سيع مػّجو إلى الججار الذسالي السػاجو ِؿ رأس الفخعػف. 
كّل رأس يأخح َحضِّدا اسصػرية ك حقضقضة مقجَّسة.  الججار مَديَّغ ِب رؤس حضػانات

مغ السداحة في الججار. عجد رؤس الحضػانات، أك المػحات، اك تساثضل الخؤس، 
تػي عمى تساثضل. الديع السشقػش عمى الججار الغخبي ِؿ التابػت، يح ىػ خسدة

، دائخة ) نجسة خساسضة، ثالثة أعسجة أك خصػط شاقػلضةأشكاؿ ك رمػز غخيبة
 .فضيا صمضب، مدتصضل أسػد(

 
 

 

 

 

ػلػجضات التي أمعغ الشطخ في الذكل ك الخمػز، ُمَخكِّدا تفكضخه في األساشضخ ك السضث
الخئضذ الحي استشباشيا مشيا. كاد يشدى الخمد  الجالالت السسكغىا مشح أزمشة، ك قخأ

و مغ رأس السمظ إلى  يحتػي عمى تمظ الخمػز في داخميا، أال ك ىػ الديع السػجَّ
قجمضو. اعتبَخ رمدية بجاية الديع مغ عشج الخأس إلى آخَخ الَبَجف، عمى أفَّ كلَّ 

الفكخ الحي يشصمق إلى ما بعج الحجكد شيء يبجأ مغ الخأس، مغ العقل، مغ 
السادية، ك في جدء مغ الثانضة، يقصع مدافات فمكضة في رحمة استكذاؼ معخفّي، 
ك ىحه الخحمة متسثِّمة في الشجسة الخساسضة التي تخمد إلى الدساء، إلى الفزاء 

 السدركر بيا. ك مغ خالؿ أبعاد ذلظ الفزاء الالمتشاىي يبجأ ِب َخْمِق مشطػمة ما
كرائضة، غضبضة. يبجأ ِب َسْخِد حكايات خضالضة ك أساشضخ خخافضة تداعجه في بشاء 

ؽ ما يقػلو حػؿ الكػف ك  الخمضقة ك الخالق، تكتالت، كتجسعات بذخية ُتْؤِمغ كترجِّ
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اإللو، أك مجسػعة مغ اآللية. ك ما الخصػط الثالثة، أك األعسجة الثالثة، سػى 
الكائشات. كاف يجكر في ذىشو التثمضث ف كالحضاة ك ة ثالثة تذتخؾ في َخْمِق الكػآلي

معشاصخ السرخي"إزيذ،أكزيخيذ،ىػريذ".إلى ىشا اعتبخ ىحا التحمضل كالتفدضخ ل
.  -العقل،الخضاؿ،األدياف -كصحضحفي الشقر ىػ تحمضل مشصقّي  الثالثة السػجػدة

ىي  أّما الجائخة ك الرمضب السختكد ِب رؤسو األربعة عمى محضصيا الجاخمي، ؼَ 
الجاللة إلى الجيات األربع  الكػف أك األرض التي نعضر عمضيا، ك الرمضب ىػ ؿِ 

. ك بعج الحضاة يأتي العجـ ك الستسّثل في السدتصضل )شخؽ، غخب، شساؿ، جشػب(
األسػد، ك الحي يجؿُّ عمى حفخة القبخ. كاف ُمْعَجبا ِب تفدضخه ِؿ رمػز الشقذة التي 

سأَؿ نفدو ات استجرؾ السػقف الحي ىػ فضو، ك حصعشج رأس الفخعػف. لكشو بعج ل
ؿ إلى َحلٍّ ِؿ ُلْغِد الدىخة ػما إذا كاف قج التقَط إشارة ما مغ ىحا الشقر، ِؿ الػص

لع يجج أّي رابط بضغ ما ذىب إلضو مغ ي اليػؿ؟ بالخساسضة السشقػشة عمى رقبة أ
َح تحمضٍل ِؿ الخمػز الدابقة، ك بضغ الدخِّ الكامغ في نقذة الدىخ  ة الخساسضة. تَرفَّ

إذف! يجب أْف حقضبتو الجمجية. بعزا مغ الػثائق القجيسة التي يحسميا معو في 
بضغ تمظ التي عمى الخمػز مغ ججيج، قاؿ في نفدو، كأْف أربَط بضشيا ك  أعضج تحمضل

رقبة أبي اليػؿ. َؼ ال ُبجَّ مغ أفَّ مفتاح الحلِّ ىػ في مكاف ما مغ ىحه األمكشة. 
نَّو في إحجى متاىات ىحا اليـخ العطضع، أك أنَّو في جػؼ أبي اليػؿ. عاد َؼ إّما أ

إلى الشقذة التي عشج رأس الفخعػف، ك بجأ مغ الديع الحي كاف قج أعصى داللة 
لو كسا شخَح سابقا. لع يشِف تفدضخه الدابق ِؿ الديع، ك الحي أعصاه رمدية بجاية 

دلضال  التحمضل، احتساؿ أْف يكػف الديعالحضاة إلى السػت، ك إنَّسا أضاؼ إلى ذلظ 
و )خادـ اليضكل( إلى الججار السػاجو ِؿ رأس الفخعػف، ك أْف تكػف الشجسة يػجِّ

الخساسضة تخمد إلى الكأس، الخحع، األنثى، فضشػس، إيديذ. اّما الخصػط الثالثة، 
، رّبسا َؼ ِب اإلضافة إلى رمديتيا السضثػلػجضة يسكغ أْف يكػف رمدا ِؿ العجد ثالثة

ثالث خصػات، أك ثالثة ياردات، أك الجرجة الثالثة، أك الغخفة الثالثة...إلخ. أّما 
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كا ِب تفدضخه األكلي لو. إنَّو يخمد إلى القبخ، أك  السدتصضل األسػد، َؼ َضلَّ متسدِّ
راح  لذسالي السػاجو ِؿ رأس الفخعػف.مذى نحػ الججار ا ض.أيَّة حفخة تحت األر 

سيارة عالضة، ك السغخكزة في الججار ِب شخيقة الخسدة السرشػعة بِ  ل التساثضليتأمَّ 
خضالضة. التسثاؿ الحي يشطخ إلى كجو السمظ مباشخة، ك الحي ىػ الثالث مغ بضغ 

الخسدة، ك مغ أّية جية مغ الججار تبجأ العّج يكػف ىػ الثالث. بعج التجقضق في 
لتي ُأْعصَضْت ليا، تبضَّغ لو ِب التسثاؿ، ك مقارنتو ِب آلية مرخ القجيسة ك الرػر ا

ا أنثى الشدخ ذات مظ. إنَّيأنَّيا) نخبضت( َربَّة الكاب، إلية مرخ العمضا، حامضة ِؿ الس
فعَل الذيء نفدو مع التساثضل اأُلَخخ. كاف عمى يدارىا اإللو خشـػ التاج األبضس. 

ره، يدار ى يداخالق البذخ، أبػ اآللية مشح البجاية، ك ىػ عمى شكل كبر. ك عم
ىػ عمى ىضئة كمب يخبس عمى الكبر، كاف حامي ك حارس السقبخة)آتػبضذ( ك 

مججار، ال زاؿ ىشاؾ تسثالضغ خة. نطَخ إلى الداكية الضسشى لقاعجة تسثِّل كاجية السقب
عمى يسضغ أنثى الشدخ. مذى إلى نخبضت، تابع إلى يسضشيا، حضث يخبس ماحذ، 

إلو  ية الحراد، رف نػتت، الحضَّة الكػبخا ُأـّ األسج اليائج. ك إلى يسضشو كانت إل
سػجة مغ اليػاء لَفَحت كجيو. انتابو رعب شجيج بادئ األمخ، السحاصضل. َشَعَخ بِ 

. استجار نحػ السمظ، أي نحػ التابػت  إاّل أنَّو استجرَؾ كجػد أنفاؽ تيػية في اليـخ
ى داخمو.  راح يشطخ إلى الحي كاف مغ السفخكض أْف يكػف جثساف الفخعػف مدجَّ

مكاف رأس السمظ، ك مغ خمفو تسثاؿ الشدخ يخسل شعاع برخه الثاقب إلى نفذ 
لجيو ىشاؾ، عشج رأس بعزيا. السكاف في التابػت. حاكؿ َرْبَط عشاصخ المغد ِب 

الفخعػف، سيع ِب اتجاه الججار الحي يكف امامو االف، ك نجسة خساسضة  تخمد 
ِؿ األنثى. ك ىشاؾ ثالثة أعسجة، أك خصػط،  إلى الشدخ، ِب اإلضافة إلى رمديتيا

ما، ك أيزا الجائخة   ك ىي داللة عمى عجد، أك تختضب عجدي ِؿ شيء، أك مػضػعٍ 
مع الرمضب السختكد عمى محضصيا الجاخمي، ك أخضخا السدتصضل األسػد الحي ال 

السػجَّو  ضتأكََّج مغ سسِت نطخهفي رمديتو. التفَت إلى الشدخ كنطَخ إلى عضشضو لِ  يذظُّ 
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إلى ىشاؾ، إلى رأس الفخعػف. شخَع في تجسضع عشاصخ المغد مغ التساثضل، ك مغ 
أجخى مقارنات كتقاشعات محتػى الشقذة التي عشج أسفل رأس السمظ عمى التابػت.

مشصقضة، ِب نطخه، جخاء أدياف مرخ القجيسة. استخمَز نتضجة بضغ ثقافة ك بضشيا ك 
لخساسضة، ال بل مغ الديع لضيا. بجأ ِب الشجسة اما تخمد إدراستو ِلتمظ العشاصخ ك 

الحي يذضخ إلى حضث يكف ىػ اآلف. ثعَّ الشجسة الخساسضة التي تخمد إلى نفدو، ك 
األنثى ك إلى الشدخ في الػقت نفدو، ك ثعَّ مكاف كجػد تسثاؿ الشدخ. راح يَختِّب 

سعبج السؤتَسغ عمى أجداء التفدضخات عمى الذكل اآلتي: َيصمُب الُسَعمِّع، أك رئضذ ال
الدخِّ السقجَّس، يصمب مغ خادـ اليضكل الحىاب إلى الججار السػاجو ِؿ التابػت، ك 

ِب الحات، السكاف الحي فضو تسثاؿ الشدخ، حضث ىػ الثالث مغ بضغ التساثضل، ك 
مغ أّية جية يبجأ العج، سػاء مغ يداره، أك يسضشو، يكػف ىػ الثالث في التختضب، 

عجد األعسجة، أك الخصػط الثالثة. إذف! الدخُّ مػجػد في ىحا  ك ىحا يشصبق مع
السكاف خمف الججار تحت تسثاؿ الشدخ، حضث الحفخة التي تزعُّ سخَّ َفّظ رمػز 

شج تسثاؿ الػردة الخساسضة التي عمى رقبة أبي اليػؿ. قبضل الذخكع في البحث ع
رمدية ُأخخى ِؿ الرمضب ىي إعصاء الشدخ، لَسَعت فكخة، َكالػمزة، في خاشخه، أال ك 

السػجػد في الجائخة، عمى أنَّو يعشي السػجب، اإليجابي، الضسضغ، الذخؽ.. ك بشاءا 
عمضو! لساذا ال يكػف السقرػد ىػ الصمب مغ خادـ اليضكل أْف يحىب إلى الججار 

الضسضغ السػاجو ِؿ التابػت، ك أْف يبجأ العجَّ مغ عشج الشدخ، بجءًا مغ الشدخ ك إلى 
حلظ يكػف التسثاؿ الحي في الداكية الذخقضة مغ الججار إلى الذخؽ مشو، كبِ مشو، 

َز  ىػ التسثاؿ الثالث، ك ىحا، أيزا، يشصبق مع الخصػط الثالثة. ك األمخ الحي َعدَّ
ل ىحا الخأي ىػ أفَّ التفدضخ األكؿ ِؿ الخمػز، ك ِب التالي الخأي األكؿ الح ي تػصَّ

فخات الذيِّ مبتجئ في دراسة عمع الخمػز ك ألِ  إلضو، ىػ مغ البداشة ِبحضث يسكغ
أْف يبحث عغ الكشػز السخافقة ِؿ جثساف الفخعػف عشج أْف يرل إلى ىحا التفدضخ، ك 

ضحة في قخاءتو تسثاؿ الشدخ. لحلظ صخَؼ الشطخ عغ الشتضجة التي افتخضيا صح
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ـّ إلو األكلى ِؿ الخمػز.  السحاصضل، كقَف أماـ الحضَّة "رف نػتت" إلية الحراد، ُأ
راح يتأمَّميا ك يدتعضج الرفات التي اكتدبتيا مشح أزماف ك أحقاب قجيسة. كانت 

بخكة ِؿ السشدؿ الحي تكػف ىي رمد الحكسة، رمد الرحة، ك ىي التي تأتي ِب ال
كانت مكانة تمظ اإللية الػقائضة عالضة ك فضو، كىي حامضة األجشَّة في األرحاـ. 

جىا السرخيػميسة ججا. ك  اكثخ مغ شكل. مثل إمخأة يع بِ ف القجماء في نقػشجدَّ
مغ أسسائيا السيسة "عضغ حػرس" ك خأَسي ثعباف، أك ثعباف ِبخأس امخأة، ك بِ 

"عضغ رع". ك كاف عمى السمظ الحي يحكع مرخ ارتجاء التاج الحي عمى مقّجمتو 
الحالضة  لترػراتأّما اك مجافعا عشو أماـ أعجائو.  ثعباف الكػبخا؛ ِؿ يكػف حامضا لو

خبَّسا يغمب عمضيا الجانب الدمبي، عمى أنَّيا قاتمة تشذخ ُسّسيا في عغ الثعابضغ، فَ 
األنحاء. ك لكغ األسالؼ مغ شّتى الحزارات ك الثقافات لجييع ترّػر مختمف 
ركف الثعباف "أبضب"،  . َؼ السرخيػف القجماء كانػا يقجِّ عغ الترّػر الدائج الضـػ

و "رع"، ألنيع كانػا يعتقجكف أفَّ العجك الحي يخػض حخبا أك "أبػفضذ" َخْرع اإلل
              ضجَّ اإللو رع، ال بجَّ ك أْف يكػف خرسا ججيخا.                  

اف في ىحه الثقافة الجيانة اليشجكسضة، حضث الثعباح تفكضخه إلى الثقافة اليشجية ك ر 
 لقج مشَح اليشػد اسعمعاممتو. ك اّل إذا أساء اإلنداف َشّخ إال يترخَّؼ ِبخْبث ك 

"Naga .ك " ِؿ الثعابضغ، ك كانػا يعتبخكنيا ركحا شّضبة ك تشتسي ِؿ الصبضعة الَخّضخة
ـ بذكل عاآمشػا أنَّيا تحسي اآلبار كالضشابضع، ك تجمب األمصار ك الخضخ ِلبمجىع. ك 

ج الخرػبة كاالزدىار. كلحلظ، فَ  عابج كر السالشداء عادة كانت تد كانت الشاجا ُتجدِّ
جف ليا مغ أجل مشحيغَّ الخرػبة مثعباف ناجا، ك يتعبالتي تحتػي عمى مشحػتات ل

ىشاؾ اعتقاد آخخ ِؿ الثعباف، في الحزارة اليشجية لتكاثخ. ك اسل ك القجرة عمى الحك 
ػؿ القجيسة، حضث ُيْخَمُد ِؿ الصاقة الداكشة ِؿ الحضاة) كػنجالضشي( ِب ثعباف يمتفُّ ح

اليشػد يعتقجكف أفَّ مجاخل الصاقة الدبعة الخئضدة في ِؿ اإلنداف. فَ  العسػد الفقخي 
رقبتو، حتى ترل إلى نياية العسػد نداف تبجأ مغ قسة رأسو، مخكرا ِب جدع اإل 
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كسا يدسػنيا في الثقافة اليشجية مدؤكؿ  Chakra . ككل مجخل شاقة أكالفقخي 
خ مقمب لػنو أخزخ، كتعبِّ إلنداف. مثاًل السجخل الخئضذ لعغ جدء معضغ مغ حضاة ا

شفدو ك اآلخخيغ. إذا كاف اإلنداف غضخ قادر عمى حالتو عغ مجى حبِّ اإلنداف لِ 
، سضكػف مجخل الصاقة ُمغمًقا ك مصفًأ. لكغ حضغ يعالج اإلنداف نفدو ك يبجأ  الحبِّ

في التفتح مثل زىخة.  –كسا يؤمغ اليشػد  –في حبِّ اآلخخيغ، يبجأ مجخل الصاقة 
ددىخ الحّب في قمب الذخز، يجكر مجخل الصاقة الستفتح حػؿ نفدو، كحضشسا ي

                                                                                            .ِؿ قّسة فعالضتيا  (Chakra)اؿ كترل
حػؿ العسػد الفقخي  يمتفالكػنجالضشي، حدب السعتقجات اليشجية القجيسة،  ثعباف

حضغ يشجح اإلنداف في مػازنة جسضع مجاخل الصاقة في جدجه. ك التفاؼ الثعباف 
لى أف اإلنداف نجح في إيقاظ الصاقة الداكشة في حػؿ العسػد الفقخي، يخمد إ

عباف َؼ الث .جدجه، كالتي تداعجه عمى اإلبجاع كالػصػؿ إلى قسة القجرة البذخية
رة عمى العطضسة في الصبضعة ،ِؿ ما يتسضَّد بو مغ قػة قادىػ رمٌد ِؿ الصاقة القػية ك 
لمحضَّة في الحزارات  فات الَخّضخةسئات السخات. كانت الرىديسة كائشات أكبخ مشو بِ 

الدضئة، .. َتسخُّ في خضالو؛ أّما الرفات الحزارة الرضشضة، الخكمانضة.اأُلخخى، َؾ 
البذعة، َؼ لع تكتدبيا إاّل مغ ىحا اإللو السخادع األىبل، ك مغ ىؤالء األغبضاء، 

                                                                                   أفخاد عرابتو السعتػىضغ. 
رأسيا، ك قخَأ مغ ذاكختو الشرػص السختبصة ِب مكانتيا السقجَّسة، ك راح يمسذ 

ُج عمى رقبتيا ك  السثبتة عمى قاعجة السمتف عمى بعزيا ثالث لفَّات، ك جدجىا ُيَسدِّ
جاـ. كقَف ذات جشاحضغ اسصػانضتضغ مغ الخصاص السبخغل. تخاجع مدافة ثالثة أق

ستجلضة قمضال. ألقى صالة إلى شعبتي لدانيا الكىػ يشطخ إلى عضشضيا ك اماميا 
الدكاج ك الجشضغ... أنيى احتفالضة شقدو السقجَّس ليا ِب السصخ ك الحراد ك 

مػعطتو األخضخة التي ألقاىا عمى مدامعيا: "أيتيا الحضَُّة الحضَّة! مقجَّسة أنِت في 
أس الحكسة ك كاىبة السعخفة ك الخالجة الكػف، في األفالؾ، في الالمشتيي. أنِت ر 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
https://pparihar.com/2016/10/29/biology-of-kundalini-awakening/
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التسّخد ك َشْخِح الدؤاؿ. أنِت الصخيق ت. أنِت الصخيق نحػ كدخ القضػد ك التي ال تسػ 
اإللو الستدمِّط الجمػي الطالع. إلو  نحػ الشػر، نحػ الخمػد. أنِت التي َزْلَدَلْت عخَش 

ألرض ك أشباح األككار حكستِظ، حتى جسَع كلَّ مصاريج االذّخ الحي ما أْف َشَعَخ بِ 
ك الكيػؼ، ك راح ُيَمفِّق التيع ك يقػد غدكة الدخاب عمى الضشابضع، غدكة الخماؿ 

                                                       عمى الضاسسضغ... لكشِظ بقضِت مبتجأ الحكسة ك السعخفة ك الخمػد".                                  
في خذػع ك صست، بعج انتيائو مغ تالكة السػعطة.  مغ الػقت أمزى بعزا

ـَ ليا انحشاءة تقجيخ ك احتخاـ. كانت ش ـَ نحػىا ِب ىجكء، بعج أْف قجَّ ؾ تقجَّ فتاه تتحخَّ
التسائع ِؿ الحرػؿ عمى و كاف يقخا بعزا مغ التعاكيح ك كأنَّ ك  دكف أْف يرجَر صػتا.

ء، َأْمَدَظ ِب الجشاحضغ ك أدارىسا ِب دعسيا ك مداعجتيا لو في مدعاه. في األثشا
بطء باتجاه الضسضغ، اندجاما مع إشارة الرمضب التي تعشي الضسضغ، الذخؽ. ك ما 

ك راح جى آٍت مغ بعضج، َؾ الر في تحخيظ القاعجة، حتى صجَر صػت أْف شخعَ 
الرػت يتعاضع مع تجكيخ رأس الحضَّة، ك في الػقت نفدو، كانت عضشاىا تشصبقاف 

اـ اليضكلك كأنَّ  ِسُس عضشضيا لحلظ ُتغْ  .يا تجرؾ ِب أفَّ الحي يفتح السخبأ ىػ مغ خجَّ
داللة الدساح ك االحتخاـ لو ِب أداء كاجبو السقجَّس. مع اكتساؿ دكراف قاعجة رأس 

أفَّ المغد ىػ ىشا. . أدرَؾ فػرا بِ األفعى، ُفِتَحت شاقة في الججار مغ أسفل القاعجة
رغ، َؾ أنَّو أراد تدارعت دّقات قمبو. التفَت إلى التابػت الفا ارتبظ ِؿ الػىمة األكلى،

مسمظ. في األثشاء، تيّضأ لو ِب أنَّو رأى ركح الفخعػف في مقّجمة مػكب أْف يعتحر ل
ميضب قادما إلضو مغ الداكية الغخبضة ِؿ التابػت. رئضذ كيشة اليضكل مع الخىباف، 

"إيديذ، أكزيخيذ، ىػريذ" كانػا ك خّجاـ معبج "رع" ك معبج الثالػث السقجَّس
                                                        يخافقػف الفخعػف في َشػافو في أرجاء اليـخ األكبخ.     

الخىبة، الخػؼ ك الفخخ ك الخجل... كاف بة، بضغ الدعادة ك انتابتو مذاعخ متزار 
يعخؼ كضف يترخَّؼ أماـ ىحا  كاقفا شساؿ شخؽ التابػت. اختمط عمضو األمخ. لع
 شى ِؿ السمظ ك السػكب السخافق لو.السػكب السيضب. لكّشو بعج لحطات معجكدة، انح
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ـ نفدو معخِّفا عغ اسسو، جشدو، عخقو، فكخه ك ركحو. شمب السعحرة ك السغفخة  َقجَّ
َلْػال الختع اقتحاـ حجخة السمظ. ه، يقرج دخػلو إلى أعساؽ اليـخ ك عمى فعمتو ىح

تكاب ىحه السعرضة. قاؿ ِب سا َأْقَجمُت عمى ار ي رأيتو عمى رقبة أبي اليػؿ، لَ حال
أدب يشاسباف السػقف ك السػكب. أراد تػضضح الدبب ك الخغبة التي دفعتو ىجكء ك 

 كيشة كانػا عمى عمٍع ِب كلِّ شيء.ِؿ القضاـ ِب ىحه الخصػة، لكغَّ السمظ ك رئضذ ال
                                                                ه ىشا.     حتى أنَّيع يعخفػف مخاده مغ كجػد

نعخؼ عّسا تبحث، ك لػال أنََّظ مغ دسا: إنشا نعخؼ عشَظ كلَّ شيء، ك قاؿ السمظ مبت
لَت لَ  ْمَزضَت بقضَّة حضاتظ في جػفو.أَل يا سارك، َؿ افتخسظ أبػ اليػؿ ك  أحفادنا تَحػَّ

السمػؾ كرؤساء الكيشة. غضخَؾ مغ نابذي قبػر كسا حرل لِ  إلى رماد تحت أقجامو،
التأكضج، الجثث السبعثخة في الجىالضد ك األنفاؽ، ىشا في أعساؽ ىحا اليـخ رأيَت، بِ 

العطضع، ك ىشاؾ في جػؼ الفػنضكذ، حارس مرخ ك رمػز حزارتيا ك آليتيا. 
نفختضتي، َؿ  لػ لع تكغ مغ الداللة السمكضة، مغ ساللة رمدضذ الثاني ك زكجتو

. لكشَظ تشحجر مغ س اللة كشَت انصفأَت في إحجى األنفاؽ ىشا داخل ىحا اليـخ
ُسعطَّع مخشضِمر، رأس مسمكة نفختضتي( ابشة السمظ الجسضمتشا ك محبػبتشا األمضخة)

ىاتي(. القائج الحي قزى عمى مسمكة حسػرابي، ك الحي انترخ عمى السمظ خاتي)
                                                                                             رمدضذ الثاني في معخكة كادش.

اليجية لقج جاء الجساؿ، كصَل الجساؿ، كسا كاف السرخيػف القجماء يقػلػف عغ 
الدالـ بضغ لرمح ك عخبػف ا)أسالفَظ القجماء(، َؾ التي قجَّميا ممظ الحثضضغ

ػ: ىتي قج شخَحْت معشى اسسيا ِلدكجيا، ككاف معشى اسسيانفختضكانت السسمكتضغ.ك 
َخت قج كانت كسا (NVER)ِفخأك الجلػعة. َؼ ناليجية الجسضمة، أك السغشاجة،  ؿِ  َفدَّ

 الرفة كىحه تضتضد، أصميا ؼَ  تضتي، أّما ،(ىجية)ِباألرمشضة تعشي رمدضذ، السمظ
 مع اسسيا يكػف  بحلظ ك شاجة،السغ السجلَّمة، الغخيخة، الجسضمة، الفتاة عمى ُتْصَمق
                                            .                    الجسضمة اليجية أي(  NVERT ITI)تضتي نِفخ ىػ، تضتضد مغ الديغ حخؼ سقػط
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إفَّ دماء الفخاعشة تجخي في عخكقَظ يا ابغ كضمضكضا، يا حفضج ىايظ ك دافضج 
ني. إفَّ الدخَّ الحي تبحُث عشو لغ تحرل عمضو، الراصػني ك لضفػف االسكشجرك 

َؼ عمضو مغ خالؿ رئضذ  أْي لغ تستمَكو، ك لغ َتْخُخَج بو مغ ىشا. لكشََّظ َس تتعخَّ
كاف في يج السمظ عمبة َظ ك تحفطو في عقمَظ. الكيشة، ك عمضَظ أْف تكتبو في قمب

ي السحخكؽ اسصػانضة الذكل مرشػعة مغ خذب األبانػس، يسضل لػنيا إلى البشّ 
َؿ العمبة إلى رئضذ الكيشة، ك شمَب مشو  ك فضيا َلْسعات مغ العخكؽ الحىبضة. َحػَّ

 رئضذ الكيشة انحشى قخاءة ك َشْخِح ما ىػ مكتػب في البخديات السحفػضة داخميا.
أخخَج أكراؽ البخدي مشيا. كانت اثشتاف مغ األكراؽ  ك أخَح العمبة مغ يج الفخعػف.

البشفدجضة ذات البتالت الخسذ،  ِؿ اشكاؿ مختمفة... الدىخةتحتػي عمى رسػمات 
لسثمثاف المحاف الكػبخا رأس الحكسة ك حامضة الجشضغ ك صاحبة عذبة الخمػد، ك اك 

ة األنثى... كاف السمظ قج سسح ِؿ سارك ِب رؤية األكراؽ، ك خاصيسثِّالف الحكخ ك 
ما جاء في  َشْخحِ ِب القخاءة ك شة، أْف ابجْأ خئضذ الكيالخسػمات. في األثشاء أكمأ  لِ 

َؾ الكاىغ األكبخ رأسو ِب إيساءة خفضفة إلى األسفل، داللة الصاعة.  البخديات. َحخَّ
و بِ أفخ  ! يا سمضل ممػؾ عضغ شسذ الكالـ إلى سارك قائال: يا كلجناَد البخديات كتػجَّ

باتت أنَت اآلف في حزخة أركاح أسالفَظ الفخاعشة. ىحه األركاح التي  ك ىاتػشا!
ك قزػا عمى آليتشا ك حخقػا ثقافتشا. إنشا  قبزة غداة أجالؼ دمَّخكا حزارتشافي 

تاَح العجاج ك سسػـَ الخساسضغ كقعشا في األسخ؛ ك الطالـُ يخّضع عمضشا مشح أْف اج
جشضشات الشضل السقجَّس. ك اآلف أنطْخ إلى ىحه الدىخة البشفدجضة الخساسضة! َؼ لِ 

ى أجداء الضابدة الخسدة الػاقعة خمف ضمسات البحار. بتالتيا الخسذ َتجؿُّ عم
األجداء التي ىخَب أبشاؤنا ك أحفادنا إلضيا. األجداء التي انتذخ فضيا السرخيػف 

ف،  ىخبا مغ السحخقة الكبخى التي تعخَّض ليا عمى أيجي ىؤالء الغداة. الدىخة تتكػَّ
ا بو.   َؼ المػف األسػد يجؿُّ عمىفعمضا، مغ أربعة ألػاف، كّل لػف يحسل معشًى خاصَّ

َض ليا أىمظ ك   لساضي القاسي ِب أحدانو ك مطالسو.إخػتظ، أي االسآسي التي تعخَّ
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فضسا يسثُِّل المػف البشفدجي الفاتح السذاركة في نذِخ ىحه الفكخة التػحضجية، ك 
تعخيف العالع ِب ما حرَل ك الجعػة ِؿ العػدة إلى أحزاف األـّ سّضجة القصخيغ، ك 

نا كىضاكل كيشتشا معابجؿ كرثتيع السدضصخيغ عمى بالدنا ك لة  الغداة، مغ خال مداء
أّما المػف األصفخ،  فاتح يجؿُّ عمى الحاضخ.المػف البشفدجي الىكحا فَ  مقّجساتشا.ك 

مَّق ِب المػف َؼ يخمد ِؿ الذسذ َؾ باعث ِؿ األمل ك الخغبة في الحضاة. ك فضسا يتع
قج اختضخ نطخا ِؿ استخجامو ف البشفدجي الغامق، فَ ع( أي المػالختالخئضذ ِلمذعار)

سقجَّسة، ك ىػ يجؿُّ عمى معابجنا السع في أثػاب الكيشة في ىضاكمشا ك عمى نصاؽ كا
ي تخمد إلضو الدىخة أّما الحجث الحا، أي السدتقبل. الحات األصضمة ِؿ شعػبشالخكح ك 

َخ معابج ك  لدساء، َس مغاكر جضػش االخساسضة، َفيػ  َحَجٌث عطضٌع. حجٌث َس ُيَجمِّ
القتل. ىحه الدىخة التي رأيتيا فػؽ رأس السثمث عمى يدلدؿ عخش إلو الحخب ك 

الذسذ. إنَّو قادـ  رقبة أبي اليػؿ، إْف ىي إاّل ذاؾ الكػنجكر، الشدخ السحمِّق نحػ
َس يبجأ الفرل األخضخ مغ حخب  مغ ثعَّ إلى ىشا كَسضكف فػؽ ىحا اليـخ العطضع، ك 

حرشة دككالبضػس قج َأْخَخَجْت السقاتمضغ، مشح زمٍغ لضذ ِب البعضج، مغ أ. فَ اآللية
إنَّيع بجأكا  ع في األجداء الخسدة مغ الضابدة.بصػنيا إلى ساحات ك حػاضخ العال

ضجَّ اآلخخيغ الحيغ ال يؤمشػف ِبإلييع. إنَّيع ييتفػف ك ُيَكبِّخكف حخكبيع السقجَّسة 
شيع الخاىب ياماإيل ك  ك  مػسضذقذ كركاإيل مغ تعالضع ندصػريػس ك لاِبسا َلقَّ

َتيبُط أكرشمضع، السؤمشضغ، سَ تذتعل في بالد . في غسخة الحخائق التي سَ اسسايمػس
تدمضع مفاتضح اليضكل يتعُّ الدساء إلى مكانيا األصمي. ك َس  كسا الكخيدتاؿ، مغ

ف حاف مضسغ. عمضظ مخاقبة الحجث ألف مػعجه قخيب! ك اآلسإلى أحفاد ابخاىضع ك 
كقت مغادرتظ، ك ما عمضظ سػى القفد إلى الصاقة التي تحت الكػبخا، ك ىشاؾ َس 

                                                                               انصفأ السػكب بعج االنتياء مغ َشخِح ك تفدضخ رمػز الَختع.  شجاح.شيء بِ  يتعُّ كلّ 
عمى تابػت السمظ ك كل تفاصضل الحجخة. نطَخ إلى الكػبخا، ك ألقى الشطخة األخضخة 

ما أْف الَمَدت أقجامو األرض، قفَد إلى الصاقة، ك  قبتيا ِؿ السّخة األخضخة.لسَذ ر 
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حتى شعَخ ِب َكْخَدة في قاعجة جسجستو مغ الخمف، ك َؾ أفَّ سمكا دقضقا لّضشا قج 
ك الَتفَّْت  ت الحضَّة قج انَدمَّتاختخَؽ قشاة الحبل الذػكي في عسػده الفقخي. كان

راَح يشدلق بضغ الذقػؽ ك الفجاج، ك ما ىي إاّل لحطات،  حػؿ عسػده الفقخي.
. مى الجرجة، الَحَجَخة، الثالثة كالثالثضغ مغ الػجو الذخقي لحتى كاف يكُف ع ميـخ

شجاح كاف مذخقا، مبتيجا، َؼ التفاؼ الحضَّة حػؿ عسػده الفقخي، ساعجه عمى ال
إيقاظ الصاقة الداكشة في جدجه، ك عمى اإلبجاع كالػصػؿ إلى قسة القجرة في 

                                                                               َؼ الثعباف ىػ رمٌد ِؿ الصاقة القػية  في الصبضعة. .البذخية
. كاف أمامو أبػ اليػ ىسذ ِؿ نفدو قائال: ؿ، الخابس عمى السجخل الخئضذ لميـخ

أسبُق الكػنجكر إلى رأس الفػنضكذ. ندَؿ الجرجات الثالث ك الثالثضغ. مذى بضغ سَ 
ىشا كضَع حقضبتو إلى أْف كصَل إلى لػحة الحمع، ك  أرجل الفػنضكذ األمامضة

اتجو إلى جاـ أبي اليػؿ. صعج إلى أكتافو ك الجمجية تحت لػحة الحمع، بضغ أق
تػقضع الفّشاف(، )نفَخ عمى الَخْتعِ بتو. َرَكَع ك ُع الفشاف عمى رقالكتف األيدخ، حضث َخت

.. ألكبخ(الكاىغ ا)األلػاف التي شَخحيا كبضخ الكيشةَصَخِؼ ردائو حتى باَنِت نطََّفو بِ 
البشفدجي الغامق(، البشفدجي الفاتح، األسػد، األصفخ. إنيا لػحة )المػف الخئضذ

ذاتيا. إنيا  اكز شعبا ِبعضشو، أك إثشضة ِب أحجاثيا تتجحتػاىا ك ذات رمػز كػنضة. م
بضح إنحار كاضح ك َجمّي ِؿ ىحه السخمػقات اليسجضة التي استباحت، ك ال زالت تدت

َل الدىخة، ثعَّ استػى ك  ناتيا كتفاصضميا. انحشى كَقبَّ صعَج إلى رأس الحضاة ِب كلِّ مكػِّ
ثضاب. باعَج بضغ  عمضو مغخمَع كّل ما كاف لفػنضكذ. كقَف ك كجيو نحػ الذخؽ.ا

عمى ىضئة إنداف مرمػب. كاف الذسذ رجمضو كنذَخ ذراعضو عالضا عمى الجانبضغ،
كاف قج أصبَح كراءه ، حضغ كقَف عمى رأس أبي اليػؿ، ك يتابع رحمتو نحػ السغضب

اتجاه كيف تو كسا الشدخ ُيَحمِّق فػؽ البحخ األحسخ بِ تساما، ك ىكحا ارتدَست صػر 
في األثشاء بجأ يخاشب كائشات الدساء قائال: أنا ىػ العشكبػت ك جبل إساؼ. 

الكػنجكر، أنا ىػ الشدخ، أنا الشجسة الخساسضة، أنا الفضشضق الحي ال يسػت ابجا. ىا 
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ِبأفَّ ساعة الحداب قج  كالبضػس! َبمِّْغ رحسغ الضسامةقج اقتخبت الداعة. ىّضا يا دك 
إنَّو قادـ إلى ىشا حضث أقُف  !اتجاه الذخؽ نجكر يقصع السحضط بِ أفَّ الكػ َدَنْت، ك 

. في األثشاء ىحه السيدلة اإلليضةاآلف. إنَّيا اإلشارة األخضخة ِؿ إسجاؿ الدتار عمى 
َسسَع صػتا مغ بضغ األفالؾ يشاديو. َأمعَغ الشطخ، ك إْذ بو صجيقو الدساكي 

 خدخك الفارسي. كاف يجعػه ِؿ المحاؽ بو، لكغ سارك شمب مشو االنتطار ِؿ بزعِ 
و إائق، ريثسا ُيْشيي عالقتو ِب الكامل مع ىحه األرض. ك دق لضيا، ك في األثشاء تػجَّ

اعتخافو إْذ قاؿ: أيتيا الصبضعة.. إلى الكائشات التي َتجبُّ فضيا كعمضيا. أعمَغ بضانو ك 
 أيتيا األرض.. يا رحسي ك حاضشتي! كشُت قج َحُمْسُت مشح الصفخة الكػنضة األكلى،

خ حاضشتو.  ألخخؽ أفَّ ىحا الكائغ ابِ  اليسجي، سػؼ يعتجي عمى رحسو، سػؼ يجمِّ
ذاتو السايكخكب الحي َأْفَدج جضشات الحضاة. إنَّو األخضخة، ىػ ِب إنَّو الصفخة 

الكخكمػسـػ الحي قزى عمى كلِّ السزادات الحضػية. إنَّو السػت الحي يجتاح 
ُخ كلَّ  ػ! ىحا الكائغ األرعغ و ىإنَّ  ذي نَفٍذ ك يحخؽ كّل َيْخزػر. الحضاة، يجمِّ

خبث، ىحا الحي ُيْجعى اإلنداف.آٍه مّشي كمغ تعاستي! كضف َسأغدل ركحي، األ
إّني آسٌف يا أمي، يا رحسي! آسٌف تحاري؟ تقبل تمظ الكائشات البائدة اعكىل سَ 

عمى كػني، كشُت كائشا حّضا، ك آسف ألنشي شاركُت في ىحه المعبة القحرة، لعبة 
البذعة. أعتحُر مشكع يا إخػتي، يا حضػانات ك حذخات  الحضاة، ىحه السيدلة

ك الضابدة ك السضاه، ِؿ كػني، كشُت كاحجا مغ ىؤالء األغبضاء الحيغ دمَّخكا حضاتكع 
ُل، إْف كاف ك ال ُبجَّ مغ قجكمي إلى ىحه الحضاة، أْف أكػف كاحجا بضئتكع.  كشُت أفزِّ

لسقايضذ. كشُت أحاكؿ، مشح ِب كلِّ ا ع، ك لضذ مغ ىؤالء اليسج السعتػىضغمشك
، ىا أنحا  ني إلى األسفل، إلى األرض؛ ك الضـػ أزماف، َقْصَع الذخكش التي تذجُّ

الحضاة، مغ ىحا أقصُع آخخ شخٍش يذّجني إلى القاع. ُأْعِمُغ استقالتي مغ ىحه 
ىحا الجشذ الحي ُيَدسَّى اإلنداف. لغ يصػَؿ التجّسع الغبي، ك أَتَبخَُّأ مغ انتسائي ِؿ 

عمى تشتقع مشكع َشخَّ انتقاـ، أعتحر  الصبضعة سػؼفَ  بكع الدمغ كثضخا يا أييا البذخ،
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ىحا التعبضخ، َؼ ىي ال تعخؼ االنتقاـ، ألنَّيا ال تكخه، ال تحقج ك ال تثأر. إّنيا  
يشبػع العصاء الجائع؛ إنيا لغ تشتقع، بل َس تجافع عغ نفديا، ال بل َس تجافع 

ة ال تالئع سػؼ تأتي ِب قػانضغ ججيج ..السدمشة  خبثكع ك لػثاتكع عشكع مغ
عزػي لألرض، تكػنػف الّدساد الاستسخاركع في ضمِّيا.إنَّكع نحػ الفشاء المحالة. سَ 

ـّ الحضاة، كسَ  ضدكشيا نػع ججيج مغ الكائشات قج ال يذبيكع. ك قج تشذأ حاضشة أ
كداعا!                                                                                                   في كػكب آخخ، أك مجخَّة ُأخخى. قج تكػف ىحه األرض، ك ُاخخى غضخ 

 انصمق محمِّقا نحػ الدساء، إلى صجيقو خدخك.    

                      .خدخك يا إلضظَ  ِبحاجة كشتُ  كع! ؟العديد صجيقي يا ىحه ىي سارَّة مفاجأة أيَّة -

 أِـّ  ِب  تخى  كي ذلظ فعمتُ . ىشا إلى بظَ  أَتضتُ  أنا! سارك يا مفاجأة لضدتْ  إنيا -
 ما إلى أْنطخْ . جشدظَ  بشي حقضقة ك جػىخ دماغظَ  كيخباء ِب  تختبخَ  ك عضشضظ،
بػف  كَيْعِصبػف  يحخقػف  بعزيع، يقتمػف  إنَّيع. ىشاؾ يفعمػنو  أكثخ ك بعزيع، كُيَعحِّ

صػف، إنَّيع سضخك، يا ذلظ مغ  أيَّة. بعزيع إعجاـ ؿِ  قػانضشا ُيَذخِّعػف  بل، ال يخصِّ
  ىحا؟ ىػ غباء أيُّ  َبْل، جشػٍف، أيُّ  ىحه، ىي كحذضة

 ك  الداشع البخىاف ىي ىحه، حخكبيع ك صجيقي، يا الػكالة ِب  يتقاتمػف  إنيع -
 .  غبائيع عمى القاشع

 تػضضحا ظَ فكخت إلى أضضف أنا ك الػكالة، ِب  يتقاتمػف  إنيع! سضخك يا َصَجْقتَ   –
مضغ ؿِ  ككالء إنيع. يفعمػف  ما خصػرة َيْكذفُ   في مػجػديغ غضخ كىسضضغ، مَػكِّ

 إلوٍ  مغ التػكضل ك التفػيس استحرل أّنو ِب  َيجَّعي ىؤالء مغ فخيق كلّ . الحقضقة
،  يعتبخ فخيق كلّ  أفَّ  ىي الكارثة ك. فقط مخّضمتو في إال  لو كجػد ال ُمَتخّضل كىسيٍّ

 ...! ؼَ   إال  ك اّتباعو، اآلخخيغ عمى ك حقضقي،ال اإللو ىػ إليو
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 أْخَبْخُتظَ  قج كشتُ  إفْ  أدري  ال. خدخك صجيقي يا األرض عمى اآللية حخكب إّنيا –
 الفخاعشة، مقابخ في اكُتِذَفتْ  التي السذفَّخة كالخمػز الخىاك  نرضبضغ مخصػشات عغ
 انجالع عمى جُ تؤكِّ  كانت كميا. آمػف  عشخ تػت قبخ في كانت التي تمظ خاصة ك

 نّداؾ ؿِ  تشبؤات فضيا أكراقا أعصاني قج قخياقذ الخاؿ كاف ك اآللية، بضغ حخكٍب 
 كبعزيا السضالد، قبل مشيا. مختمفة كأزمشة مختمفة، بمجاف مغ كدراكير كصػفضضغ

 ِباألنبضاء، كال ِبالتشّبؤات أؤمغ كال، أكغ، لع أنا. عاما كسبعػف  كثالثسائة ألف قبل
 . الخرػص ىحا ِب  نطخ يةكج لي إّنسا

 . خدخك قاؿ السػضػع؟ ىحا في تعتقج ماذا ك تقرج ماذا -

 رئضدة احجاث رؤية إمكانضة لجيو ك التخكضد، في القجرة لجيو اإلنداف ِبأفَّ  أعتقج –
 يغػص أك ِبعضشو، مكاف إلى برضختو يخسلَ  أفْ  السخء ِبإمكاف أيْ . قادمة أزماف في
ل ك ديغٍ  أك عقضجة، أك فكخة، في  َس  الحي الدماف ذلظ في ىشاؾ يحجث ما ُيَدجِّ

 الدضشسائي الذخيط عمضظَ  َيْعِخَض  ك الدشضغ، مغ مئات أك عذخات بعج آكانو ياتي
مو الحي  . برضختو ِب  َسجَّ

   .برضختو أك مخّضمتو، في يخاه فضسا مرضبا يكػف  أفْ  الزخكرة ِب  لضذ لكغ –

 أفْ  ِب  ضئضال، كاف لػ حتى ساؿ،احت ىشاؾ لكغ خدخك، يا ذلظ عمى أكافقظَ  –
قَ   يكػف  رّبسا أعخفيا، ال ؼَ  الشبؤة َتَحقُّق آلضة أّما. ما زمغ في ما نبؤة تتَحقَّ
 ك الشفدي، الجاخمي كالدالـ الخكحي كاالندجاـ العسضق، كالتخكضد الحىشي الرفاء

 في فة،السترػّ  أحج عغ قخأتُ .ذلظ في دكراً  العػامل ِليحه يكػف  ربَّسا. الدخيخة نقاء
 ُتْخِخجُ  حضغ البحار، خمف تحرل َس  ىائمة ِبسحبحة يتشبأ إّنو قخياقذ، الخاؿ أكراؽ

 في ما دككالبضػس، حراف( زكّبا) ندلِ  مغ جاءت التي تمظ األصضمة، األحرشة
 الدؤاف، ك القسح بضغ الفرل َسَضتعُّ . العامة كالداحات الذػارع في كتشذخىا جػفيا
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 أكجاس ك الدؤاف، أكػاـ فػؽ  تختفع الشضخاف ألدشة دانو،ل عمى جاء كسا أرى، كإّني
 ِمغ ُمَتَعبِّجٍ  إلى تعػد ُأخخى  كرقة في. البحخ مغ اآلخخ الصخؼ إلى ُتْذَحغُ  مشيا

 استقخَّ  ك الجرب رفاؽ عغ انفرل قج كاف ك لضبضا، صحخاء عبخكا الحيغ الصػارؽ 
خة، كػنضة حخِب  عغ جالداى الستعبِّج ىحا تشّبأ. سضشاء شػر في الكيػؼ أحج في  مجمِّ

 األسخار مفتاح إخخاج ك اليػؿ، أبي كتف عمى العشقاء كقػؼ َفْػرَ  تشجلع َس  حخب
 إنيك  .رأسو مغ الذخقي الجشػب ِباتجاه الحادة نطختو إرساؿ مع الضدخى، أذنو مغ

 فضالق أرى . جشػبو في كالخجـػ البحخ شساؿ في الشضخاف الستعّبج، أضاؼ أرى،
 ِمغْ  ك .خمفو القخنضغ، ذك احتجدىع، الحي الدجِّ  خمف مغ تشجفع جػجكالسا الضأجػج

 الحخب معمشا األكبخ اليـخ فػؽ  ِمغ هللا، حبضب ابخاىضع، يصلُّ  اليػؿ، أبي خمف
 داؤد ندل كأفَّ  السدمسضغ، ِمغ أّنو يعمغ ك .الساجػجك  الضاجػج أقػاـ عمى السقجَّسة

 ِمغ أعسى ناسظٍ  عغ ُنِقلَ . مدمسػف  قـػ أيزا ىع كاألىخاـ، اليػؿ أبػ َبشى َمغْ  ىع
 كلّ  احتخاؽ ك األسػد الحجخ دمار يخى  ِبأنَّو حجاز، ك نْجج بالد مغ الجديخة، شبو

. يسػت غخيبا غخيبا، يػلجُ  الحي ألفَّ  ذلظ َسضحجث .تحتو مغ الستصايخة الرحائف
د كاف ىكحا                                                                                       .ٍ جضداف ك ألسع رجاؿ ِشعاِب  ك الكيػؼ بضغ تخحالو في ُيَخدِّ
 المدانضات عمساء أكَّجَ  ك. بعزيا مغ متقاربة تػاريخ إلى ُتذضخ األكراؽ تمظ كانت

 ِب  رمػزىا، تحمضل ك دراستيا بعجَ  الساكرائضات، ك الالىػت عمساء ك الحفخيات، ك
 تاريخ مغ سشة 4654 َبْعجَ  األرض كػكب َتزِخبُ  َس  محالة، ال كػنضة، كارثة أفَّ 

 نياية سشة ىػ، مضالدي، 3168 عاـ يكػف  َس  العمساء، كِبَحَدِب . تمظ السجّكنات
 مخكري، حادث خالؿ ِمغ ذلظ  كػكبشا، ِب  َسضعرفاف ىائمضغ َحَجثضغ أفَّ  إذْ . العالع
 ترصجـ َس (. الخاجفة َتْخجفُ  ـيػ ) األرضضة الكخة عمى َيسخُّ  َس  كػني، َسْضخ حادث
 َتْعكُذ  َس  جػانبيا أحجِ  مغ الحخبي، ِبالسرصمح تزخبيا أك ِباألرض، القحيفة ىحه

 ِب  القحيفة َتسخُّ  َس  الخاجفة، تخجف كحضغ. مغخبو ِمغ الذسذ كَسضذخؽ  دكرانيا،
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 ىػ، الكػني الحادث ىحا إفَّ  .الذسذ يشفجخُ  َس  إلضشا، آتضة ىي ك الذسذ جانب
 . عطضع شيء فعال،

 كلِّ  في القجيسة؟ الذعػب خخافات مغ أـ ،اشضخاألس مغ ىػ تقػلو الحي ىل -
 . فعال مذّػقة الحكايات ىحه إفَّ . السألػؼ ؿِ  كاختخاؽ خرب خضاؿ فضيا األحػاؿ،

 في مكتػبة نرػص ؿِ  العمسضة الحقائق إخزاع في ىػ خدخك، يا السذكمة –
 ِب  الكارثة ىي ىحه. اإلليضة الشرػص مظت خجمة ؿِ  العمع كتصػيع األكلضغ، كتب

                             .األرض عمى ىشاؾ السعتػىضغ عبث ىػ ىحا ذاتيا،
                                                                        .        األبجي العذق حضث الخمػد، ىحا إلى معي ِبالقجـك نجى إقشاع استصعت لضتشي يا

 بشا تبحخ فمكضة زكارؽ  نخكب أفْ  ك الشػر، حمَّة مختجية ىي ك أراىا أفْ  أرغب كشتُ 
 أفْ  أتسشى كشتُ . الدساكي  الشيخ في السشدكب الزضاء ِب  السسمػء الفمظ ىحا في

 الحي الخكحي السرجر ِب  حسضسي شكلٍ  ِب  يخبصشا ؿِ  الفمكي، الشيخ في نتعسَّجَ 
 ك األرضضة، البػتقة في انريخت نجى ؼَ  األسف، ؿِ  لكغ،... يجيسشا ك شايغحي

 ِب  خدخك، يا حديٌغ، أنا كع. األرض أعساؽ في السغخكسة شخكشيا تعاضست
 فجأة، انصفأ الحي األحخى، ِب  أك يشصفئ، الحي الحبِّ  عمى حديغ أنا كع ك شأنيا،
 ىل العاصف؟ الحبّ  ذلظ ةغسخ  في ُأـّ  مذخكع نجى كانت ىل. مشيا قخارٍ  ِب  ىكحا،
 أمخ، مغ يكغ ميسا األياـ؟ قادـ في مشو األشفاؿ تشجب َس  الحي األب تخاني كانت

دُ  نبزي ك شخايضشي، في مدكػنة ركحيا ؼَ   عضػنيا ك قمبي، في اسسيا إيقاع ُيَخدِّ
 ك السجّخة، ىحه في بل ال الكػف، ىحا في عضػنيا سػى  أرى  ال أنا ك. الكػف  تسأل

 بي تحضط إنَّيا. الكػف  إّنيا. السجّخة تسأل الدكضة أنفاسيا رائحة ػى س رائحة ال
 الجشضغ ىػ أنا ك السصمق، الخحع ك الكّمي األثضخ إنيا. السعرع ِب  الدػار إحاشة
                            .                  رحسيا في يشدلق الحي
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 أشضق ال الحي الحبُّ  حاى ىػ قَجري  ؼَ  خدخك، يا الدساكي، صجيقي يا أستأذنظَ 
نة فخاشتي ك األبجي ُحّبي ِب  ممترقا أبقَ  أفْ  قَجري . دكنو مغ  تفارؽ  ال التي السمػَّ

                     !...                                                                    الكالـ أْنَيتِ  التي نجى ىي ك الكالـ، بجأتْ  التي نجى، إنيا. ركحي ك عضػني
 العاشق أنا ؼَ  السكاف، في لي أفدحػا! العذقِ  أيقػنات يا شقائي ك بؤسي ؿِ  يا

ىا عمى َكْشسا صار ك حبضبتو التيستو الحي ثكع كي السكاف في لي افدحػا. َخجِّ  ُأَحجِّ
 إلو ؿِ  ُقلْ . خدخك يا كداعا. قادـٌ  ذا أنا ىا. القسخ مع نديخ حضغ لضمة كلَّ  عشيا
 ُيْبِعجَ  أفْ  ك الػردية، حجكدنا ك المضمكضة سضاجشا عغ بعضجا رجػمو يخمي أفْ  كبالحخ 

 !    كداعا !الخكماندضة أمدضاتشا عغ الرخب

                                                       

                                                                                                                                          في انتيت
18/63/1681  
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