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 هداءاإل

 طاملا سهرث أهي احلبيبت الخي  اىل

 وقلقج وحأملج ألجلنا 

 احلياة   وقفنا على اقداهنا لنرفع عنها عبءحىت 
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 الطابؽ العشروف

 
لـ أتجرأ عمى لمس  ،عندما توقفت أماـ الباب فكرت كثيراً        
ذا برجؿ يترجؿ منو، ادعيت أني كنت  ،أزراره صعقت عندما فتح وا 

اف، و عمى مسافة ليست ببعيدة عدت لعمي انوي مغادرة المك
 استجمع قواي وأتمكف مف الولوج فيو، صوت ىمس في أذني:

 تفضمي سيدتي. -
 ال بالتأكيد أنت قبمي. -
 أرجوؾ سيدتي مف بعدؾ. -

ضع أف ألـ يكف امامي خيار آخر فميس لي حجة لمتراجع، اضطررت 
تي بعد محاول التوتقدمي اليمنى فيو وتمتيا قدمي اليسرى التي 

 الدخوؿ فيو.

 ُأغمقت االبواب، وابتسامة غريبة تمكنت مف شفاىي جعمتو يسألني:

 ي طابؽ سيدتي؟أفي  -
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نوي الصعود ي طابؽ كنت اأذكر أعد ألـ قدمي، فمـ أتسمرت رغـ 
لى الرقـ عشريف، قمت في إرقاـ كانت نيايتيا ليو، تتبعت عيناي ال إ

دىا سأتوقؼ في الطابؽ الخامس وعنخمدي لعمو سيترؾ المصعد في 
 ييـ ذلؾ بالنسبة لي: ي طابؽ الأ

 مف فضمؾ سأنزؿ في الطابؽ العشريف. -

 رمقني بنظرة استغراب متسائاًل:

 ىؿ تعمميف في مكتب المحاماة؟ -

 في ورطة: أصبحت نيأشعرت 

 ستشارة قانونية.فقط كنت بحاجة إل ،ال بالتأكيد ،ال -
فتي عمؿ ىناؾ بصأفأنا  ،نصؿ قبؿ أفجيد بإمكانؾ سؤالي  -

 مع مجموعة مف المحاميف. محاـ

، عندىا شعرت بدوار أخرىريقي ليفتح الباب مرة  ابتمع تدك
 يتممكني:

 ساعدني بالنزوؿ ىنا فقد شعرت ببعض الدوار. أرجوؾ -

ي افعؿ؟ كيؼ سأتخمص امسكت برأسي مغمضة عيني، ماذا عسا
ذا بو يسحبني   منو؟ اتكأت عمى يد الشخص اآلخر محاولة الخروج وا 
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 قيبتي:مف ح

 شيء حتى نصؿ إلى طابقنا العشريف. أرجوؾ سيدتي لـ يبؽ -

 التفت إليو معمنة عف غضبي:

تركني لعمي قمت لَؾ إني قد شعرت بدوار وقد يغمى عمي ا -
 .قوايأتمكف مف استجماع 

ح يرقاـ بالتتابع وكأنيا تسابؽ الر أغمقت البواب مرة أخرى وبدأت ال 
ال تسعفني وال ذاكرتي  ًا،محرج اً موقف تفادىلـ ألحؽ ل  ،في الصعود

أصبحت حائرة بيف سرعة المصعد ودقات قمبي  ،ىذا الرجؿ يعتُقني
ذا بعينيو  مستجمعةالتي تأبى أف تواجو خوفيا، التفت إليو  قواي وا 

ترمقانني بشفقة، قطبت حاجبي معمنة غضبي، فأنا لسُت تائية أنا 
بالصعود، صفعتُو كنت ارغب  ذاأتيت إلى ىنا ولما ذافقط ال اذكر لما

عمى خده بقوة لعمو يردىا لي، لكنو احتضنني ممسكا بيدي محاوال 
 استفياـ فعمي:

 ني؟يصفعت ي أنا أحاوؿ مساعدتؾ لـسيدت -

حممقُت في عينيو، لعمو يفيـ فعمي لكف بال جدوى، فجأة وجدتني 
 ألُؼ يدي حوؿ كتفيو، اىمس في أذنيو:
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 أرجوؾ اضربني.-

راجعا بخطوات نحو أزرار المصعد، ضغط رفع يدي مف عمى كتفو، مت
عمى احدىا، توقؼ عند الرقـ التاسع عشر، لكف البواب لـ تفتح بؿ 

ذأغمقت الضواء ما مر الوقت بضربات تيز باب المصعد، كم ا، وا 
،  فقط ئاً عد أرى شيألـ في رأسي، لـ اد ال ازداد صوتيا عموا، وازد

اشعر بوجوده،  عدأتخترؽ رأسي حتى ىو لـ  ىي التيالصوات 
 دفنت رأسي بيف قدمي، سمعت صوتو:

 ف.  ييدتي لقد وصمنا إلى الطابؽ العشر تفضمي س -

 رفعت رأسي:

ني إىو، تذكرت، كنت أريد أف أقوؿ لو وجدتو أمامي، نعـ انو  -
 .سأتأخر، لكني كعادتي فقدت ذاكرتي

 

 

 

 

 
 .رياض داخؿ عدىا االستاذلملسرد الروائي محور المصعد فازت بالمركز الوؿ في مسابقة ممتقى ا
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 ىزاز

 
رسي الذي لطالما خاطبني حيف جمست أترقب اىتزاز ذلؾ الك        
الرياح التي  نسمات و، اآلف انظر إليو وىو يخاطبجمس عميأكنت 

التي اشعر بيا، أحاوؿ  ذاتيا تمازحو كمما رغبت كأنيا تشعر بالوحدة
لسريري الذي  اً عجز عف ذلؾ مستسممأقتراب منيما ولكني اإل

شبابي  سنيؿ في الحياة، رفضتو كثيرا في احتضنني بعد سفر طوي
وأبيت االستمقاء عميو، فجسدي الممتمئ بالنشاط يأبى الراحة 

وكـ  !وليؿ لسكف إليو، كـ شكا لميزاز فراقي ل لـ يكف لديّ  ،والخموؿ
سواه استمقي عميو، انتظر  لديّ  ف لـ يبؽَ آلا !عدي عنوعارض بُ 

نو الذي يأتيني فيو ولدي ليأخذني إلى مكتب صغير ال يبرز م اليـو
ماكينة صغيرة أضع إصبعي فييا ورجؿ متوسط العمر يضع  ىسو 

مف الوراؽ النقدية التي يعدىا بسرعة وال يمكنني  اً بيف يديو بعض
 اً لو جزءو مالحقتيا، ومف ثـ يضعيا في الجياز ليقطع مف مرتبي 

لذي غير مرخص لخذه ولكنو الزمف ا اً منو ليحقؽ لذاتو ربح اً بسيط
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لشكمي أو  ربيـ الجشعة، لـ يباؿِ آمكف ىؤالء مف تحقيؽ بعض مف م
حتى لعدـ قدرتي عمى الحركة كاف ىمو الكبر ىو قطع المبمغ 

بالغي انو عمولة لمتاجر، كـ تمنيت لو تبقى في جزء مف  داخمي وا 
يوىمني  فآلا، ىا ىو حموفي مأضعو الحؽ و  قيـأ يأياـ شبابي ك

نصؼ عمري في  قضلـ او في عيني وكأني يبالحؽ ويضع عين
دوائر الدولة التي رأيت فييا الكثير، جذبني ولدي مف يدي العمؿ في 

 ىامسا في أذني:

فالذي حصؿ قد حصؿ  ،عاً ال يجدي نففالمر  ،كفاَؾ يا أبي جدالً  -
 .ئاً ولف تغير شي

 درت برأسي نحوه:أ

ال استحؽ أف ُاسرؽ بيذه الطريقة  ولكف يا ولدي ىذه سرقة، وأنا-
 المباحة.

 .عبد المأمورُ الالكؿ يسرقنا يا أبي، لف نقؼ عند ىذا فيو  -

 ؿ: اءمأمور، أتسالكؿ يبرر أفعالو المشينة بأنو العبد ال

 ىؿ نحف عبيد أـ أحرار؟ -
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عدنا أدراجنا حيث وحدتي وسريري الذي استقبمني بصرير غريب لـ 
 :أعيدُه منو، بادرت قائالً 

ف، آلاالنوـ في ال ارغب  ،ضعني يا بني عمى كرسي اليزاز -
 اتركني ىناؾ أريد أف اعد راتبي ليذا الشير.  

تيدئتي يقبؿ يدي ويرسـ في مخيمتي أشياء  التؼ ولدي حولي محاوالً 
قد تجعؿ مني في المستقبؿ رجؿ أعماؿ رغـ كبر سني، حتى إني 

مغ حتى بقى ف المبصدقت قولو وبمحظة غفمة مني ُاقتطع جزءًا م
ـَ أعده؟ ال يستحؽ ذلؾ التعب  نصفو في يدي، لـ يتسفَ  لي عده ول

والجيد، أخفيت ما تبقى تحت وسادة الكرسي اليزاز التي اجمس 
ظات اقترب عمييا وأخذت أميؿ بو إلى الوراء والى الماـ، وبعد لح

لطيفة تمسد عمى قدمي وتحاوؿ نزع  مني صوت رقيؽ ولمسة يد  
ف قدمي، انحنيت لرى مف يحاوؿ استجداء ما تبقى مف جاروبتي م
ذ بيا حفيدتي لمياء التي طالما داعبت مشاعر البوة لدي  اراتبي، وا 

لترسـ عمى وجييا ابتسامة صغيرة تخبرني باحتياجيا لقالـ التمويف 
التي ستجعؿ منيا رسامة يشار ليا بالبناف في المستقبؿ وعندىا 

المستوى ىو جدىا  وجعميا تصؿ ليذاستخبر الجميع أف مف شجعيا 
خدمة طويمة في كشؼ المصوص والمراوغيف، لـ  المقعد بعد سني
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ابخؿ عمييا فما تبقى مف الراتب ال يعد وال يحصى قد يكفيني 
مف وصوؿ حفيدتي إلى  اً لسبوعيف ولكف ال بأس أف أكوف جزء

 الشيرة.

ربت طمبي أومأت ليا أف تذىب إلى أبييا وتضع يدىا في جيبو، استغ
 :مقطبة حاجبييا، أردفت قائالً 

ِؾ إف تمكنت مف الحصوؿ عميو يبأمرتبي ىناؾ في جيب  -
عادتو لي سأعطيؾ نصفو.  وا 

يا، أغمقت عينييا تفكر لعميا يدارت برأسيا مرتيف بيني وبيف أب
 لذلؾ الجيب، تسممت بيف قدمي تصيح بأعمى صوتيا: اً تجد طريق

جدي، ألحقنا قبؿ أف تندـ أبي انجدنا إف الرض تيزنا أنا و  -
 عمى فراقنا.

فزع الب مف صياحيا ميروال نحوىـ، ال يعرؼ مف يحمؿ منيـ ىي 
 أـ ىو وفي لحظة عجمة سحب الكرسي اليزاز دوف أف يفكر ىؿ حقاً 

 ابنتو: يجر أنفاسو مخاطباً  صعوبةبو  ،شعروا باىتزاز أـ ال، جمس

 ماذا حصؿ وما االىتزاز الذي شعرتـ بو؟ -
 الرض. تؾ انو الكرسي اليزاز مف كاف ييتز، وليسأبي ما ب -
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قيقو الجد وىو يعد نصؼ المبمغ ليخفيو تحت الوسادة التي يستريح 
نصؼ اآلخر في جيب عمييا، وذىبت ىي تقفز ىنا وىناؾ مخفية ال

 فستانيا الزرؽ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 .رياض داخؿ اذالستاعدىا فازت بالمركز الثاني في مسابقة ممتقى السرد الروائي محور التقاعد لم
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 صورة

 
منذ طفولتي وأبي يخبرني انو سيعوضني مف حرماف أمي،        

رة في رأسي، رغـ وجودىا في حياتي، لماذا يحاوؿ زرع ىذه الفك
ف ولف أعود آلايا لف تبارح مكانيا بعد نّ أيحتضنني وىو يخبرني 

لضياعي، اشعر بالغثياف عندما يسرد لي كؿ ىذه الفكار، عف أي 
ع يتحدث وأي حرماف كنت أعيشو ىذا، اعتقد أف أبي يعاني مف ضيا

اليذياف، أضع كفي عمى رأسو لقيس درجة حرارتو؛ أراىا طبيعية 
في تكرار ىذا الكالـ، وليس ىناؾ أي سخونة، إذا لماذا يستمر 

ىي أمي في المطبخ كما  سنة، وىا ةعشر  ف ثمانيآلاأصبح عمري 
، كيؼ عيدتيا، وأبي عمى أريكتو يقمب ا لجريدة ويقرأ أخبار اليـو

 سأتمكف مف معرفة عف أي أـ يتحدث؟ 

تمصصت  ..ترقبت نظراتيـ لبعض ..ذىبت ابحث عف سر ىذياف أبي
عمى أحاديثيـ، لـ أجد ما يدلني عمى شيء، تركتيـ لبحث في 
ذكرياتيـ، ولكنيا كانت مثميـ غامضة، بدأ الشؾ يسري في قمبي، 
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ا مممت مازاؿ أبي يكرر حديثو ذاتو وانىؿ ىذه المرأة ليست بأمي، 
 موجود.الغير الغموض والشعور بالحرماف 

 وفي ذات ليمة وعند محاولة التكرار انفجرت صارخة:

ذا كنت ال اممؾ أم لـ تخبرني بشيء غير موجود في -  اً حياتي، وا 
 مف ىذه التي تجمس قبالتي؟

ي قموبيـ، قاـ مف أطبؽ الصمت عمى أفواىيـ والخوؼ سرى ف
 عمى كتفيا: ئاً طريقو متك يتديجمسو وىو يم

عمري، ىي كانت  ىي زوجتي التي اتكأت عمييا ما بقي مف -
خير أـ لِؾ بعد وفاة والدتؾ، خفت أف ال تعاممؾ كأـ حقيقة، 

كالمجنوف  ىذيت كثيرا وانتابني الشؾ، راقبتيا وراقبتِؾ، أصبحت
ناف حرميا مف حأ"ال أريد أف ًا: رخاص الذي يسير في المدينة

أميا" حتى التقيت بيا، حيف رأيتيا تمسد عمى شعرؾ بكؿ 
لرى كيؼ ستعاممؾ  اخطوات عنكم عطؼ و رقة، ابتعدُ 

راءة وب ةوضحك ةست بأنيا ىي أيضا قد حرمت مف لمسأحس
ـْ إطفؿ قد يجالس أحضانيا ويؤنس وحدتيا،  خترتيا لِؾ ول

 يقتمني.أف الشؾ كاد  ،ولكني كعادتي ،تخذلني
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 ـ أف، أبكي آلافعؿ أأف  والحيرة تحرؽ قمبي، ماذا عميّ  انيتسمرت مك

ـ اترؾ الحياة تسير أأبي الميمـو ـ أحتضف أمي المزعومة أأ ؟فرحأ
خطوت نحوىما بتثاقؿ وبكيت بيف كفييما، رمقتيما بنظرات  ؟كما ىي

 ممؤىا الدمع وفمي يتأتأ بسؤاؿ:

 أيف صورة أمي؟ -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رياض  عدىا االستاذوائي محور الزوجة الثانية لمسابقة ممتقى السرد الر فازت بالمركز الثاني بم

 داخؿ.
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 صوت قمبي

 
سمع غير صوت قمبي، كالطائر حيف يحمؽ في ال أ ناولدت وأ        

أينما اذىب أالحظ العيوف  لسماء ال يصارع غير ىبوب الرياح،ا
بالي ترمقني باستغراب وشفقة كأني ال أممؾ ما يممكوف، لـ أكف أ

 فصمت الكوف مف حولي يغريني، فمماذا يشفقوف عمي؟ 

حتى في مدرستي كنا نممُس أوراؽ كتبنا ونحفظ رسوميا حيف نقرأ 
الحروؼ، ونرقص معيا حيف نحاوؿ الفرار مف واقعنا؛ كنا نممس 
أيادي بعضنا حيف نرغب أف نحدث بعضنا، نتبادؿ النظرات حيف 

 نمازح معممتنا.

رقص معًا، لـ أعمـ ما أفعؿ فقد صفعتُو أحدىـ المس يدي كي ن 
دوف سابؽ إنذار، قطبت حاجبَي ورفعت سبابتي في وجيو، ليرد 

عما بدر منو، متراجعًا إلى الوراء خطوة  عمي بكمتا يديو معتذراً 
بخطوة والدموع تفر مف عينيو، ندمت حينيا لني صفعتو، لـ أقصد 

درُت  الدافئة، أف أبعده فقد فاجأني ولـ أكف مستعدة لممسة يده
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بوجيي نحو لوحتي المفضمة التي لطالما وقفت أماميا أحدثيا عف 
صمتي، احتضنُتيا بدمعي ُاخبرىا عف أوؿ أمؿ لي في الحب وقد 

 صفعتو، يا ترى يا لوحتي ىؿ سيعود و يطمب مراقصتي؟.

راقصت حالي عمى خشبة مسرح مدرستنا، عزفت في خيالي  
يا أني الميرة أوديت، وسأتخمص موسيقى بحيرة البجع، أحسست وقت

غني، حينيا أبرت في الميؿ لصرخ بأعمى صوتي و مف سحر روث
سيسمعني أممي الوحيد ويأتي ليراقصني، وقتيا لف اصفعو بؿ 
سأمتطي الحصاف البيض معو، نسابؽ حبنا ونقتؿ الشر في قموب 

 أعدائنا.

ت، دافئة تمسؾ بيدي، توقفت عف الرقص، إلتف أحسست بيد  حينيا 
، قبمتيا يذا اكانت معممتي تثني عمي وتخبرني بإنتياء درسيا ل ليـو

مف وجنتييا، احتضنتني ورفعتني مف عمى المسرح، كطائر محمؽ، 
 لىبط عمى الرض وأعود مف خيالي الراقص إلى واقعي.

مر مف جانبي بردائو البيض  ..رولُت نحو الشارع اقفز ىنا وىناؾى
قؼ أمامي وعرض عمي أف يوصمني، يمتطي دراجتو اليوائية، تو 

نبض قمبي فعاد المؿ لدي، لـ تؤثر فيو الصفعة، مد يده بكؿ رقة 
مف صفعة  وحناف، رفعت يدي باتجاىو، عندىا أبعد وجيو خوفاً 
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يده وجمست خمفو، لؼ يدي ابتسمت ثـ قيقيت، أمسكت  ى..أخر 
حوؿ خصره كما لو انو يطمب أف ال أفارقو، احمرت وجنتاي خجاًل 

عشؽ دمعت عيناي فرحًا، تدولبت بنا الدراجة عمى طريؽ المؿ والو 
حت شجرة كاف يسمع حديثنا، توقفنا ت الطاىر، فقط حفيؼ الوريقات
الخرى في أفواىنا، نضحؾ ونبكي ونمؼ العنب، نمتقط تمؾ ونرمي 

أيدينا حوؿ أعناؽ بعضنا، يشبؾ أصابعو في جديمتي السوداء 
مف خصؿ شعري عمى كتفو  ابعض ليتركيا حرة مف مشبكيا، يضع

ال إمضى الوقت وحؿ الغروب، ولـ نشعر يشمو تارة وأخرى ُيقبمو، 
وعصا الناطور عمى ظيورنا إنذارا منو بترؾ الشجرة، ىرولنا 
كالمجانيف نتعثر بعصي الناطور وىو يرمييا عمينا، ابتعدنا عف 
أشجار العنب حتى توقفنا لنمفظ أنفاسنا أماـ قرص الشمس وىو 

غوص في الرض، لتغوص معو أحالمنا، ودعتُو وعدت لممنزؿ، ي
 ..مى وجيي لـ أكف أتوقعياوجدت أمي تنتظرني، تمقيت صفعًة ع

تذكرت حينيا صفعتي لحمد، وما أشدىا مف صفعة، رمقت أمي 
بنظرة استغراب! ىززت رأسي مستفيمة سببيا، أشارت إلى الساعة 

عنقود العنب، لـ ليا  وظالـ السماء، وضعت يدي في جيبي وأخرجت
بؿ أنبتني أكثر، فرت الدموع مف عيني وضعت العنب عمى  تباؿِ 

بكاِء الطاولة وىربت إلى حجرتي أرمي بنفسي فوؽ مخدتي، بيف 
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 ىيومي ىذا في الحزف، جاءت أمي إل لـ ارغب أف أضيع وضحؾِ 
حجرتي وجدتني أحتضف مخدتي وأبكي، شعرت بالذنب حاولت 

عتذار عف شدة غضبيا مف ظيري محاولة اإل التخفيؼ عني، قبمتني
عمي، خوفيا وقمقيا المستمر ىو مبررىا لي، الناس ال ترحـ 

أني لف أتأخر بوالمصوص ال يفكروف، التفت إلييا أعانقيا وأعُدىا 
عمى المائدة  مرة أخرى، قمت معيا نحضر طعاـ العشاء، جمستُ 

مبتسمة  اقتربت أمي حاممًة الصحوف وىي طرؽ عمييا بممعقتي،أ
لفعالي المجنونة، تسكب لي وتسكب لخي الذي يبادلني الجنوف 

  ويصرخ: 

 نريد المزيد.. نريد المزيد. -

وجمسُت قبالة مرآتي، لـ  مبكرة وفي صباح اليـو التالي، استيقظتُ 
اشبؾ شعري بالشريط البيض كالعادة بؿ تركتو يتدلى عمى ظيري 

ري، خرجت مف وتركت مشبؾ صغير ذىبي الموف في أعمى شع
جدؿ شعري، أي لـ نّ أاالبتسامة تعمو شفتي، الحظت أمي حجرتي و 

 ىذا اً راقص ف لدينا حفالً أبشعري، أوحيت ليا استوقفتني ممسكًة 
لي، قبمتيا مف وجنتييا  ـ، قبمْت رأسي وأشاحت بيدىا تدعواليو 

 ..قبؿ حموؿ الظالـوواعدتيا بأني سأعود 
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لي، سرت بحذر حتى ال أحمد يقؼ عمى بعد مف منز  شاىدتُ  
تشاىدني أمي، اقتربت منو وركبت معو الدراجة اليوائية، انطمقنا 

وسط الشارع  فيـ ما نقوؿ، نتوقؼ فجأة لنرقصنصرخ بدوف أف ن
ف وونعاود لنكمؿ طريقنا إلى المدرسة، حتى وصمنا ونحف غارق

بأحالمنا المجنونة، التقينا بمعممتنا التي الحظت اقترابنا مف بعضنا، 
 في عمؿ مسرحي في المدرسة، كاف خبراً  فقررت أف نشترؾ معاً 

، قضينا وقتنا نعد لمعمؿ ونحفظ أدوارنا، ونعود لمنازلنا كثيراً  أسعدنا
الياـ  حدأحتى نسينا أوقاتنا السعيدة، وفي منيكيف مف شدة التعب، 

الدوار تأخرت وقتيا في تغيير مالبسي الخاصة  كنا نستعد لحد
رحية، وعندما وصمت إلى المسرح شاىدتو يحتضف بدوري في المس

ي وقتيا، أحسست بسيـ اأخرى ويداه تداعب جديمتيا، لـ ترمش عين
ف يتمسمـو دخؿ في قمبي، تمالكت نفسي وتقدمت قدماي خطو 

 ،لـ استطع الصراخ ..يغازلياستمر انحوىما، لـ ينتبو لمقدمي بؿ 
دموع في فمنذ والدتي لـ أسمع صوتي وال صرختي، تصارعت ال

عيني، لـ اصدؽ ما أرى ىؿ ىو حقا؟ ىؿ ما يفعمو مجرد مشيد مف 
ربي منيما؟ لو كاف يزاؿ يحتضنيا رغـ ق ال ذامشاىد المسرحية؟ لما

                              .                    شعر بوجودي رغـ زحمة المسرح!.ليحبني حقا 
 نتبو حينيا إ ،الكراسي حدأت دوف أف اشعر بما افعؿ، تعثرت بركض
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ركض دوف الفي  مكانو، استمريت قط تجمد فيلكنو لـ يترؾ الفتاة ف
أف أضعو  تتوقؼ حتى سقط المشبؾ الذىبي مف شعري كنت اعتد

رة العنب في أعمى شعري كي أكوف أجمؿ في عينيو، توقفت عند شج
فعؿ، إقترب أما  يا، بكيت بحرقة لـ أعِ ب حممت صخرة صغيرة ورميتو

لعنب مف ا اً قتطؼ لي عنقودطور مني حيف رآني أجيش بالبكاء، االنا
ني لـ استطع أف اقطؼ واحدا منيا، ىززت رأسي بعدـ إمنو  تصوراً 

رغبتي بالعنب، مسد بيديو عمى رأسي وأشار بسبابتو نحو السياج 
، منا وجدت احمد يقؼ عف بعدفالخشبي، رفعت نظري نحو سبابتو 

غضبًا وحممت عصا الناطور ورميتيا عميو، لتقع عمى  تُ استشط
 رأسو دوف ىوادة. 

أمي بابتسامة  ستقبمتنيإى المنزؿ أطرؽ الباب بشدة، دت إلع
خبرىا إال إني اكتفيت بالصمت، جمست عمى أمتحيرة، حاولت أف 

مطبخ موحية لمي بأني في ال لذي اعتدُت الجموس عميوا كرسيال
لي الطعاـ، وجمست قبالتي، تحاوؿ أف تعرؼ ماذا  قدمتجائعة، 

غاضبة في داخمي،  أصابني، التيمت الطعاـ بسرعة وعصبية كنت
كرسي لقـو نافرة الأكممت ورميت الممعقة في داخؿ الصحف، أبعدت 
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ميرولة باتجاه حجرتي، رميت بنفسي عمى السرير محاولة الصراخ 
  ئاً شي صوب دفتري ممسكة بالقمـ لكتب ةت متجيفمـ استطع، نيض

أمسكتو بكمتا يدي  ،القمـ ال يعمؿ ..عسى أف يعبر عف ما في داخمي
كتب إلى أو خر، وأخذت أكتب آنصفيف، قمت لجمب قمـ  إلىتو وقسم

الوراؽ التي  عمىكؿ ما في داخمي مف ألـ وكراىية أف أخرجت 
لشدة ضغطي بالقمـ عمييا،  أمامي، حتى أحدثت بكؿ واحدة منيا ثقباً 

لـ يكف  ،عف وضعيمف أمي  حالي، مستفسراً  أتى أخي مستغرباً 
 عمـ ما حؿ بي مف حزف.ال ت كذلؾفيي  ؛لدييا جواب شاؼ  

 ،سرقة النظر مف وراء الباب، رفعت رأسي اقترب مف حجرتي محاوالً 
 ..ديو، أشار لي بيبادلتو بنظرة غاضبة، عقد حاجبيو ىو أيضاً 

 ما بؾ منزعجة؟ -

قمت احتضنتو ووضعت رأسي بيف كتفيو باكية، أمسؾ براسي بيديو 
 ..لخشنتيف يقبمُو، ويطبطب عمى كتفيا

 فميرحؿ، ستعوديف كما كنت، فمف يرغب بالرحيؿ ال بأس عميؾِ  -
ال ما فائدة أف نسمع صوت الحب بالكممات أو بالممسات وال  وا 

تأكدي إف دقات قمبؾ سيعمو صداىا  ؟صوت القمبنسمعو في 
 .  إخالصمف ينبض معيا بكؿ  يحتى تجد
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 فراشي أراجع مع نفسي كممات أخي، التي لـ تفارؽ  عمىاستمقيت 

دموعي التي ال تنفؾ مف اليطوؿ عمى خدي، غمب تفكيري، مسحت  
، وفي صباح اليـو التالي  النعاس جفني واستسممت أخيراً  إلى النـو

استيقظت وكمي حـز أف ال أبالي لحمد كأني لـ اعرفو يومًا، جدلت 
زح الطيور كعادتي، تجاىمت شعري بالشريط البيض وخرجت أما

الذي اعتدنا أف نمتقي  ذاتو المكاف قرب منزلي كاف يقؼ فيوجوده 
، استمر عمى ىذا الحاؿ اً اوؿ مالحقتي لكني لـ أعره انتباىفيو، ح

حتى وصمنا إلى المدرسة، استقبمتني معممتي تسألني بكمتا يدييا عف 
سبب خروجي في المس مسرعة، أشرت بنظري إلى الوراء فابتسمت 
ابتسامة عريضة وأمسكت بيدي تحنو عمييا، تخبرني أف الحب 

ال  اً جميالف لكف يجب أف ال ندع لمغيرة مكان شيآفلغيرة وا في قموبنا وا 
ستحطـ أجمؿ أيامنا في الحب، أشرت بنظري لممسرح وأفيمتيا أني 

مف  اً مشيد نو كافأربت احمد مني وأشاحت بيدىا رأيتو مع أخرى، ق
ىو لـ يشعر بوجودي حينيا، .. المسرحية، ىززت رأسي بعدـ الرضا

 حضانيا، سحبت يدي بقوة مف يد معممتي وتركتيافي أ كاف غارقاً 
حمد، دخؿ ورائي وجمس خمفي ألدخؿ إلى صفي معمنًة غضبي عمى 

ووضعو أمامي متوسال  اً صغير  اً رأسو، اخرج مف جيبو صندوق ئاً مطأط
شعرت بشيء مف الحنيف لو، لـ أف أراه قبؿ أف أصر عمى قراري، 
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سي ينتظر أف أرى ما في في البدء، وتركتو طواؿ يومنا المدر  أباؿِ 
داخؿ الصندوؽ، لكني أخذتو ووضعتو في حقيبتي وسرت في طريؽ 
العودة إلى المنزؿ وىو مازاؿ يسير ورائي بدراجتو اليوائية، حتى 

 الناطور أشفؽ عمى منظره وىو يالحقني متوسال رضاي، 

دخمت مسرعة نحو حجرتي حتى افتح الصندوؽ وأرى ما فيو، قبمت 
رائحتو ومف ثـ فتحتو لجد فيو ورقة صغيرة عمى الصندوؽ وشممت 

 ، أيضاً شكؿ قمب ووجدت مشبكي الذىبي 

أكثر مف بؿ أعدت قرأتيا  ،لـ اقرأىا فقط ،قرأت الورقة بكؿ تفاصيميا
اعتذاره وانو لـ يكف سوى مشيد مف  ئة مرة وىو يكتب فيياما

مشاىد المسرحية وال يوجد في قمبو سواي ولـ يشـ جديمة سوى 
 لسوداء، تي اجديم

ي وأخذت اقبؿ الورقة حتى لونتيا قمت ووضعت الروج عمى شفت
، وكتبت عمييا إف رأيتؾ مرة أخرى في مشيد مماثؿ لف  بموف الروج

 ،  تحمـ حتى في رؤيتي

 فتحت نافذتي ووجدتو يقؼ تحتيا، رميت الورقة وغمقت النافذة.

 عنب، لوفي اليـو التالي وجدتو يقؼ وفي يده سمة مميئة بعناقيد ا
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 ني الوحيدة التيإوفي وسطيا وردة حمراء، تقدمت وكمي ثقة 
حمد عمى دراجتو اليوائية، وسنسمع صوت قمبنا رغـ أستجمس خمؼ 

 نا.تصم
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 ناي

ونايي نخاطب بعضنا، ألومو تارة ويعاتبني أخرى،  أنادخمت       
أف يبقى معي لحيف  ، رجوتواً حتى ترؾ يدي وسقط منيا معترض

 لخوفي: فخـ صوتو عقاباً ، الرض رفعتو مفانتياء الحفؿ، 

  خفض صوتؾ.أ ..ىص -

ىناؾ بيانو  ..بالكمنجات والتشيمو امتألتالكراسي  ..صمتنا لدقائؽ
 اآلالت، صخب وىو مازاؿ يعنفني ، فقط أنا مف جمبت النايأيضاً 

لعمى إلى ارفعت رأسي بالدوار،  أشعرتنيوضحكات العازفيف 
، كانت الضواء تمأل السقؼ، جعمتني ازداد غواشاً  وخفضتو بسرعة

النفخ توزعوا في المقاعد  آالت وبحث عف ضالتي، عازفأ استمريت
قد يغطي عمي عازؼ البوؽ  ،رغب في الجموس ىناؾأ أكفلـ  الخيرة

 .، عازؼ الترامز أيضا بالقرب منيـالسكسفوف أو

بالقرب مف  لياً خا لعمي أجد كرسياً  بيف الكراسي؛ رتُ سأيف سأجمس؟  
ف، بجنب بعض، استغربت، يف خاليكرسيي اعرفيا، ولكني وجدت آلة
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ذا بالضواء تمي عمى أحدىوضعت النا  ..واآلالت تصمت ئطفنا، وا 
 مف ىناؾ؟ مف أطفأ الضواء؟  :ناديت

حتى سرؽ العود يعزؼ، رنت في أذني نغماتو، ازدادت دقات قمبي، 
 رت سيأتي؟مف يا ترى يعزفيا؟  ىؿ مف انتظلبي، 

يداعب  مازاؿ صوت العودقاعة االوركسترا، و  ت الضواء تنيرعاد
رد عميو، حتى لقنعو بالنوتاتو، جمست عمى الكرسي وأمسكت نايي 

، ليبرز مف خمؼ جذبت معزوفتي مشاعرهطاوعني وعزفنا معا، 
حوي بخطوات الستار مع عوده المطرز بكممات العشؽ، تقدـ ن

 قتربَ اوجنتاي وذاب جفني،  حمرتْ احب، ب بطيئة، عيناه ترمقاني
مقعده وأمسؾ  كؿ منيـ استقر عمى لصخبيـ ا، العازفوف عادو أكثر

 بآلتو، جمس ىو بقربي دوف أف ينبس بكممة، فتمتمت قائمة:

 عازفي العود.مف تجمس مع أقرانؾ  لـْ  لـَ  -
 ربؾ ىو مف يجعمني أعزؼ بشوؽ.قُ  -

نوتات تعزؼ والعازفوف بدأت الحفمة والكؿ عمى أىبة االستعداد، ال
يتصببوف عرقا كؿ منيـ عاش مقطوعتو، تبادلنا النظرات بيف صد 
ورد ولوىمة شعرت بأف أخرى نظرت إليو ليبادليا النظرة بمثميا فعزفت 

لي إالمعزوفة مسامعو، وعاد بأنظاره  بنايي بغضب، حتى طرقت
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 ،قيقةليعزؼ بعوده الرناف معتذرا عف غفمة عينيو، فبادلتو بابتسامة ر 
(، ردىا بعينيف ليوبحب وشجوف)أنا ليؾ عمى طوؿ خميؾ  وعزفت

)أنا ليؾ عمى طوؿ  أصابيما الغرور وأصابع شعرت بالحنيف ليعزؼ
 (.ليوخميؾ 

 

والعود يعزفاف لحف الكراسي وغادرت اآلالت ليبقى الناي رفعت 
 .الشوؽ
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 خشبية ُعكازه

 
كؿ شمعة، كنت اخبأىا  حرصت عمى اختيار لوف مختمؼ مف      

تحت سريري، وعندما يحيف الوقت واطمئف لخروج الجميع، اسحب 
خيوط وقطع أقمشة وشرائط  ؽ الممتمئ بأغراضي المختمفة،الصندو

 شتعاؿ.أ بتغميؼ الشموع كعرائس قابمة لإلممونة، أخرجيا وابد

لطالما اكتشفت جدتي سرقتي لمشموع، حينما تبدأ بعدىا ورزميا في  
، تتسحب بعكازتيا  حدىافي ، وعندما تشعر بنقص عمبيا الرـز

 الخشبية نحو سريري، لتطبطب عمى كتفي وتتمتـ:

نامي يا ميا نامي، لكف الشموع ال تسرقي، فبيا نضيء ليالينا  -
 وبيا نحتفؿ بنبينا. 

 ..أقـو وأقبؿ يدييا

، لنحتفؿ  - لـ اسرقيا، بؿ زينتيا كعرائس متوىجة بنور ذلؾ اليـو
 رح بجمع العائمة في بيتنا يا جدتي.بقدومو ونف
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لوقت  ءشي ي عمى إعداد الطعاـ، فمـ يبؽَ عينينأإذا ىيا قومي  -
 الغروب وقرب مقدـ القرباء.

رغـ كبر سنيا إال إنيا مازالت قادرة عمى تحمؿ ثقؿ جسدي و 
مزاحي الثقيؿ حيف لففت يدي حوؿ رقبتيا، حممتني عمى ظيرىا 

بة تنفسيا رغـ ضحكاتيا متعكزة عمى الحائط، شعرت بصعو 
رض لحتضنيا وأحاوؿ رفعيا، المتواصمة، رميت بجسدي إلى ال 

 ..غمغمت

 يا ميا يا ميا اتركيني فمست أقوى عمى جنونؾ. -
 ني.يجدتي حبيبتي سأحممؾ رغـ وزنؾ الثقيؿ كما حممت -

مازحنا بعضنا، حتى شعرنا بالتعب، استمقينا عمى أرضية المنزؿ، 
اء، وجدنا الشمس تحاوؿ التخفي ممازحة ركزنا أبصارنا في السم

وتختفي، التفت لجدتي  الغيـو فبيف غيمة وأخرى تشع الشمس
، تعالت ضحكاتنا تداخمت معيا ضحكة أمي ذاتو الشعور بادلتني

وىي تحمؿ صينية مغطاة بقماش اخضر مطرز بخيوط ذىبية، عندما 
 رأيتيا قمت مف الرض مستعينة بعكازة جدتي:

يا أمي أرجوؾ فقد أعددت الشموع بما يميؽ  ني الصينيةيأعط -
 بيا.
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 :اً لـ تعرني انتباى

ستحرقيف كؿ شيء، انتظري لرتب الحمويات  ا،ؾ إياىيلف أعط -
 وبعدىا ضعي الشموع.

أمي وجدتي جمستا قبالة بعض يرتبف الحمويات والعصائر، حممت 
شموعي دائرة حوليـ عسى أف تعطيني فرصة لضعيا كما أحب، في 

تبعدني عف الصينية أشاغب كي أقترب وانتيز الفرصة، لكنيا كؿ مرة 
 تحصر رأسي تحت ذراعيا، وجدتي تصفؽ محاولة استفزازي. 

حممت شموعي متوجية صوب ، ازداد فرحي عدة طرقاترؽ الباب طُ 
فتحتو حتى قفز الكؿ في الباحة، امتألت الحجرة بالكاد الباب، 

وتوزيع الطعاـ وأنا مازلت تياني بالصواني المطرزة، الكؿ منشغؿ بال
شموعي الممونة، ىمست جدتي فييا بحث عف صينية خالية لضع أ

 في أذني وسط صخب القارب:

 تعالي معي خبأت لؾ ما سيفرحؾ. -

وبي تجرني واالبتسامة أدخمتني حجرتيا الصغيرة ممسكة بطرؼ ث
 ئاً شفتييا، سرت معيا أتابع مالمحيا السعيدة، كأنيا تخبئ شي تعمو
مف  اً ، اتكأت عمى طرؼ سريرىا، رفعت جزءخطر في بالي أبداً لـ ي

 شرشؼ قد غطت بو معظـ السرير:
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 .سحبوميا مدي يدؾ، لف أقوى عمى  -

عدة، يا ترى ماذا  ا، دارت في رأسي أفكارمعمى وسعي فتحت عينيّ 
 تخبئ لي؟ تمددت تحت السرير محاولة البحث.

 جسدؾ. يدؾ ال يىيا اخرجي ماذا تفعميف، قمت لؾ فقط مد -
 انتظري جدتي، فأنا مشغولة. -
 بماذا مشغولة؟ -

عمى  قابضةف تحت السرير، ويدي مازالت سحبت جسدي م
الصندوؽ الخشبي الذي خبأتو لي جدتي، كاف فيو الكثير مف 

ـ تفمح إفالت يدي لكنيا لجدتي عرائس، حاولت الالشموع المزينة ك
وع وتزينيا نيا كانت مثمي تجمع الشمأجمست إلي جانبي وأخبرتني 

مف أف تحرؽ  عمى وضعيا في الصينية خوفاً  لكنيا لـ تتجرأ يوماً 
ي، رمقتيا بنظرة حب وحوطتيا الجميع، كخوفيا اليـو مف شموع

 :ذراعيّ ب

 وسط الصينية. الي يا جدتي لنضيء شموعنا معناتع-

نا، سمعت الكؿ ب الصندوؽ خمفنا ونبعد الطفاؿ عخرجنا معا نسح
 حتمؿ تأخري، ىرولت نحوىـ صارخة:أينا( لـ يغني )طمع البدر عم
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 ىا بعد.ؤ َر ضيايتوقفوا ىنالؾ بعض الشموع لـ -

قمبيا برؤية شموعيا جدتي تمحقني بعكازتيا الخشبية، والفرح يغمر 
 الصندوؽ الخشبي.  وىي تنير عتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  لمقصص القصيرةبالمركز التاسع مارجي السومرية فازت بمسابقة مجمة أ
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 ياعض

 
شعرت بخشونة الحياة عندما سجنت في ىذه الحجرة المميئة        

بالتراب، ىا أنا فييا ثانيًة، الرض مألت عيني بقسوتيا حتى أفقدتني 
حاولت البحث عف مخرج لي؛ لعمي أعود إال و  البصر، لـ يمر يوماً 

لسريري الصغير، زحفت أتحسس خطواتي لقترب مف الباب، ال أجد 
 وج، العتمة تمأل المكاف. منفذا لمخر 

شمس ال مرت الساعات ولـ أعد أعمـ كـ مف الوقت قد مر، ال 
 ..تشرؽ ىنا، فقط ظالـ مستمر

ي ىؿ سافرت إلى نياية العالـ حيث السواد ال ينتيي؟ أـ مازلت ف 
 .مكاني أراوح

شعر أ وؿ الصباح،حمُتعممني ب العصافير،أذني زقزقة  داعبت 
غـ الظممة ني، أشعة الشمس تحرقني ر بالعطش وال أجد مف يروي

غبت عف الوعي وأصابتني الحمى،  رتفعت حرارتيإالتي أعيش فييا، 
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 حينيا راودني حمـ كنت فيو أسير و أسير رغـ السالسؿ في قدمي  
 تناثرت عمى ماءقطرات  كأف حتى سقطت عمى الرض عطشًا، 

 غره حاوؿ قضـ السالسؿرغـ صصغير، و  كمب   .. كانت رذاذفمي
عجز عف قطعيا، حممني عمى ظيره وانطمؽ بي نحو  لكنوبأسنانو 

أفؽ مضيء، قرص الشمس يزداد قربًا منا، نباح الكمب جمع الناس 
ال يحيطو سوى الشجار، فتحت  لنا، حممونا وساروا بنا نحو منزؿ  حو 

 فزعت. ..الباب لجدىا أمامي

 ظةيق يفارقني، شعرت بوجوده في الوعيي و نباحو ال إلىعدت 
حتى فتحت البواب و ازدادت الصوات، كثرة اليدي  يسحب قدمي

الرض، استشعرت دموعيـ  فوؽالتي بدأت تالمسني، رفعوني مف 
 وغضبيـ.

صرخت زوجة أبي حيف حمموني، ووضعوىا في مكاني، مكبمة  
بسالسميا القاسية، تشاطر الرض خشونتيا، وىا أنا جالست الكمب 

نا بالماًء، لتعود لي الحياة في جنب نالمس بعضنا ونرشؽ أجساد
 سريري الصغير وأبي العاجز.
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 ِرحلة

 

ىبوط اضطراري جعمني استيقظ مف غفوتي، تسارعت الغيوـ       
حتى غمبناىا مقتربيف  مف غريمتيا الرض، ودعتيا عمى أمؿ المقاء 
بيا في الرحمة القادمة، ولكنيا رفضت فراقي، وأمطرتنا بدموعيا 

بة حتى شعرنا باىتزاز الطائرة التي لـ تسمح لمطيار باليبوط الغاض
 ، في الموقع المحدد، ربطنا الحزمة لتفادي استمرار غضب الغيـو
رجوناىا أف تتركنا بسالـ، لكف الرياح تزداد شدة والطيار بدأ يفقد 

 سيطرتو عمى الطائرة، صرخت بالوالد:

 ألـ يحف وقت الجموس؟ -

 اقتربت المضيفة:

 الصراخ؟ لـَ  سيدي -
 ال شيء فقط الوالد ال يجمسوف في أماكنيـ. -

معت، عادت أدراجيا بعد استغربت كالمو وحاولت أف تتغاضى عما س
  سحبتالتي لكؿ بخير، ىمست في ُأذف زميمتيا بأف ا إف اطمأنت
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 صوبو: ةعربتيا متجي

 وقت اليبوط. حتىريحؾ يقد  ا قرص الدواءىذ ،تفضؿ سيدي -
ية، أنا بخير، مف فضمؾ انتبيي لألوالد لسُت بحاجة إلى أدو  -

 فيـ ال يجمسوف في أماكنيـ.
 أوالد! -
 إنيـ امامي. -
 سأحاوؿ جيدي. ال تباؿِ  -

 عادت إلى كابينتيا بخطوات متعثرة منادية عمى زميمتيا:

 أتصور إنؾ عمى حؽ الرجؿ بدأ ييذي. -
 ماذا يمكننا أف نفعؿ؟ -
ف في العصير عميا تيدأ مف روعو، لحي قرصسأضع لو ال -

 اليبوط.

بعد لحظات مرت مف جانبو مرة أخرى وىي تدفع عربة الطعاـ منتظرة 
أف ينادييا، لكنو لـ يعرىا انتباىو، أشارت لزميمتيا بيدييا اقتربت 

 الخرى ممازحة إياىا:

 ىؿ نسكب العصير لألوالد؟ -
 ال ليس أالف. -
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 كأس العصير: مات المشفقة والمتحيرة، رفعت إحداىالنظرا تاتبادل

 سأقدمو لؾ.إذا  -
 في الطائرة.  ئاً معصير، فأنا معتاد أف ال اشرب شيلست بحاجة ل -
 لكف ىذا العصير يجب أف يشربو كؿ الركاب. -
 لماذا؟ -

 :يييماات الغضب بدأت ترتسـ عمى وجعالم

يجب أف لذا الكثير مف السوائؿ أثناء السفر، لنؾ ستفقد  -
ال ستفقد وعيؾ.  تعوض ىذا وا 

 مؽ:بانت عمى وجيو عالمات الق

 ني الكأس سأشرب القميؿ منو.يأعط -
 ال بؿ الكثير. -

وضعت الكأس عمى طاولتو دوف أف تغادر مكانيا، ارتشؼ العصير 
وفيو  ببطء وىو يرمقيا بنظرة بيف الحيف واآلخر، وضع الكأس جانباً 

القميؿ مف العصير، حممتو وعادت إلى كابينتيا تترقب مف بعيد 
التي  المنـو قرصلم مستسمماً  فعالو، وبعد لحظات رأتو وىو يغفوأ

 أعطتو إياه، اقتربت منو محاولة تغطيتو فوجدت شاشة صغيرة بيف 
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 الد وىـ يموحوف بأيدييـ وفييا يظير مجموعة مف الو  يديو

 : وػػػػػوينادون

 أبي، أبي ىؿ غفوت؟ -

 فغرت فاىيا، مندىشة:

 نتـ مف كاف يحدثكـ؟أىؿ  -
 درج.نعـ نحف في الطائرة الخرى، وسنيبط في نفس الم -

 زميمتيا تموح بيدييا لألوالد.  تأغمي عمى المضيفة عندما شاىد
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 أثر ال يغادرىا

 
الديواف  ددت جسدىا النحيؿ عمىأبحرت في ذكرياتيا حيف م       

 ..د غير اللـ، إصابتيا كانت بالغةالمطرز بنقوش طفولتيا، لـ تج
 الدماء تمأل المكاف. 

حد المحالت التجارية المجاورة أ كةكعادتو، كاف يجمس عمى د
 لمنزليـ، ركضت وكميا ليفة نحوه تناديو:

 أبي، أريد منؾ بعض النقود. -
 انتبيي! أرجوؾ. -

يارة مسرعة، تفاجأ حيف رآىا لما حوليا حتى ارتطمت بس يلـ تبال
في الشارع! أرعبو المنظر، حاوؿ أف يحافظ عمى توازنو، قاـ  اةممق

و بصعوبة، ثقؿ وزنو لـ يساعده في متجيًا نحوىا محركًا قدمي
     الحركة ، حمميا بيف يديو رغـ ارتجافو ليقميا إلى المشفى .

عتصر، كأنيا سمعت صوت إفي المنزؿ سمعت الصراخ، قمبيا و 
 ابنتيا! صرخت)يمو بنتي( خرجت مسرعة مرتدية عباءتيا السوداء 
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ت حذاء كان ةوفردنفسيا، لـ تجد سوى حقيبتيا  تمفيا بالمقموب عمى
مرمية، زاد خوفيا وعذابيا بعدما تأكدت مف الحقيبة المرمية، ولكف 

 أيف ىي؟  

استفاقت مف غيبوبة قد ادخميا االرتطاـ فييا، وجدت نفسيا في 
أحضاف أبييا، الطرقات تتسارع والسائؽ يندب حظو، بدأت 
بالبكاء)أريد أمي( ولـ تنفؾ عف مناداتيا، حتى شعرت بغضب أبييا 

نظرىا عمى ساقيا المجروح، لتغيب عف وعييا مرة الشديد، ألقت ب
 أخرى. 

توقفت السيارة وصوت اإلسعاؼ يمأل المكاف، أفاقت، الطباء 
يا، الدموع مألت عينييا يسحبوف نقالتيا، الناس تبكي لرؤيت

 ىا يحتضنيا .و ـ ماذا سيحؿ بيا، ساقيا تنزؼ وأبف ال تعمالنرجسيتي

، زرقتيا نيا مالؾ يحـو حوليايا البيض كأجاءت مف كانت ترتدي زي
بإبرتيا التي أدخمتيا في عالـ الحالـ، حينيا حممت بقبة كبيرة، 

يقاتيا في الجموس عمييا، حتى تنافست مع رف كراسيعدد مف الو 
 اضواء وبدأت تتراقص في أعالىا صور عديدة، إحداىت الأطفأ

رأت صورة الجوزاء وىو برج والدتيا التي لـ تنفؾ عف ذكره كمما ق
البراج، والميزاف الذي طالما رأت فيو كفتيف غير متعادلتيف، والجدي 
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الذي كمما انطمؽ نحو الجباؿ وجد مف يقؼ أمامو، وحيف وصمت إلى 
السد الذي  برج العقرب فزعت حيف رأتو يقترب منيا ليمدغيا، مباغتاً 

طفولتيا، حينيا ب غير مباؿِ  مي بو ليياجميا ىو أيضاً كانت تحت
مف غيبوبتيا لتجد الغيـو تسابؽ بعضيا في السماء، ونافذة أفاقت 

 تيفليواء التي دغدغت وجنتييا المحمر السيارة تصارع نسمات ا
 بسبب الضمادات. 

وتسأؿ كؿ مف تعتقد  ابنتيا تائية حائرة تبحث عف وىي وصمت الـ
نيا دخمت إ! لـ تصدؽ مع غادرت، أخبروىا أنيا لمتو قد آىانو قد ر أ

منيـ، مسحت بعباءتيا دموعيا  اً لكنيا لـ تر أيذاتو الباب  مف
 الممتاعة وعادت مسرعة إلى المنزؿ .

عندما وصمت رأت معممة ابنتيا تقؼ عند الباب، محاولة السؤاؿ  
عنيا حيف تفاجأت بالخبر، بعدما شاىدتيا في الصباح وىي تساير 

 يا كالشرنقة بيضاء مضمدةنيقاتيا في الحديث، دخمف معا ليجدرف
حنكيا  بشاش أبيض بدًأ مف أصغر أصبع حتى ركبتييا ومف أسفؿ

عمى قوؿ شيء فضمت السكوت، فالقدر  حتى أعمى أنفيا، لـ تقوَ 
المرور،  عالماتيا، وطيشيا كاف أقوى مف كاف أقوى مف إرادت

ىا أال في لكنيا لـ ترَ اىدة القبة الفمكية غافمتيا رغبتيا الجامحة لمش
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ستطع ركوب الحافمة مع باقي طالب أحالميا الصغيرة، ولـ ت
 مدرستيا.
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 قمـ مكسور

 
، أسكف في حي صغير، أستيقظ كؿ العقد الثالث مف عمريفي        

يخمو مف الرتابة، احمؿ كعادتي بيف  ليـو جديد ال صباح لستعد
طيات حقيبتي مجموعة مف الوراؽ الخالية حتى مف خطوطيا وقمـ 

رؽ المحظات في عممي كي رصاص يصؿ إلى منتصفو، كنت أس
كما  وشخصيات اً كثيرة وأحداث اً أفكار أرسـ اكتب ما يدور في خمدي، 

 الوراؽ ذاتياعود إلى منزلي و يحمو لي، منيا واقعية ومنيا خيالية، أ
في الحقيبة لكنيا تعود مميئة بالحداث والقصص، أخبئيا عندما 

ى جاء اليوـ أصؿ إلي البيت بيف الكتب، استمريت عمى ىذا الحاؿ حت
الذي مررت فيو بإحدى المكتبات، التي جذبتني مجالتيا حممقت 
بعيني عمى زجاج المكتبة، مسحت بيدي عمى جبيني، كنت أتصبب 

فمـ أتوقع أف أرى صورتي عمى غالؼ المجمة واسمي يتصدرىا،  عرقاً 
دارت الدنيا بي ولـ تقؼ، كيؼ ولماذا؟  نظرت إلى حقيبتي، شعور 

كتاباتي أخفييا دائما تحت قممي وأوراقي في الحقيبة، غريب انتابني، 
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 ؟ماذا سيفعؿ لو رأى صورتي ،لحظة تذكرت أخيوفي كتبي، 
 اً جديد اً إنيـ ال يكفوف عف التدخؿ في حياتي، سيجدوف سبب !الجيراف

لمحديث عني، سأتصدر أحاديث نساء المحمة )العانس تكتب(  
عدت إلى البيت  !فلو مف عنوا لمسياتيـ و يا اً سيكوف عنوان

بخطوات متثاقمة، أفكر كيؼ أتخمص مف المجمة حتى لو اشتريتيا 
كميا أيف سأذىب بيا؟ لكف مف نشر صورتي؟ ومف اكتشؼ كتاباتي؟ 
شعرت باإلرىاؽ الشديد استمقيت عمى سريري وغطيت وجيي 
بوسادتي عميا تخمصني مما أنا فيو،  شعرت باقترابو، توقفت عف 

ارغب في التكمـ مع احد،  ني نائمة فيغادر، الس عسى أف يراالتنف
بعد لحظات سمعتو يغمؽ الباب نعـ لقد ابتعد تخمصت منو عمى القؿ 

د ليمة قضيتيا بالتفكير، ىذه الميمة، وفي أوؿ خيط لشعة الشمس بع
ذاف يطرؽ مسامعي قمت الممـ أوراقي الممتمئة بقصصي، وصوت ال
ي والخوؼ مزؽ ا، الحيرة غمبتنلضعيا فيو بعد تمزيقي اً جالبة كيس

ساعتيف مف الوقت ارتديت  غمب أوراقي، وبعدأقمبي والدموع بممت 
مالبسي حاممة حقيبتي والكيس، خرجت مسرعة مف حجرتي لجده 

 يجمس يرتشؼ الشاي كعادتو:

                                                           .                           ماذا تحمميف؟ -
 شعرت برعشة تتممكني:
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 ال شيء إنيا نفايات. -
 معي؟الشاي  فتشربي ليس مف عادتؾ حمميا، أال -
 اليـو سأشربو في العمؿ. ..ال -
 ال تتأخري، عندي لؾ مفاجأة. -

كاد يغمى عمي عندما سمعتو يقوؿ ال تتأخري، يا ترى ىؿ عمـ 
سأجبر عمى الزواج منو،  اً ىناؾ عريس ـ إفأ ؟بموضوع المجمة

 ماذا سأفعؿ بحالي.

حممت الكيس ورميتو في الحاوية التي كانت تحترؽ فييا النفايات 
بال أوراقي،  اً قممي أصبح مكسور  ،تحترؽ معيا اباتي أيضاً وىا ىي كت

في الشوارع بيف ىذه المكتبة وتمؾ  تجول، تعمؿلـ اذىب إلى ال
حصؿ عمى أصورتي، وكمما عمييا عسى أف اشتري كؿ النسخ التي 

واحدة ارمييا في النفايات المحترقة، مر الوقت بسرعة وحاف وقت 
عودتي، ال اعمـ ماذا افعؿ اشعر كأني سأذىب إلى الجحيـ، ال مفر 
البد لي مف مواجيتو، فتحت باب المنزؿ وجدتو كما تركتو في 
الصباح، إال مف شيء واحد وىو المجمة كانت بالقرب منو، شعرت 

 أتمالؾ نفسي سقطت عمى الرض مغشيا عمي: بحرارة في رأسي لـ

 ؾ.ا، كنت انوي أف أفاجئشبح ما بؾ كأنؾ شاىدِت  -
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 مع صوتو:كنت أس صعوبةوب ،ليوإالتفت 

 بماذا تفاجئني؟ -
كنت اقرأ ما تكتبيف خمسة وانسخ الجيد منيا وأحببت أف أكوف  -

 احد مشجعيِؾ فنشرتيا لِؾ في المجمة.

 رمقتو بنظرة استغراب:

 ، والمجتمع كيؼ ستواجيو.أنت تشجعني  -
 المجتمع؟ وومف ى -
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 غفوة

 
حوؿ المائدة ننتظر سماع صوت  ة،ثالثنحف التجمعنا         

جمسنا قرب  ،الذاف؛ لنتناوؿ طعاـ االفطار بعد يـو ارىقنا فيو الصياـ
لكؿ  ،ؽ مختمفة، فقد كانت أمي تعطينا مالعؽبعضنا، تبادلنا المالع

كننا كنا نغيرىا خمسة، المائدة تفرش والصحوف لواحد منا لوف 
حتى لو صرخت  ،دـ ببعضيا ونحف نجمس بدوف أي حراؾطتص

جدتي بغضب مطالبة قيامنا بالمساعدة، يأتييا الرد مباشرة مف أمي 
 بتركنا كما نحف فجموسنا خير مف قيامنا.

 عمـ لماذا أتخيمو دائماً أيتوسط المائدة أبي وفي يده ممعقة كبيرة، ال 
 سعشؽ تغميأخني لعدـ تناولو، فأنا ما يوب ىا بالرز، كثيراً وىو يممؤ 

يجبرني عمى  الخبز في المرؽ دوف التقرب إلى صحف الرز، فيو
 .ثمج باتكح بمعو، وأنا أراه

أحاوؿ مساعدتيا مف طعاميا عمى مالبسيا،  اً جدتي تسقط بعض 
 محذرة أف  ، ترمقني أمي بنظراتمنو سقط لتيـ ماأفأقرب فمي منيا و 
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 ال أزعج جدتي، فتعيد فعمتي أختي بعدما نتبادؿ الماكف، تصرخ أمي:

 ؟قؿ لِؾ ال تزعجي جدتؾألـ أ -

 تجيبيا ىدى:

 قبمي.ذلؾ ىي مف فعمت  ،لـ افعؿ شيئا -

ما نحاوؿ  تعرؼ أننا كثيراً فيي  ،دوف أف تتكمـ حاجبيا غضباً  فعتر 
 يرفع أبي ممعقتو:الشبو الذي بيننا ال يمكف لحد تمييزه، ف ،خداعيـ

 إف لـ تيدئي سأجعمؾ تأكميف صحف الرز بأكممو. -

لكنو بالنسبة ليدى ال يمثؿ  ،تيفوؽ جميع التيديدا اً كاف تيديد
يميا التيديد، تعشؽ الرز ولف ي النقيض مني،فيي عمى  ،شيئاً 

بتسامة ماعدا لمياء الوحيدة التي كانت تجمس بيدوء تاـ، تبادلنا اإل
 وتقرأ سورة الفاتحة عند كؿ ممعقة، لـ أجد سبباً تتناوؿ إفطارىا 

 ما ينكشؼ الفرؽ الذي بيننا. اً ، وبسببيا كثير لحالتيا فيي كتومة جداً 

رفعت جدتي ثوبيا لتمسح وجييا البيض المميء بالتجاعيد، رفعنا 
نحف أيضا أثوابنا ولكف لنغطي عمى أفواىنا التي مألت المكاف 

مف جمبابو ولكف  اً جزء رفع ىو أيضاً بالضحكات، التفت أبي ألينا لي
 ليحذرنا مف قمة أدبنا.
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 بعد يوـ صياـ طويؿ قامت جدتي مف مجمسيا بعد إف أنيت فطورىا
قرب ليا منا، أخذت تيز برأسيا وتتمايؿ ألتتكئ عمى ىدى التي كانت 

 وجدتي تجر 

 بياقة ثوبيا ولمياء تطقطؽ بممعقتيا وأنا اصفؽ وأقوؿ:

 عني. اً ىب بعيدذإ ..ىيا يا أرز ىيا -

 لقد حاف وقت الشغب فمف أعاقب بممعقة مف أبي. 

أمي تبدأ برفع الصحوف وأبي يمممـ ما تبقى فييا، ونحف نجالس 
جدتي ونمازح تجاعيدىا حيث نبحث بيف طياتيا عف وجوىنا 
المجنونة، ترمي عمينا بشاليا البيض المطرز في نيايتو بورود 

رغب بأخذىا واالحتفاظ بيا أيرا ما ، كنت كثحمراء وزرقاء صغيرة جداً 
حتى أخفييا بيف جنبات ثوبي لكنني ال الحؽ فعصى أمي تجعمنا 
نيروؿ نحو السطح لنختبئ و نراقب النجـو ونعد الشيب المارة وبيف 
نجمة وأخرى نسمع صوت جمجمة عربة يجرىا حصاف بحوافر تطقطؽ 

د عند رتعأسندريال، ال أحب ىذا الصوت لني كأنو يرتدي حذاء 
سود جامح والفارس يرتدي أشعر بخوؼ شديد، الحصاف أ ،سماعو

         ؟ىذه الصورة ما ..ال ..سيؼ قاتؿ وأنا تحت أقداميـ أسيرة، ال
 اف ػػػليذه الصوات، أضع رأسي بيف أحض تباً  ،كوف أسيرةأريد أف أال 
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 :أختي لتخمص مف مخيمتي لكنيا تزيدني رعباً 

 في أعالي الجباؿ. انو يقترب سيحممنا ثالثتنا، ليرمينا -

ود قفز مف بيف أحضانيا تاركة الميؿ والنجـو والحصاف السأ
 ،شعري ، تمسدطمئناف بيف يديياوأعود إلى جدتي التي اشعر باإل

ىدى ولمياء قامتا ترفعني أمي مف بيف قدمييا،  ،يراودني النعاس
مف يدي لنخرج إلى الحي القديـ وأنا أحارب النعاس الذي  حبيسب

نني فيو ازاحم ،اً دافئ وليالً  اً ناعم اً ني، جسدي توسط فراشيمازح جف
اش ىناؾ أطفاؿ أخواتي، ولكف ليس فقط ىف مف يزاحمنني في الفر 

جيت صوب و ت ؟ومف أيف أتوا ؟مف ىؤالء ،بينيـكثر، قمت أتخبط 
رفعت  ؟أيف أنا ،كاف قطعة قماش كبيرة ،باب المنزؿ، لـ يكف باباً 

كؿ جانب، أبي أمي أيف ىـ؟ جدتي  يتنا مفبرأسي القماش يحيط ب
شعر أني تيت حيف أ سيئاً  تجالس الطفاؿ، مف ىؤالء؟ كاف يوماً 

، خرجت مف الخيمة بخطسأليتني لـ  ،غفوت وات تسمـ لمنـو
ويؿ، وأمي تمأل القناني بالماء، متباعدة، أبي يقؼ في طابور ط

يبوبة، أيف أذىب لكي لكني مازلت في غ أحتاج لف أصحو
 ت إلى الخيمة التي تستعر مف حرارة الشمس، أخواتيعد ؟صحوأ

، جدتي تذرؼ  مازلف يغطف في نـو عميؽ، ليتني أعود لمنـو
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كيؼ  ،رأيتيا وىي تتألل مف عينييا، شعرت بحيرتيا ،الدموع
وبماذا سنصب  ؟سنتناوؿ طعاـ اإلفطار في وسط ىذه الجواء

 ،المكافيمأل  .. صراخوجد صحوف وال مالعؽ، صراخت ال ؟الطعاـ
وف وأخواتي مازلف في سباتيف، الحصنة تصيؿ أالطفاؿ ال ييد

والعربات تزدحـ خرجت مف الخيمة أضع يدي فوؽ أذني ال أريد 
رأيتو  ماعسى أف يختفي كؿ  ،سماع شيء، صرخت أنا أيضاً 
عد أرى ألـ  ،اغتة جعمتني أتوقؼصرخت وصرخت، صفعة مب

ء كاف يقترب مني، وبصيص ضو  ،المكافظالـ دامس غطى  ،شيئاً 
 رفعت رأسي: ،قنديؿ صغير وكؼ أبي عمى وجيي ؟ما ىذا

 زلنا في الخيمة؟ أبي أما -
حؿ الميؿ ولـ تعودوا  كثيرًا، نعـ مازلت في الخيمة، لقد تأخرتـ -

 إلى المنزؿ.
 أليست ىذه الخيمة منزلنا؟ -

 ما، أي منزؿ ىذا؟ نؾ ستجني يوماً أكنت اشؾ  -
 ىذا الذي نحف فيو. -

يرتي خارج الخيمة، لـ اصدؽ ما أرى الضواء سحبني مف ضف
لتفت إلى الخيمة كانت مكاف لمعب، نظرت إلى أوالطفاؿ، واللعاب 
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أبي وىو يحمؿ قطع الكيؾ التي كاف بسببيا يقؼ في طابور طويؿ، 
 !لمغاية سيئاً  ليا مف غفوة جعمتني أعيش يوماً  يا

قفز أتي ، أصارع أخواقبؿ قدمييا فرحاً أ ،عدت إلى أحضاف جدتي
حوؿ قدمي أمي معاىدة كؿ مف حولي أني لف أعود لخياالتي مرة 

 أخرى.   
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 سناب جات

 رأسي رفعت عميو، ضغطت ،بقوة ي المحموؿىاتف حركتُ        
 يدي مددت ،الخرى الجية عمى انقمبتُ  السرير، عمى ورميت ،أتأفؼ

ابؽ سريري ُأس مف قمت ،لتصميحو ما يكفي جدأ لـ لتناوؿ محفظتي،
  والدتي: صوب تجيتإخيالي، 

  حجرتؾ؟ مف خرجت عجبا -

 ؟أعود أف أتريديف - 

  .أبقي ..ال ..ال -

 .لياتؼا تعطؿ لقد -

  .قميالً  نراؾ كي دعيو ،اليـو عمينا أطممت ليذا آه - 

 لـ أمي أرجوؾ الكافي، الماؿ لدي وليس ،حويمتص أريد ..ال ..ال -
  .اليـو صوري أبثُ 

ف -   .الماؿ منو واطمبي والدؾ قدـو رينتظا يكف وا 
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 عندؾ. مف نييأعط أمي أرجوؾ ،تخبريو ال، ال -

  خذي ما تريديف ولكف ال تتأخري.- 

تحت حرارة الشمس  فرحاً  اوقدماي رقصت المطموب المبمغ أخذتُ 
  :قائالً البائع بادرني  يواتؼ المحمولةال إلى محؿالالىبة ولما وصمت 

  جاىزًا. وستجدينو اعةس لمدة لديّ  ىاتفؾ أتركي -

 أتأرجح جمستُ  الدقائؽ، دأع بالفراغ أشعر وأنا المنزؿ إلى عدتُ 
ذ  تسقط عمى الشجر وريقات بإحدى اوأبادؿ النسمات بضحكاتي، وا 

 ينظر شخصاً  وجدت لعمىإلى ا لحظاتي، نظرت وجيي وتقطع عميّ 
 المطبخ: إلى ودخمت فورا قمت منو ارتعبت السطح حدأ مف إليّ 

  ؟ إلينا ينظر مف ىناؾ، أمي  -
 . حماـال مربي ىذا اتركيو -

   : حاجبي أقطب وأنا قمت

  . جيرانو ىإل النظر يسترؽ عميو عيب -

لـ  يدي، ساعة إلىثـ  المطبخ، نافذة خالؿ مف لعمىلى اإ نظرت
محؿ  ةصداق ،وقت، انطمقت كالمكوؾ نحو الفضاءال انتبو لمرور

 :التصميح
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  ؟ؼياتال أصمحت ، ىؿمرحبا -  

 . تفضمي .نعـ -

، عميكـ تأخرت أصدقائي "أىالً  اليـو صورة سآخذ اً وأخير  -   اليـو
 البيت أف حو، اكتشفتيصمت بانتظار طويالً ًا وقت وقضيت تعطؿ ىاتفي
سأذىب  ،لف أطيؿ عميكـ، ير الكثيروالكث مزعجوف، الجيراف فأو  جميؿ

  . ليالً ف وموعدنا آلا

لـ اعره  كوميدي، لكني المحؿ كمف يتابع مشيد صاحب قيقو
 انتباىا.

 لكـ سأصور انتظروا بيا رأيكـ ما والدتي وىذه "،أصمحتو أمي- 
 عمىقمؽ الذي يتعمؽ مالوقت كال طواؿ بالسطح يتعمؽ الذي جارنا

 وما اشتريت غرفتي لريكـ تعالوا آه السطح ليتأكد مف ثبات عشو،
 . بيا" ما رأيكـ الذىبية أسورتي ىذه

 جود نشر جديد:ومض الياتؼ لو 

أصبحت  جننتني منؾ آه ؟اليـو كنت أيف ظيرتِ  وأخيراً  أوووو " 
 بسببؾ كعنترة وىو يتابع ليمى لكف ليس لجؿ الحب بؿ..."

 الذي يمتأل بالحجار المصفوفة جنب  الجامعة إلى طريقي وفي
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خضراء تحاكي شعاع الشمس  بعضيا متكور فييا حشائش صغيرة
 وتمفو بيف أوراقيا، 

 ت الياتؼ وقمت: أمسك

 سأريكـ ،معي تعالوا ،لكميةإلى ا سأذىب ،حالكـ كيؼ الخير صباح -
 . وأصدقائي والشارع الذي أسير فيو يومياً  جامعتي

 اردؼ وىو يتابع بشغؼ:

 "صورؾ تبثيف الصباح منذ " مجنونة

 لي: قاؿ احدىـ بيـ، مرحبة بأصدقائي والتقيت الجامعة دخمت 

 .العاطؿ ياتفؾب نايأربكت ،البارحة ما بؾ  -

 :بابتسامة مزيفة أجبتو 

 ندخؿ ىيا يعمؿ، متى اصدؽ لـ بدونو بفراغ وشعرت تعطؿ - 
 الستاذ. مجيء قبؿ أصوركـ حتى القاعة

 وحشيةال ألحمر المتفمفؿ وعيوني تصرفاتي شعري يجاري الكؿ
 بطريقة مالبسي أرتديأخبئيا تحت نظارة غريبة الشكؿ  كبيرةال

ال حؿ، أأينما  النظار جذبأ والتقاليد لمعادات اليةمب غير جنونية
  ذاتي مع أكوف فا شيء أىـ قربي توسموا لو حتى حولي مفب أىتـ
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 والتغنج. الدالؿ بعض

 اقتربتيرمقني بنظرات غريبة،  أنو شعرت حيف بتعجب إليو نظرتُ   
  أكثر

 كرسي عمى وكأنو ال يراني، جمستُ  جانبي مف مر لكنو فيو تمعنت
 استغربت تصرفو ولكني التفت إلى أصدقائي: آخر،

 معي. سأصوركـ ،أصدقاء ىيا -

 ادىحاولت أف أصوره، ن كتبي، تحت مف ببطء ىاتفي أخرجت 
 احدىـ:

 ؟ىيا ماذا تنتظريف -

 إلينا، بنظرات غاضبة:  التفت  

 .، فأنتـ سبب الخراببعضكـ وبتصوير بالضحؾ استمرو إ -

 فيسرعة، حممُت كتبي و اي اىتماـ، مر الوقت ب لـ اعر كمماتو
 غير عمى مريبة بنظراتني يرمق زمالئي حدأ شاىدتُ  عودتي طريؽ
 المنزؿ بخطوات ىاربة، إلىأكممت طريقي و  النظرة بادلتو عادتو
 : خارجة أمي وىي القيت
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 .أتأخر لف السوؽ إلى سأذىب -

 سمعت ستحماـ،لإل وذىبت مالبسي غيرتحجرتي،  إلى دخمت 
 أركز، صرخت: أف حاولت "الدوش" أغمقت في المنزؿ طرقات

 عدِت؟ ىؿ أمي -

 أحداً  أجد لـ بيدوء، الباب فتحت مالبسي ارتديت أحد يجبني لـ 
  لكف

 الرض، عمى مصوغاتي صندوؽ ،والثاث مبعثرة مفتوح بابال
 صحت:

  البيت؟ في أنت أمي -

 :بوالدتي واتصمت ياتؼال أمسكت ًا،حدأ أجد لـ

  سرقونا؟ لقد بسرعة تعالي  -

 وصوتيا يصدح عف بُعد:ي أم وصمت 

 "  بنتيا... بنتيا"  -

مف  بعضاً  سرقوا فقط، ئش لي يحدث لـ ال تصرخي، ميأُ  -
 ! مصوغاتي
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  سرقونا؟ كيؼ ،آه ،لوالدؾ سأقوؿ ماذا -

 . الشرطة سأخبر انتظري -

 . عقب عمى رأساً  مقموب وىو المنزؿ بتصوير قمت 

 ؿ:قيقو بخبث وفرؾ حاجبو الكثيؼ، وقا "

 .ستجديننيلرى كيؼ صوري  -

لكف لـ يستدلوا عمى شيء، لحظات انتظاري لنتائج  الشرطة وصمت 
 مف كأنو السارؽ غامض، بشكؿ السرقة تمت، تحقيقيـ أجزعت قمبي

الثمينة،  الشياء عمى بسيولة بؿ استدؿ ،أثراً  يترؾ لـ المنزؿ فرادأ
 سألوني أكثر مف مرة إف كنت اشؾ بأحد:

  .السطح مف عمينا يتمصص كاف ،رنابجا اشؾ أنا -

 .حماـ مربي مجرد فانو ال تتيميو: الـ

 .بو وفتشكّ  أخر شخص أيوجد: الشرطة 

 .حولنا مف بأحد ال نشؾ، ال - 

التي بدت كصبار مميئة  المجاورة المنازؿ بتفتيش الشرطة قامت 
 عمى ىاتفو اً تارك الجار وجدوا المداىمات إحدى وفيبالشواؾ 
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 معو بالتحقيؽ وقامت الشرطة أمسكتو يومياتي، يتابع كافو  الطاولة
، وبذلؾ تمكف مف اليوميات ىذه يشاىد الكؿ بأف نفسوة تبرئ حاوؿ

 ساعده عمى ذلؾو مف الوقوؼ خمؼ القضباف، وما نفسب أف ينجو
وأكمموا  فتركوه المسروقات مف شيئا يجدوا لـ منزلو تفتيش عندإنو 

 الضباط حدأ طرح الثناء ىذه فيو  اآلخريف، الجيراف مع التحقيؽ
لـ يكف  ستمر بالتصوير وكأف شيئاً أوىو أف  السارؽ، لكشؼ فكرة
 . مني ما طمب بتنفيذ قمت وفعالً 

 مف العثور عمى شعرت باليأس البحث مف شاقة أياـ بعد 
 بأصدقائي التقيت يأسرني والحزف الجامعة إلى ذىبت مصوغاتي،

  مف بي مر عما لحدثيـ

 . ةصعب ظروؼ

 . عادتي غير عمى صفي وأنا في جمست 

 برسالة غامضة: ومض الياتؼ

حتى تتوبيف مف يومياتؾ، وىذه المرة  ىكذا ابقي اليدوء، بؾ ال يميؽ"
                                       .                            تموت ليمى لجؿ عنترة"

 وأُبدي أبتسـ أف سوىي بيد كاف مابعو، فقرأتيا ولـ يكف ىناؾ رقـ ات
 بعضيـ: حوفيماز  وىـ أصحابي جموع فتمركزت لمجميع التودد
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 يتممكؾ؟ الحزف زاؿ أما ؟يا بنت ما بؾ -

 ثـ استدركت: رأسي لويت بشفتي وكأني ال اعرؼ ما أقوؿ رفعت 

الخاص بي وأظف لو  "السناب"ىناؾ مف يتابعني عمى أف أتعمـ  -
فسأكشؼ الفاعؿ وسأزج بو إلى حيث يجب أف  إنني دققت قميالً 

 يكوف.

مبتسمة امتعضت ثـ حاوؿ أف ت إليو وقد بدا لي أف مالمحو النظر 
 يتدارؾ الموقؼ:

 فلِؾ يجعمؾ تكتفيف بيذه السرقة وتتركي مفيداً  قد يكوف درساً  -
 بأوؿ. تصوير لحظاتؾ أوالً 

مر وقت المحاضرة وأنا أفكر بما قالو، اقتربت منو بدوف أف أفكر 
ذا بو يمسؾ بيدي وينعتني بالغبية، بفعمتي، سحبت الياتؼ منو ، وا 

كاف في و غير المعتاد لـ تمر لحظات وتجمع كؿ مف استغربت غضب
، تمسكت بياتفو أكثر وأنا أثير زوبعة مف الصراخ المحاضرة

تيدئتي، أخبرتو إنو مف  حد الساتذة محاوالً أاليستريا، امسؾ بي و 
، امسؾ بو وأنا تمكنت اتيمو حاوؿ سرقتي، قمتيا وأنا ال اعرؼ لـَ 

ستدؿ عمى شيء أمعة ال ىاتفو بيدي وخرجت مف الجامف إبقاء 
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سوى أني أريد العودة لمنزلي وافتح ىاتفو؛ لرى ما بو، خطواتي 
تتسارع وعقمي كاد يجف حتى وصمت، الخوؼ كاد يغمبني لكني 

و لـ يفتح، لـ تمكنت منو وتجرأت وضغط عمى احد أزرار ىاتفو لكن
ذا بشيء يأتمالؾ نفسي رميت  تدلى مف فوؽ الياتؼ دوف تحديد، وا 

عمبة بالستيكية صغيرة شفافة تكورت في  ..ر، اقتربت منوالستائ
 داخميا مصوغاتي ومعيا ورقة مكتوب فييا:

 جعؿ منِؾ مجنونة.أأحببُت أف  -
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 قموب مظممة

 
لطالما شدَّتني تمؾ الحروؼ البارزة، مممسيا يشبو مممس      

مـ بيا وفّؾ ألغازىا، ال أعالدومينو حيف تفكر في كيفية ترتيأحجار 
أشبييا بالدومينو؟ ولكني أراىا ىكذا، حرارة الشمس جعمتني  اذاِلمَ 

أحاوؿ اختصار الكثير مف الوقت، المكتبات مميئة بالكتب لكني ال 
يب بعضيا مرتفع ات العشوائية الترتطأجد ما أريد، فتشت أغمب البس

إحداىا وجدت الكثير مف الكتب قمت بتفتيشيا  فيوبعضيا منخفض، 
 :حروؼ  بارزة، بادرت بالسؤاؿ اذ اً ت بينيا ضاّلتي، كتابوتممسيا وجد

 كـ سعره؟ - 

كؿُّ الكتب التي تحت يدؾ بألفي دينار فقط، أما تمؾ التي في داخؿ  -
 .الكيس السمر بألؼ دينار

 .ينفعني ئاً ، ودعني أبحث في الكيس قد أجد شيسآخذ ىذا - 

 أبحث  مددت يدي إلى داخؿ الكيس وكأني أغوص في بحر مظمـ 
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بيضاء  اتذا صفح اً غني اً حّتى أجد سمكة سمينة أقصد كتاب، وأبحث 
غمض عيني سوى حروؼ تبرز مف قمب الورقة، أُ  ئاترى منو شيال 

 :وأعيش ما في داخمو، سمعت أحدىـ يقوؿ لتممس

  .أترى ىذا المسكيف كيؼ يحاوؿ القراءة وىو أعمى - 

 .دعني وشأني كفاؾ يا أبي، أينما ذىبت تضرب لي المثاؿ، -

أغمقت الكتاب ووضعتو في حقيبتي، دوف أف التفت إلييـ واستقمت  
واقفا، سحبُت عصا كانت موضوعة بالقرب مني دفعت ثمنيا وأخذت 

  :استدؿ عمى طريقي مف خالليا، سمعت الب يتكمـ بصوت خفيض

 . ابتعد عف طريقو كي يمرّ -

 لممس فميمشِ يقرأ، أليس ىو يقرأ بالف أبتعد ، فميمّر كما  - 
 .باإلحساس أيضا

، رفعت العصا وضربت بكؿِّ قوتي عمى اتصنعت عدـ سماعي ليم 
قدمو، وسرت بخطًى متثاقمة حّتى ال أنزلؽ أو أتعثر في طريقي، 

  :دبيب قدميو أثار الغبار مف حولو، صاح بغضب

 ما بؾ أال ترى؟  -

  ، بؿ أكممت طريقي وأنا أضعاً نتباىإعره اضحكت في سّري ولـ 
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 :العصا عمى كتفي ممتفتا لو

 .عمى القموبعمى البصر بؿ العمى ليس  - 

 !أبي انظر إنو ليس بأعمى كما ظننت فيو يشتمني وينظر إلي - 

 .تستحؽ ذلؾ، بؿ أكثر منو - 

حصى مرمية عمى الرض، وضعتيا في جيبي وسرت أعد  حممتُ  
ركمو عمى طوؿ الطريؽ، بعضيا أبعده بعصاي وبعضو أ منيا المتناثر

بقدمي، وصمت داري وأنا أسترجع لحظاتي مع الفتى، لو كنت... فعال 
كيؼ سأتدبر أمري؟ جمست عمى الكرسي البالستيؾ الذي أضعو أماـ 
يابا وامدد عصاي بالقرب مني،  الباب الخارجي، أترقب الماّرة ذىابا وا 

مع كاف ينقصني كمب وفي حّتى تكتمؿ لدي الصورة، صورة العمى 
حروؼ بارزة، وضعت نظارة سوداء عمى  يوكتاب ذ كمبو وعصاه

عيني ورفعت رأسي لألعمى وأخذت أتممس الكتاب الذي اشتريتو، 
، أغمضت عيني أوؿ سطوره بأنو يتكمـ عف قصة حبّ فيمت مف 

وغرقت في أعماؽ ىذه القصة، حّتى شعرت بقبمة باردة عمى وجنتي 
ذاتي مف  مع بعض مف المعاب يمحقيا، لمسات ىنا وىناؾ، أنقذت

ذا بكمب الجار يراودني عف  غرقي، نفضت الحروؼ مف عقمي وا 
قطعت عميَّ  طعامي، رميت لو الصحف لتخمص مف قبالتو التي
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عشتيا مع الحروؼ البارزة، عدت لتكئ عمى  لحظات الحب  التي
ظير الكرسي لعميّْ أكمؿ ما بدأت ولكني تذكرت شيئا، حممت كرسي 

دوف الكمب الذي تركتو في الخارج وعصاي وكتابي ودخمت داري 
لني ال أريد إكماؿ ىذه الصورة في داخؿ منزلي، يكفيني أفَّ خيالي 
يعاني مف عمى مستمر ويرتطـ بي في كؿ  مرة أدخؿ فييا إلى منزلي 

 .المظمـ
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 زع روحف

 
تتيافت لرفعو ولكني الوحيد  الياديصراخيـ ُيقطع الفئدة،      

الدـ والحب والحزف ومازلت ب ممطخمؾ أف يممسو، قميصُو الذي ال يم
 ؟، مف ييزه ويمأل المكاف رعباً مستغرباً  واقفاً 

 حمد.أ ..حمدأ -

وال يكفوف عف  اً ي انتباىناقترب منيـ لثبت وجودي، لكنيـ ال يعيرون
ز ىزه! حمموه عمى أكتافيـ ييرولوف بو وأىروؿ معيـ، الرض تيت

لماذا كؿ ما الذي يحدث؟ مف ىذا؟ ضيا، تحتنا والمشاعر تباكي بع
انطمقت  "تكتؾ"دخموه إلى عربة صغيرة تدعى أىذا الشبو الذي بيننا؟ 

بنا بعجالة وحـز تسابؽ الريح، حشرت ذاتي معيـ لرى إلى أيف 
ستكوف نياية ىذا الجسد المدمى الذي جعميـ ال يروني، توقفوا 

ئكة، رفعتو إحدى بطمب مف الجروح النازفة في خيمة امتألت بالمال 
اليدي الممساء ىي ال تالمسني لكنيا لمست الرأس فارتجؼ، تمنيت 

 أف أكوف قبالة وجييا لعمي أشـ أنفاسيا فيي تزفر بقوة وتعمف 
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 غضبيا لما أصابو، كنت أريد أف أقوؿ ليا اتركي الجسد، أنا اقرب 

 إليؾ فداويني، لكف الجموع التي التفت حوليا منعتيا مف سماع دقات
 قمبي.

تصرخ وتبكي وآخروف يحمموف الِضماد، تمفُت حولي الدماء تغرؽ   
الجفاف ومف الحقتو مازاؿ نائما، قررت البقاء عسى أف أرى الجسد 

 يحتضف ىذه الفتاة.

د فارؽ أجيشْت بالبكاء لكف ليس لجمو بؿ لجؿ جريح أخر ق
حدىـ حمؿ القميص واحتضنو أجسده،  الحياة، ُنزع قميصو مف

تارة ويمسح دموعو بو تارة أخرى، اقتربت منو تطمعت في  يشمو
وجيو انو صديقي سمير ما بو! لما كؿ ىذا الحزف وأنا بجانبو، 

درت راسي لرى ما حؿ بالجسد، الفتاة تحتضف الرأس والرصاصة أ
التي اخترقت صدره ناثرة الدماء حتى أعمى جبينو، لو كانت في رأسو 

ترؾ الجسد يعيش، ولكف كيؼ؟ لتمكنت برقتيا مف فصؿ الرأس و 
 ، تحمؿأصبحت أخرؼ، رفعوه مرة أخرى ليضعوه في سيارة بيضاء

الؿ، اليصورة حمر، قررت أف اجمس عمى طرؼ اليالؿ ال شعار
جسد آخر مف الصعود، أنا وال شخصانطمقت بنا قبؿ أف يتمكف 

 تدلى منيا خيوط ميترئة.تورجؿ يغطي وجيو بقطعة سوداء 
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ف الطرؽ، اليالؿ ماؿ مف ثقمي، والشمس التي تخطينا الكثير م 
تبعتيا غابت حتى أصبحنا في طريؽ غير طريؽ المشفى، وصمنا إلى 
بوابة كبيرة تشبو إلى حد ما بوابة قصر أو مقر كبير، رفعت بصري 
الكثير مف الرجاؿ المتشحيف بالسواد، ُفتحت أبواب سيارة اإلسعاؼ 

حد وجودي أكظمو، لـ يمحظ  يتبعو وتبعتو أناسحبوا الجسد والظالـ 
مكاف مغطى ببياض مطمؽ،  فيبدأوا ييرولوف وأىروؿ إلى أف دخموا 

وىـ عمى جسده  اليادي تحتضنو لكف ليست كتمؾ الفتاة ىي بكت
 قرروا إنياء عممو.

كت بيد الرجؿ الذي ُجيزت ُحقنة بموف غريب، ُزرقت بجسده، أمس
بدأ يحتقف، لوف الوجو  ستطع منعو، الجسدأولـ  ،لي دسيا، لـ يباؿِ 
 ، القمب دقاتو اختفت، صفير الجياز مزؽ طبمة أذني، يزداد شحوباً 

ُاقتمعت جميع الجيزة مف عمى الجسد، اقتربت اليدي منو، رفعوه، 
لحقت بيـ، ارض غريبة وواسعة ممتمئة بالتالؿ الصغيرة الكثير مف 

، اً قمر  تحمؿؿ وفوؽ كؿ منيا خشبة رفيعة الجساد تحت ىذه التال 
 رض ولـ انتبو أيف وضعواولكف أيف أصبح الجسد؟ أخذني منظر ال 

 نيـ ىناؾ فوؽ تمؾ التمة، يحمموف المعاوؿ واآلخروفإالجسد، 
 ليي ماذا إت منيـ، الجسد يتوسط الحفرة، يا يحمموف المجرفة، اقترب
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 افعؿ؟ 

 كني لـ استطع، يدي اخترقت الجسد.ىبطت إليو لعمي احممو ل

حد ييتـ أاقب الوجوه المتشحة بالسواد، ال فوقنا وأنا أر التراب ينياؿ  
ع مساعدة ىذا لني لـ استط ؛جر أذياؿ خيبتيأوجودي، خرجت ب

إلى الخيمة التي أسعفتيـ وجدت  الجسد، وعدُت أدراجي حزيناً 
ونظرت إلى ذاتي فمـ صديقي ما يزاؿ يمسؾ بالقميص، جمست قبالتو 

 .   ذاتو القميص أكف امتمؾ
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لمقاءا

 
كعادتنا نقؼ خمؼ بعضنا، دوف أي حركة، ننتظر ضغطة          
وؿ عمى زر التوصيؿ الكيربائي ليعمؿ السمـ الذي نقؼ عميو، ؤ المس
بشدة إلى  حدنا يتأرجح متمايالً أمنا الوقوؼ بدأنا بالتمايؿ، جمس مم

 ؟أف سقطت قبعتو، شعَر بالحيرة كيؼ سيجمب القبعة

 سأقفز. -

 ميع:صرخ الج

 ال تفعميا ستثقب قاعدتؾ. -
 كيؼ سيغمقونني؟ نيو مأل قبعتي، إف  يالكن -

مسؾ بالقبعة، سمعوا صوت أ لسفؿ،إلى ا رمى بنفسو متدحرجاً 
 طرقات أقداـ:

 وؿ.ؤ ىيا عد لقد جاء المس -

 ألتفت إلى العمى:
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 كيؼ سأعود؟   -

ذىب وأمسؾ بنياية السمـ ليتسمؽ وىو يقيقو، صاح احدىـ ىيا قفوا 
وأال سيرموننا في الميمالت، قاموا بسرعة متدافعيف بأكتاؼ جميعا 

عف أي خطأ، ثـ  ، نظر باحثاً تابعلييـ وقد وقفوا بالتإبعض، وصؿ 
 حدىـ:أ ، تحركت الساللـ، تمتـتوجو يضغط زر التوصيؿ

 وف بممئنا.أتماسكوا سيبد -

 اآلخر قاؿ:

أريدىا أف  ،حدى الفتياتإعشؽ أني إمتى سيصمني الدور  -
 .تشتريني

 ضحؾ الثاني:

لني مرف  ؛فرغت، بؿ أناؤؾ و تشتريؾ أنت المثقوب كمما مم -
ني إلى العنؽ أتمدد وميما شربت مني سيبقى لدي ئو وكمما يعب
 الكثير.

 أجابيـ الثالث:

ف، بؿ ستشتريني لنيا إف فتحت ولف تشتريكـ لنكـ مغرور  -
 عبوتي سأنفجر عمييا وأبمميا ىي وحبيبيا.
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 الرابع قاؿ ليـ:

لني أقؼ بطرؼ السمـ وسأقع  ،حد سيشتريكـأف ال أأرى  -
 عميكـ 

 لمميمالت. وستذىبوف جميعاً 

في الصناديؽ ليباعوا في  تراصفوامتألت عبواتيـ، إتعالت ضحكاتيـ، 
السوؽ، وجاءت الجميمة لتشتري الكوال، حممتيـ في صندوؽ واحد 

 .إنيا اشترتيـ جميعاً  وىـ يتراقصوف داخمو فرحاً 

 

 

 

 

 
 

 
 رياض داخؿ. عدىاة في ممتقى السرد الروائي لممسابقة االحترافيالزت بالمركز الثاني في فا

 ونشرت في مجمة أمارجي االدبية
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 الحمـ

 
بالحالـ، رسمت عمى كؿ طرؼ منيا  يئةغفوت عمى وسادة مم    
راودني دوف توقؼ، رسمتو لعمي أحققو، ىذه الميمة كاف الحمـ  اً حمم

 تازرؽ، ىرولت دوف توقؼ سابق ي قبعة وسرواالً رتدأكنت  ًا،مختمف
رفاقي، تزحمقت مف بيف القداـ المتبارية حتى أصبحت بيف قدمي، 

رفعني رفاقي عمى أكتافيـ، سقط أنا  بإسميركمتيا، تعالت اليتافات 
 وىـ في أحضاف المدرب، نعـ انو ىو، فتحت عيني وجدتو أمامي:

 أحمد! -
 في نـو عميؽ.الساعة الثامنة وأنت مازلت تغط  -

 أحاكييا: ..رفعت رأسي مف عمى الوسادة

، فيا ىو أمامي مف حممت بو.    -  لف استطيع رسـ شيء اليـو
 ؟الوجوه التي عمى الوسادة تحاكيؾ مع  مف تتحدث؟ ىؿ -

 رفعت نظري إليو:
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 حمـ بو عمييا.أرسـ ما أبالتأكيد ال، لكني  -
 بماذا حممت؟ ،واليـو -

جيبو؟ تركت فراشي دوف أف تجمدت مالمحي أمامو، بماذا سأ
أتكمـ سحبتو مف يده وجمسنا نقضي الوقت المتبقي لنا في سد 

بسبب مباراة كرة القدـ كانت  جوعنا، فميمة البارحة لـ نأكؿ شيئاً 
 فقد أليتنا حتى عف إعداد دروسنا. ،تعرض عمى التمفاز

ألتيمنا الطعاـ بعجالة وخرجنا نتأبط يد بعض، نحاور الطريؽ 
شجار، توقفت لوىمة قرب إحدى الشجيرات، أخذت ارسـ ونمازح ال

 ، اقترب مني متابعاً ااحتفظ بي ة التيعمييا بحافة السكيف الصغير 
 :وما ارسم

 ما الذي ترسمو؟ -
 لرسـ ما حممت بو عمى الوسادة. اً لـ تعطني وقت -

 قاطعو بكممات مازحة:

 آخر؟ اً وىؿ يوجد مكاف فييا لترسـ حمم -
ف آلالو كاف بحجـ اإلبرة، ولكف  و حتىال تخشى عمي سأرسم -

 أرجوؾ دعني ارسمو ىنا كي ال أنسى شكمو.
 سأتابع مسيري وأنت أكمؿ ما بدأت بو. -
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واضحة،  افترقنا لساعات استغرقت فييا الكثير، تعابير وجيو أصبحت
 مر مف ىنا سيعرؼ أني رسمتو. لو

رسة، وجدت الصدقاء الطريؽ نحو المد غادرت الشجرة مكمالً 
ستغربت إمد وما إف وصمت حتى تفرؽ الجمع، حأحوؿ  متجمعيف
 ،ما رأيت، غمفت الجواء تفكيري ستمريت بمسيري متجاىالً إفعميـ 

ساعة المدرسة دقت لدقائؽ .. ست أراقب مف بعيد تحركات الطالبجم
، حمد لـ يأتأس الوؿ، الكؿ تجمع في الصؼ إال ببدء الدر إيذانًا 

 لتفت الجميع نحوي،إ ،ي الساحةأذيع عف وجوب تواجدي ف بعد قميؿ
أي شخص إال إذا قاـ بافتعاؿ مشكمة ما أو  بأسـال ينادوف عادًة ىـ 
رغب أاف منظري في غاية الحرج، لـ أكف لمدة طويمة، ك اً كاف متغيب

جر بخطاي، أمتثاؿ لألمر، قمت ي الخروج، أشار لي الستاذ باإلف
الباب كمما  أجسادىـ، الطالب تقزمت ،الكراسي أصبحت متباعدة

وسط  الرض تسحبني، لـ أجد نفسي إال ،عني اقتربت منو ابتعد
حمد يترأسيـ! ىذا أحمد، أمجموعة مف الطالب قد التفوا حوؿ 

 المشيد ليس بغريب عني كأنو ارتسـ أمامي مف قبؿ:

 ف، لف تحتاج إلى رسميا عمى الوسادة.آلا الكرة لؾَ  -
 وما أدراؾ ما حممي؟ -
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كاف متؾ كانت واضحة، وجسدي الذي الكرة التي داعبت مخي -
 حممؾ. "بسيناريو"ني أعمى الشجرة أنب

 ف؟ل اومف أنت  -
 أنا المدرب. -
 ومف أنا؟ -
 أنت اليداؼ.   -
ممني عمى ومف سيح ؟لكف الحمـ لـ يكتمؿ بعد، أيف الجميور -

 ؟كتفو
 سيتحقؽ ىذا كمو إف تمكنت مف تسجيؿ أىدافؾ. -

إلى حجميا  درت حوؿ الساحة أتفحص الوجوه، الجساد عادت
نتظار، الطبيعي، الكراسي اقتربت مف بعضيا، الكؿ رمقني بنظرات اإل 

 ركميا لحقؽ حممي.أوأنا 

 

 

 
 

 



 صىث قلبي           قصص قصرية

80 
 

 

 ىسيسة

 
قترب الغروب وانزاحت أشعة الشمس عف أنظاري، حاولت ا       

مكاني، في تتبع آخر خيط مف شعاعيا، لكني لـ ألحؽ، توقفت 
ـ يخيـ أكثر، تتبعت لمعاف مددت بصري، الشارع يطوؿ جدا والظال

الشمس، الناس تتدافع النجـو لنيا آخر ما يتبقى مف انعكاس ضوء 
أنا فقط مف أشكو  ذالما ًا،رمقيـ بنظري مستغربألظالـ، باغير مبالية 

مف ىذا االختناؽ، أسير والطريؽ يضيؽ أكثر مف حولي، توقفت عند 
ثر، ولكف ماذا باب منزلي ال أريد الدخوؿ ىناؾ سأشعر بالظالـ أك

لف أتمكف مف البقاء في الشارع، درت بمفتاحي الذي كاف  ؟افعؿ
 باالرتياحشعر أيضيء كمما حاولت استعمالو،  اً صغير  اً يحمؿ فانوس
سرى عمى غير عادتي، الضواء ، دخمت بقدمي اليهضوؤ عندما أرى 

لزرار، اإلضاءة ، شعرت بالضيؽ، ضغطت عمى احد اجداً  ةخافت
 ختي الكبيرة صرخت:، أأفضؿ عادت

 الضوء، نريد أف نتفرج عمى التمفاز بيدوء. ئطفأ -
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ستطيع أف أعارض، ُعدت مرة أخرى وضغطت عمى الزرار، ألـ 
 واتجيت 

 صوب حجرتي:

 ألف تتعشى معنا؟ -
 ال ارغب. -
 لماذا؟ -
 لست بجائع. -

ضوء في حجرتي لدرجة وضعت يدي عمى مفاتيح مصباحي، شع ال
 ..أزعج اآلخريف

 ه اإلضاءة؟ ال يستحؽ المكاف كؿ ىذا. تضع ىذ ذالما -
 اتركوني بحالي فأنا اكره الظالـ. -

 التفت الب لبنتو:

ال لماذا يشعر بالخوؼ مف الظالـ. -  أنا اشؾ بأنو مصاب بمس وا 
ر صراخو تذكتال أمف صغره وىو ال يحب الظالـ،  ..ال تقمؽ -

 السطح. عمى عندما كنا نجتمع لمنـو
 أصبح عمى غير  تمبسو حتى ئاً شي ولكني اذكر ليمتيا كأف ..نعـ -
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 عاداتو.

شعرت بخطوات أبي المتباطئة نحو حجرتي، فتح الباب برفؽ، ضغط 
 عمى 

فعمي، لكني لـ  ة؛ ليرى ماذا ستكوف رداً الزرار وجعؿ الباب موارب
ف أبي أطمإستمريت بالتظاىر بالنـو العميؽ، إفعؿ  ةصدر أي ردأ

 ئنا أختي:ما رآه، غمؽ الباب وعاد أدراجو مطمعمى 

 إف الميمة ستكوف تجربة أخيرة لو.-

الجنبيف  عمىرقد كؿ منيـ في فراشو متقمبيف أطفئوا الضواء و  
 مف ىذه الميمة. يفقمق

 زداد اختناقاً أتحمؿ، أف أستطيع أليدوء مع الظالـ أصبح يقطعني ال ا
رغبت بالصراخ لكنيا ستكوف ليمتي الخيرة ىنا، فألحاوؿ  ،يقاً وض

 التماسؾ.

صوت ىسيسة الصراصير المتفرقة ىنا وىناؾ يثيرني، ودبيب  
بعض مف الحشرات يؤرقني، قمت مف فراشي لتشتبؾ معيا صوت ال

أقدامي التي تسابقت في المسير، طرقعت بعض مف الواني التي 
اصطدمت بيا، وعندما حاولت رفع إحداىا وجدت قبالتي قنينة 
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مكنت مف رؤيتيا، زجاجية قد خبأت تحت الدوالب بإحكاـ لكني ت
رتياح، حاولت سكب باإل مددت يدي شممتيا، كاف فييا ما يشعرني 

فتاح المتدلي مف بعض منيا في الفانوس الذي كنت أعمقو مع الم
، شعرت بالفرح بسرعة وتساقط الباقي عمى الرض جيبي ولكنو امتأل

أخذت عود الثقاب فمـ احصؿ مف العمبة إال عمى واحدة والباقي تبعثر 
كؿ مكاف، حاولت إشعالو لضيء فانوسي الصغير فجأة سقط في 

اصدؽ ما أرى لدرجة إني رميت مني وشع ضوء شديد أمامي، لـ 
 وسطو؛ لرقص فرحا.  نفسي
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 معبدة غير رضأ

 
 اختمي أف قررت النوافذ إحدى قرب الرواؽ آخر في ىناؾ       
 عمياف ردة مف خوفي، ببطء سرت، مشاىدتيا مف أتمكف لعمي بنفسي
 .تناسبني تكف لـ لو حتى الماكف وأختار المحظات أختطؼ جعمتني

 تتبعيا؟ زلت ماأ - 

 الرافض ظمي وكأنو ليا تتبعي عف يسألني ما دائماً ، اً انتباى اعره لـ 
، أتجاىمو أف أفضؿ ولكني( وشأني دعني) لو أقوؿ أف أتمنى، ليا
 زىري بموف فضفاض فستاف، عمييا بنظري ألقيت ،النافذة مف قتربتإ

 وقفت، وىناؾ ىنا المترامية القموب ويراقص الريح ىبات يداعب
 يدىا حركات المتتابعة ضحكاتيا، بيا إدماني شبعأ أف عسى أتأمميا
 حقيبتيا حممت ،بتعدتإ، يغريني فييا شيء كؿ تتحدث وىي

 قدل ،بساقيّ  شعرأ لـ، بؾِ  لحؽأ دعيني توقفي أيف؟ إلى ،وابتعدت
 شيء يمنعني لـ، ليا الوصوؿ في قمبي لتسابؽ العناف املي تركت
 :ذاتو السؤاؿ ليسألني أخرى مرة استوقفني الذي ىذا حتى عنيا



88 
 

 .مجنوف ؾأن أخرى؟ مرة ستمحقيا ىؿ- 

 فستانيا ترتدي كانت عندما أيضاً  أنت تمحقيا ألـ ؟شأنؾ وما - 
 ؟الصفر

 :عالية بقيقية بادره 

 .ودىا يطمب ولـ توقؼ الذي ومف، سألحقيا بالتأكيد - 

 .وشأني دعني إذاً  - 

  كرامتؾ؟ أيف، الجنوف لحد تالحقيا أنت - 

  .بي تأبو ال وىي وجودىا مدمف أنا -

ذ، بيا ألحؽ أف عسى طريقي وأكممت تركتو  شخص مع أجدىا بي اوا 
، يجمعيما شيء كؿ ابتسامتيا ابتسامتو وتعشؽ بيدىا يده تضـ آخر

 واكتفيت الوراء إلى تراجعت، ألـ وكمي أنظر ،مكانيفي  تسمرت
 أراىا أف يكفيني كاف، إياه محدثة شفاىيا تحرؾ وىي بمشاىدتيا

، مني قربيا مشاىد لي تصور وأفكاري المزيد أطمب بدأت ولكني
 نظري إبعاد ستطيعأ ال أمامي مازالت ىي شاىدت ما افترفض عيناي
 ،ضاً أي تساعداني ال قدماي، حبيبيا مع المكاف تغادر والىي عنيا
 :يايلإ اليرولة في ساعدتني فقط ىي ،المغادرة ترفض
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  ؟شيئاً  تقوؿ أف تريد ىؿ ؟أمامنا تقؼ بالؾ ما.. سامي - 

 لرضإلى ا رأسي أطرقت، تخاطبني إنيا، أذني يطرؽ صوتيا
 تنبت حشائش، معبد غير الطريؽ، آخر مكاف إلى بخيالي وسرحت

 .مرتبة غير بطريقة صؼرُ  الطابوؽ، وىناؾ ىنا

  تجيب؟ ال لـ، أحدثؾ إني سامي - 

  أنا؟ ..مف -

  الخروج؟ مف تمكنت وكيؼ ؟سريرؾ تركت لـَ ، أنت نعـ -

 .حشائش ..حشائش ..معبدة غير الرض ..معبدة غير الرض -

 .مكانؾ إلى عدت إف معبدة الرض ستكوف - 

  .رؤيتؾِ  أدمنت ولكني - 

  قمت؟ ماذا ؟ماذا -

 .عبدةالم غير الرض رؤية أدمنت -

  ليا؟ جذبؾ وما - 

 .فستانؾ كموف زىرية وورودىا، بشرتؾ كموف خمري لونيا -

  معبدة؟ غير أنا وىؿ - 
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 في سقطأ، فييا أحاوؿ مرة كؿ، اجتيازؾ استطيع ال كالطريؽ أنتِ  -
 .الحياة حفر مف حفرة

 .وعد مطيعاً  كف ىيا، ذلؾ مف ستتمكف لمكانؾ عدت إف - 

 يعاتبني الرواؽ، بأخرى يداً  أصفؽ ،الرأس مطأطأ عائداً  سرت 
  كممتيا؟ ىؿ -  :يسألني وصديقي

  .كممتني مف ىي بؿ -

  رغباتؾ؟ أشبعت وىؿ -

  .وجودىا مف أنا سأشبع ورودىا مف الرض تشبع عندما -

 .طردتؾ ولكنيا -

  .تجاوزىا مف سأتمكف لسريري عدت إف أخبرتني بؿ، تطردني لـ - 

 .ىي مف وتنسيؾ، إبرة ستعطيؾ -

 :ويقوؿ يصرخ جعمو وجيو عمى بكؼ وصفعتو غضب بنظرة رمقتو 

 .أبعدوني ..ستقع المروحة، أنقذوني ستقع المروحة - 

 أنا وعدت إسكاتو مف تمكنوا حتى المشفى في مف كؿ حولو ألتؼ - 
 .المعبدة غير الرض أطالع النافذة قرب أقؼ
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 غرؽ

 
 ف.رجوؾ ال ترميني اآلأ ،فليس اآل -
 حضاني؟تخاؼ مف السقوط في أما بالؾ  -
كثير مف ف ىناؾ الائؼ ولكني لـ أجيز بعد، أال ترى ألست بخ -

 .الثقوب قد ُتغرقني

دوف  وفرحاً  واجو تمطـ بعضيا غضباً مبو لكمماتو، أقيقو بمـؤ غير آ
 ورذاذه يتساقط عمى القارب: ردؼتراعي مف قد يقع في داخميا، أف أ

، ميما بمغ ضعفؾ رفعؾسأسأحتضنؾ و  ،قمت لؾ ال تخشاني -
 جسدؾ.بعشؽ رائحة الخشب التي تحيط فانا أ

نت تبحث عف أ أف اصدقؾ؟تعشؽ راحة خشبي! ىؿ تريد  -
 الجسد الذي سيجمس في داخمي.

 مواجو معمنة نفورىا مف كمماتو:أحد أ ىاجت

 نا بحاجة لو؟ وىؿ أ عف أي جسد تتكمـ؟ -
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 نت بحاجة لو لتطعـ حيتانؾ.أ ..نعـ -
تمرغ حراشفيا في قعري وتداعب بعض  ف في سكوفحيتاني اآل -

 االسماؾ الصغيرة.
ما في أ ،طويؿ وحيتانؾ ال تقبع في القعر إال عند الظييرة سفري -

 نيا تبحث عف فريسة.الميؿ فإ

عمى ولطميا ببعضيا، البحر وفار، رفع السفف والقوارب إلى الاغتاظ 
 خوفو مف مشيد الغضب، قفزت معمناً السنونو اىتاج وصفؽ اجنحتو 

 سماؾ الصغيرة راغبة بتيدئة البحر:بعض ال

 وامري.أ ؿ ىنا يطيعني إال أنت، دائما تعصيالك -
لألبحار عمى امواجؾ  ، ولكني لسُت مستعداً اوامرؾ ال أعصي -

 الغاضبة.
 ال تثؽ بكالمي؟قمت لؾ بأني سأرفعؾ، أ -

حممؽ القارب بصانعو وىو يدؽ المسامير الصغيرة بيديو التي 
وىو يدمدـ تثبيت ما تبقى مف مساند، سمعو  والً اضناىا الزمف، محا

ذنيو عما قد يقولو البحر سترخى وأغمؽ أُ بأغنية لصيادي السمؾ، إ
 وتغاضى عف ىيجانو المستمر:

 ال بأمر مف صانعي.فمف أُبحر إ ،قؿ ما تشاء -
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 حضاني.بؿ ستبحر وستجرفؾ مياىي إلى أ -

ـؤ كبير، الرماؿ مف تحتو تنذر بش شعر القارب بخوؼ شديد، فحركة
نقاذه، ربط القارب جسده بصانعو لعمو يتمكف مف إ راد الصراخ توسالً أ

تثبيت مؤخرتو بالرماؿ، ولكف الرماؿ بدأت تغدر بو  بالحباؿ محاوالً 
 :فشيئاً  وتسحبو شيئاً 

 يتيا الرماؿ الغبية.اتركيني أ -
خوفؾ مف الغرؽ ىو مف يزعزع إف بؿ  ،حركؾلسُت أنا مف ي -

 ثباتؾ.
 نت تكذبيف.أ -
 .مجذافؾ أُنظر إلي إني ال أتحرؾ، بؿ أنت الذي قد تحرؾ -

 تمفت حولو كمف مسو السحر، صاح:

 تركني.ر إتركني، إأُييا البح -

نو اخذ يتزحمؽ نحو القارب وجره بعد أف الحظ أتمسؾ الصانع ب
 البحر، السنونو الحقت القارب وىي تقوؿ:

 ال تخؼ فصانعؾ لف يتخمى عنؾ. -
 .ؾ البحر غضباً سيبمع ،ما بالِؾ تالحقيني -
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 فأنا طائر قوي. ،لف يتمكف مف ذلؾ -
 ىؿ انا جباف؟ ؟ما باؿ الجميع يتكمـ عف القوة -

 انع القارب وشد رباطو عمى أحد العواميد المثبتة فيجر الص
ـ وبرزت مف القارب يسبح في الماء، حؿ الظال اً جزء االرض تاركاً 

صت ضيائيا عمى امواج البحر، تراقالنجـو المتأللئة عاكسة 
خذ القارب ينشد خوفو مف بعض الحيتاف مداعبة سكوف الميؿ، أ

أياـ  رض، مخاطباً ال لنياية وجوده عمى ىذه الرقصات كأنيا حفؿ 
 وؿ مسمار دؽ في جوفو:والدتو مع أ

ف ذا كنت اآلىذا البحر الكبير، لما ًا، ولـ أرَ ليتني لـ أكف قارب -
 مف مالقاة مصيري. خائفاً 

 بادرة:حدى الحيتاف ماقتربت إ

كالبحر فييا الكثير، ومف قاؿ رض ال  الخوؼ مف مصيرؾ؟ ولـَ  -
ما ترمي بسكانيا في عمؽ  رض ستحميؾ؟ كثيراَ ف ال لؾ إ

 .سائغاً  بحرنا وتتركيـ لنا طعاماً 
 لقد بعثؾ البحر لتغريني لمولوج فيو. ..صدقؾلف أ -

 الرماؿ بذيمو: ابتعد الحوت الطماً 



 صىث قلبي           قصص قصرية

52 
 

 نت عنيد!كـ أ -

 مجذافو لتوديع الحوت: اً بتسـ القارب محركإ

فيذه امنيتؾ، بؿ سيصطادؾ ىو  ،دعؾ تأكؿ صانعيلف أ -
 لنا.   وسيجعمؾ طعاماً 

عناده  غضب البحر الذي لـ يحتمؿ مثيرا   قيقو القارب بصوت عاؿِ 
 :حاطو بيف ذراعيو ليحتضو ويقبمو قائالً وجذبو بقوة الى وسطو وقد أ

 بحبي لؾ؟ ذي شدؾ بو صانعؾ ولـ تثؽىؿ كنت تثؽ بالحبؿ ال -

حبو  مواج ميميمة بانتصار البحر معمناً تعالى صراخيـ وارتفعت ال
 لرائحة الخشب.
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 نبذة مختصرة عف الكاتبة:

في بغداد خريجة  1891شيماء نجـ عبداهلل كاتبة ولدت عاـ    
بكالوريوس عموـ مالية ومصرفية، لدييا قصص قصيرة لميافعيف بعنواف 

مت وقصص قصيرة بعنواف اشتياؽ الرواح وقصة بيف طيات لجمؾ فع
الزمف وقصة لألطفاؿ بعنواف النظارات المعجزة ورواية مشتركة بعنواف 

 تراتيؿ معذبة،  وايضا لدييا عدد مف الكتب المشتركة مع الكتاب منيا:

ثالثوف  –نوف النسوة  -ضفاؼ النيؿ -ضفاؼ الرافديف -بوح النواعير
أنسنة  -الثالثية السردية -نداء رجؿ يسعى -د إبميسأحفا-وجيًا لمحب 

 -ظالؿ سومر بالمغة االنكميزية -ترانيـ الحرؼ –روائع القصص -الشياء 
أقالـ –شيرزاد في بغداد مف االدب النسوي العربي  -لف أموت مرة أخرى

الجنائف  -انطولوجيا القصة القصيرة النسوية العراقية المعاصرة-مضيئة
 .ترؾ طفولتي في الخزانة)قصص اطفاؿ(لف أ -المعمقة
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