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  تنويه

 

 

"مل القظض في ُذٍ الوجوْػح تأشخاطِا 

 ّأدذاثِا ّأهامٌِا دقيقيح تواًها "

 



 

 شهادة
 

 لذياج تذًّل ال شيء لِل هٌي مل الذة ّالتقذيز فا

 "أهي"

 أشتاق إليل ّأًتظز أى ألقاك.

 "أتي ردوَ هللا" 

تظيض ضْء يٌيز طزيقي ّسط ُذا الظالم لِذا 

 أدثل

 "سّجتي "

جُْزتاى تشيٌاى دياتي ..أًتوا أثوي مٌش اهتلنتَ 

 يًْها 

 "أتٌائي"

 ""أدثنن جويؼا



 

 شكر
 

 

 إلٔ أطذقائي األػشاء ّقزائي األّائل، 

  لْال ّجْدمن

 ها ماى ُذا النتاب.



 



 

 بلَمي مصت أدصى حماواًل اٍىتابة دون جسوى.. أمسم

تبا ًهذشا اًذ ا ا ي ٍذصاظ اًهبذ ن افنان اذأم   أمذة ا اجذة 

 إًَه!!

إنه ألمص حمري؛ مفنش عست شه ر اكن ال ًفتأ ًرتاكص يل   لك ماكن 

و  لك مشذذذهس أراىت يفذذذال   أؤذذذجف اِذذذ ر   فذذذ  بلطذذذص 

مئذذاث األورا  واًطذذوران ور  نت اكنذذ  ال ورواايث مذذ ث 

 تترعى ه هنا أوراكًا داذي درح مىتيب اًعتَق مل تَص اًن ر معَلًا ..

ؤاًو  جاهًسا أن أنرشذ روااي  ٍىذد دون جذسوىان اذاي اك ذي 

 غري معصوف ٌَلارئ ال ميىد أن جتازف به دور اًنرش!!

ور  نت مل ًذذ خ شذذينَعاس ً يلذذ س يل بلطذذص جسًذذست اأنتذذ  

 وأنت ..

أي شينَعان هذشا ا ي ايلذينتعاأ أن ًطذنن مذد كطذص  ع ذا أو 

عشذذين او ودصااذذاث األجذذساد اِو ًهذذا يتصيفِذذق ايذذ   إ  رواايث 

وكطص جتعي اًلَ ة تصتعس د ااو و  مناف تطنن ه ابُة مفزعذة 

 اتوصم   ت اًن م!!!

مصث يلينن اث وشه ر يفال جاءث اًفصضة ونرشذث رواًذا األو  

ر ادلٍذذد دذذ د عذذف اًاذذجف وضذذار أًل نذذة وأضذذبا ا ذذي يلذذينَ



 

ٌَصع ان أع يل األنرث مبًَعا ٍىد هشا اًشينَعان ختف ع  افن اج 

 جسًس ألنتبه..

ساًرا مد يف يلان حماوالث ااشةلان أٍد نهب   أورا  متناثصت ميَنًا ٌو

 كطيص اًلسمية؟!!

هذذي هذذشا اًتذذارأل مذذد األؤذذساج ًبرذذي عذذرع افن بفىذذصت مصعبذذة 

 ة؟!!ألنسجها رواً

 همج تشهصث افن شُئًا همًما..

 اتو  ادلرح األذري مبىتيب.." أٍد يه ؟؟" 

 ًلس اكن  هنا يفمتًا يه ابًلصة مد هنا ..

 

 "ها يه".

ن  تصن ا آدص مصتان رمبذا بعذظ األتصبذة كذس غعذ  غجاهذا ا ذ ي 

 اًسمَم ٍىهنا م   دت ..

إال أنذ  مفىصت خضمة ون  أنت  اهيا ً مِا  أوال بأول منش زمذد 

امتنع  عهنا عنسما بسأث أؤرتف اٍىتابةان امل ٍىد دلي ما أضَفه 

إٍهياان الك مذا أمذص بذه ًتوذ ل إ  نتذاة جسًذس ٌسذاعس عذف   



 

األدًرناًني   دماء اًطاارو ٍىهنا افن أمذر اً يفِذسان يفذأ يلذأجس 

 بني ضفحاهتا ضاًا املنش دت..

 ث..نفض  اًرتاة وبسأث أكصأ ما دعته ًسي منش يلينن ا

 مصؤةل اًعف ةل!!! " ًُس  ناث كميةان أؤجم وكطص اتاهة "

 املصاهلة "ومانا عساي أجس   هشىت املصؤةل املضعصبة؟!!" 

مصرث عف عست ضفحاث دون أن أجس يل ى ثصثصت ملرشوأ انذانو 

كطائس كسمية تفتلص إ  أبسط اًل اعس ود اظص ًُسذ  ناث معذ  

 و....

 م اهم ٍصاكب ن .." ًد أظفئ أض اء غصاا بعس اًَ  

 إهنم ٍصغب ن يب اهم دامئا يف يل   لك ماكن ..

 ال.. ملانا أم حتسًًسا ؟؟ ٍىهنم اعَ ها!!!

هايه عَ هنم   لك ش  تصكب ان تتحني اًفصضة املنايلينبة اِساع ن 

 يب إ  عاملهم..

أضذذذ اهتم تصتفذذذن بأؤادًذذذع ةَفذذذة مصعبذذذة  ذذذشرون  مذذذد اًبذذذ خ 

 اء..بأرسارمهان مه ًعشل ن اخلف



 

ٍىن  اختذشث كذصاريان أذذرًيا يلأوشذفهم ٌَجمَذن.. ًذد أيلذينمتن ًهذشىت 

 اهلمه ث واًاما ث مصت أدصى

 

ال أتشهص ملانا نتب  هشىت امللع عة اًعجَبةان ومد ونذ  أكطذس مذد 

ؤذذسًو وك ذذا ٍىذذد لك مذذا أتذذشهصىت أنذذ  بعذذسها بذذسأث أنتذذ  تذذ  

األؤساج اًا مصرث هبا بعذس نت ونذأن كذ ت دفِذة ظَبذ  مذ  

 نتان بي اكن  تل دس مصمًغا ألتعرث   لك ماكن بلطة جسًست.

 



 

 

  القصة األولى

 سيٌة ُاًن

 

 

 

 " 6991"أكتوبر 

استتتقرا ادرتتفر  رتتا دتترل ادتتفر  دألتت   اد تت  ا و  
ادثانوي را حين دترف هنتن هدتل ادألادت  رتا ادرألختف ا  يتر 
رتتن اد تت  بتتلح ظ اديأليتتد ادتتتا تتتفيو لدتتا ادستت ريد دكن تتا 

ا دظ تكن رررف أح ظ ب  نتا بادنسبد ال بن اد رسد يدر يارا
 را حأليألد ا رر رفر البف رنه رن وحفته ادألاسيد.

نو ابن وحيف دزورين فابرا اد    ريرا بين رتا  ت   ت تل 
ادفترات ادأل ي د ادتا يألضتي ا ادتزوم رخ رتام ررحرتوف يثرتان 
يارتت  بلحتتف ادر تتانل رتتا ادستتوي  ررتتا رخ تته يقيتت   يتتاظ 

بخفنا لدا ادرنز  ديوظ أو يورين ي تا ا كثتر  ألوا  ديحضر
ر أليا بهدل ي ا ياتا ا ظ كت  رستلوديات ادرنتز  وادتربيتدم 

 ررا أضررنا ورخ  ا فابرد ادتهرر..



 

يبفو أن ادزوم نو اآل ر ي ر  بخر ه ارتنابا دت تل ادردتاك  
 ادفابرد..

 سي  ادفين رحروف ... -

ورنتتاو  رت  انتزع ادنفاء ادألاد  رتن دتروفو و تف احرترت 
تا ديثبتت أنته ال يختا رتا  رحترا سيوره ده رخ ره ستلاال رحررا

 تظ درحه     ادف ابا ادراضيد..

و تت  ستتي  بتتترفف ونتتو ينيتتر لدتتا  تتاح  ادنتتفاء دينتتتف  
رستتفو ك تته ررتتلي ونتتو ينيتتر لدتتا رتتفير ادرفرستتد يألتت  أرتتاظ 

 دوحد اددرل ويدير لديه أن يألتر ..

فرسد وت خثرت يباراته ببألء تحرل سي  را اتراو رفير ادر
 ونو يألو : 

 نخظ .. -

كان   بته ي فتا بدتفي دستب  رر تو  ر تو دتظ يختتف أن يأل بته 
 أحف ادرفرسين ررا بادل برفير ادرفرسد هاته..

نير لديه ادرفير نيري غريبد  ب  أن يدير لديه أن يتبخه لدتا 
  ارم اد  ..

تحرل سي  حركد آديد ونو ينير لدا زر بته ادتهين تخ ألتت 
 يين ظ به وكلنه يأل   رن ظ ادخون.أ

 تتارم اد تت  كانتتت ادرفارتتلي أكبتترم دألتتف كانتتت وادفتتته تألتت  
أراره ربادري و تف استتحادت يينانتا دكلستين رتن ادتفراءم دألتف 

ا ينفرا تبكا!!  كانت تبكا نو يخرر ا ريفا



 

 استررل هاكرته بسريد رلي  ألل  ف ارتكبه؟!! 

ونتتتو تابتتته رتتتفير رفرستتتته ووادفتتتته ينيتتتران لديتتته د حيتتتات 
 بين را!!

 ا تر  ررلي ادرفير وضره بدفي لدا  فرو و ا  ده:

 أنا أي ظ أنل رر  .. -

ا  ب  أن ي تفت لدا وادفته رتساب :  نير لديه سي  رتخربا

 راها ننال؟؟؟ -

 ت فم  وت وادفته و ادت:

 وادفل... -

 راها به؟؟؟ -

  ا  ادرفير بلسا:

 رات.. -

  حيد.. ايألد نزدت ي ا رأسه را نهو اد

دخر بفوار يري  دكنه دظ يبِل ب  ي ا ادخكت  أورتل برأسته 
 ب فوء ونو ين ر  رل وادفته لدا رنز  رفو دوادفو..

 كي  رات ؟؟ -
 أزرد   بيد رفاربد أ ابته رنأل وو لدا رنز  رفل.. -

ا رحتتا  نكها أرابت ا ظ ونا تنير لدا ابن ا ادتهي بتفا  استيا
  رر ال يخنيه..فرخد واحفي دظ تفارا يينيه كلن ا

* * * 



 

ا لال  ام ود حيتات يت  ستي   ت با انت ت رراستظ ادتفرن ستريخا
ا لدتا  أنه ورل آ ر هري ترا  وارت رسف وادتفو اترته رنفترفا
ركتتن نتتاءل بادرألتتابر   تت  أحتتف اددتتوانف ديتتترل دخينيتته ادخنتتان 

 رتن رران كد   رتفرر..

ي  كارنا رتا ر ببته ر تظ ي حتي هدتل اديت ظ ادتهي بتفأ يستف  
ترو ي ا ادرألتابر ديضتفا رتل يت   ت تل ا دترار ادواررتد س

ا.. ا رريبا  روا

 أرن  سي  سرخه ر ظ يسرل سوى اد رت ادرألبا..

دخر بررفد  فيفد تف  را أو اده ونتو يتن   ديرتف نفسته 
ا سوى رن يفي دتوانف د ألبتور تألت  رتا رنت تبد  ا ترارا وحيفا

 رغظ را د روت رن رنبد..

دي ألتا نيتري أ يتري رحر تد  فون ويا ا تتر  رتن  بتر وادتفو
 بفروع ادفراا  ب  أن ين ر ..

اتره لدا رف   ادحوش هي ادبا  ادحفيتفي ديرتفو رق ألتا رتن 
ا اآلن..  اد ارمم دألف أ بح حبيسا

ارتختتفت رراب تته بدتتفي نتتهو اد حيتتد و دتتخريري تستتري رتتا 
 رسفو ونو ي تفت حوده يدخر أن ننال رن يرا به..

ا رتتا نتتها ادرتتلزام  نيتتر باترتتاو  بتتر وادتتفو ونتتو يفكتتر ستتريخا
ادتفت لدا اد    ديرف نفسه يبتسظ ررتليم لنته ستور رتن ف  

 يركنه تس أله ببساألد..



 

ا ديرستتل بألرتتد ادستتور ويتتفرل  ا رتتانأل ا  تتارزا دتتظ يتتترفف كثيتترا
برسفو لدا أي تا فارختا بألفرته لدتا  رتد ادحتابأل دي تتز بدتفيم 

 ر و رألاظ بادألو  اد بن..

ابأل يتو تتت  يتتتن نتتتفأ ستتتي  رتتتن حركتتتته حتتتتا دتتتخر بادحتتت
االنتتتزاز دينت تت  نتتو وا فتتا ويتتف ا ادنيتتر رتتا نتتها ادردتت ف 

 أراره..

كانت أبنيد ادرألابر تدبه ادرنتاز  بدتك  كبيتر رلغ ب تا يبتاري 
ين غر  تحتوي ي ا يفي ر تاأل  در تو  ادتزوار ورتا 
ادرنت   فابرا رد ف ادألبر وبخ  نبات اد بار وبألايا رارد 

  ب ا ادزوار..رن رريف ادن   وا زنار ادتا ير

دكتتن رتتا دفتتت نيتتر ستتي  نتتو  بتتر رريتتز يبتتاري يتتن حرتتري 
رربخد رنفرفي ر  ي  تأل ا أي رتن ا بنيتد ا  ترى ررتفختد 
ادبنيان  ف تتراوز اد رسد أرتار كار دم رسألورد برريف ادن   
ا  اديتتاب  وبختت  أيتتواف  دتتبيدم ودكتتن كتت  نتتها دتتظ يكتتن ستتببا

 بلي ا ادربنا..د فت انتباو سي م ب  نها ادد ص ادراد  

دتتخر ستتي  بتيتتار بتتارف يستتري رتتا رستتفو ونتتو يتترى نتتها 
ادرتتتاد  ي تتتا ارتفتتتاع  رستتتد أرتتتتار رتتتا رثتتت  نتتتها اديتتت ظ 

ا ك  نها ادألفر رن ادرألابر..  رتوسألا

ركر سي  د حيات  ب  أن يألرر أن نها ادد ص نتو ادر رتل 
ادوحيفم  ا د رل ت ل ادرررات ادضيألد ادر تويد ادتتا تدتبه 

نتا يبتاري يتن ألترا بتين ادرألتابر وبخضت ا ثخابين ضت رد 
ا رن ا ال يركتن أن يتلفي لدتا ادألريتا ادختاظم  ادبخ م دكن أيا
لال أن أحتتف نتتهو ادألتترا ادر تويتتد استتتألاع ستتي  رتتن أي تتا 



 

ادحابأل أن ي حي انت اءو ينف نها ادألبر ادررتفلم ولها كان نها 
ادد ص نو ادوحيف ادهي يركن أن ترفو را رث  نتها ادركتان 

نتها ادو تت ر خ ته يركتن أن يتف  ستي  ي تا ألريألتد  را رثت 
 د  روم رن نهو ادرتاند!!

بحهر نبأل رن أي ا ادسور ادرتحرل ديسير يبر ررر ضتيا 
ا دتقوص  فراو را ت  رتن ا تربتد  ال يت ألا ادرترين يرضا

 ادنايرد دكنه يتحرل را اتراو ت ل ادرألبري ادخريبد..

 ت..كان ادألريا دفيف االنحرا  را يفي اترانا

كتتان ستتي  يتفتتافى ادنيتتر بتتفا   ت تتل ا بنيتتد ادري رتتد ادتتتا 
 ت رم رن ا رابحد واحفي  تثير  دخريري برسفو!!!

 رابحد ادروت ..

دخر سي  ب وت أنفاسه يتخادا بدفي كلنه ي  ث ر و يدخر 
بألفر ال بل  به رن ادري م ررغظ وحفته ادفابرد لال أن نتهو 

ام روحفته بتين دتو انف ادألبتور رتا يت ظ ال ادرري ر ت فد ترارا
 يبففو سوى ضوء  رر يستخف د رقافري..

 يايظم ن  يركنل أن تفدنا ي ا ادألريا؟؟ -

 اد ا سي  ونو يأل  أراظ ادربنا ادقري  رتور ا بحفيثه لدا 
ا اجرابتد دكنته ررتلي ورتف ادررت   هدل ادرر  با ي ا رنتيترا

ا..   ف ا تفا ترارا

تتا يتت ن ادررتت  دكنتته دتتظ تر تتل ادريتت  رتتن ستتي  رادتفتتت باحثا
 يرفو.



 

وررلي درحه بفا   ادقررد يبتر نارتهي كبيتري روضتوع رو  تا 
  ضبان حفيفيد  فبد ارتفاي ا يألار  ث ث ادربنا..

كان ادرر  ير   برتوار دتانف ضت ظ رتن ألتابألينم ادستف ا 
تتا ي تتتا ألرري تتا  دتتتبتان  أيتتر  ورو تتته ألبألتتد أ تتت  يرضا

ش ي تتا رأستتيتان تخأليتتان يتت الا كلن رتتا  رنتتا دتتيألان.. نألتت
ادردتت ف بختت  ادك رتتات بز ررتتد رري تتد دتتظ يفألتتفنا بريأل تتت 

 ب تان دون ا..

 ا تر  رن حفيف ادنارهي ونافى ي ا نها ادد ص:

 سيفي أحتام لدا ادرسايفي؟؟ -

ررل ادرر  رأسه ردخر سي  بتيار بتارف يستري رتا يرتوفو 
ادفألري ررلي وييناو ت تأليان ربادري رتل نتاتين ادخينتين اد تتين 

يتت  أحرتترم وور تته هو ا نتت  ادرتتفب  اد تتقير تدتتخان ب  
باجضارد لدا دفتين ردألو تين رن ا سف .. دظ يكتن رتا يتراو 

ا بحا  رن ا حوا  ا بدريا  !!سي  كابنا

ترارتتل ستتي  لدتتا اد  تت  بحركتتد ررتتتفي ونتتو يدتتيح بور تته 
ين نتها ادر  توا ادبدتل ونتو رتا حادتد تو ت    د تا يأل ته 

 ين ادخر  د حيات..

 ؟راها تريف؟ -

ا حتا دتخر أنته سيستألأل  انتزيه اد وت رن روضخه انتزايا
ا ي يه  بت  أن ي تفتت لدتا ر تفر اد توت ديرتف أرارته  رقديا

 آ ر داء يتو خه..

* * * 



 

كان رن ادرخرو  دفى ادرريل ين رنألألد ادرألتابر أن بخت  
اد تتاررين ي تتا ادألتتانون يت تتهون رن تتا ر تتابا أثنتتاء اد يتت  

نها رتا تو خته ستي  ينتف الرترايات ظ وتخاألا ادر فراتم و
رليتتته د تتها ادررتت م ورغتتظ  ورتته رتتن ادفكتتري لال أن ننتتال 
ا بفون أني !!!  ركري أ خ  ونا بألالو بين ادرألابر وحيفا

أرا ك  را رر كان أنون رن وروف اررأي را رث  نها ادو ت 
 وادركان..

كانت أراره ربادري تأل  سيفي رتوسألد ادألو  رتا رنت ت  
اءي ستتوفاء واستتخد أنيألتتد وحتتو  ادخألتتف اد تتار  ترتتتفي يبتت

رخ ري ا ر وغات هنبيتد رتختففيم دتخرنا أستوف حادتل لال 
رتتن بختت  اد  تت ت ادفضتتيد ادأل ي تتدم ويينانتتا دتتظ يي تتر 

 دون را را نهو ادزاويد..

كان ور  ا و توت ا يبخثتان ي تا ادألرلنينتد بدتك  رثيتر لال 
أن ألريألد ي ورنا أثارت حفييته رترارل  ألوتين دي ت ا 

ادألبتتر  بتت  أن يتتتهكر نتتها ادر  تتوا ادبدتتل بادتتفا    رتتا رتتفار
 ريبتخف ببألء ين ادنارهي..

 ابتسرت ادسيفي را نفوء و ادت :

 دراها ت ا  نكها؟؟!!! -

  ا  ب وت رتألألل:

 يفريت بادفا   ننال.. وأنِت.. -

 ضحكت بوف و ادت:



 

ال تدتتق  بادتتل بتتهم أنتتت تريتتف اد تتروم لدتتا ادألريتتا ادختتاظ  -
 أدي  كهدل؟؟

 سه روارألا رلرفرت  اب د:نز رأ

البتتف أن حزنتتل ي تتا وادتتفل أرألتتفل وييتتل ننتتال رتركتتول  -
ا..  وحيفا

ا:  رحيت ييناو بدفي و ا  رتخربا

 كي  يررِت؟؟؟ -

 ال تسل م رألأل اتبخنا   ررل رن ننا.. -

فون تتتترفف تبخ تتتا ستتتي  ونتتتا تستتتير أرارتتته ونتتتو يتابخ تتتا 
 بب تتتروم دألتتتف كانتتتت تستتتير بألريألتتتد يريبتتتدم ر تتتظ ي حتتتي أي
انبخارات را يباءت ا تتف  ي تا تحريتل  تفري ا كلن تا تستبح 

 ي ا اد واء..

كتتان ينتتتف  بدتتفي ررتتا يتتراو ويترنتتا أن ي تت  بستتريد لدتتا 
أ ر  ضوءم رسنوات يررو اد ر  يدري ك  ا اآلن تتحو  

 لدا كابو  حأليألا..

ف يألتتد  بتت  أن ي تتول أرارتته أو  يرتتوف لنتتاري ي تتا  61رتترت 
اع" نتها نتو االستظ ادرتختار  رتف   يخررته ريتفا "بتا  ادتوف

ي يته دتفى ادخارتد رتا نتهو ا نحتاءم حيتث لنته رتف   رنألألتتد 
 ادرباند وننال يوفيون هوي ظ ادهين رار وا ادحياي ..

ا أ تترى حتتتا بتتفا ضتتوء  02 استتتررا رتتا ادستتير درستتارد رتتترا
 ادخروف أوضح   ي   ب  أن ت تفت لديه  اب د:



 

 ي يل ادسير برفرفل اآلن.. -

 رتخربا:نير لدي ا 

 أدن ت ررا رخا رن ننا؟؟!!! -

 ال.. -

 ن  يركننا أن أي ظ رن أنت  دكرل؟؟ -

 زين  نانظ. -

 فرخه رضو  ادررانا رسلد ا رري أ رى:

 ودراها أنِت ننا؟؟!!! -

تقير  وت ا ررلي كلنته آت رتن يتادظ آ تر دتي حي  و  رتري 
ا ونا تألو :  ييني ا ادسوفاوين ترارا

تخر  كتت  دتتاءم ودكتتن دتتتهن  ربرتتا دتتو زرت رنزدتتا ستت -
اآلن وال ت تفتتت   فتتلم أستترع.. ستتار بضتتل  ألتتوات ودكتتن 
رضوده ادرني  فرخه لدا االدتفات رتو   واستفار ديرفنا  ف 

ا.. ام بحث بب رو دكنه دظ يرف د ا أثرا  ا تفت ترارا

* * * 

احتضتتنته وادفتتته بألتتوي ونتتا تستتلده أيتتن كتتانم رضتتا ستتي  
قتترت ا ظ رانتتا و تتتف يتتروي د تتا كتت  رتتا حتتتفث بف تتد و تتف ر

 رحيت يينانا حتا  ا  د ا:

 دألف أ برتنا أن اسر ا زين  نانظ.. -



 

 رتت ا ظ دحيد  ب  أن تره  ابن تا بدتفي تحتضتنه ردتخر 
برسفنا ينتف  بدفي رت  ص رن هرايي ا ب فوء ونو ينير 

ا بدفي رألا  د ا:  لدا ور  ا ادهي بفا داحبا

 راها ننال يا أرا ؟؟!!! -

 : ادت رت فرد 

 دألف  اب ت ا يابنا!!! -

 رن نا؟؟ -

ادرنيتتد اددتت يريم رتتادرريل فابرتتا يتحتتفث ين تتا رنتته زرتتن  -
 ألوي ..

ا و ا :  ررل حاربيه رنفندا

 رنيد !!!!   -

نختظ يتا بنتتام رنيتد ايتتتافت ادي تور د نتتا م رفتا ادراضتتا  -
ا د بايتد ادرريتفين د ستوا  كان دارع ادرباند ألريألاا ر ت ترا

اءم وكتتانوا يتتلتون رتتن  تترانظ  بتت  بتتزو  أيتاظ ادررختتد وادث ثتت
ادفرتتترم ركانتتتت تألتتتاب  ظ ستتتيفي و تتتور رري تتتد رتدتتتتري رتتتن ظ 
بضابخ ظ ودتح ي  ادثرن كانت ترس  ظ لدا ينوان.. اتضتح 
أنه رنز  ياب ت ام ركان هوونا يخررون تا رتن و ت  ادبايتد 
ا وأن  ا رات رنه زران بخيف رفا وي برون ظ أن ظ  ف  اب وا دبحا

 خاف ين نهو ادرألبري ادرسكوند..ي ي ظ االبت

تتا ي تتا رستتارل اد تتبام ودكنتته ستتل  وادفتتته  كتتان ا رتتر غريبا
  اب :



 

 ودكن أين رنزد ا نها؟ ودراها يي ر دبح ا؟ -

 رألت ا ظ دفتي ا و ادت:

ال أحتتتف يختتتر  حأليألتتتد أي دتتتاء ين تتتا ستتتوى رثتتت  نتتتهو  -
تا رتا ب تفتنا..  ادأل صم ودكن تا  تارت أكثتر ادحكايتات ريبا

ا..وي يل أال ا برا رأيت ن ابيا   ت بر أحفا

أن ت يبارت ا ونا ترهبه لدا  فرنا وتحتضتنه بدتفي ودتظ 
 ت حي أن نهو ادأل د ستقير رررى حياته كار د ولدا ا بف..

 

 تمت

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

هشىت اًلطة رواهذا يل أيلذينتاني عنذسما كذصرث أن أنتذ     ذال 

تذذاة املعذذصواني اًصعذذ ان وونذذ  ؤذذني ناا اياًعذذا أؤذذاول تلََذذس اٍى 

هشا اًصجي اًفضي اكمج   ايلينمتصاريان وكس ؤذست  معذه  آنشااان ًو

 ضف ا إ  ً مِا  .كبي عرش يلينن اث مد يل عي ًها اأ

 

* * * 



 

 

  القصة الثانية

 الشثخ الزاقض

 

 

    "6991 " 

 

 رضا يدانف ادرترا  ين أراره ي ا أنقاظ ادروسيألا اد افبد 

رتراييتتد وظ ادورانتتد االنتتو يتتافي يتتبق  ادحفتت ت دكن تتا دتتز
 ت ل ادتا ناد ا بحكظ ير ه ادرفيف ك حارا...

فظ رتتت   آرغتتتظ ادثتتتراء ادواضتتتح ي تتتا نتتتها ادأل تتتر لال أن 
اد حارا اددا  دخر بألدخريري تسري را رسفو ونو يألتوف 
ستتتيارته اد تتتقيري لدتتتا ت تتتل ادرنألألتتتد ادنابيتتتد حيتتتث رو تتتل 

 ادحف ...

فظ ادتهي أضتحا آأكثر ادرفيوين ي احبون زورتات ظ لال أن 
ا يدتانف ادرا  تين ا د زوام ر   وحيتفا ه ررضا بأد ر أ ف ا
 بتسارد سا ري رن ت ل ادوروو ادرارند... اوي ا دفتيه 

 منها ادبفين ننال تارر ادروادا رن رزار لدا أكبر رستثرر
 ورغظ بزته ادبانيد لال أن ادر با  الزا  ي بره أكثر..



 

ج وفال  رتبفو د رريتل وت ل ننال ادتا تري  ي ا زور ا بقن
 تألحب ا زور تا رتن رستكن اواد د به كظ نا ادررات ادتتا 

 أحف يدا  ا...

فظ  بتت  أن يتتتابل نتتها آرتري تتا اردتتفد رتتن كتتل  ادخ تتير 
 ادرد ف اد زدا رري أ رى..

ستفار ديررع را تبألا رتن ي تيرو ديرتفنا انت ت ادر  د را
 أراره ربادري..

ن ادتتفت   ألوي تتد..وأنتتفا ميينتتان ب تتون ادبحتتر مدتتخر هنبتتا
 د يتان 

 بتسارد تألت ل   به رن بين رنبيه..ا مر رح ا ف يألد

بتسارد بادرغظ رنه ردخر بألدتخريري تستري رتا رستفو ارسظ 
 بتساظ..ونا تبافده اال

 مسرت روسيألا نايرد ترتال نفسته ررتف يتفو يأل ب تا د تر ص
ورتتا نتتا ستتوى دحيتتات حتتتا كانتتت يتتفانرا تتخانألتتان ونرتتا 

دنقرتتتات اد افبتتتد ادتتتتا تستتت  ت لدتتتا   بتتتته يترتتتاي ن ي تتتا ا
 ربادري...

 ن كألألختين رن ادث ج...ان دكن را بارفتتانا ر يألاكف

تآدخر  ا ر تظ يبتا فظ د حيات أن ك  ادحضور  ف ت دتوا ترارا
 سوانرا..  بادحف

ن بت  نيترات رألتأل ايينت منير لدا ييني ا ر ظ يكن ثرد حوار
  اريد كينبوع رن راء ادرألر..



 

 اآلن ر  ركان وال زران.. ال  يظ يرريد

ورغظ هدتل دتظ ي حتي أنته دتظ يحتفث ا ببنتت  مارر ادو ت سريخا 
رألتتأل ير  تتان ي تتا أنقتتاظ ال  مدتتفد رنتته أن ت  تتت يينانرتتا

يختتر  لن كانتتت  ررتتت رتتن ركبتترات اد تتوت أظ نقرتتات 
 سرخ ا نو وحفو؟!!

 سرل؟؟ارا  -

رألادتت ب توت  ترم رتن بتين  ما بخف ألو  غيا سلد ا أ يرا 
 ا نافبا:نايرا  دفتي ا

 راريا... -

  رتت ورخ ا  رت ك  داء ررلي...

نيتتر رتتن حودتته ديرتتف أنتته وحيتتف رتتا نتتها ادأل تتر ادداستتل 
 ادرتبايف ا ألرا  را ت ل ادرنألألد ادنابيد ونا رألأل رخه..

 أين هن  ادرريل؟؟؟ -

 بفر رنه ادسلا  دتبتسظ رري أ رى  اب د:

 أنا أيضا ادرحي ... ادرريل رح وا وي ا   -

 ن  حألا ي ي ا ادرحي ؟!! مر بق د را ح ألهدخ

رألأل يركنه كس  بخ  رن ادو ت  ميترا دكنه ال يرت ل اال
 رخ ا:

  ألحابل بسيارتا..ان  يركننا  -



 

أورلت برأس ا روارألدم ورتانا لال ف تابا رختفوفي حتتا كتان 
 ينأل ا بسيارته يبر ألريا وير.. 

ورتف ا ر دتفت ديحفثارر ته ا  يري ديخر  ين ا أي داء ر
 رفارلي...

ر هو ادفتاي ادر يألتد كانتت تت دتا ترارتا كلن تا  توري أليفيتد 
نكرتتش ا تتنخت بتألنيتتد رتتام دكتتن ا يرتت  كتتان ور  تتا ادتتهي 

ودتتخرنا ادتتهنبا ادألويتت   تتف  مررتتلي ري تترت تراييتتف كثيفتتد
 تحا  لدا دخرات رخفوفي رضيد اد ون...اس

رحيت ييناو بدفي ونتو يترى هدتل ادردت ف ادتهي رخت    بته 
  تفت ترارا رن أراره...ار  بدفي حتا يرت

رتتا لن ترادتتل ربتتاأل رلدتته حتتتا درتتح ي تتا رتتف ب تترو أليفتتا 
 ا...يخرره ريفا 

لن تتا راريتتا بر بستت ا ودتتخرنا ادتتهنبا ادرنستتف  تستتير لدتتا 
 ي ظ فار  ننال..

 ا: فز رن سيارته بسريد ونرع   ف ا ونو ي رخ رنافيا 

 راريا لدا أين تهنبين؟ -

وء وأدتارت دته براحتد يتفنا ديتو ت  يتن دتفتت لديه رتا نتفا
 اد حاا ب ا..

ثبت ركانه ررلي دي حي ديبا أدف غرابد.. لنه يألت  ترارتا بتين 
 ادألبور!!!



 

ن  تستكن راريتا بادرألتابر؟؟ فرخته ا رتر ديسترع أكثتر   ف تا 
 ستفارت لديه و ادت:احتا دحأل ا ر

 ي يل ادخوفي رركانا دن يناسبل... -

 تته  تترارو د حتتاا ب تتا لدتتا آ تتر رتتا دتتظ تكتتن تخررتته أنتته  تتف ات
 ر  بل  لن كانت رأليري تسكن ادرألابر.. مادفنيا

ودكن كي  ا تفت ررتلي ورتا ستر تحود تا لدتا  ر  .. ر  ..
 يروز؟؟

ال  ما ر و يحب ا بلي دك  رن ا دتكا الته كثيرا ل  تسادظ تأل  
 ي ظ را حفث رنير لدي ا و ا  ب رارد:

 ن...سلهن  رخل أينرا تهنبي مدن أتركل -

ونتو يستير برانب تا  دأكر ت سيرنا فون أن تريبته ببنتت دتف
ودوانف ادألبتور ترخت  أو تاده ترتختف وادستلا  ادتهي يلر ته 

 "كي  درث  نهو ادر ل أن تحيا ننا؟"

را رنت   رنألألد ادرألابر تألريبا و فت راريا ررلي وأدارت 
 يلدتتتا ر تتتألبد رن فضتتتد وضتتتل رو  تتتا ترثتتتا  دألف تتتين هو

 ا ببخ ..رناحين يرسل بخض ر

رألبتتري  فيرتتد  مفظ أنتته  تتف انتألتت  لدتتا رألتتابر د رانتت آالحتتي 
 ا...رفا 

 فظ ونو ينير لدي ا  اب :آتخر  

 دراها تو فت ننا؟ -

 أدارت لدا ادر ألبد بترثاد ا و ادت:



 

 أنا أسكن ننا... -

و خت ييناو ي ا دوحد ر اريد كتبت بحرو  التينيتد رتف ا 
دألتف  مرتن رحرري رتا ررتليادنير ريرا كت  ي ي ا دتألفز ييناو 

ا "رتتاري" !! وتحت تتا  تتأل تتتاريع  تتفيظ يختتوف لدتتا  ستترا  ِتتتك  
 أكثر رن رابد ياظ رضت!!!!

 لنه  ف ر ص رنه سايد رل رتاي راتت رنه  رن رن ادزرن؟!!

 ب  وا فنا أنه أحب ا..

  تفت ترارا اآلن...ادتفت لدا حيث ترك ا دكن ا  ف ا

ه ورأسته تتتزاحظ بربتات فظ لدا ستيارتآب ألوات رتثا  د ياف 
 ود ها  رر أن يخر  ادحأليألد.. مستف اظرن ي رات اال

 ا حيث نها ادأل ر ادهي أ يظ به ادحف ..ستفار بسيارته يابفا ا

  اب ه  اح  ادأل ر بتخر  رتساب  ين سب  يوفته..

 ا ررا يسرل  ب  أن يبتسظ ررلي ويألو :رقر ادرر  راو رتخربا 

وأنا أدانفل تتر ص برفترفل  حأليألد ا رر يننتل  ف ثر ت -
 ودكننا اآلن ر رت ودخ  اجرابد ينفي.. منهو اد ي د

 نات راينفل أررول.. -

 ايتف  ادرر  و ا :

ننال   د را نهو ادألريتد وادب تفان ادألريبتد يتن دتبح رتتاي  -
 مر ها اددبح أو ادفتتاي تخدتا ادتر ص ميونانيد يزور ادحف ت

حفيتف لال أن ننتال أرا رن نا رت  أحتف يختر  ي تا ورته ادت
   د تألو  أن ا   ت ت أثناء لحفى ادحف ت..



 

ا ادرألابر ادتا أأل ت نأل ا بسيارته ررتازا اغافر آفظ ادأل ر و
 در  اد بال رن   ف ا دتخألا د رد ف أل د غريبد..

 !!!  ار ا نو رنه سايات   ي د كان يرا ص دبحا 

 

  ادبألاء بكار  حريته فون ررت ادسنوات ي ا آفظ ادهي رض  
وك را وضل رنبه ديستريح ال يرى سوى وره  مادتأليف بزوام

 واحف رارأله را تبألا رن حياته..

 

 تمت

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  القصة الثالثة

 قظز الثزًسيسح

 

 

 

 "لحفى  رى ادفيوظ  6999 ي  "

 

كانت رر د يييرد دا أن أرضا يفي أسابيل برنز   ادتا 
رحتتيأل رتتا لحتتفى ادألتترى ادألريبتتد رتتن ادحتتزاظ اد تتحراوي اد

 برحاريد ادفيوظ..

ا تحرت  بتين أليات تا بتراءي  ادحياي رتا نتهو ادألريتد بستيألد رتفا
ادري  ادبكر حيث ادحألو  وادف حد نا داغ  أنادا ادألريتد 
ا ين     ادحضتاري وادترتفنم رلنتادا  ا و  وا  ير بخيفا
ادألريد يستيأليون رتل اد يتوأل ا ودتا دضتوء ادن تار وينت تا 

ا دبتتفء يتور ظ رتتل  تت ي ادخدتتاء ري   تف ادرريتتل د نتتوظ استتتخفافا
 يوظ رفيف..

دظ يلرا  فو نها اد فوء ادألاستا ستوى نتها ادربنتا ادختيتا 
 ي ا أألرا  ادألريدم لنه "  ر ادبرنسيسد"!!



 

 

تألتتل ادستتاحد ادربيستتيد  دختتا  اد تتبيد رتتا ادألريتتد أرتتاظ نتتها 
ادأل ر ربادتري حيتث رستاحد داستخد رتن ا ر  ادرستتويد 

ف دت تزين ادتتبنم وينتف ألتر  نتهو تست فظ را روسظ ادح ا
ادساحد ترارا  نبور ريتاو يرتورا فا ت  حتو  ينتز  لدتا 

 رسارد رتر أسف  ا ر  بفررتا س ظ رت ادكتين..

ادأل ر يباري ين ربنا  فيظ رن ألتابألين يخ توو بترم  تقير 
كت تتل ادتتتا ارتتتازت ب تتا   تتور ا رستتتألراأليين رتتا ادخ تتف 

ث ا دتتترار ادر كتتتا ادر تتتري تحتتتيأل بتتته حفيألتتتد غابيتتتد حيتتت
 ادض رد رتدابكد ا غ ان.. 

 

يأل تتا ا نتتادا بدتتك  رتتوروث ي تتا نتتها ادأل تتر ادر رتتور 
  تتتر ادبرنسيستتتدم ورنتتته اكتستتتبت ادألريتتتد استتتر ا "  ريتتتد 
ا ال يختر  حألتا  ادبرنسيسد".. رن ادخريت  رتا ا رتر أن أحتفا
رن نتا نتهو ادبرنسيستد ودكنته رترى اال تأل ل ي تا أن تا 

وكانت ترت ل نهو ا راضتا  لحفى أريرات أسري رحرف ي ا
 حتا تظ تلرير ا..

أرتتا ا كثتتر غرابتتد ركتتان نتتها ادتنبيتته اد تتارظ ادتتهي توارثتتته 
ا ريتتا  بختتفظ اال تتترا  رأل ألتتا رتتن نتتها ادأل تتر  ا تتد رتتن 
و تتتت ادقتتترو  وحتتتتا اد تتتبال ويرنتتتل رنختتتا باتتتتا رحاودتتتد 

 !!وادسب  أن ادأل ر رسكون ادف و  ي ا أي رن ا نادام

تري ن ايد ادألي ودتد بادنستبد د ف حتين حيتث بخف ادخ ر ونا ر
ي  تتفون د راحتتد واتألتتاء ت تتل ادحتتراري ادحار تتد رتتا اد تتي م 



 

كنت أدخ  رل بخ  ا  ران كري ادألفظ را نتهو ادستاحد وأنتا 
أستتترا ادنيتتر كتت  رينتتد وأ تترى لدتتا نتتها ادخرتت ا دتتاح  
اد تتون ادرابتت  لدتتا اد تتفري رحتتاوال أن أرى دتتيبا رتتا دتتظ أكتتن 

ا رلنتا دتظ أ تار  بختف ررح تد أيررهم دكتن ر ضتودا كتان كبيترا
 ادررانألدم ت ل ادررح د ادرزيرد د رريل..

تخادت  يحات ادق ران ررلي  رف أن أحفنظ يتختر  دوابت  
 رن ادسبا  واددتابظ..

 لنه  ف رك  ادكري دتسألأل فا   حفيألد ادأل ر ادر ي ..

را ادخافي تخف نتهو ادكتري رفألتوفي ترارتا حتتا فون ادرحاودتدم 
 كن ا رر تا ا ودا   ترا هدل ادرر و  أرارا..د

دتتظ أنتيتتر كثيتترا حتتتا كنتتت أ فتتز ب يا تتد أي تتا ستتور ادحفيألتتد 
رترتتان  كتتت   تتتياحات ادفتيتتتد ادتتتهين رحيتتتت أييتتتن ظ رتتتن 

 ريوند هدل ادضي  ادررنون..

تخادتتتت أ تتتوات ت دتتتظ أوراا اددتتترر ادرارتتتد تحتتتت وألتتتلي 
كرت دت تنل حهابا ادرياضام رت   رن ا وراا ادرارد ترا

ام ربتادألبل ال يألتوظ أحتف بتنييت  ادحفيألتد وغادبتا  رب   قيرا
 ادأل ر هاته رادركان  أل أحرر ي ا ادرريل..

ا ت تتل  فايتت  أنفتتا يبتتا دتتي  بادقريتت  وأنتتا أ تت  رتوستتألا
ادحفيألتتد ادر ر تتدم رلدتترار ادكتتارور د تتا رابحتتد  ا تتدم دكتتن 
 ادخري  نو أدفتد نتهو ادرابحتد ي تا أنفتا رتلين فايبتنتا  بت 

 هدل؟؟!!



 

لن ا ادرألابر ينف فرتن وادتفي رنته بضتل ستنواتم لن تا رابحتد 
ا درار رل رابحد أ رى  اسيدم لن تا رابحتد واحتفي رتا أي 

 ركان يتوارف ريه ادروت!!!

* * * 

رتتا لن أستتف  اد يتت  ستتتابرو حتتتا ت دتتت ادحركتتد رتتا ادألريتتد 
ترارتتتا ويتتتظ ادستتتكون ستتتوى رتتتن أ تتتوات حدتتترات اد يتتت  

 ان..ادرت ايفي رن ك  رك

دظ أستأليل ادنوظ رأل ألا رخنفنا رتا ادرفينتد نتها أكثتر ا و تات 
ا  ا تتد رتتا نتتها ادألألتت  ادستتا نم أضتت  لدتتا هدتتل  ندتتاألا

  يرات ادري  رن ادبخو  ادرتوحش..

كرا أن نتها ادأل تر ادتهي ا تربتت رنته بدتفي دتف ابا   ي تد دتظ 
تفتتارا  تتورته  يتتادا رنتته غافرتتته  رتتف ادفتيتتان ك  تتظ  تتف 

ا لدا رنز   ادتا ادتتا ا تفوا ن ابيا  ا رن ادساحد  يوف وحيفا
وب تنا بدفي ي ا رخ تام و ف أثارت فندتا ر ا ي ا  تفر 
رتتن ادخ تتظم كرتتا أن تتا رتتن ادرفينتتد أ تت م ورتتل هدتتل ورتتفت ا 

 تت ر  بنف  ألريألد ادف حين را ادألريد..

 ك  رن يف   ادأل ر ال ي رم.  -

 ودكننا  ررت ونا أنا ب ير !!! -

 ادتا  ادت غاضبد: أربت  ادتا 

أنتتت دتتظ تتتف   ادأل تتر ودكنتتل ا تربتتت بدتتفيم ونتتها غيتتر  -
ا..  رسرول به ن ابيا

  ادتا نهو ك  ا  رارات وأنِت تخ رين نها رلنت رتخ رد!!! -



 

 أللأللت برأس ا حزنا ونا تألو :

 أنت ال تخ ظ ديبا.. -

ا تربت رن ا بدفي ر ا برثابد أرتا ادثانيتد حأليألتد رنته نخورتد 
 ت:أيارري و  

 حسنا ر ت برينا لهن؟؟ -

 أألر ت بب رنا د حيات  ب  أن تأل ا زرري  ويد وتألو :

 حسنا سل برل دتف ظ  ألوري ا رر .. -

 ك ا آهان  اغيد .. -

ينفرا تزورت وحضترت لدتا ننتا سترخت ادكثيتر وادكثيتر  -
را ر سات ادنسوي ين حكايات حو  نها ادأل رم ر نال رتن 

ا أثنتتاء اد  يتت م ورتتن يرتتزظ أنتته يستترل يألتتو  لنتته يتترى ضتتوءا
ام ورن رأى أدتباحا تتحترل لدتع.. كنتت رتا  ا ودرارا  را ا
بافئ ا رر أس ر رن ن ورن روايات ن وكنت و ت ا دظ أيتتف 
ادحياي ننا وديست بين ن رن تخف  فيألد دتا ستوى رتتاي دتابد 
 اسر ا سريدم رتزورد رنه رفي   يري و ف رز ت ب با..

يأليت ادب تتتفي ي تتتا رتتترت ادستتتنوات حتتتتا هات  تتتبالم استتتت
     وضريج..

 دألف كانت سريد تألفو ي ا سألح رياو ادتريد..

كنت أتخر  رن حفيث ام ودكن را يدق نا را ي  د كت  نتها 
 بادأل ر؟ ر ظ أنتير   ي  حتا   ت رتساب :

 ودكن أين ادأل ر رن ك  نها؟؟! -



 

 أدارت لدا باد بر وأرفرت  اب د:

ر  رتن ادأل ترم وهات دألف كانت تسكن را رنز  رفيف بادأل -
 تتبال ف تت  ودتتفنا اد تتقير ادأل تتر يبتتر ررتتوي رتتا بوابتتتهم 
و وراتا ي يتته ف  تت   فتته وا تفتتت دختفي أيتتاظم دتظ يرتترل أحتتف 
ي ا تتبخ ا حتا ورفونا رسراي ي تا  تفحد ادتريتد.. نت  

 ي رت اآلن را ادخ  د؟؟!!

* * * 

دخرت بألدخريري تسري را رسفي وأنتا أتتهكر نتها ادحتوار 
 دل اد فوء ادألات  وأ وات  ر ور ادحأل .. ا د رل ه

كان ادرو  انألا رتس  ت را  فد لدا اد ارم أسير بقير نفى 
وأنتتا أتتتابل ف تتان ستتيرارتام رألتتف كنتتت و ت تتا حتتفيث ادخ تتف 
بادتف ينم أرخ  ا كنزوات رتفر اتم دكننا دخرت اآلن أننتا 

 أحتام نهو اد فارد رن ادنيكوتين وادتبغ...

ب ألتوات رتثا  تد  ترت أتنستظ  ي ا ضتفا  تريتد  تقيري
نتتها اد تتواء ادنييتت  وف تتان ستتيرارتا ادوحيتتفيم ال يلنستتنا 
ستتوى أ تتوات حدتترات اد يتت  بتتين ادتتزروع وحفيتت   ارتتت 
ناتج رن ررور اد واء بتين أيتواف زنتري اددتر  ادألوي تد أو 

 ربرا بخ  ادضواري اد قيري..

رتترت ف تتابا وكتتلننا رتتا رزيتتري ر رتتوري حتتتا رأيتتت نتتها 
ا.. دظ يكن رتا أراو ادضوء ادرت را ص ي ا بخف ربد رتر تألريبا

ا ب  أدسند د   رت ايفي..  ضوءا

ا ض رد را رث  نتها ادو تت رتن  ا وأنا أرى نارا تحيرت كثيرا
اد ي  وسأل  ستبات يريتا يألتل ريته أنت  ادألريتد رتا رثت  نتها 



 

ادو تتت ورتتل انتدتتار أغ تتان ادألألتتن ادرارتتد أي تتا ادرنتتاز  
 سألح ادرت  ألد  ف تحر  ا رربرا دراري واحفي ت ر  أحف ا

 نسرد نواء دألافري أن تحو  ادألريد لدا أتون رستخر ..

دظ أستقرا ادكثير رن ادو ت رادرسارد بينا وبين ادنار أ ر  
 رن يوفتا د ألريد والسيرا ليألاي أن  ا..

أستت رت ستتا ا د ريتتال وأنتتا أر تت  رتتا ي تتا  رخ تته حألتتام حتتتا 
ا دوره را نها ادي  ظ رايفا را بففتته ورفت نفسا رخه ور ا

 أدسند اد   !!!!

 

لن لحتتفى أدتترار ادأل تتر ادر ختتون تحتتترا وبدتتفي... ادتفتتت 
حودا  درح  فيحد  فبد بادألر  رن اد تنبور ادرتن ف  
تتا لدتتا  رلستتريت اد ألتتا  ر نتتا رتتن ادريتتاو وأحر  تتا ناريا
أي ا ادسور ادتهي تست ألته أثنتاء ادن تار غيتر يتابا بر بستا 

د فيحد ب ا يفي ثألو  تست   يبرنتا ادتا غر ت رن ادب   را
 ادراء ديقر نا...

را  فزي واحفي ارتزت ادحتابأل وحر تت فدتوي واتر تت لدتا 
ا...  اددرري ادتا كانت را ن ايد ادحفيألد ترارا

 

سألأل ادتفدو رتن يتفي ررتلي ورستفي ك ته ينتتف  بدتفي وتيتار 
 بارف يرتال ي ري!! 



 

هكر دظ تكتن اددترري ردتتخ دم ودتي  ننتال أي أثتر دحريتا يت
وال حتتتتتا ستتتتواف رتتتتن هدتتتتل ا ثتتتتر ادرختتتترو  د نتتتتار ي تتتتا 

 ا  دا !!!!

 

و ت ا دظ أير  رتاها ي تا  أن أرخت  وأنتا أرترت  بدتفي كرتن 
أ ابته حرا رفاربدم ر تا أنتا اآلن و تف تتظ استتفرارا فا ت  
  ر ي ر ادرريتل أنته رستكونم بت  أرى حريألاتا دتظ أرتف دته 

... دتتخرت أي أثتتر ورتتا رثتت  نتتها اديتت ظ وادو تتت ادرتتتل ر
بلألرارا تتيب  ررلي ر  أستأليل ادحركد  يف أنر د واحفيم ال 
أي ظ كظ رر رن ادو تت وأنتا ي تا نتهو ادحتا  حتتا انتزينتا 

  وت رباغت رن غيبوبد اديأليد ادتا سألألت ري ا..

كان  وت نحي .. بكاء أنثوي يلتا رن ر د ربنا ادأل ترم 
ادي ظ  استفرت سريخا رف ألا ادنير  رى رن ننال يبر نها

ادهي كنت  ف ايتتافت ي يته يينتاي  درتح أي تا فرم يتلفي 
ا رتكت  ي ا نفسه  يبفو أن  احبه  تف  لدا با  ادأل ر رسفا

 ف  ور ه بين ركبتيه..

 

تحركت بحهر باتراو نها اد يك م دكننا ورتفت  تخوبد رتا 
ب و  ادبا  رن نهو ادنألألدم راتر ت لدتا ستيام يرتفتل أي تا 

يبتتفو أنتته كتتان يستتت فظ كدتتررد رتتام ر تتألبد يحتتيأل ادبنايتتد 
رلرستتكت بتته وفرختتت برستتفي رتستت ألا  ستتير يبتتر اددتتررد 
ادألوي د ورا نا ستوى دحيتات حتتا كنتت أ ت  أرتاظ ادبتا  



 

ربادريم ودكن كانتت بانتيتاري رفارتلي رخ تت ادتفراء ترت  
 ررلي رن يرو ا....

* * * 

ينفرا ا تربت رن روضل ادد ص ادراد  دظ يكن ننتال أي 
 جأل ا!!!داء ي ا ا

ا أننتتا دتتظ أدتتخر رتتا حيتتاتا برثتت  نتتها اد تتو   ال أ فتتا ستترا
وادريتت  وكنتتت أترنتتا و ت تتا دتتو دتتظ ت نتتا  تتفراي رلستت ر را 

 د ريال حتا ادرفيند ودي  رنز   ادتا رألأل!!!

ورري أ رى سرخت نها ا نين ادركتوظ ودكنه نهو ادرري كان 
 رن ادفا  م فا   ادأل ر..

رق ألا رادتفت  درح نارهي ير  د  ا تربت أفرل ادبا  دكنه كان
 ف تحألرتت فدفتي تا را تربتت رن تا بحتهر دتفيف ونيترت لدتا 
تتام بتت  كتتان  ادتتفا  م ودكتتن ادقريتت  أن ادركتتان دتتظ يكتتن ري را
ننتتتال ضتتتوء بنفستتترا بانتتتت رخ نتتتا أرى بوضتتتول  ألتتتل 
ا ثاث ادأليرد ادتا ا تفت أنا ت ا تحت أكواظ ادترا م وننتال 

ظ  دبا هي فرابتزين رتزين را رنت   ب و ض ظ فرم س 
برأسين رن اد د  ي ا دك  زورتين رتن حيتوان ابتن آوى 
أو ادتتهب  ادر تتري يبتترز أنيابتته رستتتخفا د نألضتتا  ي تتا 

 رريسته..

تختتتادا  تتتوت ا نتتتين بدتتتك  ربتتتادغ ريتتته ررتتتا فرخنتتتا  رتتتف 
رنت   رستفي ادخ توي يبتر ادنارتهي رحتاوال كدت  رستاحد 

 ثاث ادرتر ..أكبر رن ادب وم دكننا دظ أَر سوى ا 



 

ا دكننتا حستترت أرتري رتتا ادن ايتدم سلن تتر   تترففت كثيتترا
 اآلن ريكفينا را دانفته حتا اآلن..

ا د خوفي لدا اد تارم ودكتن اد توت ا نثتوي  استفرت رستخفا
ا ديألو :  ياف ررففا

 ن  ستتركنا وتهن ؟؟؟ -

تا يرتهبل بألتوي رر ودتد  ن تترى  تاحبتهم  ا نايرا كان  توتا
 روءي بداء ترل أنثا برفرفنا ننا.  كرا أنه دي  رن ادر

 أين أنت؟ أنا ال أراِل!! -

 تخادا أنا با ي ا.. -

دظ أترفف نهو ادرريم ب   فزت يبر ادنارهي  رتف نفستا فا ت  
 ادب ر ادرري ..

كانتتتت رراب تتتا ترتختتتف بدتتتفي ودكننتتتا حاودتتتت أن أترادتتتل 
ا  أي ابا وأنا أتره لدا ادفرم اد دبا ادتهي أ تفر  تريرا

ا   وأنا أ خفو ببألء..رريبا

ينتتف ن ايتتد ادتتفرم ورتتفت نفستتا ينتتف رفتتترا ألتترام ر نتتال 
اترانان أحفنرا لدا اديرين واآل ر لدا اديسارم وبك  رن رتا 

  فان رن ا بوا  ث ثد ي ا ك  ران ..

كان اد وت  ف ا تفا ترارا راحترت   ي  را أي االترانين 
 أبفأ رنافيت  اب :

 ؟؟أين أنِت يا  احبد اد وت؟ -



 

دظ تلتنا لرابتد تتهكرم لال أن حركتد  فيفتد رتا بتا  لحتفى  -
ادحررات ر د اديرين رخ تنا أتوره لديهم لنته آ تر بتا  رتا 

 ن ايد ادرفند ادألوي د..

ينفرا كتفت أدرت  ادبتا  ت ارتت لدتا أهنتا  توت  تافظ رتن 
ادفا   رلرنفت ادسرل دكننا دظ أستتأليل ترييتز نتها اد توت 

 .رفتحت ادبا  بحهر و......

* * * 

تخرز ك رات رريل رخارظ اد قد أن ت   هدل اددخور ادهي 
 راوفنا را ت ل اد حيد...

ينتتفرا رتحتتت ادبتتا  وي تتا هدتتل ادضتتوء ادبنفستترا ادبانتتت 
ادتتتهي يضتتتاء ادأل تتتر فون أي ر تتتفر ر حتتتوي كتتتان يألتتت  

 أرارا ربادري وييناو ر وبتان لدا يينا ترارا..

تتا دكنتته أضتت ظم نحيتت  ب دتتك  رألتتزز حيتتوان ضتت ظ يبتتفو هببا
برزت يياره بدتك  ر حتويم دكتن ادقريت  نتو هدتل اد  ت  
ادهي  رم رن يينيه ادردألو تين ألوال ونابين ألوي ين  اربتا 
ركبتيه وادزبف يتسا أل بقزاري رتن بتين دتف يه.. كتان  تف ثنتا 
 فريتته اد  فيتتتين استتتخفافا د ألفتتز ي تتا رريستتته ادتتتا دتتظ تكتتن 

 سواي أنا ابن ادثارند يدري...

ا ب  أكثر رن بدل رخ نا أتررف را ركتانام كان ر  و ا  ا بدخا
لال أن نتتهو ادفألتتري ادحريتتفي وادقريتتزي ادرفرونتتد بتتفا   كتت  
ا رن ركتانا  رته   كابن حا غريزي ادبألاء انتزيتنا انتزايا
ادبتتا    فتتا وأنتترع بكتت  رتتا أوتيتتت رتتن  تتوي يبتتر ادرفنتتد 
وأ وات  ألواته   فتا تتتفا   رتل أنفاستا ادرت حألتد وأنتا 



 

أن نتتهو ادرتتترات ألتتو  ادرفنتتد ال تنت تتا بتت   تتارت  أدتتخر
كلريتتا  وأريتتا .. و تت   رتتراري دتتظ أدحتتي ادتتفرم راتر تتت 
ربادتري لدتتا ادرتتزء ا يستتر رتن ادرفنتتد  فرتتل بنفستتا فا تت  

 أ ر  با   اب ته وأفرخه   فا رق ألا لياو برسفي..

ب خوبد بادقد ادتألألت أنفاسا ادتتا ت حألتت بدتفي حتتا كتاف 
ا..   با أن يتو    ترارا

بفأت أنفاسا ت فأ   تي  وبتفأت أدحتي تفا تي  ادحرتري ادتتا 
كنتتت بتتفا   ام حرتتري رربختتد واستتخد ادرستتاحد تبتتفو كقررتتد 
نتتوظم رفتتا ادرنت تت  وضتتل ستترير نحاستتا رتتن ت تتل ادألفيرتتد 
هات ا يرفي ورو ه ستاري ر يألد وادتا كانت تسرا ناروسيد 

 و...

تتا ي تتا نف ا رتألو خا ستتهم لنتته نفتت  الحيتتت   تت  ادستتتار رستتفا
 ادرسف ادهي رأيته با سف  ينف با  ادأل ر..

تا وريرتا بتفا  كانت ت فا ور  ا بين ركبتي ام كانت ثابتد ترارا
بألايا دخر رنثور ي تا ي رنتام ا تربتت رن تا أفرخ تا بررتام 
كان رستفنا يتاب  بدتفيم وررتلي ورتل ادفرختد ادثانيتد ستألألت 

ا...ي ا رانب ا  كتد  أن ا بألايد رثد رتح  د ترا  را

ترارخت لدتا اد  ت  ر تخو اا.. دت تتألأل أهنتا  توت ا نتين 
 رن ركن ادحرري ادبخيف لدا أ  ا اديسار..

ا ينام دألف كانت  تاحبد نفت  ادرثتد  سألأل ركا ادسف ا رغرا
 تر   را ركن ادقررد..

ا بحا..  كان ا رر رنونيا



 

ترارختتت لدتتا ادبتتا  رتتلتتنا أ تتوات زررتتري ادتتهب  تنتتهر 
نتا حانتت رنتا ادتفاتتد  رتف بار تد أرت م بتادروت ا ستوفم ون

 لن ا نارهي رفتوحد رو  ا ستاري سوفاء اد ون رت ادكد..

 و  ت لدي ا بألفزي واحفي  دألا برسفي رن ا..

كنتتت رتتا ادألتتابا ادثتتانا وربنتتا ادأل تتر ررتفتتلم ودكتتن تتت   
ا رتتن ا تتألفاظ  تتفرا  أوراا ا دتترار ادرارتتد ارت تتت كثيتترا

تتتا ربرحتتتد ضتتتربت ركبتتتتا اديرنتتتام  بتتتا ر م لال أن آالرا
ا لدتتا ادستتورم  ودكننتتا  اورتتت هدتتل ا دتتظ ونريتتت رستتريا
تستت ألته ب تتخوبد نتتهو ادرتتري ودكننتتا دتتظ أدتفتتت   فتتا ركتتلن 

 دياألين ادفنيا تألارفنا..

ا بدتفيم ورتفت نفستا أرتاظ اد تنبور رر تت ي يته  د ثت كثيرا
 أررع رريد كبيري رن ادراء بكفا.

 ن  ت ي ت أنه يركنل ادفرار؟!!! -

ام وره  ا ل رن اد حظ وحفرتان ركتان ك انت تأل  أرارا ترارا
 ادخينين وأ رى روضل ا ن ...

فوار يضر  رأسا بدفي ويت ظ فارت  و توت أهان يتلتا 
 كلنه رن ادخادظ اآل ر  ب  أن ينت ا ك  داء ررلي....

* * * 

استتتيأليت  رتتف نفستتا رتتا ررادتتا وغررتتتا ادتتتا ي تتفت ا 
 ألوا  يرري...

 ادرفيند!!!  دكن كي  و  ت لدا ننا؟؟لننا برنزدنا ب



 

ام رررخت  حاودت أن أتحرل دكن  فرا اديرنا كانت ثألي د رفا
   ري  رى ربيري حو  ركبتا..

ا كار ا كرا ي رت الحألا..  دألف دبثت را غيبوبتا أسبويا

 ورن ننا ا تربت أكثر رن يادظ ادري ..

 

 تمت 

* * * 
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نهو ادفتري ضرت اد ح  بحافث غري  رن نويه أثار را 
 ادري  را نفو  ادنا   ا د ادألرى ادرراوري د فوار..

ادفوار نو اسظ لحفى ادألرى ينف أألرا  رفينتام ربرتا تبختف 
ا كار د..  أكثر رن ستين كي ورترا

وا ل ا رر دظ أكن أير  ديبا ين ام ب  دظ أسرل اسر ا رتن 
نهو ادألريد اد قيري ررليم رأل را  ب م دكن نها ادضريج حو  

ترف رريفي  وريتد أو غيتر  وريتد لال وكانتت تتزين يناوين تا 
ب بتتتر أو أكثتتتر يتتتن ادألريتتتد وبختتت  ادرألتتتاالت وادتح تتتي ت 

 وحوارات رل ا نادا ودألاءات ببخ  اد براء!!! 

كانت نهو ادألريد بحا حفيث ادروسظم ركانت ادأل د ادراييتد 
رتا رريتل ا نحتاءم ورتا رتن درخيظ ر سات ادنساء وادررتا  



 

سارر لال وتت ارت لدتا أهنتل تح تي ت اد بتراء ي تا نقرتات 
  ر خد "ادديدد" وك  يفدا بفدوو..

ودكتتن رتتتا نتتا نتتتهو ادأل تتتد ادقريبتتد ادتتتتا أثتتارت كتتت  نتتتها 
 اد قأل؟؟؟

اديتوظ دتتن تبتفو دتتل ادأل تد رفيتتفي  ا تد رتتل يتفي رحتتاوالت 
  فى و ت ا..جحياب ا را يفي  رى دكن ا دظ ترف رث  نها اد

 

 "ادأل د با ت ار أن ادرن نارظ ادألريد ررلي!!!"

نهو ادرر تد د  تت دتل ادأل تد كرتا ندترت ا اد تح  ونتا 
ت   حاالت ادري  بتين ا نتادا ونتظ يترون كترات ادنتار 
ادرألهورتتد ي تتا رنتتازد ظ ديتت  ن تتار ورتتن كتت  حتتف  و تتو  

 دت فف ادألريد باالحتراا!!! 

ف دفكتري ادرتن ادقاضت  نها را تحفث ينه ادرريل رابين رليت
ادهي ي فف ادألريدم ورا بتين رارت  د فكتري تحتت بنتف أن نتها 

 ضف ادخ ظ..

 

كت  نتها أرتر دتيا ويثيتر اد ختا  د بحتث وادتتف يام ورر تتد 
ستتانحد د رقتتاررين رتتن أرثتتادا دستتبر غتتور ادرر تتو م ودكتتن 
نتهو ادرتتري دستتت برفتترفي بتت  رتل ادحدتتوف اد اب تتد رتتن فا تت  

 يبحث.. ادألريد و ارر ا رادرريل

ا  بادألبل بخف را كنت  ف رتررت بته ستابألاا رخ نتا أتترفف كثيترا
 را االنتراظ ب ها ا رر حتا كان هدل اديوظ...



 

* * * 

فا رر  اد ات  ادرنزدا بإدحال دينتزينا رن رنارا ودكن 
 فون رفوىم ر ن أستيألي را رث  نهو ادسايد...

ا ونها و ت رب كر أدارت يألار  ادسايد لدا ادخادري  باحا
ا وأنتتتاظ رتتتل ستتتايات ادفرتتتر  ددتتت ص رث تتتا أستتتتيألي ي تتترا

 ا ودا..

تا سي ترت  ا ي يهم ربختف رتتري حترا ضريج اد ات  كنت رختافا
 أو سترف وادفتا ادتا ستكون  ف حضرت رن ادسوا..

وبادفخ  سرخت  وت با  اددألد يفتحم وادتفتا  تف حضترت 
 واتر ت لدا اد ات  ادهي أدح بدفي..

أغرا را سباتا رري أ رىم  رل  رت رر  اد ات  كفت
دكن  وت وادفتا ادهي فرخنا د ألفتز رتن ركتانا ونتا تألت  

 بروار ررادا..

 أر  ي ا  ادل..  -

 لهن  ادا نو ر فر ك  نها ادضريج!!! 

 ترى راها يريف اآلن؟!! -

 ان   أي ا ادكسو .. -

تركتنا وادفتا  ررل يينا  و فراي تتحسسان ا ر  بحثا 
ام رانأل ألت لدا اد تادد حاريتا ين اددبد  ادهي دظ  أرفو ألبخا

  دتألأل ادسرايد ادروضويد بروار اد ات : 

 أدو... ررحبا يا ا  .. -



 

ا أبفا ؟!! -  أال تدبل نورا

 ن  أيأليترونا رن أر  نهو ادك رات؟!! -

اسرل يا ودفم ير  أن تلتا لدا ننا را  ت   ستايد ي تا  -
 ا كثر..

 دراها؟؟ -

دي د أر  ويرت  أن يتهن  رريتل دأليا زوم  ادتل تورا  -
 ادررا  دحضور رراسظ ادفرن... أدست رر  ؟!!

يضضتتت دتتفتا ادستتف يد وأنتتا أبت تتل ت تتل ادرزحتتد ادستتررد 
 وأ و  رحاوال ادتلف :

 حسنا سلكون ينفل حاال.. -

أن يتتتت ادرحافثتتتد  زرتتتر بدتتتفي رتلرفتتتام ر تتتا أنتتتا دتتتن يركننتتتا 
 ادنوظ!!!

 زرنا حتوادا ادستايد سريخا استخففت د هو ادر ردم حيتث ستي
ون   ادسايد د و و  لدا ب في  ادتا بألريتد ادبرنسيستد.. 

 نخظ ن  تتهكرون ا؟؟؟

وهدتتل  ن ت تتل ستتيارات ا رتتري اد خينتتد غيتتر اآلفريتتد نتتا 
 سيارات رت ادكد بأليبد  باجضارد لدا ادألريا ادرت ادكد..

و ف نرحت را اد حاا برويف  ادا وأنا رغظ ك  س ألا دتظ 
 ا  تألوفاننا  دألفر رحتوظ حألا..أير  أن  فر

* * * 



 

تألل رنألألد ادرألابر را رنت   ادرنألألد ادوا خد بين ادألتريتين 
تتا  ريتتد ادبرنسيستتد و ريتتد ادتتفوار.. كنتتا  تتف و تت نا  بتت   تألريبا
ادرنتتازي بتتبخ  ادو تتتم ربرتتا  ن ادرثرتتان  تتافظ رتتن ردتتفا 

 بادألانري!!!

 

و رتا كان يبفو ابن  ادتا ونتو ي تقرنا بختارين تألريبتا ر ت
ادسابخد يدر رن يررو يأل  برواري ربتخفين ين أ توادام 
ود حا دألف كنت أحتال د تتف ين رتنحيتت رانبتا بتين رررويتد 
رن دوانف ادألبور تألل بين ا درري كارور ير  د ي    ألتر 
رهي ا لدا أكثر رن ث ثد أرتار كار دم رفرنا حود ا أنا وابن 

 سيرارتا.. ادتا حتا ن تفا ين أيين ادبا ين وأدخ ت 

 

ا يتن أحتف اددتوانف  ر ت  ي يتهم ر فتت نيتري  بحثت سريخا
دانف   ير بفا ر يا أنه حتفيث ادبنيتانم وكتفت أر ت  ي يته 
دوال  وت سرخته يألتو  دتا "ال تفخت "م دتظ أيتر  رتن أيتن 
أتتتا نتتها اد تتوت رحتتتا ابتتن  تتادتا دتتظ يستترخه.. دتتخرت 
بضربات   با تسرع أكثتر وأكثتر حتتا أننتا أدأليتت بن ت  

رارتا وأنتا أدتخر بانألباضتد يريبتد رتا   بتا دتظ ت تفأ لال سي
 ينفرا ابتخفت ين نها ادألبر أسف  اددرري...

وي  ادرريل را انتيار و و  ادرنازي ادتا تتل رت بدتفيم 
ر ألف بفأت اددر  را ادقترو  واد يت  بإستفا  ستتابرو ررستظ 
 رن دوانف ادألبور حودنا دوحد كبيبد رريبد بحام وررلي....

* * * 



 

 ظ نخر  و ت ا رن أين تلتا ت ل ا  وات...د

تا   ر ات ن ل رراييد تتلتا رتن أرتاكن رتفر تد دكن تا رريخا
 رن نف  االتراو..

 لن ا  ر ات أنادا  ريد ادفوار ادألريبد..

أضاءت ادسراء ررلي كرات  قيري رتونرتد تتستا أل باترتاو 
 ادألريد تي ر رن يفظ ثظ ت تفا كلن ا دظ تكن..

رتتن أنتتادا ادبرنسيستتد وأ تتوادا رقتتروا  نتتها ادررتتل اد تتقير
أرتتوان ظ بدتتفي و تتف بتتفا ادأل تتا ر يتتا ي تتا ورتتون ظ  ا تتد 

 ا نادا..

 نيرت لدا ابن  ادتا رتساب : 

 راها يحفث؟؟!! -

ا به: ا رس را   ا  كلنه ي برنا أررا

 لن ا ادخفاريت ت ارظ  ريد ادفوار.. -

 نير لديه  ادا ونتو يختبتر  تفيألا أكثتر رنته  تادا رتادفرا
بين يررينا ال يتراوز اد ر  سنواتم نير لدا يبتفو و تا  

ا:  رنفندا

نتت  ت تتل نتتا ادألريتتد ادردتت وري ادتتتا تكتتت  ين تتا ادررابتتف  -
 ؟!!!!

 نز يبفو رأسه روارألا..

دألف حضر ادكثيرون رن ادسحري وادرخادرين وحتا ادخ راء  -
ا دظ يستألل ليألا  نها!!!!  دكن أحفا



 

رو ونتو يورته حفيثته لدينتا  اد ا رر  را ا ربخينات رن ير
 را حين سريان را سلدته  اب :

 ودكن كي  بفأ ك  نها؟!! -

 رأل ادرر  دفتيه و ا :

ا بفأت بخت  ا دتياء ادقريبتد رتا ادحتفوث  - رنه د ر تألريبا
را ادألريدم ررث  كانت ادنستاء ترتف ا وانتا وادألختاظ رأل وبتد 
ويتظ فون أسبا  واضحد.. كرا أن  زابن ادثيا  كانت تفتح 

ترزيا ادر ب  وبخثرت ا!!! ثظ تألتور ا رتر ري ترت بخت  
ادحرابتتا اد تتقيريم حتتتتا هات يتتوظ استتتتيألي ا نتتادا ي تتتا 
 تتتوت  تتتر ات غاضتتتبد دتتتظ يستتتتأليخوا تحفيتتتف ر تتتفرنا 
ديرفوا رث  نهو ادكرات را ادسراء كرتا ترون تام ونكتها هاع 

 اد بر را ك  ركان...

ا أركتر ريته رتا تبافدت رل  ادا نيرات  ارتدم ر و يخ تظ رت
نتتهو اد حيتتدم كرتتا أنتته بادتلكيتتف يفكتتر رتتا نفتت  ا رتترم ودكتتن 
ينأل نا ثادث يخر  ادرنألألد رربرتا زيتاري  تقيري د ردتانفي 

 ين  ر  ديست  أليري....

كانتتت ادرنتتازي  تتف و تت ت وبستتريد ترتتت ادرراستتظ رتتادرريل 
كان ي ترع د بتختاف يتن ادرنألألتد رتا يت  نتهو ادنيتران ادتتا 

 .ت رل را ادسراء.

ورا نا ستوى ف تابا حتتا كنتت رتل  تادا وب تحبتنا يبتفو 
ا بدفي...  ابن  ادتا وادهي كان يبفو رتوترا

سرنا رسارد  تف تت ألتا ادكي تورتر ادواحتف بأل يت  دنرتف أنفستنا 
تا لال  ينف بفايد ادألريد ادتا بتفت كتلن أن  تا  تف نررونتا ترارا



 

ا كلن دياألين ادرحتيظ  رن بخ  ادفارين يررون يرينا ويسارا
 ألارفنظ..ت

 أدار  ادا لدا ادسراء  اب :

 انير ننال !!! -

كتتتان ننتتتال دتتتاء يريتتت م لن ادنيتتتران بتتبخ تتتا ال ت رتتت  
 ا ر  وال ا سألح ب  تت دام لن ا غير رلهيد رأل ألا!!!!

   ت ده:

 لن ا ال تأل ف اجيهاء!!! -

ا:   ا  يبفو رتخربا

 دكن را ادسب ؟؟؟ -

  ا   ادا:

 ر..لن ا رسادد رألأل ال أكث -

ا:  ررخت حاربا رنفندا

 ررن؟؟ -

 نز رأسه و ا :

ا.. -  ال أير  تحفيفا

 نها را دظ ي ف نا ريه أحف.. -

انتفضنا بدفي ينف سراينا د هو ادرر د ادتا راءت رتن   فنتا 
ربادتريم دألتف كتان يألت  ررت  يرتوز أدتخث اددتخر واد حيتتد 

 ر بسه باديد رتس د..



 

 كان أو  رن نألا نو  ادا رألا  بفزع:

 ن... رن أنت؟؟؟؟ر -

  ا  ادرر  غير ربا ل بسلا   ادا:

 ادري وظ يألاد  بحأله..  -

   ت رنفندا:

 أي ري وظ؟ وراها يريف؟؟؟ -

 اتبخونا.. -

نكتتها تحتترل ادررتتهو  ونحتتن   فتتهم وينتتف حتتفوف رنألألتتد 
ام رفرانته  زراييد أدار ادررت  لدتا رنتز   تفيظ بتفا ر رتورا

 تكاف تن ار..

 رنز  رن نها؟؟؟ -

ا رن يادظ آ ر:سلدته ر ا رألا  كلنه ي األ  د  ا  ستف را

 ضاع درره وضاع حأله.. -

تبافدتت رتل  تادا وابتن  تادتا ادنيترات ونيرنتا لدتا ادبيتت 
  ب  أن ي رخ يبفو  اب :

 انيروا... -

نيرنتتا بستتريد حيتتث أدتتار ررحيتتت ييوننتتا بدتتفي.. ادتفتنتتا 
بسريد لدا ادررهو  دترترت  أرستافنا بدتفيم رادررت  كتان 

ا!!! ف ا   تفا ترارا



 

ا يثيتر ادفتزع أكثتر  وي ا ادران  اآل ر كان ادرنز  نو أيضا
 وأكثر را نفوسنا..

دألتتف أضتتاءت نوارتتهو ررتتلي بتتونج أحرتتر كلن تتا نيتتران تدتتتخ  
 ورو ه ربادري را ادسراء كانت بفايد ي ور كرات ادنار!!!

لهن رادرنز  نو ر فر ادكترات ادردتتخ دم ودكتن رنتز  رتن 
 نها؟؟؟!!

 فو بدفي ونو يحفث  اده  اب :ارتر  يب

 لنا  اب م دنهن  رن ننا حاال... -

أدتتار  تتادا باد تترت ونتتو يستتبألنا بختتفي  ألتتوات رتتا اترتتاو 
ادرنز م رلرسل يبتفو بيتفي ونحتن نتبخته بحتهر وتترفف حتتا 

 و فنا ينف نارهي ادرنز  دتتررف ادفراء را يرو نا ترارا..

* * * 

تتونج بدتفي كتلن أدستند كانت ادقررد ادتا تأل  ي ي ا ادنارهي 
ادنار تنبخث رن ا دكننا ينفرا نيرنا كان أرارنا داء يريت  

 بحا رخ  ييوننا ترحي بدفي رن نو  ادرو  ..

كان أرارنا ربادري رراش وي يه ير تف رثرانتان ن ريتان بت  
 ر رح كلن را ر  و ان رن أدسند ادنار!!!

  رخ يبفو بري   اب :

 را نها؟!!! -

وت ادفتتا لال أن ادرستفين دتظ يفتتح يتحركتان رغظ ارتفاع  ت
 بدك  رتي  رف وظ فون أن ي تفتا لدا وروفنا..



 

كتتان كتت  رتتا يركتتن استيضتتاحه رتتن نتتها ادردتت ف أن رتتا ررتت  
ا!!  واررأي ياريان ترارا

استقرا نها ادردت ف اد زدتا يتفي ثتوانل  بت  أن يي تر رستظ 
ثادتتث رتتن ناحيتتد بتتا  ادحرتتري ادرق تتام كتتان يبتتفو ررتت  رتتا 

 فيه ح ألد غ ييد ردتخ د كبا ا ادرد ف!!ي

تو   ادرر  دحيات را حين تو   ادرسفان ي تا ادفتراش 
ين حركت رتا وايتتفال ينيتران باترتاو اددت ص ادثادتث ينتف 
ادبتتا م وررتتلي  فتتز ادررتت  ادنتتاري رتتن ينتتف ادفتتراش بستتريد 
واتره ناحيتنا ررا رخ نا ن رع ربتخفين ين ادنارهيم و بت  أن 

كان ادرر  يألفز رن      تادا ادتهي كتان  نبتخف بألفر كا ل 
أ ربنا د نارهي وكلن  ادا رررف ررا  وادرسف ادناري ادخاري 
ا وييوننا ت حأله ديت دتا ي تا بختف يتفي رتترات  يسرع يفوا
كلنتته دتتظ يكتتنم رتتا حتتين  تتا   تتادا بانفختتا  ونتتو يدتتير رتتري 

 أ رى لدا ادفا    اب :

 انيرا!!! -

بتا  يألتتر  رتن ت تل ادرادستد كان ادرر  ادتهي فدت  يبتر اد
ي ا ادفراش ونا تديح بيفنا كرن تتوس  لديه ودكنه ا تر  
ببألء أكثر وأكثر وررف ت ل ادح ألد ادردتخ د را يفيه ادتتا دتظ 
تكتتن ستتوى حبتت  غ تتيي رستتتخر ودفتته حتتو  ينأل تتام وضتتقأل 
وكفانا رتا اد تواء تستتقيث ر تو يألتوظ ب نأل تام حتتا ارت تت 

تتتتتتتتتا وترتتتتتتتتتففت ي تتتتتتتتتا ادفتتتتتتتتتراش ر  ثتتتتتتتتتد نارتتتتتتتتتفي..ترارا
ادتفتتت ادررتت  حودتته حتتتا ا تتألفرت نيراتتته بنتتا رترارخنتتا 
د حيتتدم دكتتن يبتتفو أنتته دتتظ يرنتتا رتتنحن غيتتر رنيتتورين دت تتل 



 

ادر  و تتات ريرتتا يبتتفو  اترتته ادررتت  ادردتتتخ  باترتتاو  زينتتد 
 ر ب  تناو  رن ا ديبا را..

 بنف يد.. لن ا بنف يد.. -

ادتهي   رخ يبفو ونو يدتير لدتا هدتل اددتاء بيتفي ادررت 
نيتتر بتتفورو رتتا اترتتاو ادرتترأي ادرألتودتتد  بتت  أن يضتتل رونتتد 
ادبنف يد را ح أله ويضقأل ادزنتاف دندتخر بألتب ت آهاننتا تكتاف 
تنفرتتر وفوار دتتفيف يضتتر  رأستتا و تتف أي رتتت ادتتفنيا رتتن 

ا..  حودا ترارا

* * * 

انتب تت ي تتا  تتوت غيتر رتتلدو  رنيتترت رتن حتتودا  رتتف 
وابتن  تادتا ررتففين ادن ار  ف ح  وي ا رألربتد رنتا  تادا 

تام رأل تت ب توت ضتخي   ا رألف أ اب را را أ ابنا ترارا أيضا
 وأنا أحاو  أن أيا را حودا:

 أين أنا؟ وراها حفث؟؟!! -

أرابنا رر  يروز تراوز ادسبخين رتن يرترو نحيت  ألويت  
ا: ا  فيرا ا ريفيا  ادخنا يرتفي ر بابا

 ب  رن أنتظ؟ ودراها رألفتظ ادويا؟؟؟ -

ا: ا   ادا ادهي بف  أ يترادل نفسه رتخربا

 رألفنا ادويا؟؟؟ -

 نز ادخروز رأسه روارألا و ا :

دألتتتتف ورتتتتفتكظ ر ألتتتتين رتتتتا ادألريتتتتا را تتتتفي ادتتتتويام أال  -
 أ برترونا را حفث؟؟



 

ا:   ا   ادا ادهي كان  ف ايتف  رادسا

 درن هدل ادرنز  ننال ينف أألرا  ادألريد؟؟؟ -

 تفكر ادرر    ي   ب  أن يألو :

 ادر رور ادهي كنتظ بروارو؟؟ ن  تأل ف ادرنز  -

   ت:

 نخظ نو ...  -

 ودراها تسلدون ينه؟!! -

  ا   ادا:

 أررول أ برنا بأل ته.   -

 نز ادرر  رأسه روارألا و ا :

لنه رنز  رحروف ادألتأل   يرحرته وزورتتهم ونتو ر رتور  -
ِرتف نتو وزورتته رألتتودين  تا رضتت بختفرا و  رنه  رستين يارا

 بفا  ه..

 بخيار ناري؟؟؟؟ نا ردنو د ونو -

 نير ادرر  لدا  رتخربا و ا :

 ب ام نها  حيحم ودكن كي  يررت؟ لننا كنت و ت ا  -

رازدتتتت ررانألتتتا وال أحتتتف رتتتن أنتتتادا ادألريتتتد يختتتر  نتتتها 
 غيري!!!

  ا   ادا:



 

 ن  نها ك  را حفث رألأل ؟؟!! -

  رت ادرر    ي  كلنه يستتخيف هكترى بخيتفي  بت  أن يألتو :
أنته ورتف زورتته ت ونته رألت  تا ثتظ  تت   و ت ا َسَرت أ اوي  -

نفسهم دكن ادحأليألد ال يخ ر ا أحتف  دكتن أنت  زورتته ررضتوا 
أن ي فرن رخ ا ر و  ات  ا كرا ي ر رن هدل ادحبت  ادتهي كتان 
ا دخفظ فرنته  ا  وايتبروا  ت ه د ا كاريا يست فره را ر نته كحر 
رخ تام ود تها فرنته ا نتادا حيتث دتظ يكتن دته أ تار  رتا  بتتر 

 يأل ننال..بس

أدتتار ادررتت  باترتتاو ادرألتتابر  وننتتا تتتهكرت هدتتل ادألبتتر ينتتف 
 اددرري ادهي كفت أر   ي يه رأل ت ب وت ررتفل:

 ن  نو تحت ت ل اددرري ادخر  د؟؟؟؟ -

ا و ا :  ررل ادخروز حاربيه رنفندا

دألف بفأت أ  تا رتنكظم لنكتظ تخ رتون ادكثيترم كرتا أنكتظ دستتظ  -
 لدا أنكظ رن ادرفيند!!!!رن أن  ادألريد ود رتكظ تدير 

 دظ يباِ   ادا بحفيث ادخروز ينفرا ادتفت لدا  و ا :

 أنت دظ ت برنا بلرر هدل ادألبر؟؟؟ -

ا و  ت:  ابتسرت رحررا

 دألف نسيت حألا.. -

 ن  يركننا رخررد را يفور ننا؟؟؟ -

  اد ا ادرر  ادخروز بخ بيد رأل ت ده:



 

 انتته رخت  لن نها ادرفيو رحروف ادألتأل  تت  زورتته  ن تا  -
ا رألت  رحروف زورته ثظ  تت   رل أحفنظم دكن ادرر  رر  ناربا

 نفسه..

ا:   ا  ادرر  رتخربا

 وكي  يررت ك  نها ؟؟؟؟ -

  ا   ادا:

ا را ادرنتز  دي تد أرت  ونتا تخيتف ادحتافث  - دألف رأينا أدباحا
 كار م دي  نها رألأل ب  ننال أرر أ ألر..

 نير لديه ادرر  بانتراظ و ا :

 ؟را نو؟ -

   ت:

 لن ادبيتتتت نتتتو ر تتتفر ادنتتتار ادتتتتا ت تتتارظ ادألريتتتد دتتتي  .. -
 رقر ادخروز راو و رت   ي   ب  أن يألو :

 نها يثبت ادكثير!!! -

  ا   ادا:

 رث  راها؟؟!! -

  ا  ادرر : سلروي دكظ ك  داء را ادألريا..

دظ ينتير ادرر  ونو يتره لدا اد تارم ونحتن   فته ال نخ تظ 
 أين سنهن ..

* * * 



 

ا رتتتفار يدتتتر ستتتنوات و ختتتت يتتتفي حتتتوافث يريبتتتد ي تتت
 د اص ر ت فين دكن ظ رريختا ادتتركوا رتا أرترينو ا و  
ألريألد ادروت ونا اددنا بحب  رام رلحفنظ سألأل رتن دتررد 
ادألابا ادثانا برنزده دي ت  حب  ادقسي  ي ا ينألته ويدتنأله  
وثتتانل ادتتت  ي تتا ينألتته حبتت  درتتاظ حرتتارو ادتتهي يرتتر يربتتد 

 ر ررتتتتت  ادتو تتتتت  رتتتتتا تنا ادررتتتتت ...ادكتتتتتارو وادحرتتتتتا
تا حألاتام ودكتن رتا ي  تته برتا  كان را ي برنا به ادخرتوز غريبا
حفث با ر  وادنار ادتتا تضتر  ادألريتد؟ ورتا نتا ادخ  تد 

 بين نها ك ه وو ورنا أراظ رألابر ادألريد اآلن؟؟؟

نير ادخروز لدينا و ف ي ظ را يفور بلهناننتا رتا ت تل اد حيتد 
 رألا  ررفراا:

ار  ادثانا ادردترل أن ك  رن رات ب هو ادألريألتد كتان ادخ -
 تتف ورتته اجنانتتد درحرتتوف ادألتتأل!! أو برخنتتا أفا  بتتر رحرتتوف 
ادألتتألم رتتادخربرا  تتف هكتترت زورتتته أن رتتا أثنتتاء ررورنرتتا 
ا ليانتا بتلن يفخت  ب تا  بروار ادرألابر وره ست ريد د ألتأل ر تففا
رتل  رث را رخ  ادألأل بزورته  أرا اددا  ركان رتا نفت  اد ي تد

أ ف ابه را ادرألابر ربرا يتخاألون ادر تفراتم و تف دتانفوو 
يحتتتاو  تتتتفرير دتتتانف ادألبتتتر اد تتتقير ننتتتالم كرتتتا أن كتتت  
ادحتتوافث ارتبألتتت بتتا ررين ودتتن يستتخنا ادررتتا  دتتهكر كتت  
ت ل ادحوافث ادتا بتفأت ينتف  بتر ادألتأل وانت تت بحبت  حتو  

 ادخنا...

 



 

تتتا وينتتتف نيتتتري لدتتتا يبتتتفو  دتتتخرت برستتتفي يت تتتب  ير ا
د تتارت كتتان رستتفو ك تته ينتتتف  بدتتفيم أرتتا  تتادا رألتتف بتتفا ا

 ادري  ينألا رن يينيه دكنه ترادل نفسه و ا  د رر :

ودكنل تألو  لن نهو ادحتوافث كانتت رتن رتتري ألوي تدم ررتا  -
 ادرفيف ادهي رخ  ادألأل يخوف دينتألظ رن ادألريد ك  ا؟؟؟

تا  ا ويبتفو أن ادررت  دتظ يكتن نتو أيضا ا رتفا كان ادسلا  رنألأليا
 ر  اجرابد ي يه ينفرا  ا :يخ

ربت بكظ لدا ننا دنبحث ين ادسب م رإن كانت ا  فار  تف  -
ستتتا تكظ لدتتتا ننتتتا دتكتدتتتفوا رتتتا يرتتتز ينتتته ادرريتتتل رحترتتتا 

 ستكونون يونا دنا را لن اء نهو ادكارثد!!!

تبافدنا ادنيرات وادرر  يتحرل حتا و  نا لدا هدل اددانف 
ا بادنسبد  ا رضت..اد قير ادهي يبفو رفيفا  د رسين يارا

دتتظ نكتتن نخ تتظ حأليألتتد رتتاها يرتت  أن نفختت  ونحتتن نألتت   رابتتد 
ادن تت  ستتايد ب تترت حتتتا أ تتابنا ادر تت  رألتترر  تتادا أن 

 ين ا ا رر  اب :

 أيتألف أن ي ينا ادرحي  ا .... -

ا يألتر  رنتام رادتفتنتا ادتا  دظ يكر  يبارته ينفرا سرخنا  وتا
 نا ترارا!!!ر فر اد وت و ف تررفت ادفراء را يرو 

دكننتتا استتتألخنا أن ن تتتألأل أنفاستتنا ينتتفرا دتتانفنا يربتتد كتتارو 
تألتر  ونا رحر د با حرار ورو  تا ررت  بافرنتا بادست ظم 

ا  ا  رتساب :  دكن ادخروز ادهي يرره رورا

 راها راء بل لدا ننا يا يألوي؟؟ -



 

ا يخر  ادخروز:   ا  ادخربرا ب فوء ر و أيضا

 ء  بر رفيف دخاب د ادرزار..دألف ربت ب ها ادحرر دبنا -

 وأين نها ادألبر؟؟؟ -

ا كرن يتساء  رن نتلالء  سلده  ادا رنير لديه ادرر  رتخربا
 ا غرا   ب  أن يري :

 أنت تأل  أراره ربادري.. -

رحيتتت ييوننتتا رتتن ادفندتتدم ر تتا نتتا ادحأليألتتد تتضتتحم لن 
 رحروف ادألأل يفارل ين  برو رن ادسألو..

 تمت

* * * 
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ازفحتظ ريتتفان ررستي  بدتتفي كخافتته رتتا رثت  نتتها ادتو يتتتم 
 لن ا سايد ادهروي..

ا ألفرت ا كتا  وت  ألت ا رستاف  ت   ت تل ادرقتارري 
اديوريد اددا د دخبور لداري ادررور رتن اترتاو رحألتد ر تر 

 رتر ا لدا رسرف ادفتح ادد ير..

خت أن أرتتف نفستتا أرتتاظ ترتتت ادرحاودتتد بنرتتال حألتتا واستتتأل
 رسرف ادفتح     ادسيام ادحفيفي...

دفتتت انتبتتانا هدتتل ادخرتتوز اد تترظ ادتتهي ير تت  ي تتا رألختتف 
 دتتبا  تتقير وضتتل ي يتته وستتافي  تتهري الرت تتاص يبوستتد 
ا را يفو رندد يباري ين أدترألد  اد د  ي ا يياره ررسكا
رن ادألراش رثبتد لدا ي ا  دبيد   يري ي تش ب تا ادتهبا  



 

أراره يفي  فو  رن ادكت  وادرر ت وركن ين ور هم و
  اص د ررابف اديوريد...

دحيتتد بيضتتاء ور بتتا  ررتتافي ويرارتتد ي تتا ادتترأ  ر فورتتد 
 بألريألد ادري  ادرختافي..

يينتتان زابقتتتان وأنتت  كبيتترم رستتف دتتفيف ادنحتتو  وانحنتتاءي 
ر حويتتد رتتا ادي تترم كتت  نتتها دتتظ يرنختته رتتن نيتتاري ألبيتتد 

ا رخ ت يينيه ضيألت  ين بدفي..سريكد رفا

ا تربتتت رتتن رردتتد ادررتت  أألتتادل ادخنتتاوين ادربيستتيد دتتبخ  
ادررابتتف رألتتف يدتتفنا أحتتفنا رلدتتتري نستت د تستتايفنا أثنتتاء 
ستتفري درتتفي ستتايتين تألريبتتا يابتتفا لدتتا رتتفينتا بختتف أستتبوع 

 رارخا..

ا ترت لحفى ادررابف ادرثيري ادخناوين وا تربتت رتن ادررت  
وا تربت رتن كورتد كتت    ناوده ثرن ام لال أننا تو فت ررلي

  فيرد رت ادكد أغ ب ا كت  رفرسيد باستثناء كتا  واحف..

دخرت د حيد أن نها ادكتا   ف  فتز رتن بتين ادكتت  دي ي تر 
 نفسه دا!!!

نو كتا   قير هو غ   رن ادورا ادرألوى بتفابا اد تنل 
دونه غري  يركن تسريته با حرر لن دظ ت ألا ييناي رليد 

كتا  بأل ظ يافي ررن ادواضتح أن ادقت   اد ونم ك ت  اسظ اد
ا  تت ا رفألتتوفم ب تتخوبد  تترأت االستتظ "ستتحر ادك تتان رتتا 

 تس ير ر ول ادران"!!

ا تربتتت  رستتل بادكتتتا  ويينتتا ادخرتتوز رتتن   تت  نيارتتته 
 تتابخاننا..



 

تام ور تته  تا أي أنته دتتي  ر ألوألا رتحتت ادكتتا م كتتان رألبويا
ا..  .أ فر هو رابحد يألندم حرو  ألبايته سيبد رفا

 سلدت ادرر :

 بكظ نها ادكتا ؟؟ -

 نير لدا  ثظ لدا ادكتا  و ا :

 دتفرل را تريف.. -

حسنا ادكتا  دي  ده ستخر رحتففم كرتا أنته رتن ادواضتح أنته 
 أيضا دي  ها أنريد د رر ..

تتا   تتي  رضتتاراا لديتته ثرتتن ادرريتتفي  أ ررتتت رتتن ريبتتا رب قا
 وناودتتته د خرتتوز ادتتهي وضتتل ادرتتا  رتتا ريبتته فون أن يختتف

 ادرا ..

تخربتتت د ررتت  بدتتفي رتتن يتتفظ االكتتتراث برتتا أيأليتتته ليتتاوم 
تتا كنتتت أ  تتف رنتته أنتته ربرتتا يتترر   تتا تار ا وكتتان حأليألتتد رب قا
بيخا ادكتا  رتكون حرد دأل ر رضودام لال أنته  تف وضتخنا 
را رلزا أراظ رضودا.. كفت أن أبتخف لال أن  وت ادرر  

 استو فنا  اب :

 احتر  رن ادألريا.. -

ا ودكننتتا ابتستترت وان تتررت رتر تتا لدتتا  دتتظ أِع رر تتته ريتتفا
ا رقتتاررتا دخبتور نفتت  اجدتتاري  رو ت  ادريكروبتتاص ركتررا
تا نفستا براحتتد  رتري أ ترى ودكتن رتا االترتاو ادرختاك  ررنيا

 درفي أسبويين كار ين بخف يناء ن   ياظ فراسا..



 

بخف يفي أياظ رن بفء اجرازي كنت  ف نسيت أرر نتها ادكتتا  
 ا ودكنه نو دظ ينسنا..ترارا 

* * * 

دحيته ادبيضاء وور ه ادنحي  ويرارتهم يألتر  بور ته رنتا 
بدتتفي دكتتن هدتتل ادضتتوء ادرب تتر يكتتاف يفألتتفنا ادب تترم رألتتأل 
ب خوبد أستأليل رليد بابل ادكت  ويرتوف ررتفتل رتا   فيتد 
ادرد فم يررتهم لنه ربهند رسرف ادفتح و وت ادررت  يتلتا 

 رن أيراا ادرر و   اب :

 احتر  رن ادألريا.. -

تكررت ادرر د يفي ررات  ب  أن ت تز اد وري بدتفي كلن تا 
 انخكا  د وري ي ا راء أدألا به حرر!!

تا وأنتا أد تث بدتفي و تف ت تببت  انتفضت رتا ررادتا رفزويا
 ير اا..

رففت يفي  ضاء ر باحا ادرانبا ونيترت لدتا ادستايد 
ام تر ر تت  ادتا أدارت يألارب ا لدتا ادثانيتد وادن ت   تباحا

را ررادا وأنا أحاو  استخافي هدل ادرد ف رن ح را.. دراها 
يزورنتتا نتتها ادررتت  رتتا ح رتتا وأنتتا دتتظ أرو ستتوى ف تتابا 
رخفوفي ودرري واحفي؟ ر راها يستررل يأل ا ادبتاألن  تورته 

 اآلن؟؟؟!! 

ا رن ادراء  ب  أن أتهكر ادكتا ...  ارتريت كوبا

  دتتظ أنتتتظ ال أيتتر  أيتتن وضتتختهم ررنتته حضتتوري دتتظ أرو بتت
بادبحتتتث ينتتته رتتتن ا  تتت م اتر تتتت لدتتتا حأليبتتتد ر بستتتا 



 

اد قيري وادتتا كنتت أحر  تا ينتف دترابا دتهم وكرتا تو ختت 
ا بألاع ادحأليبد..  دألف كان  ابخا

  بت ادكتا  اد قير بين كفا  وأنتا أنيتر لديته كتلننا أتبتاف  
ا. ا  ارتا  رخه حوارا

 و ررت أن أرتحه...

ا م و "تلدي  يبتف ادفتتال كت  ي ا  فحته ا ودا اسظ ادكت
 ادألو ا ادف كا"

فون لرافي  ررت ابتسارد ستا ري رتن بتين دتفتا  وأنتا أ ترأ 
 نها االسظم ررن نها ادألو ا ادف كا؟!!!

ا و ف بفأ ادر   يتس   لدا نفسا رن  تنأل ت بين  فحاته سريخا
 نها ادك ظ ادقري  

ور تتد وي تتا  01 "بتتا  ت يتتيج تكتتت  ا حتتر  ادناريتتد ي تتا
   ور د تكت  ادت األي  ادسبخد و...." ي ر ك

تتا رتتن ادرفتتتر  أنتته  ورتتا  تتحيفد أ تترى تتترى دتتك ا غريبا
أل سظ سحري ركون رن دقد غريبتد ورأل تو  أن يكتت  بتفظ 

 ك   أسوف ورا لدا هدل!!!

أض  لدا ك  نها بخ  ا دفاي ادقريبد ادتا تحتتوي ي ي تا 
 ادتخاويه.

 ألأل به يا أبا ر نا يألو  "بح ح  ر رريش ن يل ر يل أريل ن
 يخألو  وتوك  بحا در ورش ونيج واسح  يأل ....." 



 

أدأليت بادكتا  ي ا ألاودد  قيري كنتت أستت فر ا د رتهاكري 
  درح ديبا را يسألأل رن بين  فحات ادكتا !!!!

دألف كانت ور د رألويد بخنايد دون ا بانت و ف ي رت بخت  
 رحتويات ا ر ا ركتوبد باد ون ا حرر ادهي ألبتل ي تا ي تر

 ادور د...

 

 دخريري  اسيد تر كتنا وأنا أرستل بادور تد أستتخف دفضت ا!! 
ا دكتتن رضتتودا درخررتتد رتتا تحتويتته نتتهو ادور تتد  تتترففت كثيتترا
ادألفيرد كان أ وى رنا رفتحت ا  رفنا  حيفد غير رستألري 
ركتوبد ب أل يف ين ألريا   ظ حبر بفابا أحرر اد تون كلن تا 

ودوستكا  ادرخرورتد كتبت بفظ.. حرر ا يألتر  رتن ور تد ادف
 كت  را أود ا "با  استحضار ررر ".

* * * 

ا تربت اددر  رن ادقرو  وأنا أتحست  ألريألتا ي تا نتهو 
ا رضيد اد دد را نهو ادرألبري ادر روري رتور تا لدتا بألايتا 

ا رن ادألو  اد بن..  رفار رحألظ ترارا

كنتتت أدتتخر بريدتتد  فيفتتد وأنتتا بتتين نتتها ادستتكون ادرريتتتم 
ا  ورغظ أننتا يثترت ا ر رتورا ا  تفيرا ي تا ربتقتاي وكتان  بترا

ا فا   رنألألد ادرألابرم لال أننتا  فون ادحارد لدا ادتخرا كثيرا
تتتا دتتتظ أيتتتف أرى ادألريتتتا ادختتتاظ ردتتتخرت أننتتتا رختتتزو   أيضا

ا..  ترارا

ا رن اد بن رن بألايا هدل ادرفارم فسسته بكتي   انتزيت حررا
أستتتوف اد تتتون كنتتتت  تتتف أحضتتترته رختتتام وبستتتريد يتتتاوفت 



 

را رر ننتا يثيتر ادريت   ا تد رتل ت تل ادتهكريات أفرارا 
 ادألفيرد..

ا جحضتتار ادرتتن ورتتن بتتين نتتهو  كانتتت ادور تتد تضتتل دتتروألا
 ادأل بات حرر رن رألبري ر روري!!

دألف استقرا ا رر رنا يورين كار ين وادفكري تفاي   يتادا 
"استحضتتار رنتتا"!!! نتتها فر  رتتن ادرنتتون ال رحادتتد دكتتن 

 ا رر يستحا..

يل هكريتاتا ورخ ورتاتا ادتتا تترر  ادفكتريم استررخت رر
ا بفا  ا يفيونا د ررازرد ورحاودتد  ا  فيا دكننا ورفت رزءا

 ناع نفسا استخفت دألابا رل دبَحا ادبرنسيسد و ب  ا جرنا 
زينت  نتتانظ!! ال أفري كيتت  يكتتون نتها ادريتت  ادتتهي يدتتته 

 و ت ا رفياي ال ترا  نها ادفخ  برح  لرافتا؟؟

  فار تسو نا سو ا لدا را تريف..لن ا حترا ت ل ا 

* * * 

 ربرا اديوظ نو ا نس  رادرو ك ه ر يل درا يزرت ي يه..

ام روادتفتا ستتتبيت ت تل اد ي تتد ينتتف  ستو  أ ضتتا اد ي تد وحيتتفا
  ادتا ودن يكون أحف رخا..

كنتتتت  تتتف حفيتتتت ادور تتتد يتتتن ي تتتر   تتت  و تتتف بتتتفأت رتتتا 
غريبتد تر يزات نهو اد ي د رلحضرت يفي أنواع رن ادب ور 

ا ستتراء رتتن أحتتف ادخألتتارين ادتتهي ررألنتتا بنيتتري دتتلم ر تتو 
حترتتا يخ تتظ رتتيظ تستتت فظ.. ونتتا أنتتا أرت تتل اآلن حرتتر ادألبتتر 

ا اآلن؟!!  ادر رور دخ نا ال أنسا ديبا



 

را ركن ناءل رن ادرنز  وضتخت حرترين رتتوازيين ورت ت 
ا جدتخاد ا  ادفرا  بين را بألألل رن اد دت  اد تقيري استتخفافا

ا رتا برا يدبه " ادكانون" ونو رو ف بتفابا كتان يستت فظ  تفيرا
 ادري ..

 أو فت ادب ور يري  ادرابحد را لناء رخفنا  فيظ..

ولناء ر ته بادراء غس ت ريه ادحرر ادهي ر بته رتن ادرألبتري 
 ب  أدفه را  ر د بيضاء نييفد كنت  تف ر زت تا ثتظ يألتفت ا 

 رن ادألررينم دألف كنت حأليألد أكفنه كريت!!

ادريتتتتت ادررتتتتزي بتتتتين ا  دتتتتا  ادرستتتتتخفي  وضتتتتخت هدتتتتل
ا يريألا   ب  أن أستألب  ادرو تف وأ تيظ  د دتخا م ثظ أ هت نفسا

   ي ادرنازي..

 

انت يتتتت رتتتن ادألألتتت  ادرنتتتابزي وكنتتتت  تتتف أألفتتتلت رريتتتل 
ا ضتتواء وأدتتخ ت بختت  اددتتروع دخنتتاري رل تتهت واحتتفي 
و ربت ا رن  ر د رب  د بادو وف ثظ أدأليتت اد ر تد ي تا  ألتل 

د  اد قيري ادتا فرنت ب ا ادرثرتان ادحرتري رستريان اد 
 را ندبت ادنار را ا  دا ..

تتتا لدتتتا ادرو تتتف ورتتتففت كفتتتا  ر ستتتت ي تتتا ا ر  رتور ا
 وأ هت أت و ادتخويهي اد زرد  وأكررنا..

استتتقر ت رتتا يألتتر  رتتن ن تت  ادستتايد رتتا تتت وي ادتخويتتهي 
ادستتحريد حتتتا بتتفأت أ تتا  بادضتترر رتت  رفيتتف  تتف حتتفثم 

أننا و خت ضحيد تضت ي  رتا رتن رتفد   تف كتت  نتهو يبفو 
 اد حيفد ركفت أن ا را بفأت دوال را حفث...



 

* * * 

نيرت لدا اددرخد ادألريبتد رنتا  رتف د ب تا اد تقير يرتفتل 
 ررلي ربرا تراوز ادرتر تألريبا ودرر يتألاير رن ا بدفي...

دخرت بررفد دفيفيم ر ا نا تخويهتا بفأت رتا ادخرت م أنتا 
د اآلن رتتتن رألاب تتتد واحتتتف رتتتن نتتتهو ادر  و تتتات ي تتتا رألربتتت

 ا سألوريد ادتا ألادرا سرخنا ين ا..

 دخريري بارفي تسري را أستف  ي تري ود يت  ادنيتران رتا 
ادألبر ادررزي ادهي وضتخت بته ادحرتر يت ته أدتكاال يريبتد 
رلراو يتحتو  تتاري لدتا رأ  هي  ترنين وتتاري  دورته ب حيتد 

 كبيري و...

 كت  يتر ا أرارا رن بين ادنيران..لن وره ادخروز بابل اد

ا يرثظ ي ا  فري  ورفتنا أتنف  ب خوبدم ركلن ثأل ا كبيرا
 يرنخنا رن ادتنف ..

ت تتب  ور تتا ير تتام يتترا بتتارف ينستتا  ي تتا ورنتتتا.. 
انتزت ادحرري بخن  ردخرت أن رتفران ا ستتنألبا دتتفرننا 
بلسف  ام  فزت رن روضتخا بستريد رتر تا لدتا ادبتا  دكتن 

 رل كلن ادبا  ي ر  رنا..ادرفار تح

 وت رريز أسرخه يلتينا رن آ ر ركان أتو خهم رن ادرو ف 
ام  وت رضيل يبكا بدفي..  ترارا

رحيت ييناي وأنا أنير لدا ادرو ف ورا ي  را آراو نسيت 
 أن ا ادخ رد ا ودا د ي ورم  وت ألف  يبكا..



 

ادت ألت بي تري لدتا ادرتفار ورستفي يرتختف بدتفيم استترر 
ا زدز  ادركان ك ه..ادبكاء ي  في ف ابا حتا سرخت  وتا

 أررل ادألف   ره.. أررل ادألف   ره.. -

ك  را  رأته را اد حيفد تب ر رن يأل ا ررليم ننتال لرابتد 
رتفا ي ي ا را نتهو اد حيتد "دكتن رتا نتا؟؟!!" ال أتتهكر أي 

 داء.

ارتفل اد وت أكثتر كلنته نتفير ادريتف ي تترا أغدتيد أهنتا 
 ري ترا رأسا:

 أيف ادألف   ره... -

 تتارت  تتواي رتتا نتتهو اد حيتتد وأنتتا ال أستتتأليل ادت تتر  
واد تتتتوت يرتفتتتتل ينتيتتتتر رنتتتتا لرابتتتتد ودكننتتتتا ال أتتتتتهكر 
 اجرابد... كان را هننا داء واحف "رتا ينت ا ك  نها؟؟"

اد وت ي ر وف ان يت تايف رتستتحي  ادرليتد رتا ادركتان 
 وأنفاسا تكاف ترتنل..

 به ادبكاء:ورل ضقأل اد وت  ر ت برا يد

 ال أير .. ال أير  كي  أييفو.. -

ا..  وورفتنا أن ار باكيا

 تترم رتتن ادرو تتف يرتتوف ف تتان أزرا رتستتارع درتتفي ن تت  
ادف يألد  ب  أن ينألدل تفريريا ديي ر رن   فه را رخ  رأل تا  
تألفزان  ارم رحرري را وأنا أدخر بفكا ادسف ا يسألأل ي ا 

  فري بألسوي..



 

* * * 

هدل ادرر  بابل ادكت  وادررابتف دكنته دتظ كان أرارا ربادري 
تتا!! نختتظم  ا ر ت فا يكتتن يرتتتفي ادنيتتاري ادألبيتتدم بتت  لن بتته دتتيبا
تتا رتت  ورتتوف  يينتتاو رستتتفيرتان بدتتك  كارتت  بيضتتاوان ترارا
دفص ادخين وال ادبلبلم كرا أن رره كان ردألو ا رن ادرانبين 
كلنه  ألل بسكين ركاف ي ر  أهنيه.. رسفو أضت ظ ررتا كتان 

باددتتارع رألودتته يت ألتتا ادرتتترين ركتتاف ي رتت  ستتأل   ي يتته
 ادقررد وكتفاو يريضتان..

نيتتترت لديتتته وأنتتتا أحتتتاو  ادن تتتو   نتتتر  رغتتتظ أننتتتا ال 
أيتتر  ألريألتتد د  تتر م رادرتتفار غيتتر ثابتتت وادبتتا  ي تفتتا 

 ويي ر..

ورفت نفسا أرتفل رتا اد تواء و بضتد فاربتد تخت تر ينألتا 
 و وت أسرخه بخأل ا ودي  أهنا يألو : 

 راها أتيت بادألف  لدا ننا؟؟؟د -

تحدررت ادك رات بفرا وأنتا أكتاف أرألتف ادتويام رأل تد اد تواء 
 رخ ت ادفوار يضر  رأسا وأنا أ و :

 سارحنام دظ أكن أ  ف  ف نا.. -

ألرت را اد واء دي ألفظ رستفي رتا ادرتفار بخنت  وأستألأل 
ثظ أرفو يألتر  رنتا و تف ي ترت نادتد  ررزيتد حتو  رستفو 

أكتن أدحتتي دتك  ا ستتابألا كلن تا هراع نيكتت  ورتف يتتفو ادتتا دتتظ 
ا اد تواء دكننتا ورتفت ر بستا  ييرا.. ضظ  بضتته ررستكا
تره  بدتفي كتلن أحتفنظ يضتر ا بكفته ورستفي يرتفتل حتتا 



 

أ بح ور انتا رتألتاب ين ورابحتد أنفاسته كري تد رتفا وحتاريم 
 و ا  اد وت:

 ستفرل ادثرن لهن.. -

وأنتا أنتز ارتفل رستفي أكثتر وأكثتر حتتا ادت تألت بادستأل  
أألرارا رحاوال ادفكال ررا يأليفنا ودكتن فون رتفوىم  رتف 
 نفسا أسألأل ررلي ويت دا ادف ان ادكثي  رن ادقررد و.....

ستخا  حتاف... نختظ كتان ستخاالا دكتن اد توت رخت  ادألرلنينتتد 
 تبث را   با..

لن تتتا أرتتتا ادتتتتا  تتتر ت  اب تتتد ينتتتفرا رأت نتتتهو ا ف نتتتد 
ي تا ا ر  رضتربت ي تا وادنيرات را ادرو ف وأنتا ر ألتا 

  فرنا و ادت:

 ابنا... حريا... حريا.. -

 ب خوبد بادقد   ت د ا رألربنا: 

 ال..ال.. دي  ننال حرابا ال تأل ألا.. -

 نيرت لدا  بأل ا وادف ان و ادت:

 را نها لهن؟؟! -

 ن ضت وا دظ يضر  رسفي و  ت:

ا.. -  كنت أستحضر رنا

 رن؟؟  أيوه باهلل.. ن  رننت؟ -



 

ب ها بادألبل ب  ان ادتت بوابت  رتن ادستبا  واددتتابظ  دظ تكت ِ 
 ادرنتألاي..

* * * 

بادألبل دظ تنتِه   تا ينف نها ادحف فون ادررور ي تا رتيش 
رتتن ادرختتادرين وادستتحري حتتتا استتتألاع أحتتفنظ ليتتافي ادألفتت  
  رته رتري أ ترى بختتف يتفي أدت ر رتتن ادفيتابل رتا رنزدنتتا...

فستا أ ت  رتري ودكن دي  نها ك  داءم ررري أ ترى أرتف ن
أ رى أراظ ررش ادررابف وادكت  بريتفان ررستي  دكتن نتهو 
ا بتت  دتت ص آ تتر دتتظ  ادرتتري دتتظ يكتتن ادررتت  ادخرتتوز رورتتوفا
 يترتتتتتتتتاوز رنت تتتتتتتت  ادخألتتتتتتتتف ادرابتتتتتتتتل رتتتتتتتتن ادخرتتتتتتتتر...
تخربتتت رتتفا وأنتتا أنيتتر لديتته ر حتتي ألتتو  نيتتري رستتلدنا 

ا:  رتخربا

 ن  ننال  أل  را يا أستاه؟!!! -

 رر  يروز؟؟ كان ننا رنه يفي أد ر -

ا و ا :  ررل ادرر  حاربيه رنفندا

ال يورتتف ننتتا غيتتري رنتته أكثتتر رتتن  رتت  ستتنوات بختتفرا  -
 تورا وادفي رحره   ..

دتتتخرت برستتتفي يتررتتتف ررتتتلي وأنتتتا أرى  تتتوري  تتتقيري 
 د خرتتتتتوز ادتتتتتهي بتتتتتاينا ادكتتتتتتا  رلدتتتتترت لديتتتتته و  تتتتتت:

 نها نو.. -

  ا :

 برتل!!!نها وادفي ونو رتورا رنه  ر  سنوات كرا أ  -



 

ام أننا ابتخت كتابا رن رر  رتورا  اآلن اكتدفت ديبا رفيفا
 رنه سنوات!!!!

 

 تمت 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 القصة السادسة

 أرع الزهاد

 

 

 ن  نا ر افرد ؟؟؟

سلا  يراوفنا بدفي بخف ررور ك  ت ل ادسنينم و تف بريتت 
رتتا حبتتل هدتتل ادختتادظ اد يتتادا ادرريتت  ادتتهي يثيتتر رضتتو  

ه يدخ  رريل ا ضتواء رتن حودته ويتفثر نفسته ادألارئ ريرخ 
تتا رر تتوالا سيرستتل بألفرتته اآلن ويرهبتته  ا رت تتي  أن كابنا ريتتفا

 لدا أبدل نألألد را ادرحيظ!!!

ديستتت ر تتافرد أن ي  تتا يأل تتا رثتت  نتتهو ادبدتتاياتم رختتافي 
يركتتن ادألتتو  لن تتا أحتتفاث و ختتت دتتا رتتا يتتادظ آ تتر غيتتر 

روالم رحترتتا يادرنتتا.. دكننتتا دستتت ررتتن يلرنتتون بتناستتع ا 
ننال را يثير را يأل ا ت ل ادردانف ادتا ايتفت رسر ا رتن 
 تت   روايتتاتا و   تتا ادرريبتتد  ثيتتر حفييتتد ادألتتارئ 

 اددرو د رر و !!!



 

حترتتتا ال تورتتتف ر تتتافرات ورفكرتتتتا بتتتين يتتتفي  يتتتر فديتتت  
ونانا رهكري  قيري  ف كتبت تا ري تا رر تد واحتفي "ستلزور 

ا بادخفاريت"   اديوظ رنزالا رسكونا

ال أرف غير نهو ادرر د رألألم ر راها دظ أهكتر نت  هنبتت رخت  
 أظ دظ أهن ؟؟!!

 ولها كنت  ف هنبت رراها حفث ننال؟؟؟!!!! 

ا!!!!  ال داء ربا ا اد فحد رار  ترارا

أرسل برفكرتا وأنتا أحتاو  أن أرستل بت بيت  ت تل ادأل تدم 
 رتا كانت وأين كانت؟؟

 اآلن.. رنران رن ادأل وي يركنه أن يخيف تركيزي

 را أرر  رابحد ادأل وي ينفرا تفاي  أنفا و.....

ا را رفكرتا؟؟   دراها دظ أهكر ديبا

أنا كنت أكت  ك  دتاء ر رتا حتفثم ر رتاها تو فتت ننتا ودتظ 
 أكت ؟؟

سببان أيرر را را نفسا دخفظ ادكتابدم لرا أننتا دتظ أهنت  أو 
  ننا أرفت أن ال أكت  ين نها!!!

ا..."وي ا"  ادأل وي  ف سكبت ت  رارا

 ادأل وي!!!!! 

 بفأ ك  داء بادأل وي.... لن ا ادأل ويم تهكرت اآلن ك  داء..

* * * 

 سك  ادأل وي  ير..  -



 

 اد تتا ادحتتام ر تتألفا وأنتتا أستتألأل   تتوتا رتتا رنزدتته رتتلغرا 
 غألاء رألخفي...

كنتتت رتتا زيتتاري دتته رتتل  تتفيألا رتترافم رتتا  ير ابتتن أ تتت 
 ر ألفا..

تا بينتا كانت تبفو زياري يافيد دكن حأليألد ا  رر كتان ر ألألا
وبتتين  تتفيألا ادتتهي أ برنتتا يتتن رنتتز   ادتته وأنتته رستتكون 

 بلسري رن ادرن...

دتتظ أ تتف ه بتتافئ ا رتترم دكنتته أكتتف دتتا أن  ادتته ال يركنتته أن 
 يكه ..

 وهات رساء  ا  دا  فيألا:

لن ا رور را رنز  اد تا  تتزفاف تخأليتفام ر تلالء ادرتن ال  -
ننتتال أرختتاالا  يبرحتتون يتتانرين د ررتت  رتتا كتت  و تتت وأن

 غريبد تحفث..

 كنت أسرخه رتخربا  ب  أن أ و : 

 دراها ال يستخين بلحف ادرت   ين؟؟؟ -

  ا :

 ون  تختألف أنه دظ يفخ ؟ -

   ت رتخربا:

 ون  رد وا رريخا؟  -

 نز رأسه روارألا و ا : 



 

 ب  ك  ظ نربوا رن نها.. -

 ررخت حاربا و  ت:

 نربوا !!!!! -

 ي برون ظ فابرا بترل ا رر.. نخظم ر فار ظ رن ادرن -

 تترت  و تترت رتتراف وأنتتا أركتتر دتتف ابا  بتت  أن ي تفتتت دتتا 
 ا  ير ويألو :

 دراها ال نرر  نحن؟؟ -

 نيرت لديه بفندد و  ت:

 رن تأل ف بنحن؟؟ -

 أنت وأنا.. أدظ ت برنا أن دل  بري سابألد بادتحضير؟؟؟  -

   ت ده بخ بيد:

 ي بحياتا..لنل ررنون حترام لن ا رري كافت توف -

  ا  ونو يضحل: 

 ر نرخ  ا ررتين لهن.. -

ا ودظ يختر  أن رضتو  ادكاتت  ادربتتفئ   اد ا وانفرر ضاحكا
ا بفا  ا:  كان يت    ررحا

 روارا ياررافم دنهن . -

تو   ين ادضحل ررلي ونو يررألنا بنيري غريبدم ر تو دتظ 
 يختألف أن أ ب  ب هو ادس ودد..



 

ا وضربنا روي ا رساء اديوظ ادتادا...دكنه استس ظ أ يرا  فا

* * * 

ا كنت أ ت  رتل  تفيألا رترافم ونتو  را ادرويف ادرحفف ترارا
ام لها ضحل تدخر أنه ي تز بدفيم ربفانته  د  يد رحببد رفا
زافت ري رو أليبد و فتد يت  بدتك  كبيتر.. كنتا نألت  أرتاظ 
بتتا  حفيتتفي درنتتز   تتفيظ بختت  اددتتاء ركتتون رتتن ألتتابألين 

دتتارع ألويتت  رتتفا ر تتاء ون تت  ادثادتتث يألتتل رتتا رنت تت  
بادرناز  لال رن رانبيته رألتألم رخ تا يرينته أر   تف ارتفختت 
ري ا أكواظ ادألرارد وي ا اديسار بألايا رتفار رتن اد تبن رحألتظ 
يررت أنه كتان رخرت  دتفتريع ادتفرام ريرتا رضتا رتن بألايتا 
بخ  ادرسورات دفرام وفيكدم كرا أن رابحد ادبي  ادفاسف 

 ال زادت تزكظ ا نو !!!

ن رراف يت ب  ير تا ويتتنف  بستريد  بت  أن ينيتر لدتا  كا
 ويألو : 

 ن  أنت رتلكف؟؟؟ -

أ فيتتت تتتوتري   تت  ابتستتارد رخ ت تتا تبتتفو نافبتتد وأنتتا أف  
 يفي را ريبا رل رم ور د رألويد بخنايد و  ت:

 احتفي ب هو رخل .. -

     ادور د را يفو و ا :

 را نهو؟؟ -

ف ح  ت ي يته رتن لن ا حرا  د تح ين رن ادران كنت   -
 أحف ادرخادرين ريرا رضا..



 

ا جبخاف ادتوتر ينه:  نير لدا  رتخربا و ا  رازحا

 دألف بفأت أ  ا رنل بدفي.. -

 ابتسرت و  ت:

 ا رع ادرر .. -

نز كتفيه  ب  أن ي تقأل ادرتر  يتفي رترات ريي تر أرارنتا 
 ادحام ر ألفا  ا  رراف..

دتخرو  رر  را رنت   ادخألتف اد تار  نحيت    تير ادألارتد
ا.. ا ررافيا  ررافي   يرم أسرر ادبدري يرتفي ر بابا

رحتتت  بنتتتا ادررتتت  ر تتتخفنا لدتتتا ادألتتتابا ادثتتتانام أ برنتتتا 
 فيألا أن ادألابا ا و  غيتر رتلنو  بستب  ادريتاو ادروريتد 
ا رتتتا رابحتتتد يألنتتتد  اب تنتتتا دتتتفى  ا ربيستتتيا وادتتتتا كانتتتت ستتتببا

 ف ودنا..

 

ش برفرفو ر ألفا أو كرا ينافيه ادرريل ادحام ر ألفا يخي
 بخف وراي زورته وزوام بنتيه...

كانت دألته دبه ري ردم رادر ابيح  تفراء اجضتاءي تدتك  
ا رتتتن ادكحبتتتد..  تتتادد رربختتتد  يببتتتا رتتتا ادرليتتتد وتثيتتتر رتتتوا
رفرودتتتد بلنتريتتته رتتتن ا رابيستتتل ادألتتتفيظ رتستتت د ادوستتتابف 
وألاودد رربخد رن نف  ادروفي م رن اد ادد ررر  قير به 

 ا ادحراظ ربابه بزاويد رن اد ادد...حررتين وادرألبعم أر



 

ا و تتف تبتتاف  تخريفنتتا رتتراف  بتت  أن  رحتت  ر تتألفا بنتتا كثيتترا
يتركنتتتا ا و  د تتتنل ادأل تتتوي ادتتتتا أل بنانتتتا رغتتتظ أن رتتتراف 

 ير   نخ ام لال أن ادرر  أراف  نايت ا بنفسه..

ا:   را لن ا تفا ر ألفا حتا ا تربت درراف نارسا

 أين نظ؟؟ -

ا ونو   يدير لدا لحفى ادقر   اب : ا  رراف نارسا

 ننال ي ا را أيتألف.. -

 ثظ نير لدا  و ا  رستفركا: 

 راها تنتوي أن تفخ ؟؟؟ -

 رألألت دفتا و  ت:

 ال أفريم ودكن ير  أن أستفزنظ د ي ور... -

نتتز رأستته دن تترت و تتف الل يتت   ادتته ينتتف بتتا  ادرألتتبع 
تتام لال أنتته دتتظ ي تترم بتت  ت ارتتت لدتتا آهاننتتا  تتوته  ريننتتاو آتيا
يتحفث رل د ص آ ر دظ نسرخهم كرا أن حفيثه بفا كقرقرد 

 غير رف ورد ي ا اجأل ا..

 تبافدت ادنير رل رراف ادهي  ا :

 يبفو أنه يتحفث رخ ظ اآلن...  -

را لن أكر  رراف رر تته حتتا ي تر ر تألفا يحرت   تينيد 
 ي ي ا ث ثد أكوا  رن ادأل وي ويألتر  ب ا..



 

تا بدتفي وكلنته  ت اظ برر توف رضتنل ونيراتته كان ور ه رحتألنا
 غير رستألري..

ن ضتتت بستتريد  ستتتألب  اد تتينيد رنتته رتتا حتتين  تتا  رتتراف 
 ررلي:

  ادا ن  كنت ت األ  أحفا بادفا  ؟؟؟ -

ررتتتلي أدألتتتا اد تتتا  اد تتتينيد دتنستتتك  ادأل تتتوي ي تتتا ا ر  
 ويتناثر بخض ا ي ا ادرألايف...

 سك  ادأل وي  ير.. -

ف ادرألايتف غيتتر نكتها  تا  ر تألفا ونتو ي ألتا بنفسته رتا أحت
يابا با كوا  ي ا ا ر م ررا اضألرنا ورراف دررخ تا 

 وبخ  ادديايا دكو   ف تحألظ..

تناودتتت اد تتينيد واتر تتت لدتتا ادرألتتبعم دألتتف كنتتت أستتتق  
 ادفر د دف وده رخ  وورفت ا رر د سانحد...

كان ادرألبع يباري ين غررد  قيري يضيب ا ر بال رخ تا 
يرتتد رتتن ألتتابألينم ا ي تتا أي تتا ادحتتابأل و زانتتد  دتتبيد  ف

د ألباا وسألح ا سف  وضخت ريه بخت  ا كتوا م ويبتفو 
أن ضتتت فتيه ادستتتف يتين د وانتتتا ورو تتتف  تتتفيظ تخ تتتوو ا  تتتهار 

 وبروارو أسألواند ادقاز..

وضخت اد ينيد ي ا ادبوتوراز واستفرت   رمم لال لننا 
ا: ا نارسا  سرخت  وتا

 سي .. سي .. -



 

ادهي أتا رن فا    زاند استفرت بسريد در فر اد وت 
ا وانتتتام  تتتوت أنثتتتوي  ارتتتتم رتحتتتت اد زانتتتد بستتتريد 

ا..   رارا ادر تبا بفا   ا ودكننا دظ أرف ديبا

نفضت ادفكري ين رأستا وكتفت أ ترم رتري أ ترىم لال أن 
 اد وت أتا رري أ رى ودكن رن ررن رو ف ادقاز..

ركتترت د حيتتد أن أرتحتته دكننتتا ترارختتت و تتررت اد تتروم 
 و....

دتخ ت ررلي ك  دخ ت ادرو ف دتت ايف أدسند اد  ت  ياديتا ا
رتألألتتتل ألريتتتا  رورتتتا  نتتتار زر تتتاء اد تتتون تكتتتاف ت رتتت  

 ادسأل ..

 تتر ت ب  تتل  دي تفتتا ررتتلي كتت  دتتاء كتتلن دتتظ يكتتن ينتتفرا 
 ي ر ر ألفا ورراف ابن أ ته ينيران لدا  را تخر ..

تتا  ت خثرتتت وأنتتا أحتتاو  أن أروي رتتا حتتفثم كتتان رتتراف رتخربا
ررتتا يستترل رتتا حتتين يتت   ادتته نافبتتام ورتتا لن انت يتتت بدتتفي 

حتا نيرت أنا ورراف لدا ر ألفا ننتير تخ يألا دكنته أدتار 
 لدينا أن نتبخه..

 اتره لدا لحفى ادقر  ادرق ألد وأدار لدي ا و ا : 

 لن ظ ننا.. -

 نيرت لديه و  ت رت نخا يفظ رخررتا:

 رن نظ؟؟؟ -

  ا :



 

 ادسكان .. -

 ا  ر رخ ر ألفا و ا :ا تر  رراف ديفتح ادب

 ال.. ال تف  .. -

 دكن يف رراف كانت  ف أفارت رألب  ادبا  ديفتح..

نيرنا فا   ادقرردم دظ يكن ننال أحتف بادتفا  م رألتأل بخت  
ادرفرودتتتتات ادتتتتتا ي ت تتتتا أكتتتتواظ ادتتتتترا م رتتتتادحرري تبتتتتفو 

ا..  ر روري ترارا

ببألء تألتفظ رتراف لدتا ادتفا   دي ألتا نيتري  بت  أن يدتير لدتا  
 خه ونو يألو : تب

 ال داء ننا.. -

تألفرت لديه بحتهر رتا حتين يت  ر تألفا ركانته ونتو يألتو  
 رتوس :

 أرروكرا ا ررا.. ا رر  ألير .. -

دظ يكر  يبارته حتا انفرل ادبا  بخنت  ديق تا وكتلن أحتفنظ 
 فرخه بك  را أوتا رن  وي!!!

نيرنتتا لدتتا ادبتتا  و تتف دتتخر ك نتتا بأل بتته يستتألأل بتتين  فريتتهم 
دا ادبتا  أحتاو  رتحته دكتن فون رتفوىم أبختفنا رترارخت ل

رراف ين ادبا  وأ ه يفرخه بك  رسفو ادهي أ ته ي تتز بدتفي 
 دكن ني ات...

ا رخ  ادرليد دبه  ارت ت ادقررد بف ان أحرر  انل كثي  رفا
رستحي دم ورا ادزاويد ادبخيفي رن ادقررتد بتفأ ادتف ان ينألدتل 



 

ا ديي ر با !!! رحيتت يينتاي وأنتا أنت ز رتراف وأدتير رويفا
لدا ادبا  أو ادرف   ادهي ي ر ررلي وادتهي ال يي تر دتاء 

 رن   فه رأل ألا سوى ي ظ...

رقر رراف راو بدفي رتا حتين ا تربتت أنتا لدتا ادرتف   ورتراف 
 ادهي الحي ا ترابا أكثر رن اد زظ ي رخ  اب : 

 ال.. ال.  -

ا را كان يرهبنا   تر  وأ تر  حتا ورفت نفسا  دكن ديبا
 لي أفد  لدا نها ادبا  ادهي يدبه رروي را رفار ادقررد..رر

كنت را نهو اد حيد ال أركرم رألتأل أستير  فدت  لدتا ادفرتوي 
 كلن  وي  فيد تفرخنا ر ظ أكن أرت ل  راري دحيت ا..

ورتتفت نفستتا رتتا يتتادظ بتت  أدتتوانم رألتتأل ررتتافيم كتت  دتتاء 
ررافيم ال ضوء وال ي ظم أ   ي ا أر    بد دكننا ال 

 نا..أرا

 ف ان ررافي را ك  ركان دكنه دي  كثيفاا..

سترت بضتتل  ألتوات  بتت  أن أستتفيا دنفستتا راستتفرت لدتتا 
ركان ف ودام دكننا دخرت بررفد  و  دتظ أدتخر ب تا  بت  
ام ر  فا كان ادركان يرتف ب  حفوفم وال أثر د رتف    هدل أبفا
بادرغظ رنا ورسفي ك ه ينتف  بدفيم سرت لدا ا راظ كرا 

رتتتت  اترانتتتتات وال رختتتتادظم رألتتتتأل اد تتتتون ادررتتتتافي  ايتألتتتفت
وادف انم سرت درسارد ألوي د  ب  أن أرف غابد رن ا درار 
ادررافيد ادرارتدم رت  ور تد واحتفي ي تا أغ تان ا وال يورتف 

 أليور ررا  رألبا..



 

كتتتان ادختتترا يت تتتب  رتتتن رب تتتتا بقتتتزاري وأكتتتاف أدتتتخر 
ادركتان ب ألواتا وأنا أبحث ين أي لداريم رلين أنا ورا نها 

 ؟!!!

 ن  سلي  حبي  نها ادفرا  لدا ا بف؟؟!!

ا  وررلي دخرت بسخافي دظ أدخر ب ا رن  ب م دألف رأيت أدباحا
 بدريد تتحرل رن بخيف..

ورتتتفت نفستتتا أيتتتفو بكتتت  ستتتريد حتتتتا ا تربتتتت رتتتن نتتتهو 
تتتا كتتتلن ي تتتا  ادررتتتوع.. ربتتتات ادبدتتتر يستتتيرون ريبتتتد وهنابا

حتتا أدتتوان رلوست ظ ادأليترم رخيتون ظ دا  تد لدتا ا ي تا 
 ثياب ظ ودون بدرت ظ كان ررافيا!!!

ا تربتت رتن أحتتفنظ ودكنته دتظ ي تفتتت دتا بت  يتت  رتا ألريألتته 
ا:  وييونه دا  د  ي ا رلرسكت بهرايه و  ت ده  ار ا

 را نها ادركان أررول ؟؟!! -

 دكنه استرر را سيرو كلن ديبا دظ يكن..

ستتترت   تتت  رتتتا رنت تتت  ادحدتتتوف وأنتتتا أألتتتادل ورتتتون ظ 
ا  ادررافيد ادداحبد و ألوات ظ ادرتيبد وأ رخ ري ظ دكتن أحتفا

 ال ي حي وروفي رأل ألا..

ا يتن  ا وأيتفو بخيتفا دظ أستألل أن أترادل نفسا وأنا أن ار باكيا
 نلالء ادررافيونم دألف كنت ي ا دفا ادرنون..

ال أفري كظ رريت  بتخف ين ظ حتا ورفت نفسا ريرا يدبه 
داء رن حودا أدرار ادحفيألد أو ادرنتزوم دكنه ررافي كك  

ب  أوراا وزنور ررافيد ب  رابحد ورألايف ررافيدم ير   



 

رر  يروز ن   ور ه ألبيخا وادن   ررافي.. دظ يكن 
ا كرن  اب ت ظ سابألام ور ه حاف ادر رح..  دا  ا

 ا تربت رنه بحهر و  ت ب وت رتألألل:

 ادس ظ ي يكظ .. -

 نير لدا  ب  رباالي ودظ ير ..

  خوبد و  ت ده:ابت خت ريألا ب

 أين نحن أي ا ادخروز؟ -

ا و ا  ب وت يريا:  ابتسظ سا را

 لنل را يادظ ادرراف.. -

 يادظ ادرراف؟!! -

 نز رأسه روارألا رأل ت ده رت خثرا:

 وكي  أ رم رن ننا؟؟؟ -

 ضحل بدفي و ا :

 ال أحف يلتا ننا وي رمم نحن يادألون ننا لدا ا بف.. -

تتا دتتظ أِيتته ترا تتا ودكتتن كتت  رتتا ر رتتته أنتته ال كتان حفيثتته يريبا را
 ر رم دا رن ننا!!!

 تهكرت ت ل ادرروع رأل ت ده رتساب :

 دراها ك  نهو ادحدوف دا  د تتحرل ب  ويا ؟؟ -

 لن ادرراف  ف ر  أرواح ظ ر اروا كرا رأيت ظ .. -



 

 ودراها أنت ر ت  ؟!! -

نير لدا هراييه اد تهين بتفأ اد تون ادررتافي يكستونرا  ت   
 يث و ا :نها ادحف

 لن فوري آت ال رحادد وكهدل فورل .. -

 تتخألتنا ك رتتته ا  يتتري رارترفتتت وأنتتا أت يتت  رنيتتري بتتين 
ا رأل ت ده رتوس : ا دا  ا ا داحبا  ادحدوف ررافيا

 أررول سايفنا   رم رن ننام ال أريف أن أكون رث  ظ؟؟ -

رأل دفتيه و ف ازفافت نسبد اد ون ادررافي رتا بدترته ونتو 
يدتتير لدتتا كفتتا ا يرتتن  ررختته رلرتتف أألتترا  ينيتتر لدتتا  و

أنار ا بتفأت تكتستا بتاد ون ادررتافي ررحيتت يينتاي بدتفي 
 وان ررت ادفروع رن يينا وأنا أ و :

 أررول.. راها يحفث ننا أريف اد روم ؟!! -

  ا  رتخاألفاا:

تتام ورنتته  -  تتف نا دتتي  بيتتفي حي تتد رلنتتا يتتادا رث تتل ترارا
 ..و ودا دظ أر أحفا  ف  رم رن ننا

 ودراها ربنا ننا أ   ؟!! -

لن نها ادركان برزخ بين ادفنيا وادرحيظم ريرته  ادديألان  -
أرواحنتتا لدتتا ننتتا حتتتا يستت رنا د رحتتيظ وال رفتتر رنتته لال رتتن 
اد تتارم رألتتألم يرتت  أن ي ررتتل دتت ص رتتن اد تتارم يبتتر 

 رسفل ادرافي...

ا و  ت:  نيرت لديه رتخربا



 

 رسفي!!! -

ا كلنتته ريدتتد تحسستتت رستتفي  تفارتتل أن رستتف ي  فيتت  رتتفا
   -لهن أنا ننا بروحا رألأل !!! -را ر   ادريح 

ورفته ررلي يدير لدا نألألد   فا ربادريم رادتفت   رف آ تر 
 داء كنت أتو خه..

* * * 

 

بخ  ا حيان يرر لنسان را بترربد يختألف و ت ا أنه نادتل ال 
رحادتتد وأنتته يرتت  أن يستستت ظ د وا تتل.. دكتتن ب تتيص ضتتوء 

ا  قير ال ي ت ألا ثأل  اد ياأل يركنه أن يقير را ينه رحتورا
 ال رحادد..

ا وورٌه رلدو  بتفا رألت  رنته  كان ادرف   ادري ظ   فا ترارا
دكنه ض ظ رفا كلنه وره ير ا رن ا ساألير ادألفيرتدم لنته 

 وره  فيألا رراف!!!

 كان يرف يفو لدا  ودفتاو تتحركان كلنه يترتظ بداء را..

 نيرت د رر  و  ت:

 ا.. نا نو ادر رم اآلن دت رم رخا..ني -

ن تت  ادررتت  ودكنتته ستتار رتتا اترتتاو ادحدتتوف ر تتر ت ريتته 
  اب :

 راها تفخ  أي ا ادخروز؟ لنه ا ر  ادوحيف.. -



 

ادتفت لدا وي ا ور ه ابتسارد هات رخنا  دحتي أنته  تار 
ررافيا بادكار  رتا يتفا يتفي بألتل  تقيري تحرت  دتون بدترته 

ا.. ب  أن يسير حتا ا تفا ت  رارا

نيرت لدا كفا ادهي أ بح ررافيا حتا رخ را رلسريت 
اد ألتتا باترتتاو ادرتتف   أو ادر تترمم وورتته رتتراف ادضتت ظ ال 
زا  ينير لدا  ويترتظ ر  أسترل  توته ورتا لن و ت ت لدتا 
ا يرستل بيتفو حربتد ث ثيتد  ادرف   حتتا ورتفت ر  و تا بدتخا
لدتا يور  ا لدا   با ربادريم دكننا فرخت برسفي اد  را 

 ادر رل و.... ال داء..

* * * 

 

رتحت يينا   رف نفسا ر ألا ي ا أريكد ا نتريه را رنتز  
ر ألفا  ا  رراف وا  يتر ينيتر لدتا يينتا ويألترأ بخت  
آيات ادألرءان ب توت ررتفتلم وي تا دتفتيه ابتستارد ارتيتال 

 ينفرا رأى يينا  رفتوحتين..

 انتفضت رادسا ررلي و  ت وأنا أد ث بدفي :

 أنا؟ وراها حفث ؟؟ أين -

ا ي ا رألخف  بادتا:   ا  ر ألفا ادهي كان رادسا

حرتتفا هلل ي تتا يوفتتتلم أنتتت ننتتا رخنتتام دألتتف استتتألاع رتتراف  -
 بإ   ه أن ينألهل..

 رَظ؟؟؟! -

  ا  رراف:



 

 دألف دبسل ادران را ادحرري وكافوا يألت ونل.. -

وضتتخت يتتفي ي تتا رأستتا وأنتتا أتتتهكر رتتا حتتفث رتتا أر  
 وره رراف يفيونا د  روم ... ادرراف وكي  رأيت

 

 تمت

* * * 

 



 

 

 القصة السابعة 

 الوظٌغ الولؼْى

 

 

 

 

رتتا يتتت  سياستتتات اد    تتتد ادتتتا انت رت تتتا ادفودتتتد رنتتته 
تسخينات ادألرن ادخدرين ررضتت ادفودتد ي تا يرتا  ر تنل 
ا   ي ا رتن ادخرتا   ادقز  اجحادد لدا رخاش ربكرم ودكن يففا

ورغتتتظ ليألتتتا  اجنتتتتام  أ تتتروا ي تتتا ادبألتتتاء حتتتتا ادن ايتتتدم
وتفكيل أغ   ادركينات وبيخ ا لال أن نلالء ي توا رترستكين 
بر نخ ظ ادهي يخف ها  يرد كبيري د تظم ورتن بتين نتلالء يتظ 

 در ..

يتتظ دتتر  ررتت  ريفتتا رتتا رنت تت  اد رستتيناتم   تتير 
ادألارتتتدم أستتترر ادبدتتتريم هو كتتترش ضتتت ظ وي رتتتد غتتتابري 

  بادألر  رن يينه اديرنا تبفو كررل  فيظ.

دخ  ر رتد يتظ دتر  رتن ادر تاظ ادأل ي تد ادتتا رازادتت تخرت  
فا   ادر تنلم ر تو  فيتر دي تا د ر تنل يست ر ألتوا  اد يت  
يترو  را ت ل ادرساحد ادداسخد ادرتراريتد ا ألترا  حتار  



 

بنف يته ادختيألتد ر تحفتا يباءتته اد توريد ادثألي تد.. ربرتا رتا ال 
وريتا د قفتوي يخرره ادكثيترون أنته ي تت   ستايد أو ستايتين ي

را أحف ادر ابا ادكثيري وادتا كانت را ادسابا تخج بادخرادد 
وضريج ادركينات دي  ن ارم ودكن اآلن ادركان ر رتور و تف 
سكنه "ادواغش" كرا يألو  يظ در  وزر لوم رفتا دتونات 
ت زين ا  ألان ورساحات رن ا ر  ادركدورد كبيري كتان 

فنا د قتتز م ونتتهو يتتتظ ري تتا ترريتتل أرودتتد ادألألتتن ديتتتظ ليتتفا
ادرساحات ادتا تخف با رفنتد ر رتوري اآلن رثت  بتا ا ينتابر 
ادتدقي  و ف نبتت حود تا بخت  ا حتراش ادبريتد وا دتوال 
ررتتا رخ  تتا روألنتتا د ثختتابين وادحيتتات ادتتتا ورتتفت دنفستت ا 
روألنام  ا د رل كثري ادفراب  رن أيداش اديراظ وادحرتاظ 

 أي ا   ريج ادرياو ادررتفل..

ادروايات ديست نهو رألأل را يأل ا ي ي ا ادواغشم ب  بحس  
 ننال أدياء أ رى..

لن ادر نل رسكون بادرن وادخفاريتم نكتها  تا  يتظ دتر  
ونو يروي رل كو  رن اددتاي ا ستوف يتن ت تل ا  توات 
ادتا يسرخ ا رن فا   ادخنتابر دتي  وا ضتواء ادتتا تتور  
ألتتتتوا  اد يتتتت  فون ستتتتب  واضتتتتح.. أحافيتتتتث وضتتتتحكات 

اخم بتت  لنتته يألستتظ أنتته ستترل أ تتوات راكينتتات تخرتت  و تتر
 دي !!!

دألف سرخت أن ننال يفي ررابظ  ت  حتفثت ننتا رتا اآلونتد  -
 ا  يري؟

 اد ا ر تار ونو يتابل حفيث يظ در  ادهي درف   ي   بت  
ا فرد ادحفيث:  أن يألو  رفيرا



 

 أين سيخر  نها ادفي ظ ؟؟؟ -

 كان سلاده رباغتا رلربته  اب :

 اجنترنت ..ي ا  -

رأل دفتيه بخفظ ا تناع ونتو يتتفحص وروننتا بأل تا ثتظ تورته 
 لدا يراف ررلي  اب :

 وكي  حا  وادفل اآلن يايراف؟؟ -

 ابتسظ يراف  اب :

 ب ير وهلل ادحرف.. -

ورفت أنه ال ررا  د حفيث رتل ادررت  أكثتر رتن هدتل رأل تت 
 در تار:

 ر؟؟را رأيل أن ن ألا نيري حتا ن تار أراكن ادت وي -

 أبفى روارألته  ب  أن يألو  دخظ در  :

 ن  يركننا ادترو  اآلن فا   ادر نل ؟؟ -

رافرتظ رن ألر  ا ستاه رحرف اد افي رلنتظ ي تا ادرحت   -
 وادسخد ..

* * * 

ر تار دا  رتريتز رتا ادتكنودوريتا وادتخارت  رتل ادكربيتوتر 
و ا تتتتد بتتتترارج ادرونتتتتتام وادرراريتتتتلم يترنتتتتا أن يخرتتتت  

رظ  تتفع رتتا ادستتينرام تألاب نتتا رتتا أكثتتر رتتن كرتتونتير ور تت
رناسبد و ف رهبته ركري أننا كات  روابا دأل تص ادريت م 
و ف  رأ رخ  بخت  رتا كتبتت ودتظ يكتن ندتر دتا دتاء بختفم 



 

و تتف أهن تتته ت تتل ادرونبتتد كرتتا أهن نتتا بتتبخ  أيرادتته ادتتتا 
 تترر ا بنفستته..  تترنا أ تتف اء حألتتا ويتتن ألريألتته تخررتتت 

خا أبي  ادبدري ألوي  ادألارد دكنته ي ا يبف  م ألاد  رار
ا وكانتتتت ر تتتافرد أنتتته يضتتتو بفريتتتا ادترثيتتت   نحيتتت  رتتتفا

 بادرارخد.

بتتفأت ادفكتتري بأل تتد   تتيري يتتن ر تتنل رستتكون يتختتر  
بخ  ا د اص ريه لدا أحفاث رريبد وننا ا ترل يبتف   
تا دنتا رريختا  أن نحود ا دفتي ظ ريت    تير ربرتا يكتون رفتاحا

تتا رتتا رخادرتتد ادتتنص د ي تتور رتتا ادستتاحد ادفن يتتدم وبتتفأنا رخا
ام وحانت دحيد ادتنفيه دتأل  أرارنا يفي  ركونين رريألا  قيرا
تتام  يألبتتات أنر تتا ركتتان ادت تتويرم وننتتا تتتهكرت دتتيبا ر را

 ر نل ادقز  ادألفيظ!!

كنتتت  تتف زرتتته رتتري رتتل  تتفيألا يرتتاف رتتا رستتادد لدتتا أحتتف 
 ادخرا  حر  ا يراف رن وادفو ادهي كان ريرا ستبا يتار  رتا
نف  ادر نل  ب  ليألا  ادخر  ريهم وتهكرت كظ نتادتنا نتهو 
ادرساحد وأدكا  ادربانا ادررافيد ادألفيردم كان ادركتان رغتظ 
ا  ا ربيستيا ا دكنه رري  وربرا نهو ادزياري كانتت ستببا أنه ن ارا

 دكتابتا نهو ادأل د يبر هاكري ا تزن ا يأل ا..

 ورفت ا.. -

   :نيرا لدا  را تخر  را حين أرفرت  اب

 ادركان ادرناس  د ت وير . -

  ا  ر تار:

 أين ؟؟ -



 

 ر نل ادقز  ادألفيظ .. -

ا:   ا  يبف   رخترضا

لنتته ركتتان حكتتورا ستتي زرنا بكتتظ رتتن ادت تتاريح د تتف و   -
 وادت وير !!

ام دكن رل وروف يراف  تفيألا ادررنتون ال  كان حفيثه رنألأليا
ا..  ردك دم ربخ  ادوساألد ستح  ادردك د وفيا

خ  دظ ي   ينا رانضتظ لدينتا يرتاف واستتألاع وادتفو أن وبادف
يألنل رحرف اد افي رسلو  أرن ادر تنل بادسترال دنتا بألضتاء 
دي د اد ري  فا   أرو د ادر تنل بدتك  وفي دي  تا أرارنتا 

 رر د رن أرواء ادري  ادرريت.. 

* * * 

ك  را نر كه كتاريرا ريتفيو  تقيري وكدتا  دخضتاءي وال  
 ثد أ ف اء..تو  ورايل وأنا وث 

كانتتت   تتتا ببستتاألد تخترتتف ي تتا بختت  ادردتتانف ادر يفتتد 
فا   ادر نل رل لضارد بخ  رلثرات ادتكنودوريا ادحفيثد 
رن  وت و ور رراريكيدم وتنت ا ادأل تد برألتت  أيضتاء 

 ادفريا ي ا يف كابن رر و  ...

ا كنا رريخا نأل  أراظ بوابتد ادر تنل ادكبيتري  را ادرويف ترارا
ا رتتتتن  ادتتتتا يزين تتتا تتتا ر تتتنويا تتتا ير  ا ستتتأل  يحرتتت  ترسا
 ا سرنت..

تألفظ يراف يبر بوابد  قيري تسترح برترور ا دت اص رألتأل 
 ونو ينافي :



 

 يظ در ... يظ در . -

 دكن ال لرابد !!

 ادتفت لدينا يراف ونو يدير بكفيه ودكن يبف    ا  ده:

 دخ ه يألوظ بروددم دننتيرو بفا   ادبوابد. -

 فكري رف  نا..وارا ادرريل ي ا اد

كتتان أرارنتتا ألريتتا رتستتل ألويتت  يدتتا رستتاحد ادر تتنل لدتتا 
ن تتتفين ال يقرتتتر ادضتتتوء رنتتته ستتتوى بضتتتل رتتتترات يبتتتر 
ر بال بكدل ادحراسدم أرا ي ا رتف ادب تر ريبتفو ادألريتا 

ا فا   ادي ظ..  كلنه يت دا ترارا

تا رتل رم ادكتاريرا  نيرت لدا ر تار ادهي ر تظ رتا أريتف ترارا
دي تتتألأل نتتها ادرنيتتر ادختتاظ د ألريتتا ولدتتا  وأفار زر ادتستتري 

اديرين ربنا ركون رن ألابألين هو نواره زراريتد واضتح أنته 
ادربنتتا اجفاري د ر تتنل.. يرتتتف نتتها ادربنتتا بألتتو  يت ألتتا 

ا  بتت  أن يي تتر ألريتتا رريتتا  تتقير أحاألتتت بتته  02 رتتترا
بخ  ا درار وادنباتات ادبريدم أرا لدا اديسار رتألتل رنألألتد 

رتر ركتون رتن  622ا ألوي  يب غ أكثر رن ادخنابر ونو ربن
تتام بختتفو ربادتتري رستتاحد داستتخد رتتن ا راضتتا  ألتتابألين أيضا

 كانت تست فظ كدون دت زين ا  ألان..

رتترت أكثتتر رتتن ن تت  ادستتايد ودتتظ يي تتر يتتظ دتتر  رألتتا  
 يراف رتر ر : 

 دنف   نبحث ينه بلنفسنا.. -



 

تتام رحرتت  كتتٌ  رنتتا  كانتتت رر تتته برثابتتد لهن ف تتو  دنتتا رريخا
 أدياءو وتألفرنا را حهر..

 كان ر تار يرسل بادكاريرا وي ور ادألريا ..

ا ال يضتاء ستوى كدتا   ورفنا أنفسنا را وسأل ادي ظ ترارا
 ادكاريرا..

 دخرنا بادتوتر رادركان رخ  رري  حألا..

   ت:

 ن  تينون أن ي ينا االستررار ؟؟؟ -

دتتظ يرتت  أي رتتن ظ دكتتن يبتتف   أ تته ي تترخ رنافيتتا ديتترفف 
 دفرا   فى  وته:ا

 يظ در .. يا يظ در .. -

 ودكن را رن رري  !!!

 تسر  ادأل ا لدا   وبنا وررلي نر  يراف  اب :
 ن  سرل أحفكظ ديبا؟؟؟ -

أرنفنا رريخا آهاننا دنسرل  وت حركد آت رن أحف ادخنابرم 
تبافدنا ادنيترات  بت  أن نتحترل بحتهر باترتاو اد توت دنرتف 

ا..أنفسنا أراظ با  حفيفي ض   ظ فرخته  رفو رفتوحا
 كانت ادكاريرا الزادت تخر  ..

ركان واسل ي ا ادران  راكيند ض رد بألو  ادخنبر ال أي ظ 
 ر رت ا تحفيفا دكن اد فأ  ف كسا رخفن ا ك ه تألريبا..



 

ا رضيد رألبد ورابحد ا تربد تكاف ت نألنا حتا أن يبتف   
راو ادرانت  أل بت رن ر تار توريه ادكاريرا بات سخ  بدفي..

ا يستتتر وكتتتان بتتته يتتتفي راكينتتتات  تتتقيري ادحرتتتظ رترا تتتد 
ا رتتن  برتتوار بخضتت ا ادتتبخ .. كرتتا أن ادخنبتتر يحتتتوي يتتففا

 ا يرفي ادتا ت ف  رن ادسأل  ي ا رث  نهو ادرساحد..

 وت رخفنا ي فر ررلي ريرخ نا ننتف  ونحتن ن تفتت لدتا 
تتتا رتتتن ن ايتتتد ادخنبتتتر  ادراكينتتتد ادخر  تتتد راد تتتوت كتتتان  افرا

ا... ا ا ألفظ ب ا توا  بروارنا كلن رسرا   با

ام  كان يراف أودنا را ادو و  لدا ننال دكنته ضتحل ستا را
 ر ظ يكن ننال أي داء!!!

ا تربت رنه رتخثرت بألألخد رن ادحفيفم كفت أسألأل دوال أننا 
تدتتبثت بتتادخروف اد رستتانا  دتتخر بستتاب  دتتزم رتتا كفتتام 

ادتتهي دتتظ  ربتتت كفتتا رتتن أنفتتا  يتتر  ألبيختتد نتتها ادستتاب  
أتبينتته رتتن اديتت ظم دكننتتا دتتظ أرتتف دتته رابحتتد رور تتت كفتتا 
باتراو ادكدا  ررأيت يينا ر تار ترحيان بدتفي ينتف رليتد 

 ادفراء را كفا...

* * * 

سرت را أرسافنا  دخريري و ف الحيت انتفتا  رستف يبتف 
  وادختترا ادرتستتا أل رتتن ورنتتتا يرتتافم أرتتا أنتتا ردتتخرت 

أنا أت يت  أن يكتون نتها فظ يتظ بررفد ترتال أألرارا ررلي و
 در م ر   نهو فرالو؟؟

ا تس يأل ادضوء ي ا  توره ر تار بادكاريرا لدا ادخروف  ا فا
تتا يستتي  وا تت  لدتتا  ادخرتتوف دنتترى بألختتد رتتن ادتتفراء و يألا



 

ا ر .. تبخنا نها اد أل رن ادفراء ديألوفنا لدا با  حفيتفي 
ا.. كفت أف ا ترارا د  دتوال آ ر دكنه  قيرم كان ادبا  رفتوحا

يتت  تحتترل ررتتلي بختتر  ادحرتتري ادتتتا يتتلفي لدي تتا ادبتتا  
رترارختتت بحركتتد ال لرافيتتد كتتفت أستتألأل رخ تتا ر تتتار ادتتهي 

 كان   فا ربادري...

 نير لدا  يراف و ا  :

 يادل رن ربان .. -

فون ترفف تألفظ يراف لدا ادفا   ررا فرخنا د حاا بهم لال أن 
 يبف   ي  باد ارم..

ا ر اء باد نافيا وأرتزاء رتن كنا فا   را يبف و ر زنا  فيرا
راكينات يفا ي ي ا ادزرنم تتفدا  يتوأل ادخنكبتوت رتن كت  

 ركن بادر زن ورابحد ادخألن رنتدري..

وره ر تتار ضتوءو لدتا كت  ركتن دكننتا دتظ ن حتي ورتوف أي 
 داء غري  "ر رن كان نها ادي ؟؟"

 أيتألف أن ي ينا اد روم اآلن. -

ترارتتل رختت م وررتتلي ستترخنا  تتر د  اد تتا ر تتتار ادتتهي بتتفأ ي
 نخرر ا ريفا..

 لنه  وت يبف   ..

* * * 

نرينا بسريد لدا  ارم ادر زن ديق ا بابه   فنا بألوي كلن 
 ديبا فرخه ررلي!!!



 

وادقري  أننتا دتظ نرتف يبتف   ر رينتا رستريين لدتا  تارم 
ادخنبر وي ا ضوء كدا  ادكتاريرا كانتت آثتار ستح  دتاء 

تا ثألي  ي تا أر  اد ر تنلم رتتبخنتا نتها ا ثتر وال أرتف فاييا
دو تت  ردتتايرنا رتتا نتتهو اد حيتتدم را تفتتاء يبتتف   ونتتهو 
ا  وات و ب ه ا تفاء يظ در  وآثار ادتفراء ويت  بدتري 
بتتادر زن رخ نتتا رتتا رو تت  ال نحستتف ي يتتهم ولن كتتان نتتفرنا 
تا  كان ت توير رتي ظ رريت  رتنحن اآلن رتا ادحأليألتد أدتف ريبا

 كت  نها ادفي ظ..ررا ت ي ت وأنا أ

انت تتت اآلثتتار رتتا رنألألتتد أحتتراش بإحتتفى اددتتونات ادألفيرتتدم 
 وررلي  رخ ر تار:

 انيروا ننال... -

كان را وسأل ادي ظ نيكت  بدتري أستوف ال يبتفو رنته دتاء 
ستتوى يينتتين تخكستتان لنتتاري ادكدتتا م رألتتا  يرتتاف ب تتوت 

 ررتفل:

 ناو.. أنت ننال.. -

راف رتخربين رن ألريألته حانت رنا أنا ور تار ادتفاتد لدا ي
 نهو دنفارل أن ادي  ا تفا ترارا!!!!

أير  أن رن ادخري  ي ا د ص رر برث  كت  رتا رتررت 
به سابألا ويدخر بك  هدل ادفتزعم دكننتا د رتري ا ودتا أكتون 
رسلوال ين رول أ رىم رلنتا ادستب  ادربيستا رتا وروفنتا 
ننا را رث  نها ادو تم ود ها دتن أتحرت  أي ركتروو ي تي  

 أحفا رن ادرررويد..



 

 وت يلتينا رن     بخ  ا حراشم د ون د ا ودا كافت 
  وبنا تتو   لال أنه سريان را استألخنا تحفيتف  توت أنتين 
ا ورأسه تنز م حر ناو بستريد  يبف   ادهي كان ر ألا أرضا

 وانأل ألنا نقافر ادر نل بل  ا سريد....

* * * 

تا  ونحتن نرترتل بختف كان ك  داء يتن ري رنتا  تف انت تا ترارا
يورين را رنز  يبف   ادهي تظ  ياألد ررحه و ف روى دنا 

 تخرضه دضربد أرألفته وييه رن اد   ..

رضينا نتهكر را حفث و ف تك   يراف بتحس  ا  بتار يتن 
ادر نل ودألابنا ينف يبف   ودكنه تل ر حتتا كتفنا نن تر  
أنا ور تار ديفا رر  ادبتا  ويي تر يرتاف وور ته دتاح  

 بدفي..

 راها ننال يايراف؟؟ -

 تنف  ب خوبد  ب  أن يألو  :

 يظ در  ... -

  ر ت ريه  اب  :

 ن  يثروا ي ا رثته ؟؟ -

كنت أير  نهام دألف  ت  يظ دتر م دكتن ادقريت  أن يرتاف 
نز رأسه نفيا رررخت حاربا رنفندتا رتا حتين ستلده ر تتار 

  اب :

 راها حفث ده لهن؟؟ -

  ا  يراف :



 

  يه !!!تظ ادألب  ي -

لهن الزا  ادررتتت  حيتتتا يتتترزام ودكتتتن درتتتن نتتتهو ادتتتفراء -
 ننال؟؟!!

 سلدته رتخر  رخررد را حفث رألا  دا:

 لنه وراء ررابظ ادألت  ادقارضد ادتا و خت را ادر نل.. -

 ساف اد رت د حيات  ب  أن يألألخه يبف    اب :

تهكرت اآلن.. نخظ دألف سرخت  وته وأنا را ررح تا بتين  -
وييا واستخافته دكنا ال أتهكر را  ادهم رألتأل ادتألألتت  رألفانا

 ك رات رث  ادر نل.. ادبيل!!!

ا و ا :  نير لديه يراف رتخربا

 دألف  ا  رخ  لن فارخه كان يفظ بيل أر  ادر نل.. -

   ت ررلي دخبف  :

 ن  ترت ل نس د رن ري ظ ادكاريرا ننا؟؟ -

 أورل برأسه روارألا و ا :

 د رن ر تار ي ا حاسوبا..نخظ دألف أ هت نس  -

دتتق  ر تتازو ودرتتفي ف يألتتد حتتتا تتتظ ادتحريتت  كتتار   بتت  أن 
تي تتر  تتوري رتتف   ادر تتنل رأل بتتت رنتته لستتراع ادختتر  
حتتتتا ي تتترت رنألألتتتد ا حتتتراش واديتتت  ا ستتتوف رلو فتتتت 
اد وري وادتألألت  وري اددادد سكرين دوت  ب  أن أكبر 

ضتوء حرر ا  دير د ظ ي ا يينا اديت  اد رختد بانخكتا  
 ادكدا  وأدتفت لدي ظ  اب :



 

 نها نو يظ در .. -

 نيروا لدا  رتخربين بدفي رابتسرت  اب :

 نهو ادنفبد بروار يينه اديرنا أال تتهكرون ا؟؟؟ -

ضحل ادرريتل بدتفي ونتظ يت ي تون كتظ ادريت  ادتهي يدتناو 
و ت ا رتن  فيتد  تاظ ب تا نتها ادخرتوز ديتهكا ركتري ادر تنل 

 ادرسكون....

 

 

 تمت

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشىت اً ركة مل تىد مىمتةل نأن أؤسمه اكتص بساٍ ا عد كطس

نهصى ايلينتول  أن أاتا مفىص  ملصت أذريت كبذي أن تعذ د يفبُسذة 

 درح املىت  مصت أدصى....

خشص ما أو اكئد ما ؤاول اًتزَص مهنذا ٍىذد اًذتزَص مذد عذست 

 أورا  مبفىص  مل ٍىد اكاِا حمل هذا مذد نبهذصت اؤرتاذ  اًبوذع  

أع كها عد لك ما ه  مثري ٌَفزأ ٍمت  به ضذفحاث تبذاأ ٌَمذصاهلني 

 اتثري يففِظ م وتسان ابألدًرناًني إ  ذجاي املخ!!!!!

 
 



 

 

 القصة الثامنة

 ػوارج الوْتٔ 

 

 

 

ال يركن درن نتظ رث تل ادح تظم ررترف ادح تظ بادستكن رتا رثت  
 نتتتها ادحتتتا ادرا تتتا  ا تتتد رتتتل بفايتتتد حياتتتتل ادر نيتتتد...

يريبتد رتا نفت  ادو تت ادتهي  ألختت ادرفينتد هنابتا  ر افرد
تتا بحثتتتا يتتتن ستتتكنا ر برتتتد أن ترتتتف رثتتت  ت تتتل اد رتتتتد  وليابا
 اد تتتتقيري تحرتتتت  يبتتتتاري نتتتتا ا كثتتتتر أل بتتتتا بادنستتتتبد دتتتتا 

 "دألد دخيرار"

ا رتا ادستتينات  يألاران رتراوران يختوفان دألتراز كتان دتابخا
 رتتن ادألتترن ادراضتتا.. و تت  ادخألتتاران كلن رتتا توءرتتان ر رتتا
تتام كتت  واحتتف رن رتتا ركتتون رتتن  رتت  ألوابتتا  رتألابألتان ترارا
ودتته رتتف   ي يتته بوابتتد حفيفيتتد واستتخد وتحتتيأل ب رتتا حفيألتتد 
ردتتتركد ب تتا يتتفف رتتن ا دتترار ادضتت رد غيتتر ادر هبتتد  أرتتا 
ا غتتر  نتتو انخزاد رتتا يتتن بأليتتد ادربتتانا بادرنألألتتدم رتتل ر  

 ربنا يألل ي ا رسارد رابد رتر كار د!!!



 

رثيتتر ورغتتظ ادقتترو  دتتظ أستترل  تتوت ادركتتان نتتافئ بدتتك  
ز ز د ادخ ارير ادتا تخدش بفا   رث  نهو ا دترار يتافي 

 رغظ كثارد أغ ان ا!!

ن  رن ادرركن أن يتال دا ادسكنا را نتها ادركتان؟ لنته رتن 
أر ا ا حيتاء ولن كانتت تك فتد اجيرتار رتا أحيتاء يدتوابيد 
  ارت تألا  بربادغ ض ردم ررا بادل برث  نهو ادرنألألد؟

ا ر تتتظ نتتتات  رنزدتتتا كتتتان يرارتتتا اجيتتت ن  ادتألألتتتت ستتتريخا
وأ ررت نتاتفا  رتري ات تاالا أيتر  رستبألا أنته دتي  ها 

 رفوى دكن ا رحاودد..

 "نها ادر ظ غير روروف باد فرد"

رتتاءتنا ادرستتادد رخ نتتد انت تتاء ا رتتر  ا تتد وأن ادخألتتارين 
ا..  يبفو أن را  اويان ي ا يرود را ترارا

ن يستتتو فنا  تتوت رختت   دتتخريري كتتفت أن أتحتترل  بتت  أ
 بارفي تسري برسفي 

 ن  تبحث ين سكن؟؟ -

ادتفتتت  رتتف أرتتارا ررتت  رتتا رنت تت  ادخألتتف ادستتاف  رتتن 
يرتترو ها ر بتت  أنيألتتد دكن تتا تختتوف لدتتا أزرتتان غتتابري رغتتظ 

 ننفرت ا...

كانت ي ا دفتا ادرر  ابتسارد نافبد دكن يينيه كانتا ب رتا 
 داء غري  دظ أتبينه..

 بوف و  ت :ابتسرت 



 

ا .. -  ال دكرا

كانت لرابتا درخررتا ادرسبألد بادسخر ادهي  ف ينألأله وادتهي 
 نو غادبا دي  بوسخا..

ا و ا  بابتسارته اد افبد:  نير لدا رنفندا

 يننتل تحاو  االت ا  بادر ظ ي ا اجي ن ننال !! -

 وأدار بسبابته را اتراو اجي ن ي ا ادربنا ادألفيظ..

أتساء  بتين نفستا كيت  يتر  برحتاودتا  تخربت بدفي وأنا
االت ا ؟ دكنه كرن  رأ أركاري  تا  بتنف  االبتستارد لال أن 

ا:  يينيه ازفافتا غروضا

 دألف كنت تنأل  ادر ظ ي ا ناتفل رنه دحيات. -

دخرت ببخ  ادراحد رن ركري أنه كتان ي حينتا رتن بخيتف 
ا:  رأل ت ده رحررا

درافيتتد ال تستترح رتتا ادحأليألتتد نختتظم دكتتن أيتألتتف أن حتتادتا ا -
 بلسخار ادرنألألد..

  ا  ادرر :

 ال تدق  بادل بادرا  رافرل را دبت .. -

 أدار لدا  ونو يألو  ررفرا:

 تخادا دترى دألتل.. - 



 

ا يرهبنا سرت   فه  ف ت  لدتا ادخألتار  فون ترفف وكلن ديبا
ا و م كانت ادحفيألد ر يبد بلوراا اددترر ادرارتد ررتا يدتير 

 رنه رفي...لدا يفظ ادخنايد ب ا 

 تتادد رتستتخد رتتا آ رنتتا فرم ستت ظ رتستتل ي يتته فرابتتزين 
 دبا  تفيظم ورتا ادألتابا ادثادتث كنتا  تف رررنتا يت  دتألتين 
تا وفرتل  رق ألتين  تو   بنا ادرر  أراظ با   دبا كبيتر نويا
ادبا  ادتهي دتظ يكتن رق ألتا  رتف نفستا رتا ب تو رتستل كختافي 

رتا رتفار غيتر ادربانا ادألفيرد يفتح ي ا ب و آ ر يف   بين 
كار م وأرارا ربادري دررد كبيتريم أرتا ي تا يرتين اد تادد 
ريورتتتف رتتتف    تتتقير بتتته ررتتتر يتتتلفي لدتتتا رألتتتبع وحرتتتاظ 
وغتتررتين واستتختين  لحتتفانرا تفتتتح ي تتا نفتت  اددتتررد ادتتتا 
ي ا ي ي ا اجي ن وادتا تدترل ريه رتل ادب توم أرتا ادقررتد 

 ..ا  رى رب ا نارهي كبيري تأل  ي ا ران  ادحفيألد

 كانت اددألد رابخد حألا ر ا رتسخد وحادت ا ريفي رفا...

دخرت بستخافي غتارري وأنتا أت يت  ر وستا رتل زورتتا رتا 
 نهو اددررد نترتل برنير ا درار أرارنا ونها اد فوء..

 نيرت لدا ادرر  و  ت :

 حسنا اددألد تخربنا .. -

اتسخت ابتسارد ادرر  وادهي أورا بويتفو رألبت   يرتد ليرتار 
 د رفا ...رن فض

* * * 

 رر ا سبوع ا و  و ف غررت ادسخافي ريظ...



 

ر ا رث ا ترارا تخدتا اد تفوء وربرتا نتا ادريتزي ا نتظ رتا 
ادبنايدم حتتا رارنتا ادوحيتف رتا ادبنايتد ادررتاوري كتان نافبتا 
  را نراو را بخ  ا حيان دتي  ينتف نارهتته ريبافدنتا ابتستارد 

  ارتد وي تفا..

ام دتظ را نهو اد ي د كان  ادألرر ركتر  يتوسأل كبف ادسراء ترارا
يخكتتر  تتفوو ستتوى بختت  ستتح  رتألألختتد ترتتر رتتن أرارتته 

 رتحر  ضوءو د حيات..

كانت أورا ا ربخثري رن حودا وأنا أضل اد رستات ا  يتري 
ي ا روايتا ادرفيفي ينفرا انتزينا  وت ريظ رتن رألختفي 

ا:  انتزايا

 سي .. سي . -

درأل تتد ي تتا رانتت  ادحفيألتتد كانتتت تألتت  أرتتاظ نارتتهي ادقررتتد ا
 وبفت رتوتري  ا تربت رن ا رتساب :

 راها ننال ؟؟!! -

 أدارت باتراو بخ  ا درار ادأل يري و ادت:

 داء را يتحرل ننال!!! -

 ربت  ي ا كتف ا رألربنا و  ت:

 دخ ه أحف ادحيوانات ادضاددم ك   أو  أل. -

 نيرت لدا ويينانا راحيتان و ادت:

ا دكنتتا دتتظ أتبينتته ال.. لنتته دتتاء ضتت ظ. - . دألتتف درحتتته ستتريخا
ا..  ريفا



 

 ابتسرت رحاوال ت فبت ا و  ت:

 حسنا سلنز   رى راها ننال... -

نزت رأس ا روارألد را حتين نزدتت أنتا ي تا رضت م دتوال 
 أننا أريف ألرلنت ا را نزدت را رث  نهو ادسايد ادرتل ري..

فرت حتتو  ادبنايتتد حتتتا و تت ت ادتتا ادبألختتد ادتتتا أدتتارت 
نيرت حودا ر ظ أرف ديبا يهكرم ررخت رأسا  نيتر  لدي ام

ترتاو نارتتهي دتتألتا  دتير لدي تتا أننتتا دتتظ أرتف رتتا يتتفيو د أل تتام 
ودكن ا دظ تكن تألت  أرتارام بت  ستاف ليت ظ تتاظ ي تا دتألتا  
و تتتر د انأل ألتتتت يررتتتت ر تتتفرنا ربادتتتريم دألتتتف كانتتتت 

 زورتا..

* * * 

 

ا لدتتا ا ي تتا ورتتا ادألتتابا ادثتتانا استتتو  فنا نريتتت رستتريا
 وت با  لحفى اددألا ادهي بتفا أنته يتحترل دكننتا تركتته 

ا ركر  ألريألا لدا أي ا  دحا بزورتا..  سريخا

تتا حتتين فدفتتت و تتف أضتتيبت ادر تتابيح  كتتان بتتا  اددتتألد رفتوحا
ا..  كرا تركت ا ترارا

 ريظ.. ريظ.. -

ا دظ يربنام بحثت را كارت  اددتألد ودكتن ال أثتر د تا  دكن أحفا
 ي ا اجأل ا..

ا لدتتا اددتتررد أنيتتر رن تتا ر تتظ أَر دتتيبا غيتتر اتر تتت  رستتريا
رارنا را اددألد ادرألاب د بادبنايد ادثانيدم دكنته نتهو ادرتري كتان 



 

ينير لدا  ربادري وال يحر  ور ه ت ل االبتسارد ادرختافي ب  
 كانت ييناو غريبتين بحا....

ا رنه دحيات يرر رن ننا؟؟؟ -  ن  رأيت أحفا

ا  بت  أن يدتير  ر ت حتا يسرخنا دكن ور ته يت   رارتفا
 لدا  بسبابته أن أهن  لديه..

دخرت بررفد تسري را رسفي  ا د ونها ادوري  ادهي 
بتتفأ يحتتتفث رتتتا ر تتتابيح ادك ربتتاء باددتتتألد و تتتوت ادتيتتتار 

 ادك ربا..

 وفون تفكير ورفت نفسا أ فز ي ا فرم ادس ظ و......

تا رتن  دحيد.. ركري  ف استتو فتنا.. لن ادخألتارين  اديتان ترارا
ادسكان رايفا دألتا!! كي  دتظ أدحتي نتها؟ ورتن هدتل ادررت  

 را ادبنايد ا  رى؟؟

دتخرت بتتاد و  ررتتلي وادتتفراء تتررتف رتتا يرو تتام دكتتن رتتا 
باديتتف حي تتدم يرتت  ي تتا  ادتق تت  ي تتا كتت  ر تتاورا رزورتتتا 

 حترا را  ألر..

دحيتات وكنتتت أف تت  يبتتر بوابتتد ادبنايتتد ا  تترى ادردتتاب دم 
 ألتتوات حتتتا كتتفت أرتتزظ أن  ورتتا لن  ألتتوت بتتفا   ا يتتفي

  با كاف ين  ل رن بين ض ويا.. لننا دظ أكن بتفا   ربنتا 
سكنا ب  بفا   رألبري.. نختظ رألبتري حأليأليتد ب تا يتفي دتوانف 
دألبتتور ودتتظ يكتتن ننتتال ألوابتتا بتت  ادربنتتا رتتن ادتتفا   رفتتر  

ام رألأل يفي دوانف درألابر رر ودد!!!  ترارا



 

 يتتتوأل  دتتتخرت بلنفاستتتا تتستتتارع بدتتتفي وأنتتتا أنيتتتر لدتتتا
 ادخنكبوت ادكثيفد ادتا ر ت ك  ررا  ارتفاع ادربنا..

تتام بتت  كتتان  رغتتظ يتتفظ ورتتوف ر تتابيح دتتظ يكتتن ادركتتان ري را
 رضاءا ب ون بنفسرا ر ي  ودظ تكن ننادل أيد ي  ...

دتتخرت بحركتتد غريبتتدم ادتفتتت  رتتن حتتودا  يتتر  ر تتفر 
ادحركدم وكانت رفارلي حأليأليد رخ تنا أترارل يفي  ألتوات 

د    غير يابال برتا ربتت رتن أر تهم دتخرت بي تري لدا ا
يتكتتا ي تتا ادبتتا  ادحفيتتفي ررتتففت يتتفي رتتن اد  تت   رتتتح 
ادبا  وأنا أرى هدل ادر  وا ي تبأل رتن أي تا ويألتتر  رنتا 

 أكثر وأكثر دكن ادبا  دظ يكن يستري ...

ييناو رستفيرتانم حف تاو كلن را ب ورتان تنيران لدتا يينتا  
بتتد ت فتتح ور تتا برابحتتد نتنتتد تدتتخرنا ربادتتري وأنفاستته ادفار

 بادقثيان..

دظ يكن ديألان وال لنسانم لنه ينكبوت ض ظ ربرا را حرتظ 
ام لنه رن  اظ بنسج ك  نهو اد يوأل..  ادح ان تألريبا

فرخت برسفي رانبتا  بتختف ينته راستتفار بألوابرته دي تاررنا 
دكننا نرحت را االتراو لدا ادرانت  اآل تر  بت  أن أرتف رتا 

 ا     أحف اددوانف ادكثيري...نادنا حأل

* * * 

احترت ريظ بي ري وأنا أرسل بت ل ادخ ا ادض رد بختف أن 
استألخت أن أحرر ريظ رن ت تل ادأليتوف رتن  تيأل ادخنكبتوتم 
وادتا كافت أن ت تنا بفا   ا دتوال حركتد دحيت تا رتن نتهو 
اد فارتتد   تت  دتتانف أحتتف ادألبتتورم وينتتفرا ا تربتتت استتتألخت 



 

ظم وبتحريتر رنألألتد ادورته اكتدتفت سراع  وت أنتين ركتتو
أن ا ريظ وبروارنا كان ررع درري را  ادتألألته  بخف هدتل 

 ادخنكبوت ادخر ا...

 ير  أن ن رم رن ننا  ب  أن يخوف.. -

تا و  تت وأنتا  كانت ترتر  بدفي ودكننتا نيترت لدي تا رتخربا
 أدول بخ اي را وره ادخنكبوت ادهي بفأ را ادترارل:

 ؟؟!!رن نو ادهي سيخوف -

  ادت:

نتتها ادخنكبتتوت دتتي  نتتو ادتتوحشم نتتو ررتترف حتتار  ال  -
 أكثر..

دظ أأل  ادتفكير ررتهبت ا بيتفي ادثانيتد رتن   فتا  تورته لدتا 
ادبا  ادهي رتح ررليم ردخرت بحركد غريبد رتن   فتام دألتف 
كان ادخنكبوت يتس ا  يوأله بسريد وكلنه ي ر  رن دتاء 

تتا يدتتبه يتتواء اد ا غريبا رتتراءم لنتته يفتتر رتتا ونتتو ي تتفر  تتوتا
ا..  رهيورا

كانت ريظ  ف ادت ألت با بدفي  ب  أن يي ر ينف ادبا  آ ر 
 د ص أتو خه را نهو اد حيد..

 لنه هدل ادخروز ادهي أرر دا اددألد..

ا بادألرلنينتتدم دكتتن زورتتتا أ تتهت كتت   تنفستتت بخرتتا دتتايرا
   يد رن   يانا ترتخف بدفي ونا تنير لدا يينا ادرر ..



 

يتين ي تتا اجألتت ام دألتتف كانتتتا تتونرتتان دتتظ تكتتن يينتتين بدتتر
..  بونج أحرر فروي ونو ينير لدا 

  ر ت ريه  اب :

 راها يحفث ننا؟؟ -

ضتتحل ببدتتايد و تتا  و تتف تحدتترم  تتوته بألريألتتد نتتزت 
 كيانا ك ه:

 لنل را رنز  ادروتا.. -

 راها؟ رنز  ادروتا؟؟ أي روتا؟؟ -

دتتظ أكرتت  ستتلادا حتتتا دتتخرت بحركتتد رتتا أرضتتيد ادركتتانم 
نيتتترت رتتتن حتتتودا  رتتتف ا ر  حتتتو  اددتتتوانف تن تتتار ر

وتي تتتر بختتت  ا هرع وا  تتتفاظ اآلفريتتتدم وكلنرتتتا ادرتتتوتا 
 ي ررون رن  بورنظ  را نهو اد حيد..

انتفضتت بدتتفي وأنتتا أضتظ ريتتظ بتتهرايا وادردت ف رتتن حتتودا 
 يتحو  لدا رنون..

تضتت ظ رستتف ادررتت  ررتتلي وور تته بتتفأ يتددتتا دتستتألأل ألبألتتد 
وره ال يورف رتا اد قتد رتا  تف يخبتر  ادر ف ين ور ه ويي ر

 ين بدايته..

 ا تر  رنا أكثر وأكثر ونو يألو  ب وت كفحيح أد  حيد:

ا.. - ا أبفا  رن يلتا لدا ننا ال ي رم حيا



 

ترارختت  ألتوات رحتاوال تفتتافي ر ادبته ادخيريتد ادرألتتززيم 
دكتتن زورتتتا تستتررت ركان تتا ررتتلي رنيتترت باتران تتا  رتتف 

 .ث ثد رثث رتح  د تحيألنا.

نويت بخ اي ي تا ينتا أ تر  واحتف رتن ظ رألتارت رأسته 
ام ودكنتته دتتظ يستتألألم ررتتف يتتفو يتتت ر  ألريألتتهم أرتتا ادثتتانا  بخيتتفا
رقا ت  فرا اديرنا رتا بألنته اد تادا رتن ا حدتاء ديستألأل 

ا دن وضه.. ا ررك ته را ور ه تحسبا  أرضا

زررتتر ادررتت  ادر يتت  بدتتفي وارتفختتت  تتفراو يتتن ا ر  
ه را ينألتام لال أننتا فرختت برستفي ونرظ ي ا  نادبا ر ادب

ا رتن  ا رتزءا ا را اد حيد ادرناسبد رل ا  هرايا رنتزيا بخيفا
 دحره رخه..

تا وانتفرخت باترتاو ادبتا م  رهبت زورتا ادتتا ان تارت تألريبا
ا  رتتفو يستتف ادألريتتا رتتري  لال أن نتتها ادتتوحش كتتان ستتريخا

 أ رى  رى ادن ايد ت ول أراظ يينا..

* * * 

د تتث بدتتفي وأنتتا أنيتتر لدتتا ورتته زورتتتا رتتا ادحفيألتتد كنتتت أ
ا.. ضررت ا لدا  بدتفي  ادداح  ادرتر ظ و ف رألفت ادنألا ترارا
رألربنا ليانا أننا اآلن باد ارمم دكن تا أدتارت باترتاو ادبنايتد 
ويبتتر لحتتفى ادنوارتته كتتان يألتت  رارنتتا  تتاح  ادتحيتتد ونتتو 

ا.  يدير لدا  روفيا

 ابتسرت ده بارتنان و  ت ب وت ررتفل:

ا -  دل.. دكرا

  ا :



 

 ال تخف رري أ رى لدا ننا.. -

 وررتتتتلي أرستتتتل بخنألتتتته وكتتتتلن دتتتتيبا يرهبتتتته لدتتتتا ادتتتتفا  ..
كفت أيوف جنألاهو رلنا رفين ده حألاام ربختفرا يننتت أن ا رتر 
 ف انت ا وادرثث تحتيأل بنتا وادتوحش أرتارا ربادتري ورفتته 
تا كتان يألت  هدتل  ا و  فه ترارا ررلي يترنح  ب  أن يسألأل أرضا

 ا ور ه نف  االبتسارد و ا :ادرر  وي 

 ا ررا اآلن رسريان را سو  يخوف.. -

 رففت يفي   ارحه ررتنا دكنه ضحل و ا :

دتتن يستتخفل أن ت تتارح دتتبح دتت ص رتتات رنتته  رستتين  -
ا..  يارا

ررخت حاربا رنفندا ونريت بسريد رتل زورتتا دن ترم 
 لدا ادحفيألد..

 ودكن ن  يوفتا  ف تسايفو؟؟؟

 

 تمت

 
* * * 



 

 

 

 ن مفىص  كس نضب  مبا اهيا مد نهصاي  املصعبة !!ًبسو أ

 مل تتبَق يل ى حصَفة واؤست أكَهبا أله ن كس ان َ  متاًما افن..

 "ما هشا ا ي يللط مد بني اًطوَفة وداة املفىصت؟؟"

 -تصى مانا هبا ؟؟ -إهنا وركة كسمية. 

هيا نعم تشهصهتاان إهنا وركة عرثث عَهيا  ...  ال أتشهصان ٍىد ما دط ا

جذذشب  بشذذست  عَذذ  أعذذي ًسذذاعاث ظذذ ال أختَذذي نت اًصجذذي 

 اهيا!!!

اعشرس ايعٍززي ًلس اتفلنا منش اًبساًة أن نلصأ ت  اًَ مِذاث مًعذاان 

وهشىت حصَفذة واؤذست ًذد تثذ نثذرًياان أم أعذمل أن اًصعذ  هذ  مذا 

م ٍىد هشىت املصت دع  أعصض عََم شذُئًا ةتَفًذا كبذي أن  ٌسين ً 

 ا ًنفظ هشىت اً ركة ناث اًصاحئة اًعجَبة..نفرت  أذرًياان هَ



 

 

 تاسعةالقصة ال

 لذظاخ دزجح ..

 

 

 

تستترب ت رتتفران ادزنزانتتد ادفرفيتتد بيتت ظ اد يتت  ادب تتيظ ادتتهي 
 يأل  يبر ادنارهي اد قيري ادررتفخد..

دظ يكن نها ادي ظ أدف ي رد رن ت ل ادتتا ترت  روحته ونتو 
 ينتير نها ادألفر ادرحتوظ..

دتألألت أهنه ت ل ا  فاظ ادثألي د تخبر اك را  رسفو ينتف  بدفي
تت تتهنابا رتتفابرا دتت ص رتتا ي يتته  مهبتتا دت تتتألأل أحتتف زر ا أو ليابا
 ادفور..

هو اد حيد وال حتا يكترو هدتل اد تون ادتفروي ننو ال ي دا 
 رك  را يدق ه هدل ادرضيل ادهي تركه ننال!! مادهي يرتفيه

ه أنته ي بته دألتف أرألتفو أرته ينتا رنت ملنه اآلن را ركان رر تو 
حياي نييفد بخيفا هدل ادروث ادتتا ا تارتته دنفست ا وأغر تت 

ال ير تتل  وونت اودكنته دتظ يكتتن ديختتر  رست ا  مزور تا رخ تا
 دنفسه ديبا !!



 

ا ونتتو يدتتتظ كتت  يتتوظ رتتا رستتف زورتتته ستتلا  دتتظ يفار تته أبتتفا 
 -ن  نو حا ؟؟ -يدرات ادررا  

 

رتن لن ا دحيات أو ف ابا أو حتا سايات حتا يتفدا رسفو 
 نهو ادح ألد اديابسد حو  ينأله..

ررأل تت د ادرتت ف أنتتون رتتن  مال يخنتتا ا رتتر دتتيبا بادنستتبد دتته
 ادروت ك  يوظ يدرات ادررات..

رتترت ادختتافي تستتريد رتتن نتتظ رث تته ب ألتت  رألتتزز نتتو يخررتته 
دكن دتي  رتن حأل تا وال رتن  مويخر  أنه استحأله ين رفاري

ن يتتوو بتين حأله أن يورثاو د ها ادألف  ادبريء ادهي  فر دته أ
باء ولن كانتت  تف أبتت دنفست ا لال وحت  اد أليبتد يدرات اآل

ادرأ  رستتق د  بحته وضتخفه  اودزور ا تحر  ادخار رأللأل
 رألف  ا ال يستحا نها..

 

ت مد رري ا ودا را حياته ي تار ألريأله ا بإرافتته دظ يدخر يورا
ادحري لال ونتو ي ترم ستكينه رتن بتين ضت وي ا ي رتل بتفراء 

 رن ك   يوفنا و يوف روحه ادسأليرد...ا ي رنا رتحررا 

 تتوت  تألتتتر  ا حهيتتد ادثألي تتد رتتن بابتته ادحفيتتفي اد تتفئ..
 .ا ي ل أهنهادرزالم ادفوالهي ينزدا دي فر ادبا   ريرا 

ابتسارد سا ري ي ا وره حارسه ادريفا ادق تيي ونتو ي نبته 
 ررويفو  ف حان..

 



 

؟ نت  رتاها أ تابه؟ ي ظ وا فا دكن  فريه ال تحر نته ريستألأل..
 ر و ينتيرو رنه زرن.  ..ي ا  ادروت اآلن؟؟!! ال

 

يقأليتان  مثنان رن لبأليه يررخانه يفي فررات  دتبيدايحر ه 
ن  ي دون ترارخه؟؟ أظ ي دون ادنيتر لدتا  -دراها؟ -رأسه 

 ادروت؟!!

يدتتخر بادحبتتا  حتتو  ينألتته و ألتتوات واثألتتد تألتتتر  دتتتحكظ 
  نا ه ثظ تبتخف بنف  ادثألد..

ن ترتتهبان هراع ادرأل تت د ادرتتوت هاتتته كف تتوببتتروف كبتتروفي ا
 رسفو بين براثن ادرر و .. يدي و

يرسح ادر ف يترا ربينته رتا زنتو ونتو يتفرل ادرثتد ديتلكتف 
 رن  ياره بواربه ي ا أكر  وره..

 

  تمت

 

* * * 
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