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 العدد ملف 

 انعقاد احتفالية الشعر والقصة القصيرة
 

 
 

 :قسـ المغة العربية -المجنة الثقافية 
 مركز العمـ والثقافةلثقافية بقسـ المغة العربية في كمية اآلداب بالتعاوف مع المجنة ا تعقد

نادي المغة العربية احتفالية الفوز بجوائز مسابقتي الشعر والقصة القصيرة، وأقيمت في و  ومجمسي الطمبة
  .قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة

 

ر"، والجائزة الثانية "محمد أبو كموب"، فاز في مسابقة الشعر بالجائزة األولى "محمد وليد بمو 
والجائزة الثالثة "ميا الرنتيسي". وفاز بجائزة القصة القصيرة األولى "سجى نبيؿ عايش" والجائزة الثانية 

 "ياسميف بساـ أبو شمالة" والجائزة الثالثة "محمود أبو الحاج".
سمير عطية، وأ. ياسر  وتكونت لجنة تقييـ القصائد مف الشعراء: د. خضر أبو جحجوح، وأ.

الوقاد. بينما تشكمت لجنة تقييـ القصص القصيرة مف األدباء: د. رائد غنيـ، ود. رائد الداية، ود. خضر 
 أبو جحجوح.
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 عمى لسان نازح مغترب
 محمد وليد بمورشعر: 

 

، تمؾ المدينة أخبرني صديؽ سوري نازح مغترب عف رحمة نزوحو مف بمد إلى آخر حتى استقر أخيرًا في برليف
  مما سمعت.الحيوية في عيف زائرىا ما لـ يكف نازحًا، فما برحت عيناي تدمعاف 

حكاية أخبَرنييا جدي رحمو اهلل عف رحمة لجوئو إباف النكبة عاـ  -ومف حاجة المحزوف أف يتذكرا-وتذكرت 
تى استقرت وولوع ح ؾ في قمبو مف ضنىدثًا، وما ترؾ ذلونّمتو شاّبًا ح ،، وكيؼ وّدع قريتو التي احتضنتو طفلً 8948

ف تجّرع إباف ىجرتو وما بعدىا الكثير الكثير مف  رحالو في مخيـ خانيونس. وقد خّفؼ عنو أنو بقي داخؿ حدود البمد حتى وا 
 الويلت. 

. أسأؿ اهلل أف يرحـ جدي وجدتي وجميع موتى ناب السقاـ وألـ الذكرى كتبت معظـ ىذه القصيدة وأنا بيف
 يف.المسمم

 

 َسجوعُ  األراؾ عمى الَحماـُ  ذا ىو
 المفجوعُ  الوالوُ  المشوؽُ  وَلذا

 

 وقمبٌ  ُيعمي، بكائيا قميؿُ  عيفٌ 
ـ   وّجيتَ  أينما  صدوعُ  َث

 

ف أنتما ما  إحداكما اّدعى وا 
 ومطيعُ  سامعٌ  إال السموافَ 

 

 حكَموُ  عيدنا ولقد اليوى، حكـُ 
 ممنوعُ  ردُّه وعدالً  جوراً 

 

 بو لمضنىا قمبي لوعة أعذرتُ 
 وولوعُ  ضًنا إال اليوى ليس

 

 ىأسً  عمى فؤادُ  يا ضموُعؾَ  ُطويت
 ضموعُ  عميوِ  قبمي مف ُتطوَ  لـ

 

 أباسـٌ  تقوؿ، عاذلة ولُربّ 
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 لَخدوعُ  إنو وجٍو؟ كؿّ  في 
 

 أنني إال البسماتِ  أنزعِ  لـ
 نزوعُ  لديّ  أعضائي كؿ في

 

 بسماُتوُ  الفتى عف تنوبُ  ولقد
 يعُ التقر  يرى ما أغمبَ  كاف إف

 

 معشرٍ  أعيفِ  بيف بكاؤؾ عارٌ 
 دموعُ  ليفّ  تجري فل جمدت

 

 بجواِرىـ راضياً  مثُمؾَ  كاف ما
 َجزوعُ  يقاؿَ  أف مخافةُ  لوال

 

 قبميـ أؾُ  ولـ مضضٍ  عمى صبراً 
 أسطيعُ  وال نفسي بُمصّبرٍ 

 

 مضى وما مضيفَ  ألياـٍ  واىاً 
 منقوعُ  وغميُموُ  الفتى معيا

 

 بغبطةٍ  الكراـُ  واألىؿُ  نحفُ  إذ
 َمريعُ  والجنابُ  صاؼٍ  والعيُش 

 

ذ  ينقضي ال نعيُموُ  الزمافُ  وا 
 أسبوعُ  كأّنوُ  والعاشقيفَ 

 

 حبُموُ  ال العرى مّتصؿُ  والودُّ 
 مقطوعُ  وال منفصـٌ  أىؿُ  يا

 

 الزمافُ  يروُعنيَ  أحسُبني كنتُ  ما
 يروعُ  الزمافُ  وحقِِّكـُ  بمى

 

 ذكراكـُ  تزؿ ولـ السموُّ  كيؼ
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 جوُع !وت أعماِرنا مف تقتاتُ  
 

 عنكـُ  ببعديَ  تسنُدني كيؼ بؿ
 التشييعُ  ُمريِدىا جزاءُ  كتؼٌ 

 

 كلىما واالغترابِ  لمنزوحِ  يا
 الرجاِؿ تييعُ  جبابرةَ  جعل

 

 مضى وما سواؾَ  استطاَبيما قالوا
 وربيعُ  واحدٌ  عمييـ صيؼٌ 

 

 وقد بمدي ولي ليـُ  الذي ليـُ 
 المتبوعُ  ويخطئُ  تصيبُ  فرداً 

 

ف ضّرني ما  ىاغيرَ  ااستطابو  وا 
 !؟ إذا جرى الينبوعُ   القناةُ  أيف

 

 لنجـ أما البعيد الوطف أييا يا
 طموعُ  إليؾَ  يصبو مف لقاء

 

 وال يرجى نائؿٌ  قرِبؾَ  مثؿُ  ال
 ومبيعُ  مشتًرى ترِبؾَ  كثميفِ 

 

 بو مف يا مولعٌ  حسِنؾَ  ببديعِ 
 مجموعُ  وأىِموِ  الجماؿِ  شمؿُ 

 

 معاشرٌ  إليؾَ  بنسبتيا كرمت
 وفروعُ  للمعُ  أصوؿٌ  وسمت

 

 حاشا الشرِّ  أيدي طالتؾ ال أفديؾ
 وضيعُ  األكرميفَ  يطوؿَ  أف

 

 ُخَيلئيا في جئفَ  جحافؿَ  مف كـ
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 مجدوعُ  غزاِتيا وأنؼُ  قفموا 
 

 بمر ةٍ  احُتمْمتَ  إذا تيأسفّ  ال
 سريُع ! وىو الفيدُ  يصادُ  فمقد

 

دٍ  كؿُّ  يحميؾَ   تاريُخوُ  ُممج 
 يضوعُ  التضحياتِ  ِبَعرؼِ  َعِبؽٌ 

 

 قوُليـ اليدِ  عمى ُيحصى ُثّمةٍ  مف
 شيوعُ  في العالميفَ  ولفعِميـ

 

 عزَميـُ  الفاروؽِ  عف ورثوا
 لمعباِد خضوعُ  منيـ يكوفُ  فميس

 

 ووعَرىا الجباؿ ُقَمؿَ  عنيـُ  سؿ
 تميعُ  الِعظاـِ  ِذكر مف كيؼ َترَ 

 

مبَ   بسواعدٍ  ُتميُنوُ  كيؼ والصُّ
 جمبوعُ  أخباِرىـ عف ينبْئؾَ 

 

 تكف فمـ لسلحَ ا عدموا طالما قد
 دروعُ  العراةَ  صدوَرىـُ  إال

 

 يثنييـُ  فل أرُضُيـُ  األرُض 
 تطبيعُ  وال مساومةٌ  عنيا

 

 بدمائيـ َمزيُنيا ُيزافُ  ولقد
 الترصيعُ  كالتاِج يبرُز حسَنوُ 

 

 أّواُه كـ أشتاُؽ يا بمدي وما
 حولي ُمعيٌف لمش كاِة سميعُ 

 

 عابراً  إال تراؾَ  لستَ  حتاـ
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 ُىجوعُ  عيوفُ وال طيفاً  عيناي 
 

 أضالعٌ  وتخبُ  جففٌ  لي يغؼُ  لـ
 ُروعُ  وييدأُ  باؿٌ  لي ويقر  

 

 يكف ولـ فنيتُ  إذا ليفتاه وا
 شروعُ  منؾَ  الظمآفِ  لموالوِ 

 

 مطمعاً  جواِرؾَ  بسوى يقتنع لـ
 لطموعُ  صبا إذا القنوعَ  إف  

 

 بيا سقًيا ُيعّمُمني حّبذا يا
 ونجيعُ  ناجعٌ  بؾ ويُعمُّني

 

 لي األسبابِ  ّببُ مس ُيتُـّ  وعسى
 جميعُ  ونحفُ  بوِ  أراؾَ  سبباً 
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 َمْرِثّيُة الَغَزلِ 
 في حب غزة

 شعر: محمد عفيف محمد أبو كموب
 
 

 َسػػَطػػا َفػػػػَأيُّ فُػػػؤاٍد َىػاُىػَنػا َخػفَػقَػا
 َمػػاَذا َعػمَػى َسػػاِرِؽ األَْلػَبػاِب َلػْو َطػَرَقا

 
 . َوَأْسػُيُموُ ..يُيػْخطِ  َيػْرِمْيَؾ َوالػَقْوُس ال

 َمػػػا َلػػْو ُأِصػيػَب بِػيَػا ِإْبػِمػيُس الْحػتَػَرَقا
 

ـَ الػػفُػؤاُد بِػػػوِ  ـٌ بِػػَغػز َة قَػػػْد َىػػػا  ِريػػػػ
 والػقَػْمُب َمػػا الػَقػْمُب َلػػْوال َأن ػػُو َعػِشَقا

 
 تُػْنػِسػيَؾ ُصػْحػَبػُتُو أف  الػَحػَيػاَة َضػًنػى

 ػػْدُرُه َيػػْنػِسػُؼ اآلَىػػػػاِت والػَقػمَػَقاَوِخػػ
 

 َيْمِشي َفَتْمِشي ُعُيوُف الُمْبِصِريِو َعمى
 ُخػَطػاُه َمػْشػَي ال ػِذي ال َيػْعِرُؼ الػطُُّرَقا

 
 َوقَػػػْد َيػػِشػؼُّ َعػػِف الػَمػْسُتوِر َأْغػِطػَيةٌ 
 اِإَذا الػِغػطػاُء بِػِجػْسػـِ الػَكػاِعِب الػتَػَصقَ 

 
 َقْد ُكْنُت َأْحَسُب ّأْف لي ِفي الَيَوى َجَمدٌ 
ـْ َيػػَذْر َسػائِػُؽ اأَلْظػَعػاِف ِلػي َرَمػَقا  فَػمَػ
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 َولَػْسػُت أْدِري َوقَػػْد َجػػف  الػِفػراُؽ بِػنػا
ـْ قَػْمػِبي ال ػِذي اْنػَفَمَقا  ُأَطػبِّػُب الػَعػْيَف َأ

 
 ػػػا َمػَنػاُر َوَمػػافَػػَمػا تَػَجػنُّػُب َوْصػػِمػي يَ 

 َىػػِذي الػُعػُيوُف الػَمَواِتي تَػْعَشُؽ اأَلَرقَػا
 

َؽ الػػن ػاُس ِفػػػي آَرائِػيػا ِفػَرقًػا  إْف ُمػػػزِّ
ـْ ِفػػػي َمػػَزاَيػا ُحػْسػِنِؾ ات ػفَػَقا  فَػُكػمُّػُي

 
ْف تَػػَشػاَبػَو أْرَبػػػػاُب الػػَجػَمػاِؿ فَػػَمػا  َوا 

 َكػِمػثْػِمػِؾ ال َخػْمػقًػا َوال ُخػمُػقَػا ِفػػيػِيػـْ 
 

 ِإّنػػي َخػبِػْرُت َأَحػاِديػَث الػقُػُموِب َىػػَوىً 
ـْ َأِجػػْد َبػْعػَد ِديػػِف الػُحػبِّ ُمػْعػَتَنَقا  فَػمَػ

 
ـْ َأِجػْد ِمْف َضًنى ُيْضِني الُمِحب  َوَقدْ   َولَػ

 ػِذي اْفػَتَرَقاَأْضػَنػاُه ِمػػْف قَػْمِبِو الػَقْمُب ال  
 

 ال تَػْأَمػنِػي َحػْرِفػَي الػَمػْفُتوَف َسػاِطػُرهُ 
ْف َصػػَدقَػا  فَػػَواِصػػُؼ الػػِغػيػِد َكػػػذ اٌب َواِ 

 
 َشػػػػػَواِرٌد َيػػْفػػِقػُد اإلْدَراَؾ َسػػاِمػُعػيَػا
 فَػػػَل َيػػَعػي َغػػْيػَر َكػف ػْيِو قَػػد اْنػَطػَبَقا

 
 يَػا َبػػػْعػػَد َأْف َعػت ػْقػتُػيَػا َزَمػػًنػػاَوقُػػْمػتُػ

 اهلَل اهلَل ِفػػػػي الػػَحػػْرِؼ ال ػػػذي َعػتُػقَػا
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ػْف ُيػَرّجي ِشػْعَرُه َحػَكًما   َمػػا ُكػْنػُت ِمػم 
 لَػِكػن ػَمػا الػػَمػاُؿ ُيػػْغػِري َأْيػَنػَمػا َنػَطػقَػا

 
 الػُمػجػاُد بِػػػو َوَأيُّ َمػػػػاٍؿ َوقػػػْد َضػػػف  

 بِػصػاِحِب الػُجػوِد َكػػاَف الػُجوُد َمػا رُمػقا
 

 إال بِػَكػفّػْيِو َمػػػا َصػػمّػت َعػػمػى ِفػػمَػؽٍ 
 َأْقػػػَرت َمػَسػاِمػع َأْسػيػاٍؼ بِػِيػـ ِفػمَػقا

 
 فَػػقُػْؿ ُىػػو الػَمػوُت واألْمػػلُؾ ُصػْحػَبُتو

 اماِت َمػػا فَػمَػقاوقػػْؿ ُىػػو الػُجػود بػالػيَ 
 

 أْفػػػديػػو َشػػػاِحػػُذُه أْفػػِديػػِو َغػػاِمػػُده
 أْفػػػِديػػِو َجػػاِعػػمُػو ِديػػػًنػػا َوُمػْعػتَػَنػقَػا

 
 تَػمػقَػاه والػن ػْيػُر َنػػاَجػاُه َعػمػى َظػَمػئٍ 
 َكػأّنػَما الػَمػاُء ِمػػْف َىػػْوؿ الػمقا احػترقا
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 وئاموتر ال
 في حب الوطن

 شعر: مها سمير الرنتيسي
 

 أمامي آفٍ  ، فيأنتَ  عجيبٌ 
 !بالغراـِ  تنبُض  القمبِ  طَ ووسْ 

 
 اً ر  حُ  الفكرَ  وفي عقمي تقودُ  

 مامي!يا إِ  خمفؾَ  كما المأموـِ 
 

 يْ عنِّ  ؼَ خْ تَ  وتي لـْ بصحْ  أراؾَ 
 ناميني مَ رْ غادِ يُ  لـْ  ؾَ وطيفُ 

  
 حيبْ في ليمي وصُ  عنؾَ  ثُ حدِّ أُ  

 مف الكلـِ  الكلـُ  ا مؿ  وم
  

 ب  حُ  طِ رْ لف رِّفاؽُ بني العاتِ يُ  
 جساـِ  آىاتٍ ني بِ ىقُ رْ سيُ 

 
 ُضْعؼٍ  ببعضِ  عنؾَ  أذودُ  ولستُ 

يني عمى  األناـ ِ  كؿِّ  ُيقوِّ
 

 قمبي يا بفَ  دؾَ عْ بُ فنيني بِ ستُ 
 الحراـِ  مف فعؿِ  النفسِ  وقتؿُ 
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 ؟حضفٍ  بدؼءِ  عمي   فيؿ تمنفْ  
 قاـِ لسّ ا فيو ترياؽُ  فقربؾَ 

 
 بٍ رْ حَ  نا في أرضِ بأنّ  قاؿَ يُ 

 مف سلـِ  صيٌص وما فييا بَ 
 

 راً ىْ دَ  ـِ يْ الض   نوؼِ مف صُ  وذاقتْ 
  والكراـِ  ؿ باألفاضؿِ كِّ ونُ 

 
 ىذا عبِ الشّ  ببنتِ  ا ارفؽْ فييّ 

 لـِ السّ  أوطافُ  فيوِ  فصدرؾَ 
 

 أصبوْ  رى حيفَ يْ غَ  جماتِ الن   دعِ 
 ماـِ الت   بدرِ  معْ  العيشِ  بسعدِ 

 
 مف سعادتنا طيورٌ  دوَ فتش
 الحماـِ  ما سربُ في الس   ويبرؽَ 

 
 اً نبقى سويّ  إذْ  العمرُ  يحموْ و 

 في الخياـ ِ  فاراً ولو عشنا قِ 
 

 واً مْ حُ  منؾَ  نا حديثٌ يشبعُ س
  ياـِ الصِّ  بالينا بعدَ  ونفطرُ 

 
 اً حقّ  زاحُ تُ ليمنا سَ  ةُ نَ جْ ودُ 

  اليياـِ  ؿُ عَ نا شُ بِ  متْ رِ إذا ضَ 
 

 حناناً نا ئنا معاطفُ دفِّ تُ 
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 الوئاـِ  عمى وترِ  جتْ سِ إذا نُ   
 

 اإنّ ، بَ دْ يروي الجَ  العشؽِ  وماءُ 
 ماـِ الغَ  عذبِ  مفْ  سنستسقيوِ 

 
 يبقى اليوـَ  عيؽَ فل مُ  تعاؿَ 

 كاـِ رّ ال مف بيفِ  سيحيا الحبُّ 
 

 في حياتي يءٍ ش لي كؿ   فْ وكُ 
 .والختاـِ  البدايةِ  مسؾَ ف ْ وكُ 
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 ِع عشـَر ِمـن أكتُـوَبرَلعنــُة التَّاِســ
 سجى نبيل عايشقصة بقمم: 

 

 
 

"8" 
استيقظ مف منامو مذعوًرا بعد أف رأى خياؿ فتاٍة 
تغرس في إصبعو ما يشبو سكيًنا صغيرة، 
تحسس إصبعو وىو يحمد اهلل، صدمو سائؿ 

نظر بو مميًّا، ال   دافئ يجري عمى إصبعو،
يصدؽ، أو يتمنى حقيقة أف ال يصدؽ، تخرجو 

دوامتو ضحكة شيطانية تتسمؿ ألذنو، يرفع  مف
رأسو ببطء ليجدىا تجمس عمى النافذة أمامو، 
شعرىا أسود طويؿ منسدؿ، وترتدي فستاًنا ضيًقا 
يفضح تفاصيؿ جسدىا المذىؿ ويترؾ ساقييا 
مكشوفتيف لتعانقيا العيوف كمما سقطت عمييا، 
تطمؽ ضحكة أنثوية ناعمة جًدا حتى أنيا تخترؽ 

أذنو، وتنيض مف مكانيا مموحًة بيدىا، قمبو قبؿ 
ثـ تشير إلى عنقيا بإصبعيا وتمرره عميو أفقًيا 

وىي تطمؽ آخر ضحكاتيا الممزوجة، الغريبة، 
وتختفي مع الرياح لتترؾ أماميا رجًل بجرحو 

 يجمس بجوار زوجتو النائمة. 
*** 

عمى الضفة األخرى مف العالـ كانت ىناؾ فتاة 
فتاة عادية بكؿ تبكي فوؽ سطح البيت، 

المقاييس، سمراء البشرة بعينيف بنيتيف وشعٍر 
أسود متموج، تراجع سجلت الدردشة وكؿ تمؾ 
المحادثات ثـ تغرؽ مجدًدا في بكائيا، تكتـ 
أنفاسيا خشية أف ينتبو أحد لبكائيا، يطوقيا 
خياؿ فتاٍة برداٍء أسوَد، يطبطب عمييا بمطؼ، 

 يصيح بصوتو اليادئ:
 ئي. _ حنيف... اىد

 فتسقط بيف يديو نائمة، كأف سحًرا التؼ عمييا! 
 

في الطابؽ السفمي تجمس سيدة يبدو عمييا 
الكبر، ربما تكوف عمى مشارؼ الستيف، تط ِمع 
عمى إحدى الصحؼ القديمة، تقرأ عنواًنا عشوائًيا 
يقوؿ: "انتحاُر فتاٍة في الثالثة والعشريف مف 

تقميب العمر، ودوف أسباب واضحة..." تتابع 
الصحيفة وىي تنظر إلى يمينيا كؿ دقيقتيف أو 
ثلث، تراقب ساعتيا وىي تتحرؾ ببطء، دقيقة 
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بعد دقيقة، وابنتيا الصغيرة ال تزاؿ في األعمى،  
ىي تدرؾ تماًما أنيا تبكي، كيؼ ال وىي أميا، 
لكنيا ال تستطيع أف تقترب اآلف، ال تريد أف 

لتكذب تجبر ابنتيا عمى ابتلع كؿ ذلؾ الوجع 
 عمييا بابتسامة كاذبة. 

 
 تعود إلى تفاصيؿ ذلؾ العنواف المزعج:

"انتحاُر فتاٍة في الثالثة والعشريف مف العمر، 
 ودوف أسباب واضحة...

)غيـ .ـ( فتاة عشرينية ألقت بنفسيا مف فوؽ برٍج 
في منتصؼ المدينة، ولـ يتوصؿ أحٌد بعد إلى 

ميا األسباب الحقيقية التي قد تدفع بفتاة مث
 للنتحار..."

تغمؽ الصحيفة بانزعاج واضح ثـ تمتقط 
أقصوصة مف صحيفة أخرى، ُرتِّبت بعناية في 

 الدرج، ُكِتب فييا: 
" تفاصيؿ غامضة تمت ؼ حوؿ انتحار )غيـ .ـ(، 
الكثير مف المواطنيِف أكدُّوا أنيـ رأوا جسدىا 

 يجوب الشوارع في الميالي المظممة" 
السيدة تذكر أف ىذه فجأًة تصطدـ برأِس تمؾ 

الميمة ليمة مظممة، تنتفض بجسدىا بالكامؿ 
لتصعد سمـ السطح، لتقابؿ أولى الكوابيس 

 الحقيقية في حياتيا! 
 

عمى الجدار المقابؿ لعينييا، جسد فتاتيا حنيف 
يجمس عمى األرض مستنًدا عمى الحائط، أما 
رأسيا فكاف مائًل ليستند عمى طيؼ تعرفو 

 جيًدا... غيـ! 

 
رمتيا غيـ بنظرة حزينة ثـ انتشرت في اليواء، 
ومع انتشارىا سقط رأس حنيف فاستيقظت لتجد 
أميا أماميا عمى ركبتييا... ترتجؼ، عيناىا 
جاحظتاف، ووجييا أصفر، وعروقيا رسمت عمى 
بشرتيا شوارع معقدة، نظرت ليا حنيف بنظرة 
غير المدرؾ، ثـ نيضت لتحضنيا بكؿ حناف، 

السعادة، لقد رأت في مناميا  ىي كانت بمنتيى
صديقتيا المقربة التي رحمت عنيا منذ شيريف 
ونصؼ تقريًبا، لقد كانت بجوارىا في المناـ... 

 كما تظف ىي!
 

"2" 
في اليوـ التالي مباشرة، وعند الساعة الثالثة 
عصًرا، كاف عامٌؿ يتوسط منزؿ حنيف، يقـو 
بتثبيِت باٍب حديدي  لسطح المنزؿ، كما طمبت 

 والدتيا... 
 

في غرفتيا ىي، فتحت درج مكتبيا لتخرج منو 
مجموعة مف الصحؼ القديمة، مف النظرة األولى 
الحظت أنو قد عبث بأوراقيا شخٌص ما، تعرفو 
جيًدا، الشخص الذي صعد ليًل لينتشميا مف 
حمميا، وىو ذاتو الشخص الذي قرر إغلؽ 
سطح البيت بباب يممؾ مفتاحو. راقبت أوراقيا، 

 وىي تسترجع الحوادث سريًعا في داخميا:
"غيـ في السابع مف مارس صارحتيا بأف الرجؿ 
الذي تعمؿ لديو كسكرتيرة رجؿ بذيء، سيء 
األخلؽ، ولديو بعض األعماؿ مما ليس 
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مشروًعا، الثامف عشر مف مايو كانت المرة  
األولى التي تصرِّح فييا بأنو يتاجر بالحشيش 

دة عممية عالية والكوكائيف تحت غطاء شيا
ومكتٍب ىندسي مرموؽ، الرابع مف يوليو قالت 
بأف شيًئا ما سيحدث، وفي تمؾ الميمة أيًضا 
اتصمت عمي في منتصؼ الميؿ، كانت تبكي بألـ 
وتمعف فقر عائمتيا الذي اضطرىا لمعمؿ لدى 
ذلؾ المأفوف، الخامس والعشروف مف أغسطس 
عرض عمييا أف يشتري منيا أغمى ما كانت 

كو... جسدىا، لقد قالت أنيا خائفة، خائفة تمم
جًدا، التاسع عشر مف أكتوبر أعمنت الصحؼ 
عف انتحارىا، كنت أحادثيا قبؿ ساعة، لـ تكف 
تعاني مف أي مشاكؿ، قالت بأنيا ستحادثني بعد 
أف تصؿ إلى المنزؿ، في تمؾ الميمة رأيتيا في 
منامي ألوؿ مرة، اعتذرت ألنيا تأخرت ولـ 

حادثني حسب اتفاقنا، في السابع تستطع أف ت
والعشريف مف ذات الشير زارتني ثانية في 
حممي، قالت يوميا بأنيا رسمت لنفسيا حمًما 
جديًدا، وأنيا أصبحت مختمفة تماًما، في السادس 
مف نوفمبر قالت لي بأنيا أصبحت غنية جًدا، 

 وأف مااًل أصبح ممكيا لـ تكف تحمـ بو، و..." 
 

طرقات المطر عمى نافذتيا أو قطع حبؿ أفكارىا 
ىكذا ظن ت، نيضت لتفتح ستار غرفتيا وتقؼ 
أماـ النافذة، لكنيا اصطدمت بانعكاسيا عمى 

 الزجاج، الذي لـ يكف يشبييا... بؿ كاف غيـ! 
 

كانت نظرتيا حزينة عاتبة، قالت حينيا بصوت 
 مسموع:

 "ال تصدقييـ، أنا لـ أنتحر". 
 

ليظير انعكاس حنيف  ثـ اختفى انعكاسيا تدريجًيا
عمى تمؾ النافذة، حينيا ركزت قميًل في المشيد 
الذي أماميا، ولـ يكف ىناؾ مطر! يبدو أف 

 الطارؽ عمى النافذة كاف....
*** 

كاف عصاـ يجمس في سريره، تظاىر بالصداع 
الشديد لكي ال يذىب إلى عممو تحت إلحاح 
زوجتو، وىو يفرؾ إبيامو األيسر بيده اليمنى، 

ي كاف الجرح فيو ظاىًرا، وىو يردد في ذاتو الذ
 بيف لحظة وأخرى... "مستحيؿ" 

 
كانت زوجتو منشغمة بإعداد الطعاـ، وىو ما 
يزاؿ منشغًل بإصبعو، حيف دخمت عميو وىي 
تحمؿ لو كوًبا مف الشاي لييدِّأ بو معركة رأسو، 

 وقفت بجواره وىي تقوؿ: تفضؿ الشاي. 
 

ب كأس الشاي، رفع رأسو ليمقى وجييا ويسح
وبينما ىو يسحبو ظير خمؼ جسدىا جسد آخر، 
ما تزاؿ ىي بفستانيا األسود ذاؾ، نظرت لو ثـ 
أشارت بإصبعيا إلى عنقيا وحركتو أفقًيا، 
ارتجفت يده فأسقط كوب الشاي عمى نفسو، 
اشتعؿ جسده بناره لكف صرختو ظمت عالقة، 

 تماًما كعينيو العالقتيف بيا. 
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ا لـ تجد جدوى استدارت حركتو زوجتو، ولم 
بجسدىا فمـ تر شيًئا، عاودت تحريكو فمـ يعرىا 
انتباًىا، كاف غارًقا تماًما في بوابة أخرى في ىذا 

 العالـ. 
 

في رأسو أو كما قرر طيؼ غيـ، فقد رأى نفسو 
ينتحر، ينتحر وىو ال يريد أف يفعؿ، لكنو يفعؿ، 
لجسده سيطرة عمى دماغو ىذه المرة، نيض فزًعا 

نظر حولو فيكتشؼ أنو كاف نائًما، تحسس لي
موضع الشاي الذي انسكب عميو، كاف كما يبدو 
حرًقا مف الدرجة الثانية في بطنو، نادى عمى 
زوجتو فمـ ترد، نيض ليبحث عنيا فمـ يجدىا، 
اتصؿ بيا لتفاجئو بأنو مف طمب منيا أف تذىب 
لتبيت في منزؿ أىميا، ألنو بحاجة ألف يرتاح 

 . حتى منيا!مف كؿ شيء..
  

عاد يجر أذياؿ الخيبة، لقد ظف ِعصاـ بأنو إف 
وجدىا وجمس إلييا سيرتاح مما ىو فيو، دخؿ 
الغرفة فوجدىا نائمة عمى السرير الذي أمامو، 
طحف عينيو بيديو بينما يحاوؿ أف يفيـ ما 
يحدث، لعميا كانت تمزح، وىا ىي اآلف أمامو 

 لتفاجئو! 
 

ف الخمؼ، كاف دخؿ فراشو، واحتضف جسدىا م
يدرؾ حجـ الخوؼ الذي يحيط بو، وكاف يعمـ أف 
لزوجتو قدرة خارقة في تيدئة مشاعره، أراد أف 
يبكي عمى صدرىا ويخبرىا بكؿ ما يجري... 

 لكنو خائؼ! 

التفتت إليو تعبث بشعره، تطمب منو بأسموبيا أف 
يترؾ قمقو ليا فقط، أخذت تداعب وجنتيو برفؽ، 

 دوف أف يكوف قد سأؿ:  ثـ جاءه الصوت مجيًبا
_ أرأيت ِدؼء ىذا الجسد، ترى كيؼ كاف 

 سيكوف لو لـ ُيقَتؿ؟! 
 

تشن ج في مكانو، رفع بصره ببطء وابتمع ريقو 
 وىو يقوؿ بصعوبة: 

 _ َغػ.. َغيػ.. 
وانتيى الحديث في داخمو بعد أف فقد وعيو بيف 
يدييا، وىناؾ في ذلؾ الحي دو ت ضحكة 

 ة، ثـ سكت الحيُّ بأكممو!شيطانية أنثوية عالي
 

"3" 
كاف فبراير قد اقتحـ الرزنامة دوف أف يسأؿ أحًدا 
اإلذف، وفي الواحد والعشريف مف فبراير، عند 
تماـ الثالثة فجًرا، تسممت صرخة أنثوية إلى أذني 
والدة حنيف، فنيضت تسابؽ الريح إلى تمؾ 

 الغرفة... حنيف! 
 

ثاني  دخمتيا بسرعة تماًما كما نيضت، لترى
 كابوس حقيقي...! 

كانت ابنتيا تناـ في سريرىا بشكؿ طبيعي، عمى 
نفس السرير وبجوار رأس حنيف كاف ىناؾ جسد 
يجمس في ذلؾ المكاف، يعبث بشعر حنيف قميًل 
ثـ ينتشؿ نفسو ليكمؿ تصفح الصحؼ التي 
أمامو، رفعت رأسيا لتبصر والدة حنيف، ولممرة 

ؿ المتحرؾ كاف األولى لوالدة حنيف فيذا الخيا



 يثلافإلابداع ال مىتدى
 

 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                
18 

4 
12/05/2022 

يبكي! ينيش بالبكاء، كأنيا انصدمت بخبر  
وفاتيا فبكت نفسيا متأخرة، ثبتت بصرىا عمى 
تمؾ السيدة وىي ترقبيا بعينيف دامعتيف ونظرة 
حزينة عاتبة، ىنا وفي ىذه المحظة استممكت 
 السيدة كمية مف الشجاعة تكفي لفتح فميا أخيًرا: 

 
 _ أرجوِؾ أف تتركييا... 

 
ـ بصرىا وىي تتمنى لو تتحدث ليا رفعت غي

عف حبيا لحنيف، لكف سيدة ستينية لف تفيـ 
مشاعر صداقة الشباب، ولذا اكتفت بأف طبعت 

 قبمة عمى جبيف حنيف ثـ اختفت. 
 

*** 
 

عادت ليمى تجرُّ حقيبة ملبسيا وابنييا وفتاتيا 
لمنزليا أخيًرا، بعد أف اتصؿ عصاـ بيا لتعود، 

اشتد خوفو فمـ يعد يرغب ذلؾ الرجؿ األربعيني 
بالبقاء وحده، الحؽ أنو يعمـ أنو ال يحب زوجتو 
أبًدا، خاصًة بعدما بدأت نانا بالعمؿ لديو 
كسكرتيرة، بعد علقة طويمة مف العشؽ، ىي 
اآلف تكوف معو دائًما تغازلو كيفما تشاء، تسمبو 
بشعرىا المصبوغ وعينييا المكحمتيف، وثيابيا 

ثر متعة أنيا تحادثو اآلف العصرية، واألمر األك
متى تشاء... بِػ"اسـ العمؿ"!!! وىي النقيض 
لزوجتو، السيدة البسيطة التي ال تحب ىدر الماؿ 

 في أمور كالملبس والحمّي. 
 

وألوؿ مرٍة في حياتو قرر أف يصارح زوجتو بما 
يحدث معو، أجمسيا إلى جواره وحد ثيا عف كؿ 

مكت نظرة شيء أحدثو ذلؾ الطيؼ في حياتو، تم
الشفقة عينييا، نظرة شفقة لـ يتخمميا أي لوف 
لمخوؼ، عندىا تأكد تماًما أنيا ال تصدقو، لكنيا 
عوًضا عف أف تنعتو بالمجنوف ربتت عمى كتفو، 
ثـ أمسكت يده بكمتا يدييا وضمتيا، حاولت 
ببساطتيا أف تدخؿ في نفسو األماف، لكف شعوًرا 

أنيا باالنكسار استوطف في داخمو، ظف  ب
الشخص الوحيد الذي قد يصدؽ ىذه الكوابيس 
 التي يعيشيا، لكف حتى ىي... كذ بتو بصمتيا! 

 
انكساره تحو ؿ فجأًة إلى شرر في عينيو، 
واستشاطت في بؤبؤيو نيراف كاوية، بدأ يصرخ 
دوف سبب، يعنِّؼ أي شخٍص يقؼ أمامو، فإف 
لـ يجد أحًدا نادى عمى أحدىـ ليسكب عميو 

 غضبو.  بوابات مف
 

نادى ابنو ياسر، ياسر ىذا يبمغ الخامسة عشرة 
مف العمر، وبالمناسبة ىو االبف األكبر لوالده، 
يميو عمر والذي في الثالثة عشرة مف عمره، ثـ 

 ِجناف _الفتاة المدلمة_ في التاسعة مف عمرىا. 
كانت الساعة تجاوزت العاشرة مساء حيف طمب 

مف مكاف مف ياسر أف يذىب ليحضر لو العسؿ 
يبعد حوالي ثلثة كيمومترات عف بيتو، األمر ما 

 ىو إال استفزاز فقط. 
 



 يثلافإلابداع ال مىتدى
 

 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                
19 

4 
12/05/2022 

بعد أقؿ مف ساعتيف دب القمؽ في قمب ليمى،  
تخاؼ أف يصيب ابنيا مكروه ما، لطالما سمعت 
ىي عف أشخاص ُخطفوا ثـ ُوِجدت أجسادىـ... 

 وبالتأكيد تـ استئصاؿ أجزاء منيا وسرقتيا. 
*** 

في يده كيًسا بلستيكًيا بو كاف ياسر يحمؿ 
مرطباف العسؿ الذي طمبو والده، لـ يجد سيارة 
أجرة لتنقمو مباشرة ولذلؾ فكر في أف يسير قميًل، 
عمى بعد عشرة أمتار كاف ىناؾ مقعد خشبي 
لثلثة أشخاص، تجمس عميو فتاة جميمة بثوبيا 
األسود، عندما وصؿ إلى جوارىا نادت بصوتيا 

، مراىؽ مثمو سيقتنص أي الرقيؽ عميو ليجمس
فرصة ليجمس إلى فتاة حتى لو لبضع لحظات، 
ولذا لـ يرفض عرضيا وجمس إلى جوارىا عمى 
المقعد، مدت ذراعو عمى كتفيو وشدت بيدىا 
عميو وىي تبتسـ سعادة، أما ىو فقد خاؼ قميًل، 
لمحظة كأنو رأى قطرات مف الدـ تخرج مف رأسيا 

تمي عمى أرضية وتتدحرج مع شعرىا الطويؿ، لتر 
الشارع تاركة علمة ىناؾ. فك ر في أف ييرب، 
دقات قمبو بدأت تتسارع، حاوؿ النيوض لكنو 
أحس أف قيًدا قد التؼ عمى جسده وثبتو ىناؾ، 

 نظر ليا بفزع وعندىا...
 

"4" 
خرج عصاـ كالمجنوف في سيارتو مصطحًبا معو 
ابنو عمر، يسمؾ الطرؽ التي مف الممكف أف 

ياسر، يبحث في كؿ بقعة لعمو  يكوف سمكيا

يعرؼ مكانو، أيف يكوف اختفى في ىذا الوقت 
 المتأخر!! 

 
تضايقو في جيبو سكيٌف أحضرىا معو خشية أف 
يتعرض لو أحد، يحاوؿ احتماليا بكؿ ما أوتي 
مف صبر وىو يرقب إشارة ضوئية تتحوؿ إلى 
الموف األخضر، لينطمؽ مرة أخرى ككمب 

 سراحو فجأة. مسجوف دوف طعاـ ُأطِمؽ 
 

عمى طريؽ مزدحـ بالسيارات، ييتؼ فجأة عمر 
 بوالده: 

 _ ىناؾ... ىناؾ يا أبي عمى المقعد! 
 

يقؼ بسيارتو وينزؿ منيا غاضًبا، ينظر نحو ابنو 
الذي أعجبو مقعد في الشارع فارتاح عميو، أما 
اآلخر فيقؼ ليقابؿ والده، يدير ظيره ليتحدث مع 

 حية والده و.. شخص ما ويودعو ثـ يسير نا
*** 

 _ ما الذي دفعؾ ليذا؟!! 
يرفع ضابط الشرطة صوتو بغضب وىو يكرر 
السؤاؿ لممرة السابعة تقريًبا دوف أف يحظى 
بإجابة تشفيو، عمى الكرسي المقابؿ لو يجمس 
عصاـ مقيًدا بسلسمو الحديدية وىو ال يعي ما 

 يحدث، كأنما استيقظ فجأة فوجد نفسو ىناؾ! 
 

ط بأف ُيمقى بو بالسجف، ثـ يستدعي يأمر الضاب
عمر ليحكي لمضابط ما حدث. عمر كاف شاىًدا 
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عمى كؿ ما جرى، ُيجمسو الضابط أمامو وىو  
 يقوؿ: 

 
_ حسًنا يا بني، تحدث عف كؿ شيء لي 

 بالتفصيؿ. 
 

يرتجؼ لساف عمر، وتسري رعشة خفية في 
داخمو، ربما ىو الخوؼ مف ضابط الشرطة أو 

مر كاف مرعبا عمى كؿ حاؿ، تذكر ما حدث، األ
 يفتح فمو أخيًرا قائًل: 

 
_ لقد كنا نبحث عف ياسر، أنا وأبي سوية في 
السيارة، عندىا لمحتو يجمس عمى مقعد خشبي 

 فأخبرت والدي، ونزؿ ىو. 
سكت عمر عند ىذه المحظة وسقطت دمعة منو، 
ال يريد أف يتذكر ما جرى، ال يمكف أف يكوف ما 

 يد ىو يعيش كابوًسا ما. حدث حقيقة، بالتأك
 

أمر الضابط بإحضار كوب ماء لو، وشجعو 
عمى أف يريح صدره بالبقية، بصعوبة بالغة 

 أكمؿ: 
_ نزؿ والدي مف السيارة وفجأة شعرت بأف أمًرا 
ما فيو قد تغير، كأنو لـ يعد ىو، كاف يفتح يديو 
ليستقبؿ ياسر، فضميما فجأة قبؿ أف يصؿ 

اف قد وصؿ إلى لحضنو ياسر بعد، ألنو ك
السماء، لقد رأيتو يزرع سكينو في قمب ياسر، 
كاف وجيو مرعًبا، وكاف يضحؾ بصوٍت 

شيطاني  عاٍؿ، ثـ فجأة فقد وعيو وسقط ياسر 
 عمى صدره. 

 
أمر الضابط بإخراجو وتيدئتو، ثـ أرسؿ في 
طمب ليمى، كانت محطمة بالكامؿ، عيناىا 

ط منتفختاف ووجييا شاحب، جمست أماـ الضاب
 فسأليا عف ما حدث أيًضا: 

_ تأخر ابني، خشيت أف مكروًىا قد أصابو، 
طمبت مف عصاـ أف يذىب ليرى أمره، لـ أكف 
أتوقع أف يقتمو. صدقني يا حضرة الضابط، 
عصاـ كاف شخًصا جيًدا، ال بد أف أمًرا ما قد 

 حدث لو... 
 

_ بالضبط، ىذا ما أريد معرفتو، ما الذي تغير 
رة، ىؿ حدث شيء ما مختمؼ، في اآلونة األخي

 الحظِت مثًل تغيًُّرا ممحوًظا عميو؟ 
 

_ منذ مدة طمب مني ترؾ المنزؿ ليجمس فيو 
وحده، قاؿ بأنو ال يريد أحًدا معو، وأنو ثمة ما 
يشغؿ تفكيره، ولذا خرجت مع أطفالي الثلثة إلى 
منزؿ والدي، بعدىا بساعتيف اتصؿ بي ليسألني 

بأنني خرجت بناء عمى  أيف أنا، حينيا أخبرتو
طمبو برفقة األطفاؿ، شيؽ ثـ أغمؽ الياتؼ كأنو 
ال يذكر ذلؾ... البارحة اتصؿ بي ألعود 
لممنزؿ، عدت مع أطفالي، فطمب مني أف 
نتحدث سوية في أمر ما، ثـ بدأ يقنعني أف ىناؾ 
شبًحا يلحقو، وأموًرا غريبة كيذه، لـ أقتنع 

ا بدأ يتخيؿ بكلمو وعممت أنو بسبب بقائو وحيدً 
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وجود شخص معو وىكذا، لكنو فجأة غضب وبدأ  
يصرخ عمى كؿ مف يقابمو، وانتيت الميمة بقتؿ 
ياسر، أنا ال أعرؼ كيؼ حدث كؿ ىذا، كّنا 

 عائمة ىادئة، واليـو تغير كؿ شيء. 
 

كانت غير واعية تقريًبا، كأنيا ال تستوعب 
األمر، أو أف شدة إيمانيا منحتيا مف الصبر 

 ب، لـ تكف تبكي!مثؿ أيو 
*** 

في سجف ضيِّؽ كاف يجمس عمى األرض، 
يحاوؿ أف يفيـ ما يحدث، ولماذا يقوؿ الجميع 
بأنو قتؿ ياسر، ياسر فمذة كبده وفرحتو األولى، 
 كيؼ يمكف أف يفعؿ ذلؾ، األمر فيو خطأ ما...! 

 
امتدت عمى كتفيو ذراع ناعمة، وانطمؽ صوت 

 ناعـٌ يقوؿ: 
ا كاف شعور أبي الذي _ ال بأس يا عمي، ىذ

شعر بو عندما ُقِتمُت أنا، بقي أف تشعر 
 بشعوري.. 

 
انتفض مف مكانو وأطمؽ صرخة سرعاف ما 
اختمطت بضحكات أنثوية، المخيؼ أنو ظف أنو 
وحده مع ىذه الفتاة، لـ يعمـ أف فتى في الخامسة 
عشر مف عمره كاف يقؼ خمفو، ويرقبو بنظرة 

 غضب، لو أنو التفت فقط...!
 

"5" 

"رجؿ أربعينّي يقتؿ ابنو الذي في الخامسة عشرة 
مف عمره دوف أسباب واضحة، الرجؿ طعف ابنو 
في المساء، تقريًبا عند الحادية عشرة وخمسيف 

 دقيقة، وىو ال يزاؿ محتجًزا لمتحقيؽ معو" 
قامت حنيف دوف سبب بإضافة ىذه الصفحة إلى 
مجموعتيا مف الصحؼ، أدخمتيا الدرج دوف أف 

ـ حتى لماذا فعمت ذلؾ، ثـ أكممت االطلع تعم
 عمى بقية األخبار

 
"بعض العامة تحدثوا عف رؤيِتيـ لمفتاة المنتحرة 
تتجوؿ مع فتى بالخامسة عشرة مف العمر عند 
الجسر، رجؿ قاؿ بأنيما كانا في غاية السعادة، 
وأنيما ألقيا عميو التحية، البعض تحد ث عف أنو 

لفتى ىو نفسو )ياسر مف الممكف أف يكوف ىذا ا
 .ع( الذي قتمو والده في تمؾ الميمة..." 

واحدة أخرى تضاؼ إلى مجموعة الصحؼ في 
ذلؾ الدرج، ومع أنيا قد وعدت والدتيا أال تفعؿ 
ذلؾ مجدًدا، إال أنيا فعمت دوف سبب، في 
النياية ألقت بجسدىا عمى سريرىا، وتسربت 

ت ألنفيا رائحة عطر فرنسي أنثوي  مميز، كان
مو!   غيـ تفضِّ

*** 
وصمت نانا إلى مركز الشرطة بعد أف عممت 
بكؿ ما حدث، ألقت التحية عمى الضابط ثـ 

 عرضت عميو ىويِّتيا معرفة نفسيا: 
 

_ نانا عامر، السكرتيرة لدى أ.عصاـ، سمعت 
بما جرى وأتمنى لو تمنحني فرصة الجموس معو 
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ننا والحديث إليو، أنا أفيمو جيًدا، فربما تكونت بي 
بعض المشاعر بحكـ العمؿ سوية في مكاف 

 واحد. 
 

لـ يمانع الضابط في زيارتيا، ىذا بالتأكيد بعد 
أف أخبرىا بأنيا المسؤولة عف حياتيا مع مختؿ 

 مجـر كيذا، ووافقت بالتأكيد... 
 

دخمت عميو زنزانتو، بكى مف شدة سعادتو 
بحضورىا، ىذه ىي الشخص الوحيد الذي مف 

ثيا بكؿ ما يريد، اتخذت لنفسيا الممكف أف ُيحدِّ 
جانًبا إلى جواره وجمست عمى األرض وقد 
وضعت كمتا قدمييا تحتيا، وضعت يدىا عمى 
خدِّه ثـ حركتو عمى جسده بمطؼ لتستقر عمى 

 كتفو: 
 

_ أنت تممؾ تفسيًرا يا حبيبي، ال يمكف أف ال 
 يكوف ىناؾ سبب... صحيح؟ 

 
 بطء: ابتمع ريقو وىو ينظر ليا، ثـ قاؿ ب

 _ غيـ منصور. 
 

_ ما بيا؟ ىذه ميتة منذ أكثر مف أربعة أشير، 
 ما الذي ذّكرَؾ بيا؟ 

 
_ لقد أقسمت أف ال تغادر األرض إال بعد أف 

 تقتمنا... 
 

شعرت نانا بنخزة في كتفيا األيمف، وبما أنيا 
كانت تجمس إلى يميف ِعصاـ، فيفترض أف 

وء كتفيا ىذا معرٌض لميواء فقط، التفتت بيد
لترى غيـ تجمس بفستانيا األسود وشعرىا 
المنسدؿ، تسند رأسيا بكفّي يدييا وتنظر 
بابتسامٍة ليما، إلى جانبيا فتى في الخامسة 
عشرة صدره ينبثؽ منو الدـ، يبدو أنو ُطِعف لمتو، 
وفي يديو مرطباف عسؿ، وأما يده األخرى فبيا 

 سكيف مموث. 
 

 شدت ذراع ِعصاـ وىي تقوؿ: 
 

 ِعػ.. ِعصػا... _ عػ.. 
وسقطت مغشًيا عمييا، ألقى ياسر السكيف في 

 حجر والِده، وبعدىا.. 
 

*** 
 

كانت حنيف تجمس عمى كرسي في مكتب 
تقميدي، يبدو كأنو مكتٌب ىندسي أو مكتب 
، التفتت إلى جاِنبيا لترى رجًل أربعينيًّا  محاـٍ
وشابة بشعر مصبوٍغ وثياٍب عصرية، كانا في 

حاولت أف تتحدث إلييما لكنيا  وضٍع غير الئؽ،
اكتشفت أف صوتيا ال يخرج، تتحرؾ أماميما 
دوف أف يمتفتا إلييا، تضرب األوراؽ ببعضيا 
لعميا تصدر صوتًا لكنيما ال ينتبياف أيًضا، 
كأنيما محض خياؿ، تسمع صوت المفتاِح ثـ 
ُيدار مقبض المكتب، لكنيما ال ينتبياف، حينيا 
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راجع وتنفمت منيا تدخؿ غيـ وحيف تراىما تت 
صرخة، فينقّض عمييا الرجؿ األربعينّي ويدخميا 
إلى الداخؿ ثـ يغمؽ الباب، تختبئ تمؾ الفتاة 
تحت المكتب، تبدأ غيـ باالعتذار موضحة أنيا 
قد عادت ألنيا نسيت ىاتفيا المحموؿ، وأنيا 
ستأخذه وتنصرؼ فوًرا، يمسكيا ذلؾ الرجؿ مف 

نافذة، ثـ عنقيا وىي تصرخ ويمقييا مف ال
 يخرجاف ويرتباف كؿ شيء كما يجب أف يكوف! 

 
تستيقظ حنيف فجأًة لتجد والدتيا عند رأسيا 
تحركيا بعنؼ لتستيقظ، بعد أف امتألت أفنية 
المنازؿ بصرخاتيا وىي نائمة، خمؼ والدتيا تقؼ 

 غيـ... وتبكي.
 

"6" 
بصعوبٍة استطاع السجاف انتشاؿ جثِة نانا مف 

يتشبث بيا جيًدا وىو  بيف يدي ِعصاـ، كاف
 يصرخ: 

 _ لـ أقتميا، دعوني أييا المجانيف... 
 

وبعد دراسٍة طبيٍة لحالتو رأى الطبيب أنو يعاني 
مف اضطرابات نفسية قد تصنع منو وحًشا، ولذا 
ُيفترض بأف يتمقى العلج في مصحة طبيٍة 

 تضمف لو سلمتو. 
 

بقراٍر إداري  مف شرطة المدينة ُأغِمؽ مكتبو 
اليندسي، ونقؿ إلى مصحة نفسية في أطراؼ 
المدينة. كاف واثًقا بأنو ليس مريًضا نفسيًّا، ال 

يعاني مف اضطرابات، كؿ ما في األمر أنو قاتؿ 
 لـ يسمـ مف ضحيتو، فأصبح ضحيتيا. 

 
في المصحة النفسية جمس إليو طبيب نفسيٌّ 

لتو بشكؿ أولي، رفع ثلثة أصابع مف ليقيِّـ حا
يده وسألو عف عددىا، أحس عصاـ باإلىانة، 
كاف يناديو الجميع "بشميندس" واآلف يختبره 

 شاب أصغر منو باألعداد! 
رفض الحديث بشكؿ قطعي، مما جعؿ تقييـ 
حالتو أمًرا مستحيًل، ولئّل يضغط عميو األطباء 

ىو  أكثر وضعوه في غرفة بمفرده ليرتاح...
 ليرتاح في تعبو!

 
ناـ عمى السرير في تمؾ الغرفة متكًئا عمى 
يمينو، وجيو يقابؿ الجدار الذي يحمـ بأف 

 يحطِّمو. 
*** 

 _ لماذا ال ينظر إلينا؟! 
 

 _ َمف يدري؟ ربما ال يحبُّنا 
 

 _ حقًّا؟! 
قاليا ومد  يده لينكز والده لينتبو، كاف بالكاد 

السيف بالخمؼ، مستيقًظا حيف التفت فوجدىما ج
غيـ تمسؾ بياتفو وترسؿ رسائؿ لبعض 
األشخاص دوف أف يعمـ مف يكونوا، وياسر 
يحمؿ بيده مرطباف العسؿ ويمد ه لوالده وىو 

 يقوؿ: 
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 _ ألف تأكؿ مف العسؿ الذي طمبتو؟ 

 
يتغير وجييما البريء بمحظة واحدٍة ليتحوال إلى 
أشباح حقيقية، يفتح ياسر المرطباف ويغرؼ 

ة منو ويقدميا لوالده، ممعقة مف الدـ ويبدو ممعق
أنو شعر نانا األشقر، يقوؿ لو بصوٍت مرتٍخ 

 مخيؼ: 
 

 _ إفتح فمؾ... طعاـ يميؽ بخائٍف مثمؾ. 
 

يطمؽ صرخة قوية تخترؽ كؿ شيء لتأتي 
بالطبيب ركًضا إليو، يجده فاقًدا لموعي... وال 

 شيء آخر. 
 

بشراىة  في زاوية الغرفة يقؼ فتى وفتاة يضحكاف
عمى خوفو، لكف الطبيب ال يسمع ذلؾ، ولف 

 يراىما حتى لو التفت! 
*** 

شير مارس طرؽ عمى بوابة العاـ، وليمى ال تزاؿ 
تقاوـ ضغط عائمتيا الذي يحاوؿ إجبارىا عمى 
االنفصاؿ وترؾ البيت، كانت تحبو حقًّا، وكأي 
سيدة متزوجة تفكِّر بدرجة أولى بأبنائيا، إذا 

جيا كيؼ سيعيشوف، ثـ ما ذنبو انفصمت عف زو 
إذا كاف قد أصيب باضطرابات نفسية، وبطيبتيا 
تنسى أف تسأؿ نفسيا عف ذنبيا لتعيش مع 

 مجنوف مثمو!
 

لقد قررت أف تبقى معو ميما كانت العواقب، 
ستنتظر شفاءه وتعيش عمى العدـ حتى يعود، 
ستظؿ في بيتيما إلى أف تبكي فرحة برجوعو، 

 لعائمة إلى الجحيـ. ولتذىب كؿ أقواؿ ا
*** 

ينتصؼ شير مارس، ويبدو أنو ال فائدة مف كؿ 
المحاوالت لتشخيص حالة عصاـ، بدأ التقاعس 
يتخمؿ إلى األطباء في تمؾ المصحة، وفي ليمة 
السابع عشر مف مارس يستطيع عصاـ اليرب 
مف ىناؾ، ليسبح في قاربو دوف مجداؼ حتى 

 يصؿ إلى بيتو...
 

"7" 
عمى صوت الطرقات، ونيضت استيقظت ليمى 

بكامؿ جسدىا لتفتح الباب، لكنو ُفِتح قبؿ أف 
تصؿ، وقفت وقد فتحت فميا متفاجأة بانفتاحو 
رغـ أف ال أحد يممؾ مفتاًحا غيرىا، تقدـ زوجيا 
إلى البيت وسمـ عمييا، عانقيا بحجـ الغياب، 
بكى قميًل عمى كتفيا، وىي ال تزاؿ تفكر في 

  كيفية فتحو لمباب...!
 

دخؿ الغرفة وانتقى ما يحب أف يرتدي ثـ أخذ 
حماًما ساخًنا مريًحا ليتدثر بعدىا باألغطية 

 ويمقي نفسو في سبات عظيـ.
 

 _ ىؿ تممؾ مفتاًحا لممنزؿ؟ 
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قالت زوجتو وىي تدثر نفسيا باألغطية، رفع  
 بصره ليا باستغراب وىو يقوؿ: 

 
_ ولو كنُت أممؾ، ىؿ تظنيف أنني سأظؿ 

 و حتى ىذه المحظة؟! محتفًظا ب
 

 _ إذف مف الذي فتح لؾ الباب؟ 
 

 _ أنِت.. 
 

_ ال... لـ أكف قد وصمت الباب، ولو أنني 
فعمت لكنت سألت عف اسـ الطارؽ ألعرؼ مف 
يكوف ىذا زائر الميؿ، عمى كؿ حاٍؿ تصبح عمى 

 خير... انَس األمر. 
*** 

عند تماـ الثالثة فجًرا في ذلؾ البيت، طرقات 
ب الخارجي تضرب بو بعنؼ، دب  عمى البا

الرعب في قمب ِعصاـ فيا ىـ أطباء المصحة 
قد عادوا لينتشموه مف بيتو ليعود إلى ذلؾ 
السجف، نيض بسرعة واختبأ أسفؿ السرير، 
وفيمت زوجتو ذلؾ فنيضت لتفتح الباب، قبؿ 
أف تفتح الباب سمعت صوت خطوات خمفيا، 

 استدارت بسرعة فمـ تممح شيًئا...! 
 
حت السرير في تمؾ الغرفة اختبأ عصاـ وىو ت

يكتـ أنفاسو كي ال يكشفو أحد، بعد لحظات انتبو 
إلى جسٍد ممدٍد بجواره، أدار رأسو إليو ليقابمو 

وىو يرتجؼ... وجيو مرعب، مخيؼ، وضع 
 إصبعو أماـ فمو وقاؿ بيمس: ىششش 

تأكد عندىا أنيا تمؾ الفتاة، وستلحقو أينما 
دأ يرتجؼ ويتوسميا كي ذىب! أطمؽ صرخة وب

ال تؤذيو، اختفت عندىا، وفي أرجاء منزلو ارتفع 
صوت خطوات راكضة، وضحكات جالت 
المكاف، نيض طفله مفزوعاف، تمسكيما ليمى 
وتضميما إلييا وىي تتمنى لو تبكي أو 

 تصرخ... 
*** 

الرابعة والنصؼ فجًرا، تستيقظ ليمى لتجد زوجيا 
صرخة ثـ  يمسؾ بسكينو ويطعف نفسو، تطمؽ

تتصؿ باإلسعاؼ مباشرة، وقبؿ وصوليا يفقد 
 وعيو ويقع ىناؾ! 

*** 
_ كيؼ يمكف أف يكوف ىذا، حتى لو كاف يعاني 
مف اضطرابات نفسية، ترى ىؿ يحاوؿ االنتحار 

 بيذه الطريقة؟ 
 

_ دكتور سيؼ، الُكمى تفتت بالكامؿ، ال أظف أف 
ىناؾ رجًل يصبر عمى ألـ كيذا، ميما كاف فل 

 أف ىناؾ لغًزا ما في األمر...  بد
 

سبع عمميات متواصمة وما زاؿ تحت العناية 
المكثفة، كميتاه تمفتا بالكامؿ، وأمامو حياة طويمة 

 في محطات غسيؿ الُكمى! 
*** 
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ألقت الشرطة القبض عمى زوجتو، ثـ ألقت بكؿ  
ما تعرفو متجاىمة صوت الخطوات والطرقات 

ارؾ والضحكات، تخشى عمى نفسيا أف تش
زوجيا غرفتو في المصحة النفسية، واألمر 

 بالكامؿ ال يبدو سيًل.
 

التفت الشرطة عمى كؿ جانب مف القضية، 
األمر الوحيد الذي استطاعوا الوصوؿ إليو أنو 
مريض، مضطرب، مجنوف ربما... وال يجب أف 

 يتحرؾ!
 

"8" 
األوؿ مف إبريؿ، ِعصاـ محتجز في غرفتو تحت 

فسية، ويبدو أف مراحؿ مراقبة طبية جسدية ون
غسيؿ الُكمى بدأت تظير عمى جسده المنيؾ، 
 لكنو لـ يستسمـ بعد، لـ يسمـ روحو وينـ لألبد. 

 
عند الساعة الثانية فجًرا يستيقظ عمى صوت 
طرقات عمى الباب، ينفتح الباب وتتسمؿ منو 
غيـ، تقؼ أمامو منتصبة الرأس تعمف قوتيا أماـ 

، يتمنى لو ييرب ضعفو، يبدأ جسده باالرتجاؼ
لألبد، لمكاف ال تعرفو ال ىي وال غيرىا، تجمس 
إلى جواره عمى السرير... لممرة األولى كأنيا 

 أشفقت عميو أخيًرا. 
 

_ لقد سئمت مف ملحقتَؾ طيمة الوقت، وأريد أف 
أعقد اتفاًقا معؾ يرضيني ويرضيؾ، ثـ إنؾ تعمـ 

أنني قادرة عمى قتمؾ، لكنني أمنع نفسي عف 
  ذلؾ.

 
 _ أرجوِؾ، أتوسؿ إليِؾ... سأفعؿ ما تريدينو. 

 
_ ممممـ لنرى، ال أظف أف بشرًيا ضعيًفا مثمؾ 
يفيدني في شيء، ولذا كشرط غريب ال يفيد كمينا 

 أريد منؾ أواًل أف تعمف والءَؾ لي وطاعتؾ. 
 

 _ لؾ ذلؾ سيدتي... 
 

_ األمر الثاني ىو أنني أرغب بانكسارؾ أمامي، 
عمى ركبتيؾ أمامي، أريد أف أستمذ أريدَؾ راكًعا 

 بخوفؾ وضعفؾ. 
 

نما تحامؿ عمى جسده ونيض  لـ يقؿ شيًئا وا 
ليركع أماميا بكؿ ذؿ، لممرة األولى تكسره أنثى 
بيذا الشكؿ، تحرقو بجبروتيا حتى بعد موتيا، 
فينحني ليا أمًل في أف يتخمص مف شررىا 
وكيدىا، أما ىي فترفع قدميا لتضعيا عمى رأسو 

 ضغط عميو وىي تطمؽ ضحكاتيا. وت
 

المسكيف ظف  أنيا ستتركو بعد أف تشبع ذاتيا، 
إال أنيا فاجأتو بحديثيا بصوتيا الشيطاني 

 الغميظ: 
 

_ كذبة إبريؿ يا غبي، ىؿ تظف أف األمر 
سينتيي بيذه السيولة؟ لكنؾ لـ تكف بالسوء الذي 
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توقعتو، ولذا سأمنحؾ إجازة مني، إجازة تقيَؾ مف  
لكنيا ال تمنعو، بعد ستة أشيٍر وتسعة  رؤيتي

عشر يوًما وأربع عشرة ساعة سنمتقي... تذكر 
 ذلؾ! 

 
اختفت بعد ذلؾ مباشرة، وكانت رائحة عطر 

 أنثوي  ممّيز قد انتشرت في األرجاء.
*** 

ستة أشير بأياميا تنقضي تتابًعا، يتعافى فييا 
ِعصاـ ويخرج مف المشفى، ثـ يحصؿ عمى 

ترؾ المصحة النفسية أيًضا تصريح طبي  لي
ويعود إلى حياتو، في تمؾ األياـ يحظى بشخٍص 
يتبرع لو بجزٍء مف كميتو، لـ يكف تبرًعا حقيقيًّا 
بالكامؿ فالواقع أنو تـ تمرير بعض األمواؿ 
"تحت الطاولة"، أضاؼ ذلؾ الجزء لجسده ليرتاح 

 مف غسيؿ الُكمى أيًضا... 
 

أمواؿ، تاجر  عاد لعممو بعد أف دفع ما عميو مف
حشيٍش وكوكائيف مثمو بالتأكيد يممؾ الكثير 
ليدفع، وألوؿ مرة منذ أف أنشأ مكتبو يوظُِّؼ رجًل 
سكرتيًرا لديو، ويستغني عف اإلناث ويكتفي 
بزوجتو. كاف يجب أف تكبر بعينو حقًّا بعد كؿ 

 ما فعمتو مف أجمو. 
*** 

التاسع عشر مف أكتوبر، انقضت تمؾ الميمة 
قا عمييا، بيد أف شخًصا لـ ينتبو لذلؾ، التي اتف

 لقد نسي بالفعؿ رغـ أنيا طمبت منو أف يتذكر!
 

استيقظت حنيف صباًحا، كاف مف الغريب _حتى 
بالنسبة ليا_ أف تستيقظ في ىذا الوقت المبكر، 
وتفتح ىاتفيا لتكتب رسالة ال تعمـ سببيا، ثـ 
ترسميا إلى رقـ غريب عمييا تخطو عمى الشاشة 

 حفظو...! وىي ت
 

 كتبت لو: 
"يسعدني أف أخبرَؾ بأننا سنحظى بإجازة ليذا 

 اليوـ، استمتع رجاًء. 
 _ ِعصاـ "      
 

ودوف سبٍب حذفت تمؾ الرسالة مف ىاتفيا بعد 
أف أرسمتيا، وحتى ذلؾ الشخص، قرأ الرسالة 
وابتسـ، ثـ حذفيا دوف أف يعرؼ سبب ذلؾ، رغـ 

ما يتعمؽ أنو ال يحذؼ الرسائؿ عادة، خاصة 
 بالعمؿ...!

 
"9" 

التاسع عشر مف أكتوبر، نيض ِعصاـ منطمًقا 
إلى عممو مبكًرا، ولسوء حظو فيذه ىي المرة 

 األولى التي ينسى فييا ىاتفو في المنزؿ! 
 

انتظر أمجد _سكرتيره الجديد_ لكنو تأخر 
بالفعؿ، رفع ىاتؼ مكتبو ليتصؿ بو ِلُيصَدـ بأف 

سدد فواتير عالقة الياتؼ توقؼ، يبدو أنو لـ ي
منذ زمف، رغـ أنو كاف ينوي فعؿ ذلؾ لكنو 

 نسي! 
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باشر عممو بنفسو دوف أف ينتظر حضور أحد،  
يستطيع أف يعتمد عمى نفسو في كؿ شيء، 
ويعمـ تماًما أف وجود سكرتير في مكتبو ما ىو 
إال "إتيكيت وبرستيج" ليظير بو أماـ الزبائف 

 فقط. 
*** 
بيدييا وىي تنظر إلى نيضت حنيف تفرؾ عينييا 

 روزنامة معمقة عمى جدار غرفتيا: 
 

_ مّر عاـٌ إذف عمى ذلؾ اليوـ، مر عاـ عميؾ 
يا غيـ، ولـ يتوقع أحٌد منا أف ينزؿ الغيـ إلى 

 جوؼ األرض وىو قد ُخِمؽ لمسماء. 
 

انسم ت دمعة منيا وىي تراجع تسمسؿ األحداث، 
 مضى وقت طويؿ عمى آخر زيارة مف غيـ... 

 
 ال تقمقي، سنتقابؿ الميمة. _
 

انتفضت حنيف، لقد سمعت صوتًا ُيحدِّثيا فجأة، 
 تِثُؽ بأف ذلؾ ليس خيااًل أبًدا. 

*** 
الساعة الرابعة عصًرا، وعمى غير العادة لـ 
يغادر ِعصاـ مكتبو، رغـ أنو معتاد عمى 
مغادرتو عند الثالثة، كاف يجمس عمى مقعده حيف 

 . طرؽ زبوف باب مكتبو ودخؿ..
 

_ موعدنا يا صديقي، بالشير واليوـ والدقيقة 
 والساعة، أنا ال أخمؼ المواعيد، أرأيت؟ 

 
انتفض ِعصاـ لرؤيتيا وسقط عف كرسيِّو، تسمؿ 
مف الباب مف خمفيا ياسر، ثـ لحقت بو نانا... 

 ثلثتيـ حضروا ألوؿ مرة. 
 

اقترب ثلثتيـ منو، ثـ فجأة أطمقت غيـ صرخة 
نيـ بالنار وتطاير شعرىـ مخيفة فاشتعمت عيو 

لألعمى، برزت الشراييف في وجوىيـ وطالت 
أظافرىـ، وكانوا يقتربوف منو، أكثر... فػ... 

 أكثر! 
 

اصطدـ ظيره بالنافذة التي خمفو، وىو يحاوؿ 
جاىًدا الصراخ، لكف ىمسًة واحدة لـ تخرج مف 

 فمو. 
 

 فجأة... 
 

انزلؽ جسده مف النافذة ليسقط عمى رأسو ميتًا 
 في منتصؼ الشارع، ويموت في لحظتيا! 

*** 
في مساء ذلؾ اليوـ ودوف سبب قررت والدة 
حنيف أف تأخذىا في جولة في الخارج، في شارع 
ما لتغير مف مزاجيا ونفسيتيا، كانت الساعة قد 
اقتربت مف العاشرة مساًء، بدأت قطرات مف 
المطر تتساقط تتابًعا، وفي ذلؾ الشارع انطمقت 

ى صاخبة، وفي منتصؼ الشارع فتاة فجأة موسيق
بفستاٍف أبيض وفتى ببدلة سوداء يرقصاف، كاف 

 ىذا المقاء األخير لغيـ وحنيف. 
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عند منتصؼ الميؿ، انطمقت صرخة رجؿ عنيفة 
مف منتصؼ المدينة وجرت حتى وصمت 

 أطرافيا، ثـ ىدأت المدينة لمصباح. 
*** 

 "انتحار رجٍؿ أربعيني  بالقفز مف مكتب عممو،
تعتقد الشرطة أنو كاف تحت تأثير مخدر ما، إذ 
ُعِثر في شقتو عمى كميات مف الحشيش 
والكوكائيف تعتقد الشرطة أنيا كاف يعمؿ بتجارتيا 

 سرًّا..." 
 

تدخؿ حنيف الورقة إلى درجيا ثـ تبدأ في 
 االطلع عمى الصفحة التي تمييا: 

 

"انتشرت بيف العامة في المدينة شائعة )لعنة 
عشر مف أكتوبر( ُيقاؿ بأنو يموت  التاسع

 شخٌص في ذلؾ اليوـ دوف معرفة السبب... " 
 

اقتطعت ذلؾ المقطع ثـ أضافتو لدرجيا، وتابعت 
 تقميب الصحؼ: 

 
"مكتب عمؿ في برٍج في منتصؼ المدينة عمى 
الطابؽ التاسع ُيغمؽ لألبد بعد مطالبة الناس 
بذلؾ، يقولوف بأف شبًحا سيطر عمى المكاف 

 مف اآلمف أف يبقى عمى حالو..."  وليس
 

كانت ىذه آخر ورقة تضيفيا حنيف لمجموعتيا، 
قبؿ أف تجمع األوراؽ لتحرقيا دفعة واحدة... 

 دوف سبب! 
 -تَـمَّـت-
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 استثناء بيَن زقاق وآخر
 قصة قصيرة بقمم: ياسمين بسام أبو شمالة

  

 
 

، "ُرىنت المحظة بالوجود، أيًّا كاف المكاف
أو األشخاص، الميـ أّنيا لحظة، ربما تصّنؼ 
عمى أنيا استثنائية في حينيا، أو أّف استثناءىا 
سينتج بعد زمف، والمؤك د أّنيا لف ُتستثنى مف 
ىباء، بؿ بعد أف َتعّؽ لحظاٌت أخرى وليدٌة رحـَ 
التوقيت بأجسادنا، ذاتيا التي لو صادفيا أيٌّ مف 

بأّف عقوقيا لف مؤمني ىالة الطبيعة سيخرج لنا 
نحدده نحف، وأّف كؿ لحظاتنا صدؼ بحكـ ُقّداس 
الطبيعة، وكم يا مستقمة بذاتيا كما نحف، ووجود 
المحظة يساوي وجود اإلنساف، والعاصي لذلؾ 
خارج عف شمولية اإليماف بالصدؼ التي رّصتيا 

 ،…نوف بوالطبيعة. ذلؾ جّؿ محدودية ما يؤم
 ". ترىات

ـَ َدّوْنتُ  ـْ أعمـ ل ىذه الكممات عمى  ل
مقدمة كتابي الجامعي وأنا عمى أعتاب الخروج، 
أيُّ فكرٍة ىذه التي تراود شخًصا ىامشيًّا في ىذا 
ـّ إَف اعتيادي عمى نشر ما يجوؿ  الصباح؟، ث
في مخيمتي عمى حساباتي عمى مواقع التواصؿ 
االجتماعي واكتفائي بكتابة ىذه التدوينة عمى 

 وليُد لحظة جديدة. كتابي أثار ريبتي، وكأنني
أطمقُت تنييدة الصباح، واستنشقت أكبر كمية 
تسمح بيا رئتاي مف رائحة التربة الشتوية، 

 وخرجت مف الباب.
_ عمر، أمي بتسمـ ع أمؾ وبتقوليا بدىا قرنيف 

 فمفؿ.
طمبات ئع يمقي في طريقؾ ابَف الجيراف و صباح را

أمو، الحقيقة أّنو ال اعتراض عمى أي  مف 
، فقد اعتدنا أّننا أسرة واحدة، الفاصؿ الطمبات

بيننا ستر ذواتنا، لكف )قرنيف فمفؿ( في السابعة 
 صباًحا؟! ودوف صباح الخير حتى؟!

نور، استنى شوي ىيني رايح _ صباح ال
 ...أجيبمؾ

وقفت لمحظة عمى الباب محاواًل استرجاع 
طلؽ رائحة التربة، ولـ أفمح في  تنييدتي، وا 

يت، وأحضرت )قرنيف ذلؾ. ورجعت إلى الب
الفمفؿ(، ولـ أحاوؿ تكرار ما فعمتو عند خروجي 
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أوؿ مرة، لسُت مضطًرا أّف أقابؿ طفًل جديًدا،  
 لست مرسااًل بيَف طمبات الجيراف وأمي.

وانطمقت، وكانت انطلقتي تذكرًة الستعادة 
قناعتي في أّف الخروج مف متاىة )أشكومب( 

مفو زقاؽ، أسيؿ مف الخروج مف المخيـ، زقاؽ يخ
يخمفو آخر باتجاه معاكس، والمساحة في الزقاؽ 
ال تكاد تتيح لؾ غيَر التنفس. ولكنو دافئ، حتى 

 .ءدؼذلؾ الأف شمس حزيراف بحرِّىا ال تضاىي 
 _ السلـ عميكـ

 …_ وعميكـ السلـ 
أكمؿ مسيره، ووقفُت، والتفتُّ تجاىو أِعدُّ رتابة 

، وبارودة خطواتو، ورزانتو، زيٌّ عسكرّي يمتحفو
عمى كتفو، ووشاٌح خفيؼ يمتؼ حوؿ رقبتو، ال 
شيء سواىـ، عائٌد مف الرباط، رزيف يميؽ بما 
أقسـ بصونو، وضْعنا البلد بيَف راحتيو، 

… لميمة بأكمميا. لحظة، اثنتاف ثـّ واض جعنا ا
الميمة الماضية كاد البرد ينيش مضجعنا، 

بو  حد. ُتراه وجد ما يسدُّ طر أغدؽ إلى اللوالم
فجوة جوِّه التي تسببت بيا برودة الجو؟! تراه 

… وساكنييا عندما تجم دت أطرافو؟!سب  البلد 
.. أتقَف ما لـ ... عبد.ال، ليس ىو مف يفعميا

نتقنو، وقادتو نفسو إلى ما ىو عميو، وألّوؿ مرة 
  أرى نفًسا تقود إلى ىذه المثالية.

 ..._ عبد
، وكاف قد اختفى أفْقُت عندما تمفظُت باسمو عمًنا

  مف مجاؿ رؤيتي، تنيدت والتفتُت ألكمؿ طريقي
 …_ يمعف

ولـ أكمؿ المعنة، حتى بعد سقوطي عمى األرض 
متعثًرا، وما وضع حًدا لمعنتي ىو قدسية ما 
تعثرُت بو، حجٌر مف ركاـ منزؿ انتيى أمره، 

  . أىمو...بثلثة صواريخ وخمسة شيداء
اوميف، نخفض كنا عندما نأِت بسيرِة أحد المق

أصواتنا، خشيًة عمييـ ال عمينا، عمى مبدأ 
ـُ أّنو إْف أخفضنا أصواتنا،  )الحيطاف بتسمع(، نعم
فإّف اتساع عيوف العيوف يزيد، ولكّننا كنا نحاوؿ، 
وحاولنا، ولكّف العيوف أخبرْت، والطائرة كانت 

 بالمرصاد، وانتيى األجؿ.
ا تؤتى األمُر برّمتو يجعمؾ تفكُر مراًرا، ىؿ حقً 

البداية واألسباب والمسببات والنياية في ذات 
البقعة؟ ىؿ يجُب أّف ُتّرَد البلد بعد آالٍؼ مف 

 …ػكاـِ بيوٍت ألشخاٍص ُأَخر؟! ىؿ يالعثرات بر 
 …_ كعؾ، كعؾ 

وقطع أسئمتي بائُع الكعؾ ثابُت االبتساـ، أتساءؿ 
عف مدى صبره عمى مواجية ذات المخيـ بكؿ 

ات التوقيت بيذه االبتسامة، حاراتو وناسو في ذ
ُض عميو ربُّ عممو الثبات أيفر 

أوليَس ىو ربُّ عممو؟! يا … لحظة  ...عمييا؟
ابتسامتو تخبرؾ أنيا ال تنفُؾ تلزـُ … رباه

 وجيو.
ة( بشوكوالتة، وخالد ج_ عـ، بدي وحدة )عو 

 وحدة كعؾ بسمسـ.
 اعوج  وجو خالد، ولـ يرْؽ لو األمر،

لحالي، مش الـز تكوف _ ع فكرة بعرؼ أحكي 
 أنَت )الميدر( يعني

 _ ما عممت اشي بس حكيتمو شو بدؾ
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بدأ يعمو صياح اآلخر، وال صوَت لغيره وألخيو  
 في الشارع

ة( زي ؾ، ميف حكالؾ تحكي ج_ افرض بدي )عو 
 انو بدي كعؾ بسمسـ؟

 _ أنَت قبؿ شوي حكيت لسا.
 صاح ببكاء

  _ كذاب
 …._ ال 

ي بيَف أخويف أكبرىما سينتيي األمر بعراٍؾ يدو 
في التاسعة مف عمره، وخالد ابف السابعة، 

 تدخمت قائًل:
_ أنا ىجيبمكـ المي بدكـ ياه، والتفتُّ إلى الباكي 

 وقمت: بس وقِّؼ عياط.
 _ يا عمو ىو المي بدأ يصّرخ.

 غمزُتو وقمت: حمزة أنَت الكبير، أنَت أعقؿ.
لد رادا، حمزة كعؾ بسمسـ، وخااشتريُت ليما ما أ

  ة( بالشوكوالتة.ج)عو 
 _ خميو يعطيني الشيكؿ تاعي طيب.
 _ حتضْيعو، بعطيؾ ياه ع الفسحة.

 الحديث بينيما سيطوؿ، تنيدت:
_ حمزة أنَت الكبير، وأنَت األعقؿ، أعطيو 

 شيكمو وىو حر فيو.
 …أعطاه ورحل

أيُّ كبيٍر ىو ابف التاسعة؟! أُيعامُؿ كؿ اإلخوة 
ىذا األساس؟، أـ أّف  األطفاؿ في كؿ العالـ عمى

في غزة فقط ُيفرُض عنفواف الرجولة عمى ابف 
 التاسعة وَمْف دوف ذلؾ ومف أكثر؟ ىي غزة فقط.

مشيت خمفيما، دخل المدرسة متأخرَيف متشابكي 
األيدي، وكأنيما لـ يتشاجرا ولـ يبكيا قبؿ ثواٍف 
فقط! لـ َيْسَمما مف ضرب المعمـ ليما بعًصا 

كفتي يدييما كتأديٍب ليما ليست بالثقيمة عمى 
عمى التأخير. لـ أكْف مف محبي التأديب 

زلت مف كارىي ىذا األسموب في  بالضرب، وال
التربية، أذكر أن ني لـ أتأخر يوًما عف المدرسة، 
ـْ مف العصا، بسبب ىروبي عف  ولكّنني لـ أسم

 سور المدرسة قبؿ انتياء الدواـ.
  . جموس، جموسجموس، قياـ… _ قياـ
وت ضحكات بريئة مصدرىا أحد صفوؼ وص

المدرسة، بداية الحصة تكوف بالسلـ، وكمكـ 
ْف أحب  المعمـ مداعبة الطلب، كرر  قياـ، وا 
)قياـ وجموس( عدة مرات وأخطأ في إحداىا 
ليضحؾ الطلب، ويبدأ في درسو بعدىا. األمر 
بسيط، ولكنو ُيشعرَؾ بقرِب المعمـ منؾ، بحبو لما 

المعمـ الذي يكسر حاجز  يفعؿ، وكنا نحبّ 
 الرىبة بيننا وبينو.

تنيدت، غزة صغيرة جًدا، ومميئة جًدا، كيَؼ 
تتسُع لكؿِّ ىذا؟ وكيؼ ىو قمبيا في ىذه األثناء؟ 
وحالة قمب غزة ال يقدُر غير الغزِّّي عمى 
ِف  ـَ قمبيا، وا  ـَ رجاليا سممت وسم تحديدىا، إْف سم

واحتوت اشتد  عمييـ األمر، أوسعْت ليـ قمبيا 
 شدتيـ.

وصمُت إلى الشارع العاـ، الساعة السابعة 
 وخمٌس وأربعوف دقيقة!!

ساعة إال ربع في طريٍؽ ال يأخذ عشَر دقائؽ!! 
صحيٌح أّنو أصعب مف متاىة أشكومب ولكف 
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ليس لدرجة أف يأخذ ساعة إال ربع، وىنا، وقَع  
 …عمي  أمُر ضياع محاضرة الثامنة. ال بأس 

 داعي لمسرعة اآلف، ولـ أبطأت في مشيتي، ال
أكف مسرًعا قبًل، وصراٌخ ممزوج بحركة 

ى الحدث، السيارات أجبرني عمى أْف أسرع ألر 
  ...أصبح ىناؾ داٍع لمسرعة

وكؿُّ األمر أف  رجااًل مف البمدية يقفوف أماـ 
)بسطة( ألعاب يأمروف صاحبيا بإزالتيا بحكـِ أّف 

إلى بسطتو تتمؼ ىيكمة نظاـ الشارع المؤدي 
 السوؽ.

_ يا زلمة ىي وقفت ع بسطتي؟ روح احكي 
باألوؿ ىالكلـ ألصحاب المحلت أنيـ ما 
يوخدو نص الشارع المي قداـ محميـ، ىدوؿ المي 

 بخربو التحضر المي بدكـ ياه سيادتكـ.
 _ إذا ما انشالت البسطة، حنشيميا بطريقتنا.

 بدأ يثور الرجؿ،
ّطع حالي _ يا زلمة منتا شايؼ وضع البمد؟؟ أق

ذا شمتيا؟ كومة المحـ المي  يعني؟؟ طب وا 
مرمييف بالدار ميف حيصرؼ عمييـ؟ حتعطيني 

 مف راتبؾ؟
 أطاؿ الموظؼ النظر إليو،

_ معؾ لمعصر تشيميا، عندؾ اعتراض روح 
 قدمو لمبمدية مش الي، أنا موظؼ مش أكثر.

  ورحؿ.
 …_ حسبي اهلل وف

الخطأ في ولـ أرْد أْف أكمؿ الحوار، ال أعمـ أيف 
ىذه النقطة، فكؿٌّ لو أسبابو، تحّضر غزة 

وواجتيا، أـ قوت أصحاب البسطات؟؟ وترجح 
  كفة القوت حتى بانعداـ معرفة أييما أصح.

متأكٌد تماًما أف زيارة البمدية ستثير بمبمة في 
صفوؼ الناس وسُيفرغوف أمرىـ عمى حساباتيـ 
عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وأغمبيا تدور 

: " ال تحاربوا الناس في أرزاقيـ"، ولف حوؿ
تنتيي البمبمة إال ببداية قصة جديدة، وألف غزة 

 الصغيرة مميئة جًدا، فقصصيا متجددة يومًيا.
ـْ ُأشر أليِّ سيارة ذاىبة  جمسُت عمى الرصيؼ، ل
باتجاه الجامعة، تبّمد الوقت عندي، أردُت المزيَد 
مف غزة، أردُت وضعيا في حضني أىّدئ مف 

خب ما تعيشو، مع أن ني أعمـ تماًما أّنيا ص
تفضؿ الصخب عمى اليدوء، تفضؿ الصوَت 
عمى العزلة والسكوف، تفضؿ وضعنا في حضنيا 

 ال العكس. ىي غزة باختصار.
 شعرُت بأحدىـ يربت عمى كتفي

_ شكمؾ مرتب، مش شحاد، شو مقعدؾ 
 ىالقعدة؟

 _ وال اشي واهلل، ميف أنَت؟
اعد مف أوؿ النيار ع _ الزلمة المي بكوف ق
 الحيط ورا ما أنَت قاعد.
 _ شو المطموب مني؟

_ وال اشي بس ابعد مف وجو الناس، بمكي 
 ترزقت

بيَت وجيي، ىَؿ أصبحُت أنا سبَب تأخر 
 رزقو؟؟

 _ أنا آسؼ
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اعتذرت وانطمقت باتجاه المخيـ، لـ أرد أْف أكمؿ  
اليوـ خارجو، ىو أدفأ مف مواجية الناس، 

ارة البمدية قد رحمت، والبسطة أسرعت أكثر، سي
أيًضا، لـ ُيثر فضولي معرفة ما حؿ  بيا، فقط 
أردُت أْف يتمقفني المخيـ، ووصمُت إلى أعتابو، 
أخذت أتنفس بانتظاـ، وأبطأت مشيتي، ودخمتو، 
ـْ ُأِرد أْف أفكر في شيء، أردُت أْف أريح عقمي  ل

 لُيكمؿ معي اليوـ بكامؿ قوتو.
 قدىـ. _ اقعد واسكت احنا مش

يا إليي رحمتؾ، القميؿ مف اليدوء ألتمكف مف 
التفاىـ مع عقمي عمِّي ُأثنيو عف االنشغاؿ 

 بالتفكير في ىذه المحظة.
 _ واهلل ألعممميـ طوشة إليا أّوؿ ما إليا آخر.

_ قمتمؾ اقعد، ناس احنا مش قدىـ وال قد 
 ىمجيتيـ

_ يما طب حقي ىاد، حقي، وىـ مستيبمينا 
 ا متحرؾ.عشاف ما حد فين

 _ سمير أنا حكيت المي عندي
 …_ يما 

 وانقطع حبؿ صوتيـ.
ىنا في المخيـ، صوُت تفكيرؾ مسموع، فكيؼ 
بجداؿ قائـ بيَف اثنيف رأساىما أصمب مف 

 الحديد؟
وصمت إلى باب البيت، طريؽ العودة كاف 

دقائؽ العشر المستحقة، وكاف الأقصر، ولـ يأخذ 
فسي أنيا ذلؾ أفضؿ. أطمقت تنييدة وعدُت ن
 األخيرة اليوـ، وأخذُت أكرر في ذاتي:

ـْ يأِت  _ كميا لحظاٌت وليدة استثنائية، األمُر ل
صدفة، ولـ يكف مف بداية اليوـ صدفة، بؿ 

 مقّدر، واستثناؤىا مقد ر.
فتحُت الكتاب وأخذُت أعيد ما كتبتو قبؿ أكثر 
مف ساعة، وافقت نفسي، دققتو وأكممت: "لو 

ة المحظاِت حسَب ما تراه كانت الطبيعة ُمنجب
صحيًحا، لما عصؼ المطر ليًل في سكوننا، 
وسكَف في ضجيج ساعة وبضع دقائؽ مف ىذا 
الصباح" وقررُت نشره، عم ني ُأثير بمبمة تغطي 

 عمى بمبمة البمدية والبسطة.
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 غروب و شروق
 محمود جمعة أبو الحاجقصة قصيرة بقمم: 

 
 
 

ذ بمطمةٍ تذكرتيا و     عمى رأسي، ال أعمـ ىؿ  ا 

ىي يٌد أـ قطعُة خشب؟ ىؿ ىو حجٌر أـ حديد؟ 

لطمٌة أنيت فيمـ عقمي، لطمٌة أنيت حياتي 

الجميمة المؤقتة، نقمتني مف الذكريات الجميمة 

إلى الواقع األليـ. نظرت أعلي وجدت أني 

تحت شجرة، شجرٌة مقدسة أخرجتني مف دوامة 

ي مف البعد الذكريات. ىؿ ىي حبُة تيف أخرجتن

الرابع؟! ) ال أدري ىؿ اتفؽ العمماء عمى أف 

الزمف ىو البعد الرابع أـ الخامس لمكوف( نقمتني 

مف الماضي الجميؿ إلى الحاضر األليـ. ىؿ 

ال، ال أبالي  ،ستكوف حبة التيف كتفاحة نيوتف؟ ال

بذلؾ، لماذا ال أبالي؟ لربما ستكوُف حبة التيف 

بالزمف، ال بؿ ىذه قدرًا لي لمشروع في التحكـ 

ُىراءات. نظرُت حولي إذ ىي ورقة، فقط ورقة، 

ىؿ ىذا التأثير كمو مف ورقة! تأممت الورقة 

نتيت رحمتيا الرمادية اليابسة اليائسة. لقد ا

رحمت. تأممت الورقة، بالحياة كمف أحببت و 

تأممت خطوطيا، غرقت بيا كأنو شعُر 

محبوبتي، ىؿ انتقمت مف مخيمتي إلى الواقع 

تت مف مخيمتي إلى ورقة الممموس؟ ىؿ أ

استنساخيا إلى شجرة؟ ال أؤمف بتحوليا و 

اليندوس والبوذية، لكف تذكرت أنيا بمعتقدات 

 ىذه الورقة قد رحموا...و 

كؿُّ يوـٍ أحتسي قيوتي بعد قدومي مف      

عممي )ال أعمـ ىؿ ىو ممؿ أـ انتيى شغفي 

ي؛ بالحياة؟( فقط أعمؿ مف أجؿ توفير لقمة عيش

 كؿ يوـ حتى ألتحؽ بيا.ًا باقي اليوـ و ألبقى حي



 يثلافإلابداع ال مىتدى
 

 الجامعة اإلسالمية بغزة -كلية اآلداب في منتدى اإلبداع الثقافي                                                                
36 

4 
12/05/2022 

أحتسي قيوتي )صراحة ال أحتسييا وال أعمـ ما  

 ،ليومي(الروتيني استمراٌر  ذلؾ لكف ،طعميا

جمسُت تحت شجرة التيف، أسرح بمخيمتي بعيدًا 

إلى أوقاِت عيٍش مضى. جٌو ملئـ ألفكاري، 

ر اء، أشعسماٌء رمادية، نسماٌت ىادئة، قطراُت م

القطرات عبارة عف موجات وكأف النسمات و 

ذكريات؛ لَتغير الذكريات خلؿ فصوؿ السنة. 

كؿ يوـ تتساقط ورقٌة تمو أخرى، كؿ ورقة 

ترجعني لذكرى مضت، بمظيٍر ليا، عينييا، يوـ 

األماكف ا بالشوارع و ذكريات استمتاعن  زواجنا،

الجميمة، لف أستوفي جميع تمؾ الذكريات التي 

 ؿ فصوؿ السنة بعدِة أسطر.أتذكرىا خل

يع أوراؽ ورقة تتمو أخرى إلى أف انتيت جم      

الشجرة، ورقة تمو ورقة دوف أي مؤثر وتسقط 

أينما تريد نسمات اليواء، كما كانت حيثما تريد و 

تسقط شعراتيا. ااّلف كأني أنظر إلى زوجتي في 

ّاخر أياميا، أو بأجمؿ مظير كانت عميو، 

الرأس كما ىي  مف شعرختاميا مسؾ، مجردة 

مجردة الشجرة أمامي مف أوراقيا! )أقسـ باهلل 

العظيـ أني لـ أرش الشجرة بالمواد الكيماوية كما 

ائناٌت حية محبوبتي(. كشعر كاف سبب تساقط 

نصيبيا مف ىذه تولد لتواجو الحياة وتناؿ حظيا و 

 الُدنيا ثـ تنتيي إلى التراب.

ا وصمودىا وقوؼ الشجرة كوقوفي صموٌد...     

، أتذكر لحظة كنا ندرس بالمرحمة أماـ المرض

االبتدائية أف األشجار كائناٌت حية، بؿ ىي 

فبالرغـ مف صمود زوجتي إال أنيا انتقمت  ،أقوى

 إلى رحمتو تعالى. 

؟  رغـ ىؿ لشجرة ما كؿ ذلؾ التأثير عمي 

ا ذكرت التجاوز؟ لف أقتميا كممحاولتي النسياف و 

 لف أفرط بيا.حي و  أني أدركت أنيا كائف

 مف أنا؟   

رجٌؿ كيؿ فقدت الحياة بفقداف زوجتي، معمـٌ     

 أمثؿ أني بخير لكي ال أصيب طلبي بسوداوية

باقيو إلى الحياة. أعتاش ببضٍع مف راتبي و 

لعؿ  ،مستشفى األوراـ )قسـ سرطاف الثدي(

، لربما ىـ لف يفقد أمو أو زوجتو أو جدتو...أحد

سرطاف  الوردية كموف شعار يكمؿ حياتو بالنظرة
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منعزٌؿ كالدكتور  ،لف يكمؿ حياتو مثميالثدي، و  

محمود فقدت الشغؼ لمحياة الراحؿ مصطفى 

أريد أف أموت وحيدًا في صمت مثمو. مثمو، و 

حياتي بعد موتيا عبارة عف عمؿ وظلؿ شجرة 

 مف أخذ زوجتيواألىـ ِصَمتي بربي و  ،ونوـ

نار قييا عذاب العنده، أدعوه بأف يرفع منزلتيا وي

 ُيمحقني بيا.و 

في يوـٍ كأي يوـ ّاحذ الراتب مف البنؾ      

ُأعطي القسـ األكبر فيو لممستشفى، فبينما أنا 

، إذ بالمشفى في طريقي لقسـ المرض الخبيث

بابا بابا". لطالما وأنا بالممر طفمة تنادي عمي  : "

تمنيت أف تكوف لي طفمة، شعوٌر غامر السعادة 

ؿ مرة ينسيني مرارة فقداف شريكة مؤقت ألو 

ذا و حياتي، نظرت مف حولي،  ىي طفمٌة لربما لـ ا 

تتجاوز العقد مف الزماف، نظرت إلييا جميمة، 

جميمٌة حتى أنو لـ توجد عمييا شعرة واحدة 

لتخفي بعضًا مف جماليا. قالت لي : "ّاسفة 

ًا فكرتؾ بابا" نظرت مف حوليا لـ أجد أحد

الغرفة وقبمُت جبينيا يصاحبيا فدخمت عندىا 

: ندى في التاسعة مف عمرىا )لـ وتعرفت عمييا

 ،ة األـميأنيكيا المرض، يت تدرس حصة قط(

غنية الروح.  ،وحيدة اإلخوة، فقيرة ماؿ األب

عف سرطاف عظميا و  تبادلنا الحديث الكثير

 المتطفؿ ما يقارب الربع ساعة إلى أف أتى والدىا

يؾ المنو  الرجؿ العامؿ المنيؾ مف العمؿ

 ،: "عادي زي بناتؾ"النفسية، تأسفت لو ورّد عميّ 

 غادرت.و 

بناتؾ؟! لـ يكف لي بنٌت قط، ىؿ حصمت     

عمى بنت في مقتبؿ العمر بيذا الفترة القصيرة 

بعد أف كاف حممي بامتلؾ واحدة؟ ىؿ الحياة 

أصبحت سخية فجأة إلى ىذه الدرجة؟ اليـو كنت 

ري ىؿ ىذه الفتاة أمتمؾ بعضًا مف السعادة ال أد

 الصغيرة قامت بكؿ ىذا التأثير!

أصبحت أتردد يومًا بعد يوـ إلى ذلؾ المشفى    

) ألكوف صريحًا أوائؿ ىذه المرات كنت أمثؿ 

انيا صدفة(. أصبحت أتردد عمييا يومًا بعد يوـ، 

ليا ونيس معو تتبادؿ  والدىا يراني و يطمئف أف

، نحتفؿ الضحكات، أجمب ليا اليدايااألحاديث و 
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سويًا بالمناسبات، مرت األياـ عمى ىذا المنواؿ،  

 ف.امر  الشير ثـ مرت األسابيع إلى أف 

كالمعتاد، ىذه المرة  يياإلخرجُت مف مدرستي    

جمبت معي وجبتيا المفضمة: بيتزا بنقانؽ الدجاج 

دوف زيتوف أسود.  مع فمفؿ رومي بالجبنة لكف

(، ندى!بؿ طفمتي )طفمتي وصمتيا سعيدًا سأقا

بعضًا ت بوجود الكثير مف الممرضيف و أفتفاج

ىًة، إذ ندى مف األطباء عند غرفة ندى. وقفت ُبر 

يزة جعمييا وتحت أ ىتخرج عمى سرير مغم

التنفس، سقطت البيتزا المذيذة مف بيف يدي 

كاف والدىا  محممة مع دموع وتناوليـ البورسلف.

الزوار يواسونو، نظرت يبكي وبعض الممرضيف و 

حولي فمـ أجد أحدًا يواسيني. ذىبت إلى  مف

ماذا حصؿ؟ فقاؿ لي بصوٍت  :أبييا ألستفسر

ُأغمَي عمييا"، ذىبت ميرواًل إلى غرفة نحيب: "

 عمى ندى.ألطمئف العناية المركزة 

تركت أباىا وحيدًا بيف أحزانو )لمحقيقة أنا     

ليس ىو( انتظرت خروج الطبيب لوحيد و ا

ت عمى لقاء خالقيا. لـ رففأخبرني أف ندى قد أش

لـ أنيار لحظتيا كما كاف سيفعؿ أنكسر و 

ج أحدىـ، سألتو عف إمكانية نجاح فرص العل

لكف ليس في الخارج، أخبرني بأنو صعب و 

. لحظتيا ذىبت إلى البنؾ سحبت مستحيل

كما خسرت زوجتي،  ندىقرضًا؛ لكي ال  أخسر 

أف يذىب بذلؾ ما الذي يجري و  قمت لوالدىا

يسافر معيا، لكف مف حسف ويصاحبيا و الماؿ 

حظي أنو لـ يكف يممؾ جواًز لمسفر ليرافقيا، في 

جمبُت جواَز سفري الذي أخرجتو  ياالمحظة نفس

عندما أمضينا شير العسؿ بإحدى السواحؿ 

الجميمة. ال أدري كيؼ جرت األمور بيذه 

السرعة، ىؿ حزني بعد موت زوجتي جعمني 

اآلف أف أستخدـ مدد، و حاف أشعر أف الوقت ت

 أنتفع مف ىذا الوقت الطويؿ الُممتد؟!و 

أتممت إجراءات السفر بسرعٍة ىائمة لربما     

كانت تسابؽ الزمف أيضًا. سافرنا، كنت أناـ عند 

، ساعات ندى كؿ ليمة، ُأطمِئُف والدىا عما يحدث

 ...بابا :إلى أف استيقظت ونادتنيأياـ و 
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ر في عدت إلى البيت بعدما يقارب الشي    

سعادة نسبية غامرة، لقد أنقذت مف أرجعت لي 

سببًا لمعيش. استقبمتني شجرة التيف، وجدتيا 

عادت قوية بّراقة مع أوراؽ خضراء جديدة ناظرة 

تعطينا أف تسُر الناظريف، ىؿ لشجرٍة بسيطة 

ى فييا نتعافو  ،ف الحياة تضعفناإدروسًا لمحياة!: 

 نشرؽ مف جديد.مرًة أخرى و 
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