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ت:عنووووالكتلب  وووو  ت

ت

لن قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ت   تتتتتتتتت

ت:لبماضووووووووووووووووا تت تتتتتتتتتتتتتتتتت

ت

   ليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

ت:لب ووأبيوووووووووووووووووو ت 

ت

 هبووووووووووووووووووو تعبووووووووووووووووووو لب  ي 

ت:توووو ليوتب وووووا تت 

ت

 هنوووووووووووووووووووووووو ت  مووووووووووووووووووووووووا 

ت:لإلخوووووللنتلب نوووووّ ت 

ت

 سووووووووووو ب تسوووووووووووال ت عمووووووووووول ت

ت:تصوومي تلب وو  تت 

ت

ت موووووووووووووووووووووووو   يهوووووووووووووووووووووووو  ت

ت: لوووووو تلإليوووووو ل تت 

ت
ت7039/ت32071

تلب وووللي تلبووو  ب :تت

ت
ت2-99-9961-922-929

تلبن شووووووووووووووووووووووول:ت

ت

ت لب ازيعت ل تلبمثق اكتلبعل تب نشل
 ت

Facebook Page: ب نشلت لب ازيعلبمثق اكتلبعل ت  

Email:elmosakafonalarab@gmail.com    

 Tel: 00201013029749       

ت           شيلينتلبق ض ت       

ت©جميعتحقاقتلب بعت لبنشلت   اظ تتتتت

تلبمثق اكتلبعل ب ل تتتتتتت

ت

  التي وتأل تجه تطبعتأ تنسختأ تبيعتهذهتلبم  ةتبأ تش لت

تب تتلبق ناني  ء  نتي علتذبكتيعلضتن سهتب مست نتلألش  ل
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R اإلهداء R 
 

إىل كل رًح معذبة اكتَفت بَصمِتوا ًآثزت االحتفاظ باألمل دًن 

 البٌح بى.

  

 

R خاص جد   إهداء R 
 

اقتَطع من قٌتى ًمالى ًدفع أجًزا لقاء إىل عزٍزي القارئ الذي 

 هذي الزًاٍة، بٌِرَكت عَنك اليت تقزأ، ًسالًما لقلبَك أٍنما كنت.
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احلقاة مؾقىة بالغؿوض واألسرار، ولؽل مـا سره الدفني 

الذي إذا أماط عـه الؾٌام النػٍرت مىات الًساؤالت احملؿولة 

 «.حيدث؟! ال، كقف هلذا أن»عؾى أعـاق ادلىات من 

وأمام عؼل مًأرجح بني الرفض والؼيول، وقؾب وصدق 

حدسه باخلطر الذي وؼرتب ال حماله، نسًقؼظ عؾى أبشع 

كوابقسـا بعد أن جتسدت يف ثوب احلؼقؼة واضَة جؾقَّة ُوشار 

إلقفا باليـان، هـا وسًَقل أن ميؽث الرفض طووًؾا بعد أن ُرِفع 

 عـه السًار.
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 اليداوة

 

ما في بخضي ٢غي مهغ، اإلاؿاء الهازب ال ٠٨ً ًٖ ٖبشه في م٩اٍن 

 ًٖ 
ً
ىٟىاهه وضجُجه الضاثم، حٗالذ جل٪ الهغزاث لدك٤ ألاظىاء مٗلىت ٖو

( قإع 33خضور طل٪ ألامغ و٦إهه ؤنبذ مٗخاًصا لضي ؾ٩ان ال٣ٗاع ع٢م )

٠٣ ؤمام  )...(، لُٟخذ ؤخض ٢اَجي ال٣ٗاع باب ق٣خه ال٩اثىت بالضوع الشالض ٍو

ت، بل ق٣ت ظاع  ه )نابغ اإلايكاوي(، لخ٣خدم ؤطهه الهغزت الشالشت مضٍو

جإ٦ًُضا إلاا ؾم٘ في الؿاب٤. و٠٢ طل٪ العجىػ الؿدُجيُّ طو الغؤؽ الظي مأله 

الكِب و٦إهه زلُِ مً مغوع الؼمً والخُاة لُتُر٧ا آزاع مٗغ٦تهما ٖلُه 

ها في وظهه، وقٗغ ؤبٌُ وَظض يالخه في عؤؽ طل٪  وججاُٖض خَٟغث م٣غَّ

َدى٢ِل في ؤلم: ًُ  العجىػ الظي و٠٢ 

ر  - هبَّ ال خى٫ وال ٢ىة بال باهلل الٗلّيِ الُٗٓم، عبىا ٌكُِٟ٪ ًا )هضي( ٍو

 ؤهل٪ ٖلى مدىخ٪.

ٍغ زغظذ مً ٞم )ٖم ػ٧ي(، طل٪  ٧اهذ هظه ٧لماث ق٣ٍٟت وجدؿُّ

العجىػ، لُلخٟذ ٖاثًضا بلى ق٣خه الهٛحرة، لخباصعه ػوظخه بىٓغة التر٢ب 

مص ي ُمخ٨ًِئا ٖلى ٖهاه في زُىاث اإلاٗخاصة وهى  ٌؿخضًغ لُٛل٤ باب ق٣خه ٍو

:
ً

 خشِشت، زم ًل٣ي بجؿضه الىدُل الهِغم ٖلى اإلا٣ٗض اإلاجاوع لها، ٢اثًل

ر ومدضف ٖاٝع بًه اللي خهل لها ٦ضه ٞجإة! -  البيذ صي خ٩اًتها جدحَّ

ُىاها خاثغة مشل ؾااله، والظي  هىا الخ٣ُذ مىه ػوظخه الخضًض ٖو

 مل٪ له بظابت.بالُب٘ ال ج
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وهللا ٖىض٥ خ٤ ًا ػ٧ي، البيذ مغة واخضة خهل لها اللي خهل،  -

 ومِٟل خض ٖاٝع بًه خ٩اًتها، لى حكٝى ؤمها جهٗب ٖلُ٪.

ً بص يء، وآلازغ بما  ْلَّ الؼوظان العجىػان ه٨ظا؛ ٧لٌّ مجهما ًخ٨هَّ

ت. ضه و٦إجهما مد٣٣ان لضي الكَغ ّٟىِ
ًُ جه ؤو 

َّ
ًل ِٖ  ٣ًَبله ٖلى 

* * * 

 *الساعة آلان الثامنة مساًء، داخل شقة )صابز املنشاوي(*

جىالذ جل٪ الهغزاث التي اٖخاص ؾماٖها ظحران )نابغ اإلايكاوي(، ٞما 

ا. ًٗ ً عبُ  ٧اهذ ؾىي نغزاث ابيخه، جل٪ الكابت طاث الٗكٍغ

اإلاجز٫ ٌعج بٗضص مً ألاشدام، ٟٞي جل٪ الهالت الهٛحرة ًىظض ٖضص 

ىن مً اإلا٣اٖض الٗخ٣ُت، ٞلم ج٨ ً ؾىي ٣َم )نالىن طهبي( وظهاػ جلٍُٟؼ

ت بالدِ ال٩ىفي. ىت باآلًاث ال٣غآهُت اإلاسَُى  خضًض وبٌٗ الخابلىهاث اإلاٍؼ

زغظذ نغزت زالشت، لتهب ؾُضة في جهاًت ال٣ٗض الغاب٘ مً م٣ٗضها 

ت، وحٗالذ  ت في جهاًت عصهت ي٣ُت، ٧ان الهىث ًسغط مً الٛٞغ باججاه ٚٞغ

 ًبضو ؤجها جًلوة ال٣غآن بهىٍث ظهىعي.بٌٗ ألانىاث ألازغي، ُٞما 

ت والجؿض اإلا٨خجز بٌٗ الص يء  صٞٗذ جل٪ الؿُضة طاث البكغة الدمٍغ

ضها عظل في ال٣ٗض الدامـ مً الٗمغ،  ِٗ ب ُُ ت، ل ت وصلٟذ مؿٖغ باب الٛٞغ

ض وكُجها  ٍؼ ت، ٞخجهمغ صمىٖها ٍو و٦إهه ًدى٫ بُجها وبحن ما ًدضر في الٛٞغ

 ٢اثلت:

 ؤقٝى بىتي.ؾِبجي ًا نابغ ؤصزل  -
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هم ما ًدضر هىا، 
َ
ها ٦جهٍغ ممؼوٍط بإلم العجؼ ًٖ ٞ هىا حؿا٢ُذ صمٖى

ت مبٗثرة، ٧ل ش يٍء بها ناع عؤًؾا ٖلى ٣ٖب و٦إهما صاعث مٗغ٦ت  ٧اهذ الٛٞغ

 ما.

 ً الخٟخذ ٖلى نىٍث ؤظل ًهضع مً ابىتها، جل٪ الكابت طاث الٗكٍغ

ا، ٧اهذ ج٠٣ ٖلى ٞغاقها ممؼ٢ت الشُاب جترهذ في خ ًٗ الت ٖضم اجؼان، عبُ

قٗغها ألاؾىص ميؿض٫ ٖلى ٦خٟحها، وابدؿامت ما٦غة زبِشت حٗلى قٟخحها 

ً اللخحن ؤنِبخا بالدك٤٣ هدُجت ٖؼوٞها ًٖ الُٗام، ُٖىاها  الؼع٢اٍو

ا!  خمغاوان و٦إجهما ٢اصمخان مً الجخُم جىًّ

٧اهذ جترهذ ونىتها ٦ما هى ؤظل هاصع، و٧لما ًٖل نىث جًلوة ال٣غآن 

جطخ٪، و٧لما ا٢ترب مجها ؤبىها )نابغ اإلايكاوي( ٧اهذ ٧اهذ جطخ٪ و 

جخىالى نغزاتها، ختى هبَّ طل٪ الغظل الظي ًغجضي ظلباًبا جبضو ٖلُه 

:
ً

ا ب٩لخا ًضحها ٢اثًل
ً
ا ما ممؿ٩ ًٖ  الٟسامت هى

 ها، لؿه مخٗبدل؟ نض٢جي هٗظب٪ لخض ماجخدغ١. -

 هىا جىالذ الطخ٩اث الهاصعة مً الٟخاة ٢اثلت:

 بي، مل ٞاهم خاظت، ؤها بإخمي )هضي( مل بإطحها.بهَذ ٚبي ٚ -

ازغؽ زالو مؿمٗل نىج٪، اػاي بخدمحها ًا ٦ظاب! بهَذ ظً  -

 ٦ظاب!

 ؤزغي، واحؿٗذ خض٢خا ُٖىحها زم 
ً
جىالذ نغزاث )هضي( وػمجغتها مغة

ذ به:
َ
 مالذ بجؿضها ختى ا٢تربذ مً الكُش وخمل٣

ل خاظت، وؤها مل ٖا -  ًؼ ؤؤطً٪.بهَذ َُب ًا قُش ؾُٗض مخٗٞغ

 هههههه، جئظًجي مغة واخضة! -
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ت، لِؿ٣ِ ؤخض ؤلىاح ػظاط  ت تهؼ ؤعظاء الٛٞغ نغزت ؤزغي مضٍو

ت. ػاص  ًبا إلاً في الٛٞغ الىاٞظة، ٞخدىازغ قٓاًا الؼظاط اإلا٨ؿىع لخدضر ٖع

هدُب ألام ووكُجها، في خحن ٧ان )نابغ اإلايكاوي( ٠٣ً و٦إهه ؤنِب 

 بكلل في ٢ضمه ؤ٢ٗضه ًٖ الخغ٦ت.

 الىعي.
ً
جإة، هىي ظؿض )هضي( وو٢ٗذ ٖلى الٟغاف ٞا٢ضة  ٞو

ت ومً ٞحها بال مً ب٩اء ألام اإلاخىانل،  م ٖلى الٛٞغ َُّ نمٌذ ُمُِب٤ٌ ز

ُُت ٖلى ظؿض ابىتها الظي هىي ٖلى ٞغاف  ذ لخل٣ي بٌٗ ألٚا والتي همَّ

 الخحرة والدؿائالث، بل الخ٨هىاث ٚحر اإلاا٦ضة.

 

ويٗها ٖلى الٟغاف في ؤزىاء  الخ٣ِ الكُش )ؾُٗض( مؿبدخه التي

 
ً

ا )هضي(، زم صؽَّ ًضه في ظُب ظلبابه لُسغط مىضًًل َُ اوكٛاله بال٣غاءة وُع٢

ًج٠ٟ به ٖغ٢ه الظي جهبب ٦ؿُل مجهمغ بٗض جل٪ الجلؿت الًٗلظُت، زم 

ت، ٣ٌٗبه )نابغ اإلايكاوي(، طل٪ الغظل الدمؿُجي طو  جىظه بلى زاعط الٛٞغ

ا والكٗ ًُّ لت وؿب ، ؤ٢جى ألاه٠ ؤؾمغ ال٣امت الٍُى
ً

غ الظي صاٖبه اإلاكِب ٢لًُل

البكغة. ٧ان ًمؿ٪ بٗلبت جبٜ ًداو٫ بزغاَط بخضي جل٪ اللٟاث٠ في مداولٍت 

ضاه  َُ إلقٗالها، ل٨ً ًمىٗه مً طل٪ مىظت الايُغاب التي ؾُُغث ٖلُه، ٞ

جغججٟان، ُٖىاه ػاجٛخان في ظىباث اإلا٩ان، ختى الخٟذ بلُه الكُش )ؾُٗض( 

ل٣ي بىٟؿه ٖلى بٗضما زُى ب ًُ ًخا ٖلى ٦خٟه ٢بل ؤن  ً٘ زُىاث ججاهه ُمغّبِ

اإلا٣ٗض اإلاىظىص ٖلى ًمُىه، زم اهخهى مً جج٠ُٟ ٖغ٢ه اإلايؿاب ٖلى 

ُِل٤ لؿاهه  ًؿا ٖم٣ًُا وٍُ
َ
وظىدُه وؤٖاص مىضًله بلى ظُبه مغة ؤزغي، لُإزظ هٟ

في ونلت ِط٦ٍغ حؿاٖضه في طل٪ ؤناب٘ ٦ٟه الُمجى، لُخمم حؿبُداجه ٖلى 
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:
ً

 جل٪ اإلاؿبدت التي ال جٟاع٢ه، زم الخ٣ِ َٝغ الخضًض ٢اثًل

 اهضا ًا ؤؾخاط نابغ، مخ٣ل٣ل، ٧ل ش يء هُب٣ى بسحر. -

ًلخٟذ بلُه )نابغ( وهى ًىٟض صزان لٟاٞت الخبٜ في الهىاء لُيسج 

سخابت صزان نٛحرة، زم جىالى نىث ؾٗاله و٦إن طل٪ الضزان ٢ض ٖاوص 

ض هىبت  ؾٗاله، زم ظلـ بم٣ٗض م٣ابل للكُش نضعه وؤَبى ؤن ًغخل لتًز

ٍ واٍٞغ مً 
ّ
)ؾُٗض(، طل٪ الغظل الظي قاٝع ٖلى الؿخحن ل٨ً ًدخٟٔ بدٔ

الصخت، وقٗغ ؤبٌُ ًُل مً زل٠ جل٪ الُا٢ُت التي حُٛي عؤؾه، طو 

ب باالعجُاح  ىه قٗىع ٍٚغ وظه ؤبٌُ مؿخضًغ مكغب بص يٍء مً الخمغة، ًٍؼ

ظل الىدُل بلى ٢لب مً ًغاه، ٖىضما جُل ُٞه ؤو٫ مغة، ُٞدؿلل طل٪ الغ 

ذ آًاُث ال٣غآن والدؿبُذ آزاعها ٖلى وظه الغظل.
َ
 و٦إهما جَغ٦

بٗض ؤن اهخهى )نابغ( مً لٟاٞت الخبٜ وونلت الؿٗا٫ اإلاهاخبت لها، 

ت زهًُها لظل٪  ؤل٣ى بما جب٣ى مجها في جل٪ اإلاىًٟت الؼظاظُت اإلاىيٖى

ت ابيخه، لح ٘ عؤؾه لُىٓغ في اججاه ٚٞغ ري ػوظخه جسغط مجها الٛغى، ٞع

ها في مداولٍت ًاجؿٍت مجها إلزٟاء نىث  وحٛل٤ الباب وهي جمسح صمٖى

 في الغصهت التي ًجلـ ٞحها ػوظها والكُش )ؾُٗض(، 
ً
ذ ٢اصمت ًَ وكُجها، وم

 زم ٢الذ بهىث مخ٣ُ٘ ًمأله الخؼن:

 حكغب بًه ًا قُش ؾُٗض؟ -

مذ ٖلى  عص الكُش )ؾُٗض( بابدؿامت هاصثت ؤهاعث جل٪ الٓلمت التي َُّ ز

 اإلا٩ان:

ب، بهِذ هاؾُت بوي  - مخخٗبِل هٟؿ٪ ًا ؾذ مداؾً، ؤها مل ٍٚغ

 ابً زالخ٪ والبِذ بُتي! ا٢ٗضي اعجاحي بـ.
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ذ )مداؾً( بً٘ زُىاث خشِشت زم ظلؿذ بجىاع ػوظها. ٧اهذ 
َّ
زُ

ت البكغة ٢هحرة  )مداؾً( ؾُضة في جهاًت ال٣ٗض الغاب٘ مً الٗمغ، زمٍغ

 ؾىصاَء وحجاًبا ؤػع١َ و٦إجها  ال٣امت، م٨خجزة الجؿض
ً
 وجغجضي ٖباءة

ً
٢لًُل

 ازخاعث ؤلىاًها جىاؾب ما حِٗكه وجمغ به.

ذ 
َ
 ٦ؿغ خالت الهمذ والخؼن التي َؾُ

ً
ابدؿم الكُش )ؾُٗض( مداوال

 ٖلى البِذ:

ب بةطن هللا. -  اط٦غوا هللا ًا ظماٖت، بن قاء هللا زحر، والكٟاء ٢ٍغ

 بصعا٥ م
ً

٘ )نابغ( عؤؾه مداوال ذ ٞع ًَ ا ًدضر لهم مىظ قهىع م

:
ً

 مدؿاثًل

امتى بـ ًا قُش ؾُٗض؟! ٧ل ًىم خالتها بدؿىء ؤ٦تر ػي ما بهَذ  -

جي،  قا٠ً، وظلؿاث الًٗلط بضؤث جخٗبها ؤ٦تر، ٚحر نغازها ٧لما حكٞى

 الىاؽ ٧لها بدؿم٘ نىتها و٧له بِخ٩لم ٖجها، وٗمل بًه بـ؟!

 الكُش )ؾُٗض(:

َٞخ٪ ب - ن الجً اإلاخلبـ في ظؿمها مل ؾهل اؾتهِض باهلل، ؤها ٖغَّ

ا، ل٨ً  ىُض و٢ىي ظضًّ  ق٩له ٖاق٤ هاعي، وصه مهِبت ٖو
ً

زغوظه، ؤوال

ب وهترظ٘ ػي ألاو٫ وؤخؿً.  بًٟل هللا هىخسلو مىه ٢ٍغ

ًل نىث هدُب )مداؾً( ل٣ُُ٘ خضًض الكُش )ؾُٗض(، والظي  َٖ

ج  ختى ٢ا٫ بهىٍث ًمأله مٍؼ
ً
مً  باجذ مداوالجه في تهضثت ألاظىاء ًاجؿت

 الك٣ٟت والصجً في آٍن واخض:

 اهضي ًا ؤم مىا٫ مل ٦ضه. -
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ٗذ )مداؾً( وظهها وػاص هدُبها ؤ٦ثر:  هىا ٞع

ؤم مىا٫ اللي ماجذ، هللا ًغخمها، وصلى٢تي )هضي( هتروح مجي،  -

ذ مً ظغح ٞغا١ بىتي ال٨بحرة ٖكان ؤصزل في  ؾبداه٪ ًا عبي! و٦إوي اجضاٍو

 َهم بىتي اللي خُلتي.

مُإَإ الغؤؽ و٦إهما ؤ٢دَمخُه )مداؾً( بدضًثها وهدُبها في  ٧ان )نابغ(

صوامِت الظ٦غي التي ًداو٫ الخملو مجها مىظ ؾىىاث، لُضزل في خالت مً 

 الكغوص و٦إهه ٚاصع اإلا٩ان بمً ُٞه لحرخل وخَضه في ُظب اإلااض ي.

ها في ظُب ظلبابه البجي، وقٕغ في  سغِط لٟاٞت جبٜ مً ٖلبت صؾَّ ًُ ٧ان 

ب جضزُجها مه اخبت لخغ٦ت عظله التي لم ٨ًٟها ًٖ الاهتزاػ، ٧ان ًخهبَّ

ا لُبضو طل٪ ويىَح الكمـ، مما صٞ٘ بالكُش )ؾُٗض( بلى نٝغ 
ً
ٖغ٢

ى.
َ
٨ل

َّ
 اهدباهه بلُه بٗضما ٧ان ًداو٫ تهضثت )مداؾً(، جل٪ ألام الش

وخضوا هللا ًا ظماٖت، مل ٦ضه، ٧ل اللي بُدهل صه عبىا ب٨ُُُٗم  -

 ٖلُه ؤظغ ُٖٓم.

 ث )مداؾً( وؾِ وكُجها:عص

كٟي )هضي(، هي  - غخم مىا٫ َو ًا عب ًا قُش ؾُٗض، ٌؿم٘ مى٪ ٍو

 اللي با٢ُت لي.

 عص الكُش )ؾُٗض( الظي ْل ًخمخم بالدؿبُذ ٖلى مؿبدخه:

بن قاء هللا عبىا هِكٟحها، ؤؾخإطن ؤها ٖكان ؤلخ٤ مُٗاص، ٖىضي  -

ة خُلها ٖلُ ُت جاهُت، ًٓهغ الكُاَحن قاصَّ ا قٖغ َُ  ىا الُىمحن صو٫.ُع٢

سغظان مً  هما ًبدؿمان ٍو
َّ
٢ا٫ طل٪ مضاًٖبا )مداؾً( و)هانغ( ٖل

خالت الخؼن هظه التي ؾُُغث ٖلحهما بٗض ٣ٞضان ابىتهما ال٨بري )مىا٫( في 
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 ْغوٝ ٚامًت، وآلان مغى )هضي( ابىتهما الهٛغي.

ابدؿم )نابغ( ابدؿامت زُٟٟت نٟغاء و٦إهه ٌصجب جل٪ اإلاضاٖبت 

: التي ٢ٟؼث مً
ً

 ٞم الكُش )ؾُٗض(، مدضزا هٟؿه ٢اثًل

 هي ها٢هت زٟت صم في الخؼن اللي ب٣ُىا ُٞه ًا قُش ؾُٗض! -

٘ خضًشه م٘ هٟؿه جهىى الكُش )ؾُٗض( مً مجلؿه لِؿخإطن 
َ
ُ٢

 باالههغاٝ ختى ًلخ٤ مُٗاصه.

زغط الكُش )ؾُٗض( وجغ٥ )مداؾً( وؾِ خؼجها اإلاؿختر زل٠ جل٪ 

ؤزىاء جىصٌٗه لؼعٕ بٌٗ الُمإهِىت في ٢لبه ٢بل الابدؿامت التي عؾمتها في 

 جغ٦ه اإلاجز٫.

ت  ؤٚل٣ذ )مداؾً( الباب زل٠ الكُش )ؾُٗض(، زم جىظهذ بلى ٚٞغ

ت  ابىتها )هضي(، صٞٗذ الباب بُضها وصلٟذ بسُى خشِشت صازل جل٪ الٛٞغ

 في ٣ٖضها 
ً
ا ًىاؾب ٞخاة ًًّ الهٛحرة طاث الجضعان التي اجسظث لىًها وعص

ت جدخىي ٖلى صوالب نٛحر اجسظ اللىن هٟؿه بضعظت الشاوي. ٧اهذ  جل٪ الٛٞغ

ذ ٖلُه صون خغا٥. لم 
َ
، لُىاظهه ٞغاف )هضي( الظي اؾخل٣

ً
ؤٚم٤ ٢لًُل

ت مً جل٪ الضمى الهٛحرة التي ناخبذ )هضي( في َٟىلتها ومىظ  جسُل الٛٞغ

بضاًت قبابها، ٧اهذ جل٪ الضمى مترانت بترجِب ٖلى مىًضة نٛحرة 

ا ب ًً ٌٗ ال٨خب الدانت بـ)هضي(، والتي ٧اهذ حٗك٤ ال٣غاءة اخخًيذ ؤً

ذ. ًَ  ٢بل ؤن جضزل في جل٪ اإلادىت مىظ قهىع م

ذ في هىبت هىم ٖم٣ُت 
َّ
ا٢تربذ )مداؾً( مً ابىتها )هضي( التي ُٚ

 بٗضما اههٝغ الكُش )ؾُٗض(.
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ً مً ٖمغها، ل٨ً مًلمدها جىحي بإجها ٢ض  ٧اهذ )هضي( في الٗكٍغ

صَخذ ببٌٗ الُهٟغة ٦برث لخهبذ في 
َّ
ألاعبٗحن. ٧اهذ بكغتها البًُاء ٢ض اح

مت بلىن ؤقبه بالؼع٢ت،  ضمَّ
ُ
اإلاىخُت باإلاغى، وقٟخاها ػاصث حك٣٣اتهما اإلا

٣ضان الىػن ظغاء ٢لت الُٗام هي  ٩ٞاهذ ًٖلماث الصخىب واإلاغى ٞو

اإلامحزة لجؿضها آلان بٗضما ٧اهذ جَٓهغ في بخضي الهىع اإلاٗل٣ت ٖلى طل٪ 

الىعصي، بط بضث ٞحها )هضي( بجؿٍض ممكى١ٍ ووظٍه مىحٍر ًُل مً  الخاثِ

حجاٍب ٢ض اػصاص بهاًء به، ُٖىاها ٖؿلُخان و٦إجهما ٢ض ُمِؼَظخا بك٣اوة َٟلٍت 

مكا٦ؿت. ٧اهذ الهىعة جىحي بمضي الجما٫ الظي خاػجه )هضي( ٢بل 

 مً )هضي(، 
ً

مغيها، و٧اهذ جىظض نىعة ؤزغي لٟخاة قابت ؤ٦ثر ظماال

ض ممكى١ وممؼوط بٟخىت، والىظه ؤبٌُ مؿخضًغ مكغب بدمغة، ٞالجؿ

ا،  لت ؾىصاء، ٧اهذ جىحي بٗىٟىان الكباب خ٣ًّ الُٗىان بىِخان وعمىف ٍَى

ِب٘ ٖلحها قٍغِ خضاص ؤؾىص، ٞلم ج٨ً ؾىي نىعة 
ُ
بال ؤن الهىعة ٢ض َ

ذ هدبها مىظ زًلر ؾىىاث مًذ. ًَ  )مىا٫(، الابىت ال٨بري التي ٢

ض  ا٢تربذ )مداؾً( مً مّؿِ
ُ
ضها ج ٞغاف )هضي( وظلؿذ بجىاعها ٍو

ج مً اإلاكاٖغ اظخاح ألام اإلا٩لىمت، ما  ٍٝ وؤمل، مٍؼ قٗغها في خىاٍن وزى

بحن خؼن وزٝى مً ٣ٞض ابىتها الىخُضة، وبحن عظاء وؤمل في قٟائها بٗضما 

ـ الكُُاوي. بت مً الخلبُّ  صاهمتها جل٪ الخالت الٍٛغ

 بلى قهى 
ً

ٍع مًذ، ٧ان هظا اإلاجز٫ ٖلى خا٫ٍ ٖاصث ألام بظا٦غتها ٢لًُل

م ٞغا١ ؤزتها ال٨بري  ٚحر الخا٫؛ ٧اهذ )هضي( جمأل البِذ مغًخا وؾٗاصة ٚع

ت الٟغا١ بٗضما ػاعُهم  )مىا٫(، ٧اهذ جداو٫ بزغاط ؤمها مً خؼجها ولٖى

م جل٪ اإلاداوالث  عؾى٫ اإلاىث لُدخًً عوح )مىا٫( ٖلى خحن ٟٚلت، ٚع
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ٗل ما حؿخُُ ٘ إلزغاط طل٪ الخؼن ولى لى٢ٍذ ٢لُل، الباجؿت بطخ٩اتها ٞو

 وعٚم خؼجها الؿا٦ً في ؤٖما١ ٢لبها الُاٞ٘.

اقخا٢ذ )مداؾً( بلى جل٪ الطخ٩اث ومكا٦ؿاث )هضي(، جل٪ 

ذ م٘ ألاًام، وهظه الكابت طاث الجؿض اإلامكى١ والبكغة  َٗ الؼهغة التي ؤًى

يَؿِض 
ُ
غي ألاؾىص اإلا ٫ بٗضما البًُاء والُٗىحن الٗؿلُخحن وطل٪ الكٗغ الخٍغ

ىه ؤمام الٛغباء. ى ٖىه حجابه الظي ًٍؼ  جىخَّ

ىٟىان امتزظا بك٣اوة وزٟت عوح ججٗل مً  خَىت ٖو ِٟ ٧اهذ )هضي( ٦

ًغاها ٌٗك٣ها صون ؾاب٤ بهظاع، و٦إن الجما٫ ٢ض ؤٖاَعها ٢ضًعا ٦بحًرا مىه، بل 

 وػاَص في ٦غمه بلحها.

، بل لم ج٨ً )مىا٫( الابىت الب٨غ لـ)مداؾً( ج٣ِل ًٖ )هضي( ظم
ً

اال

ضوها مً ٖكا١ الجما٫ وعاٚبي  ذ ٖلحها ُمٍغ
َ
ٞا٢تها في الجما٫ بلى صعظٍت تهاٞ

 الؼواط.

ضها ما ػالذ مؿخمغة في جمؿُض قٗغ )هضي( و٦إجها  ضث )مداؾً( ٍو ججهَّ

ب.  ٖاصث ؤزحًرا مً ظىلتها في ؤٚىاع اإلااض ي ال٣ٍغ

ٍإحي ل٨ً ٦ما هي الٗاصة صوًما، ال حؿخمغ الخُاة ٖلى وجحرة واخضة، و 

 ؤزغي، عبما لم ًجغئ زُال٪ ٖلى 
ً
طل٪ الى٢ذ لخ٨دك٠ ؤه٪ ؾخدُا خُاة

 عؾمها صازل ٣ٖل٪ مً ٢بل!

 
ً
غث )مداؾً( هىاًء م٨خىًما مً نضعها و٦إهما جداو٫ ظاهضة هىا ٞػ

صٞ٘ جل٪ اإلاغاعة بًُٗضا ٖجها ولى للخٓاث، ٧اهذ جىٓغ في وظه ابىتها الظي 

٫ مً الجما٫ بلى قبٍذ ؤو ه٩ٍُل ٖ ٍ٘ في ٞغاف اإلاغى صون خغا٥.جبضَّ  ٓمّيٍ ٢اب
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ض ببيذ قٟت، ٞل٣ض ٧اهذ في خالت ؤقبه باإلاىحى  ُٟ لم ج٨ً )هضي( جى

ا آزغ ال حٗلم ٦جهه، ال ؤخض ٌٗلم ما الظي ظٗلها 
ً
ألاخُاء، بل ؤنبدذ مسلى٢

 وصون م٣ضماث، ٦إجها حٛاصع الخُاة وهي 
ً
ج٣٘ في بغازً طل٪ اإلاجهى٫ ٞجإة

تها و  ا ٌؿ٨ىه ٦ُاٌن ٞحها، حٛاصع بٍٟٗى ًٟ ظمالها وضخ٩اتها، وجتر٥ ظؿًضا مسُ

 مِٓلٌم ال ًبالي بص يء.

اث بما ٞحها مً ؤلم، و٦إن   في ٧ل جل٪ الظ٦ٍغ
ً
٧اهذ )مداؾً( ٚاع٢ت

اإلااض ي ٢ض ؤمؿ٪ بَىهل خؼهه لُجتزت مً ؾٗاصتها صون عظٗت، ٞلم 

ًسغظها مً جل٪ الغخلت التي زايتها في ؾبر ؤٚىاع اإلااض ي ؾىي عهحن ظغؽ 

 إلاجز٫ الظي صوي ُمِٗلًىا ًٖ ٢ضوم ػاثغ.ا

ذ ؤن ججهٌ مً ظىاع  اهخبهذ )مداؾً( ٖلى نىث الجغؽ، وهمَّ

جإة، قاهضث )مداؾً(  )هضي( التي اؾخل٣ذ في ٞغاقها صون خغا٥. ٞو

٣ت ٖلُه.
َّ
ٗل

ُ
 نىعة ابىتها )مىا٫( الغاخلت تهتز ٖلى الجضاع اإلا

اء لُٟٗل طل٪! صاهمتها الضهكت؛ ٠ُ٦ خضر هظا؟! ًٞل ًىظض جُاع هى 

الىىاٞظ مٛل٣ت وال٣ُـ مؿخ٣غ. وإلااطا نىعة )مىا٫( ٣ِٞ صون نىعة 

 )هضي( اإلاجاوعة لها؟!

ت لخدبحن  غة في ٖغو٢ها وهغولذ بالدغوط مً الٛٞغ هىا ؾَغث ال٣كٍٗغ

ا  ًٗ ا ًاٞ ذ بٟخده، لخجض ؤمامها قابًّ َمً الؼاثغ. اججَهذ بلى باب اإلاجز٫ وهمَّ

 ، طو قٗغ خال٪ الؿىاص هاٖم.خىُيَّ البكغة، ؤ٢َجى ألاه٠

 في ب٩ائها ووكُجها، ل٣ُُ٘ 
ً
ؤل٣ى بىٟؿه بحن طعاٖحها، لخدخًىه مجهمغة

 طل٪ نىث الكاب:

 وخكدُجي ًا ٖمتي، ٖاملت بًه؟ -
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 )مداؾً(:

ا، ؾيخحن وؤ٦تر مخجزلل  - بهَذ ٦مان ًا ٖاص٫، وخكخجي ٢ىي ًا ابً ؤزٍى

اعة!  مهغ ٍػ

 ؼن ًجُب:بٗحن مألتها الضمٕى ونىث اخخًىه الخ

لى َى٫ ظُذ  - ههِب ب٣ى ًا ٖمتي، ؤها لؿه وانل الهبذ الجهاعصه ٖو

٪ وؤَمً ٖلُِ٪.  ؤقٞى

غ خؼًها:  عصث )مداؾً( وهي جٞؼ

ض وال ٦إن له ؤزذ. - ِٗ  ُٞ٪ الدحر، مجدل مً ؤبى٥ اللي مانض١ وب

 )ٖاص٫(:

لِل ًا ٖمتي، بن قاء هللا ٧ل ألامىع جخهلح. -  متٖز

 به في قى١ٍ  ؤٚل٣ذ )مداؾً( باب اإلاجز٫ 
ً
بت وانُدبذ )ٖاص٫( ُمغّخِ

٨ت مخسظًً  ا ٖلى ألاٍع ًٗ وخّبٍ بالٜ وصلٟذ مٗه بلى جل٪ الهالت، لُجلؿا م

 وي٘ الخضًض.

 )ٖاص٫(:

 ؤزباع٥ بًه ًا ٖمتي؟ وهضي ؤزباعها بًه؟ -

ذ )مداؾً( ؤن حؿترؾل في الخضًض لىال ؤن ٢ُ٘ طل٪ نىث  همَّ

:
ً

 ػوظها )نابغ اإلايكاوي( ٢اثًل

 للي ظالىا صلى٢تي ًا مداؾً؟محن ا -

ا، ظه مً الؿٟغ الجهاعصه بالؿًلمت، ُٞه  - صه ٖاص٫ ابً ظابغ ؤزٍى

 الدحر.

 



   انتقام روح                                  

  19 

 

ت هىم )نابغ(، ٞما ٧اهذ  صوي نىث زُىاٍث ز٣ُلٍت ٢اصمٍت مً ٚٞغ

 مً 
ً

غ قغًعا وز٣ًل ًِ ُا
ُ
ؾىي نىث زُىاجه. و٠٢ في الهالت ؤمامهما بىٓغة ج

 وظىص )ٖاص٫(.

 )نابغ(:

 نلذ ب٣ى بالؿًلمت ٢لذ جُجي جؼوع؟!ؤها، بهَذ و  -

 في ًإٍؽ بزٟاَء قٗىع البٌٛ ججاه 
ً

ا مداوال ًٟ الخٟذ بلُه )ٖاص٫( مخإٞ

ت  )نابغ(، والظي ٧ان ًباصله ؤلاخؿاؽ هٟؿه. لخ٠٣ )مداؾً( م٨خٞى

الُضًً ال جضعي ٠ُ٦ حؿُُغ ٖلى ز٣ل صم ػوظها ججاه ابً ؤزحها، ؾىي 

 بابدؿامٍت باهخٍت وهي جدؿاء٫:

 ًا ٖاص٫، بابا وماما بسحر؟ وبهَذ وَنلذ امتى؟٢ل لي  -

 هىا ٢ٟؼ )نابغ( صازل الخضًض بطخ٨ت ؾازغة مؿخٟؼة:

آه، ؤبىه اللي مب٣اف ًُجي هاخُت البِذ، وال ٦إن ٖىضه ؤزذ ٌؿإ٫  -

 ٖلحها مً ؾيخحن!

 الخٟاّ ٖلى ما جب٣ى مً هضوثه بلى اللخٓت 
ً

هٓغ بلُه )ٖاص٫( مداوال

 ألازحرة:

 خالهم ًا ظىػ ٖمتي، وهما مهما ٧ان بزىاث.عبىا ًهلح  -

:
ً

م ٢اثًل
ُّ
 باصعه )نابغ( بىٓغة ته٨

 آه، وؿِذ بجهم بزىاث! -

ب للغخُل زاعًظا مً اإلاجز٫:  زم اؾخضاع وهى مخإّهِ

- .٪ خىا ًا س ي ٖاص٫، زلُىا وكٞى  ٖمىًما، قٞغ
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ًؿا ٖم٣ًُا و٦إجها ؤػالذ 
َ
زم ؤٚل٤ زلٟه باب اإلاجز٫، لخإزظ )مداؾً( هٟ

ب  ًئا مً ٞى١ نضعها.ِٖ

ؤهى عاح لكلت الؿهغ بخاٖخه وال٣هىة. ؤها حٗبذ وهللا ًا ابجي مً  -

ؿامدجي، ؤها اللي ٖملذ ٦ضه في هٟس ي إلاا  الغاظل صه، عبىا ًهبروي َو

اجدضًذ ؤهلي، وزهىًنا ؤبى٥ اللي ٧ان عاٌٞ ؤججىػه، ل٨ً ؤ٢ى٫ بًه، 

 ههُبي و٢لت ٣ٖلي.

ًخا ٖلحها  في خىى: ا٢ترب مجها )ٖاص٫( ُمغّبِ

مٗلل ًا ٖمتي، عبىا ٣ًضع٥. ل٨ً ٢ىلي لي، هي هضي ٞحن صخُذ؟  -

 مسغظدل حؿلم ٖلُا لُه؟!

ا ولهٟت:
ً
 اجهمغث صمٕى )مداؾً(، لحرجج٠ ٢لب )ٖاص٫( زٞى

 بًه ًا ٖمتي و٢ٗتي ٢لبي؟ هضي مالها؟! -

 )مداؾً(:

ت بًه خهل لها ًا ابجي، ٞجإة ب٣ذ  - هضي حٗباهت ًا ٖاص٫، ومل ٖاٞع

 خا٫ ٚحر الخا٫، حٗا٫َ مٗاًا.في 

 ٖلُه وهي ججهٌ مً م٣ٗضها، 
ً
ؤزظث )مداؾً( بُض ابً ؤزحها مخ٨ئت

ت )هضي(. ٧اهذ هبًاث ٢لب  وؾاعا في جل٪ الُغ٢ت الهٛحرة اإلااصًت بلى ٚٞغ

خم٨ً مً الدؿلل بلى ؤطهه.  )ٖاص٫( ٩ًاص ٌٗلى ز٣ٟاجها ٍو

ذ بىي٘ ًضها ٖلى  ت وهمَّ اإلا٣بٌ ا٢تربذ )مداؾً( مً باب الٛٞغ

 ؤزغي، ل٨ً ٞكلذ 
ً
جضًغه لٟخذ الباب، ول٨ً صون ظضوي، ٞٗاوصث مغة

للمغة الشاهُت وؤنابتها الضهكت؛ هل جهًذ )هضي( مً ٞغاقها وؤٚل٣ذ 

 ٧الجشت الهامضة؟!
ٌ
 الباب باإلاٟخاح مً الضازل؟! ل٨ً، ٠ُ٦ وهي ُمسجاة
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 ٧اهذ )مداؾً( جداو٫ صون ظضوي ختى ٢ا٫ )ٖاص٫(:

 خما٫ هاًمت و٢ٟلذ الباب باإلاٟخاح.زًلم ًا ٖمتي، اخ -

 )مداؾً(:

غ ًا ابجي، هخ٣ٟل ٖلى هٟؿها اػاي؟! -  اػاي؟! صي مل بخ٣ىم مً الؿٍغ

 ؤزحرة، و٧اهذ 
ً
 لُداو٫ مغة

ً
ِٟسح له مجاال

ُ
هىا َلب مجها )ٖاص٫( ؤن ج

اإلاٟاظإة، ٖىضما ؤمؿ٪ )ٖاص٫( م٣بٌ الباب وَهمَّ ؤن ًضًغه، ٞؿم٘ نىث 

ِخذ الباب
ُ
ٖلى مهغاُٖه، ل٨ً ٣ٖضث الضهكت لؿاجهما مما  اإلاٟخاح، ٞو

 عؤوه، )هضي( في ٞغاقها وفي خالت ُؾباٍث ٖم٤ُ.

اهُل٣ذ البؿملت مً ٞم )مداؾً(، في خحن ٧ان )ٖاص٫( ٣ًترب مً 

ا.  ٞغاف )هضي( صون ا٦تراٍر مىه إلاا خضر جىًّ

٧اهذ )هضي( في خالت ؤقبه باإلاىث، بكغة قاخبت وهاالث ؾىصاء 

حن الُٗىحن اللخحن ٧اهخا ٦بلىعة سخغ حؿلب ال٣ٗى٫ اؾخ٣غث ؤؾٟل هاج

ا ًىًما ما،  ًًّ وج٣غؤ ما ٞحها، هظا الجؿض الظي ؤٖاعه الجما٫ ٢ضًعا ٦بحًرا و٧ان ب

ِخدذ 
ُ
٣ترب ختى ٞ ٤َُ الهؼا٫ والىهً. ٧ان )ٖاص٫( ٣ًترب ٍو ؤنبذ آلان ٞع

ت، لخيخٌٟ  دىازغ في ؤعظاء الٛٞغ  لِؿ٣ِ لىح مً الؼظاط ٍو
ً
الىىاٞظ ٞجإة

ٍٝ قضًٍض وؾِ نغزٍت م٨خىمٍت مجها، ويٗذ ٖلى بزغها  )مداؾً( في زى

ت زاَٟت ختى ال ٌؿمٗها ؤخض، بط ٦ٟاها نغار ابىتها  ٦ٟحها ٖلى ٞمها بؿٖغ

ا لهم مىظ قهىع بُٗضة.
ً
 الظي ؤنبذ مإلٞى

اخخًجها )ٖاص٫( مغبًخا ٖلحها، في خحن اهسًٟذ صعظت الخغاعة في 

ت وؤنبدذ ؤهٟاؽ ٧ّلٍ مجهما   ٦دل٣اٍث يبابُت.الٛٞغ

م طل٪ لحري )هضي( ٦جشٍت بًل خغا٥، اٚغوع٢ذ ُٖىاه  ا٢ترب )ٖاص٫( ٚع
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:
ً

 والخٟذ بلى ٖمخه ٢اثًل

 بًه اللي خهل؟! ولُه ؾاًبُجها ٦ضه؟! -

ذ )مداؾً( جلخ٣ِ ٢ُ٘ الؼظاط و)ٖاص٫( ٌٗاوجها.
َ
 َظش

تها و٦ىا  - ل ًا ابجي بًه خهل، ٞجإة ل٣ُتها بخهغر في ٚٞغ مٗٞغ

ذ ٖلحها ؤؾإلها مال٪، عصث ٖلُا وهي مجهاعة بٗ 2الؿاٖت  ض هو اللُل، ظٍغ

بخ٣ى٫: )مىا٫ ؤزتي بخهغر وبخ٣ى٫ لي: الكُُان ٢خلجي ٢خلجي، اهغبي، 

ه٣ُخل٪ بهِذ ٦مان(. بٗضها مب٣دل جىام زالو، وعًٞذ ألا٧ل والكغب، 

ماء، لضعظت ٦ىا بىٛظحها باإلادالُل، وب٣ذ  وصزلىا في خالت نٗبت مً ؤلٚا

بخهغر، زهىًنا ٧لما حكٝى ؤبىها. اإلاهم، خالتها ؾاءث، ٢لذ ٖضواهُت و 

 ؤ٧لم ٖم٪ الكُش ؾُٗض، ًم٨ً ٌٗٝغ بًه اللي خهل.

 عص )ٖاص٫( بلهٟت قضًضة جىحي بالًٟى٫:

 و٢ا٫ بًه ٖمي الكُش ؾُٗض؟ -

 )مداؾً(:

جإة ٧اهذ بخهغر  - ُت، ٞو إلاا قاٝ هضي، ابخضا ٣ًغؤ الغ٢ُت الكٖغ

ىا ٖلى الىي٘ صه ٧ام ظلؿت، لخض ما وجدكىج، ل٨ً م٩اهدل بدخ٩لم . اؾخمٍغ

في ًىم ٧ان الكُش ؾُٗض مُٗاصه في الجلؿت واجإزغ، و٦ىذ في اإلاُبش، ٢لذ 

ؤخاو٫ ؤظهؼ لها ؤ٧ل ًم٨ً جا٧ل اإلاغة صي وهغخمها مً جغ٦ُب اإلادالُل، 

َلبذ مً ٖم٪ نابغ ًضزل ًُمً ٖلحها، ٞجإة ل٣ُخه َال٘ بُهغر 

ذ ٖلُه، ل٣ُ ذ الضم مٛغ١ طعاٖه، ب٣ى٫ له: )اػاي وماؾ٪ طعاٖه، ظٍغ

٤ في وش ي و٢ا٫ لي: )اإلاجىىهت بيخ٪ ٧اهذ هخمىججي، ٧اهذ مسبُت  صه؟!(، ٖػ

 ؾ٨ُىت ويغبخجي في طعاعي(.
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غ ًًٚبا ظازًما ٞى١ نضعه مً  ًؿا ٖم٣ًُا و٦إهه ًٞؼ
َ
هىا ؤزظ )ٖاص٫( هٟ

 هى٫ ما ٌؿم٘، زم ٖاَصث )مداؾً( لخ٨مل ما خضر جل٪ اللُلت ٢اثلت:

غها ماؾ٨ت ؾ٨ُىت ظغ  - ٍذ ٖلى ؤويت هضي، ل٣ُتها وا٢ٟت ٖلى ؾٍغ

ُىحها مخهلبت ٖلى نىعة مىا٫، هللا ًغخمها. ٢غبذ مجها وؤها ؤٖهابي  ٖو

ها، مؿ٨ذ الؿ٨ُىت  مجهاعة، ٦ىذ ب٣غب مجها و٦إجها مل هضي بىتي اللي ؤٖٞغ

جإة ل٣ُتها و٢ٗذ مٛمى ٖلحها. بٗضها ونل الكُش ؾُٗض،  مً بًضها، ٞو

 ا اخىا، مِٟل ظضًض.ولؿه ػي م

٧ان )ٖاص٫( ٌؿخم٘ بلحها، ل٨ىه في ٖالم آزغ مٛمىؽ بالكغوص والتر٢ب 

و٦إهه جم بل٣ائه في صوامت عجؼ ًٖ الدغوط مجها، ختى نمَخذ )مداؾً(، 

:
ً

 لِؿخ٤ُٟ مً قغوصه ٖلى ًضها تهؼه ختى اهدبه بلحها ٢اثًل

 بالًبِ؟آه ًا ٖمتي، ٌٗجي الكُش ؾُٗض ٢ا٫ ل٪ هضي ٞحها بًه  -

 ججهضث )مداؾً( ٢اثلت:

ت ٣ًى٫ مـ ٖاق٤، وؾاٖاث ٣ًى٫ سخغ، والخالت ػي ما هي.  - قٍى

ت بىتي خهل لها بًه ٞجإة ولُه ب٣ذ في الخالت صي.  مل ٖاٞع

٧ان )ٖاص٫( قاعص الظهً، ُٖىاه ػاجٛخان و٦إهه ًبدض ًٖ )مىا٫( في 

ىضما ًُٞ بلى  طل٪، اٚغوع٢ذ اإلاجز٫، وس َي لبرهٍت ؤجها ٞاع٢ذ الخُاة، ٖو

ه م٘ ؤولى زُىاجه صازل  ، جل٪ الضمٕى التي سجَجها بحن يلٖى ُٖىاه بالضمٕى

مجز٫ مدبىبخه بٗض ُٚاب ؾىىاث. وبٗض عخُلها، و٦إهما اه٣ؿم مً صازله 

اث اإلااض ي. ِدً بلى ُخّبٍ م٣ٟىص، وهه٠ قاعص بحن ط٦ٍغ ًَ  بلى ههٟحن، هه٠ 

ه في ؤزىاء هىا ٢ُ٘ عخلت اإلااض ي هظه نىث )مداؾً( وهي جدضز

ت )هضي(.  ظمٗها قٓاًا الؼظاط اإلاخىازغ في ٚٞغ
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ل٨ً ٢ل لي ًا ٖاص٫، لُه مؿإلدل ٖلُىا الٟترة صي ٧لها؟! ختى بٗض  -

ؼة ٖىض٥ ٢ض بًه. ت ٧اهذ ٍٖؼ اة مىا٫! وؤها ٖاٞع  ٞو

غ في ؤلم مؿختر زل٠ قهىع وؤًام، 
َ
هؼ٫ هظا الدؿائ٫ ٖلُه و٦إهه خٟ

ٍت في هٟؿ
َّ
ل ِٗ  ه ال ًضع٦ها ؤخض ؾىاه. عص مخلٗشًما:ؤلم ًداو٫ بزٟاءه ل

ما بهِذ ؤ٦تر خض ٖاٝع الؿبب ًا ٖمتي، الدبر نضمجي، و٦ىذ في  -

ضث ًٖ مهغ ٧لها. ل٨ً ؤو٫  ِٗ ت نابغ ٖمل بًه زًلوي ب اٞع خالت ؾِئت، ٖو

ما هؼلذ مً الؿٟغ، ظُذ ل٪ ٖلى َى٫. وػي ما ٧لمِخ٪ مً ٞترة، ؤ٦ُض 

 تي اللي ظُذ ٖكاجها.هجرجاح ٧لىا وهخجم٘ جاوي، بـ ؤزلو مهم

ت، وهمَّ باالههغاٝ و٦إهه ا٦خٟى بما اؾخيك٣ه آلان مً  زم جهٌ بؿٖغ

اث اإلااض ي.  ط٦ٍغ

اعة خخًما، زهىًنا  ًضا بًاها بخ٨غاع الٍؼ ِٖ ا ٖمخه وا ًٖ ا مىص
ً
همَّ ُمىهِغٞ

 بٗض ما ِٖلم بؿىء خالت )هضي(.

سٟي في ظٗبخه ال٨شحر، ٞهى ٚامٌ بٌٗ الص يء،  ًُ ًبضو ؤن )ٖاص٫( 

 ً ًبضو ؤن ٚمىيه هظا بُٗض ٧ل البٗض ًٖ )مداؾً(.ل٨

اههٝغ )ٖاص٫( وجغ٥ )مداؾً( ٦ما هي ججلـ بجىاع ابىتها التي 

 ؤنبدذ في خالت ٚحر مٟهىمت.

* * * 
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 *الساعة الثاهية بعد منتصف الليل، منزل )صابز املنشاوي(*

لت م٘ ظلؿت  ًضل٠ )نابغ اإلايكاوي( بلى ق٣خه بٗض ٢ًاء ؾهغة ٍَى

التي اٖخاص ٖلحها َُلت خُاجه، ٞل٣ض صؤب ٖلى مغا٣ٞت هاالء الغظا٫ الؿىء 

ومجالؿتهم ٖلى اإلا٣اهي وظلؿاث الخكِل، والتي جُىعث ُٞما بٗض بلى 

جل٪ ألا٢غام اإلاسضعة بكتى ؤهىاٖها، بل لم ٨ًً في اؾخُاٖخه الٗؼوٝ ًٖ 

ه مٗهم. ا١ ؤو ما ًخجٖغ  الٞغ

ٝ التي ًمغ بها بزغ مغى ٧ان في خالٍت مً الًلمباالة بالى٢ذ والٓغو 

ابيخه. ؤٚل٤ الباب زلٟه، لدؿد٣ُٔ )مداؾً( ٖلى طل٪ الهىث وهي بجىاع 

ذ بها.
َّ َ
 ابىتها، ٞلم حٗض جٟاع٢ها مىظ جل٪ الخالت التي ؤإلا

غ ًًٚبا وامخٗاًيا مً  جهًذ مً الٟغاف لتراه في الهالت ًترهذ، ٞتٞز

بنًلخه َُلت خاله الؿِئت، بل اإلاُاوؽ مجها، ٞل٣ض ٣ٞضث ألامل في 

 ًٖ لىم هٟؿها ٖلى ٖىاصها 
َّ

٠
ُ
ً ٖاًما مغَّث ٖلى ػواظهما، ولم ج٨ ٖكٍغ

وججاُهلها ههاثذ ٖاثلتها و٢ذ بنغاعها ٖلى الؼواط به. هىا وظضث هٟؿها 

خه ب٣لبها ال بُضحها، ل٣ض ٢ظٞذ ب٣ٗلها  ج٣٘ في ؤٚىاع اإلااض ي، لخخظ٦غ ما ا٢تٞر

ماث الخب اإلاٗؿى٫، وعٚم بًُٗضا و٢ذ خبها لـ)نابغ( وزضاٖه لها ب٩ل

بتها  ٣ه، ل٨ً بنغاعها ٖلُه ظٗلهم ًجزلىن ٖلى ٚع
ُ
ل
ُ
ت ؤهلها بؿىء ز مٗٞغ

ختى ال ججلب لهم الٗاع بطا ما هغبذ مٗه. جظ٦غث طل٪ ال٣لم الظي نٟٗها 

غث وما  غث وجدؿَّ ؤزىها )ظابغ( ٖلى وظهها وهى ًصىحها ًٖ )نابغ(، جدؿَّ

ٗذ! ٞل٣ض زضٖها وظهه اإلاىا٤ٞ و٧لماجه ػالذ ج٨خىي بىحران الىضم. لُتها جغاظ

 ال٩اطبت.

ؿحر في مداولٍت ًاجؿٍت في الىنى٫ بلى  ٧اهذ جىٓغ بلى ػوظها وهى ًترهذ َو
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خه صون ؤن ٣ً٘، ٩ٞاهذ جىٓغ بلُه وهي جخمؼ١ ٖلى خالها التي آلذ بلحها  ٚٞغ

ت ابىتها التي لم حٗض جٟاع٢ها  اصث بلى ٚٞغ  ؤزغي ٖو
ً
خُاتها. اؾخضاعث مغة

ا زكُت ؤ
ً
هِب هٟؿها بم٨غوه، لخٛل٤ الباب زلٟها وحٗىص لدؿغ١ ٢ؿُ

ُ
ن ج

 مً الىىم ٢بل ؤن جىدبه )هضي( ؤو ًشىع طل٪ الجً ال٣اب٘ بجؿضها.

ل٣ي به في ؤخض ؤع٧ان  ُُ خه وهى ًسل٘ ٢مُهه ل صل٠ )نابغ( بلى ٚٞغ

ضؽ ًضه في ظُب بىُاله  ت، زم ٣ٌٗبه خظائه، لُجلـ ٖلى ٞغاقه ٍو الٛٞغ

سغط طل٪ اإلادمى  ٗبض ُٞه، لُٓهغ له طل٪ الُٟضًى ؤلاباحي الظي ٍو ٫ َو

ؤعؾله له نض٤ً الؿىء )مدغوؽ(، والظي ٧ان مخٗهَض جىعٍض جل٪ 

الُٟضًىهاث اإلا٣ؼػة له ٖلى الضوام. ضخ٪ ضخ٨خه الكُُاهُت الدبِشت 

ُىاه جغا٢بان جل٪ اإلادغماث صون واػِٕ صًجي ؤو ؤزًلقي، بل ٧ان ٌٗبض  ٖو

: باإلادمى٫ وهى في ٚاًت اليك
ً

ؤما ًا واص ًا مدغوؽ »ىة، لُدضر هٟؿه ٢اثًل

ت خاظاث! ا مً و٢خه البسـ، هؼم الىىم «. ٖلُ٪ قٍى ًً وبٗض ؤن ؤٞجى بٗ

 قهىجه اإلااع٢ت ؤزحًرا.

خت ٖلى الجضاع اإلا٣ابل لٟغاقه،  شبَّ
ُ
جإة، و٢ٗذ بخضي جل٪ الهىع اإلا ٞو

ا ًترهذ، ٞىي٘ ٢ضمه ؤؾٟل الٟغاف في مداولت  ًٖ ل٤ُُٟ مً هىمه مٟؼو

ت و٦إجها ً اجؿت مىه للجهىى وا٦دكاٝ ما خضر، وبطا به ًجض ؤعى الٛٞغ

ا ًسغط  ًٟ ٘ ٢ضمه مغة ؤزغي، لحري صزاًها ٦شُ هحران مؿخٗغة. نغر وهى ًٞغ

مً ؤؾٟل الٟغاف وؤلؿىت الىحران جداو٫ التهامه، حٗالذ نُداجه وهى 

 الُضًً ال 
َ
ٌؿٗل مً حؿغُّب الضزان بلى عثدُه، ٞى٠٢ ٖلى الٟغاف م٨خٝى

 ًمل٪ بال َلب الىجضة:

 مداؾً، ًا مداؾً! الخ٣ىوي، الخ٣ىوي! -



   انتقام روح                                  

  27 

 

ت وهي  خه وجًِٛ ػع اإلاهباح، لخخىهج الٛٞغ جضل٠ )مداؾً( بلى ٚٞغ

 ججُبه بلهٟت:

 بًه اللي خهل ًا نابغ؟! -

 هٓغث بلُه لخجضه ٠٣ً مظٖىًعا ٖلى الٟغاف ٌكحر بلحها:

 الىاع هخدغ٢جي! -

 مً ؤمغه:
ً
ذ مخعجبت ِٟ  جلخ

 بـ اللي بخ٣ى٫ ٖلحها؟! ؤ٦ُض ٦ىذ بخدلم. هاع بًه -

هىا ًلخٟذ خىله لُهِبه الجىىن، ال جىظض هحران مكخٗلت، ال وظىص 

 للضزان. ل٨ً، ما الظي عآه؟! و٢ضمه التي لٟدتها خغاعة الىاع!

ظلـ وؤمؿَ٪ ٢ضمه، لم ًجض قًِئا، هىا ؤ٣ًً ؤهه ٧ان وال بض ٌِٗل 

 ٧ابىًؾا مؼعًجا.

 خَى٤:الخٟخذ بلُه )مداؾً( في 

- .٪  ؤ٦ُض صه مً الؿم الهاعي اللي بدكغبه م٘ ؤصخاب ظهىم بخٖى

 بًاه 
ً
ت ابىتها، جاع٦ت اصث مخجهت بلى ٚٞغ زم ؤٚل٣ذ ؤلاياءة مغة ؤزغي ٖو

 في طٖغ وحؿائالٍث صون بظابت.

ما الظي خضر؟! ل٣ض ازخى٤ بالضزان وما ػا٫ ٌؿٗل، و٢ضمه التي 

 ٌٗلم ٦جهه. ْلَّ ه٨ظا ختى ُوِلض جاإلاه، وجل٪ الىحران! بالخإ٦ُض خضر ش يٌء ال 

 ٞجٌغ ظضًض، لحهىي ٖلى ٞغاقه و٦إهه ْل ٖاًما صون هىم.

* * * 
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ا ظضًًضا ٖلى ألاعى، بل نغاٖاث  ًٖ  ٞجغ ًىم ظضًض لِكهض نغا
َ
بٙؼ

ل باالهخ٣ام، وآزغ في اهخٓاع ال٣هام، وبحن هظا 
َ
مسخلٟت، مجها ما هى ُمش٣

ل 
َ
ٟٛ ٌَ هاؽ ال 

ُ
الٍم وطل٪ صاثغة ال جخى٠٢ وؤ لهم ظًٟ ما بحن مٓلىٍم با٥ٍ، ْو

 مغحٍٗض مً ًىم الاهخ٣ام.

 

 *الجمعة، الحادية عشزة صباًحا*

 ٦خل٪ 
ً
 ٖخ٣ُت

ً
 هداؾُت

ً
ت )هضي( جدمل مبسغة ذ )مداؾً( بلى ٚٞغ

َ
صلٟ

ذ مً زًللها ًض 
َّ
غ بى٣ىف بضٌٗت ججل

َ
بإ في حي زان الدلُلي، جؼز

ُ
التي ج

اٍث مً الجما٫.ناو٘ ماهغ بض ٞحها مً عوح ؤلابضإ   ػزَّ

ت لخىُل٤ البسىع بٗب٣ِها  ٧اهذ جل٠ )مداؾً( باإلابسغة في ؤهداء الٛٞغ

 مً الاوكغاح والهضوء.
ً
ج اإلاؿ٪ والٗىص ٞترُؾم عواثدها خالت  الٗخ٤ُِ مً مٍؼ

ب ابىتها في 
ُ
مِخم باإلاٗىطجحن وهي جغ٢

ُ
ت )هضي( ج ذ )مداؾً( في ٚٞغ

َ
َاٞ

غ ٖلى ظؿضها بٛخت، خظٍع جسص ى طل٪ ال٨ُان ألاؾىص الٛامٌ ا
َ
لظي ؾُُ

 طل٪ ال٨ُان الظي لم ٌٗلم ؤخض ٦جهه بٗض.

ر )هضي( ٦ٗاصتها ولم 
ُ
اهُل٤ ٖب٤ البسىع، ولؿبٍب ٚحر مٗلىم لم جث

ًىُِل٤ نىث ػمجغة الجً الؿا٦ً بها، مما صٞ٘ )مداؾً( بلى الاؾخمغاع في 

زترا١ ُع٢ُاها صون زٝى وجغ٢ب. اهتهذ مً ٖملُت الخبسحر التي ٧اهذ بمشابت ا

 في ٞغاقها 
ً
جٗت  )هضي( ُمطَّ

ً
ت جاع٦ت خضوص الٗضو، لخىُل٤ بلى زاعط الٛٞغ

ت و٦إجها جتر٢ب قًِئا ما.  بُٗىحن زا٢بخحن جضوع في ؤعظاء الٛٞغ
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ت )نابغ( جى٢ٓه  زغظذ )مداؾً( وفي ًضها اإلابسغة جخجه بلى ٚٞغ

ـ ٖجها صوًما، ٞةما ًل َٖ ه ًتهُإ لهًلة الجمٗت التي ًخ٣ا
َّ
خ٤ آزغ للجهىى ٖل

ِ في هىٍم ٖم٤ُ.
ُ
ل ؤن ٌٛ ِ

ًّ ٟ ُبت ؤو ال ًظهب وٍُ
ُ
 الد

ِ في هىمه ٧الٗاصة، ٞهي لم 
ُ
ت لخجضه ٌٛ صٞٗذ )مداؾً( باب الٛٞغ

حٗض حكاع٦ه الٟغاف مىظ مغى )هضي( وما ؤلمَّ بها. ٧اهذ جُٝى باإلابسغة 

ىدبه )نابغ( بلى  ت ٍو ض البسىع، ختى جهاٖض صزاجها لُٗخلي ؾ٠٣ الٛٞغ وجٍؼ

داؾً( بٗض ؤن ًٖل نىث ؾٗاله وهى ًخ٣لب في ٞغاقه، زم ًجهٌ وظىص )م

 بدى٤:
ً

ا ٖلى ؤخض ظاهبُه، ًٟغ٥ ُٖيُه ٢اثًل ًٗ  مطج

! ُٞه بًه؟! -  بًه ًا ؾتي اللي بخٗملُه ٖلى الهبذ، بسىع وزبِ وعٕػ

جىٓغ له بخإ٠ٞ في مداولٍت ًاجؿٍت إلزٟاء خى٣ها مً ؤٞٗاله التي لُاإلاا 

ذ مجها لؿىىاٍث َىا٫ 
َ
 زم ٢الذ:ٖاه

الجهاعصه الجمٗت، وبهَذ ٖاٝع الػم ؤبسغ البِذ، ٦ٟاًت الكُاَحن اللي  -

ؾ٨ىخه، ًًل ٞى١ ٦ضه ٖكان جلخ٤ الهًلة ألاؾبٕى صه، ٦ٟاًت م٣هغ في 

الٟغوى الخاهُت، عبىا حهضً٪. ًًل ٖكان ال٣غآن ابخضا، ًا صوب ٖلى ماجازض 

 خمام وجلبـ.

ْؼع، ٞهي 
َ

١ صاثم له، ٞهي لً جتر٦ه ٧ان )نابغ( ًىٓغ بلحها بك بمشابت ُماّعِ

جهٌ.  ختى ًتر٥ ٞغاقه ٍو

:
ً

 زم الخٟذ بلحها ٢اثًل
ً

 ٢ام مخشا٢ًل

 امباعح باللُل، بهِذ ٦ىِذ بدبسغي؟ -
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ث وهي جً٘ اإلابسغة مً ًضها ٖلى جل٪ اإلاىًضة اإلاجاوعة للٟغاف  عصَّ

ؼ الهىع الهٛحرة، والتي ُٞما ًبضو ؤجها لؼ  ٞاٞهما لخإزظ مىيٗها بحن بغاٍو

ً ٖاًما.  مىظ ؤ٦ثر مً ٖكٍغ

أل، هبسغ باللُل اػاي! بهَذ ٢هض٥ إلاا ٦ىذ نغزذ واٞخ٨غث بن ُٞه  -

٤ في البِذ؟  خٍغ

:
ً

 عصَّ ٢اثًل

، ًب٣ى م٩ىهدل باخلم. -
ً

 آه، ًٞٗل

 بزٟاء ًٖلماث الكماجت ُٞه ٢اثلت:
ً
 ضخ٨ذ ُمداِولت

غ وبخهغر وبخ٣ى٫ خٍغ - ٤ ؤها صزلذ ٖلُ٪ وبهَذ وا٠٢ ٖلى الؿٍغ

 وم٩اول ُٞه خاظت.

ا ب٣ضمه ٖلى ألاعى 
ً
هىا و٢٘ في ٢لبه وهى ًجز٫ مً ٖلى ٞغاقه ياُٚ

ٍه  ًغجضي وٗله، لِكٗغ بإلم ؤؾٟل ٢ضمه الِؿغي، لُهاخب طل٪ نىث جإوُّ

٘ ٢ضمه  م٨خىٍم ًسغط مىه، ُٞجلـ ٖلى م٣ٗضه ال٣اب٘ بجىاع الٟغاف ًٞغ

ًٗها ٖلى ع٦بخه الُمجى، لُجض ؤزًغا لخغ١ٍ   الِؿغي ٍو
ٌ
ٖلى ٢ضمه و٦إهه ًٖلمت

 ٚحر مٟهىمت.

اعحٗضث ٞغاثهه، زم ؤزٟى ما وَظض، بل ؤزٟى اعحٗاصه ختى ال حٗلم به 

)مداؾً(، بط هاظَمذ ٣ٖله ٖكغاث ألا٩ٞاع آلان. هى ظالـ ٖلى اإلا٣ٗض 

 إلالمت قخاث 
ً

ىِه ما ًدضر في بِخه، مداوال
ُ
ه ًِهل بلى ٦

َّ
ٌصَخظ طهىه ٖل

ض ٖىضما ًدؿلل  َٗ قٗىعه بالدٝى بلى ػوظخه التي لُاإلاا جغاه هٟؿه، ٞلً ٌؿ

م خبه الظي ٧ان   لها ٦ما جسبره مىظ ؾىىاث، ٚع
ً

ظباًها صوًما، بل لِـ ؤهًل

ه اإلاا٢ذ التي ػالذ بالُب٘، بل ماجذ في ٢لبها.
َ
 وجل٪ الخالت مً الَىل
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همَّ مخظمًغا، الخ٣ِ ظلباًبا عماصيَّ اللىن مً صوالب مًلبؿه وؾاع ًسُى 

، بل ؤنبذ ٌٗغط ب٣ضمه الِؿغي، لخلخٔ ػوظخه ٞخباصعه زُىاث مخشا٢لت

 بًٟىلها ٢اثلت:

مالها عظل٪ ًا نابغ؟ ٞحها بًه؟ بهَذ زغظذ امباعح ؾلُم، بًه اللي  -

 خهل؟!

ت زاَٟت، ٞل٣ض عجب ؤلاظابت في ٣ٖله ٢بل ؤن ٌٛاصع  عصَّ ٖلحها بؿٖغ

خه:  ٚٞغ

 وي.ؤبًضا، ؤها عظلي اجلِىث مجي ٖلى الؿلم، ٖكان ٦ضه حٗبا -

ؤل٣ى بلحها ؤلاظابت التي ظهؼها وؤٖضها زهًُها ل٩ل مً ؾِؿإله ًٖ 

٣ه  ؾبب ٖغط ٢ضمه ٞجإة. ؾاع ًخدؿـ الجضاع مخ٨ًئا ٖلى ما ٣ًابله في ٍَغ

 بلى الخمام، ٞها هى ٦غس ي وها هي مىًضة وخضها زحر ؾىض.

ختى ونل بلى الخمام لُٛدؿل و٦إهه ٌؿخٗض بهًلخه للهًلة، بل ٧ان 

لذ ًٟٗل طل٪ ختى  ُت اإلاٗخاصة، و٦إجها جدىَّ ًخسلو مً زغزغة ػوظخه ألاؾبٖى

.
ً

ه ٌؿخ٣ُم ولى ٢لًُل
َّ
ب ُٞه ٖل غّهِ

ُ
ب وج ِ

ّ
ٚغ

ُ
 بلى صاُٖت صًيُت ج

* * * 

 

  



 

32 

 

 انتقام روح             

 *الحادية عشزة صباًحا، في منزل )عادل(*

ؤؾضلذ الكمـ ؤقٗتها الظهبُت ٖلى ألاعى، لدكهض الخُاة ًىًما 

 آزغ في خُاة ٧ل 
ً

هًل البكغ، بٗضما َىي اللُل نٟدخه الؿاب٣ت ظضًًضا ٞو

 وطهب، لُإحي الجهاع بإزغي ولُضة ٞجٍغ ِب٨ٍغ لم جلمؿه ًُض آلازام بٗض.

ت هٟؿها التي بها مجز٫ )هضي(،  ا في ال٣ٍغ ًً ٧ان مجز٫ )ٖاص٫( ٣ًب٘ ؤً

 
ً

ًبٗض ٖىه مؿحرة ٖضة قىإع ال جخسُى ٖضص ؤناب٘ الُض الىاخضة. ٧ان مجزال

ًخ٩ىن مً َاب٣حن ٣ِٞ. الُاب٤ ألاو٫، ؤٖضجه ألاؾغة خضًض ؤلاوكاء، بط 

َو إلاِٗكت ألاؾغة، والتي  ّهِ
ُ
ً، في خحن ؤن الُاب٤ الٗلىي ز لًُاٞت الؼاثٍغ

ؿٍغ وعٍٚض ٢ضع ؤلام٩ان، ٞل٣ض خهل والض )ٖاص٫( ٖلى بعزه الظي  ٌُ جبضو في 

َٕ مجها ظؼًءا واخخٟٔ بأزغ لىلضه  ٧ان ٖباعة ًٖ ٢ُٗت ؤعى ٦بحرة ابخا

 )ٖاص٫( لُُٗىه ٖلى مجابهت الخُاة. الىخُض

٧ان اإلاجز٫ مغجًبا جغجًِبا قضًًضا، ُٞبضو ؤن والضة )ٖاص٫( مً جل٪ اليؿىة 

 ٖاق٣اث الىٓام، لُٓهغ في ٧ل ؤعظاء اإلاجز٫ ما ًىحي بالىٓاٞت والهضوء.

خه، لُلخٟذ خىله  جهٌ )ٖاص٫( مً هىمه بٗض هضاء ؤمه مً زاعط ٚٞغ

اة  ًخإ٦ض ؤهه في مجز٫ ؤبُه ولِـ خه الهٛحرة في ألاعصن، بط ؾاٞغ بٗض ٞو بٛٞغ

)مىا٫( ابىت ٖمخه، عبما للٗمل ؤو للهغوب مً ٧ل ش يء هىا. بٗض الىضاء 

ا  سغِط همًّ ًُ ألازحر مً ؤمه، ؤ٣ًً ؤهه ٖاص بالٟٗل ًىم ؤمـ، ججهض ػاًٞغا و٦إهه 

ض الخسلو مىه، عبما ٖىصجه ٢ض حؿاٖضه ٖلى طل٪  ظازًما ٞى١ نضعه ًٍغ

خ٣ض، ل٨ً وا ؤؾٟاه! ل٣ض ػاصث ٖىصجه ز٣ل همه وؤٖاصجه بلى ؾبر ٦ما ٧ان ٌٗ

ه ب٩ل ما ؤوحَي مً ٢ىة، ل٨ً ًبضو ؤن اإلالخمت ختى  ؤٚىاع ماٍى ٧ان ًهاٖع

اجه ألالُمت.  آلان في نالح اإلااض ي بظ٦ٍغ
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ؤػاح ٖىه ُٚاءه وجهٌ لُجَهل بٌٗ الضٖىاث مً ؤمه بٗض بؾغاٖه في 

خه.  ج٣بُل ًضها ٖىض صزىلها ٚٞغ

ؤمه جل٪ الؿُضة التي جىاهؼ الدمؿحن، وعٚم طل٪ ًبضو ٖلحها  صلٟذ

ظما٫ٌ ًخمؿ٪ بىظهها ومًلمدها الك٣غاء، ٞل٣ض ٧اهذ ال حكبه )ٖاص٫( الظي 

 مؼع٦كت، 
ً
، جغجضي ٖباءة

ً
بالُب٘ ٌكبه ؤباَه ؤ٦ثر. ٧اهذ بجؿٍض م٨خجٍز ٢لًُل

 ٞهي ٖلى ما ًبضو جدب البهجت، ٣ٞلٌُل مجها ال ًًغ.

:٧ان )ٖاص٫( ممؿ
ً

 بًاها ٢اثًل
ً

ًل حها ُم٣ّبِ َّٟ ا ب٨
ً
٩ 

ا! وهللا مل مهض١ بوي هىا بِى٨م وبدىاصي ٖلُا  - وخكدُجي ًا ؤمي ظضًّ

 ٧الٗاصة ٖكان نًلة الجمٗت.

ضث قٗغه بدىان ٦ما ٧اهذ جٟٗل صوًما وهي  عبدذ بُضها ٖلُه ومؿَّ

ذ به
َ
 ٢خل

ً
 خاهُت

ً
ا مبدؿمت، بل ٞغخت بل٣اء ابجها بٗض ؾىىاث، زم ٢بلخه ٢بلت

 طل٪ الٟغا١ ٢اثلت:

خ٪ ًا ابجي ٢بل ما ًجغا لي  - وهللا ًا ٖاص٫ مل مهض٢ت هٟس ي بوي قٞى

 خاظت وبهَذ بُٗض ٖجي.

:
ً

 هىا هم بىي٘ ؾبابت ًضه ٖلى قٟخحها ٢اثًل

 بٗض الكغ ٖى٪ ًا ؤمي، عبىا ًُى٫ ٖمغ٥ ًا ؾذ الخباًب. -

مه زم عبَذ ٖلى ٦خٟها وطهب لِؿخٗض لهًلة الجمٗت، في خحن اججهذ ؤ

اَب له لُيس ى به ؾىىاث خغمان مً مإ٧ىالتها الكهُت.  َو
َّ
ضاص ما لظ  إٖل

٧اهذ ؤم )ٖاص٫( مجهم٨ت في مُبسها جخٟجن في بٖضاص زُتها الخغبُت 

الدانت بترجِب الُٗام واؾخ٣با٫ ابجها بٗض ٖىصجه مً الهًلة وػوظها 

ا في قى١ٍ بلى طل٪ الخجم٘ الٗاثلي. ًٗ ا، ٞهم ظمُ ًً  ؤً
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اهتهذ الهًلة، وهىا قاهضث ؤم )ٖاص٫( ابجها وػوظها  بٗض مغوع ؾاٖت

ٖاثضًً بٗض الهًلة ونىث ضخ٩اتهما ٌٛؼو ٢لبها ببهجٍت اٞخ٣ضتها ٞىع ؾٟغ 

 )ٖاص٫(.

صل٠ )ٖاص٫( ووالضه طل٪ الغظل الٟإع الُى٫ طو الىظه الخؿً 

والدمغي البكغة وطو الكٗغ ألاؾىص الظي بضؤ ًخٗغَّى لٛؼو الكِب، ُٖىاه 

خُان بالُُبت، وظهه ًضٖى بلى الغاخت، ٩ٞل مً ٣ًابله ٌكٗغ بىِخان جى 

بظل٪ ٞىًعا. اظخمٗذ ألاؾغة الهٛحرة ٖلى َاولت الُٗام وؾِ نىىٝ 

 قهُت اخخٟاًء ب٣ضوم الٛاثب.

:
ً

 باصع والض )ٖاص٫( ابىه ٢اثًل

بهَذ ػعث ٖمخ٪ امباعح ؤو٫ ما ونلذ، ًا جغي ٖكان جُمً ٖلحها  -

 وال...؟!

ُىاه مٗ ل٣ت بُٗجي ولضه، و٦إهه ٌٗلم ؤلاظابت صون ؤن زم نمذ ٖو

 ًٟصح )ٖاص٫( بها، ٞخجهضث والضة )ٖاص٫( وهي جً٘ اإلال٣ٗت مً ًضها ظاهًبا:

 بًه الػمت ال٨ًلم صه ًا ؤبى ٖاص٫؟! الىلض لؿه ظاي مً الؿٟغ. -

الخٟذ بلحها )ٖاص٫( وفي ُٖيُه هٓغة باعصة ألو٫ مغة جغاها ؤمه، بل 

 ٫:ؤزظتها الضهكت خُىما ٢ا

لى ٨ٞغة، هضي  - ؤبًضا ًا بابا، ٦ىذ باػوع ظىػ ٖمتي نابغ اإلايكاوي، ٖو

ؿت ؤبًضا.  حٗباهت وخالتها مل ٧َى

 ٢ا٫ والضه بلهٟت:

 ًب٣ى ال٨ًلم اللي ؾمٗخه مً ٞترة في البلض صخُذ! -
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ت  الخٟذ ؤم )ٖاص٫( و٦إجها يبُذ ػوظها مخلبًؿا بةزٟاء مٗلىماث ؾٍغ

 ٢اثلت:

 بيذ ؤزخ٪ حٗباهت؟!ٌٗجي ٦ىذ ٖاٝع بن  -

 عص الخاط )ظابغ( وهى في خؼن:

ٌٗجي ٦ىِذ ٖاوػاوي ؤ٢ى٫ بًه بـ! البيذ خالتها نٗبت، وهاؽ بخ٣ى٫  -

ٖىضها سخغ، وهاؽ بخ٣ى٫ مغى هٟس ي، ومدضف ٖاٝع خاظت! وػي ما 

ه، وبال ٦ىذ ظىبهم مً ًىم  حن، مل بدب نابغ صه وال ٖاوػ ؤقٞى بهخىا ٖاٞع

 ما ِٖغٞذ.

ص٫( باعص في ؤزىاء الخضًض ًٖ مغى )هضي(، و٦إهه ٧اهذ هٓغاث )ٖا

عي ٖضم الا٦ترار، ٞل٣ض ٧ان ًىٛمـ في جل٪ اإلاإ٧ىالث اإلاترانت ؤمامه.  ًضَّ

ضاص ؤ٢ضاح الكاي،  اهخهى الجمُ٘ مً َٗامه، وجهًذ والضة )ٖاص٫( إٖل

 ٞهي بمشابت ٖاصة حٛلٛلذ ٞحهم مىظ و٢ذ ال بإؽ به.

 ٚحر مؿخ٣
ً
غة، و٦إن طهىه ًهإع مئاث ٧اهذ هٓغاث )ٖاص٫( قاعصة

خه بٗضما   بلى ٚٞغ
َ

ألا٩ٞاع صون هىاصة. جهٌ بٗض اخدؿاثه ٢ضح الكاي وصل٠

 ؤزبر والضًه ؤهه بداظٍت بلى الغاخت مً ٖىاء الؿٟغ.

 

* * * 
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 انتقام روح             

 *السادسة مساًء، في منزل )صابز املنشاوي(*

 

٧اهذ )هضي( ججلـ في ٞغاقها صون خغا٥، ُٖىاها قاِزَهخان، ج٣بٌ 

ر ًضها 
ْ
م ؤجها ال جغجضي ما ٨ًك٠ ِؾت ٠، ٚع

ُّ
ى الخ٨ك

َ
ٖلى عصائها و٦إجها جسص 

جإة، ا٢خدم جُاع  ظؿضها، و٧اهذ ؤمها ججلـ بجىاعها جمؿض لها قٗغها. ٞو

ت، لخخُاًغ جل٪ الؿخاعة الىعصًت ٖلى الىاٞظة، بٗضها َؾَغث  هىاء باعص الٛٞغ

غها حهتز  ٌ ختى ْلَّ ؾٍغ ِٟ  في ظؿض )هضي( وؤزظث جيخ
ٌ
اٍث مخخالُت بغوصة هؼَّ

 الىجضة:
ً
 ظٗلذ ؤمها جهغر َالبت

 نابغ! الخ٣جي! ؤٖىط باهلل مً الكُُان الغظُم. ًا نابغ! -

غ حهتز بلى صعظت ؤهه ٧ان ٌٗلى وحهبِ ٞجإة لحرجُم باألعى،  ٧ان الؿٍغ

ت  هىا ًٖل نغار )مداؾً(، لحهغو٫ )نابغ( الظي ٧ان ٦ٗاصجه ًجلـ في ٚٞغ

ر نض٣ًه )مدغوؽ( دّضِ ًُ ، والظي ؤزبره ؤهه ؾُٛل٤ الهاج٠ لحري ؤزغي 

ت )هضي( وج٣٘  ماطا ًدضر وما ؾبب نغار ػوظخه. لحهغو٫ باججاه ٚٞغ

غها الظي ٌٗلى وحهبِ مً جل٣اء هٟؿه، في خحن ٧اهذ ُٖىا  ُٖىاه ٖلى ؾٍغ

ى ٖلى ظبهتها 
َّ
 جٓهغ بحن زهًلث قٗغها ألاؾىص الظي جضل

ً
)هضي( قاِزَهت

ايبت، ًغاها ألو٫ مغة حٗلى وظه لُخل٣ي مً بُجها هٓغاث ٚامًت،  بل ٚو

ت ٦َمً ؤمؿ٪  غ في الٛٞغ ٞخاجه الهٛحرة. ج٣ضم في خظع ونىث اهتزاػ الؿٍغ

ض في الاؾخٗاطة باهلل مما  بِمَٗى٫ وقٕغ في ص١ ألاعى. ٧اهذ )مداؾً( جٍؼ

جغاه، ٞها هى طل٪ الكُُان الؿا٦ً بجؿض ابىتها ٢ض ٖاص مغة ؤزغي، بل 

 ًدا.ًبضو خًىعه هظه اإلاغة ظام
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ه مما ًغاه، ٧اهذ زُىاجه ز٣ُلت، ؤهٟاؾه  ا٢ترب )نابغ( مخإزًغا بسٞى

م ٧لخا ًضًه ٖلى 
َ
الهشت، ٖغ١ ًدؿا٢ِ ٖلى ظبِىه مً هى٫ ما ًدضر. ؤخ٨

، ل٨ً لم ًٟلح في طل٪، ٞها هى 
ً

غ )هضي( في مداولٍت ًاجؿٍت لخشبُخه ٢لًُل ؾٍغ

ه، لُتزاًض نىث َغ٢اج لىه وهبَى غ جتزاًض خغ٦خه ٖو ٗلى ؤ٦ثر الؿٍغ ه َو

 بًاها هدى )نابغ(. لم ج٨ً )هضي( 
ً
بت وؤ٦ثر. ٧اهذ )هضي( جىٓغ بُٗىحها ُمهّىِ

بالُب٘، بل طل٪ ال٨ُان الٛامٌ الٛايب و٦إهه في جىاُخغ م٘ ٧ل َمً 

 خىله، بسانٍت هى!

ط باهلل بهىٍث با٥ٍ ٌٗلىه اليكُج الَخِؼن:  ٧اهذ )مداؾً( جخٗىَّ

نابغ، بًه اللي بُدهل صه؟! محن ؤٖىط باهلل مً الكُُان الغظُم!  -

غ ٦ضه واخىا ٧لىا ٞى٢ه؟! اػاي؟!  اللي بُدغ٥ الؿٍغ

:
ً

غ الدكبُت ٦ما هى، لحرص ٢اثًل  ٧ان )نابغ( ممؿ٩ا بداٞت الؿٍغ

ٞجي بـ! صه مل َبُعي ؤبًضا اللي بُدهل لىا صه! -  وؤها بًه ٖغَّ

٤ ؤخضها ٖلى نىعة 
َ
ٗل َُ ُُت، ل نىث الُغ١ ٌٗلى ختى َاعث جل٪ ألٚا

اة، و٦إجها جإبى الىٓغ بلى ما ًدضر. نىث الُغ١ ٌٗلى،  )مىا٫(، الابىت اإلاخٞى

ُُذ  ًُ ذ بَُٗجي )نابغ(، وبطا بدُاع هىاء ٢ىي 
َ
هٓغاث )هضي( الٛايبت الخه٣

غجُم بضوالب اإلاًلبـ زلٟه، لُٓل ٞاًٚغا ٞاَهُه وؾِ  به ل٣ُ٘ ٖلى ْهغه ٍو

 ٖلى نغزٍت م٨خىمٍت مً )مداؾً(، ختى هضؤ ٧ل ش يٍء وزغَّ 
ً
ْث )هضي( ُمل٣اة

ب في هٟىؾهم   ؤزغي مٛمًت الُٗىحن بٗضما ؤزاعث الٖغ
ً
ٞغاقها مغة

 
َ
٧الٗاصة، ل٨ً ٧اهذ هظه اإلاغة ؤ٢ىي مً ٧ل ما ؾب٤، ٞل٣ض جُىع ألامغ وؤزظ

 ُمىدًجى آزغ لإلًظاء.
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اهخًٟذ )مداؾً( مً مىيٗها وهؼلذ مً ؤٖلى ٞغاف )هضي( وظَغث 

ت هدى )نابغ(، والظي ٧ان ُمل٣ًى  ٖلى ألاعى ٌٗاوي بزغ جل٪ الضٞٗت ال٣ٍى

التي ال ٌٗلم ٠ُ٦ خضزذ! ؾاٖضجه )مداؾً( ٖلى مداولت الجهىى، ٧ان 

ًً٘ ًضه ؤؾٟل ْهغه، ُٞما ًبضو ؤهه ًخإلم بزغ اعجُامه، عبما ؤنِب 

٨خه وؾِ هٓغاٍث  ه وهى ما ػا٫ ظالًؿا ٖلى ؤٍع بغيىى، ٧ان )نابغ( ًخإوَّ

ب ا ت ػاجٍٛت مىه، ٚحر هٓغاث الٖغ ذ مًلمذ )مداؾً( وهي جغ٢ب ٚٞغ
َ
لتي اَٖخل

، ٞل٣ض صؽَّ )نابغ( ًضه في ظُبه وؤزغط هاجٟه 
ً

ًل )هضي(. لم ًُضم طل٪ ٍَى

 به، لُباصعه 
ً

جغي اجهاال ًُ لخ٣٘ ُٖىه ٖلى اؾم الكُش )ؾُٗض(، وبالٟٗل 

 الكُش )ؾُٗض( بخدُخه:

لى هض... - ٪ ًا ؤؾخاط نابغ؟ َمجي ٖل٨ُم ٖو  الؿًلم ٖل٨ُم، اٍػ

:لم 
ً

 لًلؾترؾا٫ في خضًشه، بط ؤزبره ٢اثًل
ً
ه )نابغ( ٞغنت ُِ ٗ

ٌُ 

ت ًا قُش ؾُٗض، ؤعظى٥، الىي٘ هىا ب٣ى نٗب! -  حٗا٫َ بؿٖغ

هىا بَضي الاهخمام ٖلى نىث الكُش )ؾُٗض(، ٞىبرة نىث )نابغ( لم 

ت، ال  ِِ قٗىًعا بالغاخت، زهىًنا بٗضما َلب خًىعه ٖلى وظه الؿٖغ ٗ
ُ
ح

ل،
َ
غي »ومً اإلاا٦ض ؤهه ًخٗل٤ بمغى )هضي(.  بض مً خضور ؤمٍغ َظل

ُ
ل٨ً، ج

ا؟! ًٖ ر الكُش «ماطا خضر ظٗل نابغ ًدضزجي ولؿاهه ٣ًُغ ٞؼ ، ه٨ظا خضَّ

:
ً

 ؤزغي وعصَّ ٖلى )نابغ( ٢اثًل
ً
 )ؾُٗض( هٟؿه ختى الخ٣ِ َٝغ الخضًض مغة

همجي، وؤها ظاي ل٪ في  - زحر ًا نابغ! بًه اللي خهل؟! اهضا ٦ضه ٞو

٤ ؤهى.  الٍُغ

* * * 
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 *الساعة آلان الثامنة مساًء، في منزل )عادل جابز(*

٧ان الهضوء هى الكٗىع الىخُض الظي حٛمغ َا٢خه مجز٫ )ٖاص٫(، 

ٞالجمُ٘ في خالت ؾغوع بٗىصجه، بضًءا مً ؤمه التي ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها َهى 

٣خه َُلت هظه ألاًام. لم  ا، ؤو ؤبُه الظي صاَوم ٖلى ٞع ًُ اَب له ًىم  َو
َّ
ما لظ

م مً الكغوص الظي ٧ان ًيخاب  ٨ًً ًىظض غ نٟى ألاؾغة ٖلى الٚغ ِ
ّ
٨ٗ ٌُ ما 

سٟي طل٪، بل ؤنبذ ماهًغا  ًُ ان ما  )ٖاص٫( بحن الُٟىت وألازغي، ل٨ىه ؾٖغ

ت.  في جبضًل مكاٖغه بهىعٍة ملخْى

بضو ؤهه ًخدضر م٘ شدٍو آزغ ٖلى هاجٟه،  خه، ٍو ٧ان )ٖاص٫( بٛٞغ

جُب َمً ًُ ى مًلمده الاهخمام وهى 
َ
: بِىما اٖخل

ً
 بالُٝغ آلازغ ٢اثًل

٧له جمام، ٖملذ ػي ما اج٣ٟىا بالًبِ ٢بل ما ؤهؼ٫ مهغ، وهجهؼ  -

 اإلا٩ان الجهاعصه.

زم ؤههذ وهى ٌؿخم٘ باهخمام بالٜ وجغ٢ب ختى ٖاص بلى الخضًض مغة 

 ؤزغي:

 ب٨غة ه٩ىن في اؾخ٣بال٪ في اإلاُاع وؤخ٩ي ل٪ بالخٟهُل ٧ل ش يء. -

ض بش٣ل في مداولٍت مىه  زم ؤههى )ٖاص٫( مداصزخه الٛامًت، لُخجهَّ

ل نضعه مً ػمً بُٗض. ؤمؿ٪ هاجٟه مغة ؤزغي،  للخسلو مً َهّمٍ ٢ض ؤٚو

 ً ذ. ٧اهذ ُٖىاه خمغاٍو لخ٣٘ ُٖىه ٖلى نىعة لـ)مىا٫(، ابىت ٖمخه التي جٞى

ر نىعتها و٦إهه  دّضِ
ُ
ه، ٧اهذ هٓغاجه ج م مداوالجه لسجً صمٖى خؼًها ٚع

ص ًخمؼ١ خؼًها، ختى ؾم٘ نىث َغ٢اث ًخساَغ مٗها صون خضًض، ٢لبه ٩ًا

جهٌ مً ٞغاقه، لُجض ؤباه: خه، لُٛل٤ هاجٟه ٍو  ٖلى باب ٚٞغ

 ًا والضي، زحر؟! عظٗذ بضعي ٌٗجي، مل ٢لذ هخخإزغ بغه؟ -
ً

 ؤهًل
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:
ً

 ا٢ترب مىه والضه باؾًما ٦ٗاصجه بىظهه الهاصت ٢اثًل

٢لذ ؤعظ٘ ب٣ى ووؿهغ هىا ؾىا، وػي ما ؤها قا٠ً ٦ضه، ؤم٪ في  -

 إلاُبش، ٌٗجي ؤ٦ُض بخٗمل لىا ؤ٧لت مً ؤ٦ًلتها اللي مخخىناف.ا

ا لخىه، ختى  ابدؿم )ٖاص٫( وزبِ بُضه ٖلى عؤؾه و٦إهه جظ٦غ قًِئا مهمًّ

:
ً

 الخ٣ِ َٝغ الخضًض ٢اثًل

٨م بن واخض ناخبي مٛغبي ظاي ب٨غة  -  -بن قاء هللا-٦ىذ هيس ى ؤٖٞغ

اعجه مٗاها،  ا ًا وهحزوع مهغ، وؤها ٖؼمخه ٣ًط ي ٞترة ٍػ ًٗ صه بٗض بطه٪ َب

 والضي.

ماِو٘ طل٪ بالُب٘، ٩ٞل ما  ًُ ابدؿم والض )ٖاص٫( مغبًخا ٖلى ٦خٟه، بط لم 

ٌؿٗض ولَضه ٌؿٗضه، وال بض مً الاخخٟاء بال٠ًُ، وبطا به ًىاصي ٖلى 

:
ً

 ػوظخه متهلًل

 ًا خاظت ؤم ٖاص٫. -

٣ها بلحهما، لخضل٠ بلى الٛ لى ما ًبضو ٧اهذ في ٍَغ ت جباصعه بالغص، ٖو ٞغ

 الىضاء وهي حٗض٫ مً ؤ٦مام ٖباءتها بٗضما ؤجَهذ مهمتها في اإلاُبش 
ً
ُمجُبت

 ٧الٗاصة:

 وٗم ًا ؤبى ٖاص٫، زحر؟ -

 والض )ٖاص٫(:

بن قاء هللا، واخض ناخب ٖاص٫ ظاي مً اإلاٛغب هحزوع مهغ،  -

اعة، مل هىنُِ٪. ىا بالٍؼ  وهِكٞغ
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ضاص ما جبدؿم والضة )ٖاص٫( ٞغخت، و٦إجها وظضث الٟغنت  الظهبُت إٖل

اب ٦ما ًدلى لها، زم ٢الذ:  لظ َو

ت الًُٝى و... - ا هجهؼ ٚٞغ ًٗ ب  ًىىع، َو

:
ً

٨ِمل خضًثها، بط باصعها )ٖاص٫( ٢اثًل
ُ
 لم ج

ال، مخخٗبِل هٟؿ٪، هى مل ه٣ُٗض هىا، ؤها ب٨ٟغ ؤٞخذ بِذ ظضي  -

ب٣ى  اللي في ٢ِبلي البلض وه٣ط ي ؤلاظاػة هىا٥، ٖكان ؤصخابىا إلاا هخجم٘ ٍو

خه.  بدٍغ

ٌ اإلا٩ىر  هٓغ ٧لٌّ مً والضه ووالضجه بلُه في عجب مً ؤمغه؛ لَم ًٞغ

ٟي الٗخ٤ُ، اإلاجاوع للم٣ابغ؟! ًٟل طل٪ اإلاجز٫ الٍغ  هىا في اإلاجز٫ الجضًض ٍو

 والض )ٖاص٫(:

 ل٨ً ًا ابجي اإلا٩ان هىا ؤًٞل ب٨خحر. -

 عص )ٖاص٫( وهى ما ػا٫ في بنغاعه:

اط ًا خاط اخىا قباب ػي ما بهَذ ٖ - ، وهىخجم٘ وهُب٣ى ُٞه بٖػ اٝع

ا َى٫ الجهاع هى٩ىن مىظىصًً هىا، ومل هِجرَخم  ًٗ هىا ل٨ُم، ل٨ً اخىا َب

ا هىسغط وهخجم٘ في بِذ ظضي. ًٗ  الخاظت ب٣ى مً ألا٧ل، ل٨ً باللُل َب

ا  ًٗ ب، والظي بضا ُم٣ِى ٌ ؤمام بنغاعه الٍٛغ  للٞغ
ً

لم ًِجض والضاه مجاال

ي جدًحر طل٪ البِذ الؾخ٣با٫ طل٪ الهض٤ً للٛاًت، وبالُب٘، بضؤ )ٖاص٫( ف

 الٛامٌ.

* * * 
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 *التاسعة مساًء، في منزل )صابز املنشاوي(*

َخحن، لحهٕغ )نابغ( وحُهمُّ بٟخذ الباب ٖلى  َُ ص١ ظغؽ اإلاجز٫ مغجحن مخخال

عَجل، ٞهى ًيخٓغ ٢ضوم الكُش )ؾُٗض( بٗض مداصزخه مىظ ٢لُل، ٞلم ٌٗلم 

ا، والتي  مجها، بل مً طل٪  ماطا ًدضر البيخه خ٣ًّ
ً
اػصاَص جىظًؿا وزُٟت

 الكُُان الؿا٦ً بها.

صل٠ الكُش )ؾُٗض( ٞىَع ؤن ٞخذ )نابغ( الباب، لُل٣اه بالؿًلم، ل٨ً 

ً مبكًغا بسحر، ختى الخ٣ِ َٝغ الخضًض 
ُ
ما وظضه ٖلى وظه )نابغ( لم ٨ً

:
ً

 ٢اثًل

الؿًلم ٖل٨ُم ًا ؤؾخاط نابغ، زحر؟ نىج٪ في الخلُٟىن ٢ل٣جي،  -

 ل٪ مخىجغ ٦ضه. بًه خهل؟!وق٩

همَّ )نابغ( بالخضًض لىال نىث نغزت مً ػوظخه )مداؾً( ظٗلتهما 

ا جل٪ الىحران جدُِ  ٍغ ت )هضي(، لُضلٟا ٍو ان بلى مهضعها آلاحي مً ٚٞغ حهٖغ

 
ً
ٍٕ باؾُت ا بٟغاقها مً ٧ل ظاهب، في خحن ج٠٣ )هضي( في خالت اؾتٞر

ل٣ي بغؤؾها لُخضلى قٗغها ألاؾىص ز
ُ
غث ٢ضم ٧ل طعاٖحها وج ل٠ ْهغها. حؿمَّ

٣ضث الضهكت لؿاهحهما و٦إهما ؤنابهما  مً الكُش )ؾُٗض( و)نابغ( ٖو

ت، في خحن هغو٫   في الٛٞغ
ً
 يبابُت

ً
 عئٍت

َ
الكلل، ٞالضزان ال٨ش٠ُ ؤخَضر

ان  ُٟئ في الىحران، ل٨ً ؾٖغ ًُ ٤ مً اإلاُبش. ٧ان  )نابغ( لَجلِب َٟاًت الخٍغ

 ( نىجه ٌٗلى ب٣غاءة ال٣غآن.ما حكخٗل ٞىع بَٟائها، والكُش )ؾُٗض

٧اهذ )هضي( ٦ما هي؛ مٗل٣ت في الهىاء وعؤؾها ُمخَض٫ٍّ زلٟها ختى 

اص عؤؾها بلى ألامام، لخ٣٘ ُٖجها ٖلى الكُش )ؾُٗض(   ؤزغي ٖو
ً
اؾخ٣امذ مغة

وهى ٣ًغؤ بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت، ل٨ً لم ًبُض ٖلحها الخإزغ ؤو ٖلى قُُاجها، 
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بت و٧لماث بل زغظذ مجها ضخ٨ت ظىىهُت مسُ ٟت ممؼوظت بدكغظت ٍٚغ

ا: ًٖ  ُمبَهمت جغصصها جبا

 اإلاظ٦غاث، الكُُان الػم ًخ٣خل، ؤها هاهخ٣م! -

ض طل٪ الكُُان الؿا٦ً  ض ؤو ماطا ًٍغ ز ؤخض مجهم ماطا جٍغ مّحِ
ًُ لم 

 بجؿضها.

ـَ الجمُ٘ في مداولت بَٟاء الىاع، في خحن ٧اهذ )هضي( جىٓغ  اوٛم

ً و٦إجهما  َجهغان مً صماٍء حؿُل، زم هَٓغث بلى الكُش بلحهم بُٗىحن خمغاٍو

 )ؾُٗض( ٢اثلت:

بًلف جضزل في صاًغة مل هخٗٝغ جسغط مجها ًا ؾُٗض. ال٣ضع ؤ٢ىي  -

ض ٖكان مخدئظٌل،  ِٗ مى٪، والاهخ٣ام هُدهل، مل هخ٣ضع جمى٘ خاظت، اب

 بهَذ صزلذ الضاًغة صي في جى٢ُذ ٚلِ.

ت ال مذ ٖلحها ٧ان نىث )هضي( ألاَظل ًؼؤع في ظىباث الٛٞغ َُّ تي ز

 سخابت صزان.

ُىاه ظاخٓخان مً هى٫ ما ًغي ؤمامه، )هضي(  و٠٢ الكُش )ؾُٗض( ٖو

ت، ٠ُ٦ لها ب٩ل هظا الكغ؟! بل ما ٧ان ٌك٪ُّ ُٞه  ًَّ جل٪ الٟخاة الُاٞٗت الب

 
ً
ض، ؤ٣ًً ؤن )هضي( لم حٗض مىظىصة َّٖ غوي وجخى

َ
ؾاب٣ًا ؤيخى خ٣ُ٣ت ؤمامه ج

َصه مىظ بغهت.آلان، بل طل٪ الكُُان الظي   ٖلى ظؿضها وهضَّ
َ
 اؾخدىط

ٞجإة، جىُٟئ الىاع اإلاكخٗلت ٦ما اؾخَٗغث مً جل٣اء هٟؿها، زم هىي 

 ؤزغي. ٧ان الجمُ٘ ٠٣ً و٦إن ٖلى عئوؾهم 
ً
ظؿض )هضي( ٖلى ٞغاقها مغة

الُحر، وجًلٖبذ ب٣ٗىلهم مكاٖغ مسخلُت مً الدٝى والتر٢ب والخ٨ٟحر، بل 

ِخظ الظهً ؤ٦ثر ختى ًِهل به
ُ

 م بلى ظىاٍب ٌؿض ٧ل جل٪ الظعاج٘.ش
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ا، ًلخٟذ 
ً
 الُٗىحن، ًخ٣ُغ ظبِىه ٖغ٢

َ
و٠٢ )نابغ اإلايكاوي( ظاخٔ

لَمت 
َ
ؿاًعا في خالت قغوٍص ٧الخاثه. ؤما )مداؾً(، ٣ٞض ٧اهذ جداو٫ إلا ًمًُىا َو

ما جب٣ى مً قخاث هٟؿها وهي جبخٗض ًٖ ٞغاف ابىتها الظي لم جمؿه الىاع 

 مىظ ٢ل
ً
 مً ؤزغها ٖلى ٧ل ما التي ٧اهذ مكخٗلت

ً
ُل، ل٣ض ؤل٣ذ الىحران ٢لًُل

ت صون اإلاؿاؽ بٟغاف )هضي(.  بالٛٞغ

:
ً

 الخٟذ الكُش )ؾُٗض( بلى )نابغ( ٢اثًل

ت وال بُتهُإ لي؟! - خه صه مً قٍى ذ اللي ؤها قٞى  بهَذ قٞى

 عص )نابغ( وهى ًىٟض ًًٚبا:

ل بهَذ ظاي حؿإلجي ؤها ًا قُش ؾُٗض؟! ؤوما٫ بهَذ بخٗمل بًه؟ م -

 ٞاهم ٌٗجي!

هٓغ الكُش )ؾُٗض( مغة ؤزغي بلى )هضي(، هٓغاث جدمل ألاس ى 

 والك٣ٟت، ل٣ض ؤنبدذ ضخُت سخغ ؤؾىص و٦ُان قُُاوي.

ل٨ً، إلااطا ًخ٩لم في ٧ل خضًٍض ًٖ خماًت )هضي( وال ًاطحها. هل هى 

ي ٖاق٤؟!  ظّجِ

ْؼًعا 
َ

هىا اهدبه الكُش )ؾُٗض( ٖلى نىث )نابغ( الجهىعي وهى ًىٟش ق

ٍؼ  ض في نُاخه:ٍو

بًه الخ٩اًت؟! ؤها زًلم هخججن! ٌٗجي مل ٖاٝع جهٝغ الجً صه ًا  -

 قُش ؾُٗض وال بًه؟! ؤهى قٟذ بٗىُ٪ ٢بل ما ؤخ٩ي ل٪ اللي خهل.

:
ً

ه مً ٧ل اججاٍه ٢اثًل
ُ
دُُ

ُ
 هٓغ بلُه الكُش )ؾُٗض( والخحرة ج

ِلُم. - َٖ ٍم 
ْ
ل ِٖ ّلِ ِطي 

ُ
ْى١َ ٧

َ
 اإلاىيٕى صه ؤ٦بر مجي، ٞو
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: ًىٓغ بلُه
ً

ٍٜ ٢اثًل  جب
َ
 )نابغ( وهى ًضؽُّ ًضه في ظُبه ُمسِغًظا لٟاٞت

 ٌٗجي بًه، مل ٞاهم! ٢هض٥ ج٣ى٫ بن ٦ضه زًلم مِٟل ٞاًضة؟! -

 هىا جهغر )مداؾً( مجهاعة:

 اػاي ٌٗجي؟! ٦ضه زًلم بىتي ياٖذ مجي؟! -

:
ً

 الخٟذ بلحها الكُش )ؾُٗض( ٢اثًل

ّلِ ِطي  -
ُ
ْى١َ ٧

َ
ِلُم، ٌٗجي اإلاىيٕى صه ؤها م٣لدل ٦ضه، ؤها ٢لذ ٞ َٖ ٍم 

ْ
ل ِٖ

. ٗٝغ ًخهٝغ  مدخاط اللي ًٟهم ؤ٦تر َو

 هٓغ )نابغ( و٢ا٫ في َظْؼ٫:

 زًلم، وكٝى خض جاوي ًٟ٪ السخغ صه وهسلو. -

 عص الكُش )ؾُٗض( وهى مإزىط مً ٧لماث )نابغ(:

 ج٣هض ٌٗجي ججُب ؾاخغ؟! -

:هٓغ )نابغ( بًُٗضا ختى ال ج٣٘ ُٖىه في مىاظهت الكُش )ؾُٗض( 
ً

 ٢اثًل

 مِٟل خل ٚحر ٦ضه. -

ذ )مداؾً( وجهًذ مً اإلا٣ٗض اإلاجاوع لٟغاف )هضي(، زم  هىا ٖٞؼ

 ا٢تربذ مىه ٢اثلت:

ا، مل هُدهل. - ًٗ  أل َب

ا مً الضزى٫ في 
ً
٧ان بنغاع )مداؾً( مشحًرا للدؿائ٫؛ هل هظا زٞى

ٞها ًشحر الضهكت،  ًبا وجسىُّ صاثغة السخغ ؤم له جٟؿحر آزغ؟! ٧ان بنغاعها ٍٚغ

م ؤهه عبما ٩ًىن في مدله.  ٚع

ت ألاظىاء التي اقخٗلذ بالًٛب:  جضزل الكُش )ؾُٗض( لُحهّضِ

ًا ظماٖت اؾتهضوا باهلل، مِٟل ؾاخغ وال هىٗمل خاظت حًٛب عبىا،  -
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ٟهم ؤ٦تر مجي.  ؤها ٖىضي الصدو اللي ٣ًضع ٍو

٠ للىجاة، ٢اثلت:  هٓغث )مداؾً( بلُه وهي جخلهَّ

.مؿخجي بًه ًا قُش ؾُٗض، ٧ -
ً

 لمه ًُجي خاال

 الخٟذ بلحها الكُش )ؾُٗض(:

 ال، صه الػم ؤعوح له بىٟس ي وؤقغح له الخ٩اًت ٧لها. -

غ ًًٚبا، مما ًض٫ ٖلى ٖضم اعجُاخه إلاا ٖغيه  ٞؼ ٧ان )نابغ( ًخإ٠ٞ ٍو

 ُٕ ىها الكُش )ؾُٗض( مىظ ٢لُل، بهه ال ًدبه، ٠ُ٨ٞ ًهمذ ه٨ظا ٍو

 لغؤًه؟!

ٍٖض مىه بالخًىع في ؤ٢غب و٢ٍذ همَّ الكُش )ؾُٗض( باالههغاٝ م٘ وَ 

ى جل٪ اإلاهمت الكا٢ت وَنٝغ طل٪ الججي اللٗحن.
َّ
 ومٗه َمً ًخىل

اههٝغ الكُش )ؾُٗض( لُخضبغ ؤمغ طل٪ الغظل الظي ؾِخىلى مٗه جل٪ 

اإلاهمت الهٗبت في بزغاط طل٪ الججي اللٗحن، بٗضما ؤٖلً ًٖ هٟؿه ه٨ظا 

ع ألامغ بلى اٖخضاءاٍث مخ٨غعة.  وجُىَّ

بغ اإلايكاوي( ًجلـ في الغصهت بٗضما ؤل٣ى بجؿضه اإلاخٗب ٧ان )نا

هغه الظي ما ػا٫ ًاإلاه بزغ بَاخت )هضي( به بًُٗضا، ٧اهذ ًضه جخدؿـ  ْو

ؤؾٟل ْهغه جاعة، و٢ضمه التي جاإلاه مً جل٪ الىحران التي اقخٗلذ ٞجإة في 

 ؤزغي. ؤما آلان، ٞل٣ض ؤنبذ ٖلى 
ً
ب طل٪، جاعة ِ

ّ
٨ظ ًُ خه طاث لُلت و٧ان  ٚٞغ

٣حٍن جاّمٍ ؤن )هضي( هي مً ٞٗلذ طل٪، ال، بل طل٪ الكُُان الؿا٦ً ً

 بجؿضها.

ض؟ ٧ل جل٪ الدؿائالث ٧اهذ  غي إلااطا ؾ٨ً ظؿضها؟ وماطا ًٍغ
ُ
ل٨ً، ج

 بٗضما عؤي بُٗيُه ما خضر مىظ 
ً
حٛؼو ٣ٖل )نابغ( ًىًما جلى آلازغ، بسانت
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 ؾاٖاث ٢لُلت.

٤ الظي ا ت )هضي( ٧اهذ )مداؾً( ٢ض ؤػالذ آزاع طل٪ الخٍغ قخَٗل بٛٞغ

 ؤزغي، 
ً
م مغة ذ البرا٢٘ التي اختر٢ذ، زم ؤٖاصث حكُٛل ال٣غآن ال٨ٍغ

َ
ل وبضَّ

في خحن طهبذ )هضي( في هىٍم ٖم٤ُ. ٧اهذ ٣ٖاعب الؿاٖت الٗخ٣ُت اإلاٗل٣ت 

 في الغصهت حكحر بلى الشاهُت بٗض مىخه٠ اللُل.

٘ )نابغ اإلايكاوي( الىىم بٗضما عؤي بُٗىه ما خضر، ٧ا ُِ هذ لم ٌؿخ

ل لٟاٞت  ِٗ ك
ٌُ الخحرة جخمل٨ه مما خضر البيخه الهٛغي، بل الىخُضة. ؤزظ 

ت  ٍٜ الىاخضة جلى ألازغي، ختى امخألث مىًٟت السجاثغ الؼظاظُت اإلاىيٖى جب

خاِزم لٟغاقه.
ُ
 ظاهبه ٖلى طل٪ ال٩ىمىص الهٛحر اإلا

:
ً

 هاجٟه، لُٓهغ اؾم )مدغوؽ( نض٣ًه، باصعه ٢اثًل
 عنَّ

 ًا مدغوؽ. زحر -
ً

 ؟ؤهًل

٧ان )مدغوؽ( ُٞما ًبضو ٌؿإله ًٖ ٖضم خًىعه ؾهغة اللُلت ٦ما 

 اٖخاص، ٞإزبره )نابغ(:

ت وم٣ضعحل ؤزغط، ؾلم ٖلى اللي  - مِٟل، بـ بىتي حٗبذ قٍى

 ٖىض٥، ؾًلم.

ا صزان جبٛه بلى ؤٖلى.
ً
 ؤٚل٤ هاجٟه با٢خًاٍب وي٤ٍُ هاٞش

تى هاله اهخهى مً لٟاٞت الخبٜ، وهمَّ بإن ًًٗها في مىًٟت السجاثغ، خ

مىٓغ ما عؤي، اإلاغآة ال٣ابٗت ؤمامه جٓهغ ٖلحها ٖباعاٌث بلىٍن ؤخمَغ ٢اٍن و٦إهه 

 صماٌء ُميؿاَبت!

همَّ مً الٟغاف، ووَإث ٢ضماه ألاعى لخاإلاه ٢ضمه ٧الٗاصة، ؤزظ 

دخَمل. ال ٌٗٝغ ماطا خضر،  ًُ ٣ه ببِء، ٞاأللم ب٣ضمه ال  ًخدؿـ ٍَغ
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 ا:ا٢ترب مً اإلاغآة، لُجضها م٨خىًبا ٖلحه

 «قاتل، شيطان، السم أهتقم منك سي ما قتلتها»

١ٍ إلاا ًغي بُٗيُه.  هىا جغاظ٘ )نابغ( بٓهغه بلى الدل٠ ٚحر ُمهّضِ

ت. ٠ُ٦ ًدضر  ؿاًعا، ل٨ً ال ؤخض ؾىاه بالٛٞغ ٧ان ًلخٟذ ًمًُىا َو

 ؤزغي مً اإلاغآة، لم ًَغ قًِئا، 
ً
طل٪؟! ٧ان ٧اإلاجىىن ػاجٜ البهغ، ا٢ترب مغة

 الظي ًٟٗل به طل٪؟!ػاصث خحرجه. َمً 

ى لُلخه قاعَص ال٨ٟغ ختى ٚلبه  ا صون ؤن ًلخٟذ، و٢ط َ ًٗ خه ؾَغ ٚاصع ٚٞغ

٨ت بالغصهت. ل٣ي بجؿضه ٖلى جل٪ ألاٍع ُُ  الُإؽ والىٗاؽ، ل

 

* * * 
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 *الزابعة عصًزا، املسجد الكبير*

ل٣ُه  ًُ بٗض ؤن ؤههى الكُش )ؾُٗض( نًلة الٗهغ والضعؽ الضًجي الظي 

اإلاضاومحن ٖلى اإلاسجض والاؾخمإ بلُه، همَّ هى ٖلى بٌٗ ألاشدام 

 بالدغوط، ل٨ً الخَٟذ هدى ؤخض ألاشدام وؤقاع بلُه.

ٗاوي ٖغًظا في بخضي  ٌُ ؤ٢َضم بلُه قابٌّ في ال٣ٗض الشالض مً الٗمغ 

 ٢ضمُه.

 وٗم ًا قُش ؾُٗض. -

 الكُش )ؾُٗض(:

 حٗٝغ جضلجي ًا مدمىص، ؤالقي ٞحن مىالها صلى٢تي؟ -

 اب باهخمام:هٓغ بلُه الك

 زحر ًا قُسىا؟ -

 الكُش )ؾُٗض(:

هخًٟل ػي ما بهذ ٦ضه، جدب حٗٝغ ٧ل خاظت! ٢ل لي مىالها ؤال٢ُه  -

 ٞحن، اجهلذ ٖلُه مل بحرص.

:
ً

 اهدبه بلُه الكاب و٦إهه ًُٞ بلى ش يٍء هاّمٍ ؤزحًرا، زم ؤعصٝ ٢اثًل

 ًب٣ى ما صام مل بحرص، ؤ٦ُض في الدلىة، عوح له البِذ. -

٣ه ختى ونل همَّ الكُ ش )ؾُٗض( بالدغوط مً اإلاسجض واججه في ٍَغ

ٟي ٞؿُذ مهُب، له بىابت ٖخ٣ُت.  ت، ٖىض مجز٫ ٍع به اإلاُاٝ بلى آزغ ال٣ٍغ

٢ام الكُش )ؾُٗض( بضٞٗها، لِؿحر في ممغ ٨ًؿىه الٗكب ألازًغ، وجىازغث 

ًَ ٖب٣ُها ألاظىاَء  دان والُاؾمحن التي اخخً ٖلى ظىباجه بٌٗ شجحراث الٍغ

ا ٢بًلجه الخاهُت. ٖلى الجاهب آلازغ، ٧ان ًىظض الٗضًض مً ؤشجاع الىعص هاِزغً 
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ذ ؤٚهاجها وعوًصا مسخلٟت ألالىان، ٩ٞان هظا اإلامغ ًى٢ٔ البهجت 
َ
التي خمل

ـِ اإلااّعِ مً زًلله. ٟ
َ
 في ه

اججه الكُش )ؾُٗض( لُهٗض بً٘ صعظاث، لِؿخ٣غ في مىاظهت باب 

ً بالى٣ىف ؤلاؾًلمُت  الغاجٗت، زم يِٛ ٖلى ظغؽ اإلاجز٫، زكبي ٖخ٤ُ ُمؼٍَّ

لُٟخذ له قابٌّ لم ًبلٜ ال٣ٗض الشاوي بٗض، ٧ان ًغجضي ظلباًبا ؤبٌُ، ُٞما 

 ًبضو ؤهه ٠ُٟ٦.

:
ً

 ؤل٣ى ٖلُه الكُش )ؾُٗض( الؿًلم ٢اثًل

 الؿًلم ٖل٨ُم ًا قُش خؿحن. -

ا: ًٗ ئ عؤؾه وؤطهه م َِ ُإ
ًُ  عصَّ )خؿحن( ٖلُه الؿًلم وهى 

 ُى٪ ٦ضه؟! مً مضة مدضف قاٞ٪.محن؟ الكُش ؾُٗض؟ ٞ -

 الكُش )ؾُٗض(:

مكاٚل ًا قُش خؿحن، ل٨ً هغوح ٞحن، ؤهى ظُذ بغظلي إلاىالها. ٢ل  -

 لي، هى ٞحن؟

 )خؿحن(:

ب ًُل٘، اهخٓغه هىا. -  في الدلىة و٢غَّ

ذ بمكٛىالث 
َ
ي ِ
ظلـ الكُش )ؾُٗض( ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض الدكبُت التي ُػٍّ

مألث الغصهت الٟؿُدت، والتي جخىؾُها ألاعابِؿ٪ ٦ٛحره مً اإلا٣اٖض التي 

مت بالهضٝ ومكٛىالث ألاعابِؿ٪ ًخىؾُها ما ٌكبه  َّٗ ماثضة زكبُت ُمُ

نِىُت هداؾُت ٣ًب٘ ٞى٢ها مى٢ض هداس ي ٦بحر مملىء ب٣ُ٘ الٟدم 

ا، في خحن  ًُّ ىُل٤ مً زًلله ٖب٤ُ البسىع لُهى٘ صزاًها يباب اإلاكخٗل، ٍو

٣ه و٦إ  هه ًغي ما ؤمامه.طهب الكُش )خؿحن( ًمط ي في ٍَغ
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٤، ًٞل عجب ؤهه لم  ٧ان ًسُى زُىاٍث زابخٍت و٦إن ٢ضمه جدٟٔ الٍُغ

خ٩ئ ٖلحها في ؤزىاء ؾحره، وما هي بال ص٢اث٤ مٗضوصة  ًخدؿـ الخىاثِ ٍو

ى 
َّ
دل

ُ
 بها ٧ىبان مً مكغوب الؼهجبُل اإلا

ً
 ؤزغي ًدمل نِىُت

ً
ختى ٖاص مغة

)خؿحن( مً الكُش )ؾُٗض( بالٗؿل، وبجىاعهما بهاًء نٛحًرا به جمغ. ا٢ترب 

:
ً

 الظي هم بإزظ ما بُضه ٢اثًل

 حٗبذ هٟؿ٪ لُه ًا قُش خؿحن؟! -

 )خؿحن(:

وال حٗب وال خاظت، صه الؼهجبُل، ٖاٝع به٪ ػي ؾُضها بخدبه  -

بالٗؿل، وصه جمغ مً اإلاضًىت اإلاىىعة، ؤخباب ؾُضها بحهاصوه بُه. اجًٟل، 

.
ً

 هى هاػ٫ خاال

ؾم٘ نىث ٚل٤ ؤخض ألابىاب وو٢٘ الخٟذ الكُش )ؾُٗض( بٗض ؤن 

 ؤ٢ضام زم جبٗها نىث هاصت عػًٍ:

 مغخًبا بإدي الكُش ؾُٗض، ٠ُ٦ خال٪ بٗض ُٚاب قهغ لم ؤَع٥َ ُٞه؟ -

 ٖلى ًض طل٪ الغظل 
ً
بلت

ُ
ب٘ ٢ جهٌ الكُش )ؾُٗض( وهم بالؿًلم َو

الؿبُٗجي العجىػ طو الكٗغ ألابٌُ، واللخُت البًُاء، والجؿض اإلا٨خجز 

، وحٗل
ً

 ى وظهه ألابٌُ ابدؿامت خاهُت.٢لًُل

 الكُش )ؾُٗض(:

 وخكخجي ًا مىالها وعبي ٌٗلم. ٠ُ٦ ؤجإزغ ًٖ ؾُضها الضعوَل؟! -

عص ٖلُه الكُش الضعوَل، والظي ؤزظ ٖلى هٟؿه ٖهًضا ؤال ًخدضر 

ؾىي بالٟهخى، بط جإزغ بخٗلُمه في ألاػهغ الكٍغ٠، ًٞل ًخدضر بالٗامُت بال 

 في ؤي٤ُ الخضوص.
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 الضعوَل:

 هل ما ػالذ جل٪ الكابت حٗاوي؟ ؤلم ج٣َى ٖلى طل٪ الكُُان وؤجباٖه؟ -

 الكُش )ؾُٗض(:

ذ اػاي، ألن ؾاالي ه٩ُىن بُض٫ ٖلى  - ؾُضها ؤها مل هؿإل٪ ٖٞغ

دل  ه بوي مٗٞغ تي بُ٪ مً ؾىحن، ل٨ً اللي ٖاًؼ٥ حٗٞغ م مٗٞغ ٚباجي، ٚع

إلاا ؤالقي  ؤزلهها مىه، صي خالت م٣ابلدل ػحها ؤبًضا، وػي ما احٗلمذ مى٪،

. ا الػم ؤجهٝغ ًٗ ب بتي، َو ىف مل ه٨مل، ل٨ً البيذ ٢ٍغ  ش يء مٗٞغ

 الضعوَل:

 ؤعي ؤه٪ جُلب جضزلي؟! -

 الكُش )ؾُٗض(:

ت. - ذ وبؿٖغ  ًا ٍع

 الضعوَل:

، ٞلً ؤخ٨م ٖلى ش يٍء صون م٣ابلت طل٪ الكُُان. -
ً

ا صٖجي ؤعاها ؤوال
ً
 بط

 الكُش )ؾُٗض(:

تي ب٪ - ، و٧ل إلاا ؤؾإل٪ اػاي بخٗٝغ ؾُضها مً ؾىحن ومً بضاًت مٗٞغ

 ه٩لم٪ في بًه مً ٚحر ما ؤج٩لم، ولؿه هٟـ الؿاا٫ بُضوع في هٟس ي.

 ضخ٪ الضعوَل:

 وهل حؿلل بلى ٣ٖل٪ ؤهجي )مساوي(؟! -

 ابدؿم الكُش )ؾُٗض(:

تي ب٪، ل٨ً ٧ل ًىم ؤجإ٦ض به٪  - ا، ؤها ْىِذ ٦ضه في بضاًت مٗٞغ
ً
نض٢

 ؤبٗض ما ٩ًىن ًٖ صه.
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 الضعوَل:

ذ نضع٥ ًا ؤدي. ؤها لم ؤ٦ً الصدو الظي جغاه  ؾإزبر٥ - ما ًٍغ

ؤمامَ٪ آلان، الكُش الضعوَل الخاٞٔ ٦خاب هللا واإلاٗالج بال٣غآن، وهللا 

 ٦ىذ ٚحر ما ججضوي ٖلُه آلان.

 
ً
هٓغ الكُش )ؾُٗض( في صهكت ختى الخ٣ِ الضعوَل الخضًض مغة

 ؤزغي:

 في قهىاتها، ال ًإزظ٥َ العجب، ٞل٣ض ٦ىُذ ٖبًضا للضهُا ٖاق٣ًا ُم  -
ً

ًل ٨بَّ

ا مً عؤس ي ختى ؤزمو ٢ضميَّ ٞحها، ختى ؤحى طل٪ الُىم الظي عاوصججي 
ً
ٚاع٢

 ُٞه عئٍا عجُبت.

هىا بضا ٖلى وظه الكُش )ؾُٗض( الاهخمام، ختى الخ٣ِ ٧ىب الؼهجبُل 

 مىه، ل٨ُمل الضعوَل خضًشه:
ً
 وؤزظ عقٟت

دُُجي مً عؤًذ ؤهجي ؤخٟغ ٢بًرا بُضي زم جمضصُث ُٞه، و٧ان الًٓل  - ًُ م 

 الك٩ل؛ ٧اهذ 
َ
بت  ٍٚغ

ً
ذ ٖليَّ مؿبدت

َ
٧ل ظاهب، ختى ؤجذ َٟلت نٛحرة وؤل٣

اتها، وؤقاَعث لي بُضها بلى زؼاهٍت زكبٍُت ٖخ٣ٍُت في  ط يء ٧لما ؤمؿ٨ُذ خبَّ
ُ
ج

٤ ًا صعوَل. م واٞخذ الٍُغ
ْ
ل ِٗ ظ ال

ُ
ت والضي الغاخل، و٢الذ: ز  ٚٞغ

ٗجى هظه الغئٍا، ختى ؤ٣ُٞذ مً هىمي ال ؤٖلم ما ًضوع بسلضي وما م

لم  ِٗ ت والضي، عخمه هللا، ٨ٞما حٗلم ٧ان مً مدبي ال  بلى ٚٞغ
ً

جهًذ مهغوال

ً جُإها ٢ضمي بالكهىع، صًٞٗذ 
ُ
ت التي لم ج٨ وال٣غاءة. ٞخدُذ جل٪ الٛٞغ

صٞتّيِ الباب الدكبي الٗخ٤ُ ٖلى مهغاُٖه و٦إهجي ؤصزل بلى ٖالٍم آزغ. 

بت، ت جٟىُح مجها عواثذ ٍٚغ م  ٧اهذ الٛٞغ ٧الٗىص والهىض٫ واإلاؿ٪، ٖلى الٚغ

مً ؤجها مٛل٣ت مىظ ٞترة بُٗضة. ج٣ضمُذ هدى طل٪ الهىضو١ الدكبي ال٨بحر 
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ؤو الدؼاهت التي عؤًتها بغئٍاي، ٧ان ٞغاف ؤبي وملبؿه ٦ما هى، و٦إهه ًىظض 

م ٖضم وظىص ؤخٍض ؾىاي باإلاجز٫ في جل٪  مً ٌٗخجي بإقُاثه بٗض عخُله، ٚع

 الٟترة، ٞإمي ٢ض جٞى
ٌ
اها هللا ٢بل الىالض بؿىىاث، وؤزتي الىخُضة متزوظت

ت ؤو  غ لي ؤن ؤٞخذ جل٪ الٛٞغ
ُ
 ولم ًسُ

ً
ا ُمهِمًل

ً
في بلض آزغ، وؤها ٦ىذ ٖابش

ؤهخم لص يٍء ٞحها. ا٢تربُذ مً الهىضو١ الدكبي ال٨بحر وهممُذ بٟخده، ل٨ً 

ا ؤًٖله مدٟىًعا في زكب 
ً

واظهخجي نٗىبت في بضاًت ألامغ، ختى وظضث ه٣ك

غج٪، واه٣ِظ هٟؿَ٪ ًا ابً آصم، ال ج٨ً نًلج٪ »الهىضو١:  نِلح ؾٍغ
َ
ؤ

َٟخذ ل٪ ؤبىاب الخبِب 
ُ
ه، ج

ْ
 وِنل

ً
ا، ٞةن زَٟذ لً جهل، اظٗلها ِوناال

ً
زٞى

ِخب، ولم ؤٖلم ما ٦جهه، هل جدظًغ ؤم «. وججَهل مً ٌُٞ هىعه
ُ
لم ؤٞهم ما ٦

ِخذ اله
ُ
ُب. بل ما ٖلمخه ؤهجي بٗضما ٢غؤث طل٪ الى٣ل ٞ ىضو١ ُبِؿٍغ جٚغ

.
ً

ِخب ؤوال
ُ
غاص ؤن ؤ٢غؤ ما ٦

ُ
 عجُب، و٦إن اإلا

ا ولٟاث٠   طاث وع١ ٢ضًم ظضًّ
ً
ٞخدذ الهىضو١، ألظض ٦خًبا ٖضًضة

ت ًبضو ؤجها مً ظلض الٛؼا٫ وم٨خىبت بسِ ٖغبي ٢ضًم، ٧اهذ ال٨خب  مٍُى

كاب، بل وظضث اللٟاث٠  ى الٗلىم الغوخاهُت و٦خب ال٨ُمُاء وألٖا في قتَّ

 جغ٦ُباٍث 
ُ

ٍت لبٌٗ ألامغاى، و٦خب ؤزغي ًٖ ٖالم الجً  جِه٠ ؾٍغ

وؤؾغاعه. ْللُذ ه٨ظا ختى و٢ٗذ ُٖجي ٖلى نىضو١ زكبي نٛحر لىهه 

ؤؾىص، ؤمؿ٨ُذ به وهممُذ بٟخده، ألظض جل٪ اإلاؿبدت التي ؤُٖخجي الُٟلت 

بًاها في عئٍاي. ؤمؿ٨ُذ بها، ل٨ً ال ؤٖلم ما خضر، ل٣ض ٚبذ ًٖ الىعي 

ْىيذ ؤهه ٢ض ٚلبجي الىٗاؽ، ل٨ً ٠ُ٦، ال ؤصعي ما وطهبذ بلى ٖالٍم آزغ، 

ثر ًغجضون 
ُ
هاؽ ٦

ُ
ت وزلٟه ؤ خضر خُجها، ختى وظضث ؤبي ٌٗبر مً باب الٛٞغ

مؿ٩ىن بإًضحهم اإلاؿبدت هٟؿها،  ًُ ماماٍث زًغاء  ظمُٗهم زُاًبا بًُاء ٖو
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بل ٧ان ٧لٌّ مجهم بُضه مؿبدخه الدانت التي حكبه مؿبدت ؤبي طاث اللىن 

ا في صاثغة ألاخمغ ال٣ا ًٗ خىؾُها خبت ٦هغمان واخضة. ظلؿىا ظمُ وي ٍو

ؿبدىن، ْلىا ه٨ظا وؤها ؤهٓغ بلحهم ختى هٓغ بليَّ ؤخضهم، بل  ًيكضون َو

الخ٣ذ ؤُٖيىا. وبٗض ؤن ؤجهىا طل٪ الظ٦غ والدؿبُذ، ا٢ترب طل٪ الغظل مً 

 :
ً

، ابدؿم «ل٣ض خًغ الضعوَل، هًل ؤُُٖخه مؿبدخه؟»ؤبي وؤقاع بليَّ ٢اثًل

: ؤب
ً

هىا اؾد٣ُٓذ، «. بلى، ل٣ض ؤزظها، ل٨ً ما ػا٫ الباب مٛل٣ًا»ي له ٢اثًل

ؤو ؤ٣ٞذ، ال ؤصعي ما الظي خضر ؾىي ؾمإ عهحن ظغؽ اإلاجز٫، والظي ْلَّ 

ت ما ًضوع خىلي. ا إلاٗٞغ ًٟ  ٣ًٕغ وؤها ال ؤظُب َمً بالداعط، ٞل٣ض ٦ىذ مخله

ت وؤزغظُذ الهىضو١ الهٛح ر، هممذ مً مىيعي ٖلى ؤعيُت الٛٞغ

ت، صٞٗجي الًٟى٫ أل٢غؤ ما بها، وظضتها بسِ والضي،   ملٟٞى
ً
ألظض به عؾالت

٦َغوي ؤهه صوًما 
َ
ه، وط  هظه ال٨خب وهظا الٗلم ًٖ والضه وظّضِ

َ
مجي ؤهه ؤزظ ِ

ّ
ٗل ٌُ

غؾُذ ٢ضمي بالضهُا.  ما ؤعاص ؤن ؤ٢غؤ وؤحٗلم، ل٨ً لم ؤلخٟذ له ٚو

ت، ِٞهل الخبِب ًِه »٢ا٫ لي في عؾالخه: 
َ
 ِنل

ُ
٪، والسجىص الهًلة

ْ
ل

ٌَ ببلِـ  َٕ هى لُُٗبر الازخباع، وعٞ  ٦ما هجا آصم وجَغ٥َ مٗهِخه، ٞإَا
ٌ
هجاة

ً ًا ولضي مً ظىضه، بل ٦ً مداعًبا ٦ما 
ُ
ى٢َِٗ٪ ؤهَذ في ازخباٍع آزغ. ال ج٨ ُُ ل

ْهَذ 
َ
 عباهُت، بطا ؤزل

ً
٦ىُذ و٧ان ظض٥ وظضي. ًا ولضي، هدً همل٪ مىهبت

م ؤن
َ
لَذ مغاص٥، واٖل

ُ
ُمداِعب ببلِـ ٖضوٌّ له ولبجي ظلضجه ٚحر  ٖباصج٪، ه

ظ الٗلم 
ُ
ظىىص الكغ مً بجي ظلضجىا. امِؿ٪ مؿبدخَ٪ واخٟٔ هٟؿ٪، وز

َٟخذ ل٪ الباب ًُ.» 

ت، ختى  ا ما عؤًخه في جل٪ الٛٞغ ًً بت، وؤً ٧اهذ عؾالت والضي هظه ٍٚغ

ٟاِع١ جل٪ 
ُ
٨ٖٟذ بٗضها ٖلى ٧ل هظه ال٨خب وجَهلُذ مً الٗلم، ولم ج
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ختى الُىم مىظ زًلزحن ٖاًما. زًلزىَن ٖاًما ًا ؤدي عؤًُذ ٞحها م٨َغ  اإلاؿبدت ًضي

م ؤهجي  الجً وسخَغ ؤلاوـ، ؤنبدُذ ؤقٗغ بهم وبٛحرهم، وال ؤصعي ٠ُ٦، ٚع

َ٘ بلى صزىلي هظا الٗالم، ولم ؤهضؽَّ في ٖالم السخغ،  -والخمض هلل- لم ؤؾ

 .٦ىذ ؤصزل زلىحي بٗض ٧ل عئٍا ؤعاها، مشلما خضر ؤمـ وعؤًُخ٪

:
ً

 هىا، ٞٛغ الكُش )ؾُٗض( ٞاهُه ٢اثًل

خجي في عئٍا ًا مىالها؟! -  قٞى

 الضعوَل:

وٗم، عؤًخ٪ ج٠٣ ؤمام ٞخاٍة جدُِ بها الىحران مً ٧ل ظاهب ولم جضِع  -

 ماطا جٟٗل.

 الكُش )ؾُٗض(:

ب م٣ابلخ٪،  -
ُ
هللا ؤ٦بر هللا ؤ٦بر! خهل ًا ؾُضها، وصه اللي زًلوي ؤَل

بت صي.بٗض الخحرة اللي نابخجي   مً خالت البيذ الٍٛغ

 جىحي بالدؿائ٫، ختى 
ً
هٓغ الضعوَل في ُٖجي الكُش )ؾُٗض( هٓغة

:
ً

 الخ٣ِ َٝغ الخضًض ٢اثًل

ولَم الخحرة ًا ؤدي؟ ؤلم جخسظ زُىاث الًٗلط ٦ما حٗلمذ مجي؟ لم  -

ا. ًً ا ؤها في خحرٍة ؤً  ؤَٖهض مى٪ ؤلازٟا١ في خالٍت مً ٢بل، وخ٣ًّ

ذ ُظلَّ مًلمده ؤزظث الضهكت مبلٛها مً ا
َ
لكُش )ؾُٗض( ختى اٖخل

 خُىما ٢ا٫:

تها في الغئٍا وبهذ في  - لُه الخحرة ًا ؾُضها؟! بهَذ لؿه ٢اًل به٪ قٞى

 زلىج٪، ؤ٦ُض حٗٝغ ش يء ؤها م٣ضعف ؤونل له!
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٧ان الضعوَل ًخمخم بِىما ؤنابٗه جيخ٣ل بحن زغػاث اإلاؿبدت، ختى 

:
ً

 ؤعصٝ ٢اثًل

الؿا٦ىت ظؿض الٟخاة، ٢ض ؤجذ لٛغٍى مٗحن هظا ال٨ُان، ؤو الغوح  -

 ولً جغخل ؾىي بخد٤ُ٣ اإلاغاص.

 جخٓذ ُٖىا الكُش )ؾُٗض(:

ج٣هض بهه سخغ ًا ؾُضها؟! ما ؤها ٢لذ ٦ضه وبضؤث الًٗلط، ل٨ً  -

 ألامىع اجُىعث.

 ابدؿم الضعوَل وهى ًً٘ ًضه ٖلى ٦خ٠ الكُش )ؾُٗض(:

٣ت الًٗلط  - زاَئت، ل٨ً لً ال ًا ؤدي، الدصدُو صخُذ، ل٨ً ٍَغ

 ؤخضص ٢بل ؤن ؤعي بىٟس ي.

 الكُش )ؾُٗض(:

 امتى ًا ؾُضها؟ -

 الضعوَل:

بٗض زمؿت ٖكغ ًىًما ٖىض ٖىصحي مً ؤصاء الٗمغة، خُجها ؾإعؾل في  -

َلب٪ وهظهب. ال ًيخاب٪ ٢ل٤، واٖلم ؤهه عبما جؼصاص ألامىع ؾىًءا، ِٞؿغ في 

٣٪ ٦ما ؤهَذ ختى ؤٖىص.  ٍَغ

* * * 
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 مساًء، مطار القاهزة الدولي**السابعة 

ًصا ًٖ ونى٫  صوي نىث مًُٟت الاؾخ٣با٫ في ناالث اإلاُاع ُمغّصِ

 الُاثغة ال٣اصمت مً ألاعصن.

ُىه  ظلـ )ٖاص٫( ٖلى ؤخض جل٪ اإلا٣اٖض اإلاترانت في نالت اإلاُاع ٖو

لّىِح بُضه في الهىاء،  ًُ ا وهى  ًٟ ً، ختى هبَّ وا٢ ٣ت ٖلى باب ٢ضوم اإلاؿاٍٞغ
َّ
ُمٗل

ُ٘ لُباص ا ب٩لخا طعاُٖه قابٌّ في ؤوازغ ال٣ٗض الشالض، ٞع ًً ذ ؤً عه بالخلٍى

الجؿض، ٞإع الُى٫، خىُي البكغة، ؤظٗض الكٗغ، ص٤ُ٢ ألاه٠، طو ٖحن 

لى ما ًبضو خضًشت الٗهض  ا ٖو  ولخٍُت زٍُٟٟت ظضًّ
ً
ؾىصاء ي٣ُت ٢لًُل

 بمًلمده.

اب، اٖخلذ البؿماث وظه ٧ّلٍ مً )ٖاص٫( الظي همَّ بل٣اء هظا الك

 لُباصعه آلازغ بابدؿامت وصوصة.

ًبا به:  ا٢ترب )ٖاص٫( مً الغظل ُمغّخِ

 ب٪ ًا نض٣ًي، مهغ هىعث ًا بىقُٗب. -
ً

 ؤهًل

:
ً

 ابدؿم الغظل ٢اثًل

ً ب٨ُم. ٦ُٟ٪ ًا نض٣ًي؟ و٠ُ٦ خال٪؟ لً جسضٖجي بخل٪  - مهغ ٍػ

 الابدؿامت اإلاهُىٗت، والتي عؾمتها مً ؤظل الترخُب بي.

:هٓغ بلُه )ٖاص٫( 
ً

ا في نضعه ٢اثًل ًٗ  وػٞغ هىاًء م٨خىًما ٧ان ٢اب

هخٗٝغ ٧ل ش يء ًا بىقُٗب، لؿه ٢ضامىا ؾاٖخحن ٖلى ونىلىا  -

 البلض.

 ضخ٪ )بىقُٗب( وهى ُحهىِضم زُابه:

ج٣هض ؤهه ؤمامىا ؾٌٟغ آزغ؟ ال بإؽ، ٞإها مكخا١ٌ بلى ؾمإ ٧ل ش يء  -
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ؤًْ ؤن خضًثي مى٪، وها ؤها طا ال ؤجدضر باإلاٛغبُت ٧ي جٟهم ما ؤ٢ى٫، 

 بالٟهخى ؤًٞل مً اإلاٛغبُت.

 ضخ٪ )ٖاص٫(:

ٖىض٥ خ٤، وؤًٞل مً الٟغوؿاوي ٦مان باليؿبت لُا، ٖكان ال  -

 ؤٖٝغ لٛت ٞغوؿُت وال لهجت مٛغبي، ًب٣ى الٟهخى ؤًٞل، ههههه.

زغط )ٖاص٫( مً اإلاُاع ُمخِجًها م٘ نض٣ًه )بىقُٗب( بلى الباخت 

والضه التي اؾخٗاعها مىه ٧ي ٌؿخ٣بل اإلاسههت للؿُاعاث، زم ؤصاع ؾُاعة 

ت.  )بىقُٗب(، وزغط مً اإلاُاع مخجًها بلى ال٣ٍغ

٧ان الهمذ مسًُما ٖلحهما بِىما )ٖاص٫( ٣ًىص الؿُاعة وقاعص بٌٗ 

:
ً

 الص يء، ختى ٦ؿغ خاظؼ الهمذ هظا نىث )بىقُٗب( ٢اثًل

 ؤزبروي، هل ٧ل ش يٍء ٖلى ما ًغام؟ -

:
ً

 الخٟذ بلُه )ٖاص٫( ٢اثًل

ا - ًٗ  ، ٖملذ ٧ل اللي ٢لذ لي ٖلُه.َب

:
ً

 هؼ )بىقُٗب( عؤؾه ُمؿخدِؿًىا ٢ى٫ )ٖاص٫(، زم ؤعصٝ ٢اثًل

 الُىم آزغ لُلت في الكهغ ال٣مغي، هل حٗلم ماطا ٌٗجي طل٪؟ -

ض )ٖاص٫( بكضة:  ججهَّ

. آه ٖاٝع ج٣هض بًه، واإلا٩ان ظاهؼ و٧ل ش يء َلبخه مىظىص، -

 مخ٣ل٣ل.

 ابدؿم )بىقُٗب(:

 اوي ال٣ل٤، بل ؤهَذ ًا نض٣ًي.ؤها لؿُذ مً ؤٖ -
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:
ً

 عصَّ )ٖاص٫( ٢اثًل

مل ٢ل٤، ل٨ً ٖاًؼ ؤهخ٣م، ٢لبي ُٞه بغ٧ان، وبهذ ٖاٝع إلاا خ٨ُذ  -

كان ٦ضه وا٣ٞذ حؿاٖضوي.  ل٪ الخ٩اًت بٗض نضا٢خىا، ٖو

ه ألاظىبُت في الهىاء وهى  ِٛ ضخ٪ )بىقُٗب( وهى ًىٟض صزان لٟاٞت جب

طج٘ في م٣ٗضه. غِظ٘ عؤؾه ٍو ًُ 

وا٣ُٞذ ٖلى مؿاٖضجَ٪ بٗضما ؤه٣ظَث خُاحي مً ال٣خل، هل  وٗم، -

 وؿِذ ًا نض٣ًي؟!

 )ٖاص٫(:

ا أل، اػاي ؤوس ى، صه ًىمها ٦ىذ هخخ٣خل وؤها ؤزضث يغبت ؾ٨حن  - ًٗ َب

 لؿه ؤزغها في ظؿمي.

 َإَإ )بىقُٗب( عؤؾه:

ا. ؤجظ٦غ ؤن ؤخض ألاق٣ُاء الظًً ٦ىا وٗمل  - وٗم، ٧ان ًىًما نًٗبا ظضًّ

ًِمغ لي الكغ، ٞظل٪ الكاب البا٦ؿخاوي مٗهم بظل٪  ًُ اإلاهى٘ باألعصن ٧ان 

م ؤهجي لم ؤحٗغَّى له، وهَجَم  بجي باإلاكٗىط اإلاٛغبي، ٚع ل٣ِّ ٧ان ًساٝ مجي وٍُ

ه، ال ؤٖلم  ًَ َ
ا مىه ؤهجي ٢مُذ بسخٍغ لهاخب الٗمل ٧ي ًبٛ ٖليَّ و٢خلجي ْىًّ

 لَم ٧ل هظا الخ٣ض والجهل.

ل : ضخ٪ )ٖاص٫( ختى ْهغث ؤؾىاهه ْو
ً

٣ه٣ِه ٢اثًل ًُ 

 ٌٗجي مٗملدل سخغ ًا بىقُٗب؟! -

 ضخ٪ )بىقُٗب(:

ا ال  -
ً
هظا ما ٦ىُذ ؤزكاه بٗضما ؤٞصخُذ ل٪ ٖما ؤزُٟه، ل٨ىجي نض٢

تي الىز٣ُت ب٪، بل قٗغث  م ٖضم مٗٞغ ؤٖلم إلااطا ُبْدُذ لَ٪ بؿّغِي هظا ٚع
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٪ مً ؾىىاث.  ٦إهجي ؤٖٞغ

د٨ِم ٢بًخُه ٖلى عجلت  ًُ :هٓغ بلُه )ٖاص٫( وهى 
ً

 ٢ُاصة الؿُاعة ٢اثًل

هٟـ قٗىعي ًا بىقُٗب! مل ٖاٝع ؤٞؿغه، ل٨ً إلاا بؿإ٫ هٟس ي  -

٦خحر اػاي اج٣ابلىا وب٣ُىا ؤصخاب ٦ضه و٧ل واخض باح بؿغه للخاوي، ؤحعجب 

 وؤ٢ى٫ ًم٨ً جغجِباث ال٣َضع هي اللي ظمٗخىا و٧ل واخض ٌك٩ي همه للخاوي.

 ختى اهدبه ٖلى خغاعة 
ً

ذ ًضه، قَغَص )بىقُٗب( ٢لًُل
َ
لٟاٞت الخبٜ جلٟ

:
ً

 ٞإل٣اها مً هاٞظة الؿُاعة زم ؤعصٝ ٢اثًل

 ال٣َضع وجغجِبه ظٗلىا هخ٣ابل، ٞإها مً بلض  -
ً

نَض٢َذ ًا ٖاص٫، عبما ًٞٗل

ِلمذ في 
ُ
وؤهذ مً آزغ، واظخمٗىا في بلٍض زالض لحربِ بُيىا طل٪ الٓلم، ؤها ْ

وخ٤ الًٟٗاء  بلضي وؤهَذ ٦ظل٪. ٞمً ًضعي بٗضما ٢غعها ؤن هإزظ خ٣ىا

٤ الظي ؾل٨ىاه  ُذ ؤم ؾخُاعصها لٗىاٌث ؤزغي، ٞالٍُغ بطا ما ٦ىا ؾيؿتًر

ا. ًٗ  لِـ بالهحن، ٦ما حٗلم، ٞةما هجىها مىه وبما هل٨ىا ظمُ

هؼلذ هظه ال٩لماث ٖلى )ٖاص٫( لُخضِزله في خالت قغوٍص ونمٍذ لم 

سِغظه مجها ؾىي عهحن هاجٟه، لُٓهغ اؾم والضه. ًُ 

:الخ٣ِ )ٖاص٫( 
ً

 هاجٟه ٢اثًل

ذ الخاظت ؤم ٖاص٫ ججهؼ لىا  - ٤، ًا ٍع ؤًىه ًا خاط، ؤها في الٍُغ

 الؿٟغة ب٣ى، مل هىنُ٪، ناخبي ٖاًؼ ؤ٧ل مهغي.

ًبا: ِٖ  ضخ٪ )بىقُٗب( ُمضا

 وٗم، بسانت اإلالىزُت! -

ي بُب٣ه  ذ ٢ه٣هذ )ٖاص٫( وؤبُه بٗضما ؾم٘ )بىقُٗب( ًىص ِ
َ
ٖل

 اإلاًٟل.
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ت ومٗه )بىقُٗب(، وما هي بال هه٠ ؾاٖت ختى ونل  )ٖاص٫( ال٣ٍغ

لُضلٟا بلى مجز٫ )ٖاص٫( في الُاب٤ الشاوي، لُجضا والض )ٖاص٫( ووالضجه 

ًبضًان ٧ل ًٖلماث الترخُب بال٠ًُ؛ ٩ٞاهذ ؤم )ٖاص٫( بًل ق٪ ٢ض 

ـَ اإلالىزُت بالُب٘، ٞةجها  ؤٖضث ٖضة ؤَبا١ قهُت لهض٤ً ولِضها، ولم جي

 الُب٤ اإلاهغي الكهحر.

 مً 
ٌ
اصث بلُه البؿمت مً ؾاصث خالت ـِ والبهجِت مجز٫ )ٖاص٫(، ٖو و

ُ
ألا

 ظضًٍض بٗضما ٚاصَعجه بؿٟغ )ٖاص٫( مىظ ؾىىاث.

* * * 

 

 *الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، منزل )صابز املنشاوي(*

دت  م ٖلى مجز٫ )نابغ اإلايكاوي(، ٞـ)هضي( ما ػالذ ٍَغ ِ
ُّ س ًُ ٧ان الهضوء 

 ج٤ُٟ لخداو٫ ؤمها 
ً
 ؤزغي ج٩ىن في ٖالٍم الٟغاف، جاعة

ً
بَٗامها قًِئا، وجاعة

 آزغ و٦إجها في ُٚبىبت مخ٣ُٗت، ٞةما هاثمت ؤو جهغر ٧الٗاصة.

اعاجه وع٢ُاها ًىًما ِجلَى  ؤما الكُش )ؾُٗض(، ٨ٞما هى ًضاوم ٖلى ٍػ

آلازغ، ختى طل٪ الُىم الظي خًغ ُٞه، ٧ان ًغ٢حها، وبطا به ًجض جل٪ 

 ا.الدٍُى الخمغاء حٗلى بخضي وظىخحه

ت الُضًً جب٩ي بمغاعٍة ٖلى ما  ٧اهذ )مداؾً( ج٠٣ ٧الٗاصة م٨خٞى

ًدُضر البىتها الىخُضة، ختى ا٢تربذ مً )هضي(، لخجض هظه الدٍُى التي 

 ٖلى وظه ابىتها في ؤزىاء ٢غاءة الكُش )ؾُٗض(. 
ً
ت َُّ  ْهغث ظِل
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ا وص٤٢ الىٓغ، في خحن ظلؿذ )مداؾً(  ًً ا٢ترب )نابغ اإلايكاوي( ؤً

( ٖلى الٟغاف، وبطا بهم ًَغوَن اؾم )مىا٫( ٖلى وظهها زم بجىاع )هضي

ا. ًً  طعاٖها ؤً

م )نابغ( وػاص ايُغابه، في خحن ػاصث صهكت الكُش )ؾُٗض(، 
َ
جلٗش

م مجها لم ججٗله ًخى٠٢ ًٖ ال٣غاءة.  والتي ٖلى الٚغ

خُه جل٪ 
َ
 بلى وظه )هضي(، والظي اٖخل

ً
٧اهذ )مداؾً( جىٓغ جاعة

ضث   ؤزغي بلى الدٍُى الٛامًت وظؿَّ
ً
اؾم ابىتها الغاخلت، زم جىٓغ جاعة

 ه٨ظا 
ُ

وظه ػوظها و٦إجها جدؿاء٫ في نمذ: ما الظي ًدضر؟! وإلااطا ٠٣ً

مكدًخا وهى ًغي ما ًدضر البيخه؟! ختى ٢ُ٘ طل٪ الهمذ نىث اعجُام 

نىعة ابىتهما )مىا٫( ج٣٘ مً ٖلى ال٩ىمىص ال٣اب٘ بجىاع ٞغاف )هضي(، 

ت:لُخٟخذ ػظاط الهىعة، هىا  َٖ  جهغر )مداؾً( ِٞؼ

بؿم هللا الغخمً الغخُم! بًه اللي بُدهل صه؟! ؤٖىط باهلل مً  -

 الكُُان الغظُم!

٧اهذ ُٖىا )نابغ( ػاجٛخحن و٦إهه ًداو٫ الٟغاع مً هظا الىي٘، ل٨ً 

ى ؤن حهُغب بلى قلت  ٠ُ٦ ًتر٥ اإلاجز٫ وػوظخه وابيخه ال ؤخَض بجىاعهما؟! جمجَّ

ض ؤن ٣ًب٘ اإلا٣هى والؿهغ وظلؿاث اإلا سضعاث، جل٪ ملظاجه في الخُاة، ال ًٍغ

ب.  ه٨ظا في ظّىٍ مصخىٍن بالٛمىى والٖغ

ؤههى الكُش )ؾُٗض( ظلؿخه و٢غاءجه ختى نضع طل٪ الهىث مً 

 ؤزغي، طل٪ الهىث الجهىعي بخل٪ الخكغظت اإلاسُٟت التي 
ً
)هضي( مغة

ظٗلذ )مداؾً( جيخٌٟ وج٣ٟؼ مً مىيٗها ٖلى الٟغاف بجىاع ابىتها 

 سُى بً٘ زُىاٍث بلى الىعاء.وج
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ض  ً في )نابغ(، و٦إجها جٍغ ٗذ )هضي( عؤؾها وخض٢ذ بُٗىحها الخمغاٍو ٞع

ٍت زاٍَٟت هدى الكُش )ؾُٗض(.  ٌَّ ٖلُه، زم ه٣لذ بهغها بؿٖغ ؤن جى٣

 ٢اثلت:
ً
لٓت ِٚ ذ ُٖىاها وػاصث خكغظت نىتها  ًَّ جإة، ابُ  ٞو

هًل٥ بهَذ  ؤها مل ٢لذ ل٪ ابٗض ًا ؾُٗض وبًلف جخضزل في صاًغة -

مل٨ل طهب ٞحها؟! ٢لذ ل٪ ابٗض، عاًذ للضعوَل! ٖاًؼ جى٣ل الخغب لىاؽ 

ر اإلا٨خىب؟! ؤها خظعج٪  ملهاف صزل، بهَذ م٨ٟغ بن الضعوَل ه٣ُضع ٌٛحَّ

 للمغة ألال٠، ؤها هىا ٖكان ؤهخ٣ِم، ٞاهم! ٖكان ؤهخ٣ِم!

ا، ٧ل ما ًضوع 
ً
ب ٖغ٢ ٧ان الكُش )ؾُٗض( ٠٣ً ٞاًٚغا ٞاهه ًخهبَّ

ه ؾاا٫ واخض؛ ما هظا؟! و٠ُ٦ ِٖلَم بظهابه بلى الضعوَل؟! بهه لم بسلض

ُِلٗهم ٖلى  ًُ سِبر ؤخًضا ؤهه طهب، بل ٖغى ألامغ في الؿاب٤ ٖلحهم ولم  ًُ

اث ألامىع، ختى اؾم الضعوَل هظا ال ٌٗلمه ؤخض ؾىاه.  مجٍغ

:  هٓغ الكُش )ؾُٗض( بلى )هضي(، ؤو بلى طل٪ الكُُان في جدّضٍ

ا مل هؿإل٪ - ًٗ ذ اؾم الضعوَل  َب ذ مىحن بوي عوخذ، وال ٖٞغ ٖٞغ

اػاي، ل٨ً واضح بهىا مل بيخٗامل م٘ هضي، وواضح بهىا بيخٗامل م٘ خض 

ـ بًه اللي بُدهل وظاي لهضٝ مدضص!  ٖاٝع ٧َى

صَوث ضخ٨ت قُُاهُت مً )هضي( بظل٪ الهىث ال٣ميء وجل٪ 

بت، ٢اثلت:  الخكغظت اإلاٖغ

ذ بن ٦ضه زًل  - ٞغ ، بهَذ ط٧ي، ٖو
ً

، ًٞٗل م اللٗب ٖلى اإلا٨كٝى

 مترظٗل جىضم، ؤها خظعج٪، اللي ظاي خغب وؤؾىؤ مما جخى٢٘.

 
ٌ
 ؤزغي ٖلى ٞغاقها، لخٗلى وظه زًلزتهم خالت

ً
زم هىي ظؿض )هضي( مغة

ب والٟٕؼ وهم ًىٓغون بلى )هضي(، جل٪ الٟخاة التي جدىلذ بلى ظجّيٍ  مً الٖغ

 ٚايب.
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ًخا بهغه ٖلى )ه ضي(، جل٪ الٟخاة التي ظٗل الكُش )ؾُٗض( ٠٣ً ُمشّبِ

ـ  اٖخاص مجها الابدؿامت والل٠ُ، ؤما آلان ال ًغي ؤمامه ؾىي قُُان ًخلبَّ

إَبى الاههغاٝ. الخٟذ بلى )نابغ( الظي ٧ان ٠٣ً مكضوًها مما  ظؿضها ٍو

 ٖلى نضعه 
ً
ت َُّ  ظل

ً
ؿم٘، ٧اهذ ؤهٟاؾه اإلاخ٣ُٗت حٗلى وتهبِ واضخت ًغي َو

 ووظهه.

 -ؤؾحرة طل٪ ال٨ُان الٛامٌ-ابىتها  ؤما )مداؾً(، ٧اهذ ج٠٣ بجىاع 

 وخالتها جىحي بمئاٍث مً ًٖلماث الاؾخٟهام. ٠ُ٦ لها بهظا 
ٌ
وهي نامخت

 الشباث؟!

ت )هضي( ولخ٣ه )نابغ(  همَّ الكُش )ؾُٗض( بالدغوط مً ٚٞغ

و)مداؾً(، ختى صلٟىا بلى الغصهت واعجمى ٧لٌّ مجهم ٖلى م٣ٍٗض نامًخا، ًىٓغ 

ا ٣ًُخل به طل٪ الهمذ اإلاىخل.ؤخضهم بلى آلازغ ٧ي ًبضؤ 
ً
 خضًش

 ختى ٢ا٫ الكُش )ؾُٗض(:

 ؤها مل هاؾخمغ في ظلؿاث الغ٢ُا جاوي. -

٘ )نابغ( عؤؾه بٗضما ٧ان ًجلـ مُإَإ الغؤؽ مدكاب٪ الُضًً  ٞع

:
ً

 ُمخ٨ًِئا ٖلى خاٞت اإلا٣ٗض، زم الخٟذ ٢اثًل

ذ بٗىُ٪ الدُغ اللي ب٣ُىا ُٞه، ٢لذ ل٨م  - ٌٗجي بًه؟! بٗض ماقٞى

ىا بًه ؤج ِ
ّ
، ٢لخم هخجُب ؾاخغ وخغام، َُب الخًل٫ بخاٖ٪ ب٣ى ٖمل هٝغ

ٚحر البهضلت ٧ل ًىم والىاؽ بدؿم٘ نىجىا وال٩ل ب٣ى ٖاٝع ٖىضها بًه؟! 

ه بُٗجي، ٦ىذ  واللي ٣ًى٫ لي بيخ٪ الػم لها ص٦خىع هٟس ي. ولىال اللي بكٞى

 وصًتها لض٦خىع هٟس ي واللي ًخ٩لم ًخ٩لم ب٣ى، ؤها حٗبذ!

ش )ؾُٗض( في ظلؿخه، وصؽَّ ًضه في ظُب ظلبابه وؤزغط اٖخض٫ الكُ
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لى ٖى٣ه  ًغا باإلاؿ٪ والٗىص، وؤزظ ًمسح به ٖلى وظهه جاعة، ٖو
َّ
 ُمُٗ

ً
مىضًًل

:
ً

 جاعة ؤزغي، زم َىاُه وؤٖاصُه مغة ًؤزغي بلى ظُبه وهٓغ بلى )نابغ( ٢اثًل

بهَذ ٞا٦غ ؤها ٢لذ ل٪ بًه مً قهىع ٞاجذ إلاا الخاظت مداؾً  -

 ٫ مغة و٢الذ: حٗا٫َ )هضي( حٗباهت؟اجهلذ ؤو 

 عص )نابغ( بدى٤ قضًض:

 آه ٞا٦غ، ل٨ً م٩ىهدل ؤجهىع ألامىع جىنل ل٨ضه. -

 الكُش )ؾُٗض(:

لى ٞا٦غ م٩ىهدل ػه٣ذ ٦ضه، ؤها ٢لذ ل٪، ؤو٫ ًىم هٗمل لها ُع٢ُا،  -

وبسبرحي هٗٝغ هل ٖىضها مغى عوخاوي سخغ ؤو مـ وال مدخاظحن ص٦خىع 

ذ بهه مل مغى هٟس ي زالو. ؤها هٟس ي، وؤًْ بوي في  ؤو٫ ظلؿت ٖٞغ

مل يض الُب الىٟس ي ٖلى ٨ٞغة، ل٨ً ألامغاى الغوخاهُت ػي اإلاـ 

 والسخغ مىظىصًً ومظ٧ىعًٍ في ال٣غآن، ومى٣ضعف هى٨غ صه.

ىٟض صزان جبٛه في الهىاء:  هٓغ بلُه )نابغ( وهى ًخإ٠ٞ ٍو

؟َُب هىٗمل بًه؟ هىيخٓغ الكُش بخاٖ٪ صه ًُجي وال  -  ؤجهٝغ

هىا جضزلذ )مداؾً( بالخضًض وهي في خالت ٖهبُت، بط لم جٟلح في 

 ؤن جخهى٘ الهضوء هظه اإلاغة:

٪؟! زلُجي  - ٌٗجي بًه ٖاوػ جغوح ججُب ؾاخغ مً قلت اإلا٣اَُ٘ بخٖى

 ؾا٦خت ؤخؿً.

ُىه حكخٗل ًًٚبا و٧اص ًٟخ٪ بها ؤمام  هىا جهٌ )نابغ( مً م٣ٗضه ٖو

 الكُش )ؾُٗض(:

 جاهُت هخب٣ي َال٤، ؤها زًلم مل ههبر ٖلُِ٪ ٦خحر!اؾمعي، ٧لمت  -
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٤ الكُش )ؾُٗض( مما ٢اله )نابغ اإلايكاوي( لـ)مداؾً(، في خحن  ِٗ ُن

دّغ٥ِ ؾا٦ًىا، بل جىٓغ بلُه بدى٤ ٢اثلت:
ُ
 و٢ٟذ هي لم ج

 عبىا حهىن وؤزلو مً اللي ؤها ُٞه. -

جضزل الكُش )ؾُٗض( لُل٠ُ ألاظىاء اإلاكخٗلت وانُدب )نابغ( 

 مٗه.

ًًل ًا ؤؾخاط نابغ، ؤزغط مٗاًا صلى٢تي، وبهِذ ًا ؾذ مداؾً  -

حن ه٩ُىن  مخدملِل هم ش يء، الكُش اللي ٢لذ ل٨م ٖلُه بٗض ؤؾبٖى

٩ىن عظ٘ مً الٗمغة.  مىظىص، ٍو

زغط )ؾُٗض( و)نابغ( وجغ٧ا زلٟهما )مداؾً( التي ظلؿذ ٖلى جل٪ 

ُىاها مٛغوع٢خان بالضمٕى وهي جخدضر م٘ هٟؿها: ٨ت ٖو  ألاٍع

ؾامدُجي ًا مىا٫، ؤها الؿبب ًا بىتي، ل٨ً وخُاة ٢لبي اللي اه٨ؿغ  -

٘ ل٪ خ٣٪ بةًضي ولى ٞحها مىحي!  ٖلُِ٪ هغظَّ

ٞجإة، عن هاج٠ )مداؾً(، والظي ٧ان بجىاعها ٖلى جل٪ اإلاىًضة التي 

٨ت. الخ٣ُخه لتري اؾم )ٖاص٫(  جىؾُذ الغصهت لخترام خىلها اإلا٣اٖض وألاٍع

 ٢اثلت:ابً ؤزحها، ٞغصث ٖلُه 

٪ ًا ابجي؟ ٖامل بًه َمجي؟ -  اٍػ

 عص )ٖاص٫(:

٧له جمام ًا ٖمتي، ه٩ىن ٖىض٥ ب٨غة ؤو بٗضه بال٨خحر. َمىُجي بًه  -

 خهل؟

 حجٍغ ظازٍم ٞى١ نضعها ٢اثلت:
َ
 ججهضث )مداؾً( و٦إجها جداو٫ بػاخت

 مل ٢اصعة ؤجدمل ؤ٦تر مً ٦ضه، زًلم حٗبذ. -

maktabbah.blogspot.com

WAELGODA
Rectangle
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 عص )ٖاص٫(:

اللي ٖملىاه ًخم، بًلف هًُ٘ حٗبىا، بهِذ  ال ًا ٖمتي، ازَبتي ٖكان -

ت ؤها ٦ىذ مم٨ً ؤٖمل بًه و٢تها.  ٖاٞع

 عصث )مداؾً(:

زًلم زًلم، ا٢ٟل صلى٢تي، مم٨ً ًغظ٘ في ؤي و٢ذ ومل ٖاًؼاه  -

جي هىٗمل بًه جاوي.  ٌك٪ في خاظت. اب٣ى ٖٞغ

ت )هضي(   وجىٓغ بلى ٚٞغ
ً
ؤٚل٣ذ )مداؾً( الهاج٠ وهي جب٩ي مجهاعة

)مىا٫( الغاخلت، و٦إن نضعها جدى٫ بلى بغ٧ان ٖلى وق٪  ونىعة ابىتها

غي ما الظي جسُٟه )مداؾً(؟ وما ؾبب هظه اإلاٗاملت الؿِئت 
ُ
الشىعان. ج

ِٟصح ٖما به ًىًما ما. ُُ  لـ)نابغ(؟ بجها ٦هىضو١ٍ ؤؾىص خخًما ؾ

 

* * * 
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 *الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، منزل عائلة )عادل( القديم*

ٟي ٖخ٤ُ، ٦خل٪ اإلاىاػ٫ الٟؿُدت طاث ٧ان اإلاجز٫  ٖباعة ًٖ مجز٫ ٍع

ألاؾ٠٣ الٗالُت اإلاغجٟٗت، ٩ٞان طا خض٣ًت ٦بحرة ًبضو ؤجها لم جِجض مً 

هِضع 
ُ
ا ج ًً ٌٗخجي بها ظًُضا مىظ ٞترة مايُت، وله بىابت زكبُت ٖخ٣ُت ؤً

ًغا واضًخا ٖىضما ًضٞٗها ؤي شدٍو لُٗبر مً زًللها. ٧ان اإلاجز٫ به  نٍغ

 ٍٝ بضو ؤن )ٖاص٫( ٢ض ؤٖاص جغجِبه للم٩ىر ُٞه م٘  ٖضة ٚغ واؾٗت، ٍو

اجه مً ؤزاٍر   ٖلى ججضًض بٌٗ مدخٍى
َ

نض٣ًه اإلاٛغبي الٛامٌ، ٞل٣ض ٠٨ٖ

ا ما،  ًٖ بت هى ر جل٪ اإلاهابُذ الخالٟت، وؤخًَغ بٌٗ ألاصواث الٍٛغ حَّ
َ
ٚو

ضص  ٧الكمٕى الؿىصاء والخمغاء، ولىح ٦بحر مً الغزام ألابٌُ الىان٘، ٖو

لٟت الٗخ٣ُت التي ج٩اص ؤن جخمؼ١ بطا لم ًىدبه لها خاملها.مً ال  ٨خب طاث ألٚا

 
َ

 ٖلى اإلا٩ان، صل٠
ً
ل٣ي هٓغة ُُ انُدب )ٖاص٫( نض٣ًه )بىقُٗب( ل

ا بخل٪  غها اإلاٗخاص، زم مغَّ الازىان ٖبر البىابت الدكبُت الٗخ٣ُت لُخهِضع نٍغ

ًُ ٧ل ش يٍء و٦إن هَملت. ٧ان الًٓلم الضامـ ًدخً
ُ
الخُاة ٢ض  الخض٣ًت اإلا

 ٠ م ٖلى اإلاى٣ُت، ُٞبُٗت الٍغ ِ
ُّ س

ُ
ٚاصَعث، ٞهظا ما ؤوَحى به الهمذ اإلا

ا ما؛ ال صدب، ال وظىص لخُاة اللُل ٦ما ٌٗخاص ؤهل اإلاضًىت.  ًٖ ه٨ظا هى

:
ً

 احؿٗذ ُٖىا )بىقُٗب( ٞغًخا بهظا اإلا٩ان ٢اثًل

حن ٦ما -  ظمٌُل ًا نض٣ًي! هظا اإلا٩ان هى اإلاُلىب جماًما، بُٗض ًٖ ألٖا

ب، ؾ٩ُىن مىاؾًبا لٗملي في الٟترة ال٣اصمت.  ؤٚع

 الخٟذ )ٖاص٫( خىله في اإلا٩ان ما٦ًضا ٖلى ٦ًلم )بىقُٗب(.

 صه اإلا٩ان اإلاىاؾب، لى ٦ىا ًٞلىا في بُدىا الجضًض  -
ً

ٖىض٥ خ٤، ًٞٗل

 ؤ٦ُض قٛلىا هُٟكل.
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 ٧ان هظا عص )ٖاص٫( ٖلى )بىقُٗب(.

 مً 
ً
ت  ؾىصاَء مهىٖى

ً
هىٍٕ عجٍُب مً الجلض، وي٘ )بىقُٗب( خ٣ُبت

 بكٗت.
ٌ
 هٟاطة

ٌ
 وجٟىح مجها عاثدت

 ٖضم الا٢تراب مً 
ً

ا٢ترَب مىه )ٖاص٫( وهى ًً٘ ًضه ٖلى ؤهٟه مداوال

 جل٪ الخ٣ُبت الٛامًت، ل٨ً لم ًمَىٗه ًٞىله مً ؾاا٫ )بىقُٗب( ٖجها.

دخه ٦ضه؟! -  بًه الكىُت صي؟ وبًه اللي ٞحها ٍع

 بُضه. ٢الها )ٖاص٫( وهى ما ػا٫ ٨ًخم ؤهٟه

:
ً

ٍٜ زم ؤعصٝ ٢اثًل  ضخ٪ )بىقُٗب( بسبٍض بال

ا ما وبٌٗ  - ًٖ بت هى كاب الٍٛغ ؤبًضا، ال ش يء. بجها ٣ِٞ بٌٗ ألٖا

 اإلا٩ىهاث التي ؾإخخاط بلحها في ٖملي.

 هٓغ بلُه )ٖاص٫( بضهكت:

دل مٗا٥ الكىُت صي إلاا اؾخ٣بلخ٪ في اإلاُاع، م٩اول  - بـ ؤها مكٞى

 مٗا٥ ٚحر قىُت ؾٟغ ٖاصًت!

ذ ؤؾىاهه الهٟغاء، ٞهظا ًض٫ ٖلى بهه  ضخ٪
َ
)بىقُٗب( ختى باه

ِغه للٛاًت.
َ

 مضزً ق

ما ػلَذ حؿإلجي مىظ ل٣اثىا ألاو٫، وؤها ؤظُُب باإلظابت هٟؿها: ال حؿإ٫  -

٣ِدم هٟؿ٪ في ٖالم ال حؿخُُ٘ الدىى ُٞه وال اإلاط ي 
ُ
ُٞما ال ٌٗىُ٪ وال ج

 ٢ضع ؤهملت.

غ، ٞهى ًٞىليٌّ  ـَ وظه )ٖاص٫( وجظمَّ ض ؤن  ٖب ه و)بىقُٗب( ال ًٍغ ِٗ بُب

سغِط ما في نضعه. ًُ 

اث الخ٣ُبت.  قغص )ٖاص٫( بِىما )بىقُٗب( ُمجهِم٪ في بزغاط مدخٍى
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 ٧ان )ٖاص٫( ًدضر هٟؿه.

ما الظي ظٗله ًغضخ ألوامغ )بىقُٗب(؟ هل هي لظة الاهخ٣ام التي 

 ٌؿَعى بلحها؟! ل٨ً، ٠ُ٦ ؾُيخهي طل٪ صون ؤن ًىدبه ؤخض بلى ما ًٟٗله؟!

 هىا باصعه نىث )بىقُٗب(:

غ لي الغماص ٦ما َلبُذ مىَ٪ ؾاب٣ًا؟ ال٣مغ ٖلى  - ًِ ٖاص٫، متى ؾُخد

ض ججهحز ٧ل ش يء.  وق٪ الٓهىع وؤٍع

:
ً

م )ٖاص٫( وهى ًجُبه ٢اثًل
َ
 جلٗش

 ٌٗجي يغوعي الغماص صه؟ -

ذ هٓغة ًٚب وظه )بىقُٗب( وػمجغ وهى ًجظب )ٖاص٫( مً 
َ
ٖل

 طعاٖه:

ض طل٪  وٗم، ال بض مىه، ٞضوهه - ال ًهلح ؤي ٖمٍل ؤ٢ىم به. هُا، ؤٍع

 الغماص اللُلت!

:
ً

 جخٓذ ُٖىا )ٖاص٫( مً الضهكت ٢اثًل

 ٖاًؼ الغماص صه اللُلت يغوعي؟! -

 ؤظابه )بىقُٗب(:

ا ل٩ي ؤبضؤ ما ؾإ٢ىم به، هدً هخٗامل م٘  - وٗم، بهه يغوعي ظضًّ

 الٗالم آلازغ، و٧ل ش يٍء له يىابِ.

 عص )ٖاص٫(:

٨ً اػاي هٟخذ ٢بر مىا٫ بيذ ٖمتي وآزض عماص مً ٖاٝع ٧ل صه، ل -

ال٨ًٟ بخاٖها؟! واػاي هٗٝغ بن ال٨ًٟ صه ًسهها مل ًسو ظشت جاهُت؟! 

 بهغاخت مل ه٣ضع ؤٖمل صه، وبهذ ٖاٝع مل ه٣ضع!
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:
ً

 هىا زاع )بىقُٗب( في وظهه وبَضث خمغة الًٛب حٗخلي مًلمده ٢اثًل

٣ًا وال بض ؤن ؤها لم ؤجغ٥ ٖملي آلحي بلى هىا ٧ي ؤمؼح، ل٣ - ض بضؤها ٍَغ

جهُه. ؤهَذ ال حٗلم مضي َبُِل َمً ؤحٗاون مٗهم، هظه قغوَهم وال ؤؾخُُ٘ 
ُ
ه

ا ُمؿَب٣ًا وال بض مً جىُٟظه.
ً
ىا ال٣ٗاب، ل٣ض ٣ٖضها اجٟا٢

َ
 التراظ٘، وبال هال

 َإَإ )ٖاص٫( عؤؾه حهؼها بًجاًبا زم ٢ا٫:

ُلىبت هي اللي َُب ؾاا٫، لى ٞخدذ ال٣بر، اػاي هٗٝغ بن الجشت اإلا -

ا!  اإلاىظىصة؟ ولى ُٞه ؤ٦تر مً ظشت بغيه ه٩ُىن نٗب ظضًّ

 عص )بىقُٗب(:

 هظا ٢ض ٖملُذ ٖلى يبُه وججهحزه، ال ج٣ل٤. -

 مً 
ً
زم صؽَّ ًضه في خ٣ُبخه الؿىصاء الٛامًت، وؤزغط مجها ٢ُٗت

بت والًُلؾم،  الخضًض في ق٩ل مغب٘ نٛحر مى٣ىف ٖلُه بٌٗ الغمىػ الٍٛغ

:ٞإُٖاه لـ)ٖ
ً

 اص٫( ٢اثًل

زظ هظه وامِؿ٨ها في ًض٥، بٗض ؤن جضزل ال٣بر ايِٛ ٖلحها ب٩ل  -

ذ مً جل٣اء  َُ ل٣ِ
ُ
 وؤ

ً
، ؾخجضها زغَظذ مً ًض٥ ٞجإة

ً
٢ىج٪، واهخٓغ ٢لًُل

غ الدٝى ٖلُ٪ ختى ال  ُِ ؿُ
ٌُ هٟؿها ٖلى الجشت اإلاُلىبت. ل٨ً اخظع ؤن 

٪ جل٪ ال٣ُٗت الخضًضًت ٖلى الجشت، ا٢ت
ُّ
رب مجها وامأل جٟكل زُخىا. ؾخضل

 هظا ال٨ِـ بالغماص والٗٓم ٢ضع ما حؿخُُ٘.

بت  ا بغمىػ ٍٚغ
ً

الخ٣ِ )ٖاص٫( مىه ٦ًِؿا مً ال٣ماف بجي اللىن مؼع٦ك

ض زهًُها لهظا ألامغ. َٗ ا، ُٞبضو ؤهه مُلؿم وُم ًً  ؤً

:
ً

 زم ؤعصٝ ٢اثًل

 بًه ال٨ِـ صه؟ وق٩له ٦ضه لُه هى و٢ُٗت الخضًض صي؟! -
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ًىله زم ؤظابه:جإ٠ٞ )بىقُٗب( مً ٦ثرة ؤ  ؾئلخه ٞو

٢ُٗت الخضًض وهظا ال٨ِـ جم بٖضاصهما زهًُها لظل٪، وهظه  -

ا لخٟٔ الغماص  ًُّ ظ سخغ لِؿذ للضٖابت، بل سخًغا خ٣ُ٣ ًَلؾم وحٗاٍو

َب٪.  وبزٟاء عاثدخه ًٖ الجً ختى ال ًخ٣َّٗ

ٛغ ٞاهه وعص مخلٗشًما:  احؿٗذ ُٖىا )ٖاص٫( ٞو

 هُخ٣ٗبجي لُه؟! -

 ؾازًغا:ضخ٪ )بىقُٗب( 

وماطا هٟٗل هدً ؾىي السخغ! وٗم، الجً ؾِخ٣ٗب٪ ألن اإلا٣ابغ بِئت  -

زهبت لضًٞ ألاسخاع، وؤها ٖلى ٣ًحن مً وظىص مئاث، بل آالٝ ألاسخاع 

ض ؤن ًخ٣ٗب٪  مضٞىهت باإلا٣ابغ، هظا ما ًدبٗه السخغة في ٖملهم. لظل٪ ال ؤٍع

 ٢بل ؤن
ً
إ
ُّ
٨

َ
ِٟؿض لي ما ؤ٢ىم به. هُا، ٦ٟا٥َ جل ًدل الٟجغ، هُا اهُل٤  ظً وٍُ

 واٞٗل ما ؤزبرج٪ به، وال جَضٕ ؤخًضا ًغا٥.

الخ٣ِ )ٖاص٫( مىه ال٣ُٗت الخضًضًت الٛامًت وطل٪ ال٨ِـ 

ٛاِصع اإلاجز٫ مخجًها بلى اإلا٣ابغ، في خحن ٧ان  ُُ اإلاُلؿم، واججه هدى الباب ل

بت والٛامًت طاث  ا في بزغاط الٗضًض مً ألاقُاء الٍٛغ
ً
)بىقُٗب( مجهم٩

 ثدت ال٨غحهت.الغا

زغط )ٖاص٫( وؤٚل٤ الباب زلٟه، هؼ٫ بً٘ صعظاٍث زم ٖبر ممغَّ 

غ اإلاؼعج.  الخض٣ًت وؤٚل٤ زلٟه البىابت الغثِؿُت طاث الهٍغ

ؾاع )ٖاص٫( ختى ا٢ترَب مً اإلا٣ابغ، صزل جل٪ اإلامغاث ال٣ًُت التي بها 

٣ِبًت، والتي ؤزظث ق٩ل ال٣ِباب الهٛحرة، مترانت بجىاع 
ُ
قىاهض ال٣بىع اإلا

ؿاًعا  بًٗها ٦إقباح اللُل. ٧اهذ زُىاجه ز٣ُلت، ًلخٟذ خىله ًمًُىا جاعة َو
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زًغ الؼاهي طي جاعة ؤزغي، ختى ا٢ترب مً طل٪ ال٣بر اإلاُلي باللىن ألا 

الباب الخضًضي الهٛحر. ؤزغط )ٖاص٫( هاجٟه وؤهاع ؤلاياءة ٧ي ًغي في طل٪ 

الًٓلم، زم صؽَّ ًضه في ظُبه وؤزغط مٟخاًخا ُٞما ًبضو ؤهه مٟخاح باب 

ال٣بر، ٞل٣ض ؤزظ هظا اإلاٟخاح مً ؤٚغاى والضه، بط بن ٧ل ٦بحر ٖاثلت 

ا لٗاثلٍت ًمخل٪ طل٪ اإلاٟخاح، ٞال٣بر في بٌٗ ال٣غي وألاع 
ً
ٍاٝ ٩ًىن مل٩

 بإ٦ملها و٧ل ؤؾغة جمخلُ٪ مٟخاًخا.

بذ في صًٞ ظشمان ابىتها في ٢بر ٖاثلتها  بضو ؤن ٖمخه )مداؾً( ٢ض ٚع ٍو

بتها في صٞجها بًُٗضا ٖجها، ألن )نابغ( ال ًيخمي بلى جل٪  هًٓغا بلى ٖضم ٚع

اثلته بت )مداؾً( ٖو  ا.البلضة، بل مً بلضة بُٗضة، ولظل٪ عضخ )نابغ( لٚغ

ؤزغط )ٖاص٫( مٟخاح ال٣بر زم همَّ بٟخده، لحري ًْلًما صامًؿا. و٠٢ ٖلى 

باب ال٣بر ًغجج٠، بل حؿمغث ٢ضماه و٦إهما ؤَبخا اإلاؿحر ولى زُىة واخضة، 

ٞإخ٨م ٢بًخه ٖلى ٢ُٗت الخضًض ب٣ىة، وفي الُض ألازغي طل٪ ال٨ِـ 

ب وهاجٟه.  الٍٛغ

هاء ، زم اهدجى وظلـ في وي٘ ال٣ٞغ
ً

، ػخ٠ عوًٍضا عوًٍضا ا٢ترب ٢لًُل

 ِ ِ
ّ
ؿل ٌُ ختى صزل بلى ال٣بر. ٧اهذ ًضه ج٣ِبٌ ب٣ىٍة ٖلى ٢ُٗت الخضًض بِىما 

يىء هاجٟه هىا وهىا٥ لحري جل٪ ألا٦ٟان مترانت، ٧ىمت في الُمحن وؤزغي 

ٍت في ًضه التي  في الِؿاع، لخٗلى يغباث ٢لبه اإلاغحٗض. هىا قَٗغ بدغاعٍة ٢ٍى

مِؿ٪ ال٣ُٗت الخضًضًت، ما ػ 
ُ
الذ جغجٟ٘ السدىهت في ًضه، ٧ان ًخإلم وعٚم ج

ِٟلتها، ختى ٢ٟؼث ال٣ُٗت مً ًضه واعجَمذ بجىاع ؤخض جل٪ ألا٦ٟان  ًُ طل٪ لم 

٪ مً 
َّ
ٍٝ جمل وهى ما ػا٫ ٌؿلِ يىء الهاج٠. هىا جدغ٥ ببٍِء قضًٍض وزى

 ختى ؤنبذ ظىاع جل٪ الجشت، ٞاجهاَع في هىبت ب٩اٍء 
ً

٢لبه، زم ػخ٠ ٢لًُل
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ٍُج ختى ًُٞ بلى نىجه الظي بضؤ ٌٗلى، ٞىي٘ ًضه ٖلى ٞمه هِؿخحرّيٍ ووك

 مً 
ً
 ٦بحرة

ً
و٦إهه ًسخى٤ بب٩اثه، ا٢ترب مً الجشت زم صؽَّ ًضه وؤزظ خٟىت

الغماص والٗٓام الهٛحرة، زم ويٗها في طل٪ ال٨ِـ ٦ما ؤزبره )بىقُٗب( 

وؤٖاص ال٨ًٟ ٦ما ٧ان، ٞلم ًىظض به ؾىي ٞخاث الٗٓام الظاثبت وبٌٗ 

 ؤزغي في الىدُب مغصًصا:الغماص، 
ً
 زم اجهمغ مغة

ؾامدُجي ًا مىا٫، ؤها ٚهب ٖجي بٗمل ٦ضه، ل٨ً صه ٧له ٖكاه٪  -

 بهِذ، الػم خ٣٪ ًغظ٘!

بخُه بالخؼن، زم جغاظ٘ ختى زغط  ًَّ مَسح وظهه مً جل٪ الضمٕى التي ز

مً ال٣بر وؤٚل٣ه زلٟه مغة ؤزغي وؤٚل٤ هاجٟه ختى ال ًىدبه بلى وظىصه 

ل ؤخض. ٧ان الٓ ُٗ ت وهى ٌؿ ًلم ًدخًً اإلا٩ان بِىما )ٖاص٫( ًسُى بؿٖغ

ا ًضه ٖلى ٞمه وهى ًلخٟذ خىله وظؿضه ًغجج٠، بط لم ًسُل اإلا٩ان  ًٗ واي

مً نىث مىاء ال٣ُِ وهباح ال٨ًلب الًالت التي امخألث بها اإلا٣ابغ ٞجإة، 

٩ٞان ُحهغِو٫ و٦إهما ًُاعصه ؤخض ما، ؤهٟاؾه جخ٣ُ٘ في خحن ج٣بٌ ًضه 

ٓام الجشت.ظًُضا ٖل  ى طل٪ ال٨ِـ الظي ًدىي صازله عماص ٖو

ان ٖلى خمله، ختى ٧اص  ا مخجًها بلى اإلاجز٫ و٢ضماه ال ج٣ٍى ًٖ هغو٫ مؿغ

غ ي٣ًُا و٦إن الضهُا ؤَبذ ؤن   ًٞؼ
ً
 ًب٩ي وجاعة

ً
٤، ٞخاعة خٗثر في الٍُغ ٌؿ٣ِ ٍو

 جمىده بٌٗ الؿًلم م٘ هٟؿه.

به )بىقُٗب(.  ْلَّ ه٨ظا ختى ونل بلى مجزله ال٣ضًم، والظي ٣ًًُ

ؤؾٕغ ختى صل٠ بلى الضازل، لُجض )بىقُٗب( ٢ض ؤٖضَّ ما ٌكبه مظبًدا 

٣ام مً ؤظل جبجُل الكُاَحن، ٞخل٪ ٢ُٗت عزام بًُاء ُعِؾَمذ  ًُ ٧الظي 

ِخَبذ باللىن ألاخمغ، ُٞما 
ُ
بت وجخىؾُها هجمت زماؾُت ٦ ٖلحها ًَلؾم ٍٚغ
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ة اإلا٨خىب ٞحها بٌٗ ًبضو ؤجها صماء، وجغانذ خىلها جل٪ اإلاغبٗاث الهٛحر 

ذ الكمٕى الؿىصاء في ٧ل  براهُت ٚحر اإلاٗلىمت، في خحن جغانَّ ِٗ ألاؾماء ال

 م٩ان.

:
ً

ُىه جخ٣ٟض ما ًدضر ٢اثًل  هٓغ بلُه )ٖاص٫( ٖو

اجًٟل ال٨ِـ ؤهى، ُٞه الغماص وبىاقي الٗٓم ػي ما َلبذ، مل  -

 ٖاٝع اػاي وا٣ٞخ٪ ٖلى ٦ضه!

ه ًضوي في طل٪ البهى ضخ٪ )بىقُٗب( ؾازًغا مىه ونىث ضخ٩اج

. ٖذ مىه ٖضة ٚٝغ  ال٨بحر الظي جٟغَّ

 ؤهَذ ال جضعي إلااطا جدبٗجي وججُب َلبي؟! -

عَمى )ٖاص٫( ظؿضه ٖلى م٣ٍٗض بجىاع )بىقُٗب( وهى ًىٓغ بلُه مىخًٓغا 

 بظابخه.

ملذ مٗا٥ الٗهض لُه واحٗلمذ  - ٖاٝع ؤها وا٣ٞذ ٖلى َلباج٪ لُه ٖو

ت ٢بل ما مى٪ السخغ لُه، ٖكان ؤهخ٣م، ؤه خ٣م! وبًلف ج٨ٟغوي ٧ل قٍى

 ؤهٟظ اهخ٣امي.

ا بِىما ٖلذ وظهه ٧ل مكاٖغ 
ً
ه٨ظا ؤظابه )ٖاص٫( وهى ًخهبب ٖغ٢

 الًٛب.

ه  ِٛ سغِط ٖلبت جب اٖخض٫ )بىقُٗب( في ظلؿخه وهى ًضؽُّ ًضه في ظُبه وٍُ

ىٟض صزاجها في وظه )ٖاص٫(.  ألاظىبي الٟازغ مبدؿًما وهى ٌكٗل لٟاٞخه ٍو

ؤه٪ جدخاظجي ٦ما ؤخخاظ٪، واج٣ٟىا في بضاًت ألامغ ٖلى ؤهَذ حٗلم  -

ا، بل ٖبًضا  هِبذ خغًّ ًُ ل هظا الٗالم ال 
ُ
طل٪، ًٞل عظٗت لي ؤو ل٪، مً ًضز

غ الجً وهجٗلهم َٕى ؤمغها، بل هم مً  ِ
ّ
سد

ُ
. ال جهض١ ؤهىا و

ً
طلًُل
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ٌؿخٗبضوهىا، وفي اإلا٣ابل، ًخم بحهامىا بإهىا مً وسدغهم. ؤهَذ ازترَث هظا 

٤، وؤها ؾإٚاصعه، ولظل٪ ٧ان ال بض مً بضًٍل لي ًخٗامل مٗهم ختى ال الُ ٍغ

ِزل بالٗهض، وبال ل٣ُذ خخٟي.
ُ
 ؤ

 ضخ٪ )ٖاص٫( ؾازًغا مىه:

كان ٦ضه ؤو٫ ما ِٖغٞذ خ٩اًتي ٖغيذ حؿاٖضوي، ٖكان  - ا، ٖو ًٗ َب

 ؤها اإلاٟٛل ؤ٧ىن البضًل والٗبض الجضًض.

َٟإها في مىًٟت ؤمؿ٪ )بىقُٗب( ب٣ٗب لٟاٞت جبٛه اإلاىتهُت وؤ

:
ً

ت ٖلى اإلاىًضة بجىاع م٣ٗضه، زم ضخ٪ ٢اثًل  السجاثغ الؼظاظُت اإلاىيٖى

ًا نض٣ًي، ال جىظض زضماث مجاهُت! هل حٗلم ٦م ٦ىذ ؤج٣اض ى  -

ضه  م٣ابل ٖمٍل ٦هظا؟! لَ٪ ؤن جخسُل طل٪، آالٝ الضعاهم وؤي ش يٍء ٦ىذ ؤٍع

ى ٞىًعا صون ه٣اف. وها ؤها طا ٖلمُخَ٪ ال٨شحر ز لبَّ ًل٫ الٟترة اإلاايُت، و٢مذ ًُ

بخجغبت طل٪، وآلان جغي الىدُجت بُٗيُ٪، وما ػلذ ؤٖلم٪ ختى جىهي ما 

م ٞى١ نضعي لؿىىاٍث 
َ
ضه وؤها ؤجسلو مً طل٪ الٗبء الظي ظش جٍغ

ض البٗض ًٖ هظا الٗالم، ؤقخا١ُ بلى خُاة بوؿاٍن ٖاصّيٍ مشلما  وؾىىاث. ؤٍع

 ٦ىَذ ؤهَذ في اإلااض ي.

ت ب  الٛت:ضخ٪ )ٖاص٫( بسدٍغ

ي؟! بوؿان ًدؿغ١ مى٪ ٖمغ٥ وخُاج٪ وخب٪  - ٖاًؼ جب٣ى ي٠ُٗ َػ

وخلم٪ وبهذ وا٠٢ ي٠ُٗ ظبان، قا٠ً ٧ل الٓلم بٗىُ٪ ومل ٢اصع 

كاوع ختى ٖلى الٓالم! ال ًا نض٣ًي، زًلم ؤها  هغر َو لؿاه٪ ًى٤ُ ٍو

٢غعث ؤ٧ىن ْالم وزاًً وؾاخغ و٢اجل و٧ل ش يء جخسُله بٗض ما عاح مجي 

 ٧ل ش يء.
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ا بًاه: عبَّذ
ً
 )بىقُٗب( ٖلى ٦خٟه مهضث

ا  - ٤ الظي ؤ٢َدمذ هٟؿَ٪ صازله هحن ظضًّ ال ًا نض٣ًي، الٗالم والٍُغ

ا، ؤها ؤِٖكه مىظ َٟىلتي، ٞخدُذ ُٖجيَّ ٞىظضجه،  ًٟ ه آه
ُ
بجىاع ٧ل ما ط٦غج

ًما ٖجي ولم ٨ًً لضي ازخُاع. ؤجخظ٦غ ٖىضما ؤزبرجَ٪ ؤهجي  ٢ِدمذ ُٞه ٚع
ُ
ؤ

 لٗالم السخغ و 
ً
الجً هظا مىظ َٟىلتي؟ وٗم، هظا ما خضر، ٦ىذ ضخُت

 ٖلى ألاعبٗحن، وؤها مىظ الؿابٗت وظضث هٟس ي في طل٪ 
َ
ٖمغي آلان قاٝع

ًما ٖجي.  الٗالم ٚع

تها والتي ال  جِلؿجي في ٚٞغ
ُ
مِؿ٪ بي وج

ُ
ؤجظ٦غ ظضحي ػهغوهُت وهي ج

ٌؿخُُ٘ ؤخض الا٢تراب مجها ؤو ًسُى صازلها صون ٖلمها وبال هاله ٣ٖاب 

ا في بِذ ٖاثلٍت ٞؿُذ، ؤها وؤبي وؤمي م٘ ظضحي،  قضًض؟ ٦ىا ًٗ وِٗل ظمُ

بت. ٧اهذ  كاب الٍٛغ لم ٦بحر بإمىع السخغ وألٖا ِٖ والتي ٧اهذ لألؾ٠ ٖلى 

ظضحي هظه امغؤة نٗبت اإلِاغاؽ خاصة الُبإ، طاث شدهُت ناعمت وال٩ل 

ا وؤخبها،  امًت، وعٚم طل٪ ٧اهذ جدبجي ظضًّ حهابها، مًلمذ وظهها ٢اؾُت ٚو

ى ًٖ ظبروتها هظا معي! ٦ىذ الىخُض صون بزىحي ال 
َّ
ؤٖلم ٠ُ٦ ٧اهذ جخسل

تها في ؤي و٢ذ، و٧ان الجمُ٘ ًخعجب مً طل٪، ٧اهذ  باح له صزى٫ ٚٞغ
ُ
اإلا

ٛاِصع هظا اإلاجز٫ 
ُ
ض ؤن ح ؤمي جخإ٠ٞ مً ؤٞٗالها وصوًما جدكاظغ م٘ ؤبي وجٍغ

َٕ ظضحي، ه٨ظا ٧اهذ جغصص ؤمي.  اإلاملىء بالجً والكُاَحن ؤجبا

تها، والتي  ـَ طل٪ الُىم الظي هاصججي ُٞه ظضحي وؤظلؿخجي بٛٞغ لم ؤو

٧اهذ حؿخ٠ًُ ٞحها بٌٗ اليؿىة الًلحي ٢ض ؤجحَن لٗمل بٌٗ ألاسخاع، 

ض ٖمل  ض ؤلاهجاب، والشالشت جٍغ ض خب ػوظها ألابضي، وؤزغي جٍغ ٞهظه جٍغ

ٌ ؤي ٖمل زبِض ما صامذ  سخغ المغؤة حٛاع مجها. ٧اهذ ظضحي ال جٞغ
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ظ التي الضعاه ل٣ى في ًضها. ٧اهذ حؿخٗحن بي في بٌٗ الخٗاٍو
ُ
م والظهب ج

ا ال ًغَخم.  ًً ا بُٛ
ً
ٜ الُخلم بٗض، وِمً هىا صزلذ ٖاإلا

ُ
ٍِ لم ًبل جدخاط بلى وؾُ

ض، ختى ٖلمخجي ٧ل ش يء. في  زِبرهم بما جٍغ
ُ
٦ىذ ؤعي الجً وؤؾم٘ مجهم وؤ

ذ مً ؤٞٗا٫ ظضحي، و٧اهذ صاثمت الص َِ ًذ ؤمي وزك جاع م٘ البضاًت، ٞع

ؤبي، ختى مغيذ ؤمي ٞجإة، ولم جم٨ض ؾىي ٖضة ؤًام وواٞتها اإلاىُت. ال 

 ؤٖلم إلااطا خاَمذ ق٩ى٧ي خى٫ ظضحي.

:
ً

 هىا قه٤ )ٖاص٫( و٢ٟؼ مً م٩اهه ٢اثًل

 اوعى ج٩ىن ج٣هض بن ظضج٪ الؼهغوهُت صي ٢خلذ ؤم٪؟! -

ث ُٖىا )بىقُٗب( واٚغوع٢خا بالضمٕى الخبِؿت في مداولٍت ٞاقلٍت   اخمغَّ

:
ً

 مىه إلزٟائها، زم ؤعصٝ ٢اثًل

ًُبها نٌٗب  -  ٚو
ً
ت  ٢ٍى

ً
لألؾ٠، هظا ما ًبضو. ل٣ض ٧اهذ ظضحي ؾاخغة

ٗاِعى ؤٞٗالها، وصاثًما ما 
ُ
الؿُُغة ٖلُه، ؤيمَغث الكغَّ ألمي التي ٧اهذ ح

٧اهذ ج٣ى٫ لها: ؾُإحي ًىٌم ال ًغخمِ٪ ُٞه هللا ٖلى ما جٟٗلحن، اجغ٧ي ابجي وال 

٣دمُه في صاثغة 
ُ
الكغ٥ والٗاع التي ظلبِتها لىٟؿ٪. ؤجظ٦غ طل٪ الُىم ظًُضا ج

وؤها ؤعي وظه ظضحي ٨ًؿىُه الؿىاص والًٛب وهٓغاتها ألمي، خُجها ِٖلمُذ 

ؤجها لً جتر٦ها. بٗضها وظضُث ؤمي حكٗغ بةُٖاء واعجٟإ في صعظت الخغاعة ال 

ُٟض مٗه ؤي ٣ٖا٢حر َبُت، ٧ان الُبِب ال ٌٗلم ما ؤلمَّ بها ختى ج
ُ
ُذ. ج ٞى

اف في مجز٫ٍ ٚحر مجز٫ ظضحي،   ؤزغي ٖو
ً
بٗضها ٚاصع ؤبي للٗمل وجؼوط امغؤة

٘ ؤن ًإزظوي مً ظضحي الؼهغوهُت، خاو٫َ مغاٍث ومغاٍث و٧ل  ُِ ل٨ً لم ٌؿخ

ذ 
َّ
ا بلى صعظت ؤجها جسل مداوالجه باءث بالٟكل. ٧اهذ ظضحي جخمؿ٪ بي ظضًّ

 ؤن
َ
ذ لُلبه ؤن ٌَِٗل في بٍِذ آزغ قٍغ

َ
ًتُر٦جي لها، ٧ان ؤبي  ًٖ ؤبي وعضد
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كُذ ؤها م٘ الؼهغوهُت، ؤحٗلم مجها  ًسص ى ظضحي، لظل٪ لم ٠٣ً في وظهها ٖو

 ٧ل ش يء. وهظه ٢هتي ًا نض٣ًي، بل البٌٗ مجها.

:
ً

 هٓغ بلُه )ٖاص٫( ٢اثًل

ي وؤ٦تر! -  ل٨ً بهَذ مد٨ُدل لُه ٢بل ٦ضه؟! ٢لب٪ ُٞه خؼن ًم٨ً َػ

:
ً

 ابدؿم )بىقُٗب( ٢اثًل

ٍء في خُىه، ال حعجل. وآلان هُا بىا، ؤمامىا ٖمل ؾإزبر٥َ ب٩ل ش ي -

 ٦شحر ال بض ؤن هجهُه.

: ساِلُه بٌٗ مً الدٝى ًُ  هٓغ )ٖاص٫( بتر٢ب قضًٍض وخظٍع 

 بًه؟ هخبضؤ اللُلت صي؟ -

سغِط بٌٗ مً الغماص الظي ظلبه )ٖاص٫( مً  ًُ ٢ا٫ )بىقُٗب( وهى 

ًٗه في صاثغٍة عؾَمها ٖلى ألاعى  ؤمامُه جخىؾُها ب٣اًا ظشت )مىا٫( ٍو

 الىجمت الدماؾُت التي عؾَمها مً ٢بل:

ا مً ؤظل  - ا ظضًّ وٗم، ؾإبضؤ اللُلت الجؼء ألاو٫ وؤؾخضعي زاصًما ٢ىًٍّ

جي 
َ
الؿُُغة ٖلى الىي٘ في مجز٫ ٖمخ٪، زهىًنا وهىا٥ مٗالٌج ٦ما ؤزبرج

ا، ال بض مً الهجىم آلان، ٩ٞل ما ؾب٤  ًُ ِٟؿض ٖلُىا ما هٟٗل. زاه ًُ م٨ً ؤن  ٍو

 ٣ِٞ، آلان ؾِبضؤ الٗمل الجاص. هُا ٠٢ بجىاعي وؤمِؿ٪ هظه ٧
ً
ت ان مغاٚو

ت ظًُضا.  اإلاسَُى

ل٣ي بلُه بغ٢ٗت ظلض ٢ضًمت مى٣ىف  ًُ هٓغ )ٖاص٫( بلى )بىقُٗب( وهى 

بت اإلالمـ صا٦ىت  بت، ٧اهذ ع٢ٗت الجلض هظه ٍٚغ صازلها بٌٗ الًُلؾم الٍٛغ

 اللىن طاث عاثدٍت هٟاطة، ؤمؿ٪ بها )ٖاص٫( وؤزظ ًخ
ً

ٟدهها، زم ؤعصٝ ٢اثًل

 بٗضما هجح في ٢غاءة بً٘ ٧لماث مجها:

 ػاظاصام، باٞاعاؽ، باؾُىؽ! -
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ذ ُٖىا )بىقُٗب( وتهلل ٞغًخا و٦إهه وظض ٦جًزا، زم عبذ ٖلى  َٗ هىا إلا

:
ً

 ٦خ٠ )ٖاص٫( ٢اثًل

 ؤبِكغ ؤبِكغ! -

 هٓغ بلُه )ٖاص٫( بعجب:

٪ ؾُٗض للضعظت صي و٦إه٪ ل٣ُذ ٦ج -
َ
 ز؟!زحر؟ ُٞه بًه؟ ومال

ؿخه  بض و٦إهه وخٌل ياٍع ًىُهب الٟسار لَٟغ
ُ
ضخ٪ )بىقُٗب( في ز

:
ً

 ٢اثًل

مخَ٪ ٣ِٞ  -
َّ
م ؤهجي ٖل ا ٚع ؤهَذ آلان ٢ض ٢غؤَث َلؿًما قضًًضا و٢ىًٍّ

مباصت السخغ، وهظه الًُلؾم زهًُها ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ٞ٪َّ عمىػها ؾىي 

٣خه الصخُدت ٘ ٖلُه ازخُاع ال٨باع، وها ؤهَذ ج٣غؤه بٍُغ
َ
ٍل  مً ٣ً صون جضزُّ

 َ٘ ٣بلىا مىَ٪ الٗهض لخ٩ىن الخاب َُ لَذ ٢لىبهم وؾ
ُ
مجي، مٗجى طل٪ ؤهَ٪ ٢ض ه

 الجضًض.

مِؿ٨ت 
ُ
 ؾَغث في ٖغو٢ه واعحٗكذ ًضه اإلا

ٌ
بت  ٍٚغ

ٌ
غة اهخابذ )ٖاص٫( ٢كٍٗغ

:
ً

ت الٛامًت، وؤعصٝ ٢اثًل  بخل٪ اإلاسَُى

 ٢هض٥ ج٣ى٫ ؤها الٗبض الجضًض اإلاُغوص مً عخمخه؟! -

:هىا ؤل٣اه )بىق
ً

 ُٗب( بىٓغٍة مىخكٍت ٚايبٍت زم ؤعصٝ ٢اثًل

ظِبر٥ ٖلى ش يء، ٧ل هظا جمَّ  -
ُ
ؤهَذ مً ازترَث طل٪ مىظ البضاًت، لم ؤ

ض ؤن جيخ٣َم مىه ًدُا ؤًاًما  بمدٌ بعاصج٪، وؤها ؤزبرجَ٪ ؤهجي ؾإظٗل مً جٍغ

 في الجخُم ٢بل ؤن ج٣ط ي ٖلُه، وؤهَذ حٗلم زمً طل٪ ظًُضا.

َغ )ٖاص٫( وؤزظ  ض بكضة:ٞػ  ًخجهَّ

 ؤها وا٣ٞذ، ولى ُٞه خاظت ؤ٦تر مً ٦ضه هٗملها ومل هخإزغ،  -
ً

ًٞٗل

٤ اللي بضؤجه.  الػم ؤههي الٍُغ
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 ا٢ترب مىه )بىقُٗب( زم ٢ا٫:

ت وؤمؿ٨ها ظًُضا وا٢غؤ مجها، وال جلخٟذ  - غ في اإلاسَُى
ُ
خؿًىا، آلان اهٓ

٢ى٫؟ مهما خضر خىل٪، وال ج٠٨ ًٖ ال٣غاءة مهما ؾمٗذ. ؤٞهمَذ ما ؤ

ا! ًٗ  خظاِع ؤن جخى٠٢ وبال هل٨ىا م

ا هٟؿه ًلىمها ٖلى ما ؤ٢دم 
ً
ز ب بلى ٢لب )ٖاص٫( ُمدّضِ هىا حؿلل الٖغ

ض. ٧اهذ ُٖىاه خمغاوان، ًضاه  هٟؿه ُٞه، ل٨ً ال بض مً الشإع ٦ما ًٍغ

ت،   ٚامًت، زم هٓغ بلى اإلاسَُى
ٌ
باعصجان ٨٦خلت زلج وحؿغي في ٖغو٢ه عظٟت

ا مً الغماص صازل الضاثغة التي ٣ًٟان  في خحن ٧ان )بىقُٗب( ًىثر  ًً بٗ

 
ً
ظة ا مً ؾاثل ؤزًغ طي عاثدت ٦غحهت ُمغصًصا حٍٗى ًً صازلها، زم هثر بٗ

بت:  مٖغ

ىا واخًغوا ًا  - ػاظاصام، باعباؽ، باؾُىؽ، باٞاعاؽ، ظىضام. هلمُّ

ىا مظبدىا اإلاخىاي٘ لجروٍه بضماثىا.  ؾاصجىا ال٨باع، هلمىا واخًغوا وقٞغ

ظُبه زىجًغا وظغَح به عؾٛه، لخدؿا٢ِ الضماء صازل زم اؾخلَّ مً 

ظجه:  الضاثغة، زم ا٢ترب وؤمؿ٪ ًض )ٖاص٫( ٞجإة، بط باَٚخه وهى ٣ًغؤ حٍٗى

 ػاظاصا... بًه اللي ٖملخه صه؟! -

هىا هٓغ بلُه )بىقُٗب( ٦ىٓغة قُُان، وؤقاع له بالهمذ والىٓغ في 

ظجه، في خحن حؿا ت والاؾخمغاع في بل٣اء حٍٗى ٢ُذ صماء )ٖاص٫( اإلاسَُى

ضه )بىقُٗب(، جهاٖض صزان ؤؾىص  صازل الضاثغة! هىا، خضر ما ٧ان ًٍغ

ا ٖلُه وهى  ًُّ ٦ش٠ُ وصوي نىث ػثحر ألاؾىص، ٧اص )ٖاص٫( ؤن ٣ً٘ مٛك

غ في طل٪ الضزان ألاؾىص، ل٨ىه جظ٦غ ٧لمت )بىقُٗب( 
ُ
ًلخٟذ خىله ًىٓ

ظة وطل٪ الُلؿم.  وجدظًغه بإال ًخى٠٢ ًٖ بل٣اء الخٍٗى
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ظة ونىجه ٌٗلى ُٞما ٌٗلى الخ خمِخم بالخٍٗى ًُ َٟذ بلى )بىقُٗب( ووظضه 

٘ ؤمامهما زاعط  ا نىث الؼثحر اإلاس٠ُ، ختى جهاٖض الضزان وججمَّ ًً ؤً

 الضاثغة، زم صوي نىٌث ٧اص ًُغطُّ ؤع٧ان اإلاجز٫:

ض ًا ابً ؤلاوـ ًا صماء الؼهغوهُت؟ -  ماطا جٍغ

ٍب وهى ًىٓغ بلى طل ٪ الٓل ألاؾىص الٛامٌ و٠٢ )بىقُٗب( بصباٍث مٍغ

:
ً

ض ؤمامه ٢اثًل  الظي ججؿَّ

ُض ؤن ؤنبذ آ٧َِل مىحى. -  ؤٍع

:
ً

 الٓل ٢اثًل
َ

 وػاص نىث الؼثحر، زم ؤعصٝ
ٌ
بت  مٍغ

ٌ
 هىا صَوث ضخ٨ت

ذ ظضجَ٪ مً ٢بل؟! -
َ
 هل ججغؤَث لٟٗل طل٪ مشلما ٞٗل

ا:
ً
 هىا ناح )بىقُٗب( ناعز

ـَ طل٪ ال - ذ مً ٢بل. وال جي
َ
٘ ًا وٗم، وؾإٞٗل ٦ما ٞٗل َِ ٗهض بُيىا، ؤ

٘. العجل العجل، الؿاٖت الؿاٖت. َِ  ػاظاصام وال جخل٨إ، ؤ

:
ً

 ػاص الطجُج مً خىلهما ختى ٖاص الهىث مغة ؤزغي ٢اثًل

ضِع٥ ٖا٢بت طل٪ ظًُضا  -
ُ
 ؤزغي! هل ج

ً
ض ؤن ج٩ىن ه٨غوماوؿغ مغة ا جٍغ

ً
بط

٘ ال٨باع؟ ُِ
ُ
 بن لم ج

 ؤومإ )بىقُٗب( بغؤؾه زم ٢ا٫:

 ، وهظا هى الخاب٘ الجضًض بٗضي.وٗم، ؤٖلم ظًُضا -

داو٫  زم ؤقاع بُضه هدى )ٖاص٫(، والظي ٧ان ًغجج٠ مً الدٝى ٍو

بزٟاَء طل٪ بٗض ٧ل ما مغَّ به آلان؛ طل٪ الكُُان الظي ظلبه )بىقُٗب(، 

غ، بل اإلاهل٪ التي ٢ظٝ بىٟؿه صازله، ل٨ً ال جغاظ٘  ِٖ ٤ الى وطل٪ الٍُغ

 آلان، ٞل٣ض مط ى و٢ذ الهغوب.
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ظة ؤٞا١ )ٖاص٫ خمِخم بخٍٗى ًُ به هظا ٖلى نىث )بىقُٗب( وهى  ( مً ٖع

 ظضًضة ُٞما ازخٟى ْلُّ الكُُان )ػاظاصام(.

ت  ُِب٤ ٖلى مسَُى
ُ
هٓغ بلُه )ٖاص٫( وهى ًخلٗشم في خحن ٧اهذ ًضه ج

 الُلؿم ب٣ىة:

 بخٗمل بًه جاوي؟! هى الجً اههٝغ وال... -

ُىاه ٨٦إؽ صماء مً قضة  الخمغة التي هىا هٓغ بلُه )بىقُٗب( ٖو

َؿذ بُايها لُخدى٫ بلى جهٍغ مً الضماء.
َ
٦ 

بت، لُخٛحر نىث )بىقُٗب( بلى نىٍث  زم ؾم٘ نىث خكغظٍت مٖغ

:
ً

ٍ٘ ٢اثًل  بك

آلان ؾىإزظ ٖلَُ٪ الٗهض ؤحها الخاب٘ الجضًض ٢بل ؤن هبضؤ في جىُٟظ  -

 اهخ٣ام٪. هل ج٣بل الٗهض بُيىا ٖلى الؿم٘ والُاٖت؟

ى 
َ
ُ

َ
َ٘ بها بلى الىعاء.جلٗشم )ٖاص٫( ُٞما ز  زُىاث ٢لُلت جغاظ

 آه، ؤ٢َبل الٗهض! -

:
ً

 صوي نىث الجً )ػاظاصام(، والظي ًبضو ؤهه جلبـ في )بىقُٗب( ٢اثًل

ـ  - ِ
ّ
ضو

ُ
ٗاِهضها ٖلى الُاٖت َُلت ٖمغ٥؛ حكغب الضماء، ج

ُ
هل ح

 اإلا٣ضؾاث، ال صًً وال بله؟

 في َظؼْ 
َ

 في ٢لبه، زم ؤعصٝ
ٌ
 ٦بحرة

ٌ
 ٫:هىا ؤنابذ )ٖاص٫( ٚهت

غ ٌٗجي؟! - ُٟ  بخ٣ى٫ بًه! ؤ٦

 هىا صوث نغزت مً )ػاظاصام(:

ٍؽ ٖلى وظه ألاعى، ال سجىص وال ع٧ٕى وال جىبت.  - وٗم، ج٨ٟغ ب٩ل ُم٣ضَّ

جِبر٥  ًُ غ وحسجض لي وخضي، بل لل٨باع معي. ؤهَذ ؤعصَث طل٪ و٢ِبلذ، لم  ُٟ ج٨
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 ؤخض. هل ج٣بل ٖهض الضماء، ج٣بل الؿُىة والاهخ٣ام؟

غ صاهَمذ )ٖاص٫( م ُٟ ئاث مً ألاؾئلت، ٧ان ؤ٦ثرها بًًلًما، هل ؤ٦

هِبذ لي زُاع آزغ؟! ًُ ذ الُغ١ ؤمامي ولم 
َ
ِٚل٣

ُ
 ألهخ٣م؟! هل ؤ

ِٛل٤ ٣ٖله و٢لبه، لُى٤ُ لؿاهه بخل٪ ال٩لمت التي صٞٗخه  ٌُ غ بما  َٗ زم ق

ة الجخُم: ىَّ
ُ
 في ٧

- ... ٍغ
َ

 ؤًىه ؤ٢َبل، بك

 ضخ٪ )ػاظاصام( ؾازًغا:

ظ٣ًه جخًُما ٖلى ألاعى ٢بل ؤن ال ج٣ل٤ بكإن نابغ، ٞؿى  -
ُ
ٝ ه

 ج٣ُخله بُض٥. ؤلِـ هظا َلب٪؟

:
ً

 ؤومإ )ٖاص٫( بغؤؾه ٢اثًل

 آه َلبي، ولى هضٞ٘ خُاحي م٣ابل له. -

 ؤزغي:
ً
 هىا ضخ٪ )ػاظاصام( مغة

وٗم ؤحها ؤلاوس ي، ؾخضٞ٘ بالُب٘ ٦ما صٞٗذ الؼهغوهُت مً ٢بل و٦ما  -

 ًضٞ٘ هظا ألازغ١ الىا٦غ لىا بىقُٗب.

 ؤزغي، واهتزث ألاعى مً  زم ناع 
ً
اإلا٩ان مً خىلهما صزاًها ؤؾىص مغة

ا مً ٢ىة الهؼة. زم ؤٞا١َ  َٗ داِوالن الخماؾ٪ ٧ي ال ٣ً ًُ جدتهما ُٞما ٧اها 

ًغا، في خحن و٠٢  ا ٍٚؼ
ً
ب ٖغ٢ )بىقُٗب( وهىي بجؿضه ٖلى اإلا٣ٗض ًخهبَّ

ت،   بؾمىدُت بإعى الٛٞغ
ً
)ٖاص٫( في م٩اهه و٦إن ٢ضماه ٢ض ؤنبدخا ٢ُٗت

 الُٗىحن مً هى٫ ما ٞٗل وما قاهض.ً
َ
 ٠٣ ظاخٔ

:
ً

 ختى ٢ُ٘ ٖلُه صهكخه نىث )بىقُٗب( ٢اثًل

 اللُلت ؾِبضؤ الاهخ٣ام! -
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:
ً

 زم مضَّ ًضه بؼظاظت نٛحرة ٢اجمت اللىن وؤُٖاها لـ)ٖاص٫( ٢اثًل

ٍٍ مً هظا الؿاثل  - ـَ ه٣ا لها جً٘ زم َٗ ها لٗمخ٪، واظ ُِ ظ هظه وؤٖ
ُ
ز

 ة ٖكغة ؤًام.لهابغ في َٗامه وقغابه إلاض

ت ٖلى اإلاىًضة بجىاع م٣ٗض  ج٣ضم )ٖاص٫( زم وي٘ مً ًضه اإلاسَُى

 )بىقُٗب( و٢ا٫:

 ما هظا؟! -

 عص )بىقُٗب(:

جِهؼ ٖلُه، ؾىَضٖه ًغي  -
ُ
بجها بضاًت الاهخ٣ام مً نابغ، ل٨ً ٢بل ؤن ه

الٗظاب والجخُم، زم ٌٗتٝر بٟٗلخه ؤمام ٖمخ٪ وجغاه ًمىث ؤمامها ٦ما 

ض. ؤلِـ هظا  ا؟جٍغ ًٗ  مغاص٦ما م

:
ً

 هٓغ بلُه )ٖاص٫( بٗضما الخ٣ِ مىه الؼظاظت ٢اثًل

 لى بةًضي ؤ٢خله ؤل٠ مغة! -

 ٢ا٫ )بىقُٗب(:

ا مً الغاخت. -
ً
ض ٢ؿُ  اطَهب آلان، ٞإها ُمجَه٪ وؤٍع

:
ً

 صؽَّ )ٖاص٫( الؼظاظت في ظُبه ٢اثًل

 ل٨ً لُا ؾاا٫ ٢بل ما ؤمص ي. -

ا ًضه ٖلى ًٗ  نضعه: هٓغ بلُه )بىقُٗب( وهى ٌؿٗل واي

-  
ُ

، ؤها آلان لؿذ في خالٍت ظُضة، ٖىضما ًخلبؿجي ػاظاصام ؤم٨ض
ً

ؤوال

ت ما هى  ض مٗٞغ ا، ؤٖٝغ ًٞىلَ٪ ال٣اجل، جٍغ ًُ ؤًاًما في الٟغاف. زاه

 الى٨غوماوؿغ. ؤلِـ ٦ظل٪؟!
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 اهخاَبذ الضهكت )ٖاص٫( مجًُبا:

 صح! ٖاًؼ ؤٖٝغ بًه صه ولُه هدؿخسضمه. -

ها )ٖاص٫( له، همَّ )بىقُٗب( مً م٣ٗضه  ت التي ؤٖضَّ واججه هدى الٛٞغ

:
ً

 زم الخٟذ بلُه ٢اثًل

ِِ الؼظاظت لٗمخ٪،  - ال جخعجل، ؾخٗٝغ ٧ل ش يء. اطَهب آلان وؤٖ

م ؤن ػاظاصام بضؤ ٖمله 
َ
ض الىىم. واٖل ًضا ؾإزبر٥ ٧ل ش يء، ؤما آلان ٞإٍع ٚو

مً اللُلت ختى هيخهي ٖىض ا٦خما٫ ال٣مغ، ؤي بٗض زمؿت ٖكغ ًىًما. هُا 

 اطهب واجغ٦جي لكإوي آلان.

 

* * * 
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 *الساعة الثاهية والنصف صباًحا، منزل )صابز املنشاوي(*

تها، حؿخل٣ي بجىاعها في  ٧اهذ )مداؾً( ججلـ م٘ )هضي( في ٚٞغ

ض قٗغها وهي جىٓغ بلى ما خلَّ بابىتها ٢اثلت: مّؿِ
ُ
 الٟغاف ج

 ؾامدُجي ًا بىتي، عبىا وخُضه ٖاِلم لُه صه بُدهل. -

ىاِظه زم 
ُ
٣ت ؤمامها ٖلى الجضاع اإلا

َّ
ٗل

ُ
و٢ٗذ ُٖىاها ٖلى نىعة )مىا٫( اإلا

ا خاعة و٦إن م٣لخحها بغ٧ان ًٟىع. ًٖ  لها، لخظِعٝ صمى

 هاجٟها، لُخط يء قاقخه باؾم )ٖاص٫(، ٞخجُبه ٢اثلت:
 هىا عنَّ

 َمجي، ٖملذ بًه؟ -

 )ٖاص٫(:

 ت.٧له جمام ًا ٖمتي مخ٣ل٣ِل، هٗضي ٖلُِ٪ ب٨غة وهٟهم٪ ٧ل خاظ -

 )مداؾً(:

زلي بال٪، حٗا٫َ وهى مل مىظىص، ؤو٫ ما ًجز٫ الكٛل هِغن ٖلُ٪  -

ت، ٞاهم؟  ججي لي بؿٖغ

 )ٖاص٫(:

جمام جمام. ل٨ً زلي بال٪، اللُلت هُبضؤ ٖظابه، اوعي تهتزي وال جسافي  -

تي.  مهما ؾمٗتي وقٞى

 )مداؾً(:

ا، ؤها ٦ىذ بيخٓغ الُىم صه وعبىا اللي ٖالم بُا! - ًٗ  ال َب

 ٫(:)ٖاص

زًلم، ه٣ٟل صلى٢تي. وػي ما ٢لذ ل٪، اوعي جخضزلي مهما خهل،  -

ومخساِٞل، مِٟل ش يء هُئظًِ٪، الكٛل ٖلُه هى وبـ، ٌٗجي بهِذ وهضي 

 في ؤمان. ؾًلم صلى٢تي، وب٨غة الهبذ ؤ٧ىن ٖىض٥.
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ذ )مداؾً( الهاج٠ وويٗخه ٖلى ال٩ىمىص اإلاجاوع للٟغاف، زم 
َ
ؤٚل٣

ِٛمٌ ظٟىحها، ل٨ً
ُ
م َمإهت )ٖاص٫(  خاولذ ؤن ح  ٚع

ً
ـُ زُٟت ٧اهذ جخىظ

 لها.

َٟخذ، لُضل٠ )نابغ( ٖاثًضا مً بخضي  ًُ هىا ؾمٗذ نىث باب الك٣ت 

جل٪ الؿهغاث اإلاكبىهت التي اٖخاَص ٢ًاءها زاعط اإلاجز٫. صل٠ وهى ُحهمِهم 

ىُاث الغ٨ُ٦ت التي صاهَمذ الجمُ٘ ٖلى خحن ٟٚلت  ضهِضن بخضي ألٚا ًُ و٦إهه 

م طل٪، ٧ان ًبضو ؤهه في ٦مىلىٍص ٚحر قغعّيٍ  ُمىبِش٤ مً عخم اإلاىؾ٣ُى. ٚع

 ؤزغي.
ً
ؿاًعا جاعة  َو

ً
غ، ٞهى ًخماًل ًمًُىا جاعة

ْ
٨  خالت هظًان الؿُّ

 بجىاعها، ا٢ترب 
ً
ت )هضي(، لُجض )مداؾً( هاثمت ى ببهغه هدى ٚٞغ

َ
ؤل٣

 ؤزغي، 
ً
 وبلى ابيخه جاعة

ً
ؿخه، ٩ٞان ًىٓغ بلى )مداؾً( جاعة ٦ظثٍب ًغُنض َٞغ

بهذ بلُه )مداؾً(، لخ٣٘ ُٖجها ٖلُه وهى ًىٓغ بلى ظؿض ابيخه جل٪ ختى اهخ

 الىٓغة الكهىاهُت ال٣ظعة!

 هىا ناخذ به ٢اثلت:

بًه ًا نابغ، ٖاًؼ خاظت؟! عاظ٘ ٧الٗاصة ًا ؾ٨غان ًا مدكل ؤ٦ُض.  -

 عوح ؤويخ٪، ولى ٖاًؼ جا٧ل، ألا٧ل في الخًلظت ٖىض٥.

م وهى ًغي بُٗىحها هٓغة ًٚب، بل 
َ
، جلٗش

ً
٧اهذ م٣لخاها ظمًغا مكخًٗل

 وهى ًخجه هدىها:
ً

 ٞإعصٝ ٢اثًل

ماِل٪؟! ب٣ال٪ ٞترة ٢اٖضة م٘ البذ، مل ٖاًؼة جغظعي ؤويخ٪ لُه  -

مً ًىم ما هضي حٗبذ؟! ال ال، مً ٢بلها بمضة ٦بحرة خال٪ احك٣لب وبٗضحي 

 ٖجي. ُِٞ٪ بًه ٖاًؼ ؤٞهم؟!
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ْؼًعا: اٖخضلذ )مداؾً( في ظلؿتها ٖلى الٟغاف وهي جىٓغ 
َ

 بلُه ق

ٌٗجي ؤؾِب بىتي في خالتها صي وؤ٢ٗض ؤقٝى ظىاب٪ مدخاط بًه  -

؟!
ً

 مشًل

 عص )نابغ( وهى ًداو٫ ؤن ًبضو متزًها ٚحر مترهٍذ ؾ٨حر:

 آه، صه خ٣ي ٖلُِ٪ وبال هغوح ؤججىػ! -

 مىه:
ً
 ضخ٨ذ )مداؾً( ؾازغة

خ٪ ٖملتها مً ػمان، م٩اول اللي خهل خهل. بهَذ بخإ  - ًا ٍع

بت صي!ظىاػ؟!   ٍٚغ

 ًٚب )نابغ( مً خضًثها زم ؤقاع بلحها:

 ج٣هضي بًه ب٨ًلم٪؟! -

 ؤقاخذ بىظهها ٖىه ٢اثلت:

م٣هضف خاظت، عوح لخال٪ وزلي البذ هاًمت، لى صخُذ مل  -

 هٗٝغ ؤؾُُغ ٖلحها، ؤهى بهَذ قا٠ً اللي بُدهل لىا.

ا بًاها ُمَهمِهًما:
ً
 الخٟذ )نابغ( جاع٧

- ! ِكت ج٣ٝغ ت ه٨ض ٖو َُّ  وِل

ت في خحن ٧اهذ هٓغاث )مداؾً( ٦ؿهاٍم جستر١ ز غط )نابغ( مً الٛٞغ

 ْهغه وهى مٛاصع.

خه وؤزغط هاجٟه، و٧الٗاصة ٧ان ٌكاهض جل٪  صزل )نابغ( بلى ٚٞغ

م مجها ٢غًنا ُٞما 
َ
ألاًٞلم البظًئت التي ؤصَمجها، زم ؤزغط بٌٗ الخبىب والخ٣

خه َُّ  .ًبضو ؤهه مً جل٪ الخبىب اإلاسضعة التي ؤ٣ٞضجه آصم

ى بىٟؿه في جهغ اإلاٗاص ي 
َ
زل٘ خظاءه زم ؤٚل٤ هاجٟه بٗضما ؤل٣

 واإلادغماث، لُخ٨َخب في صخُٟخه آزاٌم وظغم ال ًمدىها بال الخىبت.
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صاهَمه الىىم، ولم جمغ ؾىي هه٠ ؾاٖت ختى ؤٞا١ ٖلى جل٪ الهؼة 

 ًًغب البِذ، ؤٞا١َ هىا ٖلى جل٪ 
ً

ذ ٞغاقه ًخإعجح و٦إن ػلؼالا
َ
التي ظٗل

الدغمكاث التي جهُضع مً الجضاع زلٟه، لُيخٌٟ مً ٟٚىجه  الهؼة وجل٪

ت ٖلى ال٩ىمىص ظىاع  ىحر بياءة ألاباظىعة الهٛحرة اإلاىيٖى ُٞمض ًضه ٍو

ٞغاقه. هىا قه٤ بهىٍث م٨خىٍم وهى ًغي ابيخه )مىا٫( ج٠٣ ؤمامه بكٗغها 

ُىاها ٨ًؿىهما البُاى،  يؿِض٫ ٖلى ٦خٟحها ل٨ً صون تهظًب ٖو
ُ
ل اإلا الٍُى

ت، وجغجضي طل٪ الشىب الىعصي الظي ُٞما م
َ
ع٢ ذ بكغتها الكاخبت بلى الؼُّ

َ
ال

 جىازغث ٖلُه بً٘ ٢ُغاث مً الضماء.

غة بجؿضه، وي٘ ًضه ٖلى ٞمه لُمى٘ نُاخه اإلا٨خىم  ؾَغث ال٣كٍٗغ

ت، والبروصة ؾُضة اإلا٩ان، زم صوي نىث  ؤن ًىُل٤. ٧ان الًباب ًمأل الٛٞغ

م مهضعه، خ
َ
ٗل ٌُ ب ال  تى وظض )مىا٫( ج٣ترب مىه عوًٍضا وكُج وهدُب ٍٚغ

ضم الىٓغ   الازخباء ٖو
ً

عوًٍضا، في خحن ٧ان هى ٌٛىم في ٞغاقه مداوال

٣٘ في ؤخض ألاع٧ان. غ به ٍو
َّ
، ختى ا٢تربذ مىه، لُُحر الُٛاء الظي جضز

ً
ال  ُمُىَّ

 هىا نغر نابغ:

اًؼة مجي بًه؟! ابٗضي ٖجي! -  بهِذ محن ٖو

ذ ل ًَ خهبذ في مىاظهت ُٖيُه، ٞحزصاص ا٢تربذ )مىا٫( ؤ٦ثر ختى اهسٟ

 نغازه وهلٗه مغصًصا:

 مداؾً! مداؾً! -

ل٨ً صون ظضوي، ٧اهذ )مىا٫( ج٣ترب مىه ختى ؤنبدذ جىٓغ في ُٖيُه 

 الهغب مً جل٪ الٗحن 
ً

كُذ ببهغه ٖجها مداوال في خحن ٌٛل٤ ُٖيُه َو

ت. َُّ  البًُاء الكبد
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:
ً

 ٧ان ًغجج٠ ٢اثًل

 ًا مداؾً! ٖاًؼة مجي بًه؟! مداؾً، الخ٣ُجي -

٘ الىىم وهي حؿم٘ نغازه، بل ٧اهذ جخلظط به  ٧اهذ )مداؾً( جخهىَّ

ُِغبها، جغُؾم البؿمت ٖلى قٟخحها وهي 
ُ
ا، ٧اهذ نغزاجه ج ًٗ و٢لبها ًض١ ؾَغ

ِ في هىٍم ٖم٤ٍُ ولم 
ُ
مؿخل٣ُت ظىاع )هضي( ُممِؿ٨ت بها. ٧اهذ )هضي( حٛ

ا جخدغ٥، وختى لم جٟٕؼ لهغار )نابغ(، بالُب٘ لم ج٨ً  ًًّ لدؿم٘ ؤو حعي ؤ

ٗاث مً طل٪، هاج٠ )ٖاص٫( ٖمخه )مداؾً(  مما ًدضر آلان، ٣ٞبل ؾَى

ى وي٘ بٌٗ ه٣اٍ اإلاسضع الظي ظلبه لها مً ٢بل   جيس َ
َّ

مىبًها بًاها ؤال

ً بلى ش يٍء مما  ُِ ِ في الىىم وال جٟ
ُ
لخًٗه في ٧ىب قغاٍب لـ)هضي( ختى حٛ

٘ ظؿضها الهمىص ؤ٦ثر، ل ُِ ذ )مداؾً( ًدضر خىلها، ٞلم ٌؿخ َٖ ظل٪ ؤؾغ

٢بل ٢ضوم )نابغ( وويٗذ هظا اإلاسضع لـ)هضي( في ٧ىب الٗهحر وؤُٖتها 

ذ في هىمها، ختى ال 
َّ
ُ بًاه، بل زابَغث مٗها ختى قغبخه زم ؤزَمغ مٟٗىله ٚو

كاِهض ؤو حؿم٘ قًِئا.
ُ
 ح

ٌَ مً م٩اهه لُضٞ٘ طل٪ الكبذ  ذ نغزاث )نابغ( الظي اهخٟ
َ
جىال

ؼ 
َ
م ٞى٢ه، ٣ٟٞ

َ
خه اإلاٟخىح ٖلى الظي َظش ُىه ٖلى باب ٚٞغ مً ٞغاقه ٖو

٤ ب٣ىٍة مً جل٣اء هٟؿه 
َ
ٛل ٌُ مهغاُٖه لحهغب مىه بالُب٘، ل٨ىه وظَض الباب 

خه. ٧ان ًجزوي في ؤخض ألاع٧ان  ذ طل٪ ختى ال ًسُغط مً ٚٞغ
َّ
 ما جىل

ً
و٦إن ٢ىة

ت، ٣ًترب مىه قبذ ابيخه، في خحن  ُٞما ٧اهذ ُٖىاه ػاجٛخان في ؤعظاء الٛٞغ

ض اإلاغوع مً زًلله، باءث ًضٞ٘  خ٩ِئ ٖلُه و٦إهما ًٍغ
ُ
بُضه طل٪ الخاثِ اإلا

مداوالجه بالٟكل، زم ؤقاح بىظهه ًٖ الكبذ لُىٓغ في اإلاغآة وهي جيؿاُب 

مجها الضماء بٛؼاعة بٗضما ُعِؾَمذ ٖلحها جل٪ ال٩لماث، لخ٣٘ ُٖىه ٖلحها وجؼصاص 
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 عظٟخه و٦إهما ٌؿخ٣ِبل عؾى٫ اإلاىث:

 «قذر صابز مجزم، قاتل،»

٨َخب بالضماء 
ُ
مَخى مً جل٣اء هٟؿها، ج

ُ
٨َخب وج

ُ
٧اهذ هظه الٗباعة ج

ا! ًً  لخمدىها الضماء ؤً

ِ قبذ )مىا٫( جل٪ الىحران  ٞجإة، اقخٗلذ الىحران خىله في خحن جىؾَّ

 والضماء جيؿاب مجها.

م ٧ل هظا الهغار، لم حهم  حٗالذ نغزاجه ؤ٦ثر وؤ٦ثر، ل٨ً عجًبا، ٚع

غي، هل
ُ
لم ٌؿم٘ نغازه الجحران؟! ل٨ً، ٠ُ٦ وُهم ٩ًاص  ؤخض لىجضجه! ج

٣ٗىن له نغَعى ٧ل ًىٍم ٖىضما جىُل٤ نغزاث )هضي(،  ٣ًخلهم الًٟى٫ ٍو

ا ٖلى باب ق٣خه الؾخًُٕل ألامغ؟! ٧ان )نابغ( ًمغ 
ًّ
ٞخدؿاب٤ ؤًضحهم ص٢

بإؾىؤ لخٓاث خُاجه، وظض الىحران جدُِ به مً ٧ل ظاهب ختى زمَضث مً 

ا ًضه ٖلى ٖى٣ه، لدؿغي جل٣اء هٟؿها، بِىما ق ًٗ بذ )مىا٫( ٣ًترب مىه واي

ض ؤوناله وهى ًداو٫ باؾخماجٍت ٞ٪َّ ًضها ًٖ ٖى٣ه  جّمِ
ُ
 ج٩اص ج

ٌ
 ٢اجلت

ٌ
بغوصة

ل، بل ؤوقَ٪ ٖلى  ُٗ ت، ٌؿ
َ
ع٢ ساِلُه بٌٗ الؼُّ

ُ
صون ظضوي. ٧ان وظهه ج

ذ )مىا٫( مً ؤمامه 
َ
جإة ازخٟ َذ الكبذ ًضه ًٖ ٖى٣ه، ٞو

َ
الجهاًت، ختى ؤٞل

 ال جلىثها الضماء و٧ل وزمضث 
ً
ا٢ت الىحران. هىا الخٟذ خىله ٞىظَض اإلاغآة بغَّ

ِخذ ٖلى مهغاُٖه لُحهغِو٫ زاعظها، ٧اص ٣ً٘ 
ُ
خه ٞ ش يٍء ٦ما ٧ان، ختى باب ٚٞغ

ٖلى وظهه ختى ؤنبذ في جل٪ الغصهت، اعجمى بجؿضه ٖلى ؤخض اإلا٣اٖض 

ـ ظؿضه و٦إهما ًُمئن ٖلى وظىصه بحن ألاخُاء.  ًخدؿَّ

 
ُ

ى نىث  ٧ان ًلهض
َ
ا ًضه ٖلى ٢لبه الظي َغ ًٗ بإهٟاؽ مخ٣ُٗت واي

ماِعؽ  ًُ َٕ َبٍل ٣ًب٘ صازل ٢ٟهه الهضعي  ص٢اجه ٖلى ألاظىاء، و٦إن ٢اِع
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، لخ٨خمل  ذ هبًاث ٢لبه في ماعازىن الدٝى َٖ ٖمله بك٠ٍٛ بالٜ. حؿاع

ب بإيلٗها الشًلزت، قبذ، طٖغ ونمٌذ ٢اجل!  مٗؼوٞت الٖغ

لَجٍت في ظؿضه جغجج
َ
ُىاه ػاجٛخان هىا ٧اهذ ٧ل ز ٠، نىجه م٨خىم، ٖو

 وهىا٥.

غ الظي ؤنبذ ٦ىباث الهباع والخىٓل، بل ٞا٢ذ اإلاغاعة  ٣ه اإلاٍغ اػصعص ٍع

بخه في ٧ىب ماٍء  غ، هىا قٗغ بٚغ في خل٣ه وجهبب مً ظبِىه الٗغ١ الٍٛؼ

خه  ا مً خٍُى ًً ه ٌؿخُٗض بٗ
َّ
ا ٖلى عؤؾه ٖل ًً ا مىه ؤً ًً باعٍص وؾ٨ب بٗ

 اإلا٣ٟىصة.

 ؤزغي. ٧ان ًخ٩ِئ ٖلى همَّ بالجه
ً
ىى، ل٨ً ٢ضمه الِؿغي ٖاصث جاإلاه مغة

ًما 
َ
ل ْٗ ٣ه مً الغصهت بلى الخمام، بط ؤنبذ الٗغط َم ٧ل ش يٍء ًهاصٞه في ٍَغ

إَإ عؤؾه  ا ٖلُه بؼوٙ الكمـ. ونل بلى الخمام، ٞضل٠ صازله َو
ً
باٚػ

 ًٟ ب آه خهّبِ
ُ
ئ لهُب ٖغ٢ه اإلا ِٟ ُ

ُ
ا. وهم بٟخذ الهيبىع، لخيؿاب مىه اإلاُاه ج

ا اهضٞٗذ مجها  ًً ٘ عؤؾه، ل٨ً هىا ٧اص ٣ً٘ ٖلى ْهغه، هظه اإلاغآة ؤً ٞع

بت مغة ؤزغي!  الضماء بٗضما عؾَمذ ال٩لماث اإلاٖغ

 «صابز، قاتل، مجزم»

ؤؾٕغ بالدغوط بٗضما ؤٚل٤ الهيبىع، لُل٣ي بىٟؿه زاعط الخمام، 

ه ٞٓل ًلخٟذ هىا وهىا٥، لم ًجض قًِئا، ٞاج٨إ ٖلى اإلا٣ٗض الظي وظضه ؤمام

ل ًىاصي ػوظخه بهىٍث ظهىعي مًُغب:  ْو

 مداؾً، مداؾً، بهِذ ًا مداؾً! -

ل٨ً صون ظضوي، ل٣ض جهىٗذ الىىم، و)هضي( ما جؼا٫ جدذ جإزحر 

 اإلاسضع ٞلً جٟٕؼ لهىجه.
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ا مما خضر ختى ؤنبذ في مغمى 
ً
ل ه٨ظا ًغحٗض زٞى صاَهَمُه الُإؽ ْو

 الىىم ؤزحًرا.

ر مىيٗها في ٧اهذ )مداؾً( حكٗغ ب٩ل ما ًدضر وجخل ّٛحِ
ُ
ظط بهغازه، ح

م مً جهىٗها الىىم  ؿاًعا بحن الُٟىت وألازغي، بط ٖلى الٚغ الٟغاف ًمًُىا َو

 ٞةن الى٢ذ ٧ان ًمغ ٖلحها ٖهًِبا.

ذ اللُلت لدكغ١ الكمـ ؤزحًرا، في خحن ٧ان )نابغ( مل٣ى ٖلى  ًَ م

ٗذ له الغاًت ؤزحًرا.  اإلا٣ٗض في الغصهت، و)مداؾً( ٚلبها الىٗاؽ ٞٞغ

جض هٟؿه مل٣ى ٖلى اإلا٣ٗض، ع  ن هاج٠ )نابغ( لُٟٕؼ مً نىجه ٍو

لُخظ٦غ ما خضر له. الخ٣ِ الهاج٠، لُٓهغ اؾم ؤخض ؤنض٢اثه بالٗمل 

ىضهم لجىت جٟخٍِل  ذ ٖلى الخاؾٗت ٖو ًإمغه بالخًىع ٞىًعا، ٞالؿاٖت قاٞع

 وال بض مً خًىعه وجغجِب ٖمله.

:
ً

 باصعه )نابغ( بسدِ ٢اثًل

اي ؤهى، ؤها ٖاٝع بجها ؤًام مل ٞاًخت وق٩ل زًلم ًا س ي مؿٗض ظ -

 وق٪!

خه، ل٨ً بٗضما صل٠ صازلها ٧ان ًىٓغ  ؤٚل٤ الهاج٠ وهغو٫ بلى ٚٞغ

ا،  ًً ٧اإلاجىىن هىا وهىا٥، زم الخ٣ِ زُابه وزغط بلى الخمام ًىٓغ صازله ؤً

 ختى اَمإنَّ واعجضي زُابه وهىضم مٓهغه زم زغط.

وجدضزذ بلى )ٖاص٫( لُإحي  اهخبهذ )مداؾً( لدغوظه، ٞالخ٣ُذ هاجٟها

 بلحها ٞىًعا.

* * * 
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 *العاشزة صباًحا، منزل والد )عادل(*

٧ان )ٖاص٫( ٌِٛ في هىٍم ٖم٤ُ، لم ًلخ٣ُه مىه ؾىي عهحن هاج٠ 

ا. ًٗ  )مداؾً(، والتي ؤزبرجه ؤن ًظهب بلحها ٞىًعا ٦ما اج٣ٟا م

٧ان )ٖاص٫( ٠٣ً ًغجضي زُابه، زم ؾاع هدى طل٪ اإلا٨خب الهٛحر الظي 

 
ً
خه ال بإؽ به، الخ٣ِ خاٞٓت ه٣ىصه، وؤزغط مجها نىعة قٛل خحًزا مً ٚٞغ

 لـ)مىا٫( ابىت ٖمخه، ٧اهذ ُٖىاه مٛغوع٢خحن بضمٕى الٟغا١، ًىٓغ 
ً
نٛحرة

:
ً

دضثها ٢اثًل  بلحها ٍو

اَمجي، ؤها ٖاهضث عوخ٪ بوي هاهخ٣م ل٪، زًلم هاهذ وهىٟظ ولى  -

 الخمً ٖمغي!

 :هىا اهدبه ٖلى نىث والضجه جدضزه

 ٖاص٫، هى ناخب٪ ًدب ًخٛضي بًه الجهاعصه؟ -

 ؤي خاظت ًا ؤمي، هى بُدب ألا٧ل اإلاهغي ٧له. -

ه٨ظا عص ٖلحها وهى ًلملم ؤقُاءه اإلابٗثرة ٖلى م٨خبه ختى ٞخذ صعًظا 

ا مً )بىقُٗب(، وهمَّ  ًٟ نٛحًرا والخ٣ِ مىه جل٪ الؼظاظت التي ؤزظها آه

ا ؤمه في خحرٍة مً ؤمغها، م
ً
اطا ؾخهى٘ الُىم ٚضاء بالدغوط جاع٧

 لـ)بىقُٗب(؟

اججه )ٖاص٫( هدى مجز٫ ٖمخه، والتي ٧اهذ جيخٓغه ٢بل ؤن ٌٗىص )نابغ( 

و 
َّ
 ؤزغي، ٞما خضر مٗه في اللُل ظٗل ظٟىه ال ًغي الىىم، وعبما جمل

ً
مغة

اص ٞجإة.  مً الٗمل ٖو

ا.  ًٖ ذ لخٟخذ، وبطا بـ)ٖاص٫( ًضل٠ مؿغ
َ
هىا ؾمٗذ ظغؽ الباب، ٞهغَول

ض ؾماٖه  زم الخٟذ  بهىث هاصت و٦إهه ال ًٍغ
ً

خىله وهى ًدضثها ٢اثًل
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 ؾىاها:

 ٖمتي، هى لؿه في الكٛل وال عظ٘؟ -

ت ٢بل ما ًىنل ٞجإة. -  ال مغظٗل، ًًل ٢ل لي هىٗمل بًه جاوي بؿٖغ

 صون ؤن ج٨مل 
ً
٢التها )مداؾً( وهي جسص ى ؤن ًإحي )نابغ( ٞجإة

 خضًثها م٘ )ٖاص٫(.

 حرة، لخلخ٣ُها ٢اثلت وهي ج٣لبها في ًضها:مضَّ )ٖاص٫( ًضه بؼظاظٍت نٛ

حها بًه؟ -  بًه ؤلاػاػة صي ًا ٖاص٫؟! ٞو

كغبه إلاضة  - ؤًام، صه اللي  11صي جدُي مجها زمـ ه٣ِ في ٖهحر، َو

 هُسلو ٖلُه.

 
ً
زت ه٨ظا عص )ٖاص٫( ٖلحها، وهي جخعجب مً جل٪ الؼظاظت وما بها ُمدّضِ

 ٖلى )نابغ( صون ؤن 
ً

جشحر الكبهت ججاهها؟ هل هٟؿها، هل ؾخ٣ط ي ًٞٗل

 ؾخيخ٣م ؤزحًرا؟!

 هٓغث بلُه ٢اثلت:

ل٨ً ؤها ٖاًؼاه ٌٗتٝر باإلاهِبت اللي ٖملها، مل ه٨ُُٟجي مىجه ٦ضه،  -

الػم ًخ٩لم وؤٖٝغ اػاي ظاث له الجغؤة ٌٗمل ال٩اعزت صي. ٞهمذ؟! الػم 

ه بِخٗظب ٢ضام ُٖجي، ٖاًؼة ؤ٢ُٗه بةًضي، ل٨ً زىفي مً ٦ًلم  ؤقٞى

 والًُٟدت وؾمٗت هضي، ٧ل صه مىٗجي ٖىه لخض صلى٢تي.الىاؽ 

ُىاه حكخٗل بهما ظظوة الًٛب:  هٓغ )ٖاص٫( ٖو

تي بوي مخضزلل و٢تها، ٦ىذ ٢خلخه  - ت، بهِذ لى م٩ىهخِل ؤنٍغ ٖاٞع

 بةًضي!
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ها صاهمتها ٖىىة:  هٓغث بلُه )مداؾً( وصمٖى

٦ىذ ٖاًؼوي ؤؾَِب٪ ج٣خله وقباب٪ ًًُ٘؟! ٖاًؼوي ؤجدؿغ ٖلُ٪  -

 وجًُ٘ مجي ًا ابجي ػي مىا٫؟!

 مجهما ٧ان ًدخاط بلى خًً آلازغ 
ًّ

ا، و٦إن ٦ًل ًُ هىا اخخًً ٖمخه با٦

ؿاِوم ٢لبحهما مىظ ؾىىاٍث ٖلى الؿٗاصة،  ٌُ ً ُٞه طل٪ الخؼن الظي  ِٞ لُض

هِبدا ؤقباَه بكغ، حكخٗل بهما ظظوة  ُُ ً ٢لبحهما ل
َ
طل٪ الخؼن الظي اؾخَى

 الاهخ٣ام ًىًما بٗض ًىم.

ذ  :عبَّ
ً

ها ب٨ُٟه ٢اثًل ي )مداؾً( ومسح صمٖى
َ
 )ٖاص٫( ٖلى ٦خٟ

ٖمتي، ع٦ؼي الٟترة اللي ظاًت، زًلم ٢غبىا هىنل، قىفي ؤلاػاػة صي،  -

ُجي ٞىًعا. ٞخ٪، وؤي ش يء ًدهل مىه ٖٞغ  هخدُي مجها ػي ما ٖغَّ

ِٗلً اإلاىا٣ٞت زم ٢الذ:
ُ
 ؤومإث )مداؾً( بغؤؾها ح

ٞ٪، ُٞه خاظت خهلذ وز - اًٟت جًُ٘ اللي صخُذ وؿِذ ؤٖغَّ

 بىٗمله.

:
ً

 ٢اثًل
ً
 هٓغ بلحها مخىظًؿا زُٟت

ت! -  بًه خهل؟! ٢ىلي بؿٖغ

بىا هى اللي بُٗالج )هضي(، وإلاا  - ا ٖاٝع بن الكُش ؾُٗض ٢ٍغ ًٗ َب

خه، وب٣ُى٫ بهه  قاٝ خالتها وبجها نٗبت ٖلُه، عاح ٧لم قُش جاوي مٗٞغ

ت هى  ٗمل بًه!بُٟهم ؤ٦تر، واإلاٟغوى هُُجي ٦مان ٧ام ًىم. مل ٖاٞع

٤ )ٖاص٫( مما ؾمٗه: ِٗ  هىا ُن

 بهِذ بخ٣ىلي بًه؟! ٦ضه مم٨ً ٧ل ش يء ًخ٨ك٠ وزُخىا جٟكل! -
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 عصث )مداؾً( بايُغاب:

دل ؤٖمل بًه،  - ٚهب ٖجي، ل٣ُخه َٖغى بهه ٩ًلم الكُش صه ومٗٞغ

صه ٚحر بن نابغ ٧ان ه٩ُلم مدغوؽ ًجُب واخض مً اللي بِخٗامل 

بهَذ ٖاٝع اللي اؾمه مدغوؽ صه، ؾبب بالسخغ، وو٢تها ٦ىا هىخ٨ك٠، و 

ٗٝغ ؤ٢ظع هاؽ، ٖكان ٦ضه وا٣ٞذ.  البًلوي َو

ا: ًٗ  عص )ٖاص٫( وهى ًمؿ٪ ط٢ىه بُضه في مكهض ًىحي بالخحرة والخ٨ٟحر م

 ًا ٖمتي، مٗا٥ِ خ٤، زهىًنا بن مدغوؽ ؾمٗخه ؾِئت وؤ٦ُض  -
ً

ًٞٗل

 هُجُب واخض ؾاخغ، وصه ه٨ُك٠ قٛلىا بؿهىلت.

 )مداؾً(:

- ،  ؤها زاًٟت ًا ابجي عبىا ًٌٛب مىىا ٖلى اللي بىٗمله! ٖاٝع

 الخٟذ )ٖاص٫( وهى ٩ًاص ًهغر في وظهها:

 عبىا ًٌٛب مىىا ومل هًُٛب مىه! اػاي ٞهمُجي؟! -

 نىث وكُجها ٢اثلت:
َ

ًل ذ )مداؾً( بدؿغٍة ٖو
َ
 ب٨

 نض٢جي، م٩ىهدل ٖاًؼة ؤونل ل٨ضه ؤبًضا، بـ ٚهب ٖجي. -

 م مٗها:٢ا٫ )ٖاص٫( بهىٍث ًمأله الخؼ 

اخىا زًلم ٢غبىا هسلو ٖلُه، ولى خهل ؤي حُٛحر في الدُت، ؤها  -

 اللي ه٣خله بةًضي!

هِضع الباب نىَث اعجُاٍم ٢ىّيٍ بٗضما ؤٚل٣ه زلٟه،  ُُ زم جغ٦ها وزغط، ل

 مما ص٫ ٖلى خى٣ه الكضًض وخالخه الؿِئت.

اص )نابغ( بلى اإلاجز٫ بٗض ًىم ٖهِب بضؤ مٗه  ٗاث ٢لُلت ٖو مغَّث ؾَى

مً الباعخت، ٞلم تهىإ ُٖىاه بالىىم بٗضما قاهض طل٪ الكبذ ألو٫ مغة، ل٨ً 

َ٘ لها الجهاًت. صل٠  ًبضو ؤن مإؾاجه هظه ؾدخ٨غع ٦شحًرا، لظل٪ ال بض ؤن ًً
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ُل نىجه ٧ال ْٗ ٌَ ٗاصة ُمُاِلًبا بلى اإلاجز٫ وهى ال ٣ًىي ٖلى ؤي ش يء، ٞلم 

 
ٌ
ها بطا قٗغ ؤجها جدباَإ في جلبُت ؤوامغه و٦إجها ؤَمت

َ
ٟ )مداؾً( بالُٗام، وال ٖىَّ

٨ت، و٦إهه ًدضر هٟؿه  لضًه، صزل بلى الغصهت وؤل٣ى بجؿضه ٖلى جل٪ ألاٍع

:
ً

 ٢اثًل

خه صه  - هخٗمل بًه ًا نابغ؟ وبًه اللي بُدهل صه؟! واللي قٞى

ض ًىم ًٖ خ٣ُ٣ي؟! وبن ٧ان مل خ٣ُ٣ي، بًه ا لىظ٘ اللي في عظلي صه وبحًز

الخاوي؟! ال ؤها مل هؿ٨ذ، ٦ضه اإلاىيٕى ٧له بِخ٣ٗض، وهضي لى اج٩لمذ 

٦مان هخب٣ى مهِبت! ؤٖمل بًه؟ ؤٖمل بًه؟ آه، مِٟل خل ٚحر بوي ؤوا٤ٞ 

 مدغوؽ ًجُب الٗغاٝ اللي ٢ا٫ ٖلُه.

٘ ٖلُه ج٨ٟحره نىث )مداؾً( وهي ج٠٣ ؤمامه جدمل ٧ىًبا مً
َ
 هىا ٢ُ

 ػاثٟت، ٞىٓغ بلحها في صهكت:
ً
ج وجخهى٘ ابدؿامت

َّ
شل

ُ
 الٗهحر اإلا

 ٦ىذ مدخاط ٧ىباًت الٗهحر صي. -
ً

 ًاه! و٦إه٪ خاؾت بُا، ؤها ًٞٗل

حن )مداؾً(  الخ٣َمها مً ًضحها وؤزظ ًغحك٠ مجها قًِئا ٞكًِئا، ٖو

مٗل٣ت ٖلُه وهى ًغحك٠ الٗهحر، ٧اهذ حكٗغ بَؼْهٍى وخبىٍع بالٛحن، ختى 

 ٩ىب زم ٢ا٫:ؤههى ال

مداؾً، ب٣ى٫ ل٪ بًه، اخىا حٗبىا مً مغى هضي صه، والكُش  -

تي وزا٠ً ًدهل لها  ؾُٗض مٗملل هدُجت، والبيذ ممؿىؾت ػي ما قٞى

 خاظت، ؤها ب٨ٟغ ؤ٧لم مدغوؽ ًجُب الٗغاٝ اللي ٢ا٫ لي ٖلُه.

 هىا جخٓذ ُٖىا )مداؾً( وايُغبذ، زم عصث ٖلُه بٗهبٍُت بالٛت:

ؾبب البًلوي و٢ٗضة الٟؿاص والدمغة والخكِل مدغوؽ جاوي!  -

والبرقام! مل ٦ٟاًت مخدمًل٥ ؾىحن، أل! لى مدغوؽ اجضزل هازض بىتي 

. ا ظابغ، ؤهى ًخهٝغ  وؤعوح ألزٍى
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هىا صزل )نابغ( في خالت نمذ ُمَُب٤ وج٣اطٞخه الخحرة جاعة والغهبت 

دَمض جاعة ؤزغي، ٞهى ٌٗلم ؤن )ظابغ( بطا جضزل باألمغ ٞغبما ًدضر ما  ًُ ال 

 ٣ٖباه.

:
ً

بتها ٢اثًل  لم ًمِل٪ ٚحر الجزو٫ ٖلى ٚع

، لُه مِٟل  - ه وهُخهٝغ هى الكُش ؾُٗض ٢ا٫ بهه عاح لكُش ٌٗٞغ

 زبر لخض صلى٢ذ؟

عصث )مداؾً( وهي جإزظ هٟؿها ؤزحًرا بٗضما نٝغ )نابغ( هٓغه ًٖ 

٨ٞغة الاؾخٗاهت بـ)مدغوؽ( والٗغَّاٝ، لخٗىص مغة ؤزغي بلى مغب٘ ألامان 

 نتها. ٞإظابخه ٢اثلت:زا

زًلم هى مىخٓغ ًدًغ ب٨غة ؤو بٗضه، الكُش ؾُٗض ٢ا٫ بٗض ما  -

ًبا عظ٘ مً ًىمحن، ٧ان الكُش ؾُٗض اجهل وؾإلُخه.  ًغظ٘ مً الٗمغة، وج٣ٍغ

:
ً

 زم ؤعصٝ ٢اثًل
ً

 هضؤ )نابغ( ٢لًُل

ذ  - ذ هسلو ب٣ى، البِذ ملُان ٖٟاٍع ُه، بـ ًا ٍع زًلم اللي حكٞى

 ؤجدمل!وظً، ؤها مل ٢اصع 

 ؤومإث بغؤؾها ٢اثلت:

ب هترجاح ًا نابغ! -  ٢ٍغ

م جىظؿه زُٟت مما خضر ٞحها  خه ٚع جهٌ )نابغ( مخجًها بلى ٚٞغ

ه هظا. صل٠ وزل٘  ًلِخٔ )مداؾً( زٞى
ُ
غ ٖلى هٟؿه ؤال ج

َ
الباعخت، ل٨ً آز

٣اِوم  ًُ ٌَ اللىن، ووظض هٟؿه  ا ؤبُ ًٟ ٢مُهه وبىُاله، زم اعجضي ظلباًبا زُٟ

٘  عاًخه البًُاء بلُه ؤزحًرا. الىٗاؽ ختى ٞع

* * * 
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 *الثاهية عشزة من منتصف الليل، منزل عائلة )عادل( القديم*

 

٧اهذ الؿاٖت الٗخ٣ُت اإلاٗل٣ت ٖلى ؤخض ظضعان مجز٫ الٗاثلت ال٣ضًم 

جض١ ُمِٗلىت الشاهُت ٖكغة مً مىخه٠ اللُل، ُٞما ٧ان )بىقُٗب( ظالًؿا 

ٖالٍم آزغ، ٞلم ٌكٗغ بىظىص ٖلى ؤخض جل٪ اإلا٣اٖض الدكبُت و٦إهه في 

غ  )ٖاص٫( ختى بٗضما صل٠ بلى اإلاجز٫ وؤٚل٤ الباب زلٟه، وعٚم نىث نٍغ

:
ً

باِصعه الخضًض ٢اثًل ًُ  الباب اإلاٗخاص لم ًلخٟذ له، مما ظٗل )ٖاص٫( 

 بًه مال٪؟ ؾغخان ٦ضه في بًه لضعظت مدؿدل بُا وؤها صازل؟! -

ا ًبضو مً ٖالم هىا اهدبه )بىقُٗب( ٖلى نىجه الظي الخ٣ُه ُٞم

ًما ٖىه، ٣ٞا٫:  مجهى٫ قغص ُٞه ٚع

اث وؾبرث ؤٚىاع اإلااض ي  - ال ش يء نض٣ًي، ل٣ض ؾَبدُذ في جُاع الظ٦ٍغ

 وؤها ظالـ وخًُضا ه٨ظا.
ً

 ٢لًُل

:
ً

 عص )ٖاص٫( ٢اثًل

ٌ، وصاًًما ج٣ى٫ بخدب  - ؤها ٢لذ ل٪ حٗا٫َ ؤزغط مٗاًا، صاًًما بتٞر

 ج٩ىن لىخض٥.

:
ً

 ضخ٪ )بىقُٗب( ٢اثًل

ها صاثًما وخضي وال ظضًض، ل٣ض اٖخضث ألامغ بلى صعظت ؤن وظىصي بحن ؤ -

وي. ؿغُّ ٌَ  البكغ ال 

:
ً

ه )ٖاص٫( وهى ًخجه بلى اإلا٣ٗض اإلا٣ابل لـ)بىقُٗب( ٢اثًل
َ
ه٣

َ
٢ 

 ٖىض٥ خ٤، وؿِذ به٪ بدخٗامل م٘  -
ً

بهَذ بدخًا٤ً مً البكغ! ًٞٗل

٪ بن الجً، ٌٗجي بكغ بًه ب٣ى اللي هخخٗامل مٗاهم. ٖمىًما، ؤه ا ظُذ ؤٖٞغ
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ًبا ٦ضه هى  ٞتها حٗمل بًه، وج٣ٍغ غَّ ٖمتي ؤزضث ؤلاػاػة اللي بهَذ اصًتهالي، ٖو

ت.  قغب مجها ؤو٫ ظٖغ

:
ً

 ضخ٪ )بىقُٗب( ٢اثًل

ٖلمُذ بظل٪ مىظ خُجها. ؤهَذ لم جإِث لهظا ٣ِٞ، بل جسص ى مً ٢ضوم  -

 الضعوَل، ؤلِـ ٦ظل٪؟!

ا خضر مً ٢بل، ٞل٣ض هٓغ بلُه )ٖاص٫(، ل٨ً لم جبُض ٖلُه الضهكت ٦م

ض و٦إن له ؤٖىاًها  ٖلم ٧ل ش يٍء وؤن )بىقُٗب( ؾاخغ زُحر ٌٗلم ما ًٍغ

 جغ٢ب له ٧ل ش يء.

ٞ٪ هىٗمل بًه لى الضعوَل صه عاح بِذ ٖمتي، لى  - ا، ظُذ ؤٖغَّ ًٗ آه َب

 ؤ٢ىي مً الكُش ؾُٗض، ه٨ُك٠ ٧ل ش يء والدُت ٧لها، 
ً

الغاظل صه ًٞٗل

 هل.والى٢ذ صه مل ٖاٝع بًه اللي هُد

ُمِئن ٢ل٣ه  ًُ ه 
َّ
ـ عص )بىقُٗب( ٖل ه٨ظا ٢الها )ٖاص٫( وهى ًخلمَّ

 اإلاتزاًض.

ختى جهٌ )بىقُٗب( مً م٣ٗضه، واججه هدى طل٪ اإلاظبذ، والظي 

ه مً ٢بل ب٣ُٗت الغزام ألاملـ، الكمٕى الؿىصاء، جل٪ الىجمت  ؤٖضَّ

 وب٣اًا
ً
ُلَؿمت العجُبت، بل ػاَص ٖلحهم ظمجمت

ُ
ٖٓاٍم  الدماؾُت والغمىػ اإلا

ال ٌٗلم )ٖاص٫( ٠ُ٦ ؤحى بها وهى لم ًسُغط مً اإلاجز٫، مما صٞ٘ )ٖاص٫( بلى 

 الخلٗشم خحن و٢ٗذ ُٖىاه ٖلى اإلاظبذ لُسُٟه الًٟى٫:

بىقُٗب ٢ل لي، بهَذ ِظبذ الجمجمت والٗٓم صه مىحن واػاي  -

 وهخٗمل بُه بًه؟
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ا ؾازًغا ٖلى ؾاا٫ )ٖاص٫(  صَوث ضخ٨ت ما٦غة، بل ج٩اص ج٩ىن عصًّ

٪ في ٢ضعاث )بىقُٗب(: ِ
ّ
ك٨

ُ
 اإلا

 هل ما ػلَذ حك٪ ُٞما هٟٗل، ؤٖجي في ٢ضعاحي؟! -

ٍب ال ٌٗلم  ا في ٖمل ش يٍء ٍٚغ ه٨ظا ٢الها )بىقُٗب( وهى مجهم٪ ظضًّ

بت طاث الغاثدت البكٗت،  ٠ًُ بٌٗ اإلاىاص الٍٛغ ًُ )ٖاص٫( ٦جهه بٗض، ٩ٞان 

ألاقُاء بيؿب  باإلياٞت بلى بٌٗ مً ب٣اًا الٗٓام، ٧ان ًسلِ الٗضًض مً

:
ً

 مدضوصة ومهاعة ٞاث٣ت، ختى ؤعصٝ ٢اثًل

ا بلى ٖاإلاَ٪ الجضًض ووا٣َٞذ بملء بعاصجَ٪ ؤن  - نض٣ًي، ل٣ض صزلَذ جىًّ

ج٩ىن الخاب٘ الجضًض، لظل٪ ٖلُ٪ ؤلاههاث ؤ٦ثر مً الخضًض، والخ٨ٟحر 

اء. ما عؤًَخُه بُٗيُ٪ ٖىضما خًغ )ػاظاصام(  وبٖما٫ ال٣ٗل صون الثرزغة الجٞى

ىضما ج٩ىن ؤخض  لم ً ؾىي ٢لُل ال٣لُل مً ٖالم مجهى٫ زُحر، ٖو
ُ
٨ً

جابُٗه ًٞل بض ؤن ج٨دؿب مجهم ما ال ًهض٢ه ٣ٖل. وؤها مً م٩اوي هظا، 

ِ٘ طل٪ ؤم ال؟!  ضه صون ؾاال٪ ٖىه، ٞإها ؤٖمل م٘ ال٨باع، هل ح ؤٖلم ما ؤٍع

سمحن ؤها بالٟٗل ؾاخغ ولي ٢ىحي التي حُٗىجي ٖلى ٞٗل ال٨شحر، ًٞل مجا٫ للخ

ا، ًٞل مىاَم  ًبا ظضًّ م ؤهه باَث ٢ٍغ
َ
ىًما ما ؾخهبذ مشلي، واٖل ؤو الاهضهاف، ٍو

 ٣ٞضث خُاج٪!
َّ

 مً طل٪، وال جداو٫ الخىض بالٗهض مٗىا وبال

 و٦إهه ٌؿم٘ تهضًًضا مباقًغا 
ً
جخٓذ ُٖىا )ٖاص٫( واػصاص خل٣ه مغاعة

غي هل ٌك٪ُّ )بىقُٗب( في وال 
ُ
ثه ؤم مً )بىقُٗب(، وحؿاء٫ في هٟؿه، ج

٠ ال ؤ٦ثر؟! خاو٫ )ٖاص٫( ؤن ٌٛحر مجا٫ الخضًض  حهضصه مً باب الخسٍى

ًبا:  الظي ؤنبذ مٍغ

ل٨ً ٢ل لي ًا نض٣ًي، هىٗمل بًه م٘ الضعوَل؟ ؤها بجض ابخضًذ  -

ا.  ؤ٢ل٤ ظضًّ

maktabbah.blogspot.com

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle
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صوث ضخ٩اث )بىقُٗب( وهى ما ػا٫ ٌٗبض في الٗضًض مً اإلاىاص 

 اإلاجهىلت ٖلى مظبذ جدًحر الجان:

نض٣ًي، ؤها مً ؾِخىلى ؤمغ الضعوَل، ل٨ً صَٖ٪ مً هظا  ال ج٣ل٤ ًا -

م ٖملُت الى٨غوماوؿغ لُىىهي ؤمغ طل٪  خّمِ
ُ
وع٦ؼ ظًُضا، بٗض ٖضة ؤًام ؾي

 الغظل اإلاضٖى نابغ.

ت عهُبت واؾخى٢ٟخه ٧لمت  ٖبرث جل٪ ال٩لماث ؾم٘ )ٖاص٫( بؿٖغ

:
ً

 )الى٨غوماوؿغ( ختى همَّ ؤن ٌؿإ٫، ل٨ً باصعه )بىقُٗب( ٢اثًل

ت ما هى الى٨غوماوؿغ، ؤلِـ ٦ظل٪؟!ؤٖل - ض مٗٞغ  م ؤه٪ جٍغ

 ؤومإ )ٖاص٫( بغؤؾه مجًُبا ؤن وٗم.

ؤ٦مل )بىقُٗب( خضًشه بٗضما اهخهى مً زلِ جل٪ اإلاىاص التي اجهم٪ 

في بٖضاصها مؿب٣ًا، والخٟذ لُمؿ٪ بظعإ )ٖاص٫( مكحًرا له بالجلىؽ ختى 

دُت لِؿخدىط ٖلى ج٨ٟحر )ٖاص ؿِهب في الخضًض بإٍع  ٫( وظىاعخه.ٌُ

اٖخض٫ )بىقُٗب( في ظلؿخه ٖلى اإلا٣ٗض وؤج٨إ بظعاٖه ٖلى خاٞخه، زم 

ل٣ي في ؾم٘ )ٖاص٫(  ُُ اٍث ًجَهل مجها ل ػاٙ بهغه و٦إهه ٌٛىُم في بدغ ط٦ٍغ

:
ً

 ٢اثًل

كُذ َٟىلتي م٘ ظضحي الؼهغوهُت، ٦ما  - ِٖ ا نٛحًرا،  ًُّ ٖىضما ٦ىُذ نب

ؤزبرج٪ ؾاب٣ًا، حٗلمُذ مجها قتى ٞىىن السخغ وؾبرث مٗها ؤٚىاع طل٪ 

 ٖلى حٗلُمي ٧ل ش يء 
ً
ا. ٧اهذ حٗمل ظاهضة ًً الٗالم اإلاجهى٫ واإلاس٠ُ ؤً

ل ه مً ًَلؾم وجدًحر للجً واؾخضٖاء ال٣غهاء، باإلياٞت بلى جىنُّ ها حٗٞغ

ا، هظا الٗهض ال ٌؿخُُ٘ ؤي  ًٟ بلى ٖهض م٘ ال٨باع الظًً جدضزُذ ٖجهم ؾل

ؾاخغ ٢ُٗه مٗهم، بل ال بض ؤن ٩ًىن ٢ض زغط مً زُاب آلاصمُت، ًٞل ٢لب 



 

116 

 

 انتقام روح             

ت، ول٩ي  وال قٗىع بالظهب وال هضم. لظل٪ ٧اهذ الؼهغوهُت ؾاخغة ٖخُضة ٢ٍى

٨ِمل ٢ىتها اؾخُاٖذ ؤن ج٩ىن ه٨غوماوؿغ، ؤي آ٧لت اإلاىحى
ُ
 .ج

ا مً  ًً جخٓذ ُٖىا )ٖاص٫( وجهبب ٖغ٢ه مً ٍٞغ صهكخه، بل وؤً

٣ه وؤزظ ٌؿخم٘ صون م٣اَٗت )بىقُٗب( الظي  ه مما ٌؿم٘، ٞاػصعص ٍع ظٖؼ

 ؤ٦مل خضًشه:

٧اهذ الؼهغوهُت ٢ض حٗلمذ ٣ًَؿا مً ٣َىؽ السخغ ألاؾىص وهي  -

تها في ٞترة قبابها، ٞإنبدذ لها زاصم
َ
٣ُت ِٖغٞ  نٛحرة ٖلى ًض ؾاخغة بٍٞغ

ً
ت

 
ً

ذ مً سخغها وطل٪ الٗلم الدٟي. ؤجظ٦غ خُىما ٦ىذ ًَٟل
َ
 ختى جَهل

ً
ُمُُٗت

تها التي ٧اهذ  اة ؤمي مباقغة، ٦ىذ ؤ٢ُم م٘ ظضحي بٛٞغ في الٗاقغة وبٗض ٞو

 بالُب٘ ٖلى ؤبي وبزىحي، ٦ىا في اللُل ٖىضما َغ١ باب مجزلىا ٖضة 
ً
مت ُمدغَّ

ذ  ا بال٨ًٟ، ٖٞغ
ً
طل٪ بالُب٘ ُٞما بٗض، ؤشدام ٧اهىا ًدملىن قًِئا ملٟٞى

عي الىىم ُٞما عؤًذ لُلتها ٧ل ش يء، خحن ٞخَدذ لهم ظضحي وؤمغتهم  ٦ىذ ؤصَّ

ؤن ًًٗىا ما ًدملىن ٖلى جل٪ الُاولت اإلاؿخُُلت التي ٧اهذ جً٘ ٖلحها 

حرها. وي٘  ٓام ٢غوص وظلىص سٗابحن ٚو بت، ٦جماظم ٖو بٌٗ ؤقُائها الٍٛغ

ٝغ ؤعبٗت مجهم زاعًظا، بِىما ألاشدام ما ًدملىهه ٖلى الُاولت زم اهه

ا، وعٚم طل٪ لم  ى عظل في ال٣ٗض الؿاصؽ مً الٗمغ، ٧ان ًب٩ي ب٩اًء ُمغًّ جب٣َّ

ل ٢ُ٘  جدغ٥ الؼهغوهُت ؾا٦ًىا. ا٢ترَبذ مً الُاولت ومضث ًضها لتًز

ال٣ماف هظه، لخ٨ك٠ ًٖ وظه قاب ُٞما ًبضو ؤهه في ال٣ٗض الشاوي مً 

ٗاث.الٗمغ، بل ٧ان ظشت بن صحَّ الخٗبح ي مىظ ؾَى ِ
ّ
ىف

ُ
بضو ؤهه ج  ر ٍو

ت َمً ٢خل ولضي  ض مٗٞغ : ػهغوهُت، ؤٍع
ً

هىا ؾمٗذ الغظل ًيخدب ٢اثًل

ض ؤن ؤمؿ٪ ال٣اجل بُضي وؤ٢بٌ عوخه وؤ٢خله ٦ما ٞٗل بٟلظة  الىخُض، ؤٍع

 ٦بضي.
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 ٞىٓغث بلُه الؼهغوهُت ٢اثلت: هل حك٪ في ؤخٍض ما؟

 الغظل: ال، ول٨ىجي ِٖلمُذ مً الُبِب الظ
َ

ي ؤخًغهاه لىلضي ؤعصٝ

اجه ؤهه حٗغى للدؿمم، و٦ما حٗلمحن ؤها عظل زغي، وؤ٧اص ؤمل٪  ٢بُل ٞو

م ؤهه ابً   لضي ؾىي ابجي وػوظتي التي جدب ابجي ٚع
َ

البلضة ٧لها، وال وعٍض

لمذ مً نض٤ً  ؤزتها الغاخلت ولِـ ابجها. الك٪ والاهخ٣ام ؾُٟخ٩ان بي، ٖو

ٍض ال٣اجل، ؾاٖضًجي واَلبي لي ؤهه لً ٌؿاٖضوي في طل٪ ؾىا٥. ؤعظى٥، ؤع 

 ما قئذ.

َ٪ ال٣ى٫ هظا 
َ
هىا وظضث ظضحي جىٓغ بلُه ٢اثلت: بالٟٗل، ل٣ض نض٢

ل ما ؾإٞٗل، وال بض ؤن ؤزبر٥ به ٢بل  الغظل. ل٨ً ل٩ي ؤؾاٖض٥ ٖلَُ٪ ج٣بُّ

 ٢ُامي بٗملي.

: ماطا 
ً

ه في ظُبه واهدبه ٢اثًل مسَح الغظل اإلا٩لىم وظهه بمىضًل زم صؾَّ

ضًً؟  جٍغ

الؼهغوهُت: ؾإيُغ بلى ؤزظ ظؼٍء مً ظؿض ولض٥ إلجمام ٢الذ 

 ال٣ُىؽ، ولألؾ٠ صون هظا ال ؤؾخُُ٘ مؿاٖضج٪.

ا ٦بحًرا مً مًلمذ الغظل، ل٨ً لم ًِجض مً طل٪  ًٗ ؤزظث الضهكت مىي

: ل٣ض نَٗضث الغوح ٞما ٢ُمت الجؿض! 
ً

ًما ٖلى طل٪ ٢اثًل
َ
ٞغاًعا، ٞىا٤ٞ ُمٚغ

 لً ؤعخم٪.اٞٗلي ما قئِذ ل٨ً ال بض مً الىدُج
َّ

 ت، وبال

ابدؿمذ الؼهغوهُت ٚحر مبالٍُت بتهضًضه لها، عبما ألجها ٧اهذ حٗٝغ مضي 

٢ضعاتها، لظل٪ ؤمغث الغظل بالجلىؽ زاعًظا ختى جخم ٖملها وجإمغه 

 ؤزغي. وبالٟٗل زغط الغظل، وا٢تربذ هي مً ظشت الكاب 
ً
بالضزى٫ مغة

ؤمؿ٨ذ بسىجغ مه٣ى٫  اإلامضصة ؤمامها ٖلى الُاولت الدكبُت الٗخ٣ُت، زم
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وا٢خُٗذ ظؼًءا مً لخم الجشت، ٞىيٗتها في بهاء عزامي زم ؤياٞذ بلحها 

ب الك٩ل مؼزٝغ بىجمت  ِهَضث بلى ٦خاب ٢ضًم ٍٚغ َٖ بٌٗ اإلاىاص، و

ظاث لم ؤٞهمها خُجها، وبطا باإلا٩ان ًغججُّ  زماؾُت، ٞٓلذ ج٣غؤ مىه ٖضة حٍٗى

 جهاٖض صزان ؤؾىص و 
َ
نىث هاصع، والظي و٦إن هىا٥ هؼة ؤعيُت وَؾِ

٘ وؤِظب، العجل العجل، الىخا  َِ ؾمٗتها جإمُغه ٢اثلت: ػاظاصام، ػاظاصام، ؤ

٘ آ٧لت اإلاىحى، ؤَ٘ ػهغوهُت زاصمت  َِ الىخا، اخًغ بِؿّغِ الغوح اإلاٗظبت، ؤ

 الٗهض.

، زم ؾمٗخه ألو٫ مغة: لِ٪ الُاٖت ًا َمً ٖهضِث 
ً

هىا هضؤ الهىث ٢لًُل

ض.  الٗهض وهٟظِث الٖى

ا، وبطا به ًغي قبَذ هىا ؾمٗت ًٗ ها جىاصي ٖلى الغظل اإلا٩لىم لُضل٠ ؾَغ

غ ما 
َّ
ى ٖلُه ل٨ً ًبضو ؤهه جظ٦

َ
ٛص  ٌُ ا ؤمامه، ٧اص الغظل ؤن  ًٟ ى وا٢

َّ
ابىه اإلاخىف

ظاء ألظله. ا٢تربذ الؼهغوهُت مً الكبذ، ؤو الغوح اإلاٗظبت وهٓغث بلحها 

جي ؤًتها الغوح اإلاٗظبت، َمً ٢اجل٪؟  ٢اثلت: ؤزبًر

الٟتى ٠٣ً نامًخا ختى وظضُث الؼهغوهُت جهغر ُٞه: مً  ٧ان قبذ

 ٢اجل٪؟!

: ل٣ض ٢خلخجي ػوظت ؤبي، زالتي، 
ً

هىا ؾمٗذ نىًجا واهًىا مً الكبذ ٢اثًل

ذ م٘ ؤمي مىظ ؾىىاٍث لُسلى لها وظه ؤبي 
َ
ذ لي الؿم ٦ما ٞٗل ل٣ض صؾَّ

 وماله.

 ختى ٌؿم٘
ً

ا ٖلُه، ل٨ىه جماؾ٪ ٢لًُل ًُّ بلى  هىا ٧اص الغظل ٌؿ٣ِ مٛك

الجهاًت الكبَذ وهى ًه٠ له ما ٞٗلخه ػوظخه وؤًً ؾُجض ػظاظت الؿم، 

 مىظ ٖضة ؤًام.
ً

 والتي بالُب٘ صٞىتها في خض٣ًت ال٣هغ لًُل
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ه ٌُٗي 
ُ
ا، وعٚم طل٪ وظضج ًُ هىا ٚاصع قبذ الٟتى لِؿ٣ُِ الغظل با٦

ا مملىًءا بالظهب، زم ؤمغ عظاله ٞدملىا الجشت ٦ما  ًُّ الؼهغوهُت ٦ًِؿا مسمل

 ؤجىا.

ـِ آ٧ل اإلاىحى ؤو  هظه ٧اهذ اإلاغة ألاولى التي ؤٖلم ٞحها بىظىص ٣َ

 ٤
َ
ُل ًُ )الى٨غوماوؿغ(، وهظا ال٣ُـ بضاًخه ٧اهذ في بًلص ٞاعؽ وبابل، ٧ان 

ٖلُه في بابل )ماهؼاػو(، ؤما ؤعواح اإلاىحى ٞدؿمى )بًدُمى(، وال بض 

ظ السخغ ألا  ؾىص، وؤن ٩ًىن للى٨غوماوؿغ ؤن ٩ًىن ٖلى صعاًٍت هاثلٍت بخٗاٍو

ت  ى باألؾىص ٦ما في ٚٞغ
ًّ
ا، بل مُذ ال٣لب. واإلا٩ان ال بض ؤن ٩ًىن ُمُٛ ًٖ شجا

ظضحي، ولخخم الٗملُت ال بض ؤن ج٩ىن بحن مىخه٠ اللُل والىاخضة نباًخا، 

وال٣مغ م٨خمل. هظا ما ؾىٟٗله ًا نض٣ًي بالٟٗل لىإحي بغوح ابىت ٖمخ٪ 

 مىا٫.

 هىا جلٗشم )ٖاص٫( و٢ا٫ في َظْؼ٫:

ذ مً ؾيخحن  - اػاي وبهَذ ٢لذ الػم ظؼء مً ظشت اإلاخىفي، ومىا٫ جٞى

ًبا؟!  وهو ج٣ٍغ

:
ً

 ضخ٪ )بىقُٗب( ٢اثًل

ؼي، بهجي جٟى٢ُذ ٖلى الؼهغوهُت وؤنبدذ  - م ؤزبر٥َ ًا ٍٖؼ
َ
ؤل

ىجي مً ٞٗل طل٪  ِ
ّ
م٨ ًُ ه٨غوماوؿغ وآ٧ل مىحى، ل٨ً ب٣ُـ سخٍغ ؤ٢ىي 

ت ب٣بًٍت مً ب٣اًا الغماص والٗٓام، بهما ؤؾخُ ُ٘ ظلب الغوح اإلاٗظبت ومٗٞغ

مايحها ٧له، وهظا ما ؾىٟٗله بٗض ًىمحن، ٞال٣مغ ؤوق٪ ٖلى الا٦خما٫ 

ذ نابغ الؿم ٦ما اج٣ٟىا.
َ
مخ٪ ؤُٖ  ٖو
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:
ً

 هىا اعجج٠ )ٖاص٫( ٢اثًل

ج٣هض بن ؤلاػاػة اللي ٖىض ٖمتي صي ؾم؟! ٦ضه نابغ هُمىث ٢بل ما  -

ٗتٝر بمهِبخه!  ؤٖظبه َو

:ابدؿم )بىقُٗب( وهى ًى
ً

 ٟض صزان الخبٜ في الهىاء ٢اثًل

اث اإلاىاؾبت،  - ال جسَل طل٪، ٞإها ؤٖضصُث الؿمَّ بُضي وخضصث الجٖغ

ـَ ما اج٣ٟىا ٖلُه، ل٣ض ٢بلَذ الٗهض  و٢بلها ؾىٟٗل ما ؤزبرج٪ به، ل٨ً ال جي

 ٧ان الشمً عوخ٪.
َّ

 في طل٪، وبال
َ
 وال عظٗت

ه مً تهضًض )بىقُٗب( ، ل٨ً ٧ان اخمغَّث ُٖىا )ٖاص٫( واػصاص زٞى

 ًدضر هٟؿه ؤن الاهخ٣ام مً )نابغ( ختى لى ٧اهذ عوخه الشمً. زم ٢ا٫:

 بهَذ وؿِذ الضعوَل اللي هحروح الجهاعصه اإلاٟغوى ٌٗجي لبِذ ٖمتي؟ -

 ٢ه٣ه )بىقُٗب(:

الضعوَل، آٍه مىه طل٪ الغظل الٗىُض! ال حٗبإ به، ؾإجىلى ؤمغه، صٖه  -

 ًظهب الُىم وؤٖض٥َ لً ًظهب مغة ؤزغي.

ىا عاَوَص الك٪ )ٖاص٫(، هل ٌٗلم )بىقُٗب( مً هى الضعوَل ؤم ه

ٖاء ٢ىجه اإلابالٜ ٞحها؟! ختى ؤٞا١ ٖلى نىث )بىقُٗب( ٣ًى٫: داِو٫ اصَّ ًُ 

لُ٪ ؤن حٗلم ِمً ٖمخ٪ مَتى ؾ٩ُىن الضعوَل هىا٥،  - هُا اطهب، ٖو

ض٥َ هىا٥ خُجها. هُا اطهب آلان،  واٞخٗل ؤمًغا ما واطهب وهى مىظىص، ؤٍع

ـَ مهاجٟتي ٖىضما  ٞإها لضيَّ ما ؤ٢ىم به وؤخخاط بلى ُظل جغ٦حزي. هُا وال جي

جظهب وؤٖلمجي باههغاٞه مً مجز٫ ٖمخ٪، ٞإمامىا ٖمل ال بض ؤن ًخم، ل٣ض 

ِٟؿض مسُُي مهما ٧ان،  ًُ ض إلاسلى١ٍ ؤن  ؤوق٪ ال٣مغ ٖلى الا٦خما٫ وال ؤٍع

 اههٝغ آلان.
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 ًٗ ا ُمسِلًها لهض٣ًه ؤومإ )ٖاص٫( بغؤؾه ؤن مىا٤ٞ، ٞل٣ض ؤنبذ جاب

ٌ له ؤمًغا، ٧ل طل٪ لُٟٓغ باهخ٣امه مً )نابغ(، ٞلم  )بىقُٗب( وال ًٞغ

ضِع٥ ما ؤ٢َدَم هٟؿه ُٞه، وال ٠ُ٦ ؾُهبذ زاصًما ال ًمل٪ ختى  ًُ ض  ُٗ ٌ

عوخه، ٞهى ٌٗلم آلان ؤهه ال مىام، وال عظٗت ُٞما اج٤ٟ ٖلُه، بل ؾ٩ُىن 

 مً ٢بل.الشمً خُجها هى خُاجه، ٦ما ؤزبره )بىقُٗب( 

ٚاصع )ٖاص٫( مجز٫ الٗاثلت ال٣ضًم واججه بلى مجز٫ ؤبُه، ٞدتى الُىم ال 

ٌٗلم إلااطا بنغاع )بىقُٗب( ٖلى ب٣اثه وخضه، ختى )ٖاص٫( ٧ان ًتهغب مً 

ؤلاظابت ٖلى طل٪ ٖىضما ٌؿإ٫ والُضه إلااطا ال ٣ًُم )بىقُٗب( مٗهم، بط مً 

ل بإن ٩ًىن ٚحر الًلث٤ جغ٦ه وخًُضا في بِذ الٗاثلت ال٣ضًم. 
َّ
٧ان )ٖاص٫( ًخٗل

ض ؤن ٌكٗغ بإهه ٖبء ٖلى  نض٣ًه ٖلى عاخخه، ٞهى خجى٫ للٛاًت وال ًٍغ

 ؤخض.

* * * 
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 *صباح اليوم التالي، منزل )صابز املنشاوي(*

اهُل٤ عهحن مىبه الهاج٠ اإلاىظىص ؤٖلى طل٪ ال٩ىمىص بجىاع ٞغاف 

ض اؾد٣ُاْه  اإلاٗخاص، ل٨ً ًبضو ؤن )نابغ( لُٗلً ًٖ الؿابٗت نباًخا، مٖى

خه وخًُضا ٧الٗاصة  هىا٥ ؤمًغا ما ظٗله ال ٌؿخُُ٘ الجهىى، ٧ان ًىام بٛٞغ

 طل٪ 
ً
لت ِ

ّ
تها ُمٗل ذ جىام بجىاع )هضي( بٛٞغ

َّ
ل مىظ ؤن ابخٗضث ٖىه )مداؾً( ْو

 ؤزغي. خاو٫ 
ً
اة )مىا٫( جاعة، ومغى )هضي( اإلاٟاجئ جاعة بدؼجها بٗض ٞو

 و٦إهما مئاث ؤَىان مً الخضًض )نابغ( الجهىى، ل٨ً وظض ظؿضه ز٣
ً

ًُل

ظازمت ٞى٢ه وال ٌؿخُُ٘ صٞٗها، و٧ان ٌكٗغ بةُٖاء وببىاصع اعجٟإ صعظت 

بِلٛه بمغيه، بط  ًُ  بؼمُل له في الٗمل 
ً

الخغاعة. ؤمؿ٪ هاجٟه وؤظغي اجهاال

لً ٌؿخُُ٘ الخًىع، وبٗض اهتهاء الاجها٫ ؤٖاص هاجٟه ٦ما ٧ان ؾاب٣ًا، 

ِٗلم )مداؾً( بما ٌكٗغ، زم ٖاص مجضًصا وخاو٫ الاؾدؿًلم للىىم  ٌُ صون ؤن 

بلى الىىم. في خحن جهًذ )مداؾً( مً ٞغاقها جخدؿـ ألاعى ب٣ضمحها 

ت )نابغ( ووظضجه في  غ بها ؤو حؿد٣ُٔ )هضي(. طهبذ بلى ٚٞغ ُٗ زكُت ؤن ٌك

ٞغاقه، لم ًجهٌ ٦ٗاصجه للظهاب بلى ٖمله، هىا ؤ٣ًَىذ ؤن طل٪ الؿاثل 

ب الٗهحر عبما بضؤ مٟٗىله ٦ما ؤزبرها )ٖاص٫( الظي ويٗخه له في ٧ى 

 باألمـ.

ٖاصث مغة ؤزغي لخس٠ُ ؾاٖت ؤو ازيخحن مً الىىم ٢بل ؤن جبضؤ 

الجهاًت، ُٞبضو ؤن ألاًام ال٣اصمت ؾدكهض ال٨شحر وال بض ؤن ج٩ىن في ٧امل 

 ٢ىتها وجغ٦حزها.

ما هي بال ؾاٖت ٢ض مغث، لخجهٌ ٖلى نىث )نابغ( ًخإلم، هغولذ 

خلىي مً ألالم. اهدىذ ٖلُه بلهٍٟت بلُه با لُب٘، ٞىظضجه ًمؿ٪ مٗضجه ٍو

maktabbah.blogspot.com

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle
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 ج٩اص جمأل ال٩ىن، ٧اهذ ُٖجها جغ٢به وجىٓغ 
ٌ
ٍٝ حؿختر زلٟه ؾٗاصة ػاثٍٟت وزى

خه مًلمذ ألالم، جخلظط بهىث مٗاهاجه و٦إجها حؿخم٘ بلى 
َ
بلى وظهه الظي اٖخل

 مٗؼوٍٞت َا٫ اهخٓاعها.

 ٢الذ له بلهٍٟت زبِشت:

ا؟!مال٪ ًا ن -  ابغ؟ ُٞ٪ بًه ًا ؤزٍى

:
ً

خإوه ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، لُباصعها ٢اثًل  ٧ان )نابغ( ًخلىي ؤ٦ثر ٍو

ب وظؿمي وال٘ هاع! - ، مٗضحي بدخ٣ُ٘، وظ٘ ٍٚغ  مل ٖاٝع

 هىا مضث ًضها جخدؿـ ظبِىه ٢اثلت:

وال٘ هاع! اؾخجى ؤقٝى ٦ضه. ال ًا نابغ، مِٟل خغاعة، ظؿم٪ مل  -

 غه مل هًُٟت.سدً. ٢ل لي ًم٨ً ج٩ىن ؤ٧لذ خاظت ب

:
ً

ض جإوهه ٢اثًل  )نابغ( ًًِٛ بُضه ٖلى مٗضجه لحًز

 ال مدهلل بوي ؤ٧لذ خاظت بغه امباعح. -

 هٓغث بلُه )مداؾً( بضهاء:

 َُب مخ٣ل٣ل، هغوح ؤٖمل ل٪ وٗىإ وال ًاوؿىن، هخب٣ى ػي الٟل. -

ذ )مداؾً( بلى اإلاُبش لدكٕغ في نى٘ ٧ىب مً الُاوؿىن، زم 
َ
اههٞغ

لؼظاظت وؤياٞذ زمـ ه٣اٍ ؤزغي. ٧اهذ ُٖىاها جلمٗان ٖهضث بلى جل٪ ا

م٘ ٧ل ٢ُغة حؿ٣ِ في ال٩ىب، وجخجهض و٦إجها ؤوق٨ذ ٖلى الدًلم. اهتهذ 

ل  عّجِ ٌُ ت ػوظها لخُُٗه بُضها ما  اصث بلى ٚٞغ مً بٖضاص ٧ىب الُاوؿىن ٖو

 بةؾضا٫ الجهاًت.

* * * 
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 *الساعة السادسة مساًء، منزل )صابز املنشاوي(*

ا ال حؿم٘ ُٞه نىًجا، بٗض ٖضة 
ً
ؾاٖاث، ٧ان مجز٫ )نابغ( هاصث

تها حٗاوي خالت  ٞـ)نابغ( في ٞغاقه ال ٌٗلم ما ؤلمَّ به، و)هضي( في ٚٞغ

 
ً
 ُتهمِهم ب٩لماث ٚحر مٟهىمت، وجاعة

ً
ذ بها، ٞخاعة

َّ
الكغوص والهظًان التي ؤإلا

ض بٌٗ خؿاء الضظاط  ِٗ
ُ
ج٣ٟض الىعي، ؤما )مداؾً( ٩ٞاهذ باإلاُبش ح

غ(، لُسغظها مً اوكٛالها هظا عهحن الهاج٠ الدام بـ)نابغ(، لتري لـ)ناب

اؾم الكُش )ؾُٗض(. ٧ان )نابغ( ال ٌؿخُُ٘ الخغا٥ ؤو الخضًض، لظل٪ 

ؤقاع بلحها بإن جباصع هي بالغص ٖلى الكُش )ؾُٗض(، والظي ِٖلَمذ مىه ب٣ضومه 

هى والكُش الضعوَل بٗض ؾاٖت. ؤزبرث )نابغ( ب٣ضومهم، ل٨ىه ٧ان 

:ًخ
ً

 إ٠ٞ ٢اثًل

ب٪  - هى اإلاىيٕى صه ب٣ى ملىف جهاًت؟! ؤما وكٝى آزغتها م٘ ٢ٍغ

 والكُش بخاٖه.

 ٖلى ٦خٟه:
ً
خت  ابدؿمذ ُمغّبِ

 آزغتها ٢غبذ، وزحر مخ٣ل٣ل، ٧لىا هجرجاح. -

ذ لخدًغ له الخؿاء، لدؿخٛل طل٪ وجسبر )ٖاص٫( ب٣ضوم  زم اههٞغ

ِٗلم )بىقُٗب( ٌُ  ب٣ضوم الضعوَل. الضعوَل لُإحي ٦ما ؤزبرها بٗض ؤن 

مغث الؿاٖت ز٣ُلت و٦إجها صهغ بإ٦مله، ٧اهذ )مداؾً( حكٗغ بسىٝ 

 حكٗغ ب٣غب 
ً
وجىظـ وايُغاب، صاهمتها ٖضة مكاٖغ مخىا٢ًت، ٞخاعة

٠ ؤمغها.
َ

٨ك ًُ  ؤزغي جساٝ ؤن 
ً
 جد٤ُ٣ ما ؤعاصث، وجاعة

ص١َّ ظغؽ الباب، لخيخٌٟ مً م٩اجها، ٧اهذ ٧ل زلجت ٞحها حكٗغ 

، ال جضعي    بالدٝى
ً
 ػاثٟت

ً
 ابدؿامت

ً
خدذ وايٗت إلااطا. ا٢تربذ مً الباب ٞو



   انتقام روح                                  

  115 

 

 الؾخ٣با٫ الخًىع.

 ٧اهذ جغاه 
ً

صل٠ الكُش )ؾُٗض( مباصًعا بالؿًلم، لخجض مً زلٟه عظًل

، ٠ُ٦ طل٪؟!  ألو٫ مغة. ل٨ً، ما هظا الكٗىع الظي صاهمها؟! اعجُاح وزٝى

 ال جضعي.

ًدا للٛاًت، ُٞما ٧ان خًىعه   مهًُبا إلاً ًغاه.٧ان وظه الضعوَل مٍغ

ذ بها اإلا٣اٖض  صل٠ الجمُ٘ واججهذ بهم بلى جل٪ الهالت التي جغانَّ

٨ت، ظلـ الكُش )ؾُٗض( والضعوَل بٗضما ؾإ٫ ًٖ )نابغ(،  وألاٍع

٨ٍت صخٍُت مىظ الهباح، ل٨ً ًبضو ؤن )نابغ( ٢ض  ٞإزبرتهم ؤهه ٌكٗغ بٖى

 زغط بٗضما ؾم٘ نىتهم، لخ٣٘ ٖحن الضعوَل ٖلُه ألو٫ مغة وهى 

 ًهاٞده، ل٨ً حٛحرث مًلمذ الضعوَل و٦إهه قٗغ بٗضم اعجُاح.

بِلٜ ًٖ ٢ضوِم خًىع ظضص، ٞلم  ُُ هىا ص١ ظغؽ الباب مغة ؤزغي، ل

 بٗضة ؤ٦ُاؽ مملىءٍة بكتى ؤهىإ 
ً

ًل ٨ًً ؾىي )ٖاص٫( الظي صل٠ ُمدمَّ

لمه بمغى ػوط ٖمخه ٖىضما اجهل لُُمئن ٖلى  ِٗ اعجه ب  ٍػ
ً

ًل ِ
ّ
الٟا٦هت، ُمٗل

 ٖمخه.

)ٖاص٫( ٖلى اإلا٣ٗض اإلا٣ابل للضعوَل، والظي حٗل٣ذ ُٖىه  ظلـ

ا، ختى ٢خل طل٪ الهمذ الضعوَل وهى ٣ًى٫: ًً  بـ)ٖاص٫( ؤً

 ؤًً هي الٟخاة؟ -

هٓغ )نابغ( و)ٖاص٫( و)مداؾً( في اهضهاف مً خضًشه بالٟهخى، 

:
ً

 لُبدؿم الكُش )ؾُٗض( ٢اثًل

 صاعي للضهكت.مىالها احٗلم باألػهغ واحٗىص ًخ٩لم بالٟهخى، مِٟل  -
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 ابدؿم )ٖاص٫(:

ىا ًا مىالها. -  حكٞغ

ت )هضي(، و)نابغ( ٖاوصه ألالم ل٨ً  ُٞما ؤقاعث )مداؾً( باججاه ٚٞغ

خاو٫ بزٟاء طل٪ ختى ًىهٝغ الكُش ومً مٗه. ٢ام الضعوَل واججه بلى 

ا بمؿبدخه التي ال جٟاع٢ه، 
ً
ت ؾاثًغا زل٠ الكُش )ؾُٗض(، ٧ان ممؿ٩ الٛٞغ

ت لُج ض )هضي( مؿخل٣ُت في ٞغاقها، ٞإمؿ٪ م٣ًٗضا وظلـ زم صل٠ الٛٞغ

 بم٣غبٍت مجها في خحن ظلـ آلازغون زلٟه.

ٞجإة، اهخًٟذ )هضي( صون ؤن ٌكٕغ الضعوَل في ؤي ش يء، صاهَمذ 

ا، زم ؾاَصث خالت مً الخىظـ  ًٗ اإلا٩ان بغوصة مٟاظئت قٗغوا بها ظمُ

ت ماطا ؾُدضر بٗض. ضون مٗٞغ  لجمُ٘ الخًىع، ٞهم ًٍغ

ت ٧اهذ جستر١ ُٖىحها هٓغ الض عوَل بلى وظه )هضي( هٓغة ٢ٍى

 الظابلخحن، بِىما اعججٟذ قٟخاها وبضا ٖلى وظهها ٖضم الاعجُاح.

ِخدذ هاٞظة 
ُ
ضه ال جٟاع١ مؿبدخه، ختى ٞ قٕغ الضعوَل في ال٣غاءة ٍو

ت ًٖ آزغها و٦إهه ًىظض َمً ًضٞ٘ بها. ابدؿم الضعوَل ولم ٌٗبإ إلاا  الٛٞغ

ل ٣ًغؤ، في خح ن ًغصص زلٟه الكُش )ؾُٗض(. اٖخض٫ الضعوَل في خضر ْو

 بها ُٖغ اإلاؿ٪، ومؼَط بً٘ ٢ُغاث مىه ٖلى 
ً
 نٛحرة

ً
ظلؿخه وؤزغط ػظاظت

٦ُٟه، زم ؤٖاص الؼظاظت مغة ؤزغي بلى ظُبه. ختى ونل بال٣غاءة بلى آًت 

 
ً
مِؿ٪ بها، ٩ٞاهذ مٗل٣ت ًُ  و٦إهه ًىظض مً 

ً
ال٨غس ي، وبطا بـ)هضي( تهب وا٢ٟت

٢ضماها جغجٟٗان ًٖ الٟغاف، ًغظ٘ عؤؾها بلى الىعاء بِىما في الهىاء، 

 طعاٖاها ممضوصجان.
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:
ً

 هٓغ بلحها الضعوَل ٢اثًل

ض بجمامها، ؤقٗغ بظل٪ مظ  - ا! ًبضو ؤهه جىظض مهمت جٍغ ًٖ خًغَث ُمؿِغ

 صلٟذ ٢ضمي هظا اإلاجز٫.

هىا بضؤ الاعجبا٥ الكضًض ٖلى وظه ٧ّلٍ مً )مداؾً( و)ٖاص٫(، ُٞما 

 مً )نابغ( والكُش )ؾُٗض(.اهخابذ ال
ًّ

 ضهكت ٦ًل

٢ام الضعوَل مً م٣ٗضه وجىظه بلى ٞغاف )هضي( ختى ؤنبذ ٠٣ً 

ؤمامها وهى ما ػا٫ ٨ًمل ال٣غاءة، ٞهضع نىُث ػمجغٍة قضًضٍة ُمسخِلٍُت 

ت بما ال ٌٗلمه ؾىي )مداؾً( 
َ
ل
َ
بإهٟاؽ م٨خىمت ًبضو ؤجها زغظذ ُمش٣

 و)ٖاص٫(.

:و٠٢ الضعوَل هاًْغا بلحها 
ً

٣ت ه٨ظا في الهىاء، زم ؤعصٝ ٢اثًل
َّ
 وهي ُمٗل

هظا ال ًهض٢ه ٣ٖل، ولى خ٩ى ؤخٌض لي هظا ما نض٢ذ خضًشه! هظا  -

إ لم وكاهضه بال في ألاًٞلم ٣ِٞ، ل٨ً ال ًىٟي طل٪ وظىصه،  الاؾتٞر

ض، بل لِـ ٦إي ؾاخغ!  ووظىصه ه٨ظا وبهظه اإلاهاعة زلٟه ؾاخغ َمٍغ

ً هىا هٓغ )ٖاص٫( بلى ٖمخه ُمغجب ُِ ا وهى ًدضر هٟؿه، هل ٞ
ً
٩

 الضعوَل بلى ما ًٞٗله ؤم هظا الخضًض مجغص اؾخٗغاى لٗلمه ٣ِٞ؟!

 بزٟاء 
ً
٣ها بهٗىبٍت بالٛت، ل٨ً خاولذ ظاهضة ٧اهذ )مداؾً( جؼصعص ٍع

 ايُغابها.

:
ً

 ؤ٦مل الضعوَل ٢اثًل

ْىَذ هظا الجؿض ؤحها البٌُٛ؟ هل لخيخ٣َِم مً الٟخاة ؤم  -
َ
إلااطا ؾ٨

ً؟  ِممَّ
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َٕ )ٖاص٫( ؤن هى  مً )هضي( بهىٍث عظىلّيٍ اؾخُا
ٌ
 زبِشت

ٌ
ا صَوث ضخ٨ت

 ًمحزه بؿهىلت، بهه... بهه نىث نض٣ًه )بىقُٗب(!

٧ان الهىث ًىُِل٤ ٖلى لؿان )هضي( في جَدّضٍ ناعٍر للضعوَل، و٦إن 

ت، ختى ٢ا٫ الهىث:  زهمحن ٢ض الخ٣ُا في خلبت مهاٖع

ا ًا صعوَل، مظ ماَث  - ا ًبضو ؤه٪ صعوَل خ٣ًّ
ً

ؤبى٥ لم ؤلخ٤ِ صعوَك

ا باإلاؿبدت  ًً ا ؤً
ً
مشله. ٦م اقخ٣ُذ بلُه! وها ؤها طا ؤعا٥َ مشله وممؿ٩

!  زانخ٪. ًا لي مً مدّٓى

ل الخحرة في ألاطهان، زم ضخ٪  ِٗ ك
ٌُ ا٢ترب الضعوَل ؤ٦ثر وو٠٢ بهضوٍء 

ذ هىاظظه:
َ
 ختى باه

ا في ال٣ - ًٖ ا ؤن له با ًً بضو ؤً ٍت مىظ ؤبي، ٍو ًاء ٖلى ًبضو ؤهىا ٖلى مٗٞغ

ال٨شحر مً بجي ظلضج٪. ل٨ً ؤزبروي، م٘ َمً ٢َُٗذ الٗهض ًا زبِض؟ َمً 

ؿخ٪؟  اإلاؿ٨حن الظي ؾا٢ه خٓه الخٗـ ل٣ُ٘ َٞغ

ا مًاٖٟت، بل وػاصث خحرجه مً هظا 
ً
هىا ػاص جىجغ )ٖاص٫( ؤيٗاٞ

الضعوَل، ٞٓلَّ ًغجج٠ وحهؼ عظله في خغ٦ٍت ال بعاصًت، في خحن ٧ان وظه 

كغص جاعة )مداؾً( ًبضو مهٟغًّ  ا، ؤما )نابغ( ٩ٞان ًئن مً ؤإلاه جاعة َو

بضي  ًُ ا بكُسه وهى  ؤزغي، ُٞما ظلـ الكُش )ؾُٗض( في م٣ٗضه َمؼُهىًّ

 هجاًخا ُمبِهًغا.

:
ً

 ػاصث ػمجغة )هضي( واؾخُغص الهىث ٢اثًل

ل بجهاًخ٪، ل٣ض ؾب٤ وخظعها ؾُٗض، ل٨ً ها هى ًإحي  - عّجِ
ُ
ًبضو ؤهَ٪ ح

ا ال بإؽ ب
ً
 بٌٗ اللهى مٗ٪.بَ٪ بلُىا، بط
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 ضخ٪ الضعوَل:

م ؤه٪ لم حؿ٨ً هىا مً جل٣اِء هٟؿ٪، بل  -
َ
هٍى جخدضر؟! ؤٖل

َ
ًٖ ؤي ل

ا ؤم ال؟ ًبضو ؤهَ٪  ًً اؾخضٖا٥َ ؤخٌض ما. هل ؤزبرجه ؤهَ٪ ؾخ٣ط ي ٖلُه ؤً

زضٖذ ؤخًضا ما باالهخ٣ام، ٞما ؤعاه هىا سخغ اهخ٣ام. ؤلِـ ٦ظل٪ ًا آ٧ل 

 اإلاىحى؟!

ا، بِىما )مداؾً( انُىٗذ ػاص جلٗشم )ٖاص٫( وجهبَّ 
ً
ب ظبِىه ٖغ٢

ا. ًٟ  زباًجا ػاث

:
ً

 الخَٟذ )نابغ( بلى الضعوَل وهى ًخإلم ٢اثًل

 سخغ اهخ٣ام! مً محن بالًبِ ًا مىالها؟ هى اخىا لُىا ٖضاوة بَدض؟! -

:
ً

 الخٟذ الضعوَل ٢اثًل

ًبضو ؤهه ًىظض َمً ٞٗل ال٨شحر بالُب٘، ل٨ً ما ؤحعجب مىه، ٠ُ٦  -

ضمي  ؤجمَّ الٗهض م٘ طل٪ اللٗحن؟! هظا اإلاجز٫ لألؾ٠ ُٞه ما ًالم ال٣لَب وٍُ

 الًمحر!

٧اهذ هظه ال٩لماث ج٣٘ ٖلى ؾم٘ )نابغ( و٦إجها وابل عنام. ٠ُ٦ 

ا ما ٢اله ؤم ال؟!  لهظا الضعوَل الٗلم ب٩ل هظا؟! هل ٌٗجي خ٣ًّ

ْؼٝ مً 
َ
هىا حٗالذ نغزاث )هضي( واهخابتها خالت هُاٍط قضًضٍة وه

ن، ٞجٗل طل٪ الجمُ٘ في طهى٫ٍ مما خضر، ختى جى٠٢ ألاه٠ والٗح

:
ً

 الضعوَل ًٖ ال٣غاءة ٢اثًل

ظوها  -
ُ
ال جساٞىا، بهه مجغص حكخِذ اهدباٍه مً طل٪ الدبِض. هُا ز

 حٛدؿل وآجىوي ب٩ىب ماء ؤ٢غؤ ٖلُه ع٢ُت حكغبها، وبٗضها ؾتهضؤ.

ذ )مداؾً( بالُب٘ لخٟٗل ما ؤمغ به الضعوَل، ؤما )ٖاص٫( ٧ان 
َ
هغول
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ذ الظهً، بِىما )نابغ( ُٖىاه ػاجٛخان، والضعوَل ًىٓغ بلُه جاعة، وبلى 
َّ
ُمكد

 ؤزغي.
ً
 )ٖاص٫( جاعة

رث )مداؾً(  حَّ ذ، ٚو
َ
بٗض مغوع هه٠ ؾاٖت، ٧اهذ )هضي( ٢ض اٚدؿل

ا ٣ٞض ٧اهىا ظالؿحن في جل٪ الهالت، ٧لٌّ مجهم  ًٗ لها زُابها، ؤما الخًىع ظمُ

وظه الكُش )ؾُٗض(، ؤما الضعوَل قاعٌص ُٞما ًسهه، ُٞما حٗلى الضهكت 

ٟاِع١ وظهه ختى ؤمؿ٪ ٧ىب اإلااء وؤههى ال٣غاءة، زم ؤُٖاه 
ُ
ٞابدؿامخه لم ج

 ِٞهَمذ ٞدىاها.
ً
 لـ)مداؾً(. ل٨ً، هٓغ )ٖاص٫( بلحها هٓغة

٢امذ بالُب٘ لُخُٗي )هضي( ٧ىَب اإلااء، والظي اؾدبضلخه بأزغ ٧ان 

ت مً ٢بل، جىاولخه مً ٞى١ طل٪ ال٩ىمىص هذ  بالٛٞغ
َّ
الهٛحر في خحن جسل

ت ممؿ٨ت بال٩ىب  مً ٧ىب الضعوَل، لخىهم الجمُ٘ وهي زاعظت مً الٛٞغ

 ٞاٙع ؤن )هضي( جىاولخه بالُب٘.

:
ً

 هىا همَّ الضعوَل باالههغاٝ ٢اثًل

ِخم هللا  - ؾإخًغ ًٚضا للجلؿت الشاهُت، وبةطن هللا ج٩ىن ألازحرة وٍُ

 الًَٟل واإلاىت.

(، في خحن ب٣َي زًلزتهم، )مداؾً(، اههٝغ الضعوَل والكُش )ؾُٗض

)ٖاص٫( و)نابغ( قاعصي الظهً. )مداؾً( و)ٖاص٫( ًسكُان ٞؿاص 

: بًه 
ً

زُتهما، و)نابغ( ًسص ى اٞخًاح ؤمغه، خُض ٧ان ًدضر هٟؿه ٢اثًل

 الخ٩اًت ًا نابغ، ق٩ل٪ هخخٟطح وال بًه خ٩اًخ٪!

* * * 
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، منزل العائلة القديم*
ً

 *الساعة الواحدة ليًل

ث ٖلى ل٣اء )ٖاص٫( بالضعوَل، و٧ل هظه بٗض  ٗاث التي مغَّ جل٪ الؿَى

ب، بل وحٗغيه 
ُّ
ألاخضار اإلاخهاٖضة، ظٗلذ )ٖاص٫( في خالت مً التر٢

٤َ الاهخ٣ام هظا ؤم ال؟ هل  لهغإ هٟس ي ٦بحر. هل ؤزُإ خُىما ؾلَ٪ ٍَغ

ا ٌٗلم بإمغ طل٪ السخغ؟ وبن ٧ان طل٪ صخُذ، ُٞبضو  الضعوَل هظا خ٣ًّ

ٟ ُُ ِؿض ألامغ ٢بل ظٗل )نابغ( ٌٗتٝر بٟٗلخه. ال، ال ًجب طل٪، ال بض ؤهه ؾ

.٤ د٣َّ
ُ
ه بُجغِمه ٢بل مىجه اإلا

ُ
 ؤن ًغوي ما خضر، ؤن ٌكَهَض لؿاه

٨غ )ٖاص٫( بٗضما صل٠ اإلاجز٫، وها هى  ِٞ ٧اهذ هظه الهغاٖاث جلخ٣ِم 

غي ؤًً طهب؟ 
ُ
ب )ٖاص٫( مً طل٪، ج ًىاصي )بىقُٗب(، ل٨ً ال ُمجُب. حعجَّ

٨ِمل )ٖاص٫(  ٞهى ال  ًُ ٌٗٝغ ؤخًضا وال ش يَء هىا. عجًبا! ؤًً طل٪ الـ...؟! لم 

حؿائله، لُلخٟذ خىله وبطا به ًجض )بىقُٗب( ًجلـ في اإلا٣ٗض الدكبي 

ت.  صزان الخبٜ لُهى٘ يباًبا ٌٛل٠ الٛٞغ
ُ

 الٗخ٤ُ ًىٟض

 و٠٢ )ٖاص٫( مكضوًها:

خ٨ل وبهَذ صازل؟! -  ٦ىذ ٞحن ًا بىقُٗب؟ واػاي مكٞى

ا مىظ و٢ذ، ًبضو ؤهَ٪ لم جَغوي، ٞل٣ض ٦ىذ قاعَص الظهً ًا ؤها هى -

 نض٣ًي.

 صزلذ البِذ وبهَذ م٩ىهدل مىظىص. -
ً

 ؤها ًٞٗل

 الُىم ًا نض٣ًي له ؤزغ بالٜ ٖلُ٪، صَٖ٪ مً هظا  -
َ

ًبضو ؤن ما خضر

ض بجمام ال٣ُـ ٦ما حٗلم.  الهغاء وهُا، ٞال٣مغ ا٦خمَل واللُلت مٖى

هىٗمل مٗاه بًه؟! الغاظل صه ه٨ُكٟىا! ال مل هاس ي، ل٨ً الضعوَل  -

٦مان ؤها مىضهل، اػاي ٧اهذ هضي بدخ٩لم بهىج٪؟! ٢ِضعْث اػاي جخ٩لم ٖلى 
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ه بن الجً اإلاخلبـ بـ هى اللي ٣ًضع ٌٗمل صه.  لؿاجها؟! اللي ؤٖٞغ

 ضخ٪ )بىقُٗب( ؾازًغا:

 ما ػالذ حؿائالج٪ ٦شحرة، هل حك٪ في ٢ضعاحي؟! -

 ال مل مؿإلت ق٪، ل٨ً... -

ا؟ -
ً
 جسص ى الضعوَل بط

خه الجهاعصه، آه زا٠ً ٨ًك٠ ؤمغها. -  بهغاخت، بٗض اللي قٞى

:
ً

ئ ًٖ ؤمٍغ زٟي، ختى ؤعصٝ ٢اثًل ىّبِ
ًُ  جىالذ ضخ٩اث )بىقُٗب(، مما 

ا، ل٣ض جىلُُذ ؤمَغه. -
ً
ـَ ؤمغ الضعوَل بط  ٞلخي

 هىا و٠٢ )ٖاص٫( ٞاًٚغا ٞاَهه:

 ٖملذ بًه في الضعوَل؟! -

م ٖملي، ولً ؤظَٗل ؤي مسلى١ ال ٌٗىَُ٪ آلان ما - جّمِ
ُ
طا ٞٗلذ، ؤها ؤ

ًاا، ٖلُىا بجمام ٣َـ 
ُّ
ِٟؿضه. هل ؾمَٗذ طل٪؟! هُا ٦ٟا٥َ جل٩ ًُ

 ، ضه، لخخجؿض عوح مىا٫ بجؿض هضي. هُا ؤؾٕغ الى٨غوماوؿغ، الُىم مٖى

ٛاِصعها مهما خضر ومهما ؾمٗذ ؤو عؤًذ.
ُ
 ٠٢ِ بجىاعي في هظه الضاثغة وال ح

 

م )ٖاص٫( و٢لب ًَ ٧ل ج٣ضَّ َ
ي بالدٝى الظي ؾ٨ ص ِ

َ
ٌُ ومًلمده ح ه ًيخٟ

زلجٍت به، زم زُا زُىاث ز٣ُلت لُضل٠ بلى جل٪ الضاثغة التي جخىؾُها 

 
َ

ت، و٠٢ بت والهلبان اإلا٣ٗٞى الىجمت الدماؾُت وبٌٗ الًُلؾم الٍٛغ

ا ٖىضما قاهض 
ً
 ظىاع ألازغي. ٧ان ًخهبب ٖغ٢

َ
م ٧لخا ٢ضمُه الىاخضة ًُ ً

ذ َُ ِل
ُ
جه ٚهت مً طل٪  جل٪ الخىاثِ ٢ض َ

َ
ظمُٗها باللىن ألاؾىص، ؤزظ

غي متى ٞٗل )بىقُٗب( ٧ل 
ُ
ً مىظىًصا باألمـ. ج

ُ
اإلاىٓغ بالُب٘، والظي لم ٨ً
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ر )ٖاص٫( هٟؿه، ختى ٢ُ٘ ٖلُه طل٪ نىث )بىقُٗب(  طل٪؟! ه٨ظا خضَّ

ٍج مً آلاعامُت ؤو  ظة الٛامًت، والتي ما ٧اهذ ؾىي مٍؼ ًصا جل٪ الخٍٗى ُمغّصِ

ه قًِئا مما الٗبراهُت، لظل
َ
٪ ٧ان ًغصص )ٖاص٫( زل٠ )بىقُٗب( وال ٣ًٟ

 ٣ًى٫.

 نىث )بىقُٗب( 
َ

٧اهذ الًٓل٫ الؿىصاء جدىُم خى٫ الضاثغة، و٧لما ًٖل

ا  ًُّ ػاص جدل٤ُ الًٓل٫ وزىٝ )ٖاص٫(، ٧ان )بىقُٗب( ًغجضي ظلباًبا مٛغب

٘ ٧لخا  ا. ٧ان ًٞغ بت وشخىب واضح ظضًّ ؤؾىص ووظهه حٗلىه نٟغة ٍٚغ

ؽ، ختى صوي نىث ػثحر ؤؾض، طعاُٖه و٦إ ه لص يٍء ُم٣ضَّ
َ
م جبجُل ٣ّضِ ًُ هه 

ا مً الؿبإ ٢ض اخخلَّ البِذ. ػاص زىٝ  ًٗ لُدبٗه ػثحٌر جلى آلازغ، و٦إن ٢ُُ

ظجه، ختى هضؤث الؿبإ وعخلذ  )ٖاص٫( ُٞما ٧ان )بىقُٗب( ًخلى حٍٗى

٘ ُٖيُه، ٞةطا به ًغي )مىا٫( ج٠٣ ؤمامه. ْلَّ ًٟغ٥  الًٓل٫ الؿىصاء، لحٞر

 ٤ ِ
ّ
دل

ُ
ا مما ًغاه. بجها )مىا٫( ج ُٖيُه ب٩لخا ًضًه ٚحر مهض١، ختى جإ٦ض خ٣ًّ

ؤمامه في زىٍب وعصّيٍ جىازَغث ٖلُه بً٘ ٢ُغاٍث مً الضماء، وجىٓغ بلُه 

 صون ؤن ًسُى زاعط 
ً

ب الىجضة. ا٢ترَب )ٖاص٫( ٢لًُل
ُ
باؾخجضاٍء و٦إجها جُل

 هىعي ها٣ًَا:الضاثغة، ٞمضَّ ًضه لها، وبطا بهىث )بىقُٗب( الجم

ضَّ ل٪، ٞلُىِخم  - ِٖ
ُ
ؤًتها الغوح اإلاٗظبت، اؾ٨جي طل٪ الجؿض الظي ؤ

٣ي واعَخلي ب٣ىة. ػاظاصام، باٞاعباؽ! هُا  ِ
ّ
ض آ٧ل اإلاىحى. هُا خل مّجِ

ُ
اهخ٣امىا وه

ضي في هضي واخُهلي ٖلى الاهخ٣ام. بد٤ِّ آ٧ل اإلاىحى والًٓل٫ الؿىصاء،  ججؿَّ

٣ي! ِ
ّ
٣ي خل ِ

ّ
 خل

ذ عوح )مىا٫( ٞجإة صون ٧لمٍت واخضة، و٦إن )ٖاص٫( ٢ض عآها 
َ
هىا ازخٟ

، زم الخٟذ بلى )بىقُٗب(  ذ ُٖىاه بالضمٕى
َ
لُدُا ٖظابه مغة ؤزغي، اٚغوع٢
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ه  لحراه زاعًظا مً الضاثغة مخجًها بلى م٣ٗضه ًلخ٣ِ ؤهٟاؾه و٦إهه زاعٌط لخّىِ

غ. ٍٕ مٍغ  مً نغا

ل نامًخا  مكضوًها مما عآه لخىه، ختى ظلـ )ٖاص٫( ٖلى م٣ٍٗض آزغ ْو

 هٓغ بلُه )بىقُٗب( ؾازًغا:

هل ما ػلذ ال جهض١ ما عؤًخه ؤم ٧ان ًىظض ِسجا٫ في ٣ٖل٪ بحن  -

ب لي؟! ِ
ّ
١ وُم٨ظ  ُمهّضِ

٧ان )ٖاص٫( ما ػا٫ ٞا٢ًضا زباجه الىٟس ي بٗض مغوعه بخل٪ الخجغبت التي 

 
ً

 :ال ًهض٢ها ٣ٖل، ختى ٚحر مجغي الخضًض بؿااله ًٖ الضعوَل ٢اثًل

ذ بهه ه٨ُك٠ ؤمغها؟ -  ٖملذ بًه م٘ الضعوَل بٗض ما ٖٞغ

٧اهذ هظه ال٩لماث ٦ُٟلت إلضخا٥ )بىقُٗب( ختى ْهغث هىاظظه، 

خه هظه.  مما ظٗل )ٖاص٫( ًخإ٠ٞ مً سدٍغ

 مم٨ً ؤٞهم لُه بخطخ٪ وؤها بؿإل٪ ًٖ الضعوَل؟! -

ٜ هٓغ بلُه )بىقُٗب( وهى ًضؽُّ ًضه في ظُب ظلبابه ُمسِغًظا لٟاٞت جب

:
ً

 وحهم بةقٗالها ٢اثًل

ٗاٍث ٢لُلت. -  ألهجي جسلهُذ مً الضعوَل مىظ ؾَى

ا وؤنابخه خالت مً الهل٘: ًٟ  هىا هبَّ )ٖاص٫( وا٢

 بخ٣ى٫ بًه؟! ٢خلذ الضعوَل؟ لُه؟! -

ً و٦إن بغا٦حن الٗالم جشىع مجهما.  هٓغ بلُه )بىقُٗب( بُٗىحن خمغاٍو

 ؤ٦ثر مما ًيبغي له، ولً  -
َ

 الُضًً ٢خلُخه ألهه ِٖغٝ
َ
 م٨خٝى

َ
ؤ٠٢ِ

ا وؤها ؤعي ٖملي ًٟكل. ًٟ  يُٗ
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نغر )ٖاص٫( وخاو٫ ؤن ًمؿ٪ بغ٢بخه بٗضما اهخاَبخه خالت هُاٍط 

هبُت:  ٖو

اء! لُه ٢َخلذ الضعوَل؟! ٧ان  - اخىا بىيخ٣م مً الٓالم مل مً ألابٍغ

٣ت جاهُت. بهَذ مجغم، مجغم!  مم٨ً جبٗضه بإي ٍَغ

ض ًض  ِٗ ب
ًُ  )ٖاص٫( ًٖ ٖى٣ه في ًٚب:صوث ضخ٩اث )بىقُٗب( وهى 

و مً نابغ، ؤلِـ هظا  -
ُّ
ؤها آلان مجغم بٗضما ؤوق٨َذ ٖلى الخسل

 ظغًما؟!

جلٗشم )ٖاص٫( وهى ًضوع خى٫ الُاولت التي جىؾُذ اإلا٩ان، زم وي٘ 

ا مً جىاػهه اإلا٣ٟىص. ًً  ٧لخا ًضًه ُمخ٨ًئا ٖلحها لٗله ٌؿخُٗض بٗ

ؿخد٤ ال٣خل ملُىن مغة وبهَذ  - ٖاٝع ٦ضه، ل٨ً نابغ مجغم، َو

 الضعوَل ملىف طهب، صه عاظل نالح وبخإ عبىا.

:
ً

 ا٢ترب مىه )بىقُٗب( ؾازًغا ومغبًخا ٖلى ٦خٟه ٢اثًل

ٗلم ؤ٦ثر مما  - لظل٪ ٧ان ٖلُه ؤن ٣ًط ي هدبه. هظا الضعوَل نالح َو

ًيبغي له، ب٨ٗـ الكُش ؾُٗض الظي ال ٌٗلم مشله، لظل٪ ٧ان ال بض مً 

ى ٖلُه  ال٣ًاء ٖلُه، وها ؤها طا ٤ٍ في مجزله ٢ط َ جسلهُذ مىه بةقٗا٫ خٍغ

لى زاصمه.  ٖو

:
ً

 هٓغ )ٖاص٫( بلُه بسٝى وخؿغة ٢اثًل

٤ صه؟ -  امتى ٖملذ الخٍغ

 ضخ٪ )بىقُٗب(:

مىظ ؾاٖخحن ٖلى ؤ٦ثر جدضًض، وبالُب٘ لم ًىُج مىه، وبال ٦ىذ ٖلمُذ  -

ؤن  طل٪. آلان اؾمٗجي ظًُضا، ًبضو ؤهَ٪ ٢ض ؤ٣ًىَذ ؤهجي ال ؤمؼح، ٖلُىا
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٤ مىا٫ ًٚضا ٖلى ظؿض هضي، لظل٪ ال بض ؤن ج٩ىن مىظىًصا في  ُِ وؿدى

ِخم مهمخىا. وبٗضها ؾُمىث نابغ، ل٨ً لِـ 
ُ
اإلاؿاء ٖىض مجز٫ ٖمخ٪ ختى ه

لُذ 
َ
ض ؤمام٨م. هُا اجغ٦جي آلان، ٞل٣ض مل غاها جخجؿَّ ٢بل ؤن ٌؿَم٘ زُُئخه ٍو

ت في الؿم الظي  الُىم مً ٧ل ش يٍء وال جخل٨إ ٦ٗاصج٪، ٞالُىم آزغ ظٖغ

 ؾُِٟخ٪ به.

٘ )ٖاص٫( عؤؾه زم ٢ا٫:  ٞع

ذ  - ؾاا٫ ؤزحر ٢بل ما ؤمص ي، هى الؿم صه مم٨ً ًخ٨ِك٠ في حكٍغ

 الجشت لى خض ق٪ في مىث نابغ؟

:
ً

 ابدؿم )بىقُٗب( ٢اثًل

دا٫ ا٦دكاٞه ؤو ْهىع  -
ُ
غُه بكغيٌّ مشل٨م، ومً اإلا ِ

ًّ د ًُ هظا الؿم لم 

)ص٩ًاعابُا(، قُُان الؿمىم ؤٖغاى جىحي بإهه مؿمىم. ل٣ض نىٗه 

ل له. ى إلاسلى١ٍ الخىنُّ ٓم، ولً ًدؿجَّ  ألٖا

ب، ل٨ً ًٖ  ا مً ُٞلم ٖع ًٗ و٠٢ )ٖاص٫( مكضوًها و٦إهه ٌكاهض م٣ُ

ضٖى بلى الجىىن! ب هظا، ل٣ض ٖاٌل ما ال ًهض٢ه ٣ٖل، بل ٍو  ؤي ٖع

ًَ مازًغا  ا زلٟه )بىقُٗب( بٗضما ؤ٣ً
ً
زغط )ٖاص٫( مً بِذ الٗاثلت جاع٧

ُٗحها مبرعاث ؤهه ؤز ُإ بالخٗاون مٗه. ٧ان ًدضر هٟؿه، بل ًلىمها جاعة، َو

 ؤزغي، ل٨ً ما ؤو٢٘ في ٢لبه الخؼن طل٪ الضعوَل الُُب. ما 
ً
واهُت جاعة

ا؟! ل٣ض ؤعاص الاهخ٣ام مً )نابغ( ٣ِٞ ألن عوخه ال٣ظعة حؿخد٤ 
ً
طهبه بط

ان طل٪ وؤ٦ثر. ل٨ً ًبضو ؤن ل٩ل مٗغ٦ت ضخاًا ال طهب لهم، والضعوَل ٧

ا هٟؿه ختى ونل 
ً
ضخُت مٗغ٦ت الاهخ٣ام. ه٨ظا ٧ان ٌؿحر )ٖاص٫( مدضز

ه ب٩لمٍت ألخض.  مجزله وصل٠ بلى حجغجه صون ؤن ًخٟىَّ
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 ختى ؤزغط هاجٟه وهمَّ بالخضًض م٘ ٖمخه:

ؤًىه ًا ٖمتي، زًلم ب٨غة هُسلو ٧ل ش يء. زلي بال٪، ٦ضه  -

اث بخاٖت الؿم زلهذ، اوعي جيس ي جخسلص ي مً ؤلاػا ػة يغوعي، الجٖغ

 مل ٖاًؼ ؤزغ لها.

ىبت بجض وعوخىا  - ت ًا ٖاص٫، وؤهى الجهاعصه هَؼٝ ٦خحر، و٦ىذ مٖغ ٖاٞع

 للض٦خىع، ولؿه عاظٗحن مً ؾاٖخحن بـ.

 بخ٣ىلي هَؼٝ! َُب الض٦خىع ٢ا٫ بًه؟ -

ًبا، وختى جدلُل الضم  - ت جدالُل وؤقٗاث، و٢ا٫ ال٨بض ج٣ٍغ ٖمل قٍى

بت، وؤهى صلى٢  تي هاًم.مُلٗل ُٞه خاظت ٍٚغ

م٣ٗى٫ صه! بىقُٗب ٖىضه خ٤ إلاا ٢ا٫ لي الؿم صه اؾخدالت  -

 ًخ٨ك٠. ٖمىًما ب٨غة ه٩ىن ٖىض٥ ٖكان هىهي الخ٩اًت ب٣ى، ؤها حٗبذ!

 ٧لىا حٗبىا، خؿبي هللا ووٗم الى٦ُل! مخخإزغف ًا ٖاص٫. -

ل مكضوًها لبً٘ ص٢اث٤ وهى ًخظ٦غ ٦ًلم  ؤٚل٤ )ٖاص٫( هاجٟه ْو

وؤن مً نىٗه الكُُان )ص٩ًاعابُا(، وؤ٣ًً  )بىقُٗب( ًٖ طل٪ الؿم،

َٕ عوخه زاصًما لٗالم مجهى٫، وعبما ًإحي الُىم الظي ًٟى١ُ  بظل٪ ؤهه ٢ض با

م، ًٞل مجا٫ للتراظ٘، ٨ٞما ؤزبره )بىقُٗب( مً 
َ
ُٞه )بىقُٗب( ب٩ل ما ٌٗل

غ في الاوسخاب.
َّ
 ٢بل ؤن عوخه ؾخ٩ىن الشمً بطا ٨ٞ

ذ عؤؾه باأل٩ٞاع وؤؾَغ 
َ
الىىم طل٪ الجضا٫ بحن الًمحر والخ٣ُ٣ت هىا ز٣ُل

 في هىٍم ٖم٤ُ.
َّ
ِ ٗذ ظٟىهه عاًت الاؾدؿًلم ٚو  اإلااإلات، ختى ٞع

* * * 
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 *الثاهية ظهًزا، منزل )صابز املنشاوي(*

ب، 
ُّ
ج مً الغجابت والتر٢ ٧اهذ الخُاة ٧الٗاصة في بِذ )نابغ( جٓهغ ٦مٍؼ

وؤ٢ٗضه باإلاجز٫، ختى ًٞل ش يء ظضًض ؾىي طل٪ اإلاغى الظي صاهم )نابغ( 

ض ٦ما ٧ان، ًٞل  ُٗ ٖمله ايُغ بلى ؤن ًُلب بظاػة مغيُت، ٞـ)نابغ( لم ٌ

٣ت الؿىء، وال ال٣ُام بٗمله الظي ٧ان ًخإ٠ٞ مىه،  وظىص آلان للؿهغ م٘ ٞع

ذ الٟغاف، حص ي جل٪ الهاالث الؿىصاء ؤؾٟل ُٖيُه بدالت  ٞهى آلان ٍَغ

ًلِػمه مً ؤؾبٕى ًُ مط ى. ٧ان ٌكٗغ بدغاعة ظؿضه  مغيُت اهخابخه وؤع١ بضؤ 

َٗغى ٖلى َبِب ال  ٌُ ب في طل٪ ؤهه ٖىضما  و٦إهه ٌٗاوي ٞىعة بغ٧ان، والٍٛغ

ج٣غؤ ؤظهؼة ٢ُاؽ الخغاعة قًِئا ٚحر اٖخُاصي، بل الُبِب ًجض ٧ل ش يٍء 

 ظًُضا، بل ؤ٦ثر مً ظُض.

ل، ٧اهذ )مداؾً( جًلػمه بالُب٘  ُٗ جهٌ )نابغ( مً ٞغاقه وهى ٌؿ

٠ ًٖ ؾااله: ٠ُ٦ وحُٗي له ألاصٍو
ُ
ى بها الُبِب، ولم ج٨ ت التي ؤوص َ

ٌكٗغ آلان؟ بل و٧اهذ تهخم بجمُ٘ جٟانُل َٗامه وقغابه وعٖاًخه، ختى 

اه  ً ٠ُ٦ ؤجها جٖغ ؾمٗخه آلان وهى ًدضر نض٣ًه )مدغوؽ( ٖجها ٖو

وحؿهغ ٖلى عاخخه في خحن ٧اهذ مٗاملخه لها ؾِئت ٖلى الضوام. ٧ان ًمضح 

ه وجسص ى ٖلُه بل جضٖى له بىاٞغ الصخت، وؤجها زل٣ها مٗه و٠ُ٦ حٗامل

 ِوَٗم الؼوظت الهالخت.

ضم  عي اوكٛالها ٖو ٧ان هظا اإلاضًذ ًدؿلل بلى ؾم٘ )مداؾً( وهي جخضَّ

 و٦إن جغجِباث ال٣ضع ظمُٗها 
ً
ؾماٖها طل٪ الخضًض، بل ٧اهذ جبدؿم ٞغخت

 لهالخها، ٞها هى )نابغ( ًمضح ٞحها لهض٤ً ٖمغه وع٤ُٞ الؿىء 
ُّ

جه٠ُ

ًبا،  )مدغوؽ(، ومشل هظه الكهاصة ج٩ىن لهالخها بطا ما جمَّ مسُُها ٢ٍغ
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ا.
ً
٪ في الؼوظت الهالخت بط

ُ
 ٞمً ؾِك

اًء مً خؿاء الضظاط الؿازً وصلٟذ بلى  زغَظذ مً اإلاُبش جدمل ٖو

 الغصهت التي ٣ًب٘ ٞحها )نابغ( ؤمام الخلٟاػ، لخدضزه ٢اثلت:

غ٥ وبهَذ حٗبان؟! ؤها ٖم - مذ مً ؾٍغ
ُ
لذ ل٪ قىعبت ؤهى، بإل٠ لُه ٢

 هىا. ًًل ٖكان جا٧ل وجازض الضوا ػي ما الض٦خىع ٢ا٫.

 هٓغ بلحها بىص:

ت، ؤها خاؾـ بوي حٗبخ٪ ٦خحر،  - لُه بـ جاٖبت هٟؿ٪ مٗاًا! ٖاٞع

 مل بـ الجهاعصه، ال خُاجىا ٧لها.

 بما ٣ًى٫:
ٌ
 هٓغث بلُه و٦إجها مخإزغة

ا حٗب٪ عاخت، ًًل ب٣ى ٖكان جا٧ل  - ت.ًا ؤزٍى ذ قٍى  وجٍغ

همَّ )نابغ( بلى الُٗام وبضؤ ًدىاو٫ بً٘ مًل٤ٖ مً الخؿاء، ل٨ً 

ا بلى  ًٖ  بجؿضه وقٗغ و٦إهه في خالت ٚشُان، ٞجهٌ مؿغ
ً
 وظض عظٟت

ً
ٞجإة

نِب 
ُ
٨ِه ختى ؤ ُّٖ الخمام ومً زلٟه )مداؾً(، لُخٟاظإ هي ألازغي بخى

ذ طل٪ الخىى الىعصي. 
َّ
ُ غث الضماء ٖلى نضعه ٚو

َ
٧اهذ بال٣يء وجىاز

 ؤهٟاؾه مخ٣ُٗت، ٌٗلى نضعه زم حهبِ.

:
ً

 هىا اعحٗض ٢اثًل

 بًه اللي بُدهل لي صه؟! ؤها همىث وال بًه؟! -

ذ ًٖ هاجٟها 
َ
هٓغث )مداؾً( بخىظـ وؤزغظخه مً الخمام، زم بدش

لبذ )ٖاص٫( ؤن ٌؿٕغ بالخًىع ٢اثلت:  َو

ت، ٖم٪ نابغ حٗبان ٢ىي والػم ًغوح  - ؤًىه ًا ٖاص٫، حٗا٫َ بؿٖغ

 ٦خىع.للض
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 ٖلحها جىٓغ باؾخجضاء الغخمت، بل وحك٨غ 
ً
٧اهذ ٖحن )نابغ( مٗل٣ت

ضِع٥ ؤجها ُتهاِج٠ )ٖاص٫( ألهه ؤزبرها ؤن )نابغ(  ًُ ا، لم  ًً ها ٖلحها ؤً زٞى

ا، ٞهظه ًٖلمت  ًٖ ٣يء صًما، وبطا خضر طل٪ ٖلحها ؤن جسبره لُدًغ مؿغ َُ ؾ

 ٢ا٫ ٖجها )بىقُٗب(.

ٌِ مً الى٢ذ بال خىالي هه٠ ؾاٖ ت و٧ان ظغؽ البِذ ًضوي لم ًم

ا ًاصي صوعه هى آلازغ ببراٖت.
ً
ا ملهٞى ًٖ  ُمِٗلًىا ٢ضوم )ٖاص٫(، لُضل٠ مؿغ

:
ً

 ا٢ترب )ٖاص٫( مً )نابغ( ٢اثًل

 ؾًلمخ٪ ًا ٖم نابغ، زحر مال٪؟! -

ٗذ صم، وإلاا  - مل ٖاٝع ًا ٖاص٫ بًه ظغالي ًا ابجي، ٞجإة ل٣ُخجي عظَّ

ٟذ ل٣ُذ الض٦خىع ب٣ُى٫ مِٟل خاظت، 
َ

 ووال خض ٖاٝع ٖىضي بًه.٦ك

 ونىث خكغظٍت مسٍُٟت جسغط مً 
ً
ت  ٢ٍى

ً
هىا ٌؿم٘ الجمُ٘ ػمجغة

ا بال٣ضع  ًٟ ت. ٧ان الهىث مسُ ت )هضي(، لُلخٟذ زًلزتهم هدى باب الٛٞغ ٚٞغ

ا لُخ٩ِئ ٖلى )مداؾً( لُدبحن  ًٟ الظي ظٗل )نابغ( ال ٌكٗغ بمغيه وحهم وا٢

 ؤمغ ابيخه.

ت، ل٨ً لم ا بلى الٛٞغ ًٗ ًجضوا )هضي( ٖلى ٞغاقها ٧الٗاصة.  صلٟىا ظمُ

٣ها مً )نابغ( بٗض ؤن الخٟخىا ولم ًجضوها،  هىا ؤزظث قه٣ت الدٝى ٍَغ

 ل٨ً طل٪ الهىث ال٣اصم مً ؤٖلى ظظب اهدباه الجمُ٘.

ت، باؾُت طعاٖحها، قٗغها  ٣ت ٖلى ؾ٠٣ الٛٞغ
َّ
٧اهذ )هضي( ُمٗل

ا  ًٟ إ. ٧ان اإلاكهض مسُ و٦إجهم ميؿض٫ وؤزظث ويُٗت الهلب والاؾتٞر

ب، ختى ٢ُ٘ ٧ل طل٪ نىث )مىا٫(!  صازل ؤخض ؤًٞلم الٖغ
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هىا ٧اص )نابغ( ٣ًٟض ٣ٖله وهى ٌؿم٘ نىث ابيخه الغاخلت )مىا٫( 

 ًسغط مً )هضي( ٢اثلت:

نابغ، بهَذ زًلم مل هخ٣ضع جئظي خض جاوي ٚحري، بهَذ ٢اجل ٢اجل  -

 ٢اجل!

ب للجمُ٘ بالُب٘، ٞـ)مداؾً( و)ٖاص٫( ٖلى الغ  ٚم مً اإلاكهض مٖغ

هم وصهكتهم بالُب٘. وهظا  ؿَب٤ باألمغ ٞةن طل٪ لم ًمُذ زٞى
ُ
لمهما اإلا ِٖ

٤ صعبها  ض، وؤن زُت الاهخ٣ام حؿحر ٞو ؤزبَذ ؤن )بىقُٗب( ؾاخغ مٍغ

 الصخُذ جماًما.

ؤمؿ٪ )نابغ( ٢لَبه بُضه، ٞل٣ض ؤزظث مىه الضهكت مبلٛها ختى ٧اص 

اإلا٣ٗض زلٟه، نىث يغباث ٢لبه ًستر١ آلاطان. هىي بجؿضه ٖلى طل٪ 

ُٞما ٧ان ظؿض )هضي( ًإزظ وي٘ الهبٍى بلى ألاؾٟل، لخهبذ في مىاظهخه 

ُىحها بًُاوان ٦جشت ٢اصمت مً  خان ًٖ ألاعى ٖو ٖى في خحن ؤن ٢ضمحها مٞغ

 عخلت ٖبىٍع بلى بغػر الٗالم آلازغ.

غ مجها في هُئت عظٟت جاعة، وهٓغاث 
ُ
ُ٣ ًَ ٧اهذ )مداؾً( ج٠٣ والدٝى 

 ؤزغي، 
ً
ا بلى مدبىبخه ػاجٛت جاعة

ً
ُٞما ٧ان )ٖاص٫( ٣ًُخل خىًِىا وقى٢

الغاخلت، والتي ٌؿم٘ نىتها آلان، بل بن صحَّ ال٣ى٫، ؾٝى ٌِٗل مٗها 

 جل٪ اإلاٗاهاة وال٩اعزت.

 ٧ان الجمُ٘ في خالت جغ٢ب، ختى الخ٣ُذ )مىا٫( َٝغ الخضًض ٢اثلت:

ض بهَذ ٢خلخجي ًا نابغ، مل بـ ٦ىذ ؾبب في اهخداعي، أل ٦ىذ ؤلاً -

ىذ بيخ٪؟!
ُ
٦ 

ً
ا؟! ٌٗجي ًٞٗل  ؤبٍى

ً
ِزخجي. بهَذ ًٞٗل  ال٣ظعة اللي لّىِ
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، لخٓهغ ٖلُه  وظه )نابغ( هىا حٗلىه ػع٢ت وحكىج، بل ًٖلماث الدٝى

عظٟت الخٓها )ٖاص٫( ٖىضما ؤنغَّ بخٗل٤ُ ُٖىِه ٖلُه لحري جإزحر جل٪ 

 الهضمت.

ذ )مىا٫(:
َ
 ؤ٦مل

ىن ُٞه قهىص ٖلى مىج٪، ؤها عظٗذ ؤهخ٣م مى٪ بةًضي، و٧ان الػم ٩ً -

اص٫. ٖاص٫ اللي  وم٩ىهدل هًلقي ؤًٞل مً ؤ٦تر اجىحن مىحي ٦َؿغُهم، ؤمي ٖو

ٌ بًه لخض ما  ًخه إلاا اج٣ضم لي ًسُبجي، وم٩اول ٌٗٝغ ؾبب الٞغ ٞع

اهخدغث. وؤمي اإلاؿ٨ُىت اللي بخلىم هٟؿها مً ًىم ما اٖتَرٞذ لها بٗملخ٪ 

 ال٣ظعة واللي صٞٗخجي لًلهخداع.

ٟاظإ بـ)ٖاص٫( وهى  هىا هبَّ  ُُ ت، ل  الهغوب مً الٛٞغ
ً

ا مداوال ًٟ )نابغ( وا٢

 لًُٗها 
ً
 في م٣ٗضه في خحن ؤزغَط ؾ٨ًُىا نٛحرة

ً
جِلؿه ٖىىة ِصب ٖلُه وٍُ ًَ

:
ً

 ٖلى ٖى٣ه، وبالُض ألازغي ؤزغط هاجٟه وويٗه في خالت الدسجُل ٢اثًل

و ٖلُ٪ مل هخإزغ! -
َّ
 ٞا٦غ هٟؿ٪ هتهغب؟! ال، لى ٞحها مىحي وؤزل

 نغزذ )مداؾً(:

 ال ًا ٖاص٫، بًلف جغوح في ٧لب ػي صه. -

١ ما ًضوع خىله، ختى ٢الذ: هّضِ ًُ  هٓغ بلحها )نابغ( بٟٕؼ و٦إهه ال 

غ. -  هى ٦ضه ؤو ٦ضه مُذ، ل٨ً بًلف جىسخ بًض٥ بضمه الٞؼ

ت جدؿا٢ِ مً جل٣اء هٟؿها، ختى نىث  اث الٛٞغ ٧اهذ بٌٗ مدخٍى

ٍض ًضوي، لخ٨مل  خضًثها: )مىا٫( ٧ان بمشابت ٖع

هاث بخٗمل  - بت بًه اللي بخٗمله مٗاًا، وهل ٧ل ألابَّ ٦ىذ مل مؿخٖى

٪ ٦ضه. مً ؤو٫ مغة ٞحها إلاا ؤمي وؤزتي زغظىا و٦ىذ لىخضي في البِذ  ٍػ
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مٗا٥، وزغظذ مً الخمام ؤوك٠ قٗغي ػي ؤي بيذ في بُتها وخاؾت 

بت ال ُى٪ بىٓغاتها الٍٛغ لي بإمان ؤبىها، ًىمها بضؤث بًض٥ جلمؿجي، ٖو

ا. ًىم بًض٥ ما لىزذ ظؿمي،  م٩ىهدل ؤٖٝغ مٗىاها، ألوي مل هدىن ؤبٍى

ا وجخدغف بُا؟!  و٢تها بضؤث ؤق٪، اػاي ؤبٍى

:
ً

 هٓغ )نابغ( خىله وبضؤ ًتزاًض ؾٗاله و٢ُغاث الضم جدىازغ مىه ٢اثًل

 ؤها ااااا... -

 )مىا٫(:

بهَذ بًه! بهَذ مل بوؿان وال ؤب! بٗضها ٦ىذ بدخٗمض جدِ ألمي  -

زتي مىىم ٖكان جىٟغص بُا ؤها، بيخ٪! مل ٢اصعة ؤوس ى ًىم ما وؤ

 اٚخهبخجي...

م زضحها بٗى٠، في خحن اجهاَع )ٖاص٫( في ب٩اثه 
ُ
هىا و٢ٟذ )مداؾً( جلُ

ا ب٣ىجه ٖلى )نابغ( ختى ال حهغب مىه.
ً
 ياُٚ

ب:
َّ
ٗظ

ُ
 جابٗذ )مىا٫( ؤو قبدها اإلا

ىزت، ٧اهذ ًىمها م٩اهدل ٢ُغاث صمي اللي ؾالذ ٚحر ؤبىج٪ اإلال -

قهىج٪ وزؿخ٪ مخم٨ىت مجي في ٧ل ه٣ُت صم! صه زًلوي ؤ٦غه خُاحي، ختى 

ٖاص٫ ابً ٖمتي، ؤلاوؿان الىخُض اللي خبِخه وخبجي، خغمخجي مىه 

بىؾازخ٪. بٗضها ٢غعث ؤهغب مى٪، زهىًنا إلاا هضصججي بُهضي، به٪ 

م هخٗمل مٗاها هٟـ اللي ٖملخه مٗاًا، وؤمي هخخسلو مجها. و٢تها ٦ىذ الػ 

ؤ٢َبل خل مً اجىحن، بما ؤ٦مل في وؾازخ٪ و٢ظاعج٪ ؤو ؤ٢ى٫ لخض مً 

ا!  الُٗلت. ل٨ً لى ٢لذ، هل هُهض٢ىوي؟! ؤ٦ُض أل، ألن الُبُعي به٪ ؤبٍى

ت به٪ هخًلقي ملُىن ؾ٨ت تهغب مجها، ؤبؿُها ػي ما  وبغيه ألوي ٖاٞع

خهاب لٗاص٫ ابً زالي وجَٟطخىا. ٤ تهمت الٚا َّٟ  هضصججي به٪ جل
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)مداؾً( ٌٗلى ُٞما ؤ٣ًً )نابغ( ؤهه ٖلى مكاٝع الجهاًت،  ٧ان هدُب

لم ٨ًً ًهض١ ما ًدضر، ٠ُ٦ ججؿضث عوح )مىا٫( هىا في )هضي(؟ 

خه و٧اهذ  ٠ُ٦؟! ل٨ً ٢ٟؼث بلُه جل٪ اللُلت التي اقخٗلذ الىحران في ٚٞغ

٨ُخب ٖلى اإلاغآة وخضها جتهمه بال٣خل، وخاو٫ هى ج٨ظًب ما ًدضر 
َ
الضماء ج

 ًَّ ب به. خُجها، ْو َٖ  ؤن الجً الؿا٦ً بهضي هى مً ًخًل

 ؤ٦ملذ )مىا٫( وهى ما ػا٫ ٞا٢ًضا الاؾدُٗاب:

ذ خبىب الؿم اللي  - و٢تها ٢غعث ؤجسلو مً خُاحي، وعوخذ اقتًر

 ؤزضث الخبىب. ل٨ً 
ً

ًٗل الًٟلخحن ٖىضها بِؿخسضمىها لٟحران ال٣مذ، ٞو

ىم مىحي ٢بلها ٦خبذ ٧ل ش يء خَهل في ؤظىضة ػع٢اء وزبُتها في صوالب ي، ٍو

بضؤث ؤٖغاى الؿم، وزًلم ٦ىذ ٖلى وق٪ الجهاًت. ٞا٦غ الُىم صه وال 

 وؿِخه؟!

ذ )مداؾً( ٢اثلت:
َ
 ب٨

مى٪ هلل! عبىا ًيخ٣م مى٪ ػي ما ٢ًِذ ٖلى بىتي ومىتها ًا ٧اٞغ! بهَذ  -

 بًه؟!

ه بُضها ٖلى وظهه، وهى ال ًىبـ  ُٗ ذ بلُه ووزَبذ ٖلُه جهٟ
َ
زم هغَول

 حجغ.ببيذ قٟت، و٦إهه 

٧ان مهضوًما ومظٖىًعا، ٠ُ٦ لهم بهظه الكٗىطة؟ ٠ُ٦؟! ٞل٣ض بضا له 

ت اجٟا١ٌ  لم ُمؿَب٤ بما ًدضر، وعبما ٧ان زمَّ ِٖ ؤن )مداؾً( و)ٖاص٫( ٖلى 

 بُجهما.

ذ عوح )مىا٫(:
َ
 ؤ٦مل

ا ٧ان الػم ؤزاٝ ٖلى هضي، وإلاا ؤمي ل٣ُخجي في الخالت صي و٦ىذ  - ًٗ َب

 ى...خؿِذ بوي مل هلخ٤ ؤعوح اإلاؿدكٟ
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هىا ٢ٟؼث جل٪ الظ٦غي اإلااإلات مً ماض ي ٖامحن وؤ٦ثر بلى ٣ٖل 

)مداؾً(، لخخجؿض ؤمامها، ٞهي آلان جغي هٟؿها جدمل )مىا٫( بحن طعاٖحها 

ى  ُاء اإلاٟاظئت جل٪، ٣ٞض ٧اهذ ٖلى مكاٝع اإلاىث، لخخل٣َّ بٗض خالت ؤلٖا

سِبرها باٚخهاب )نابغ( لها 
ُ
وتهضًضها بها الهضمت وال٩اعزت مً ابىتها وهي ج

وبـ)هضي( و)ٖاص٫(. ٧اهذ )مداؾً( جدخًً ابىتها وهي في خالت الاخخًاع 

ا ٖلى ؤزتها. خُجها 
ً
َٟطح وخٟاْ

ُ
بٗضما ؤوَنتها بٗضم البىح بهظا الؿغ، ٧ي ال ج

غاتها لخٗلم مجها الخ٣ُ٣ت ولخبَدض ًٖ وؾُلت تهغُب بها  ِ
ّ
ؤزبرتها بم٩ان ُمظ٦

 لـ)مىا٫(. مً )نابغ( هي و)هضي(، ٨ٟٞى ما خضر

جظ٦غث )مداؾً( لخٓت زغوط عوح )مىا٫( ٖلى ًضحها ولم ٨ًً 

)نابغ( باإلاجز٫، ٞل٣ض ٧ان ٦ٗاصجه في بخضي ؾهغاجه اإلاكبىهت، لُخل٣ى 

 مً )مداؾً( وهي جهغر: 
ً

 «.بيخ٪ ماجذ، مىا٫ ماجذ!»اجهاال

ضها لـ)مىا٫( بٗضم ٦ك٠ ِؾترها ختى ال جمىث  جظ٦غث )مداؾً( ٖو

زت الؿمٗت،  ذ ُملىَّ
َ
وِمً َمً، بهه ؤبىها، الؿىض الظي لم جِجضه بل َال

 مسالبه الىِجَؿت بغاءتها.

٧ان )ٖاص٫( ًًِٛ ب٣ىة ٖلى )نابغ( الظي ناع ًب٩ي مشل اليؿاء 

:
ً

 ٢اثًل

 مل ٖاٝع ٖملذ ٦ضه اػاي، ؤها قُُان! -

 ضخ٨ذ )مىا٫(:

 ال مخٓلمل الكُاَحن مٗا٥، بهَذ جٟى٢ذ ٖلى الكُُان في ال٣ظاعة. -

 لُه )ٖاص٫(:هٓغ ب

ه، ٖاٝع محن اللي  - بو في ُٖجي ًا نابغ ٖكان ه٩ىن آزغ خض حكٞى

maktabbah.blogspot.com

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle
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ٖمل ُٞ٪ ٦ضه والخٗب والضم اللي بُجز٫ مى٪ صه؟! ؤها ًا وسخ، ولى ٧ان 

ل ال٨ًلب، مل هخإزغ. بهَذ ختى بٗض ما بيخ٪  ِ
ّ
بةًضي ؤ٢ُ٘ مً ظؿم٪ وؤؤ٧

ًذ ججىػها  ٗذ بقاٖت بجها اهخدغث ٖكان بهَذ ٞع
َّ
لي، زلُذ اهخدغث َل

 الؿبب في مىتها، ٦ىذ باؾم٘ 
ً

ض ٖجي و٦إوي ًٞٗل ِٗ ي وجب البلض بدالها جلّٗجِ

الىاؽ بخضعي ٖلُا في يهغي وؤها ماش ي وؤؾمٗهم ب٣ُىلىا: مىه هلل، صه 

 الؿبب في مىتها. مغَخمىِل مً ٖظابي ٚحر ٖمتي.

وهىا ؾبرث الظا٦غة ؤٚىاع الٗامحن، لحري )ٖاص٫( طل٪ اإلاكهض ؤمامه 

مخه ت ا مً ٖو هاجٟه ٖلى مدمىله بٗضما ؾاٞغ بلى ألاعصن وجغ٥ مهغ ٞاعًّ

الظهب البريء مىه ٦ظثب ًىؾ٠. ؤزبرجه بؿّغِها الضٞحن بٗضما جإ٦ضث ؤهه 

ا ٖلى )مىا٫( ختى ولى ٧ان طل٪ زمىه جل٪ ؤلاقاٖت 
ً
لً ًبىَح به خٟاْ

الدبِشت التي ؤَل٣ها )نابغ(، زم حٗاهضث مٗه ٖلى الاهخ٣ام. جظ٦غ وهى 

ذ ؤن جدُا م٘  ًهغر ًَ ا بًاها ٖلى نمتها هظا، بل ٠ُ٦ اعج ًٟ في الهاج٠ ُمٗى

 ٧ل هظه اإلاضة؟! ؤلم 
ً
ذ نامخت

َّ
ذ ظغمه؟! ٠ُ٦ ْل طل٪ ال٣ظع بٗضما ٖٞغ

ـ بغاءة ابىتها وحؿبب في 
َّ
ج٨ٟغ في ٢خله؟! ٠ُ٦ ججٗله ػوًظا لها بٗضما صو

 مىتها؟!

هٟاؾه، ٧ان )ٖاص٫( ًًِٛ ب٣ىة ٖلى ٖى٤ )نابغ( ختى ٧اص ًلٟٔ ؤ

 لخخضزل )مداؾً( وجبٗض ًض )ٖاص٫( ٖىه ٢اثلت:

-  ٪
ُ

بًلف جدسجً في ال٩لب صه، ٧لها ؾاٖاث وهُمىث وال خض هِك

 ماث اػاي.

حؿللذ جل٪ ال٩لماث بلى )نابغ( و٦إجها ص٢اث ؾاٖت اإلاىث ال٣اصمت، 

 لُهغر:

 ج٣هضي بًه؟! -
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ه، زم هٓغ بلى ٢ُغاث الضم التي جىازَغث ٖلى ٢مُهه في ؤزىاء ؾٗال

، ًىٓغ جاعة بلحها وجاعة بلى )ٖاص٫(:  لخٗخلي وظهه نٟغة الدٝى

 بهخىا الؿبب في اللي ؤها ُٞه! ٌٗجي همىث؟! -

 نغزذ )مداؾً( في وظهه:

آه هخمىث، ومل٨ل صًت ًا ها٢و. لىال زىفي مً الًُٟدت ٦ىذ  -

بلٛذ ٖى٪، ل٨ً لألؾ٠، ؾمٗت مىا٫ هللا ًغخمها وؾمٗت هضي، الىاؽ 

 ا. ل٨ً زًلم، هىىٟظ اهخ٣امىا، وؤهى ٦ضه ٦ضه هخمىث.مل هترخمهم ؤبًض 

٧ان قبذ )مىا٫( ٠٣ً ؤمامه مخجؿًضا في )هضي(، لخ٣ترب مىه وجمؿ٪ 

 ًضها ٖلى عؤؾه، لحري طل٪ الُىم الظي 
ً
به مً ٖى٣ه مغة ؤزغي وايٗت

ى ُٞه ٖلى بغاءتها، و٦إجها ؾغ٢خه مً الخايغ بلى اإلااض ي صون م٣اومٍت  ٢ط َ

ِك٠ 
ُ
 ِؾتُره ؤزحًرا.مىه، ٞل٣ض ٦

ذ بها ٧ل ما ٧ان 
َ
ه مِؿ٪ ؤظىضة )مىا٫( التي صوَّ

ُ
٧اهذ )مداؾً( ج

 ًدضر، لخجهمغ في الب٩اء ٢اثلت:

م٩ىهدل مهض٢ت هٟس ي وؤها ب٣غؤ ٖظاب بىتي اللي ٦خبخه بةًضها،  -

م٣ٗى٫ مسضحل بالي مً هٓغاج٪ لحها! م٣ٗى٫ ٦ىذ ٚبُت ٦ضه! ل٨ً 

وي ؤلخ٤ هضي مى٪ ختى لى ٧ان لألؾ٠، اإلاظ٦غاث صي واٖتراٝ مىا٫ زًل

 بالسخغ!

هٓغ )نابغ( ٞاًٚغا ٞاهه بٗضما ابخٗضث )مىا٫( ٖىه، لترجمي )هضي( ٖلى 

ي بمٛاصعة الكبذ. ص ِ
َ
 ؤزغي في بقاعٍة ح

ً
 ٞغاقها مغة

 ِسخغ! ٌٗجي بهِذ وهى اللي ٖملخىا صه؟! سخغحي هضي؟! -
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 )ٖاص٫(:

 ٢بل ماجمىث.آه، ٖكان هيخ٣م مى٪ بهضوء، وحكٝى الٗظاب بٗىُ٪  -

َمه ٖلى وظهه، ِٞؿ٣ِ )ٖاص٫( 
ُ
لت )ٖاص٫( لُل٨

َ
هىا ٢ام )نابغ( بُمٛاٞ

ٟغ )نابغ(، ُٞحهغِو٫ )ٖاص٫( زلٟه، ُٞما ظلؿذ )مداؾً(  مً بزغ الًغبت ٍو

 جيخدب ٢اثلت:

٪ بخمىث ٢ضام ُٖجي. -  ٧ان هٟس ي ؤقٞى

ن ما ًدضر ؤؾٟل اإلاجز٫، ٞؿٝى ًدضر ما  ت جدبحَّ لتهغو٫ بلى الكٞغ

ٗلم الجمُ٘. ٧اهذ ج ا ؾُدضر شجاع َو
ً
سكاه، ٞغَّ )نابغ( وجبٗه )ٖاص٫(، بط

ا زاعًظا مً اإلاجز٫، وبطا به ال  ًٖ تها لتري )نابغ( ًجغي مؿغ و٢ٟذ في قٞغ

ت لحرجُم بها ظؿضه. هىا لم ٨ًً )ٖاص٫( ٢ض زغَط  ًغي جل٪ الؿُاعة اإلاؿٖغ

ت بٗضما قاهضث  مً بىابت ال٣ٗاع، ٞؿم٘ نغزاث )مداؾً( مً الكٞغ

 نابغ( جهضمه الؿُاعة. و٠٢ )ٖاص٫( و٦إهه ُمهاب بالكلل.)

٘ الٗضًض مً اإلااعة، في خحن زغط ظحران )مداؾً( ٖلى نىث  ججمَّ

.٤ ت الٍُغ  نغازها، لُخمضص ظشمان )نابغ( في ٢اٖع

 

* * * 
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 *بعد مزور أسبوع، في بيت )عادل(*

خه، ختى ؾم٘ نىث ؤمه ٢اثلت:  ٧ان )ٖاص٫( ًجلـ بٛٞغ

 هتروح ٖاص٫، ؤها  -
َّ

ظهؼث ٚضا ؤهى، ناخب٪ هُُجي ًخٛضا مٗاها وال

ت ًا ابجي، ٖلى ٢ض  له باأل٧ل ػي ٧ل ًىم وجغظ٘ ٖلى وف الٟجغ؟ مل ٖاٞع

٩ىن وهِـ ل٪، ٖلى ٢ض ما ٢لبي  ما ٦ىذ ٞغخاهت بن ناخب٪ صه هىا ٍو

 م٣بىى مىه.

اح ًىٟظ في ٢لب )ٖاص٫(، ٞكٗىع ؤمه  ٧اهذ ٧لماتها هظه ٦مكٍغ ظغَّ

الت، ٞها هى ؤنبذ زاصم )بىقُٗب(، بل زاصم ؤؾُاصه ال٨باع، ناص١ ال مد

ذ ؤمه ٖضم نًلجه 
َ
ظ، ختى الخٓ بٗضما حٗلم الٗضًض مً الًُلؾم والخٗاٍو

بت التي ؤنبذ  ؤو اؾخدمامه، و٧اهذ صاثمت الصجاع مٗه لخل٪ الخالت الٍٛغ

 ٖلحها.

٢ُ٘ طل٪ الخ٨ٟحر والكغوص نىث الهاج٠، لُلخ٣ُه )ٖاص٫( مً ٖلى 

ا مً ألاعصن، ل٣ُى٫:ال٩ىم ًُّ  ىص بجىاع الٟغاف، ًىٓغ مض٣ً٢ا لُجض ع٢ًما صول

بت! محن هُخهل بُا؟! -  ٍٚغ

 ؤلى، محن؟ -

 ؤًىه، ؤها ٖاص٫ ظابغ. محن بِخ٩لم؟ -

ؤها نٟىث مٗغوٝ ًا ٖاص٫، ناخب٪ في الؿ٨ً. ٖامل بًه وؤزباع٥  -

 بًه؟

٪ بهَذ؟ والكباب ٧لهم  - ؤزباعهم نٟىث! واخكجي وهللا ًا ابجي. اٍػ

 بًه؟

ذ  - ؿحن، ل٨ً ُٞه زبر ٦ضه م٩ىهدل ٖاًؼ ؤ٢ىله، ل٨ً زٞى ٧لىا ٧َى

 خض ٣ًى٫ ل٪ وجخهضم.
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 ًا ؾاجغ! ٢ل٣خجي ًا نٟىث. زبر بًه؟! -

 بىقُٗب اإلاٛغبي. -

 ماله ًا نٟىث؟ -

حِٗل بهَذ. اجىفى وظشماهه اجغخل ٖلى اإلاٛغب مً ٧ام ًىم، بٗض ما  -

 الخد٣ُ٣اث زلِهذ.

 هؼاع باًش، بىقُٗب محن اللي ماث؟!نٟىث، بًلف  -

-  ، هى ال٨ًلم صه ُٞه هؼاع! ل٣ُىاه م٣خى٫ بٗضما ؾاٞغث بهَذ بإؾبٕى

خه، وإلاا اجإزغ ًٖ الكٛل ٧ام ًىم، واخض ناخبىا عاح  ٧ان مظبىح في ٚٞغ

ت اللي ٧ان ؾا٦ً ٞحها، مظبىح  ه ًم٨ً مٍغٌ، ٞل٣اه م٣خى٫ في الٛٞغ ٌكٞى

 بؿ٨حن.

 ُٞما نىث )نٟىث( ًضوي: ؾ٣ِ الهاج٠ مً ًض )ٖاص٫(

 ٖاص٫، ٖاص٫! -

 ل٨ً صون مجُب.

٧ان )ٖاص٫( ًدضر هٟؿه، هل ما ٣ًىله )نٟىث( خ٣ُ٣ت ؤم مجغص 

مؼاح ز٣ُل؟! الخ٣ِ الهاج٠ وؤظغي ٖضة م٩اإلااث لبٌٗ مً ؤنض٢اثه في 

ا م٣خل )بىقُٗب( وجغخُل ظؿضه بلى  ًٗ ؾ٨ً )بىقُٗب(، لُا٦ضوا ظمُ

، ماطا ًدضر؟ ومً الظي معي في بِذ اإلاٛغب. هىا و٢٘ في ٢لب )ٖاص٫(

 الٗاثلت؟! ٢ٟؼ لحرجضي زُاًبا ؤزغي وهغو٫، ختى لم ًىدبه بلى هضاء ؤمه.

ا بًل مبرع، ختى ونل   ظضًّ
ً

ًل  ٍَى
ً
٤ الظي ؤنبذ ٞجإة ٧ان ًُىي الٍُغ

ا  ًً بِذ ٖاثلخه، ٞضٞ٘ البىابت الغثِؿُت وهغو٫ باججاه الضازل مىاص

 )بىقُٗب(.
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 بىقُٗب، بىقُٗب. -

:لُج
ً

 ض )بىقُٗب( زلٟه ٢اثًل

 ماطا ب٪؟ إلاا جهغر ه٨ظا؟! -

ا: ًٖ  الخٟذ )ٖاص٫( ِٞؼ

 بهَذ محن؟! -

 ضخ٪ )بىقُٗب(:

ب! هل ظىيذ؟! -  ما هظا الؿاا٫ الٍٛغ

ظاوبجي. بهَذ محن؟! بىقُٗب اج٣خل مً قهغ وهو، ٌٗجي بٗضما ظُذ  -

 ى٪؟ؤها وبهَذ ونلذ، ًب٣ى اػاي ج٩ىن هى؟! اه٤ُ، محن بهَذ وبال هبلٜ ٖ

:
ً

 صوث ضخ٩اث مسُٟت مً )بىقُٗب( وهى ًىٓغ بلى )ٖاص٫( ٢اثًل

 وماطا ؾخسبر اإلاسٟغ؟ هل ؾخسبرهم ب٣خل نابغ؟! -

 ٢لذ اه٤ُ، محن بهَذ؟! -

ؤها ؾُض٥ وابً ؾُض ؤبُ٪، ؤها ؤخض ال٨باع الظًً ؤنبدَذ لهم  -

 زاصًما. ؤم وؿِذ الٗهض؟!

:  اهخابذ )ٖاص٫( خحرة وزٝى

هض بًه! ؤها مل ٞاهم خاظت، واػاي بهَذ ق٩ل ٦باع محن وؾُض بًه  - ٖو

 بىقُٗب ونىجه؟!

:
ً

خه مً )ٖاص٫( ختى ؤعصٝ ٢اثًل  ػاصث ضخ٩اث اإلاجهى٫ وسدٍغ

بىقُٗب، طل٪ الجاخض الىا٦غ للجمُل. ل٣ض ٢ًِىا ٖلُه ٖىضما  -

٠ مً بُكىا، 
َ
ِٗلً جىبخه ًٖ السخغ، لم ًس خاو٫ ؤن ًى٣ٌ الٗهض وَُ

ها ولِـ ه  دً َمً اؾخٗبضهاه.و٦إهه هى مً سدغَّ
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 مبخًٗضا ًٖ طل٪ 
ً

ؤزظث )ٖاص٫( الضهكت وهى ًغظ٘ بٓهغه ٢لًُل

:
ً

ب، ٢اثًل  الٍٛغ

خجي؟ مل م٣ٗى٫ اللي بُدهل! -  بهَذ محن؟ ولُه ٢خلخه؟ واػاي ٖٞغ

ؤها ؾُض٥ ػاظاصام ابً ؾُض٥ باٞاعاؽ ابً ؾُض٥ باعباؽ ابً  -

 طلُل.ببلِـ. هل ِٖلمَذ آلان مً هدً؟ ٞما ؤهَذ ؾىي ٖبض 

 قَه٤َ )ٖاص٫( مغحًٗضا:

 اػاي صه ًدهل؟! -

:
ً

 جىالذ ضخ٩اث )ػاظاصام( ٢اثًل

٤ الاهخ٣ام  - ض ببٗاص٥ ًٖ ٍَغ ا، و٧ان ًٍغ بىقُٗب ٧ان ًدب٪ ظضًّ

ٌ، وؤنغَّ  بٗضما ِٖلَم ب٣هخ٪ هظه، َلبىا مىه ؤن ج٩ىن زاصًما ظضًًضا ٞٞغ

ً ؤمامىا ؾىي ٢
ُ
ا ٖلى الابخٗاص ًٖ ٖاإلاىا، ٞلم ٨ً ًً خله. ؤعؾلىا بلُه هى ؤً

ًبا لىا. هل حٗٝغ َمً هى الخاب٘ الجضًض ؤم ؤه٪ ٚبي  ؤخض زضامىا وطبده ج٣غُّ

 وال حٗلم؟

 هٓغ بلُه )ٖاص٫(:

 ؤ٦ُض نٟىث مٗغوٝ. -

 ضخ٪ ػاظاصام مغبًخا ٖلُه:

ئ ازخُاع زاصمي، ٦ىذ ؾإًٚب لى ؤْهغث  - ُِ ز
ُ
مغحى مغحى! لم ؤ

ا ؤمام٪، ٨ٖـ طل٪. وآلان، بٗضما ِٖلمَذ الخ٣ُ٣ت وؤنب ًُّ ذ ٧ل ش يء ظل

ِٟلذ مً 
ُ
لُ٪ ؤن جخ٣غب لىا، ٞلً ج اللُلت ؾُخ٣ِؿم ٖلى ٖهض الضم، ٖو

 مهحر٥ اإلادخىم.

 ٖهض الضم! ٌٗجي بًه؟ -
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 ؤن جظبذ لىا ٖظعاء، وبال ٧ان اإلا٣ابل عوح ؤم٪ وؤبُ٪. -

 نغر )ٖاص٫( بىظهه بٗضما خاو٫ ؤلامؿا٥ به صون ظضوي.

 ٖاًؼوي ؤؤ٢خل؟! -

 مغ بجضًض ٖلُ٪، ل٣ض ٢َخلَذ نابغ.وٗم، ٞلِـ ألا  -

 م٣خلخىف، هى ماث في خاصزت. -

م ٢بل الخاصر؟! ؤها ٣ٖضُث مَٗ٪ ٖهًضا ال عظٗت ُٞه. - ه الؿُّ ُِ ٗ
ُ
 ؤلم و

ال، بهَذ زضٖخجي، اؾخٛلُذ ًٚبي وخبي لًلهخ٣ام والٓلم اللي و٢ٗذ  -

 ُٞه.

َع ٧ل ش يء، وال عظٗت ٦ما ؤزبرج٪. هل وؿِذ م٣خ- ل ال، ؤهَذ مً ٢غَّ

الضعوَل الظي لم ٨ًً له طهب؟! بطا ٢لىا بن نابغ ُمَٛخِهب ٢ظع وهظا 

ؼَه٤؟! اؾمٗجي، الٗهض ال عظٗت ُٞه، 
ُ
ظؼائه، ٞما طهب عوح الضعوَل ؤن ج

وال جداو٫ الٟغاع، وبال ٧ان ظؼائ٥ ال٣خل ؤهَذ وؤؾغج٪. هُا اٚغب ًٖ وظهي 

م لي الىالء والُاٖت. ٣ّضِ
ُ
ض بال في اإلاؿاء، ج ُٗ  وال ح

ضِع )ٖاص٫( ماطا ًٟٗل، و٦إهه في ٖالم زُالي، ٞما خضر ال ًهض٢ه لم ً

ب ب٣خل ٖظعاء لُخ٣غب 
َ
٣ٖل، وآلان ٢ض ِٖلَم بم٣خل نض٣ًه، وها هى ُمُال

 للكُُان )ػاظاصام(.

م ماطا ًٟٗل، 
َ
ِ في الًٓلم ال ٌٗل ـ الهٗضاء وزغط مً اإلاجز٫ ًخسبَّ َّٟ جى

ب والاجهُاع، ؤْلَم ال٩ى  ٘ بهغه بلى ٧ان في خالٍت مً الٖغ ن في وظهه، ٞٞغ

ا َالًبا الىجاة مً عّبِ الٗباص، ختى وزَب اؾم الكُش )ؾُٗض( في  ًُ الؿماء با٦

 ٣ٖله.
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ل٨ً صاهمه ال٣ل٤، هل ؾُٗتٝر للكُش )ؾُٗض( بٟٗلخه؟ وهل 

 به بهىث )نابغ( 
َ
غ الدسجُل الظي اخخٟٔ

َّ
ؾُهض١ طل٪؟! ختى جظ٦

غو٫ بلى مجز٫ الكُش )ؾُٗض( واٖتراٞه ٢بل م٣خله. جىٟـ )ٖاص٫( ؤزحًرا وه

م جإزغ الى٢ذ، ل٨ً لم ٨ًً ؤمامه ٚحر طل٪.  ٚع

ونل )ٖاص٫( بلى مجز٫ الكُش )ؾُٗض( وص١ ظغؽ اإلاجز٫، لُٟخذ له 

اعجه اإلاٟاظإة هظه وفي طل٪ الى٢ذ، ٞل٣ض  الكُش )ؾُٗض( مخعجًبا مً ٍػ

 ؤوق٪ اللُل ٖلى الاهخهاٝ.

 الكُش )ؾُٗض(:

 ًا ابجي، اجًٟ -
ً

 ل.ٖاص٫! ؤهًل

 )ٖاص٫(:

ل بوي  - اعحي في الى٢ذ صه، ل٨ً اإلاىيٕى بجض ال ًخدمَّ ؤها باٖخظع ًٖ ٍػ

، ومِٟل خض ٚحر٥ ٢ضامي،  ؤؾ٨ذ، ؤها في ؤػمت ٦بحرة ومل هٗٝغ ؤجهٝغ

م٨ً ج٣ى٫ ٖلُا مجىىن ؤو جخهٝغ بكضة مٗاًا ل٨ً...  ٍو

ا، بل ٧ان 
ً

٤ الكُش )ؾُٗض( في )ٖاص٫( الظي بضا مًُغًبا ومكىق
َ
خمل

:
ً

ت الًُٝى زانخه ٢اثًل ا، ختى عبذ ٖلى ٦خٟه وؤصزله ٚٞغ ا ظضًّ
ً
 مغجب٩

ٖاًؼ٥ تهضا ألاو٫ وجٟهمجي الخ٩اًت، وجإ٦ض بوي مل هخسلى ٖى٪ وال  -

ه٨ظب٪ وال هىنٟ٪ بالجىىن. ًا ٖاص٫ ًا ابجي ٧ل بوؿان بُجي ٖلُه و٢ذ 

 ًخٗغى لًٍٛى وؤػماث، اخىا بكغ مل مًل٨ًت.

ًٍب ٧اهذ هظه ال٩لماث بمشابت  ٍٝ ٚو قًل٫ ماء اوؿاَب ٖلى بغ٧ان زى

ى 
َ
٧ان ٢ض اقخٗل في ٢لب )ٖاص٫(، والظي ظلـ بجىاع الكُش )ؾُٗض( وخ٩

له ما خضر مىظ خاصر اٖخضاء )نابغ( ٖلى ابيخه )مىا٫( واهخداعها وختى 
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 ُٞه )نابغ( ونىث 
َ
ًىم م٣خله، بل ؤؾمٗه طل٪ الدسجُل الظي اٖتٝر

لُت الى٨غوماوؿغ م٘ الكُُان قبذ )مىا٫(، وخ٩ى له ٠ُ٦ ٢ام بٗم

 )ػاظاصام( ُمٗخ٣ًِضا ؤهه )بىقُٗب( اإلاٛغبي.

٧ان الكُش )ؾُٗض( و٦إنَّ ٖلى عؤؾه الُحر، اهخاَبخه نضمت وطهى٫ مما 

:
ً

ا ُٞما اػصاص وظهه بدمغة الًٛب ٢اثًل
ً
 ٌؿم٘، ٧ان ًخهبب ٖغ٢

حر ًا عب! بًه اللي بخ٣ىله صه؟! نابغ اٖخضي ٖلى بيخه واهخ - دغث ًا ِؾّخِ

ٌ ظىاػ٦م! مل ٢اصع  ل٘ بقاٖت بجها اهخدغث ٖكان ٞع بؿبب ٦ضه، َو

غيه! وهللا لى  ِٖ ب، ُٞه صهاءة و٢ظاعة ٦ضه! ؤٖىط باهلل. ؤب ًٟترؽ  ؤؾخٖى

ٖاٌل ٦ىذ طبدخه بةًضي! ل٨ً ًا ٖاص٫ ًا ابجي، جلجإ لسخغ و٦ٟغ وظً 

 ٖكان جيخ٣م، لُه بـ؟!

 )ٖاص٫(:

م ٖكان م٩اول ٢ضامي ٚحر ٦ضه، ولى ٢َخلُخه،  -
َ
الىاؽ هخ٣ى٫ اهخ٣

متي، الًُٟدت ٦بحرة! ٌ ًجىػه بيخه، و٧ان الػم ؤؾ٨ذ ؤها ٖو  ٞع

٧ان الكُش )ؾُٗض( ًخ٣ُ٘ ًًٚبا مما ؾمٗه، وجظ٦غ طل٪ الى٢ذ الظي 

خه ألجها جدب )نابغ(، وبٗض ؾاا٫ ؤزى  ًَ ج٣ضم ُٞه للؼواط بـ)مداؾً( وعٞ

ا، و  ٤ س يء ظضًّ
ُ
ل
ُ
ث )مداؾً( ًٖ )نابغ( ِٖلَم ؤهه طو ز عٚم طل٪ جدضَّ

)مداؾً( الجمُ٘ وجؼوظخه، وها هي آلان حٗاوي مً طل٪ الٟاؾ٤ ختى بٗض 

 مىجه.

:
ً

 هٓغ الكُش )ؾُٗض( بلى )ٖاص٫( ٢اثًل

اللي خ٨ُخه صه اؾخدالت خض ًهض٢ه، ل٨ً اٖتراٝ نابغ والهىث  -

صه نىث مىا٫، ٦ضه مِٟل ٢ضامي ٚحر بوي ؤخاو٫ ؤه٣ظ٥ مً الجخُم اللي 
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 ومِٟل ٚحر شدو واخض بـ اللي ٣ًضع ٌؿاٖضها.و٢ٗذ هٟؿ٪ ُٞه، 

:
ً

إَإ عؤؾه ٢اثًل  هٓغ )ٖاص٫( بلُه في خؿغة بالٛت َو

- .٤  ج٣هض الضعوَل هللا ًغخمه؟ ػاظاصام ٢خله في الخٍغ

:
ً

 ابدؿم الكُش )ؾُٗض( ابدؿامت خؼن ؤ٢غب مجها بلى الؿٗاصة ٢اثًل

 ال، الخمض هلل الضعوَل بسحر. -

 ا و٦إهه وظض َى١َ هجاجه.هٓغ )ٖاص٫( مكضوًها ِٞغًخ 

٤؟! ػاظاصام ٢ا٫ بهه ماث. -  ؤوما٫ محن اللي ماث في الخٍغ

 الكُش )ؾُٗض(:

-  ٤  خهل خٍغ
ً

ًا ابجي الجً ال ٌٗلم ُٚب، ونٟخه ال٨ظب صاًًما. ًٞٗل

ب مدضف ِٖغٝ ؾببه، ل٨ً اللي ماث شدو جاوي ٠ُٟ٦ مؿ٨حن ٧ان  ٍٚغ

٤ الضعوَل ظاله اج ها٫ مٟاجئ وزغط ٖاٌل م٘ الضعوَل. ًىم الخٍغ

م واإلاؿ٨حن ال٠ُٟ٨ ماث. ٤ والبِذ ٧له مخٟدَّ  واجإزغ، عظ٘ ل٣ى الخٍغ

هىا هؼلذ خالت مً الؿ٨ُىت ٖلى )ٖاص٫( ؤزلَجذ نضعه بٗضما ٧ان ٖلى 

وق٪ الاجهُاع، ختى ؤزبره الكُش )ؾُٗض( بًغوعة الظهاب آلان بلى 

 الضعوَل، ًٞل ٞغنت ؤمامهما.

* * * 
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 الليل، في خلوة الدرويش**الواحدة بعد منتصف 

ًَ به بٗض  َ
ٟي ًبضو ؤن الضعوَل ٢ض ٢ُ ونل الكُش )ؾُٗض( بلى مجز٫ ٍع

٤ُ صعبه  ٤ الظي ٢ط ى ٖلى مجزله و٧ل ما ًمل٪ به، ختى ٞع خاصر الخٍغ

ال٠ُٟ٨ اإلاؿ٨حن. صل٠ )ٖاص٫( وهى ٌكٗغ بالدؼي والخؼن، ٞل٣ض حؿبب في 

٤ٍ ٢ط ى ٖلى مجز٫ ا لضعوَل، ال ًضعي بإي م٣خل عظل ال طهب له، وفي خٍغ

 وظٍه ًغي الضعوَل.

ظلـ بجىاع الكُش )ؾُٗض( نامًخا ُٞما ٧ان الضعوَل ٌؿخم٘ بلى 

ال٩اعزت ٦ما عواها )ٖاص٫( مً ٢بل، ختى هٓغ الضعوَل بلى )ٖاص٫( بًٛب 

ا: ًٗ  ألاب وخىىه م

ًا بجي، ال ق٪ ؤن اإلاجغم نابغ ٌؿخد٤ ال٣ٗاب الكيُ٘ ٖلى ٞٗلخه  -

حٗضث هىامِـ الُٟغة والضًً، ل٨ً ما ٞٗلخه به قغ٥.  الًلؤزًل٢ُت، والتي

ص مً قُاَحن الٗالم اإلاجهى٫،  السخغ قغ٥ ًا ولضي، وها ؤهَذ طا ُمهضَّ

٢َ٪ في  ضَث ٖهًضا م٘ قُُان، ولألؾ٠ ٖهض الكُُان زمىه الضم. َنضَّ
َ
٣ٖ

ض٥ ؾاخًغا بضًل لهض٣ً٪ وبزاعة قهىج٪ لًلهخ٣ام،  طل٪ وهى ٦ظوب، بهه ًٍغ

بخ٪، لظل٪ ٖلُ٪ ؤن جغظ٘ ُٞما ٞٗلذ. ل٨ً ؤهَذ مً ىَخه مى٪ وبٚغ
َّ
 م٨

 هٓغ )ٖاص٫( بدؼن وزؼي:

غ ًٖ اللي ٖملخه، ل٨ً ؾاٖضوي، ُٞه  - َّٟ َ
ؤها ًا مىالها ٖاًؼ ؤجىب وؤ٦

 هاؽ جاهُت هخ٩ىن ضخُت.

ا مً مجلؿه، لُدبٗه الكُش )ؾُٗض(  ًٟ هٓغ بلُه الضعوَل زم همَّ وا٢

:
ً

 ٢اثًل

 ا؟ٌٗجي هدؿاٖضها ًا مىاله -
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 الضعوَل:

لم البكغ، وها هى ٣ً٘  -
ُ
ٌ؛ هظا اإلاؿ٨حن و٢٘ ضخُت ْ ال مجا٫ للٞغ

 ضخُت ْلم ؾاخغ مً الجً.

 هٓغ )ؾُٗض( و)ٖاص٫( ٧لٌّ مجهما بلى آلازغ:

 ؾاخغ مً الجً! -

 الضعوَل:

وٗم، هظا الكُُان ػاظاصام ؾاخغ مً الجً، ٦ما ًىظض لضًىا ؾاخغ  -

ا ل ت ٖلى َسَخغة ؤلاوـ، ٞؿاخغ ؤلاوـ. وهى مً ٢بُلت ٦بحرة ظضًّ ها ُؾلُت ٢ٍى

ُِل٤ ٖلُه  ًُ ؿعى صاثًما ل٩ُىن جدذ بمغجه ؾاخغ بوس ي،  ا َو الجً زُحر ظضًّ

ت،  خٗلم مىه ٞىىن السخغ ال٣ٍى الخاب٘ ؤو الداصم، ًضًً له بالىالء والُاٖت ٍو

 ومجها آ٧ل اإلاىحى.

:
ً

 هٓغ الكُش )ؾُٗض( بضهكت ٦بحرة بلى الضعوَل و)ٖاص٫( ٢اثًل

 ٞخذ ٢بر مىا٫ ٖكان جدًحر ٌ -
َ

ٗجي ٖاص٫ ب٣ُى٫ الخ٣ُ٣ت وبهه ًٞٗل

 عوخها ٢ضام نابغ.

 هؼ الضعوَل عؤؾه مجًُبا و٢ا٫:

اعة هضي  - وٗم، وهظا ما خضر. لى جخظ٦غ مىظ ٞترة ٖىضما ٦ىا بٍؼ

لذ آ٧ل اإلاىحى.
ً
 وهٓغُث بلى ٖاص٫ و٢

 الكُش )ؾُٗض( ٞاًٚغا ٞاهه:

ذ اػا -  ي؟آه مخظ٦غ، ل٨ً ًا ؾُضها ٖٞغ

 الضعوَل:

ًا ؾُٗض، ل٣ض قاهضُث ٖاص٫ في عئٍا عجُبت ٢بل ؤن ؤعاه بُىٍم واخض.  -
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م مجها، وؤن شدًها ال ؤٖلمه ٌكحر لي ؤن  ًِ ٣ ا ًجلـ بجىاع ظشت ٍو عؤًذ قابًّ

ىضما طهبذ بلى بِذ هضي  م ؾبب الغئٍا، ٖو
َ
بُذ ولم ؤٖل ؤطهب بلُه. حعجَّ

ىضما ٚاصعث ٞىظئذ بٗاص٫ هى الصدو هٟؿه في الغئٍا، ولم  ر، ٖو ؤجدضَّ

٤ ٦ما حٗلم. ختى طل٪ اإلاضٖى  ًىمها ٦ىذ ؾإجدضر مٗ٪، ل٨ً خضر الخٍغ

َججي قٗىع بٗضم 
َ
ضم اعجُاح وزال  ب٣لبي ٖو

ً
نابغ، ٖىضما عؤًخه واَظهُذ ٚهت

الغاخت ججاهه. آلان ٖلُىا الظهاب بلى مجز٫ ٖاثلخ٪ ًا ٖاص٫، ًٞل بض مً 

ض  ا ختى ال ًخٗغَّى اإلاٍؼ ًٗ اء للٓلم هُا ًا بجي.الخدغ٥ ؾَغ  مً ألابٍغ

زغط زًلزتهم باججاه مجز٫ الٗاثلت، بط خَمَل )ٖاص٫( ٖضًصا مً ػظاظاٍث 

ها الضعوَل ٢بل مٛاصعتهم. في خحن  ُت ٢ض ؤٖضَّ بها ماء م٣غوء ٖلُه ع٢ُت قٖغ

ا مؿبدخه التي ال جٟاع٢ه ختى ونلىا بلى اإلاجز٫. صلٟىا 
ً
ؾاع الضعوَل ممؿ٩

حن و)ٖاص٫( ًىاصي:  مؿٖغ

 بىقُٗب، بىقُٗب، ػاظاصام! -

ل٨ً ال ؤزغ، اإلاجز٫ زاٍو مً ؤي مسلى١، و٢ض ْهغث آزاع الًُلؾم 

 والسخغ ٖلى ألاعى والخىاثِ.

:
ً

 ضخ٪ الضعوَل ٢اثًل

 ًبضو ؤن اللٗحن هغب. -

٤ )ٖاص٫(: ِٗ  هىا ُن

 ٌٗجي بًه؟! مم٨ً ًئظي خض، صه ؤ٦ُض. هىٗمل بًه؟ ًا صي اإلاهِبت! -

ل٠ ل )ٖاص٫( ًىىح ٍو ا ٖىه، ل٨ً صون ظضوي.  ْو
ً
في ؤعظاء الٛٝغ باخش

 هىا ٢ا٫ الضعوَل:

ال بإؽ، آلان ال بض مً جُهحر اإلاجز٫ وجدهِىه ختى ال ٌٗىص بلُه مغة  -

ت ولجُرفَّ اإلااء هىا. َُّ غ٦ِ ِ
ّ

 ؤزغي. هُا لى٣ُم بةػالت هظه الًُلؾم الك

maktabbah.blogspot.com

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle

WAELGODA
Rectangle



 

151 

 

 انتقام روح             

ا إلػالت الًُلؾم وعف اإلااء، في خحن ؤزظ نىث الضعوَ ًٗ ىا ظمُ
ُ
ل هغَول

ىا بالىيىء وؤ٢امىا  ٘. همُّ
َ
ٞغ ًُ ًهَضح بأًاث ال٣غآن، ختى ؾمٗىا ؤطان الٟجغ 

ىا مً جُهحره مً ؤزغ السخغ والكغ٥.  الهًلة في اإلاجز٫ بٗضما ٞٚغ

:
ً

 بٗض الهًلة، ؤمَغُهم الضعوَل باإلا٩ىر في اإلاجز٫ ختى ًبٙز الجهاع ٢اثًل

خبإ طل٪ ٖلُىا آلان اإلا٩ىر هىا ختى الهباح، ٞإها ؤٖلم ؤًً از -

 الدبِض.

ض الؿاا٫:  هٓغ )ٖاص٫( والكُش )ؾُٗض( بلى الضعوَل ولؿان خالهما ًٍغ

:
ً

 ؤًً؟ ل٨ً ٌٗلمان ظًُضا ؤهه لً ًسبرهما قًِئا آلان ختى، ؤعصٝ ٢اثًل

ا مً الىىم  -
ً
ً مى٨ما! هُا صٖىها هإزظ ٢ِؿُ

َّ
ًبضو ؤن الًٟى٫ ٢ض جم٨

ضم الىىم ًازغ  ٖلى ٖملىا. هُا، ّٞىِيىا ختى الهباح، ٞإمامىا ًىٌم قا١، ٖو

َمض. َٖ  ألامغ لغاٞ٘ الؿماء بًل 

ص )ٖاص٫( والكُش )ؾُٗض(:  هىا عصَّ

 وِوَٗم باهلل. -

* * * 
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 *الساعة الحادية عشزة ظهًزا، منزل )صابز املنشاوي(*

ا ٖلى  ًٟ ُٖت خضاًصا ػاث ٧اهذ )مداؾً( ٦ٗاصتها جدِصح بصُابها الؿىصاء ُمضَّ

م ػوظها )نابغ(، وطل٪ ؤمام 
َ
ت ٩ًاص الجمُ٘ ٌٗل الجحران، ٞهي بالٟٗل في ٢ٍغ

كغب.  ـ في الُىم وماطا ًإ٧ل َو َّٟ  ٢ض جى
ً
بٗضص هبًاث ٢لِب آلازغ و٦م مغة

ه٨ظا الىاؽ في ال٣ُغي، وصوصوَن للٛاًت بلى صعظت ؤجهم ًدٟٓىن ٖاصاج٪ في 

الخُاة ؤ٦ثر مى٪، ٞلى يإ مى٪ ش يء في مجزل٪ بةم٩اه٪ ؾاا٫ ظاع٥، 

ٗه في اإلا٩ان ٦ظا بجىاع ٦ظا، ٠ُ٦ لَ٪ ؤن جيس ى طل٪؟! ؾُسبر٥ ؤه٪ جً

ا ٖلى مٓهغها الٗام لُبضو ٖلحها الخؼن.  لظا ٧اهذ )مداؾً( خٍغهت ظضًّ

اة )نابغ( مازًغا بٗضما ٖاص بلحها  ٧اهذ ظالؿت بجىاع )هضي( التي ِٖلَمذ بٞى

ِٕ ب٩ل ما خضر؟! لخسبرها )مداؾً( بمغيها صون  حها. حؿاءلذ: إلااطا لم ؤ ٖو

ج٣ُوَّ ٖلحها ما خضر لـ)مىا٫(، ٞل٣ض ؤزٟذ طل٪ واج٣ٟذ م٘ )ٖاص٫(  ؤن

دَمض ٣ٖباها. ٧اهذ )هضي( ٢ض 
ُ
ّٗغِيها لهضمت هٟؿُت ال ج

ُ
ٖلى طل٪ ختى ال ح

ث ٖاُٞتها وظلَؿذ في ٞغاقها جدىاو٫ ُٞىعها الظي ؤٖضجه )مداؾً(  اؾترصَّ

ث ٖلى ٖضم جغ٦ها الٟغاف، ٞهي ما ػالذ في مغخلت الخٗافي مً ؤػمتها.  وؤنغَّ

ا، ٞل٣ض ٖاصث زضوصها بلىجها ألاخمغ وجل٪   ظضًّ
ً
٧اهذ )هضي( جبضو َبُُٗت

شِلج نضع )مداؾً( لخٗافي )هضي(  ًُ ا، مما ٧ان  ًً الكٟاه الىعصًت ؤً

ت )هضي( ؤي ش يء.  واهخ٣امهم مً )نابغ( صون مٗٞغ

 ص١ ظغؽ اإلاجز٫، لخىدبه )مداؾً( ٢اثلت:

 للي ظاي الهبذ ٦ضه.٦ملي ؤ٧ل٪ ًا هضي، ؤما ؤقٝى محن ا -

اججهذ هدى الباب وويٗذ وقاخها ألاؾىص ٖلى عؤؾها لخسٟي جل٪ 

ذ لٟخذ الباب، وبطا بها ججض  الكٗحراث الًُٟت اإلادؿللت مً عؤؾها. همَّ
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)ٖاص٫( ؤمامها ومٗه الكُش )ؾُٗض( والضعوَل، اعجب٨ذ وجلٗشمذ وبضا ٖلحها 

شحر الك٩ى٥ ٖضم الاعجُاح، ل٨ً خاولذ صٞ٘ ٧ل طل٪ ًٖ مًلمدها 
ُ
ختى ال ج

 بشًلزتهم.
ً
بت  بها، زم صٖتهم للضزى٫ ُمغّخِ

:
ً

 باصعها الكُش )ؾُٗض( ٢اثًل

 ٞحن )هضي(؟ -

 هٓغث بلُه بسٝى وخحرة:

زحر ًا قُش ؾُٗض؟ مالها هضي؟! عبىا قٟاها زًلم، الخمض هلل،  -

 مل مدخاظت ع٢ُت وال ًٖلط.

 الضعوَل:

وي لىا ما خضر، ًٞل اؾمعي ًا ؤزذ مداؾً، ل٣ض ظاءها ٖاص٫ وع  -

صاعي إله٩اع٥. هدً ال وٗلم هل هلىم٪ ٖلى ٞٗلخ٪ ؤم هلخمـ لِ٪ ٖظًعا، 

 ل٨ً ًبضو ؤن ألامغ لم ًيخِه وؤنبَدذ هضي في زُغ.

ذ )مداؾً( مً خضًض الضعوَل وهٓغث بلى )ٖاص٫(.
َ
٣ ِٗ  ُن

مجي! ؤها ؾ٨ِذ ٖلى خ٤ بىتي ؾىحن، وعيِذ  - بًه اللي ٢لخه لهم؟ ّٞهِ

ع اللي اٖخضي ٖلحها ومكاٞل بجها بيخه، وظُذ بهَذ جٟطخىا ؤِٖل م٘ ال٣ظ

 ٦ضه ببؿاَت؟!

 زم ؤمؿ٨ذ )ٖاص٫( مً ٖى٣ه ختى جضزل الضعوَل والكُش )ؾُٗض(.

 الضعوَل:

ِل ب٪، بل ُظِبر ٖلى طل٪، هضي وؤبىه وؤمه في زُغ، ختى  - ٌَ ٖاص٫ لم 

 ؤهذ، ال جًُعي و٢خىا، ؾىسبر٥ِ ب٩ل ش يء. ؤًً هضي؟
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:هٓغ )ٖاص٫( 
ً

ت ٢اثًل  هدى الٛٞغ

 ؤ٦ُض في ؤويتها صي. -

ت ُٞما ْل   بلى الٛٞغ
ً

زم اججه الجمُ٘ زل٠ )ٖاص٫( الظي صل٠ ؤوال

الضعوَل والكُش )ؾُٗض( و)مداؾً( زلٟه، بٗضما اج٤ٟ مٗهم ٖلى صزىله 

.
ً

 واهخٓاعهم ٢لًُل
ً

 ؤوال

ا، زم ٢ا٫:  ظضًّ
ً
ت التي وظضها باعصة  صل٠ )ٖاص٫( الٛٞغ

٪ ًا هضي؟ ٖام -  لت بًه الجهاعصه؟اٍػ

٤ ب٩لمت، ٧اهذ ُٖىاها مٗل٣خحن ٖلُه  ُِ هٓغث )هضي( بلُه، ل٨ً لم جى

 صون خغ٦ت، ختى ا٢ترب مجها ببٍِء وؤٖاص ؾااله:

٪ ًا هضي؟ وال ؤ٢ى٫ ل٪ ػاظاصام ؤًٞل؟! -  اٍػ

بت، ونىث اعجُام ٢ىي ظٗل   بدغ٦ت مٖغ
ً
ت ٞجإة ِٚل٤ باب الٛٞغ

ُ
هىا ؤ

ل مىه، في خحن اهضهل
َ
٘  )ٖاص٫( ًجٟ

َ
هٟ ًُ َمً بالداعط وهم ًغون الباب 

 مً جل٣اء هٟؿه.

ذ )هضي( بمٛاصعة الٟغاف ختى ا٢تربذ مً )ٖاص٫(، في خحن ًداو٫  همَّ

الضعوَل ٞخذ الباب، ل٨ً صون ظضوي. ٧اهذ ج٣ترب و)ٖاص٫( ًتراظ٘ 

:
ً

 مً )هضي( ٢اثًل
ً
 بسُىاث ز٣ُلت، ختى صوث ضخ٩اث )ػاظاصام( ناصعة

 ، ل٨ً ٠ُ٦ ٖلمذ ؤهجي هىا؟لم ؤق٪ ًىًما في ط٧اث٪ -

٤ ل٠٣ُ في مىاظهت )هضي(، ؤو 
َ
ٛل

ُ
جإة، ٞخَذ الضعوَل الباب اإلا ٞو

٤ مً هى٫ اإلاٟاظإة. َٗ ه ُُ  )ػاظاصام(، ل

مً؟ الضعوَل؟! ؤما ػلَذ ٖلى ٢ُض الخُاة! ٠ُ٦؟! ل٣ض ِٖلمُذ بمىج٪  -

٤ الظي ؤقٗلخه في بِخ٪، ٠ُ٦ لم ؤٖلم ؤه٪ هجىث؟! وَمً ماث  في الخٍغ

ا؟!
ً
 بط
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 ضخ٪ الضعوَل ؾازًغا مىه:

وهل ِٖلَم ؤؾًلَٞ٪ الُٛب مً ٢بل؟! هل ِٖلَمذ الجً والكُاَحن  -

 بمىث ؾُضها ؾلُمان؟! ًا لَ٪ مً ٚبي!

 نغر )ػاظاصام(:

ا؟ -
ً
 َمً ماث هىا٥ بط

 الضعوَل:

بهه طل٪ الغظل اإلاؿ٨حن ال٠ُٟ٨ نض٣ًي، الظي ٧ان ٣ًًُ معي،  -

 وآلان ؾإهخ٣م له مى٪.

 )ػاظاصام(:

 ههههه. وهل حؿخُُ٘ ؤحها الٟاوي ابً اإلاسلى١ مً َحن؟!ه -

 الضعوَل:

وٗم، بدى٫ هللا و٢ضعجه، الظي ؤمغ ؤبا٥َ بالسجىص ألبي آصم، هل  -

 وؿِذ طل٪؟!

 )ػاظاصام(:

ا. - ًٗ ـَ ؤحها الُُجي الباجـ، وها ؤها طا ؤهخ٣م مى٨م ظمُ  لم هي

 الضعوَل:

 ال حؿخُُ٘! -

خٌٟ )هضي( وحؿخمغ في الهغار، زم قٕغ الضعوَل ًخلى ال٣غآن، لخي

ٟائها،  ت، لحهغو٫ الكُش )ؾُٗض( و)ٖاص٫( إَل ُٞما حكخٗل الىحران في الٛٞغ

ا، ٞهظه اإلاغة الجً ٢ض اه٣لب ٖلحها 
ً
في خحن ٧اهذ )مداؾً( جغجج٠ زٞى

 وؾ٨ً ظؿض )هضي( لًلهخ٣ام.
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 ًبُه٤ 
ً
٣اِوم ب٩ل قغاؾت، ٞخاعة ًُ ٧ان الضعوَل ًخلى ال٣غآن و)ػاظاصام( 

ٟائها. ٖلُه ل هحراًها في ؤعظاء الك٣ت، لحهغو٫ )ؾُٗض( و)ٖاص٫( إَل ِٗ ك
ٌُ  

ً
 وجاعة

:
ً

 ختى نغر )ػاظاصام( ٢اثًل

 الٗهض ال ًى٣ًه ؾىي الضم! -

 الضعوَل:

 الجؿض ٖلُ٪، وؾٝى ؤخغ٢٪. -
َ
٣ُذ َا٢ت

َ
 ؾإخغ٢٪ ًا لٗحن، ل٣ض ؤٚل

هِضع ٞدَُذ  ًُ  
ً
ب في الىٟىؽ، ٞخاعة ٧اهذ نغزاث )ػاظاصام( جشحر الٖغ

ٗاوي حٗظًًبا مً الضعوَل، لخ٠٣  ٌُ  ؤزغي ٖىاَء طثب، ٞل٣ض ٧ان 
ً
ؤٞعى وجاعة

 َ٘ ض الضعوَل بال٣غاءة ختى اهضٞ )هضي( و٢ضماها مٗل٣خان بالهىاء، ُٞما ًٍؼ

الضم مً ؤه٠ )هضي( لخجٕؼ )مداؾً(، ُٞجلؿها )ٖاص٫( في م٣ٗضها ٧لما 

ض باالهخ٣ام ختى لى ج َّٖ . ٧ان )ػاظاصام( ًخى ذ بالى٢ٝى م ال٣ًاء ٖلُه، همَّ

ىاء.  ٞل٣ض ٧ان ألامغ ؤقبه بمٗغ٦ت ب٣اٍء ٞو

٧ان الضعوَل ما ػا٫ ٖلى خاله التي اؾخمغث لشًلر ؾاٖاٍث مخىانلت، 

ختى ٢ط ى ٖلُه بدغ٢ِه بٗض جًلوٍة م٨شٟت، في خحن َهَىث )هضي( ٖلى ٞغاقها 

جلخٟذ مدؿاثلت، ماطا ًدضر؟ ومتى ؤحى )ٖاص٫( والكُش )ؾُٗض(؟ وَمً هظا 

 الظي لم جغه مً ٢بل؟! الغظل

ِك٠ ؤمغها واهضٞٗذ 
ُ
ظلَؿذ )مداؾً( و٦إجها في خالت ال وعي، ٞل٣ض ٦

:
ً

ؤ الضعوَل مً عوٖها ٢اثًل ٍغ ختى هضَّ  في خالت ب٩اٍء مٍغ

ؤزخاه، ؤٖلم ما ب٪، وؤلخِمـ لِ٪ الٗظع، ل٨ً مً عخمت هللا ؤن مىث  -

٤ ما ٞٗلخم، بل ؤحى ؤمُغ هللا  ً ًٖ ٍَغ
ُ
٠ نابغ لم ٨ً ِ

ّٟ س ُُ بالخاصر، عبما ل

هٟذ ًٖ ما ٞٗلخم.  ٖى٨م ال٣ٗاب ٍو
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 )مداؾً( جداو٫ ظم٘ قخاتها:

نض٢جي ًا مىالها، نابغ صه ٧ان بوؿان ٢ظع ٞى١ ما جخسُل، م٩ىهدل  -

ٗمل ٖملخه!  مهض٢ت اػاي ًبو لبيخه ٦ضه َو

ً ؤي ش يٍء جخدضر ؤمها، ختى  ٧اهذ )هضي( ال جضعي ماطا ًدضر ٖو

ذ ؤزحًرا ما خض
َ
ل في خالت نمذ، في ؤصع٦

ُ
ذ بخل٪ ال٩اعزت، لخضز

َ
ِغٞ ر ٖو

:
ً

ا، ٞإعصٝ ٢اثًل ًٗ  خحن هٓغ بلحها الضعوَل وهى ًخإلم لخالهم ظمُ

َض به ظظوة الكهىة إلاداعمه،  -
َ
٫َ له الكُُان الٟاخكت وؤو٢ ل٣ض ؾىَّ

وها هى ٢ض هؼ٫ به ال٣ٗاب. ل٨ً السخغ ًا ؤزتي ال ٣ًِل ًٖ ال٣خل 

 باثغ.والٟاخكت ُظغًما، ٩ٞلها ٦

٧ان ًىٓغ بلى )مداؾً( وهي جب٩ي بمغاعة وخؼن ختى هضؤ مً عوٖها، زم 

ً الخؼن مً الكُش )ؾُٗض( ٖلى )مداؾً( وما خضر لها مً طل٪ 
َّ
جم٨

ض )نابغ(.  الٚى

 ًٖ نضعه، ل٨ً )هضي( 
ً

ا ز٣ًُل ؤما )ٖاص٫(، ٣ٞض ظلـ و٦إهه ؤػاح همًّ

ذ في خالت 
َ
ل
َ
ا مما ٖلمذ به، وصز ًُّ  هٟؿ

َ
هٟؿُت ؾِئت ظٗلذ ؤمها لم جخٗاٝ

و)ٖاص٫( ًإزظاجها بلى َبِب هٟس ي، ٦ما هصخهم الضعوَل، ٞل٣ض حٗغيذ 

 لهضمت هٟؿُت جٟى١ الخض والاخخما٫.

* * * 
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 *بعد مزور عام*

ض جىُل٤ مً مجز٫ )مداؾً( و)هضي(، وألاهىاع واإلاىؾ٣ُى  اٍع الٚؼ

م )ٖاص٫(  اٝ )هضي( و)ٖاص٫(. وٗم، ل٣ض ج٣ضَّ لُلب جهضح، ٞالُىم ٞػ

مِؿ٪ ًض ٖغوؾه بٗض  ًُ الؼواط بـ)هضي(، مما ؤؾٗض الجمُ٘. ٞها هى )ٖاص٫( 

اه٣ًاء خٟلِهم الؿاهغ الظي ؤبهَج الجمُ٘. الكُش )ؾُٗض( والضعوَل 

 و)مداؾً( ووالض )ٖاص٫( ووالضجه، لُبضؤ )ٖاص٫( و)هضي( خُاتهم الؼوظُت.

* * * 

 

 *بعد مزور عدة أشهز*

ـ نىث نغزاٍث جضوي مً ق٣ت  )ٖاص٫(، الجمُ٘ ًىدكغ بك٣ت الَٗغ

الكاب بٗضما وظضجه ؤمه ُمل٣ًى في ٞغاقه مظبىَح الٗى٤، في خحن ٧اهذ 

 ٖغوؾه )هضي( جمؿ٪ بالؿ٨حن وتهظي.

٤ البدض الجىاجي  مت، لَُٗمل ٍٞغ عظا٫ اإلاباخض اهدكغوا في مؿغح الجٍغ

ٔ ٖلى )هضي( في خالت هظًان. ُّٟ ٘ البهماث، و٢ض جم الخد ٞغ  ٍو

الًبا هي صماء الطخُت، م٨خىٌب الجضاع  سان بالضماء، ٚو
َّ
واإلاغآة ُملُ

 ٖباعاث ٚحر مٟهىمت جخىؾُها هجمت زماؾُت.

الٗباعاث ٧اآلحي: )ص٩ًاعابُا ٖاص لُيخ٣م لغوح ػاظاصام، ٖهض ال٨باع ال 

 ًى٣ًه ؾىي الضم! ػاظاصام، ٞاعباؽ، باعاباؽ(.

 اء.٧اهذ )هضي( جخدضر بلٛت ٚحر مٟهىمت ُٞما حُٛحها الضم
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ؤمغ و٦ُل الىُابت بةًضاٖها مؿدكٟى ألامغاى ال٣ٗلُت إلاضة ؤعبٗحن ًىًما 

لخدضًض خالتها الىٟؿُت وال٣ٗلُت، ؤما )مداؾً( ٞل٣ض ؤنبدذ في خالٍت 

ى لها، ًٞل حعي بما خضر خىلها بٗضما ؤنابتها خالت مً الكلل هدُجت 
َ
غس ًُ

ض جى٤ُ  ُٗ ذ بها. ولم ح
َّ
ب٩لمت، و٦إهه جم الهضمت الٗهبُت الخاصة التي ؤإلا

٘ ٖجها جل٪  ُِ م ؾىاها بما خضر. في خحن ال جى٣
َ
بزغاُؾها بلى ألابض ختى ال ٌٗل

٣ها ؾىي  ِٞ غا
ًُ ِٟؼٖت، لخىُل٤ نغزاتها في ؤعظاء ق٣تها وخُضة ال 

ُ
ال٩ىابِـ اإلا

ض لها في هُئت )ٖاص٫(.  )ص٩ًاعابُا(، والظي ججؿَّ

ً جخدضر  ت ٖىاٍو ع الجغاثض واإلاىا٢٘ ؤلازباٍع ًٖ الٗغوؽ الكابت جهضَّ

ذ ػوظها وبٌٗ ألاشدام ؤعظٗىا طل٪ بلى الجً والسخغ، 
َ
التي ٢خل

ا. ًُّ  وآزغون ؤ٦ضوا ؤجها حٗاوي مغًيا هٟؿ

ا!  وما ػا٫ الخد٤ُ٣ مؿخمغًّ

 

 متت حبؿد اهلل                                     

                                1/7/2012 

 بؼؾم: هية عيد الؾطقف                                      
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