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آرواية

آدعاءآإبراهيمآ.د

t.me/qurssan



هداءإ

اآالطعامآقبلآأنآتذهبآإىلآطبختآلنآاليتآيتجد آآإىل
آيصيبناآ؛املوت آال آالعزاءآحىت آنأخذ آوحنن آشيء آاجلوع آ!من

آالدنياآأميوأوصتآ آمن آتغسلها آآ،أن آباحلزنآىه آتتلوال آ؛عنها
آأميآ.ةالآيأيتآأحدآويراهاآيفآثوبآآخرآغريآثوبآالخرآآكي
آآبعد آآذتنف آأن آأميبنتآآينن آوألآ.هاط آر آقِآارتدتآآيتجد آوصية

آآ!ثلهافعلتآم آأرتدى آأنا آآ.أميآط آر آقِآوها آآىليل آيا آكأعطيت آإذا
آ.موسومونآبعشقآالكمالآافإنن آآ؛فالآتأخذيهآ؛ذاتآيومآيطِآر آقِآ

آ آتنظريآقيوحل آفانطلقي آآ.ليآإآوال آ،يهذِآخ آف آآمنكِآآت آغضب آوإذا
آآوأخربيين آوقتهاآ،أذنيكآلِآؤ آي  آأنه آمن آترتديه آل آكِآلكن آآ.هلذا
آ!لألمومةآسطوةآوضعففآ.ينهآعنآظهرآقلبآوحتفظيننحتفظي

آ.يتجد آحنيآتنامآآهبِآش آت آإىلآليلىآاليتآ

آ.ثأحتد آوأناآآاه آه آبِآش آأ آاحلبيبةآوالصديقةآاليتآآأميإىلآ
دعاء

آ
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آ آجسد آحنيلأالليل آوسطآوأآ،سود آللغاية آصغري نا
تصنعآآ،فقطآ.هص آقِآن آت  آوالآآهيل آطِآت آثناياآالليلآالآآيفآخطوايتآ،العتمة

آ.العاريعلىآظهرهآآةرمادي آخربشاتآ
آآ،رفك آأآكنت آ آذلكآحنيآأآمّن آأويبدو آت آاقتحم آدركوا
آال آإآتأيتاآالآواجلرميةآدوم آآ!التفكريآجرميةآ.دريأنآأالكمنيآدونآ
آ.ال آالشارعآليآيفيسريآآالذيعلىآالشاردآ

 ؟!بطاقتك-
آقاهل آالضابط آآن آكِآل آآ،مس آب آا آسريع آانطفأنربته آات

آ!عيين آالنظرآإىلآآن آع آم آأ آبابتسامةآالمعةآحنيآ
 !تانعسلي آ-

آ آاحلاسمأابتسمت آلوجهه آالخر آآ،نا آاليتوللبطاقة
آ.هدِآي آلِآآاملك آصارتآ
آ!آدم-

وهوآيوضحآأنآآ(رك آذ آ)شارآإىلآكلمةآأمثآآ،ال آنظرآطوي
عنآكثريةآحوادثآآآرتكر آتفقدآآ؛األمرآحيتاجآإىلآبعضآالتأكيد

وكانآقدآآ،إليهآآخرآانضم آآ.امرأةآوالعكسآي آزِآيفآآيف آيتخرجلآ
آ.مسعآبالفعلآحديثآاألول

آ آالوقت آآد آي آآكتحتر آآالذييف ليمسكآآةف آبِآاألول
آأمره آيف آأصابعهآ،املشكوك آبني آعليه رعشةآآت آر آس آآ،ويقبض
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آيفآالنائمآ آحدثآأ آاج آف آت  آآالذيطفيفة الرعشةآآبتلكآس آح آأ آآ،مبا
آالغليظة آأصابعه آباستهزاءآ،بني آنظرةآآنظرت آآ.فابتسم إليهما

آآابتسمت آآ.سريعة آبلهاء آآرةم آس آت آم آآتظل آابتسامة آ،وجهيعلى
منذآآيئِآخط آفاخلطأآآ.املرتعشآجسديأصابعهآعنآآتانفك آحىتآ
آيفاآوخصوص آآ!منآالليلآمحاقةآرةمتأخ آساعةآآيفالتفكريآآ؛البداية
آاألخريةال آآ؛ونة آآستدعيتحيث آهذهآآآةاألمني آاإلجراءات كل

آالواجبة آمنتظر آآالتصقت آآ.االحتياطات آبالرصيف شارةآإا
آ.تأتِآلآآاليتاالنصرافآ

آا.أيض آسليمةآآبيانايتوآآ؛رجلآينأن آاآللجميعآكانآواضح آ
آنظرت آآمال آك آآ!؟الوقتآمنآفرتةآهناكآالآأعرفآكمآمر آآت آل آل آظ آ

آ آآ؛ساعيتإىل آإىل آساآينأن آأشارت آمنذ يفآآرتفك آآ،عتنيهنا
آانتظارى آسبب آعن آأفعلآ،سؤاهلم آأن آأحدهمآآ؛وقبل جاء

آ آأخرىآين آمِآليطلب آمرة آلألولآآ،البطاقة آأعطيتها آقد وكنت
وجودآالبطاقةآمعهآآفينآالذيإىلآاألولآآالثاينذهبآوآآ.بالفعل

آجعلتآالنقاشآآ،معيآاأّن آآاح آض آو آم آ آواضحة آذلكآبصرامة قال
آمستحي آاألمر آآ،جيويبآشت آفت آآ.ال آحول حولآآدوريتوأخذت

آ،نظرتآأسفلآالسياراتآ،مثليالسياراتآالواقفةآجوارآالرصيفآ
آ!الآأثرآهلا

!آ؟ناأآ،آدمآ:أيآ؛هوييتمرآخطريآفتلكآالورقةآحتملآاأل
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آ!تصنعينورقةآواحدةآآ،أيبوآآأميآعنآنعلِآت آورقةآواحدةآ
آ الداخليةآآمالبسيآاتارك آآلبتمه آآاهش آت آف  آأ آآثيايبخلعت

آحاهلا آجيوبفآ؛على آآثيايبآت آض آف آن  آآ!ليسآهبا آمن آ،مرةأكثر
آمنآقبلآ؛األولآاراجي آآذهبت آ آ،إل آلآيلتفتآآهن آكِآل آآ،فقدآرآها

آمشغوآ آآهت آفاّت آآ.ال آيبدو آآ؛الثاينإىل آكان آهن آكِآل آآا،موجود آفقد
آآأعطاين آوهو آباردة آآأنهآديؤك آابتسامة آ!فحسبآرجوليتشهد

آا.أيض آآال آوعلىآماآيبدوآأنهآكانآمشغوآ
آالعملآآ؛مشغولونآامجيع آآمّن آإآ،احلقيقةوآ فضغط

آثيايبارتديتآآ،الكثريآمنآاالنتباهآبيتطل آواحلفاظآعلىآاألمنآ
آ آآ،لج آع آيف آيديآوسط آالكلبشاتآيف التائهةآآخطوايتوضعوا
آآركبت آآ،اليتس آو آوت  آ آآتسبقينالعربة الضابطآوآآ،لتاناملكب آيداي

آ!ويبتسمآسيجارةآلآمد آق آي  آاألولآ
 !؟العملآلوآكانآبالبطاقةآأنثىآوماآ:الصوت-

آ*آ*آ*
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لألمام  كت  تحر   ل  قيث اتحمل جسد   ةمكتظ   ة  ر  مؤخ  "
ائحة ر  اشتممت   !اسخ  مت  األبيض  (أندرها)فبدا  قليل  

 تجذبني ةشهي  بدينة  !دوار   فأصابني الحار   قالمتعر  جسدها 
من  يبكي الذي جسديإلى  يغ  ص  أ   .نحوها أنا المسكين

 ؛األبيض اللحم الطري أنا جائع ويرهقني !لاتجوع ق
أيتها الحلوة  لي أنت   :عند قدميها الكبيرتين اراكع   تقدمت  
  "!الموت د  ح   أشتاق إليك   ،الكريهة

آ!خطراآ
آ!عنكبوت -

آ آمدام آصوت آأعالي آآ)ف  ت ِحي ة(انطلق آقبل آهتبطآا ن
آ آآالذيبشبشبها آخلعته آرأس آآأحدعلى بنيآآاملار آالعناكب

آومالآ؛قدميها آرأسه آساقيهاآآهحواآتدهس آحول آمشاهد من
 آ.وأردافها

آآن آه آوالبديناتآآ،املديرآحيبآالبدينات آ!)ف  ت ِحي ة(مدام
آ:طلبهاآاملديرآمال آك آخلفآاملكاتبآآآات آش آو آش آو آ

 !أعودآبعدآمخسآدقائقس -
آ آوشحمها آبلحمها آالطازجتتتحرك آالدهن آرائحة آ،كسوها

وتتحركآثقيلةآآ،ثياهباآلعد آت آآ،نياملرتهلآهاي آبفخذآ(أندرها)يلتصقآ
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آ.حنوآمكتبه
أحدهمآبصوتآآهاديرد آآ!شيءلآفيمخسآدقائقآالآتك -

 .خفيض
 آ:يغمزآآخر

آ - آأنه آآزجه آيبدو آلكل آتكونآآشيء،نفسه آأن وعليها
 !سريعةآمثله

آ آال آبقآفتتوق آأصواهتم آتعرتف آعنآوال آالبسيطة آالفيزياء واعد
يلةآكعودآقصبآحنآ،املكتبآاجملاورآيفّتلسآآ()ن  ه ى()وآ.الوقت
 .وسوداء

آ آخانقبآبعضهاآملتصق آاملكاتب آبشكل آيفوآآ،بعض
حتريكآمجيعآآيفآقيامآأحدآالعاملنيآبيتسب آبعضآاحلجراتآقدآ
آيف آالقابعة آآىأد آآام آآ،آاحلجرةاملكاتب آخروجهم آعدم آإال آإىل

آ آأقآقبلآىو آص آالق آللضرورة آإىل آاحتباسآالوصول آدرجات صى
آ.نفالتهالبولآوا

آبويتسب آآ،خراآمنآحنيآلصوت آآردِآص آي آآصاعقآالناموس
الرائحةآالآآ،صفراء آآضعيفة آيفآتالعبآإضاءةآاحلجرةآاليتآكانتآ

 .داخلآمكاتبهمآبعضبآبعضهمآونملتصقآم آه آآ؛اقط آت آ

آت آمخسآدقائقبآ)ف  ت ِحي ة(عود آبعد ورقةآآميهِآرِآت آآ،الفعل
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آاجلديدة آآهاعين آآتلتقيآ،التعليمات آخاطف آآوميض آآيفبعيوّنم
آ:ماهتِآش آو آش آوو آآبغيظهاآم آع آف آم آ

آرشيق - آجسدهاآآ!املدير آانطبع آما آإذا آأنفاسه ستنقطع
 فوقآجسده!

آ،فيتوق آصوهتاآاملثريآللغثيانآالآآ،وحتاصرهاآن آزِآت آالذبابةآ
آالذيترمقآالذبابآآ.ستفشلآاليتآحولآاألوضاعآعةمتقط آآاتزن آ

آ:درد آت آآهيغضبآوآآيفحيومآحوهلاآ
 !؟ملاذاآالآيرتكينآحلال -
آ:حتاولآأنآتثبتآبراءهتاآهيعآصوهتاآوآترف

آآيد - عليكمآآهار آر آوه  آآ،هال آك آآذف آن  آت  آتِآالتعليماتآاجلديدة
 آ!واض آِت آعشانآ

 *آ*آ*
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آسةكد آم آالزنزانةآآ،بالعرقآوالبولآخم آض آم آ الاهلواءآآلفحين
آقدمآ،بالبشر آموضع آهبا آيزيدآآ.ليس آوال آمرتين، آطوهلا كان

وفآحيثآالآمكانآللجلوسآأوآوقآانكل آآ،واحدآمرتعرضهاآعنآ
آعيينآتس آحتس آآ،كانتآأجسادناآحمشورةآبنيآالقضبانآ،كاءت آاال

آكلآآآ،لون آالآآ:الفارغة آالوجوهآآآ،هناآوجه آالآآ،رمادي آشيء كل
آ.يأكلهاآاخلوفآ،سواء

آآةعملي آآتاستمر آ آنفسآآ،الليلآةيل آطِآاحلشر آعلى وحنن
ألعنآآهال آك آتآالليلةآآقضيفآ؛عين آآاكانآجردلآالبولآبعيد آآآ!ةي آعِآالوض آ
آ:كرييناديهآالعسآمسعتآامسيآ!يظ آح آ
آ.دمآ -
آ!؟هلآوجدواآبطاقيت -

آترمقينآافرح آآت آم آابتس آ سينقصآاملكانآآ؛واضحةآةب آي آِب آآوالعيون
دفعهمآلآحىتآآر آم آت آواس آآ،يديآيفوضعواآالكلبشاتآآ!احنيف آآافرد آ

آ:أجلسوينآعلىآأحدآالكراسي
آ!حتقيق -
آقليب - آآتر آوس آآاصفر آصوتآآيف،أطراآيفرعشة ارتفع

آآ:قاحملق آ
آآ.عليكآقضاياآت آعِآل آطِآ -
 !أنا -
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آبيقولآإنكآكنتآبتدعيآنيل آاملص آبالغآمنآأحدآآفيه -
آمديرك آوالبدوأآعلى آمش آبألفاظ آساجد ودهآآ،نت

آطبع آ آضايق آعلىآآ،كيحولآنيل آاملص آا آالدعاء وبعدين
آ.املديرآمنوع

آيعتربون آقد آأنكرت آّتاوز آذآلو آالآآ،ين آمِآآالك فهم
آد آب آآالآ،عملهمآيفآكك آش آوي آعليهمآآلد آع آي  آسأبدوآكمنآآ،طئونخي

آينين آدِآي آآاحىتآالآخيتلقآحمضر آآ؛قللمحق آآةي آضِآر آم آآأنآتكونآإجابيت
آ.لآيكنآهناكآوقتآللتفكريآ،منآالعرقآثيايبآتابتل آآ.لسنوات

نكآ؛آبيقولواآإالشغلآيففيهآحمضرآمقدمهآفيكآزمايلكآ -
 ؟قوالكإيهآأآ،نشرآاالكتئابوبتآ،املزاجآالعامآربتعك آ

آكدهآ!زمايليآحىت - آكدهآيش آوِآآ،أنا آخلقه مشآآ،ربنا
 .واهللآاجد آلكنآأناآسعيدآآ،بعرفآأضحك

يعرفشآآماآ!آوبعدينآدهآوشيآ؟ماآبتعرفشآتضحكآإزاي -
 ؟!جهتر آآأنتآجايآ!؟يضحك

آ - آحقآفعال آحضرتك آبضحكآآ،عندك آأنا أهو
آمشآآ،هاها(ها)هاها آكالمهم آحضرتك شفت
 .صحيح

آالته - آالتالتة آمشآإآ،ناختصيآمة آكالمنا آكمان حنا
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آ؟الكمنيآملدةآساعتنيآكاملنيآلتعط آنتآ!آأ؟صحيح
آ:املفتوحآفميآارتسمآالذهولآعلى

آآ!؟أنا -
 آ!أمكآحروآالآأناآياآ -
علىآآردو آأبكنتآآآ،بسآأناآمكنتشآأقصدآ،ناآمعرتفأ -

 .البطاقة
آبتاع - آحمضر آالبطاقةآآخر اآأنتآعارفآطبع آآ،موضوع

 ؟القوانني
آع - آآ،ارفهاطبعا آخيالفها آيقدر آآآيفحمدش آ،هال آك آالبلد

آفيكم آآ،والربكة آوشافهاآآآيتهاد آاِآأنا آالضباط آمن لواحد
 !بعدآكدهآاختفتآسكوي آ

آنتشاكآماآ،مديتهاشآحلدآنكالليآمكتوبآعنديآإ -
 !؟عندكآكالمآتاينآ.معاكآبطاقةآمنآاألول

آ.حضرتكآتشوفهآحال،آالليآيفآيأناآطولآعمرآ -

آوخوآآريندث آ آثقيل آأكربصمت آبالضربةآآ،ف آأشعر ل
آ.بقعآالدمآيعلىآوجهآت آانسكب آإالآحنيآآ،نآاخللفالقادمةآم

آ.إىلآسقفآاحلجرةآجسديحيثآارتفعآآ!ين آمِآوقتهاآفرغآاملكانآ
آ.ظالمآدامسآيفانطفأتآاإلضاءةآألقبعآوآ
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آ،بعضآالوزنآ)ف  ت ِحي ة(نقاصآفشلآيفآإآالذيالطبيبآ
آسي آبالتأكيد آزيادة آيف آوزن آآ()ن  ه ىفشل آالذيآهاب آت  آر آم آآ.اإضافي آا
-آالبطاطسآوسندويتشاتآةالغازي آآواملياهآالشوكوالتةضاعآعلىآ

آي آل آآصنع آسوى آآآ.صغريآش آر آكِآهلا آاملنتصفآلةمرته آكرة آ،يف
آواألسفلآوعيدان آاألعلى آمن آغيظهاآ،قصبآحوهلا آأثار آ،ما
آ آبتلكآالطريقةآلتتره آملاذا ئيآ!آألقتآبورقةآالنظامآالغذا؟بطنها

آ:درد آت آآهيوآ
 !أبوآشكلكآمشآفاهمآحاجة -

آمنتآ آيف آمدام آمكتب آيقع آاحلجرة آ()ف  ت ِحي ةصف
آ"بوتعنك" آآهيوآ، مكتبآآوعلىآميينهاآ،العاملنيآش ؤ ونمديرة
آآ آاألخرىآ،البايرة""آ)ن  ه ى(نسة آالناحية )آد م(آآأستاذآوعلى

آ.منذآشهرآ""املتغيب

آ:()ف  ت ِحي ةقالتآ(،آمآد آ)الآأحدآيكرتثآلغيابآ
مشآهيالقيآزيآاملصنعآدهآآ؟!غطسآفنيآاملوكوسآده -

 .اأبد آ

آآ؛)ن  ه ى(سوىآآينتظرهأحدآالآ آنظراته آ،ىل آج آاخل آتنتظر
آبثتآ.هاي آلعين  آالنظرآآبليتجن آيفآبلوزهتاآالقدميةآاملنقرشةآآه آت آق آل آمح  آ
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عرفتآمنآبعضآآهالكن آآالبيانات،آل آجِآسِآيفآآلاملسج آعنآعنوانهآ
آأ آاملتناقلة آالكلمات آقد آتغري آنه آال آالكلمات آآربآخت آ. عنآسوى

تلتصقآبوجههآحساباتآآ،فوقآالدفاترآب آك آن آم آآادوم آالقليل،آفهوآ
آكانتآآ.وإجازاتآالعاملنيآ،املصنع آقليآ)ن  ه ى(لو لوآآآ؛ال آأمجل

حلملقآيفآوجههاآكماآآ؛كانتآمقبولةآالوجهآكغريهاآمنآالفتيات
آ!يتكتفآ،آوالتنيالعسلي آهيآيفآعينيهآآقلِآم آحت  آ

آأنت آّتلسآأمامهاآألنكآ؛)آد م(آيااحلظآآءسي آآكم
آ)ف  ت ِحي ة(تكرهكآآ.حلالكآونق آفِآش آي آمجيعآرجالآاملصنعآآ!مباشرة
آ:بكآللمديرآيشِآت آماآآاوأحيان آ
آ - آملخبط آخلمةآاودامي آشكله الشغلآآيش آهيم آآ،ضارب

 آ؟!دهآازاي
آ،وينقلآمجيعآاهلمساتآقضي آفاملكانآآ؛تسمعآكلماهتا

آ آآقر آوتتعفتتلعثم آثيابكتغحىت آآ،رق آب آك آن آت  آلِآآشر آالط آآعتتصن آمث
آبغضبآ)ن  ه ى(آقترم آآاألوراق.آىعلآة آثاني آ آالآآ،مديرهتا لكنها

آ.تلكآالدفاعآعنك

آانفتحآالبابآوسألآمال آك آآ!أخبارآةِآأي آدونآآأيامآطويلة
آ:حدهمأ

آ!غريبةآ؟ماآجاشآالنهاردة)آد م(آ -
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.آفصحآعماآتنتظرآي آخلفآالبابآالذيآالآ)ن  ه ى(روحآآت آنسحب آا
آ آأتىآ،)ن  ه ى(يا آلو آسيحدث آآدمآماذا آيفيدآآيء!شآال؟ ال

آحواءآ،االنتظار آتنتظره آآرمبا آماأخرى آمكان آاالنتظارآآ،يف يف
املكتبآاخلانقآدونآصوتهآوضحكاتهآاخلافتة،آآميتكِآسي آآ،موت

آوأنتِآستسأآ،اخلوفآويقتلكِآ آنفسك آبرشامةآآلني تتناولني
آاملصنع آترك آهل آأصابهآآآوهذاآ؟الصداع آأم آاألمر؟! آيف آما كل
آتعلمي آأن آدون آتعرفنيآ،مكروه آ؟وكيف آف! آيشبه آال آاح آر آهو

 !يقنيآأوآهدفآبالرمباآآ،يتناقلآالناسآسريتهآاغامض آ

اجلميعآآ؛ةاخلاص آآارتهبسي آلآيكنآأحدآيأيتآإىلآاملصنعآآ
الآآكيآ؛ار آمتأخ آالآأحدآيأيتآآوبالتالآ،يركبونآأتوبيساتآاملصنع

وهمآآةالرئيسي آبواباتآالمنذآدخوهلمآمنآآ،سيلةآمواصالتهوآآتو آف آي  آ
آ،وهلةآتشعرآأنآاألجواءآغريبةآلألو آآ،يتحركونآبطواتآسريعة

آ آالنهايةآادت آع آت  آس آلكنك آيف آبشكلآوآآ،األمر آيسريون آأّنم رغم
فمعآآ،إىلآحدآماآمةمنظ آتلكآكانتآآتهمعشوائي آآلكن آآ،عشوائي
آ آأق-آأرصفةآةد آعِآوجود آتطأ آال آوالورآحىت آاحلشائش دآدامهم
آاإلدارةآاملزروع آمبىن آالآآ-أمام آيدهسون آاجلميع آذهاب آورآكان اآد
آيتبعونآاخل طىآآدد آاجل آآحىتآاملوظفونآ،اوإياب آ آتفكريآكانوا آ؛دون

 آ.فيسريونآكماآيسريآاجلميع
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طريقآحىتآالآأرىآوجوهآعلىآالآترتيبآخطوايتآاعتدت آ
آوآآةاملار آ آآاليتنظراهتم آآجسديتشط أحاولآآ،ىعل آألآأسفلمن

آ،السودةآن  ه ىآ،البايرةآن  ه ىآ:اهلواءآمنآألقاهبمآفأنظ آأنآآجاهدة آ
آالقصب آأبوهانسآ،عود آمن آآماآ،خة آشعرآ،شعرفيهاشآغري

يلآأسودآكقطعآاللآ،فقدآورثتهآكماآهوآ،عرآأيبشآ،حريريآغزير
آاجملاورآآالذيابنآاجلريانآآسألينآ.املظلمة آأنآيسكنآيفآالشقة ة
آأآ؛شعرييلمسآ آآكنتآآ،عمانل آأيض آآ،وقتهاصغرية آكانآآاوهو
آيفوقينآآوإنآ،اصغري آ آالعآنزلتآ.بسنواتآقليلةآكان مارةآحوش

آيفكآضفرييت آألآوبدأ آعلىآآكتتحر آآ،سفلآظهريالسارحة يداه
آ آالليل آآد آع آت  آوآآ،هاق آر آف آت  آقطع آبني آالنجماتآمن خصالهتا
آقمآ.السارحات آالليلةال آمظلمةآ،ر آمساء آصغريةآو آوتِآآفقط ك

لآيرتكآآ،إىلآقدميآأخذآطريقهآمنآرأسيخدرآآأصابينآ،ةطفولي آ
منهاآآطلبوأآأميكنتآسأخربآآ،فالتفرصةآلإلآةأي آالنعاسآآل

آ آتعبثآبصالت آآ،ألنامآشعريأن آدوم آآأميلكن يفآآاغارقة
 .الهآأنآينامآأيض آآد آب آآالآكماآأنآأيبآآ،خاملطبآ"مواعني"

آفخذهآحتآرأسيوأرآآ،جسديآت آد آر آف  آ بتهآأصاآ،على
لآيعرفهآآاقدآكانآيوقظآفيهآشيئ آفآ،يشبهآالنعاسالآرعشةآوخدرآ

آآ.منآقبل

t.me/qurssan



آ،وراءآاختفاءآالضفريتنيآاحلقيقيالآأحدآيعرفآالسببآ
آ:وميصمصونآشفاههم،آثيتحد آاجلميعآ
آ.فيهاآغريآشعرآعشانآتقصهآي آهِآ -

آ آابن آاحلقيقةآآجاريتوحده آيعرف بنيآآصرخايتآ!كان
آ آالسلمآأيبيدي آدرجات آآآوأناآ،على آله آأشرح آينغلبكيف
آآ،النعاس آل آآدرِآي آوأنه آشعريسوى آقربآرؤية آلآآ؛عن لكنه

آيفآقصيآآأميتستخدمهآآالذيآاملقصيآآ،الصغريةآيستمعآلكلمايت
آار آصدِآم آاحلريرآآشعريأخذآيتحركآبصدئهآعلىآآ،زعانفآالسمك

 آ.جسديلهآآراقشع آآ،ااآمزعج آصوت آ

آطفلة آبهآزهورآكبريةآوشبحآآااشرتيتآبالضفريتنيآفستان آ
كانآآآآاملتبقياملبلغآآ.لتلكآالزهورآعتتطل آلفتاةآآصغريأسودآآشبح
آرخيص آشبشب آآأميآلتشرتيآاكافي آ آمنذآالبدايةآآ،اا آ،كانتآفكرهتا
إىلآآعالتصن آآلحتو آماآآالكنآسريع آآ،تصطنعآالضحكآهيوآآقالتها
لآآ،قةاملمز آحيثآأخذتآتضحكآبعدآأنآخلعتآجزمتهاآآ؛واقع

آالبي آإىل آعودتنا آآ،تآالرتدائهتنتظر آجديد آآل آظ آبينما آاالفستان
آحاله آوانتآ،على آقليلة آشيءآآىهشهور آآ،كل يزدادآآآشعريبدأ

بعناقيدهآآأعبثآ،مجالهآلأتأم آأمامآاملرآةآآت آوقف آآ،كالبحرآاهلائج
آيراينلآحياولآالولدآأنآوآآ،بايبالنعاسآلآيطرقآآلكن آآ؛ةاحلريري آ
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آآ،اد آجمد آ آالصبياآآبينيتجن آصار آمن آكماآآ.نكغريه اعتدتآألقاهبم
آا آلفظ آآلكن آآ،يامسعتدت آأّنم آخيتربونآآآيفالعجيب آمرة كل

آموتآجديدة آمتوفاةآطريقة املوتآالآيرهقآاملوتىآلسوءآآ.جلثة
آمقصيآآ!حظهم آآأمسكت آالزفرةآمتتشم آوآالسمك آ،رائحته
آاملرآةآوجهيإىلآآبتحد آآت آنظر آ آداخل يتحركآآواملقصيآآ،املبتسم

  .ااآمزعج آليصدرآصوت آآاحلريريآيشعرآبصدئهآعلىآ

آوردآوأشباحآكثريةآلحتو آآمالبسيدوالبآ آ،إىلآحديقة
آآ؛الفساتنيآاملنقوشةآّتذبين آالزهورآآ،منآشرائهاآل آم آأ آوال رائحة

آبأكمله آالبيت آأحناء آيف آآ،انتشرت آصرخات آهيوآآأميوسط
آ:تقول
آ.ابيهطالعةآنازلةآآالليآعةاملقط آجبكآاهلدومآاع -

آآأيبنظراتآ آهليئة بنيآآشتفت آآ،القصريآشعرياملغتاظة
آ آخطيئة آعن آآت آخرج آآمال آك آآ،هات آارتكب آخصالته حجريتآمن

أرمقهآآ.يبحثآعنآالسببآيتبعينآأخذآ؛الآيتجاوزآأذينآوشعري
ينتهزآآ،السريعةآاخلاطفةآنظرايتمنآآبيتهر آوهوآآ،واستهزاءآبتحد آ
لآأتركآوآآ،باللآأعدآأآ،زعيقهآاحملبوسآجخِرآلي آبسيطآآإ آخطأيآ
 .فرصةآالسرتدادآطولهآمنآيومهاآةأي آآريلشع

آ آيا آآ؛أيباطمئن فأناآآ؛فحسبآاقصري آآشعريآد آع آي  آل
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آ!النآصلعاء

آ*آ*آ*
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آآت آأفق آ آيدين آمربوطةآآيفآلتنيمكب آعلى آورقبة القضبان
آتلتصقآبالقضبانآآرقبيتآ،باجلنازير آتكاد آبشدة ألآآيفمسحوبة
آّترحآآ،صارخ آخاليةآآ،عيين آاإلضاءة آذهبآآ.كانتآالزنزانة أين

آآ!؟الخرون آتام آعاري آآ،جسديانتبهتآإىل آآ،اا آي ِآير آع آسحبت
آآفأتلح آ آحولتصنعآساتر آآهاعل آبالزنزانة انفتحآالبابآوارتفعآآ.ا

آ:الكمنيآيفآال آأو آرأيتهآآالذيصوتآالضابطآ
 !؟بطاقتكآقيلسهآمشآال -
 !؟أناآمشعنةإ -
آآ!)آد م(آعشانآأنت -

آ آبنطالهآين آمِآاقرتب آخلع آأن آمعديت،آت آانقبض آآ؛بعد
آ،ابتسامةآعلىآوجههآت آحمل آآ،جهآجسدهتواآاليتداسآعلىآقدميآ

آطوي آبالسقفشام آآال آبدا آتلتصق آرأسه آتكاد آآآ،ا آابان آر آق  آكنت
اآيعرفآحجمهآر آدِآقت آم آإللهآآامذبوح آ آآ،جي د  قبضةآآيفهالكآوأنا
آجسديآ؛أمجلآمنآالنساءآينأن آآيخربينلآاقرتبآمنآأذينآ.يده

آجسديمثآاستطردآوهوآينبشآآ،تانعسلي آآوعينايآ،رشيقآمثلهن
آ:العارياألمسرآ
آ.آالبطاقةآيفآخطأ آأنآهناكآآد آب آآال -

آوميتطيآ،مساءآالزنزانةآيفآقحيل آبنيآيديهآوهوآآت آانسحب آ
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آ آبالنشوةآ،الوديعةآبةاحملب آامرأته آوارتعش آداخلي صرخآوآآ،غاص
آدرآ آأقصى آإىل آاملمكنةحنيآوصل آز آهت  آافضحكآآ،جاتآاملتعة

آبقهآجسدي آالصفراء آوخيوطه آالباشا هلاآآتكانآآ.ةن آتِآالن آقهات
آ.أصابهآالعطنآمنآطولآالتخزينآشيءرائحةآ

الآتطولهآآفيخلآيعدو آآ؛آيكنآهناكآجمالآللمقاومةل
جسدهآآعوتضو آآ،ةهش آعجينةآبنيآيديهآآعتضو آآجسديوآآ،يدي
آ.امرأةآأبكيوكآ،هب آأس آمرأةآاوأناآكآ،تصلآللسماءآاف آلِآأ آآأقداميبنيآ

آآتانالعسلي آآنايعيآ آاألشياء آلون آإىل الآآاليتاستحالتا
آآ،تتغري آ آالبولآيفآالناحية آاليتآحتيطآيبآ،مينالي آجردل آالقضبان

آجانب آكل آآمن آكالقفصحيث آزنزانيت آخارجهاآآ،تبدو ويف
آ.فليسآهناكآنافذةآ؛ميكنينآرؤيةآبقعةآضوءآالآأعرفآمصدرها

اآكانتآسوداءآرمبآ،دحمد آاآبطانيةآخشنةآليسآهلاآلونآهناكآأيض آ
آباهتة آصارت آالزمن آعوامل آآ،ومع آفأر آفرو جبوارآآتمي آتشبه

آرائحتهوآآ،صيفالرآ آتقبعآالبطانيةآعلىآسريرآيكفيين،آ.اأيض آآهلا
يقعآقفصيآآ.مباءآالآتأيتآةوحنفي آضآحوآآ!ذلكآأمرآحسنآيفوآ

آ آفالآترىآعيينآسوىآالفراغآ؛ت آم آص آم آينتهيآبائطآآر آم  آداخل
أنسىآآن آأِل آفرتةآكافيةآآ،فرتةآطويلةآوأناآهنامنذآآ،الآينتهيالذيآ
 .غريهاآشيءكلآ
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 !؟ماآامسي -
 !؟أينآأيبآوأمي

 !؟أحدآيزورينملاذاآالآ
آ!؟ملاذاآأناآهنا

آلآأفعلآشيئ آ آأنآآآ،اأنا آيفآاألمر آق آر آت  آلآآهيئيتكلآما
آبعيد!آد آحل آأعجبتهمآآاأّن آأوآآ،هلم

آ!؟ملاذاآأناآهنا
يبآالصدىآيرتفعآصويتآوال غريآآدد آر آت  آلزنزانةآالآواآ،ُي 
آ!وضحكاتآالباشاآصوتآأنفاسي

آآمياطع آطبق آداخل أكثرآآةوصيني آآسخمت آموجود
آالبولآتهاّت آآ،اساخ آات آ آجردل آبنطالفتحآ،حنو آسوستة آت

آآرليتحر آ آ!افارغ آفبعدآيومنيآسأستيقظآألجدآاجلردلآآ،ين آمِآجزء
آ آالذباب آوجآالذيأهش آحنو آاجلردلأآ،هييهرع آعن آ،بتعد

بعدآأنآأمسحآيديآيفآجوانبآآميالسآالقرفصاءآلتناولآطعأجوآ
آآ،مالبسي آنومآادوم آآعوض آي آالطعام آكنتآآ.يأثناء آالبداية يف
آأدركتآينلكن آآ،هناآيألسألآعنآمصريآآلرؤيةآأحدهمآصأتلص آ

آطويلةآبالآنوم بعدآآاإلطالق.آىعلآد آجم  آأنآذلكآغريآآبعدآليال 
آ آطعاماأن آمن آآتمتكو آآينتهيت آاملسافة آالقضبانآيف بني

آآ،والسرير آ؛يفآفردآرجليآرت آفك آوهيآاملسافةآاليتآالآتكفيآإذا
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آ!أطولآمنآاملعتاد؟آينأن آأمآآ؟!قةضي آهلآالزنزانةآآ:سألتآنفسي

آ آجبوار آطفيفة آبركة آيفوآآ،عنكبوتآ،ةالصيني آشعرت
آبركةآآآ؛لتمسكآبهآييدآكتحتر آآالذيالوقتآ آانطلق آقد كان

آن آأعلى آإىل آطائرة آالبولالزنآيفقطة آجردل آفوق حاولتآآ،زانة
 .أناآوحيدآمنذآفرتةآطويلةفآ،ستطعلآأآينلكن آ،آّتاهلآوجوده

آ*آ*آ*
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آإىل آ:الصدىآق آش آي آصوتآآانتبهت 
آ!عاهرةآ)ف  ت ِحي ة(آ!عاهرة -

آخلفه آوانطلقت آواحدة آنشيدآآاكلمة آيف األصوات
آ:حمموم
آ!عاهرةآ!عاهرةآ!عاهرة -

آ آاليت آبالكلمات آأفواههم آآفوقيآوّنايصب آامتألت
الحتآآ،ويصنعونآدائرةآحولاخلناقآآقوني آض آي آوهمآآ،كاحلميم

الثقيلآيتدحرجآآآجسديانطلقآآ،صغريةآبنيآاثننيآمنهمآةج آر آف  آآل
استطعتآاخلروجآخارجآحدودآآ،مصريهاآاحملتومآىق آل آت  آككرةآثلجآ

ابتسمآآ؛ستنجدآبهأذهبتآإليهآآ،املديرآغريآبعيدآلآاد آب آآ،جنوّنم
آمطاردهتمآوأشارآ،ثب آخ آآيفآل آليتابعوا آآ،هلم آأين آاكتشفت
آآقليبآ!بكيأ آمن آاجملهودأيصرخ آصعود آآوصدريآ،ثر آايطاوعه

آعلييآآ،اوهبوط آ آتتآمر آآوالبوابة والسيلآآورللس آوصلتآآ،تأيتوال
الشارعآلنآآيفآ،عنهآسوىآخطوةآواحدةآتفصلينالآآفياهلادرآخل

األنفاسآاقرتبتآمنآأسوارآاملصنعآمذهولةآألتقطآآ،مين آآنوايتمك آ
آعليهآ،عةاملتقط آ آكانت آما آبكثري آأعلى آصارت آاملصنع آ،أسوار

والآوجودآللبوابةآجريتآآ!تصلآلطرفآالسماءآوتالمسهآبسهولة
آواض آانق آآ،سوىآمواجهةآالسيلآاجلارفآلآلآيبق آآ.مبحاذاةآالسور
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آآفوقي آامتزج آبالسورآحلميحيث آعلىآآ،املضغوط فأوشك
آآ،االنفجار آخيلعون آهم آآكاملةآآثيايببينما اليتآآشهقايتوسط

آبعضآاهلواء آصوتآآت آق آف آت  آاس آآ؛تبحثآعن آينيهز آآزوجيعلى
كانآآآ،عندماآأدركتآذلكآال آهدأتآقليآ!سريريأناآعلىآآ؛ةبقو آ

آفوقآ آيفآعرقآغارق آآ،وجهيوجهه آآالذيآالعاريآجسدهآل آل آب  آا
آأشعرآزلتآماآلكين آآ؛صدريحركةآآت آن آك آس آآ.وينتفضآيهتز آكانآ

آ:اءبانعدامآاهلوآ
وحطيتآآقولتِآماآآزييآآسناينأناآغسلتآآ؟!ليهآبتزعقي -

 .برفان

آ:بنفاذآصربآبرأسيآت آأ آم آو آأ آآ،إليهآانتبهت
آ."!؟أنتآخلصت -

آ*آ*آ*
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ا آغد  آأخته آآ،فرح آإىل آإوحيتاج آهاّت آآ،ةضروري آجازة
آآانالسج آ آ)جابر( آأن آآبوض آبعد آبدلته آصديقه آ(متول)إىل

آهيئته آعن آآدأك آآ؛ليسأله آهيئته آأن آعليها،آله آغبار آوال متازة
بدأآحيكيآعنآفرحآأختهآآ.لألخطاءآدهتصي آفالباشاآمعروفآعنهآ

آهلا،آوضرورةآأنآ آأب ا ا،آآبيتغي آاليتآتعتربه آح اض آو آم آعنآعملهآغد 
آلكن آالقيامآهبا،آآةِآر آس آاأل آللباشاآاملهامآاليتآالآمي كنآألحدآغريهآيفآ

آهألن آرفضآطلبهآآ،فهوآالآيطيقآمثلآهذهآاإلطالةآ؛عهقاط آالباشاآ
فهوآآ؛إليهآلتوس آآ(اجابر آ)آلكن آوالعملآالآيسريآبدونه،آآ،ثقةآل آحم ِآ
آه ىن  آعنآالعملآولوآليومآواحدآمنذآمخسآسنوات،آأآبيتغي آلآ

آ.فاألمرآحمسومآ؛بإشارةآاخلروجآهتِآال آس آو آت  آالباشاآ

آآ(جابر)آكحتر آ آآلأو آآ(متول)بطواتآثقيلة، آفهتلق آمن
آك آخروجه، آعند آل آأنه آللجميع ا آواضح  آآل آن آي  آان آهود آع آطلبه،

آآآسو آقيآم آ آنالآمنها علىآاحلركة،آآىو آق آت  آآد آع آت  آفلمآآ؛وسالس آكعصا
آ آتنتظر آآطةق آالس آفقط آألجزاء آستقسمها يصعبآآقةمتفر آاليت

آ:(متول)آسأله،آمجعها
آهوآشتمآأمك؟! -

آآأ آم آو آأ آ أنهآقدآأثىنآعليه،آوأخربهآآح اض آو آم آآ،نافي ا)جابر(
آأ آولآآ،ثقةآل آحم ِآنه آالعملآالآيسريآبدونه، آتلكآآيسب آوأن أمه
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آ.ةاملر آ

آرضاآت آل آع آ آابتسامة آمعروفآعنهآآ؛علىآوجهه فالباشا
آوهوآيلكزهآيفآكتفه:آ(متول)ابتسمآآ،لألمهاتآهب آح آ

آراضيآعنكآيا - آ)جابر(آده آإيهآآ!أجازةآول آق آت  آوِآ، أجازة
 ؟!دلوقيت

آ*آ*آ*
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آاجلميع آالوآآ!أنكره آحظ آمضغآآواف آك آآ!حيدينهذا عن
آ)آد م(آسرية آأتىآ، آاملصنععندما آيفآإدارة آللسؤالآعنه -آأهله
آاعادي آآأمر اوكانآآ،اع آو آط آللجميعآأنهآلآيرتكآالعملآآدتأك آآ-وقتها

آأثارآوغاضبة.آيفةم آيفآمدينةآآاأنآيكونآمتفي آ آآرمبا آد آر آبِآغضبها
حنيآآال آيقدآّتاوزآحدودهآوأعلىآصوتهآقلآرمباآأوآ،مثلهآساذج
آ."بطاقتك"آ:نظرةآغليظةآتناديآهت آج آد آح آ

آدر آجم  آ)آد م(آآوزادآحزّناآأنآيصبحآ،ال آطويآ)ن  ه ى(بكتآ
آ آالسجالت آيف آآةاملنسي آاسم آآعلى آلهآآكأناألرفف. آيكن ل

آ:وإذاآأخطأآوسألآأحدهمآعنه،آحدجهآآخرآ،وجود
آ؟!منآآدم -

آآ؛كتلكآآة آسطحي آآفعالقة آ آال آما آّتلب منآآىص آحي آقد
آخائفونآ،التاملشك آآ؛مجيعهم آاختفائهآآن آإحيث احتماالت

آوخصوص آ آاألخرية.آامعروفة آالونة آقدآآيف آيكون آأن آاملانع فما
هناكآتشابهآبنيآأوآأنآيكونآآ،املزاجآالعامآبتلعثمهآاملستمرآرك آع آ

آوذلكآأفضل-أوآأنآيكونآقدآماتآآ،رهايبآخطريامسهآواسمآإ
آأنآفمنآاملمكنآ،وأسبابآاملوتآكثريةآوتافهةآ-كلآحالآآعلى

آق آحتتآاملطريكون آأنآ،دآغرقآحنيآغرقتآمدينته تكونآآأو
وسيسألآآ،يفآشارعآغاضبآرصاصةآطائشةبآرتتفج آرأسهآقدآ

t.me/qurssan



آ:الناس
آمنآأينآأتت؟! -

آبذلكآطوي آاملدمآ؛ال آلكنهمآلنآينشغلوا آىألنآجسده
آ آبعضآاملرورسيعيق آيدفع آما آآنياإلُيابي آ، آبزحزحةآاألحلل زمة

آأحدآصناديقآالقمامةجبواآابعيد آآتهجث آ آأور آقدآآ! ولآآرتسم آرمبا
آخائفآسائقهاآن آوأِل آآ،مسرعةآارةسي آآحيسنآالتصرفآكعادتهآأمام

ورمباآكانآآ،يفآدمهآافقدآتركهآغارق آآ؛منآالسنيآواجليمآ-اأيض آ-
آاسيلومآنفسهآكثري آآ،فاخلوفآقاتلآوجمرمآ،ولآينتبهآ،هأخاآالسائق

آ:قولوياملنزلآآإىل)آد م(آآحنيآالآيعود
آقتلتآأخي؟!آكيف -

آآحزنهآلكن آ آحدثآغري آي آلن ولنآآهوآأخسيصمتآآ،ما
آانبي آ)آد م(آآل آليظ آبعدآفرتةآليستآطويلةآآسينسىورمباآآأبويه،آربآخي  آ
آ!خطيئتهآمنذآالبدايةرمباآاليتآهيآآبطيئةآالخرينآال آق آث  آم آ

آ*آ*آ*

آ آالسوداءآ)ن  ه ى(أنا آكلآآ،الصلعاء، آورثت القبيحة؛
آعنآأيبآ آالرجولآالسخيفآ؛الذيآأكرههشيء جبهتهآآ،وجهه

آاألفطسآآ،البارزينآحاجبيهآ،العريضة آشفتنيآ،ال آقليآالكبريأنفه
آالكثيفتنيعادي آ آجسده آشعر آالفاحم؛ آاألسود آشعره مثآآ،،
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آصلعته.

آ:واعتدلتآيفآجلسيتآ،جسديمللمتآ
آ!وراثيصلعآ -

آآقاهلا آرأسيآةبأرحيي آالطبيب آفروة آفرك أمسكآآ،حني
آ آأخرىآةاملكرب آعدسته آنظرة آآ،وألقى آشعرتنيآد آش آمث آ،بأصابعه

آالطرحةآوأناآ أنآآديؤك آوهوآآتهروشت آرأسي،آكتبآآيفِآخ آأ آوضعت 
آ.نالتحس آأشعرآببعضآآحىت آالعالجآحيتاجآلوقتآطويلآ

آ آمرحلة آيف آإال آيظهر آال آلكنه آوراثي، ؛آالشباباألمر
آاليومآآبتدأا آذلك آحىت آالقصري، آلشعري آبسيط آبتساقط األمر

آجذورهآالذ يآانسابآكالشاللآعلىآمنحدراتآجسديآتارك ا
فلونهآالآخيتلفآكثري اآعنآلونآآ؛لآأشعرآبهآللوهلةآاألوىلآ،لألبد

آآلكىن آآ،جسدي آعلى آكاملة آخصالت البانيوآآةأرضي آرأيت
آ آخصالت آالناصعة، آآىتتهاد آالبيضاء شهقتآآ،ةتام آببساطة

آ:مناديةآأمي
آ!رييندث آآ!رييندث آ -

آن آإحيثآآ؛اداتالكم آالليلآتصنعآلآمعيآطوالآآتظل آ
حراريتآارتفعتآفجأة،آبدأتآاهللوساتآاليتآتفصلينآعنآالواقع،آ

آكنتآ آتسحقينآداخله، آأيامآآيب آن آبِآآهب آش آأ آأوآرمبا آالوحيآمنذ أتاه
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  حياتهآرمباآلألبد.آغري آالوحيآالذيآآ،قليلة

آ آآليتنز آآيالوحوكعادة آلتظل  آعديدة، آمرات آةاملر آعلي 
ويبقىآآ،وىلآهيآاألثقلآعلىآالنفس،آوكعادةآالنيبآيزولآالفزعاأل

آ آاملشهد آتهوقدسي آجالل آاملشهد آوساديتآريتكر آ، ويفآآ،على
آتشيطهآ،غرفيت اآأعلمآينلكن آآ؛وأثناء آمجيعهمآآجي د  آاألنبياء أن
  رجال.

آ أميآآ!نسخةآطبقآاألصلآمنآأيبآت آر آصِآبشعريآهذا
آبيضاء آهذهآبآبانر آش آم آآاهاوخد آآ،مجيلة آكل آبعد آحىت احلمرة،

 ذاآالرجلآاألسودآالقبيح؟!هبآجتتزو آالسنوات،آملاذاآ

آبأيب آعالقيت آلشراءآاقتصرت آاألموال آبعض آعلى
رأيتآصلعتهآالالمعةآالسوداءآآمال آفك آآ؛كنتآأبتعدآعنهآآ!األدوية

آالقلق آحيدثآلكن آآ،أصابين آلن آهذا آأن آطبيبآأخربين آ؛آخر
ابتلعتآريقي،آآ،آتلكآالدرجةلدىآالفتياتآالآيصلآإىلآلعفالص آ

آ!منآيضمن؟

آ*آ*آ*
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 !هنا؟آهلآمنآأحد آ -
نفسهآيفآالبدايةآآقيصد آاآمنه،آلآصوت اآقريب آ)آد م(آآمسع

آآن آوظ آ آحيلم، آحلم ا؟أنه آالواقع آيصبح آفرتةآآ!مىت آمنذ آهنا فهو
آ آقريبة، آزنزانة آبوجود آيشعر آول آيفآآم آه آطويلة آسريع ا آرقدته من

آملحوظ آحياوآآ،ارتباك آوهو آحركاته آعلى آالسيطرة ،آطربةاملض آل
ونادىآبأعلىآصوتآآ،منآرؤيةآأوسعآنليتمك آوقفآعلىآالسريرآ

آميتلكه:
آآ!أناآهنا -
 .السجني:آوأناآأيض اآهناالصوت/ -
 آ!؟آدم:آماآامسك -
،آفالآال آأو آآثتحتد آ!آأنتآالذيآ؟السجني:آوملاذاآتسألين -

 .وليسآالعكسآلكأأسب د آلآأنآ
آال - آصحيحآ،آدم: آغري آهذا آمن آأنت ،آال آأو آآحتدث.

 .أناآهناآ:فأجبتك
آ!هناآأل حدثكآكأن آلآأكنآأعرفآآلكين آالسجني:آ -
 هناآمنذآفرتةآطويلة.آينإن آآدم:آ -
!آيفآالنهايةآاألمرآيعودآ؟قصريةآاأّن آتعتقدآآال آأ آالسجني:آ -

آهل آك آإذاآقارنتآنفسكآبرجلآقضىآعمرهآآآكلكن آإليك،آ
ولكنآقصريةآللغاية،آآأنآتشعرآأّناآد آب آآيفآالسجن،آفال
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آ آبالنسبة آطويلة آأّنا آليبدو آعلى آاألمرآآةأي آك، حال
 !أّناآقصريةآر آصِآأ آآلذلكآ؛يفآالنهايةآيب آس آنِآ

فإّناآآ؛معيآساعة،آحىتآوإنآكانتآمعيآتآدم:آليس -
 .نصفآساعةآكاملةآمتقد آآةغبي آساعةآ

نصفآساعةآكاملة،آآرخ آؤ آت  آالسجني:آأعتقدآأّناآكانتآ -
 !نصفآساعةآال آإِآمنذآفرتةآقصريةآيبدوآأنكآهناآ

أنتآالآتعرفينآسوىآمنآآ!؟آدم:آوكيفآلكآأنآتعرف -
آآ!قائقد آآدمتأك آأنا آكما آأقول، منآآدمتأك آآينأن آما

آ!إّناآفرتةآطويلةآللغايةآ،حديثيآمعك
آ!السجني:آيبدوآأنكآواثقآأنكآحتدثينآالن -
 آدم:آبالطبع. -
صوتآآدجمر آآغريآواثقآتام ا،آفرمباآأنتآينلكن آالسجني:آ -

آوكادتآتقضيآ آالوحدة يفآعقليآاملريضآالذيآأتعبته
هلوسةآآدجمر آآ،اآعلىآاإلطالقصوتآالآيعينآشيئ آآ،عليه

آ،سعيدآبثقتكآعلىآكلآحالآينلكن آآ،يينسل آت آآةصباحي آ
آ؟ماآامسك

 !ويبدعلىآماآآ،آدم:آآدم -
أنكآتعرفآآد آب آآمنآالوحدة،آالآن آج آأ آس آالسجني:آكنتآ -

آري اآوجدتكآياآآدم.ذلكآالشعور،آوأخ
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 !؟آدم:آإذنآكنتآحتدثينآمنذآالبداية -
آال - آكذلكآ،السجني: آعلىآليسآاألمر آأنادي آكنت ،

آ.لوآلآأتكلمآعلي آسي قض ىآآ،شخصآي آأ آ
 !منذآالبداية؟آمينتكل آآدم:آإذنآأنتآكنتآ -
آآ!؟شخصآأي آهلآأنتآآ،احق آالسجني:آ -
 آ!شخصآأي آنعم،آأناآآ،نعمآآدم: -
آأنت - آكنت آإذا ونستطيعآآ،شخصآأي آآالسجني:

آذلكآاسوي آآثالتحد آ آفمعىن آواحدة، آبلغة آوالتفاهم ،
آ!شخصآمثلكآأي آآينأن آ

آ؟ماآاملشكلةآ،بديهيآر آم آأ آآدم:آ -
آ؟السجني:آهلآلديكآيدانآوقدمانآورأس -
 !بالتأكيدآآدم: -
آ - آيثبت آال آذلك آلكن آأالفآشيءآي آأ آالسجني: ،

آاألخرى آوالكائنات آوقدمانآآاحليوانات آيدان لديها
 أس.ورآ

آتقصدهآ:آدم - آالذي آ؟ما آإنه آللغايةآر آم آأل  آ! آ،مضحك
آ!ألسفعلىآعقلكآلآرأث آالسجنآ

اآ:السجني - آأحد   ؟منذآمىتآلآتر 
آطويلةآآدم: - آفرتة آلزياريت،آآ،منذ آأحد  آيأِت ل
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 يفآالظالم.آم آتِآت آوالتحقيقاتآكماآتعرفآ
آالناسآلفرتةآطويلة،آوساعتكآ - السجني:آإذنآأنتآلآتر 

آآآمتقد آ آساعة آتقولنصف آكما آآ،كاملة آتر  آل فأنت
الناسآمنذآفرتةآطويلةآونصفآساعة،آرمباآالآتشبههمآ

آ.تام اآوقدآنسيت
آالناسآلبقيةآهناكآأشياءآالآت آآ:آدم - نسى،آحىتآلوآلآأر 

 حيايتآالقادمة.
آ - آكنتآآف آصِآالسجني: آإذا آأعرف آحىت آنفسك ل

آ؟أشبهكآأمآال
رآس،آأنتآإنسانآمثلي،آاألمآدم:آلآيدانآوقدمانآورأ -

آ!بسيط
آآ!دك آأ آت آأِل آالسجني:آليسآلدىآمرآةآ -
آليسآلدىآمرآة.آ-اأيض آ-وأناآآ:آدم -
فكيفآختربينآبأنآآ،وإذاآلآيكنآلديكآمرآةآالسجني: -

آ،لآنفسكآأكثرآف آصِآآ!؟لديكآيدينآوقدمنيآورأس
آ؟ال آلونآشعركآمث

 .ين يآب  آآدم:آ -
هناآمنذآفرتةآطويلة،آإذنآقدآآكأن آالسجني:آلقدآقلتآ -

آتر آم آآمال آك آآ،اجلميلآإىلآاألبيضآين  آالب  آنآاستحالآاللوآ
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آعشرآ آمنذ آنتحدث آحنن آفيك، آاحلياة آنقصت األيام
 دقائق،آلقدآكربناآعشرآدقائقآكاملة.آ

آهناآ:آدم - آواقف  آآ،األيامآتشيآوأنا ا آآينأن آالآأعتقدآأبد 
آيفآالسني. آكربت 

آالوقتآأوآيوقفه.آآكبِآر آي  آوقوفكآلنآآ:السجني -
هناآمنذآفرتةآآينأن آذنآميكنكآالقولآإآ،تام اآ،نعمآ:آدم -

آعلىآحاله.آي ان  آب  آوالآيزالآشعريآآ،قصرية
شعرهمآإىلآاألبيضآدونآآليتحو آهناكآأناسآآ:السجني -

آ آفرتاتآآتر آأن آفئةآآةزمني آعليهم آأّنم آأنكر آال طويلة،
اآمنهم. آقليلة،آلكنآهذاآالآمينعآأنآتكونآواحد 

آ.ين  آب  آشعريآآ،آدم:آال -
آواثقآمنآأنهآأبيض.آينلكن آآ:السجني -
 نفسيآبشعرآأبيض!آلأختي آالآآ:آدم -
آنفسيآبشعرآبين!آآلأختي آالسجني:آوأناآأيض اآالآ -
 آدم:آهلآلديكآمرآةآلنتأكد؟ -
 السجني:آلألسفآليسآلدييآمرآة. -
منآمرآة،آالآميكنينآأنآأصدقآأنهآأبيضآآد آآدم:آالآب آ -

آتدعيآذلك.آكألن آ
آتلك - آأنك آأصدق آال آأيض ا آوأنا يدينآآالسجني:
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آوقدمنيآورأس ا.

آ*آ*آ*
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آ:)ف  ت ِحي ة(قالتآ
 !أحتملآالوضعآأكثرآمنآذلكآلن -

آوتساءلتآبفلسفةآغريآمعتادة:
آآق آحيِآآال آأ آ - آتنتصر آأن آعلىآللحقيقة آواحدة آملرة ولو

آاألكذوبة؟!

آ كذبابآاملكتبآالذيآخيرتقآصاعقآآآن آطِآت آواألكذوبة
عنآآاتزن آالآثتتحد آالناموسآدونآأنآميوت.آيفآالبدايةآكانتآ

آأنآ آدون آ"، آ"التخينة آبتلك آاملصنع آصاحب آاملدير إعجاب
آمجيآأن آآروانكِآي آ آوجه ا آمستمرةآوسطآال آهلا آمنفوخآبصورة آلكنه ،

آ.ةعشريني آمالمحآغائصة،آكانتآوقتهاآفتاةآ

آ!هلآبعيوّنمآمرض؟ -

تساءلواآمجيع اآيفآالوقتآذاتهآوبنغمةآواحدة،آوتوصلواآ
كنآلرجلآكهذاآأنآخيط آيفآمجالآميآال آأ آآ،مجيع اآيفآالوقتآذاته

آاأليديآوسطآحركاهتاآ آإليها آصارتآتتد آواحدة آوبنغمة امرأة،
معآآةالتحي آأخرىآإللقاءآآةومر آحلملآامللفاتآعنها،آآةمر آاملتثاقلة،آ

آبالتواصلآاملباشر؛آآآاأم آابتسامةآواسعة،آ العمالآالذينآلآينعموا
آ آعنآمواضع آيكتفونآبالتفتيشآيفآأردافها آكانوا آحتس آاجلمال.
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آآ،بنظراهتمآ)ف  ت ِحي ة( آمرة آألول آمجيلة آأّنا أنآآدد آر آلت  آفتشعر
الشابآالذيآصارآآموتقد آالبدينات.آشهورآقليلةآآن آه آاجلميالتآ

البنتآاليتآآجتزو آآأن هآقالي آهاآخلطبتها،آالقصةآأعجبتهآفحنيآزوج
املدير،آواليتآقبلتآبهآدونآغريه؛آليشعرآأنهآرجلآبق،آآبت عجِآ
آاألوىلآارمب آ آآتل آبِآق آوبالفعلآآ!للمرة آآأن آه آلي  آآ)ف  ت ِحي ة(به آيحرِآي آبزهو

آقلبه.

آ.وأكيدآأمهآدعيالهآ،ستآجبدآ)ف  ت ِحي ة( -

آ آخجل آيف آاحلظآآقصد آوي آتبتسم آأن آويشعر زوجها،
آلتخربآ آزواجهما، آمن آواحد آشهر آبعد آحامل آفهي آله، ابتسم

آ آفحولته آعن آآدةاملؤك آاجلميع آبطنها آ،جسدهاآله آوترآبانتفاخ
آ آأفضل آبصورة آتعلو آعتتوق آآام آأصواهتم آآلكن آ، آل آم آد آي آاألمر

انقلبآكلآشيءآعلىآرأسها؛آيفآاليومآالذيآصدرآفيهآآ؛ال آطوي
تناقلتهآآاء آوب آآ،مجيع اآوان آج آقرارآبنقلآزوجهاآإىلآفرعآآخر،آوقتهاآ

آ:فوقهاآب آص آن آي  آلِآألسنتهمآ

آب - آعلىآعالقة آأزآةف ت ِحي آاملدير آوقد آاملسكنيآ، احآزوجها
اآكانآمزاجهآآمال آك آعنآطريقه،آآ إّناآآ،يطلبآالعاهرةآجي د 

واملديرآحيبآآ،ليستآمجيلةآعلىآاإلطالق،آهيآبدينة
قبيحةآللغايةآآ)ف  ت ِحي ة(آ!هذاآكلآماآيفآاألمرآ!البدينات
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آآ.وعاهرة

اهلزميةآآلكن آ،آةب آي آباخل آشعرآزوجهاآحنيآاستلمآقرارآالنقلآ
املديرآميوتآآن آبأ آى،آفهيآحتملآمعهاآبرهان اآأسعدتهآبصورةآأخرآ
آمنآرجولته آبآن آوُي  آآ!غيظ ا آعلىآالفوز آقدرته اجلميلةآآف ت ِحي ةمن
آ،بعدآذلكآ)ف  ت ِحي ة(لآيسمعآزوجهاآماآمسعتهآآ!اليتآالآمثيلآهلا
آ آتسمعه آكانتآآةيل آطِآوما آفبينما آعام ا، آب آق آر آت  آآ)ف  ت ِحي ة(عشرين

آص آمِآص آومي  آ،آلاملرته آمجاهلاآآليتأم آنآزوجهاآكاآآ؛فنياملوظ آهساتآ
 !شفتيهآمنآاإلعجاب

آقالت:
آ!الوضعآأكثرآمنآذلكآلأحتم آلنآ -

آواستطردتآبفلسفةآغريآمعتادة:
آاأل - آجعل آعلى آقادر آوحده آحقيقةالزمن آ،كذوبة

آ.واحلقيقةآأكذوبة

آالن آتتناقلهآاأللسنآعنآفتاةآآ،والزمنآيفآصاحلها فما
آآةعشريني آ آعلى آيصح آاألربعيناتآال آمنتصف آحنو آتسري امرأة

الآآ،والضغطآومرضآالسكريبآالمآاملفاصلآآةل آم آحم  آب طىآثقيلة؛آ
لتلكآاملهزلة.آمنذآثالثةآأيامآوهيآتروحآوّتيءآآد آح آمنآوضعآآد آب آ
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آ،لتمسكآبأيآشخصآخيدشآسريهتاآ،بنيآاملكاتبآواحلجرات
آ آكان آالبداية آآفوناملوظ آآبيتعج آيف آطريقتها يفآآةسي آالبوليمن

اآلآيسأهلاآآلكن آاقتحامآاحلجراتآدونآاستئذان،آ تريد،آآاعم آأحد 
آوبينماآ آبينهم، آفيما آبالغمزات آواكتفوا آفيهم، آتنفجر آال حىت

والصوتآآدد آر آت  آي  آمسعتآامسهاآآ؛ةالتفتيشي آجولتهاآآ)ف  ت ِحي ة(تأخذآ
حجراتآبالآفائدة،آالصوتآيزدادآيفآآةد آعِآاقتحمتآآ،يبدوآقريب ا

علىآآت آص آرِآح آ!آ؟أنآتفعلآذلكآن  ه ىهآحجرهتا،آكيفآميكنآلاّتا
فوجئتآبفتاةآالآتعرفهاآقدآآهالكن آجعلآخطواهتاآغريآمسموعة،آ

آآ!وجلستآإىلآمكتبهاآت آأ آر آّت  آ آمدام صديقتهاآآ)عزيزة(وجبوارها
آاملنفوخةآ،بةاملقر آ آالغاضبة آالبالونة آمواجهة آعلى آأحد آُيرؤ آ،ال

آ آأبسط آمن آبالطبع آآةشك آستنفجر آاقرتبت آ)ف  ت ِحي ة(دبوس.
آ آي قالآنلتتمك آببطء، آما آمساع آبصوتآمن آالفتاة آقالت .
آآن آإِآمنخفضآ آآهاحيب آاملدير آقد آتتمالكآآ!خلطبتهاآمتقد آوأنه ل
نفسها،آودفعهاآالفضولآإىلآالضغطآعلىآكتفآالفتاةآآ)ف  ت ِحي ة(

آالتفتتآإليها آمنهاآآ،اليت آاألصل آطبق آ!هيآاإّن آآ!كانتآصورة
آبكثريآهاكن آل آمنها آآ؛أصغر آإىلآآ!ةعشريني آفتاة آالفتاة نظرت

شبح اآآ)ف  ت ِحي ة(بامتعاض،آوعادتآإىلآحديثها،آلتبدوآآ)ف  ت ِحي ة(
آ:)عزيزة(سألتهاآآ،غريآمرئيآهلما

 !دهآبيهآ؟!نهآبيحبكإآ)ف  ت ِحي ة(ياآآدةمتأك آيعينآأنِتآ -
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آهزتآالفتاةآرأسها:
  .يهاشآهزار،آاملواضيعآديآماآفدةمتأك آطبعاآ -

آأنآتصمت،آزعقتآفيهما:آ)ف  ت ِحي ة(لآتستطعآ 
،آوالآعمرهآهيبصآال آدهآماكانشآيعرفينآأصآ،اطبع آألآ -

آ آبيحبينآآي،زييآلواحدة آإنه آأقول آالزم آالزمآآآ،كان كان
 !يشوفوينآبشكلآمتلف

آ آكتف آعلى آالفتاة آأنآآبسخريةآ)ف  ت ِحي ة(ربتت بعد
آاملكان،آوقآهاكرسي آقامتآعنآآ ،آاحننتآرتتبخ آبلآأنآلتفسحآهلا

آبثآوغنج:،آوهيآتضحكآب)ف  ت ِحي ة(هتمسآيفآأذنآ
آ!قبيحةآللغايةآوعاهرةآ)ف  ت ِحي ة( -

آ*آ*آ*
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األطباءآالواحدآتلوآالخرآآلد آب آت  آآ)ن  ه ى(وآتمر آشهورآ
آفيهآشيء آآ!فشعرهاآماآزالآيتساقطآ!دونآجدوى يفآكلآآ!لآيبق 

آ آحقيقيآد آو آت  آمرة  آأمل آهناك آهل آتسأل آأن آيعطيهاآآم آأ آ؟ أنه
شعرياتآقليلةآآ؟!ألّناآماآزالتآتطلبآالعالجآفحسبآةالروشت آ
آآةحريري آ آصحراء آداخل آتلمع آىش آط آع آداكنة ليستآآهالكن آ،

آ آّتعلها آالكرمياتآاليتآتضعها آفكلآهذه ،آةج آزِآل آآةطيني آصحراء،
آلآآهايد آزِآوت آ آكاملة، حتتاجآإىلآآد آع آت  آسوء ا.آكانتآتعرفآاحلقيقة

آالطبيب،آآ،األسئلة آوبني آبينها آتراكمت آالصمت آمن طبقات
آ آيفآكلآزيارةآوند آيرد آاألطباء روشتتهآآقتمز آآ،الكلماتآنفسها

آذهوله آوسط آأنآآ،وانصرفت آواسعة آبابتسامة آخيربها آل ملاذا
آاليتآترتديهاآيفآ آالصغرية آالآأملآفيها؟!آخلعتآالطرحة حالتها

دةآالالمعةآوسطآأنآّتلسآبصلعتهاآاجلديآتر آر آق  آالبيت،آبعدآأنآ
عنآآثتتحد آذهوهلمآوبدأتآآ)ن  ه ى(قطعتآآ،هاوأم آذهولآأبيهاآ
اليتآلآتشعرآهباآآهتابقو آجواب ا،آشعرتآآتتلق آلآآهالكن آاملصنع،آ
آقبل آسطوةآ!من آللجمال آأيض ا،آآ؛فكما آأخرى آسطوة للقبح
وأمها،آوالذيآميكنآبسهولةآآهااأبالضعفآالذيآيقتلآآتامتص آ

آيل آكِآت آإىلآترابيزةآالسفرةآآت آث آمك آعهمآاحلبيسة،آأنآتلحظهآيفآدموآ
آالوقتآ آيهربآطوال آوأبوها آلضعفهما، آالنظراتآالكاشفة هلما
منآالنظرآلنسختهآاجلديدة،آلآيستطعآأنآيكملآطعامه،آوضعآ
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آليحبسآنفسهآ آإىلآحجرته آوهرع آالرتابيزة، آعلى بعضآاألموال
آ آخيرج آال آآإال آبداخلها، آبينما بكاملآآه ى()ن  آآكتتحر آللضرورة،

آعنآقوةآآةقو آأنآللظالمآآار آمؤخ آ،آكفراشةآأدركتآتهاي آحر آ الآتقل 
اقرتبت،آلظالمآآمال آك آالضوء،آلنآتظل آحبيسةآالنورآالذيآحيرقهاآآ

البحثآعنآالضوءآومطاردته،آآتكف آحنيآآآاه آت  آر آع آش آآراحة آوجههاآ
آ آالذي آالظالم آأمجل آالنفسآمي آخي  آما آجسدهاآآ!على آأمجل ما

 .يحآالذيآيسجنهاآداخلهالقب

آالكحة،آ آنوبات آأبوها آليبدأ آكافية آكانت آأيام ثالثة
تفعآسكرآالدم،آنظراتآقليلةآحرارةآجسده،آمثآارآآحيثآارتفعت

آآلعيين آالسبب، آلتعرف آكفيلة آكانت آالآآلكن آأبيها الطبيب
آداخلآ آالبقاء آحيتمل آلن آأباها آأن آتعرف آوحدها آهي يعرف،

البؤساءآآ،الوحدةآلحتم آيعونآ،آقليلونآهمآمنآيستطال آغرفتهآطوي
آتعرف آلكنها آكاألنبياء، اآوحيدون آمجيعهمآآجي د  آاألنبياء أن

 لآتعدآتفرقآكثري اآعنهم!آ،نظرتآإىلآصلعتهاآاجلديدةآ،رجال

أّنتآآ،وسآعزلتهاآبرتتيبآحجرهتاآواملساءنسجتآطق
آلآةلي آاألو آالرتتيباتآ آواسعة،آوأّنا آفاكتشفتآأنآحجرهتا آهبِآت آن آت  آ،

الآختلعهاآآ،صقتآالطرحةآبرأسهاآمنذآذلكآالوقتبل،آالتمنآق
آالراقدآيفآسريره،آ وهيآتسريآيفآأحناءآالبيت،آاّتهتآحنوآأبيها
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آوهوآآه آت آع آد آ آسريع ا آاستجابآهلا آالتلفاز، للخروجآواملكوثآأمام
دانآاملسلسلآالذيآالآيشاهآال آظ آيرمقآطرحتهاآبنظرةآمسرتحية،آ

آأحداثه آاجلمآ،تعرف آفائقة آالبطلة آلهآآرجلآهاحيب آال، وسيم،
آرجولة آاجلميالتآآ،شاربآخفيفآيزيده آمنآآآن آل آل آط آي آملاذا عليها

آمكان؟ آآ!كل آتتبخرت آالبيت، آداخل آأمامهاآآهاأم آحىت اجلميلة
انسحبتآحنوآغرفتهاآحيثآالآوجودآللجميالتآآ!طوالآالوقت

آلآ آأّناآآد آع آت  آيفآأركاّنا، آورغم آسوىآلتناولآالطعام، خترجآمنها
آطوالآاليوم،آحتبسآن آداخلها املكانآالوحيدآالذيآآلكن هافسها
آعارية،آآعتتمت آ آرأسها آتاركة آتريد آتلبسآما آواهلدوء، آبالراحة فيه

آ.يفآصمتآواستسالمآهاحِآب آبق آآعالتمت آداخلهاآوحدهاآتستطيعآ

آ*آ*آ*
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آآت آق آف  آأ آ آبيضاءآآجسديعلى آحجرة آداخل النحيل
آتام آآ،واسعة آالزنزانةآا.خالية آذهبت آالرباحآآينيقلقآ!؟أين هذا

آاآ،األبيضآاملخيف آاعتدتآاللون آاألآ،لرماديلقد آالآعلى قل
آونقيضهآ،ةب آاملتع آآمزاجآعيينآكرع آي  آ آاألسود آهلكن آآ،األبيضآأخو

آصدري آعلى آاألثر آنفس آآ،كه آاملن  آآيرتك آيالرمادآالشيءأنا
آهنا آآيفآ،الوحيد آاحلجرة آآةذهبي آبابآآةر آك آأ آّناية هذاآآيفتلمع

نسيتآآاليتآخطوايتآيفآرتتعث آآلكين آآ،حنوهاآضتركآ،البياض
!آ؟اجلنةآيفهلآأناآآ!أنيقآاممح آآ:النهايةآيفأمسكتآهباآآ،املشي

!آكنتآ؟باألسفلآهلآقتلوينآ!ضحكتآ،نعمآ:الصدىآجابينأ
فهمآيتقنونآعملهمآوالآآ،ىلآالرقمآعشرةوصلتآإآمه آالت  آأعلمآأنآ
قدآآةم آه آت  آأنآهناكآآداملؤك آمنآآ!ضدآجمهولآلت سج آآةقضي آيرتكونآ

آآستحتس آآ،برقبيتآتد آو آأ آ آالراقدة آتقفزآآيفاألشياء صمتآبينما
آ آآ،صدريآيفأشياء آعلىآآاسريع آآثيايبخلعت وجلست

آدونآموتآآ،"التواليت" آاختلجآصوتآ؟كيفآأتيتآإىلآاجلنة !
آبداخلي:

آ.أرسلوكآإىلآهناآمأّن آآد آب آآال -
آأآلكن آآ،اإلجابةآراحتينأ آالطريقة آبتلك مرآاجللوس

آبالستيآ،مزعج آجسم آيصيبينمالمسة آلفخذي رةآبقشعريآكي
آأفعلآوبنيآبيينآولحت آ آأناآ،أن آيهبطآشيأآوها آأن منآآءنتظر
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آمثليآرماديآشيءآ،مينآأسفل ينآأآ!للسخفآياآ،حنيف
آمنآتلكآتآسريع آقفزآآ.ال آجردمنآاملالئكةآآطلبسأآ!؟اجلردل ا

آاملرهقة آكبريةآآ،اجللسة آمرآة آهناك آوجأآد آب آآالآ.كانت آهين
آ.يمعرفةآلونآشعرآآد آو آأ آآ،نظرتآبشغفآ.قبلآاختلفآعنآذي

الآتعكسآآهالكن آ،آعمةمصقولةآوناآ!ين آمِآفارغةآكانتآةآآاملرآآلكن آ
الحظتآانعكاسآآكتمآغيظي،اقرتبتآمنهاآأكثرآوأناآأآ!صوريت

آت آص آع آف  آآوجودي،آيلغيآالذيستآوجودهآالمآ،عنكبوتآصغري
آ آبكلتا آاملصقول آالسطح آعلى آآ،ي آيدانعكاسه آل آرث آيتألكنه

زواياآاحلمامآآيفآفيخلآبثتآ؛قتلهأنآأآد آب آآالآ.املغتاظةآبفعصايت
آآآ،دونآأثر لوآآ.ثناياهاآيفحمبوسآآهكأن آواقفآفقطآداخلآاملرآة

وسيكونآالبحثآآقةضي آالزنزانةآآ،ةلوجدتهآبسهولآزنزانيتآيفآينأن آ
آتلكآالغرفةآآ،أسهل آأكره آطعمآاإّن آآ،كم آوال آلون ضاءآبيآ،بال

آبالآجردل آآآ!مقرفة جدآوالآأآ،بداخلهاآنفسيآالآأرىآينأن آكما
أنآآداملؤك آمنآآ،وجوديآويتحداينآلغيي آآالذيذلكآالعنكبوتآ

آأفضلآمنآذلكآبكثري آإآ،اجلنة بتلكآالغرفةآآيزيدونآعذايبّنم
آالزنزانة/البيتآ،الواسعة آاعتدت آأآ،لقد آهاأحب آآينلكن آكرهها

صحوآعلىآرمباآأآال آيلوآغفلتآقلآ،فالآسبيلآللعيشآدوّناآ،ايض آأ
ضرباتآآلكن آ،آعيين آغمضتآوأآدتتد آآ،ةالرمادي آاجلميلةآآانيتزنزآ
آ!حلمأآينأن آآد آب آآالآ،ذينتصنعآضوضاءآهائلةآجبوارآأآكانتآآقليب
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غفوةآآيفحىتآهلكتآوسقطتآآدهاد آر آأ آآت آل آل آظ آآ!أحلمآأنينآد آب آآال
آ.عميقة

آهناآ،ت آق آف  آأ آ آيفآقفزت آآ،الفرحآمنآضحكت آآ،الزنزانة
آأ آالقذرآ،ةاحلنفي آآ،اجلردلآست آحتس آآ،قةالضي آركاّنا كلآآآ،السرير

آهوآلآآآشيء آلنآآآ،يتغري آكما آملكيآوحدي، آاألشياء كلآهذه
آاملوآآيفصلين آغري آآ،تعنها آآد آع آت  آل آ:األسئلةهناكآجدوىآمن
آقدريآأنآأبقىآ،؟آمىت؟آهناكآأشياءآحتدثآبالآسببنم آآ؟ملاذا

آ!؟جلنةآأمجلآمنآتلكآالزنزانةهلآايفآالسجن!آ

وجودهآيصنعآحالةآآ،وجدتهآبثتآعنآالعنكبوتآحىت
آ،البيتآبيتهآكأن آآاندونآاستئذآاقتحمآزنزانيتآقدلآ،منآالفوضى

إّناآقاعدةآليسآفيهاآآ!الآميكنآأنآُيتمعآذكرانآيفآمكانآواحد
آ،لزجةآوخيوط آآ،لنآأموتآبنيآأرجلآعنكبوتآقذرآ!شك آأدىنآ
آيفوأ آبامتصاصآمثآآصدريآفتذيبآحلمي،نيابآيغرسها آيقوم

آالشهي آاملخفوق آآ،ببيتآوفريسةآامستمتع آآهذا منآآنهك آم آأ آلن
آآ؛قذرةآكائناتآالعناكبآ،ذلكآبسهولة آبعضهم آبعض ايقتلون

اآأعرفهمآينأن آاكتشفتآآ،بدمآبارد امتعضآقليبآوارتعشتآآ،جي د 
آ!احلذرآواالستعدادآىتوخ آمنآآد آب آآالآ،يداي

 *آ*آ*
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ا ثقي ةمكتظ  رة مؤخ" لألمام  كتتحر  ، ل  تحمل جسد 
. اشتممت رائحة خ اس  ت  م  ، فبدا "أندرها" األبيض ل  قلي

تجذبني  ةشهي  الحار، فأصابني دوار، بدينة  قالمتعر  جسدها 
إلى جسدي الذي يبكي من  يغ  ص  أ   ،نحوها أنا المسكين

 ،جائع ويرهقني اللحم الطري األبيضجوع قاتل، أنا 
الحلوة  هات  أي   أنت  لي  ،راكع ا عند قدميها الكبيرتين مت  تقد  

 " !الموت د  ح  الكريهة، أشتاق إليك  

آ!عنكبوت -
آ آفمدام آأحد آينتبه آآ)ف  ت ِحي ة(ل ،آةالطبيعي آتارسآعادهتا

أّناآكائناتآقذرة،آكماآآحةموض آالسببآآرر آب  آت  آيفآالبدايةآكانتآ
آيفكرآأحدآبنفسآأّناآختشىآأنآيزحفآأحدهاآعلىآساقها،آل
آقدمي آفالكلآيعرفآأنآمبىنآاإلدارة آةخشبي آآتهوأرضي آآ،طريقتها،

آآاِم آ آتنتبه آل آبه. آالعناكب آعدد آاليتآآ)ن  ه ى(يزيد لصرختها
آقليلآ آمنذ آعلىآاملكتبآإال آأطلقتها آأمامها كانآآآ،حنيآوجدته

آعلىآآكيتحر آ آارر آالفِآاستطاعآآ،الصفحاتآالبيضاءآىحدإسريع ا
آشبشبآ آآف  ت ِحي ة()من آحظه، آآفتوق آحلسن آ)ن  ه ى(آين آي  آع آأمام

آوتناديآهتمسآيفآآ،انت آع آزِآوف آاليتآحتوطه،آعيناهآصغريتانآ أذنيها
آاخلالص آاألنثى آشيءآاءحو آآ،على آقبلها آفليس منآآ!املبتدأ؛
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آةر آذ آ،آأنآيصريآفجأةآال آيكونآإذاآحتركتآأصابعهاآقليآأال آاملمكنآ
آس آيند آسوىآأنثىآسوداءآساحرة،آآوماآالوجودآ،سوداءآيفآالغبار

آالطا آالبكر آرائحتها آفيشم آأصابعها آحتتآبني آاملدفونة زجة
آهار آك آذ آي آآ،حتسآبالشعرآالذيآيكسوآأطرافهآ،طبقاتآمنآاخلوف

آلهآآآ،بشعرآخفيفآناعمآو آس آك آم آبرجلآ آالذيآتنتبه ذلكآالشعر
آالن،آ علىآهيئةآشاربآرقيقآحيرسآشفتنيآمكتنزتنيآآةر آم آكثري ا

آت  آب  آر آش آم آ ثقيلةآبنيآمالمحآصارمةآآنق آذ آومرةآأخرىآآ،بمرةآداكنةآني 
آريقشع آآ.اذةأخ آبرجولةآآعتتمت آمعآذلكآآهالكن آتكادآتزعقآفيها،آ

الطريقآآحفسِآي آفنظرتهآحترتمآأنوثتهاآوتعرتفآهبا،آكمنآآ؛جسدها
آمثآ آأمامه، آبابآالسيارةآلهروِآي آالمرأةآمجيلةآكيآتر  آ.ليفتحآهلا

ويدركآأّناآستساعدهآفقطآألنهآآ،املرأةآ)ن  ه ى(إىلآآ،ليهاإآليتوس آ
آامللفاتآ،ابتسمآهلاآ،نظرةآواحدةآ،رجل ألولآمرةآآ،ومحلآعنها

سألتآماآآ،هلاآتلكآاخلدماتآمويقد آيرمقهاآرجلآبتلكآالنظرةآ
آدجمر آقدآيكونآاملاثلآأمامهاآآ!؟العنكبوتآوأنثاهآرِآك آذ آالفرقآبنيآ

لكنآآ!هيآتعيسةآوقبيحةآوصلعاءلتخربهاآكمآآصهاتتفح آآأنثى
آجسدها آتلتهم آعاشقآ؛نظرته آنظرة آرجلآ،نظرته كاملآآآ،هو

آآ!الرجولة آمثلها آأسود آمتلفآلكن آجسده آأوآآ،سواده منقرش
آاخلفيفآآ،رمادي آآديوقِآشعره آبرارة آمنهاآتتمىن آجسدها آ،املزيد
تكتبآقدرهآآيسةد آكقِآآهتاقو آخائفآمنآآ،وترمقآخوفهآصهتتفح آ
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آيديها، آآبني آآ،املنتهىآ)ن  ه ى(وهي آوجوده يرتكهاآآال آأ آومنتهى
آالليلة آاألبدييآآميقد آأنآآ،وحيدة آخلالصه آقربان ا التقتآآ،جسده

آيفآبريقآخافتآ الآميلكآسوىآآ،باملوتآوالرغبةآمع آف آم آأعينهما
آكرجلآ آتناديآآنعلِآي آالركوعآأمامها آجاحمة آامرأة آأمام استسالمه

آآ:عليهآبغنج آعالي ا:آ)ف  ت ِحي ة(آانطلقآصوتآ!إل آتعال 
آآ!هربآمينآابنآالكلبآ)ن  ه ى(ماآشفتهوشآياآ -

آبصوتآخفيض:آ)ن  ه ى(آتد آرد آانكمشآبنيآأصابعها،آ
آآ!لوآشفتهآهضربهآ،ال -

آ آاخلشن آجسده آالرفيعة آأصابعها آت آر آس آف آالمست
آ؛ألولآمرةآالآختشىآالناس،آبلآختشىآنفسهاآ،بداخلهاآرعشة

األمر،آوعادآكلآشيءآكماآكان،آآىه آت  آن  آال آلوآأّناآقتلتهآبأصابعهاآ
آمستحيآلكن آ آعهدها آسابق آإىل آاألمور آعودة آّتعل آ،ال آنظرته

ختشىآأنآترتكبآآ،عهاتضي آوختشىآأنآآ،الفرصةآقدآالآتأيتآثانية
اللحظةآنفسهاآترعبها،آآ،اللحظةآتو آت  ف آأنآآاأيض آوختشىآآ،محاقة

آاملكتبآغريآمكرتثآللزمن آاليتآاعتلىآفيها منتصفآآ،اللحظة
فكلآآ!أنآاللحظةآالقادمةآميفةآكماآآوقتآمرعب،آاتلثالثيني آا

آهآ،حمسوبةآفاهتاتصر آ آيعد آمنآل آمزيد آالرتكاب آوقت ناك
آ)ن  ه ى(ّتولآاملكتبآيفآقلق،آنظرتآآ)ف  ت ِحي ة(آكتحتر آآ،األخطاء
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آ:دترد آإىلآمديرهتاآاجملنونةآوهيآآبتحد آ
آآ!كلآشيءآآن آد آسِآف آي  آالنساءآ -

آتبكيآمن :آفبكتآأكثرآ؛فرطآدهشتهاآاكتشفتآأّنا
بلوزهتاآآم آك آفتحتآلهآآآ!؟قبلآتلكآاللحظةآةمرئي آملاذاآكنتآغريآ

آ آ!إل آليدلفآداخلهاآوهيآتناديآبغنجآتعال 

آأراحتآ آبعدآأنآآ)ن  ه ى(يفآاملساء آعلىآالسرير رأسها
اكتفتآباللحظاتآآ،منآعدمآوجودهآدك آأ آت آت آلِآخلعتآثياهباآكاملةآ

آ آاليت آيديههبآتي آظِآح آالقليلة آبني آاملرآة،آآ،ا آأمام آعارية وقفت
مثآصعدتآبيدهاآآ،وهيآتلعنآاألطباءآةل آاملرتهِآبطنهاآآستحتس آ
آاألسودآآالليمونتنيآإىل آبالشعر آيعج آجسدها املنكمشتني،

آآ،الناعم آملاذا آالخر؟آهب آصِآي آل آهو آبعضآآر آف  آو آلي  آآ!الصلع عليها
عدآقدرآاملستطاعآيآتبتشفتيهاآوارتدتآثياهبا،آوهآت آو آل آ،آةق آاملش آ

آعنآاملرآة.

آساعتني آسوى آتنم آآ،ل حركاتآآ،ةع آزِآف آواستيقظت
آم آه آت  آكادتآأنآآآ،فيتوق آجدرانآجسدهاآكناقوسآالآآق آد آت آسريعةآ

آصحراءآدتّتم آآهالكن آآ،لتوقفآاالجتياح آفجسدها آ،مكاّنا،
يكشفآالغيماتآعنآآ،يغزلآخيوطهآالبيضاءآقمر اآ،وطريقهآبعيد

آغيمةآغيمة يصرعهآسوادآآ،باهت اآاحناسي آفيصبحآقمرهآآ؛جسدها
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آتفيق آالقاسي. آيزالآآ:تسألآ،قتتعر آآ،دتتجم آآ،الليل آال هل
آتفكر آآ،موجود ا؟! آإىل آللتفكريآ،أخرىآةيل آحِآيلجأ آوقت آ!فال

آللعقل آحتتاج آال آأمور آاألبوابآ،هناك آباب اآآ،يطرق آهلا يفتح
صحراءآآيفآيهارِآي آعلىآعالآخفي؛آالآتعرفآعنهآشيئ ا.آآاسحري آ

آبعاملهآاخلرايفآتمع آم آزهرةآيفآجدارآآت آبِآت  ن آعاملهاآكيفآ ،آفيأسرها
آاخلفيفآالذيآآآ،اميآاملدىمرتآ آيفآالليلآيسحرها؛آشعره كلآما

آ آفراغ آوفراغ، آبقشعريرة آيصيبها آجسده آميتِل آآد آو آي  آيكسو لو
آ آآةج آزِآالل آبيوطه آرائحة آهلا آبشكلآآ،زةمي آاليت آتعجبها رائحة
آصحراء آآ،خاص آبغيثهميطر آالساحرآ،ها آجسدها آعبق آ،تشم 

آ آوُيز  آالصابتني، آليمونتيها آباهت اآاز آنِآت آف  آآيهماعلفيعتلي آ،عصري ا
آ آحلو، آالذع آبنيآأسنانهآهاميدغدغطعمه آيزحفآأكثر آوهو ،

آالليمون آبرائحة آاملفعم آآ،علىآجسدها جسدهاآآلشعِآي آحامضه
آآ؛النحيل آأن آدون آقهقهاتآآردِآص آت آفتضحك آوترتفع صوت ا،

آج آالذي آآبيتصل آسدها آيف آيغلبهاآآةسيمفوني آويرختي عذبة،
آ،خفيفةآوسطآحركاتهآبتتقل آآ،بضعفهآوجسدهآاملنقرشآالضئيل

لهآعقلآآأسودآقبيح،آر آك آذ آسوداءآميلكهاآآفراشة آآيفآالظالمآم آو آوحت  آ
األمرآليسآمصادفة،آتصرخآبالنشوةآآ.رجلآعارفآببواطنآاألمور

علىآالرمالآالساخنة،آيعلوآويهبطآآبيتقل آطعمآحلو،آآالملظ آلِآف آ
آ آوالكثبان آاألودية آماء،آآه آل آع آيف آوقطرة آواحدة آنبتة آحياة، ُيد

t.me/qurssan



آآ!ر آتفك آآ!ص آل آم آت آت  آآ!د آترتد آ آ!ترّتفآ!تصرخآ!تنغمسآ!ر آتفك آال
الآيفرتشآسوىآمساءآآيليقآهبا،آفالليلآامساوي آمكان اآآل آت آح آت آلِآتطريآ

الليلآالمعةآيبدوآسوادآووسطآخيوطهآالبيضاءآالآ،سوداءآصلبة
آ!منقرشآأوآرماديآهكأن آجسدهاآمتلف اآآداخلآ

كانتآكالواقعآحتتآتأثريآآآ،راحتآيفآنومآطالآساعة
آلذيذ،آرمد آ آوهيآتغيبآعنآالوعيآيفآنوم آبنفسها ،آلآتشعر

.آال آطويآر آتفك آلآآهالكن آآ،يفآكلآماآحدثآر آتفك آبعدهاآجلستآ
آ آاهلآاكهاشب آفتحت آبعض آتشم  آعتمةآوجلست آيف آالنقي واء
آآ،الليل آحنيل آأسود آجسد آآوقت آي  آوالليل آحليبها آ،إِآاملخب آإىل

آهلما آويسمح آللخارجآآيكشفآليمونتيها بعضآآسِآف آن  آوت  آبالنظر
آرائحةآآ،اهلواء آبأكمله آللشارع آينقالن آوها آالندى، فيكسوها

بلحنآقدميآآت آن آد آن آود آرقبتهاآيفآكسل،آآستحتس آليمونآمنعشة،آ
 يفآالظالم.آآهاب آق  آر آت  آوسطآعيونآ

 *آ*آ*
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آ آآ)ف  ت ِحي ة(اقرتبت آبواباتآآن آعِآم آلت آآةاملر آتلك آيف النظر
اآوالصدىآينزعآالثيابآعنآكانتآتعلمآأنآاحلشدآخلفهآآ،املصنع

آيفآأذنيها:آيصرخوآجسدهاآ
آ!عاهرةآ!عاهرة -

آ آهذه آترّتف آآةاملر آل آفالبواباتآآهايِآر آع آمن الناصع،
آ آبصرها، آتأخذ آاجلديدة آصدرآهبيئتها آتشق آاحلديدية أسياخها

بشيء،آآيشِآي آ.آالرماديآلونآحمايدآوصامتآوالآةالرمادي آالسماءآ
آيهبطآالليلة آلن آآ،فاملطر آال يفآآةإرادي آالتصقتآبالبواباتآبركة

مواجهةآاحلشدآالغاضب،آلكنآاحلشدآتباطأآفجأةآواستدارآبعدآ
آاألسوارآأّناإىلآآاطمأن آأنآ تكنآلآآالنظر،آتن آع آم آأ آآ،يفآقبضة

آآآةحديدي آ ؛آهلاآأذرعآةبشري آيفآبادئآاألمر،آفاألسياخآآتظن آكما
تستمتعآبفريستهاآآاتي آكح آآهاق آع آل آت  آوعيونآوألسن،آألسنآطويلةآ

آآلةاملغف آ آجبوار آتتثاءب آطوآآ)ف  ت ِحي ة(العجوز، آلساّنا آال آفيزداد
آآ،والتواء آلعاهبا آبوجههاآاآماملسم آويزداد آااللتصاق آيف لننت
علىآوجهآآد اجمد آالعاريآلتستفيقآآلاملبل آهقآجسدهاآشآ،وّنديها

زوجهاآالبائس،آكانآيلتقطآاألنفاسآاليتآهتربآمنهآبعدآأنآابتلعآ
آ آللداخل آآأك آوات آلسانه آجانبه آعميقآط آغ آي  آلِآعلى آنوم آت آم آز آآ،يف

آاملغسولآبلعابه،آ آوهيآتسحآوجهها سريرهاآآستوحتس آشفتيها
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آ:دتورد آاحلديديآ
آ!كابوسآوانزاح -

آيومنيكاآآلكن آ آمنذ آبالفعل آابتدأ آقد حنيآآبوسها
آعلىآآ)ف  ت ِحي ة(فوجئتآ آاإلدارة آيف آهلا آزمالء آمع آواقف ا بزوجها

قابلهمآصدفة،آهمآأيض اآأصدقاءآقدامىآلهآآامب آر آناصيةآشارعهم،آ
آ آللمصنع، آالخر آالفرع آإىل آنقله آيتم  آأن بطرفآآمه آت  آق آم آر آقبل

آخي آلوآتعرفآماذا آوهيآتود  آثونيتحد آآمأّن آآد آب آآربونه؟!آالعينها
آ:عنهاآوعنآاملدير

وقدآأزاحكآعنآآ،زوجتكآعلىآعالقةآباملديرآ)ف  ت ِحي ة( -
آ آحيرمهم آع آن  آي  آلِآطريقه آمبا آاملصونآآ،كوجود آآماا زوجتك
 !عاهرة

آحتاصرها آبكلماهتم آعليهاآقوت ضي آآ،شعرت آاخلناق
آآوحتصرها آشارعهم آآآ،امللتويآقالضي آداخل آالشآن آم آكل ارعآيف

آ آإليها؛ آآثونيتحد آيشري آعنها، آجحورهم خلفآآدونويرد آداخل
آيستجيبونآلهالصدى،آحىت ميلكآأنآآن آفم آآ،آالذينآالآيعرفوّنا

آال آللصدى آ؟يقول آإىلآآت آل آو آر آه آ! آوصلت آحىت آغمزاهتم وسط
املزعجة،آآاهتمطن آ،آأغلقتآالشبابيكآلتمنعآاهلواءآمنآنقلآهاتِآق آش آ

آ آبوجه آزوجها آضبِآق آن  آم آأتى آآهالكن آ، آعليهاآآال آأ آحرصت يبدو
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املائدةآدونآآوضعتآالطعامآكعادهتا،آتناولآلقمتنيآوتركآ،شيء
آأنآيلتفتآلكلماهتا:

آآ!؟يعينماآأكلتشآ -

آ آاليوم، آصامت ا آآرتفك آبدا آتسأله آمنآآاعم آأن تبادلوه
آ آآهالكن آحديث، آأخربوه آفلو آسؤاهلاآآ،تهابقص آتراجعت، سيبدو

امؤك آ آاكتفتآآد  آتتدآآ،صامتةآةيد آهِآن آت  آبِآهلواجسه، آترىآيده وهي
منآآته  آكعادتهآآخرآكلآشهر،آآآهابِآت آر آم آداخلآشنطتهاآبث اآعنآ
آواستأذنتهآأنآ آدكتورآالرجيمآال آقليآىش آم آت آت  آرقدهتا ،آفقدآأوصاها

آرد آبنق:آهلكن آبنصفآساعةآمشي اآعلىآاألقل،آ
 .يشماختس آأناآعايزكآكدهآ -
 .ةآللجسمالرياضةآمهمآ،سيآخِآامشآعشانآ -

آ حتتاجآآ،وجههاآق آش آت آنظراتهآاليتآآة آي آادِآف آت  آم آارتدتآثياهبا
آاليتآوقعتآبالفعل،آآرك آف آلت  آآهاد آح آو آأنآّتلسآ يفآتلكآاملصيبة

أنآّتدآطريقةآللخروجآمنآآد آيعرفآالن،آوالآب آآهأن آآداملؤك آآنفمِآ
له؟آسيقتلهاآوميزقآجسدهاآويلقيآآطخيط آهذاآاملأزق،آماآالذيآ

آالقمامةآآ؟!القمامةبهآيفآ حوهلاآيفآآآةم آو آك آت آم آ النظرتآإىلآأكوام
الرائحةآآ،أنفهاآبأصابعهاآالغليظةآتد آس آكلآمكانآيفآالشارع،آ

آ آجسدهاآآ،اقط آت آال آإليهم آانضم آما آإذا آبكثري آأسوأ وستصبح
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آ؛منآإخبارهآبأمرآكهذاآواج آر آحت آأنآزمالءهاآآم آأ آ،آلاملرته آالضخمآ
آرج آتقابل آأن آالصعب آالشاآال آفمن آأنآيف آببساطة آفتخربه رع

آعاهرة آآ!زوجته آاملشيآكثري ا، لتآعلىآنفسهاآحتامآهالكن آأتعبها
آالبيت آإىل آعادت آمسعتآآ،حىت آالشقة آباب آانفتح عندما

خليعةآآةأنثوي آضحكاتآعاليةآخترتقآغطاءآالصمت،آضحكاتآ
مصدرهاآحجرةآنومها،آفتحتآالبابآدونآانتظار،آفإذاآبزوجهاآ

آ آيديه آوبني آتعار  آل آتضحك، آفقطآفتاة آوجهها، آإىل نظر
آآ،تراجعتآللخلف آوهيآتسمعه آهاب آس آي آوأغلقتآالبابآعليهما
،آق آب آش آأصابهآآمال آك آتلكآطريقتهآآآ،شفتيهاآت آو آل آآ!وسطآضحكاته

جبسدهاآالثقيلآعلىآآت آق آل آأ آقدماهاآقادرتنيآعلىآمحلها،آآد آع آت  آلآ
آحىتآال آبصوتآمرتفع آالتلفاز آوقامتآبتشغيل آآتسمعالكنبة،

آ:شيئ اآمنآضحكاهتماآوهيآتدمدم
آ!النآصارآيعرف -

 *آ*آ*
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آليمألرهآسجائوالضابطآخلفهآيلتهمآآ،العنكبوتآيرقص
منآآال آإآشيءمنآكلآآعار آبينهماآآ(دمآ)وآ،ااآخانق آالقفصآعبق آ

آالعطنة آالباشا آمربوط آآ،خيوط آيكن آاملرةل آتلك كانآآ،ا
آ:،آقالآلنفسهامستسلم آ
 !؟ماذاآسيحدثآلوآقاومت -

آآد آمخ  آأ آ آبداخله آاملشتعلة آتصرخآداخلآآآلم آتأبالنار ذبابة
آ آآ!بيضأآعنكبويتكفن آأمنذ آعنكبوتهآآ(دمآ)ويام آقتل حياول
آ:قالآ،اتام آآفشلآهلكن آآ،املراوغ
آ - آيبادرآ،احي آآت آل آزِآما آبعدآل لآآ،العنكبوتآهبجماته

آ.فشلآبصورةآكاملةأ

آالسجائ آاملضيئر آمكان آله آتكشف آمصابيح آهو آد آع آة
آالدقيقةوت آآ،فاصيله آأعنكبوت آله آآ.رجلأآمثانِآسود آد آقِآف آي  آل

آمنآقبلآآيفآإحداها آآاِم آمعركة آأيدل آانتصر وآأآا،مجيع آآفيهانه
آدونآخسائراألعلىآ آبنفسه آآأمسكآ.قلآجنا آمنآ)آد م( بقطعة

آدل آو آي  آآهلكن آآ،ناعمآهس آم آل آم آآ،منآأثرآالغبارآتنطف اخليوطآقبلآأنآ
آشعور آ آلديه آوخصوص آآ،ايت آقِآم آا آطننيآالذبابة آحنيآيعلو آةد آع آم آ الا

آواستغاثاهتاآ،ملوهتا آاملبحوح آصوهتا آغري آشيء آمنها آيبدو آ،ال
اآبعدآأنآاليتآيسمعهاآكثري آآاتالزن آفهوآيكرهآتلكآآ،أصابهآاحلنق
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لكنهآتلكآاملرةآشعرآآ،بعدآيومنيآإال آآيتغري آفاجلردلآالآآ،طيتغو آ
آ.بالغضبآمنآأجلها

آيداع آالبارد آآباجلو آخفيفةآالعاريجسده آ؛برعشة
آ آوالذبابةآ بِآن آت  آرعشة آجبسده آاملشتعل آاملوت فتمرضآآ،بقدوم

 :يسمعآصوتآشيخهآ،معهآباحلمىآةاملنسي آالذكرياتآ
  ؟هل آو آياآ)آد م(آآإيهآيعينعارفآآنتإ -
 .ياآشيخآجدياسمآ -
  .أبوآالبشر)آد م(آآمشآاسمآسيدناآ،هل آو آجدكآبسآياآ -
آجدي.اطرآعشانآخآاينمس آأبوياآآ،معرفش -
 .أبوكآمحار -
 ؟سابآاجلنةآليه)آد م(آآطبآهو -
وهوآاحلمارآهيجيبآإيهآغريآمحارآآ!)آد م(آعشانآهو -

 !هزي آ

آشيخهآ آوبنيآعنكبوتهآ،يأتيه آبينه آلدمآآ،وحيول ينظر
آ:صدرهآيفيلكزهآبعصاهآآ،وازدراءآم آه آن  آبِآ

آ!؟ياآمحارأنتآسايبهمآيعملواآفيكآكدهآليهآ -

آ:ويشهقآقلبه)آد م(آآتنسحبآروح
آ!دينساعِآ -
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آعامرة آبيضاء آشجرة آالشيخآحنو )آد م(آآيرّتفآ،يشري
آ:نفسهآثوحيد آ
آ!ويقلقينآاللونآاألبيضآ!اأناآخائفآجد آ -

آ،يسقطآ؛رفيتعث آآأنآميشي)آد م(آآحياولآ،يدفعهآ،ينهره
آ آحىت آذهيبآ،اه آل آصِآي آيزحف آمبفتاح آمغلقة آبيضاء آ،حجرة

آبيضاءآطهاتتوس آ آفيخيتآ!اءمثارآخضرآآ!مثارآمحراءآ!وافرةآشجرة
آالعريضآاملغروس آليآ،خلفآجزعها آأوراقها أبيضآآال آيصنعآمن

آ:ببعضآالسكينةآهر آعِآش آفي آآ،ويزحفآعلىآجسدهآ،هي آر آع آحيجبآ
آ؟!أناآبالآذنبآالنآ؟!شيخيآأرأيتآيا -

لونهآآ،هآاجلوعفيلكزآآ،رائحةآالثمارآالطازجة)آد م(آآيشم
اجتهآطزآآر آسِآآتفضحآفهيآ،يهرِآغ آت  آآقطراتآالندىآ،متلفآالمع

آ.األفقآيفآليتجو آآالذييرقبآالذبابآآ،وميالدهآالقريب
آاحلائرات - آالذبابات آأمجل احللواتآآتهاأي آآلآنت  آن  آأ آآ!ما

آ!الكريهات

آيده آمن آبضربه آالضابط آآفيصحوآ،يقسمه منآ)آد م(
آ:حماولةآأخريةآيفعلىآشيخهآآويناديآ،غفلته
آ؟!فنيآأبوياآوأمي -
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آ:يلعقهآشيخهآبابتسامةآماكرة
آ!لكشميكنآما -

آ:امللتهب)آد م(آآجبنيآسيتحس آ
آ!وماآتراهآالنآليسآأناآ،أنتآحممومآوجائع -

الذبابةآتضيقآاخليوطآأكثرآعلىآآ،شيخهآويطريآريتبخ آ
آفالآ،(آدم)و آتنقبضآمنآآ،الرائحةآلم آح آت آي  آآيشمآجسده معدته

ويفيضآقرفهآحنيآيرىآعنكبوتهآميسكآالذبابةآآ،شعورهآبالقرف
آأسنانه آآيلصآوالضابطآ،بني آبالقضبان بيوطهآآيلقيآكيقه

آبالنشوة:يقولآالضابطآالسكرانآآ،داخله
آ!حبآتلكآالعيونآالعسليةآاحلاملةأكمآ -

آآينكف  آعنكبوتهآآيفآيسرحوآآ،علىآوجهه)آد م( أقدام
آ،ونظرتهآاليتآتدآجذورهاآداخلآجسدهآ،بشعرآخفيفآاةاملغط آ
آ آعيننيآّناأآد آب آآالآ؟لديهآان آعي  آكم آمن آ،ثالثنيآ،نعشريآ؛أكثر
ختوضآداخلآآ،اهلواءآتفحصهآاتذر آحممولةآعلىآآةعنكبوتي آعيونآ

ماآآ:نفسه)آد م(آآيسألآ!وتضحكآهب آق آث  آآلتتأم آآ،جسدهآاملثقوب
فقدآيسمعهآآ،ثانيةآرك آف آي  آخيشىآأنآمثآآ!؟الفرقآبنيآالرجلآواملرأة

فيفشلآكماآفشلآآ،بالفعل)آد م(آآلهآطخيط آكشفآماآعنكبوتهآلي
صابعهآكشبحآأمنآبنيآآعنكبوتهآيفر آآ.عليهطباقآاإلآيفمنآقبلآ
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بنيآيديهآسوىآذبابةآ)آد م(آآلآُيدآ،الوقتآاملناسبآيفآريتبخ آ
آ:وهوآيقولخذآيبحثآعنهآأآ،توت
آأنآ - آقادرة ورقةآآ!ال آفأعودآرجآالثقبآيفِآخت آورقةآواحدة

آشجرةآواحدةآتصنعآاملعجزات!

آشيئ آ آوجد آبنطال آداخل آيلمع آآخر آ،الضابطا
الكمنيآكماآكانآآيفلآيفقدهاآآ،ال آقليآر آك آف آآ!تهبطاقآ!"...آدم"

آالبدايةآ!يظن آمنذ ذلكآأمرآآيفوآآ،لقدآكانتآيفآجيبآالباشا
آأخري آ فنسىآكلآآ،هف آك آنظرآإىلآالذبابةآيفآآآ!احسنآفقدآوجدها

آالسابقة آلأليكتشفآآ،شهامته آيفآإنقاذهاآنه آهِآنِآع آي  آولآآ،يفكر
آيفآشيء آمآآ،أمرها آكان آأنه آاألمر آيف آما آغتاظ آكل آمن آةي آكِآل آمِآا

ميلكآمصريهاآبنيآيديهآحىتآوإنآآآ؛هك آل آمِآالنآصارتآآ،غرميهآهلا
آحتتضر آالصغريةآهباقر آآ.كانت آأجزاءها آلريى آعينيه إنهآآ،من
اآحىتآتلكآاللحظةآمدىآكراهيتهآأبد آآليتخي آلآآ،يكرههاآبشدة

آوآآ،هلا آبرازهآهييكرهها آحول آالوقوفآآ،حتوم آلتحاول آهترع مث
آوآ آشعورآوالعجيبآأيض آآ،شفتيهعلىآجفنه آأنهآالآحيملآحنوها ا
آفقط آآهاحيب آآ،اأيض آآهاحيب آآفهوآ،الكراهية آالقدر آالذيبنفس

آ،لوآحيتفظآهباآلألبدآمىن آيتلتلكآالدرجةآاليتآآهاحيب آآ،يكرههاآبه
آعيوّنا آاملرفرفةآويلتهم آللغايةآ،وأجنحتها آمثني آشيء آ،بيده

حىتآآ؛عليهاآاق آبِآط آم آآهف آك آيفآآآتل آظ آآ،وسيخسرآالكثريآلوآفقدها
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آانطفأ آسجائت آالزنزانة آلتقبع آالباشا آدامسآيفر آمو آك آت آآ،ظالم
بعدماآآال آجبوارآالسريرآبعدآأنآشعرآأنآغضبهآقدآهدأآقلي)آد م(آ
آبسببآآ،لبطاقتهآلتوص آ آهادئ آبنوم آينعم آأن آيستطع آل لكنه

آينهشآجلدهآ،أصابهآالذياهلرشآ وهوآآ،منآحنيآلخرآأخذ
آاملاء آآالذيآينتظر آالصباحآن آكِآل آآ،يأيتال آحىت آيأِت آل آ،املاء

آالبصق آيف آعارمة آرغبة لآآ،املريآآهِآيقِآرِآبِآآاألرضي ةابتلتآآ،فانتابته
عطشهآوآآ،اجلوعآمنآن آئِآت آبطنهآآ،الطبقآأمامهآيفيكنآهناكآطعامآ

آ:مسعآنفسهآيقولوآآ،كفهآآيفنظرآإىلآالذبابةآآ.غريآحمتمل
 لي أنت   ،ألبيضا ويرهقني اللحم الطري ،أنا جائع -

آ!حد الموت أشتاق إليك   ،الحلوة الكريهة تهاأي  

آبنيآ آيضعها آوهو روحهاآآص آت آمي  آآ؛أسنانهمثآرأىآنفسه
آحىت آأخذآيقلبهاآداخلآفمهآآ،الشهييفآطعمهاآآامستغرق آآ،هبدوء

آفرتةآيبقِآي آ آألطول آمستمتع آآ،طعمها آيبتلعها آأن آبانتهاءآقبل ا
آ!ردهكانتآتطاآاملزعجةآاليتآاتالزن آ

آ*آ*آ*
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آ آآعلي آآق آل آط آأ آملاذا آاالسم؟! آهذا ماذاآآ!)ف  ت ِحي ة(أيب
آأفتحآ آل آأيبآاك آع آفتحت؟! آآآ!يا آما آآتن آتك آكل آفتحه هوآمن

آوعشيقته آزوجي آألرى آاحلجرة آتشبهينآآآ!باب آأّنا واملضحك
آ آالثقيل، آجسدي آنفس آآماآهالكن آكثري ا؛ آوردة آاةط آغ آم آزالت

آ آآ،يِتيآالف آبالندى آمرضآآهاس آس آميل آيصبها آول آالسنوات، غبار
آزالتآترىآآحاتبتقر آالسكريآ آما آوزغللةآيفآالعني، يفآأقدامها

آآ،وتستطيعآاجلريآرغمآوزّناآالثقيلآاألشياءآدونآنظاراتآالقراءة،
آ آما آإذا آرشيقة آما آيوم ا آلتصري آالفرصة آأمامها آأن آت آع آب  آات  آكما

آ آوقلبها آليسآقاسي ا، آويضحكآبغنجآآر آح آرجيم ا داعبآوييقفز
،آبلآةاملر آلآيكتِفآزوجيآبتلكآآ،اهلواءآالذيآيلتصقآجبسديهما

آرأيتهآيفآحجريت آيفآالليلآأكتشفآآرتكر آآ،ما آالشقة، يفآأحناء
بالبطاطنيآاهلادئةآاليتآهتنيآمزاجي،آآفأتلح آفراغآسريريآالبارد،آ

آينأن آواملضحكآأيض اآآ،صخبآيفآالليلمزاجآامرأةآوحيدةآدونآ
الزمنآقادرآآ،إهانةآجسديآبنفسآراضيةآلأتقب آوآأستمتعآهبدوئيآ

خلفآأصواهتما،آحجرةآآت آك آحتر آرغبآيفآشيء!آأالآآُيعلينأنآ
آياآزوجيآالعزيزآوحدك النآهاص آنِآت آق آت  آأيامناآاألوىلآمع اآآ،األنرتيه
آحننآالذينآ،صغريةآفتاةمعآ آكنتآأظن، آكما آاملاضيآلآيرتكنا

آهبدوء آعنه حكايتآبنيآصوتآضآالصخبآيطغىآعلىآ،رحلنا
آيديكآوأنتآتقول:
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آآ.برفقآأمآ!ازرعيينآبرفقآداخلك -

آ آكنت  آاألولآك آل آل آد آأ آكم آطفلي آآ!يا آقةضي آالكنبة
آورغم آبراح، آداخليآواألرض آانبعاثك آتسع آتكن آل آ!ذلك

ملاذاآآآ!اقرتبتآمنآاملوتآالآأموتآمال آوك آأنآأموتآفيك،آآت آد آد آو آ
آآ!علىآإيقاظي؟آر آصِآت آآت آن آك آ آألآآاد آجآءسي آالصحو آحبييب، يا

خيربكآأحدآبذلكآمنآقبل؟!آالنآتوتآامرأةآأخرىآبنيآيديك،آ
آواستقرتآآسأحتس آآت آر آتسم آ آفجأة آاليتآغزتآوجهي التجاعيد
آ آآيِتآب آك آر آفيه، آالدواءآينبأن آآينر آك آذ آوت آتؤملين آأتناول آيفعلآآ،ل ماذا

وآيديآحنآكتحتر آالدواءآيفآجسدي؟!آملاذاآلآتقتلينآياآحبييب؟!آ
آوالآ آختدعه، آاملومسآاليتآبنيآيديه آأن آسأخربه مقبضآالباب،

آولنآأخربكآآع آب آت آت  آأنآآجتتحر آ آإىلآمكانآعملها، آالعجوز زوجته
أمامهاآإالآوتعرضآآر آمي  آآال آالآترتكآرجآكفتات آحيدثآهناك،آآاعم آ

آ!جمان اآملنآيطلبآومنآالآيطلبآمهاتقد آآاوأحيان آعليهآخدماهتا،آ
آّتلس آكانت آشورتآآباألمس آاهلوت آوترتدى آاملكتب، على

،آلكنهآي عجبآاجلميعآرغمآلاملرته آالذيآيكشفآحلمهاآاألبيضآ
آ آآ،زاملقز آمنظره آل آاملدير آخدماهتاآج آن آي  آحىت آيتآمرآآ،من ملاذا

آ آيا آعليِك آحبييبآبتلكآالطآ)ف  ت ِحي ة(اجلميع آسأترككآيا ريقة؟!
سآاليتآاحلظ؛آحىتآاملومآءسي آهذاآعقابك،آإنكآطفلآآ،املغفل

هباآإىلآالبيتآالآتكتفيآبكآوحدك،آرمباآتكونآاملشكلةآآت آي آت  آأ آ
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آأذينآعلىآالبابآأحاولآأنآ آع آم آس آت آأ آعندكآمنذآالبداية!آوضعت 
آ:بعضآالكلمات

 .أمكآياآبتآالكلبآقش آع آب  آ -
آآلبط آ - آاق آب  آشتيمة آآنتإ، ياآآكقِآش آع آب  آآتقول آمستكرت

 !؟)ف  ت ِحي ة(

آ آمسعت آهبذاآملاذآ:تساءلتآامسيحني آأبوها آأمساها ا
آ آالسخيف؟! آآلكين آاالسم آبينهما،آآدأترد آل آاللحظة آإزعاج يف

آاليتآنظرتآ آالفتاة آأّناآآآ،ببثآإل آنظرتآيفآوجه كنتآأعلم
 أنآيكونآهلاآنفسآاالسمآأيض ا.آبأتعج آولآآ،نسخةآمين

آ)فتحية(آآتعاىلآ - آتفعله آعم ا آسأخربك آحبييب؛ آيا إل 
آبالضبط!

آ*آ*آ*
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آ!؟كنتآآأينآ:آدم -
آ،حيملآأمانةآاهللآنساناإلأنآآف آرِآع آت  آأ آآ،أفكرآ:السجني -

أنآاخلليفةآأقلآآن آظ آت آهلآآ،علىآتلكآاألرضآخليفتهإنهآ
 .الآأنكرآأنهآعبدهوآآ!؟منآاملخلوف

 !؟يكفيكآذلكآأال آآ،آدمآامسيآ:آدم -
آآواملنطقيآداملؤك آآ:السجني - آفصيلةآآناأن آآلبالنسبة من

إىلآالنآآت آب آث آي  آدةآلآلغةآواحآثنتحد آفنحنآآ،واحدة
كماآأنآآآ.زةومي آتشعرآأنآلغتناآمجيلةآآأال آآ،أّناآلغةآالبشر

 أالآتشعر؟!آ،واحدآناإن آآ،لناآنفسآاملفردات
آآداملؤك آآ:آدم - آآ،إنسانآينأن آآلبالنسبة منآآك آك آيتمل آما

آ.بكآالآشأنآلآ،وحدكآكخيص آآشك آ
آآ،آدمآىع آد آت آآ:السجني - آأبوك آأمساك بسيدناآآان آتيم آلقد

آ.آدم
 .يجد آرضاءآمنآأجلآإآ،الآ:آدم -
آأيض آآ:السجني - آوستجد آجدهآي آمس  آآكجد آا آ،إلرضاء

آآ،وهكذا آأن آآأنآن آظ آت آمسكني آ)آد م( آاسم آأيب)هو
آ،لكلآكائنآِليآو آاأل آهوآهذاآاالسمآ)آد م(آآ،فقطآ(البشر

آبه آكائن آآفكل آتيآآآونوآدمي آآ،اجلديآ)آد م( آكثريون
ولألولآشرفآآ،ولألولآمكانةآ،ولباألآان آم آتي آتسميتهمآ
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 .ةو آب  آون  آ
آ،بصداعآبينصوتكآيصيآ،الآأطيقآاحلديثآمعكآ:آدم -

فاألهمآآ؛ليسآهلاآمعىنآةغبي آكلماتكآساذجةآكماآأنآآ
 .منآكلآذلكآهوآأنآخنرجآمنآهنا

 .النآخنرجآمنآهناآأبد آآ:السجني -
آ!حقريآ!سافلآ:آدم -

آلآآشيءكلآ آبصورة آفجأة هدأتآآ،آدمآلهايتخي آهدأ
آان آحول آصوت آآردِآص آت آآاليتآةي آفِآن آاحل آآ،تهي آوِآه آفعاالته بقدومآآريبش آا

آ آالبولآامللتف آالذبابآآاتزن آآ،الآيأيتآالذياملاء آآ،حولآجردل
آ آآهادئآشيءكل آيعرفآر آمي  آآ،ز آمستفِآبشكل )آد م(آآوقتآال
آ!فحسبآر آمي  آآ؟!قصريآ؟!طويلآ،حقيقته
آ،صداعآفقطإنهآآ،اآماآقلتهآلكلآأكنآأقصدآأبد آآ:آدم -

كماآآآ،لتلكآالدرجةآاليسآشديد آآ،صداعآعاديآبسيط
آهالكن آآ،سافلآكأن آآت آقل آلقدآآ!امطلق آآك آب آب آأس آلآآينأن آ

أنآتصبحآآ،فكلناآسفلةآبشكلآأوآبآخرآ،ةب آس آليستآ
آآاوحقري آآال آساف آمن آاإلطالقآح آصبِآت آآأال آخري آ؛على

آهذاآ آويقولون آالناس آإليه آيشري آاألقل آعلى فالسافل
آإليكآوالآيقولونآشيئ آآاأم آآ،لساف آأنآيشريوا أمرآآهفإن آا

أنآتعيشآآلختي آآ،اّنائي آوقدآالآيشريونآإليكآآ!سخيف
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طوالآحياتكآدونآأنآيشريآإليكآأحدهمآويقولآهذاآ
آينأن آوآآ؟!كمآهذاآمجيلآآىر آت  آأ آآ!السافلآاحلقريآيسريآهناك

أخربتكآآينأن آرغمآآامسكبآلآختربينآ!لآأقصدآإهانتك
ملاآاضطررتآأنآآ؛ينأخربت آلوآكنتآآ،علىآالفورآبامسي
أعشقهآوالآأستطيعآالعيشآآ؛أناآأحبآالصداعآ.كب آأس آ
آلوآكانآعنديآأود آآينلكن آ،آفأناآالنآبالآصداعآ،دونه
هلآآ!؟أحدآهلآيسمعينآ!؟هلآمنآأحدآهناآ!صداع

آ!؟منآأحدآهنا
آ؟ماآامسكآ،أناآهناآ:السجني -
آد آب آآفالآ،ال آأو آآثت آحتد آآالذيأنتآآ!؟وملاذاآتسألينآ:آدم -

 .وليسآالعكسآلكأأسأنآآل
آ؛ال آأو آآثتحتد آأنتآمنآآ،هذاآغريآصحيحآ،الآ:السجني -

 .أناآهناآ:فأجبتك
إىلآآثأحتد آكنتآآ،لآأكنآأعرفآأنكآموجودآ:آدم -

آصآما"!"شخ
آأيض آآ:السجني - آآثأحتد آكنتآآاأنا آكائن أنهآآر آصِآي آمع

 .شخصآما""
آأنكآكنتآآ:آدم - آمآثتتحد آمبا آ"شخصآما"ع وأناآ،

آكذلكأيض آ آالنآ،ا آحىت آيظهر آآ؛ول آثنتحد آفدعنا

t.me/qurssan



 آ.امع آ
 .إّناآفكرةآرائعةآ:السجني -
 .أناآآدمآ:آدم -
آآ:السجني - آآثأحتد آكنت آشخص )آد م(آآىع آي د آمع

 !اأيض آ
آآ،احق آآ:آدم - آنفسآاالسمآالفآهناك أريدآآ،حيملون

آشعريآد آب آآالآ!آةر آمِآ آلون آمعرفة قريبآآكصوت آآ،من
 !؟أينآأنتآ،للغاية

 .أجلسآعلىآكرسيآ:السجني -
آكرسيآ:آدم - آزنزانتك آكرسيآ!؟بداخل آعندي آليس

 .مثلكآلألسف
وكيفآكانتآحياتكآآ؟السجنآملاذاآدخلتآ:السجني -

آ؟قبله
وهذاآ)آد م(آآينألن آآارمب آ،آدخلتهآبالآسببآمنطقيآ:آدم -

 آ.هناآت آد آلِآو آآاآماآأشعرآأينأحيان آآ!قدري
آبغريآذلكآم آوهِآون آآ،هناآناد آلِآو آآناكل آآ:السجني - آ،أنفسنا

آآهلكن آ آآالذيالوهم آآ،احني آُيعلنا النساءآآ؟جتتزو آهل
 .لقدآتزوجتآوأجنبتآ،الكونآيفأمجلآماآ

 .النساءآمجيالتآ؛أوافقكآكين آلآ،لآأتزوجآ:آدم -
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آآ:السجني - آحلظاتآقليلةآآينضح آقد آأجل آمن بياتنا
آبواء آحننآساذجونآآ!ّتمعنا أنا جائع ويرهقني آ!كم

 .األبيض الطرياللحم 
 ؟كمآلديكآمنآاألوالدآآ!ستفضحناآ:آدم -
آصغار آآ:السجني - آتركتهم آفقد آأعرف آيهآ؛اال آمينال

الآآةأناني آآ!سيكربونآيبآأوآبدوينآ!األوالدآبقدرآحواء
آآ،أنكر آفطرتنا آمي كنهاآآاءحو آآلكن آآ!النهايةآيفهذه ال
 .ستغناءآعنآخدمايتاال

آحك(آ)يضآ.ألآأقلآلكآسافلآوحقريآوأناينآ:آدم -
آ)يضحك(آآ.اخلدمةآفقطآيفأناآآ،الآ:السجني -
 !مثلكآليتينآ:آدم -
آمسألةآآ،لتتعج آالآآستصبحآمثليآ:السجني - األمرآكله

آ!معيآن آغ آهياآآ،وقت
 .الآأحبآالغناءآ:آدم -
آ،عذابآ"بعيدآعنكآحيايتآ:إذنآسأغينآأناآ:السجني -

منآأجلآآاءحو آآ؛آقدآتأيتن آغ آآ،"تبعدنيشآبعيدآعنكآما
آالصوت آ،عذابآ"حيايتآ،ترياراآ،بعيدآعنك"آ:حالوة

 ."تبعدنيشآبعيدآعنكآما"آ،تريارا
 !الآميكنكآأنآتلكآامرأةآداخلآسجنآ:آدم -
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فتاةآآةأي آآريتذك آجبوارآالسريرآوهوآحياولآأنآ)آد م(آآمتكو آ
آفتاةآمجيلةآآهلكن آآ،مجيلة آ،أرعبهآاخلاطرآ،ط آق آشعرآلوهلةآأنهآلآير 

آال آالرجال آرأآد آب آآفكل آيفآوأّنم آواحدة آملرة آولو آمجيلة آفتاة وا
آآ،حياهتم آذاكرته آدهاليز آداخل آمجيلةآآشيفت آهرول آمالمح عن

آكثريات آلفتيات آفقطآ،حمفورة آيفآآ؛مالمح آمنغمستني لشفتني
آآقالآلنفسه:آ،قةضي آأوآّندينآبارزينآمنآمالبسآآ،روجآأمحر

آ - التفاصيلآآ،تآتلكآاملالمحآمنآقبلرأيآينأن آالآأتذكر
آيعرفه آال آالرجالاليت آسوى آالتفاصيلآآ،ا آأجهل آ!كم

آ آيكمن آأتذكرآآآ!التفاصيلآيفالشيطان آال كيف
آ!؟منآقبلآ!آألآيراودين؟الشيطان

آ آنظر آاملشكوك آميتآيناديآحيآ،أمرهآيفإىل آ!على
آ!؟احي آزالآأآهلآالآ؛القضبانآيفرأسهآآخبط

رائحةآآ؛خمتفس آرائحةآمسكآآ؛هص آخت آتشعآمنهآرائحةآالآ
يعرفآأنآالنساءآمجيالتآآالعجيبآأنهآ،وتاملوتىآاملشبعونآبامل

آبالآشيطانآل آظ آت آآهالكن آآ،بشكلآما آعامة آ:سألآنفسهآ،معرفة
آ آأنهآالآيعجبهآ!؟مجيالتآن آه آملاذا آلو آأنآآآ،ةباملر آآء آشيآماذا أو

آالكامل آالعجز آلدرجة آيعجبه آشيء آتر آآ،كل آمجيلةآآأن فتاة
آّتاهها آشعور آأي آينتابك آفال آأمامكآ،جبوارك آمير الفآآآأن
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فتشعرآأنكآآ،وتظلآيفآغيبوبتكآ؛الفتياتآاجلميالتآفالآتنتبه
أوآأّناآأعجبتهآلتلكآالدرجةآآ،واحدآيفآآن آآزوالتقز آآمثريآللشفقة

آاملثريةآآبكييآل آفظ آآ،للبكاءآدفعتهآاليت آإطاللتها آأمام آ،كطفل
آأحيان آآ:ويقولآبكيي آأطفال آبسخريةآآهيوآآ،االرجال ترمقه

آبقوةآ،واضحة آتسيلآعلىآوجههجآخبطآدماغه آ،علتآالدماء
آيفعلونآيا آواملوتى آاجلنة آيسكنون آيزالآآ،ربآالشياطنيآال أال

 !؟املوتىآميلكونآبعضآالدماء

آآأال آآ،وابتسمآ)جابر(آالسجانآلهتأم آ آما آضيتعر آيكفيه
هلآيظنآهذاآالسجنيآآ،رأسهآويشج آيزيدآمصيبتهآآ،لهآمنآضرب

آاقرتبآمنآ؟احلمقاءاألبلهآأّنمآقدآيلتفتونآملثلآهذهآالتصرفاتآ
آآ آنفسهآكي)آد م( آقتل آيف آغباؤه آيتسبب آآ،ال لوآآالذياألمر

آ آلن آاهتامآدوايرتد آحدث آواإلهالآ)جابر(آيف وهوآآ،بالتقصري
اآيوم آآريقص آفهوآلآآ،ظروفآةأي آحتتآآلنآيسمحآبهآالذياألمرآ
آواجبهواحد آ آأداء آيف آوجهآ،ا آأكمل آبقعةآآ.على آخلف وقف

آ آيراه آال آبيث آآ،(آدم)الضوء آكانت آفيهاآآلأو آتلك آيرى مرة
آ:مكانهآوهوآيغمغمآيفآدّتم آآ،املسجونآعنآقرب

 !الوحيدآابينآهإن آبلآآ!اتام آآابينإنهآيشبهآ -

منآاالسمآآدليتأك آآ؛حنوآبياناتآالسجنيآ)جابر(آهرع
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فابنهآآ؛امحدآاهللآكثري آآ(!...آدم)آ:أمسكآاألوراقآاالسمآ،والتهمة
آوآآ(!آدم)الآي دعىآ آلآير آآريتذك آهوآدمعتآعيناه آمنذآآأنه ابنه
آرهيتذك آالآآحولآخالفآوآخرآكلماتآبينهماآكانتآا.عامآتقريب آ

واّتهآآ،تركآامللفآمكانهآ،خيتلفانآعلىآكلآشيءآام آفه آآ،الن
آ.يباشرآعملهمطأط آالرأسآحنوآالزنازينآ

آ*آ*آ*
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عندماآحملتآحبيبنيآآفيتوق آالسائقآأنآآ)ن  ه ى(آسألت
آ:ثب آب آفسألتهاآآ)ف  ت ِحي ة(تآانتبهآ،علىآالكورنيش

آآ!نهاردةلاعلىآالبيتآآحةمرو آماآقولتيشآإنكآمشآ -

آ:ترحلآهيتوبيسآوآاألكلماهتاآعلىآسلمآآآ)ن  ه ى(تركتآ
آ.مشوارآكدهآتر آك آافت آ -

آآفتتوق آ آحىت آالكورنيش آرصيف منآآدتتأك آعلى
ألقتآنظرةآسريعةآعلىآالكورنيشآمثآجلستآآ،ابتعادآاألتوبيس

آ.جوارها

آمع آآانيتنفس آآحبيبان آمنكمشةآآ،ااحلياة آّتلس الفتاة
حنيآختتلطآآاألوىل آخجلآاللمساتآآ؛ويبدوآعليهاآاخلجلآال آقلي

آآ،األيدي آآ)ن  ه ى(اقرتبت آحىت آالواقعةآآفتتلق آأكثر الكلمات
آ!؟سيقولهآالذيماآآ،بينهما
آوحشتيينآ،حقكآعلياآ،تزعليشآماآ،أعشقكآ،أحبك -

آمقدرشآأعيشآمآ،مىتإشوفكآأهآ،ويق آغريكأنا آ،ن
آ.فيكِآموتآأب

ستصمتآوتبتسمآآ!؟وكيفآستجيبهآ!؟كيفآسيقوهلا
ستكشفآعنآغيماهتاآوتطارحهآالكلماتآآم آأ آآ؟!راضيةآبفارسها
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آأقوى آهو آطرحتهاآملِآم آل آت  آآ)ن  ه ى(وآ!؟مبا آوتعدل آاليتآ،بلوزهتا
يهمسانآبصورةآآ؛يفآالنهايةآشيءلآيصلهاآآ؛أذّناآعنهماآ ختب آ

آجلآ،ةز آمستفِآ آيف آاعتدلت آلتصبح آتام آآيفستها آآ،امواجهتهما
آ آوهو آالفتاة آظهر آعلى آبفة آتتحرك آيده إىلآآهايضم آكانت

آ:تتساءلآهيحتملقآيفآحركاهتماآوآآتظل آآ،صدره
 !؟ديماهلاشآأبآ -

آحنيآالحظتآنظراتآآدتّتم آ آمكاّنا آ)ن  ه ى(الفتاة
آكطرف آمعهما آواملندجمة بعضآاهلمساتآكانتآآ،زائدآالكاشفة

آب آح آر آم آفليسآآ،املراقبةآاملستمرةآحتتآماأّن آآكافيةآلتخربآحبيبها
آآ،بالغرباء آحفيظة آأثارت فاقرتبتآآ،الغاضبةآ)ن  ه ى(هساهتما
آوآ آبنظراتآالسخريةآهيأكثر آلالنطالقآ،حتدجهما آدفعهما آما
آ:تغمغمآهياليتآحلقتآهبماآوآآعنآالسوداءآاجملنونةآابعيد آ
 !بتعملواآكدهآيفآالشارعآ!زبالةآ!سفلة -

آ)ن  ه ى(ومشلواآآ،ىآالكورنيشآانتبهواآللموقفعلآةاألحب آ
آالتصقتآبعيوّنمآ،بنظراهتم آالعجيبة آ،حنافتهاآ،طوهلاآ؛تفاصيلها

آآيبتهاچ آاستعارهتا آكأّنا آتبدو آحيثآآهيآنم آاليت آمنها؛ أقصر
آآ،لةمبل آنقراتآعلىآأرضآآةد آعِآتبدوآأرجلهاآكأرجلآكتكوتآينقرآ

آباهتة آوألواّنا آقدمية آموضتها آأن آأيض آوالآ،كما آتكنآبلوزة آل ا
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جاءآآش آح آو آآع ي  ين  آفيشبهانآآنااحململقتآهااعينآاأم آآ،ال آأفضلآحا
 .اآيفآظالمآدامسدوم آآمتب وحشآآ،اللحظةآعليهميفسدآ

آأمامآنظراهتملآتصمدآكثري آ آآ،ا آدتوتأك آمللمتآبلوزهتا
حتفظآخطواهتاآباألرضآآآهيوآآاوانطلقتآبعيد آآ،أنآأزرارهاآمغلقة

 !االختفاءآالنآتود آآكمآآ،الآتتعثرآكي

آيفآآاكثري آآآت آد آترد آ آحبيبنيآآخرين آّتلسآجبوار آأن قبل
آ آبعيد آآرىخاألالناحية آالكورنيش آالعيونآامن أمسكتآآ،عن
آ آاهلاتفآعتوتصن آهاتفها آيف آمعآآ،احلديث آحديثها بدأت

آنيبينماآتنتقلآنظراهتاآبنيآالفتاةآوالشابآاجلالسآ،شخصآوهي
ةآتكشفآأسرارآعشقهماآوتنقلآماآنظراهتماآحتملآملعآ،جبوارها
آ؛يفصلهماآعنآالعالآازجاجي آاآذراتآاهلواءآتصنعآحاجز آآ،ل آي  ق آلآ

آ آيلحظا آل آأّنما آآ)ن  ه ى(حىت آبدت آغريآآآةخفي آاليت كعفريت
علىآآ)ن  ه ى(فابتسمتآآ،ضحكتآالفتاةآبصوتآمرتفعآ،مرئي

أذنآآيفتسمعهآيهمسآآهيفقدآشعرتآبسعادةآوآآ؛أثرآضحكتها
آ:فتاته
آ!عشقكابآ،ياآشيخةآكيزعل آآاللييتآبآبخيرآ -

آ:منآمكاّناآ)ن  ه ى(آترد آ
آ!)آد م(آببكآيا،آوأناآكمانآببك -
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آ آللهاتف آآ،يدهاآيفوضحكت آالفتاة آاليتفابتسمت
آآ،مسعتآضحكتها آبتلكآآ،الرحيلآ)ن  ه ى(قررت آاكتفت فقد

ذراعآآطتتأب آآهيوآآ،ذراتآاهلواءآالصلبآيدهاآبنيآبتقل آآ،اجلملة
ابتسمتآآ،تركآاهلاتفآوأسرعآللحاقآهباآالذيآشخصهاآالوهي

آ:سألتهآ،معهآبطواتآثابتةآكتوحتر آلهآ
آآدم - آيا ياآآكيزعلِآآبآبيتآالليخيرآآقول آآ!؟أنتآفني

آآ.ةشيخ

آيرد آتكرتثآكثري آآ،فلم آل آحنيآملعآوخصوص آآالكنها ا
 .صمتآيفوابتسمتآآ،عليهآت آربت آآ،عنكبوهتاآمنآكمآبلوزهتا

 *آ*آ*
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آأعرفآشكلكآكيفآسنهرآآآ:السجني - آكنتآال بآإن
آالن آآ!؟إىل آصديقيآي آحتمِآالسجن سنظلآآ!يا

 !منآاليأسآال آينقصكآقليآ!مساجنيآلألبد
آ!نسانإآينن آأقسمآباهللآأآ!أناآإنسانآ!فأآ:آدم -
وأناآأعرفآآ،علىآاألرضآاإللهآل آظِآآاإلنسانآ:السجني -

أمثالآآملاذاآخلقآاهللآ،احق آآينحيري آ،آلكنآماآحجمهآاتام آ
آيآ!؟هؤالء آبينهتمنآيفآضعينملاذا وبينهمآآصفآالطريق

آ!؟اءه آل آالب  آببساطةآآةنساني آاإلآعنيمد آوهمآيرتحنونآ

آيراقبهآ،ريفك آآقليال آ)آد م(آآصمت آهل آكظِآآ)جابر(آبينما
بطريقةآآ،يقفآخلفآبقعةآالضوءآمباشرةآ-السجناءآاآباقيتارك آ-

آآالآّتعل آحىتآ)آد م( آطبيعتهآيظل آيراه آتستآ،على طيلآوعندما
آآنظرة آوقوفآيف)آد م( منآآانهسج آخيجلآآ؛)جابر(آنفسآاّتاه

آ آاملراقبة آآ،التفاصيلآألدق آآةاملستمر آتلك آهتمآآاليتالتفاصيل ال
ثيابآالسجنآآيفيراهآآ،فالتفاصيلآختلقآابنهآالوحيدآ،غريهآاأحد آ

فيستجيبآماآآ؛ويصنعآإمياءةآبوجههآ،ُيلسآالقرفصاءآا،مكسور آ
قدآيتلوثآجلدهآفالآآ،رتهمؤخ آمنآآاي آن  آب  آاآلينسابآخليط آآجوفهآيف

آماء آوحيدتنياسريع آآ)جابر(آينصرفآ.ُيد آوتبقىآعيناه آعلىآ،
د آآ،أعتابآالزنزانة آ:نفسهآثحي 

آآ.الآي دعىآآدمآفابينآ،لكنهآليسآابين -
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آ:ليقولآاآيعودلكنهآسريع آآ،االقرتابآعنآامألي آويكفآ
آ!؟وماذاآلوآكانآي دعىآآدم -

آحن آاخلطوات آمرتعش آالزنزانةيقفز آآفريىآ،و يفآ)آد م(
أكثرآليعرفآآ)جابر(آيقرتبآ،بالآمالمحآاالزنزانةآمتكوم آآةأرضي آ
آ آآالذيما آهذه آعلى آكان؟ةالوضعي آيفعله آآ! يدندنآ)آد م(

آآ،بكلمات آآرويتذك آيقرتبآأكثر آعود آآالذيابنه وأخذآآااشرتى
لآيكنآلولدهآآ،)جابر(آعليهآبعضآالوقتآقبلآأنآينهرهآبيتدر آ

والعندليبآالآآا،أنآيكونآعندليب آآار آصِآم آكانآآآهلكن آآ؛ل آمجيآصوت آ
آفتتوق آالآآاليتاألبوابآآ.يشبهآصريرآاألبوابآواءآبنشازيقطرآاهل

آآ.عودهآموحيط آآ)جابر(آعنآاحلركةآالدائبةآحىتآخيتنق
الآآالذيآلوآعادآابينآ!؟)جابر(آآملاذاآفعلتآذلكآياآ -

آ.آاجديد آآالهآعود آآشرتيسأ)آد م(آآدعىي آ

تقليدآأمآكلثومآآال آُياهدآحماوآآ،العندليبآلآييأسآلكن آ
مألتآأرجاءآآ،"عذابآبعيدآعنكآحيايت"آ:حىتآتنقطعآأنفاسه

تآتلكآالتصرفاتآكمآكانآآ،الشياطنيآهاربةآتفر آحىتآآاماحلم آ
آباألمس آغضبه آآ!تثري آالن اعتلتآآ.يهبكِآوت آآكهضحِآت آلكنها

آ آالزنزانآ،)جابر(آد آخ آدمعتان آمن آرفعآ،ةاقرتبآأكثر )آد م(آآلو
آ آمرةآنسيتمك آرأسه آألول آرؤيته آير آآ.من آل آفرتة آالسجنيآمنذ

t.me/qurssan



آاأمر آآص آع آي  آلآآالذيآ(ا)جابر آآلكن آآ،هذهآهيآالتعليماتوآآا،أحد آ
التعليماتآجعلتآآ،يستطعآأنآمينعآنفسهآمنآاالقرتابآلآاواحد آ

آأبطأ آتوقفهاآهالكن آآخطواته آأذنهآ،ل آليسرتقآبآألصق القضبان
آي قالالسمعآإ بصوتآآن آدِآن آد آي آآل آوظ آآ،)آد م(آلآيشعرآبهآ،ىلآما
آ".ماآتبعدنيشآبعيدآعنكآ،عذابآ"بعيدآعنكآحيايتآ:مسموع

آيشعر آالبآ)جابر(آل آحجرة آيقتحم آوهو آ،اشابنفسه
آ،األمرآخطريآن آأ آآد آب آآفالآ،اواقف آآب آهِآي آآجعلآحضرتهآالذياألمرآ

آ.هناكآمصيبةآقدآحدثتآبالفعلآن آوأ آ
آ!؟هحصلآإيآ؟!)جابر(آخريآيا -
آ - آبتعملوا آليآآاي آفِآإنتوا آديهكده آللدرجة آرخيصآآ؟! أنا

تسجنواآآ،يتآأمرآواحدماآعصآدهآأناآعمريآ!؟عندكم
آانفراديآيفوآآ!؟ابين آآإيديوبآ!حبس كلآآآبهأعذ آأنا

آ!العذابآده

آهبدوءآستلقيي آيندفعآ،الباشا آال آحماوآآ(متول)آبينما
آ.فقدآأعصابهآالذيآ)جابر(آهتدئة
آد آخ آ - آه آكدهوهد آآ(متول)يا آملونآ،يه آآ،وشربه آربآتِآع آه آأنا

آعشانآماآنفسي آأخلصآآ)جابر(آمسعتشآحاجة من
آآ.حناآليناآحدودآيفآالصرببسآإآ،الناسآهنا
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آ آيسحبآ(متول)خرج وسطآصرخاتهآآ،(ا)جابر آآوهو
علىآآتوحيدآاهللآوالصالةوبآ.أخذتآترنآلفرتةآخارجآاحلجرةاليتآ
كانآالباشاآيشربآآآاملكتبآاملغلقآيفوآآ،ال آقليآ)جابر(آهدأآالنيب

آ:قهوتهآوهوآيغمغم
آ!ابنآالوسخةآدهآلآمزاجيآعكر -

عرقهآآميسحآلهآ(متول)آل آظ آوآآ،يفآاخلارجآ)جابر(آلسج
آوجههآالذي آمقربآ(متول)آ.غسل ويعرفآعنهآآآابرجلآصديق

آا.كلآشيءآتقريب آ
آزييآآ)جابر(آآياواهلل - آدلوقآ،ابينآابنك آهو يفآآيتبس

آأحسن آشكلكآحمآ!مكان مضغوطآآنتإآ،جازةأتاج
آإآقوي آلدرجة آتشوف آاملساجنيآلعي آنك آدولآمن
آ!حىتآهمافيشآفيهمآحدآشبهآ!ابنك

آا آنشيج آآل آوظ آآ،اعالي آآ(ابرج)رتفع معآآج آت آر آي  آجسده
آ:ّننهاتهآالعالية

آحيصلآضنيعر آم آكلناآآآ،حادثةآ،)جابر(آدهآقضاءآربناآيا -
آباهللآ،أيآحاجةآنال آآخليكآمؤمن وبعدينآآ!خيأيا

آ آالآلتزع آأنت آوحضرآآنهاردهالباشا آبيحبك والراجل
آ!؟والآايهباهللآمشآمؤمنآآنتإآ!جنازةآابنكآبنفسه
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آ.(متول)ياآآينبيحب آماآكنشآ -
آ!حدآاهللوآآ،يفآنفسكآهحرامآعليكآماآتعملشآكد -

آ آواحدةآ(متول)لآيرتكه آللباآآ،حلظة آاعتذر آأنه شاآكما
آصديقهآاعم آ آكيآطوتوس آآ،فعله آآله آعلى مدةآآزةجاإحيصل

آ.لرييحآأعصابهآأسبوع

آ.(متول)ماكنشآطايقآالبيتآياآ -
آكده - آكلهم آأوالدناآآآ،الشباب آوبني آبينا آبتحصل كلنا

آ.مشاكل
آ!سجنآهحاس آكانآ -
آ)جابر(آياآال آع آت  آ - آهسيبكآآ،البيتآلكص آو آه آ، مش

آ.لوحدك
آآابين - آقاصد آكأنه آمقصدتشآآ،بينيعذ آسابين آأنا بس

آ.اليشآحدمآ،أناآبقيتآمقطوعآماليشآعيلآ،أزعله

آآر آُي  آآ)جابر(آكحتر آ آوهو آمنوقآديرد آأقدامه آ:بصوت
آ!عذابآبعيدآعنكآحيايت

آ*آ*آ*
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آ،املصنعآوهيآتزعقآيفآاملوظفنيآ)ف  ت ِحي ة(منذآدخولآ
آ آاحلجرات آآهموتت آتقتحم آاألدبآالسفالةب )اجلميع آ(،وقلة

آفقدتآعقلهاآ)ف  ت ِحي ة(يقولونآآ،تلكآاملرةآمتلف اآديرتد آالصدىآ
آ!الظمأآيرويوالآآالواقعآغري آي آوتسريآخلفآالسراب،آوالسرابآالآ

آ آإقناعها آيف آحماوالهتم آآهبأن آستفشل آلفتاة آأثر آكماآهاه آتشبِآال ،
آسيسقطآقسمآزوجهاآأرض اآوهوآيقول:

آ!كخنتِآالعظيمآماآواهللآآ -

خارجآرأسهاآآج آهت ِآستسريآخلفآأسرابآالذبابآاليتآ
ةآظ آق آي  آت  آم آآيهاقِآب آفت آحتومآحوهلاآوتأخذآدورهتاآيفآوهجآأسودآداكن،آ

آ آالوقت، آف ت ِحي ةفآ؛اهلواءآاتبذر آآقةاملعل آالكلماتآآعتتسم آطوال
آعاهرة. آباحتواء آلبيتها آتسمح آقهوةآلن آفنجان آمن آ؛تنتهي

آغريه آآفتطلب آحتافظ آحىت آالسوداءآآ،يقظتهاعلى واهلاالت
آالدوائرآآالفآتصنعآآتلتصقآجبفنيها آاآؤب آؤ آب  آمركزها لشاردآعينها
الصباحآعلىآأحد،آكماآأّناآلآآاتحتي آفالآت لقيآآ؛يفآمكانآآخر

آبهاُين آآال آحتزعقآيفآاملوظفنيآحنيآيدهسونآالورد.آوجدتآآد آع آت  آ
الناس،آحيثآانتزعتآبعضآالزهورآمنآبنيآاحلشائشآدونآأنآ

زرع،آوضعتآفيهآبعضآالطني.آآأص يصينتبهآأحد،آوغرستهاآيفآ
لوان اآمتلفة،آأخذتآتسقيهآكلآيومآبعدآكانآالوردآكثري اآوحيملآأ
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آ:دترد آأنآوضعتهآعلىآمكتبهاآوهيآ
آ؟!زرعآأص يصأيآأرضآأضيقآمنآ -

آدونآأنآ آأمامها آدع آي  آ،آلآس آت  آصارتآامللفاتآأكوام ا
آ آغري آآ)ن  ه ى(هناك آأعمال آبكل فآدمآآالعاملني،آش ؤ ونتقوم

آآخرآ)ف  ت ِحي ة(وآ،بمتغي آ آعال آيف بصورةآآاوزّنآنقصيآ؛تائهة
بالآرجعة،آالآأحدآيراهاآتأكلآآآتهاشهي آحيثآذهبتآآ،مستمرة
هناكآمنآيقتطعآآكأن آآف آخي ِآ،آوجسدهاآقبلذيآمنآآكانتآآكما

آّناإيقولونآآ،الوشوشاتآتعلوآ!قطعةآكلآيومآلاملرته آمنآحلمهاآ
حيبآالبدينات،آوهاآهوآقدآآد آع آي  آفاملديرآلآآقاسيةآةي آم آحلِآختضعآ

حنيآنقصآوزّنا،آظهرآمجالآعينهاآآي آفِآاخل آآة()ف  ت ِحي آظهرآمجالآ
آآ،الواسعة آل آالذي آجسدها آوبياض آالفاتنة، آد آع آي  آومالحمها
آالعاهراتآبديناتآوال آمرته آ العاهراتآحنيفاتآآ!بدينةآ)ف  ت ِحي ة(.
آوآ!حنيفةآ)ف  ت ِحي ة(و آقبيحات آ!قبيحةآ)ف  ت ِحي ة(العاهرات

آو آمجيالت آآ!مجيلةآ)ف  ت ِحي ة(العاهرات مدامآآن آه آالعاهرات
 !)ف  ت ِحي ة(

آ آآ)ف  ت ِحي ة(آيجشِآن آارتفع آآآدترد آوهي آما يفآآيسريكل
آبهآالفتاةآاليتآتطاردهاهاي آأذن  آ تغلقآآ)ف  ت ِحي ة(وآ،؛آوكلآماآختربها

آ آإلبعادها، آيائسة آحماولة آيف آوالنوافذ آماآآهالكن آاملكتب سريع ا

t.me/qurssan



آكطفلآ آشوكوالتة.آأحدهمآبقطعةآيهرِآغ آي  آتستسلمآوتسريآخلفها
آآ)ف  ت ِحي ة(تطريآ خلفآالسرابآالذيآآف آرِآت آوالآتكرتثآلشيء،

آوالآآن آزِآي آ آترتوي آبالشمسآفال آكأسها آفتمأل آماء  آّتد آأن دون
آ:تظمأ!آوالفتاةآبارعةآيفآاإلغواءآماآإنآتنادي

آ!سأخربِكآاحلقيقةآ؛إل آتعالآآ -

آرأسها آتدفس آاحلقيقة؟! آعالي ا،آآويعلوآ،وما نشيجها
اآتعلمآهيوآ آآجي د  آحال آيعجبه آال آاملدير العاملني،آآش ؤ ونأن

آ آبصوص آّنائي آفصل آقرار آاليوم آأصدر آ(آدم)حيث آاأم آ.
آيفآأمرهاآبعد.آلنآتنتظرآحىتآيفصلها،آالآتيآبِآي آبالنسبةآهلاآفلمآ

آآد آب آ آوانطلقتآحنوآآ،ل آح آمنآوجود آ)عزيزة(قامتآمنآجلستها
تاةآاجلديدةآحنيآصديقتهاآالقدمية؛آستسأهلاآهلآكانتآتشبهآالف

ماآي قالآعنها؟!آهلآشاركهاآآال آهلآفعلتآفعآ؟!هان آسِآكانتآيفآ
املديرآمشسهاآاملختبئةآأسفلآمالبسها؟!آوإىلآأيآمدىآانطفأتآ

آ آإىل آجلست آوكيف؟! آومىت آيديه؟! آصارتآآ)عزيزة(بني اليت
  :ةغريآحمسوبةآيفآالونةآاألخريآآ)ف  ت ِحي ة(منتبهةآوقلقة،آفحركاتآ

 !)عزيزة(ياآآنيآج آت آه آآأنا -
 ؟!مالكآياآحبيبيتآ!)ف  ت ِحي ةعليِكآياآآبعدآالشريآ -
 أناآكنتآبلبسآإيهآوأناآصغرية؟ -
 مبعىن؟ -
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 كنتآبلبسآقصري؟ -
 .كلناآكناآبنلبسآقصري -
  لبستآاهلوتآشورت؟! -
آيفآ - آ)وانفجرت آچيب آاهلوت آبنلبس آكنا آإحنا ال

 آ!الضحك(آأيامآبقى
 طبآواملدير؟! -
 ماله؟! -
 جبتآلكآسريته؟ -
آ - آالآنتِآاما آآتِآع آطل آلي آوالدآعشاآكبيحب آآنهاعليه ن

آ آآلوايبط آالكلب آزيتّتو آاآوأديكيآ،ختينةآعليكِآيقولوا
 .بسببآاإلشاعةآدي

  يفآالشركة؟آين آمِآشوفِتآحاجةآوحشةآ -
اآياآ -  !)ف  ت ِحي ة(أبد 
آ - آآكقال آطبآحد آحاجة آبعمل آشافين آمعآإنه وحشة

 املدير؟!
آكده؟إ - آدماغكآبالناسآليه آشاغلة نِتآإآوبعدينآ!نِت

آوالالآكهيعرب آهآالليآإيمديرآآ؟!يهكدبتكآوالآإآآصدقتِآ
آ آالناسآماتركزيشآ!يوزي آآكزي آيبصآلواحدة آمع الليآ،

 .مشآهيسرتيحهريكزآمعآالناسآ
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 !الليآمركزينآمعاياآم آه آ -
آدهآموضوعآقدميآوماحدشآفاكره! -

آ*آ*آ*
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آإىلآوجهيآيفآاملرآة آآ:أنظر 
آ - آالقبيحآ،السوداءآ)ن  ه ى(أنا آبهعجِآأ آآينلكن آآ،ةالصلعاء،

آ.آرغمآكلآشيء

أنظرآإىلآآ،القابعةآيفآاملرآةآباستعالءآوثقةآ)ن  ه ى(أرمقآ
آ،آوأسأله:ثب آب آالصغريآآير آسِآ

آ؟)ن  ه ى(ياآصغريي،آوقلآلآكمآتعجبكآآباقرتِآ -

آآآت آخفض آ آحنو آأنفاسيآآاملبسوطآيف آك آرأسي فلفحته
لقدآفقدآآ،لهاوتقب آبأرجلهآتداعبآراحةآيديآآت آس آأحس آ.آةاحلار آ

خلعتآآ،فهمآسبعآأرجلآفقطآ؛)ف  ت ِحي ة(واحدةآحتتآشبشبآ
وآفاقعآيبدآ(فوشيا)جديد،آلونهآآ(داخلي آآب طقم آ)ثيايبآوجلستآ

آالمع اآعلىآسوادآجسديآاملنقرش!

آليهنأآصغرييآ آآش آع آبِآباتتآحجريتآمغلقةآدوم ا؛ مظلم 
آاشرتتآ آمجيلة آوامرأة آآةد آعِآداف  آجسدهاآةداخلي آأطقم آليبدو ؛

ملساءآناعمةآتستقبلآخربشاتآأرجلهآآصحرائيآ،بنيآيديهآمثري ا
آمنآآةاخلشنآالسبع آالقادم آبالسيل آالعارم آالفرح آالفرح، هبزة

آ آهيآمجيلة! آكم آالصحراء آالذيآخيرب آالسيل آت آابتسم آاألعلى،
 .النظرآعلىآنسخيتآاجلديدةآت آل آط آوأ آللمرآةآ
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آيليلعارية،آمثآألقيتآآت آر آصِآحىتآآخلعتآثيايبآكاملةآ
؛آفالآيراهآسواه.آييِآر آع آاملالءةآألخفيآآإل آآت آد آوشد آعلىآالسريرآ

بنيآثناياآجسديآآياخلشنةآوجسدهآالصغري،آُيرآآبراِشفهانطلقآ
آ آاليت آاخليوط آقليآدت قي آويصنع آيفآال آحركيت آعيين آأغمضت ،

آبكيتآوصرختآكاجملنونة:مثآآ،استسالم
 !يزعلكآياآشيخةآخيربآبيتآالليآ:قول آ -

ينطلقآآوسطآصوت آيآالنحيلآالرماديآارتعشآجسدآ
آآاملرّتف:آيمنآداخل
آ!ميالدِكآبنيآيديآنتظرأوآآاءحو آياآآكِآأعشق آ -

آ*آ*آ*
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آآلآدتأك آ آوجدتآابينموت يفآآعقن آت  آآزوجيتآحني
آكعادهتا آخطوايتبآت آس آح آأ آآ،املطبخ آآهالكن آآارتباك آ.ثتكرت ِآل

آمبحوحآةالتحي آآت آي آق آل آأ آ آبصوت آفغمغمت آآآعليها آد آق آف  آكغراب
آاآلونهآت آه آوب  آآ،صوته آ،األسودآللجلبابآراملتكر آلغسيلآمنآأثر

آالشبشبآفظل آ آ،منذآالوفاةآاألسودلآختلعآآ،الداكنآبربيقهآأما
لباردآاآسريريآت آارتقي آآ.إل آنشغلةآمباآتفعلهآدونآأنآتنظرآمآتظل آ

آ.داخلآصدريآالوسادةواعتصرتآ

آ!؟بكآماآلينلتسأآيتهلآستأآ -

آ آ،املسجونآتاملي آآابينآ،اليومآأيتآابينرآآأين آسأخربها
أسوأآآلقدآفعلت آآ!؟ات آي آم آآن آجِآس آت آالدنياآأسوأآمنآأنآآيفهلآهناكآ

علىآآتسمرتآعينايآ.ونفسآمطمئنةآهادئالكونآبقلبآآيفماآ
قطآفوقآشعرتآللحظةآأنهآسوآآ،املتهالكآقاملشق آسقفآاحلجرةآ

آجسديمثقلآبالركامآوآآصدريآ.هلكتآبالفعلآقدآوأينآرأسي
آدعىالآي آآالذيآابينآأن آإخبارهاآآهلآميكنينآ.حتتآاألنقاضآن آيئِآ

آ آآيشبه)آد م( آمنآاآينأن آوآآ!؟اتام آ)آد م( آالباشا قتحمتآمكتب
الولدآآ،عودآالولدآاشتد آمنذآآاحللوةآيِتآاب آر آغ آياآآاكثري آآآتِآتغري آآ.أجله
آحماوالتآآآالذي آبعد آبالغة آبصعوبة آأكثرأتى آوأطباء لآآ،كثرية

اختلفتآمعهآآمال آك آآ.وحدكِآآإجنابآطفلآإالآإلرضائكِآآيففكرآأ
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آتافه آأمر آالصعبآتِآف آوكف آآ،غضبتِآآ؛حول آالسؤال ماآآ:عن
آاتلكنيآطريق آآنكِآتدرينآأآأال آآ.ؤالآومنوتآمعه!آميوتآالس؟بك آ
آآاثقب آآ،للداخلآانافذ آ آمنه آقليبآيدكِآآد آم آتستطيعني آلتمسكي

آأصابعكِآ آبني آآ،وحتركيه آلو آتقتلعينه ثقبهآآنيمِآأل  آوت آآتِآئ آشِآوقد
آآ،ببعضآاخليوط آالبدايةآت آارتضي آلقد آلفالآُيآ؛ذلكآمنذ آوز

آمشيئتكِآ آعلى آالن آياآآكِآلكن آآ،االعرتاض آرحيمة آتكوين ل
اآجرحيآت أل  ِمي،آلآيِتآاب آر آغ آ آيمِآل آع آت  آ،آولآينزفآفماآزالآثقيبآجي د 

آتدفنينينآآةالبشري آ آأآ!احي آآكيف آرحيم آلن آآخربكِآوأآمعكِآآاكون
كلآماآآآفأناآلآأقصدآ؛الكثريآد آو آأ آلآأكنآآ!ليوماآكيفآوجدته

آلألسفآماآزلت آآ؟!!آماآبكِآ؟احللوةآيِتآاب آر آغ آماآبِكآياآآ.معهآفعلته
آ!علىآالسؤالآالصعبآاقادر آ

آزوجيت آبقميصآآهيوآآدخلت آيفآتنقبآان آنِآاب آمسكة
آد آس آوت آآ؛سأهلاآأنآختيطآثقيبلوآأآت آد آد آو آآ،األدراجآعنآإبرةآوخيط

نظرةآوأناآأتلملآآعلي آألقتآآ.فالداخلآمهجورآ؛الطريقآللداخل
آ:باخلروجآقبلآأنآأباغتهاآتوه آآ،سريريآيف

 .النهاردهآابنناأناآشفتآ -
 آ!إيه؟بتقولآآأنتآ!؟إيه -
 .مسجونآشبههآاخلالقآالناطق -
 ؟يهوعملتآمعاهآإآ!هآ -

t.me/qurssan



 .يهآيعينإآلمِآع آه آوالآحاجةآ -
 .كنتشآهتعملآحاجةاآمآ،حىتآلوآابنك -
آ،بسببآاملوضوعآدهآلنهاردهداهيةآاآيفآوحر آه آكنتآأناآآ -

آآ،دخلتآشتمتآالباشا آهلل آ،يفظروآآىراع آبسآاحلمد
 .علىآخريآوعديت

آآيفشواتآبردهآمشآبيفرطواآاالبآ،علىآخريآيتعد آالزمآ -
 !كالهبمآبالساهل

آ،ماآهوآابنكآزييآآابين!آدهآ؟كدهآليهآآافي آآبتعمليآنتِآإ -
 .يهإآقدآبيحبينتهآوسألتيهآهيقولكآهوآقامآمنآتربآلو

آ،مياأمآهتتز آآةالزجاجي آوأناآأرىآصورهتاآآعيدموآآابتلعت آ
آقبلآطوالآحيايعينآيفرأيتآ آمن آأرها آل آنظرة آيفحىتآآيت،ها

آالعزاء آآ،أصعبآأيام آتكيلآلأآلختي آأول تلكآآمثلآماآايوم آآن
 آ.اآاملبتسمتانشفتاهآهاد آك آؤ آت  آآيف آش آت آّناآنظرةآإآ؛النظرة

آ:تستطرديلآقبلآأنآسادآصمتآباردآثق
آفيهاإ - آآ!روحآاسألهآ،حنا آطولآآيفآمكاد آق آأهو الزنزانة

 !الليلآوالنهار

آ*آ*آ*
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 !؟وماذاآلوآكانآبالبطاقةآأنثىآ:السجني -
 !بسيطآةعذري آكشفآآ:آدم -
 !؟ذاماآ:السجني -
فاألوضاعآغريآآ،ياآعزيزيآةاألمني آنعمآاإلجراءاتآآ:آدم -

 .يفآالبالدآةمستقر آ
 !؟ذلكاألوضاعآيفآآدهد آيآالذيوماآآ:السجني -
واجلميعآآ،خطرآعلىآاألمنآيفآالبالدآنهإونآيقولآ:آدم -

 .يصدق
آالتخاريفآقيصد آالآميكنآألحدآأنآآ:السجني - آ،هذه

آاقط آأوآآاوديع آآاقدآتكونآكلب آآ،كائنآماآآأنكآماآيبدوآل
آالشكلآا،شرس آ آيهم آآ،ال آكلآآتمؤق آفجسدك على
آآ!حال آوقد آنوعكآقبلآشقاموا رائكآبفحصكآملعرفة
آقواإل آيف آبك آبقليلتيان آحجمك آيفوق وهناآآ،فص
أرىآأّنمآوآآ،احلراسآواملالكنيآلب آقِآمآمنآلكآالطعاآمد آي  ق آ
آآ،اكثري آآآنكوآليدل آ آيبدو آهكذا آأنآآآ،امنطقي آاألمر كما

اآحليواناتهآدوم آآمىن آيتمالكآآي آفأ آ،آةخاص آآةأهي آلإلناثآ
آ آأن آآنتتمك آاألليفة آآ،جناباإلمن منآآصختل آحىتآلو

آآ!امنطقي آماآأقولهآيبدوآآ،أظنآأنكآختسرآالنآ،األبناء

آآ)جابر(آآيستطعل آميكث آمنآآ،البيتآيفأن أكثر
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آاملستمرآ؛يومني آالنعيق آمن آبكثري آأهون ساعدتهآآ،السجن
آن آليطمئِآ)آد م(آآحنوآزنزانةآاسريع آآهاّت آآ،اسرتدادآنشاطهآيفاإلجازةآ

آآنظرآ،عليه آُيي)آد م( آأن آقبل آالضوء فالحظآآ،بآزميلهلبقعة
آيقرتبآال آخيا آاألرض آرقدآم آه آآ،على آمن آآيفته آالذيالوقت

آ آاالآ،فيهآ(جابر)اقرتب آصار آحىت آبعضهماآآيفثنان مواجهة
آيرىآمآ)جابر(آيود آآ،البعض آعنآأن آوبنيآابنه آبينه آالشبه دى
كانتآتلكآآ.هآالآيشبهآابنهآعلىآاإلطالقأنآر آصِآم آآمتولفآ،قرب

آ:نفسهآاث آحمد آقالآآ،هان آج آس آ)آد م(آآأولآمرةآيرى
آختونين - آأآ؟!عينايآهل آأنا آإنسان آها كماآآآ!اأخري آآارى

آآ!لهآيدانآوقدمانآورأسآ!رفهآبالضبطعأ

ديثآإىلآصاحبهآالنآليخربهآلوآاستطاعآاحل)آد م(آآود آ
آكاملاثلآأمامه آإنسان آآظرانتآ،أنه الواقفآأمامهآآهيتفو آأنآ)آد م(

آكلمةآةِآبأي آ آظل آ، آآ،اصامت آآلكنه آوكانت )آد م(آآالنتتأم آعيناه
؛آوجههآيتفحصآكلآجزءآفيهآ،امتلف آآاكمنآيرىآشيئ آآآباستغراب

آ،ةالعسلي آداخلآعينيهآآ،بنظرهآداخلهآولُي آآ،رجليهآ،يديهآ،ييِن آالط آ
آد آإىل آفمهينفذ آاملريآآ،اخل آريقه آمع آأجزاءآآ،يبتلعه يدلفآإىل

آأسفلهاآ،بسهمال آيقع آما آاملثقوبإآ،إىل آاآ،ىلآجسده ملاثلآإن
آآأمامه آآالذيهذا آشك آأدىن آهناك آليتأم آآ،تهإنساني آآيفليس
آ،كمنآيستكشفآهيئةآجديدةآعليهآ،ويستكشفآهيئته)آد م(آ
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آشيئ آآال آالآآدتؤك آكانتآتلكآالنظراتآآآ.ايعرفآعنها آأنه لدم
آ،ةل آصِآبِآآلآاإلنساينورمباآالآميتآهلذاآالشكآ،يشبهآالواقفآأمامه

ينظرآآ،ورمباآإىلآحبآ،إىلآشفقةآنظراتآاإلنسانآأمامهآتل آحتو آ
الآوآآ،ةر آم آألولآآالدمآببآالآيتناسبآمعآشخصآيرىآشخص آ

)آد م(آآر آع آش آآ!ومسجونآةعسكري آبذلةآآعآرجلآيرتدييتناسبآم
ويضعآلهآآ،ه آو آر آف  آويداعبآآ،أنآيربتآعليهآد آو آي  آأنآهذاآاالنسانآ

هزآرىآحنوهآويلعقآأقدامهآوهوآينآُيوأنآعليهآأآ!فمهآيفآاطعام آ
آآارتعدآ!ذيله آبالقضبانآآطتوختب آ)آد م( آالتصق آحىت خطواته
آإليهآ،ةاخللفي آ آالناظر آبالرعبآمن آيشعر آآوهو دعىآي آآالذيهذا
آآلهآ،اإنسان آ آآةوقدسي آهيبة آقبلآلهايتخي آل آانعكاسآآ،من هذا
آاليتفرغمآنظراتآاحلبآآ!عنآكلآنقصآهمنز آبلآهوآإلهآآ،لهاإل

آإليه آآلكن آآ،يبعثها آآحد آآيفوقوفه آتأملآ،عليهآاخطر آآلميث آذاته
آ:جسدهآاخلائفآوقال)آد م(آ
آالذيهلآهذاآآ؟!حممومآوماآأراهآالنآليسآأناآناهلآأ -

آ!؟ابد آلآأكنهآأآالذيهذاآأناآآم آأ آ؟!آكنتهآمنآقبل

آآانكمش آوتواضعه)آد م( آحقارته آمبدى آيشعر آ،وهو
آجسدهآبآأحس آ آآاليتوالكدماتآآ،الم آقوسآآيفتصنع جسده
الآيريدآهلذاآالعظيمآأنآآ،فعتآرائحتهآالصاخبةآإىلآأنفهارتآ،قزح

آ.وامتزاجآروائحآالخرينآبهآ،ويكشفآبواطنآعفنهآ،يشمآرائحته
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آآديرد آآوهوآ(متول)منآآاب آمتعج آبكفآآاكف آيضربآآآ)جابر(آوقف
آيففسقطآآ،تلملآإنسانه)آد م(آآليتحم آ!آلآ؟كيفآالآيشبهه

آ:البياضآليسألآبأعلىآصوت
 !؟خرىآنصيبآمنآاجلنةاألآهلآللكائنات -

 *آ*آ*
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آاملصنعآت آد آع آ آوقدآآمن آمفتوحة، آحجريت فوجدت
آن آأ آآ،أزالتآخيوطآالعنكبوتآعنآاجلدرانآقامتآأميآبتنظيفها؛

آ:قليبآاملسكني آ
آآ!؟ان آه آعنكبوت اآآتِآل آت  آق  آهلآ -

آ:آةبعصبي آأميآقاطعتينآآلكن آ
آآ!)ن  ه ى(متقدمآلكآعريسآياآ -

مكاين،آونسيتآآآدت آّتم آآ!وضحكتآمنآفرطآفرحتها
آغطاءآرأسيآآ،لآصلعةآناصعةآالسوادآن آأ آآاد آع آكلآشيءآ خلعت 

آأميآعنآالضحك:آس آر آخ آت آلِآ
ياآربآتكوينآآ!نسييتآكشكلِآآ؟!اق آب  آكنِتآبتقولآإيهآ -

آ!افتكريتآدلوقيت

آ آأمي، آصوت آعيينآآت آأ آوخب آاخنفض آأمام ضحكتها
آالباردة.
آ؟!ألآهقول آنأبوِكآالنهارده،آآموكل آلك،آآممتقد آعريسآ -

آمثآاستطردتآبعدآتن هيدةآطويلة:
 .آحبيتصل آكلهآ -
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آ آاحلجرة، آخارج آأيب آآلكن آانطلق جالسةآآتل آظ آأمي
آأنآ آوتبكيآأحيان ا. ايلينآكثري ا، آقينطل آحىتآلوآآجأتزو آجبواريآحت 

عنآآاتظ آالعِآزوجيآخري اآلآمنآأنآأظل آبدونآزواج،آمثآبعضآ
آوإرضائهم آالوالدين آأخآآ،طاعة آآكلمات آحول آالذعة آينآو آك آرى
آ،قبيحةآللغايةآينأن آ".آأناآأعلمآ!رأتأم آلستآمجيلةآو"ماآينفعشآ

آ آكلماتآآ،الكلماتآليم آّت  آفال آالكلمات، آغري آتلكآأمي وال
آ آزجمراتآآفينختو آأخرى آمث آوأيب، آهي آوفاهتا آبعد آالوحدة من

آ آكثرية، آصلعيتواستعطافات آأميآآ!امتألت آأّنت آأن وبعد
أناآوجنازير!آآال آ"ليتآللبابآقفآ،البابآتأغلق آآةلاملطو آوصلتهاآ

آأمي آيا آخائفة آأنا آوحيدة! آكحضنآوآآ!لست آبعيد حضنك
آالغريبآالقادم!".

آآت آبث آ آآيلِآج آر آعن آاحلجرة آأحناء آيف لآآلكين آالصغري
آكأن آوآآأمآانتهزآالفرصةآللرحيلآ!هلآأزعجتهآأميآفرحل؟آ!أجده

انتظاريآحىتآوإنآآجالالرآآيدُي ِآالآآ!لآينتظرينآ!؟شيئ اآلآيكن
اهلواءآمنآحولآياآصغريي،آولنآآستتنف آلنآآ!أقبلتآيفآموعدي

أسقيكآآبأال آقشرهتماآوتبتسم.آسأعاقبكآآع آمِآت  ل آآبليمونيت آتلتصقآ
بالآقمرآآيلِآي آل آبأخبارآالصباحآبعدآاليوم،آسيطولآآرط آاملع آحلييبآ

آ آاخلشن آفراشي آعلى آوسأنام آحرير، آأعاقبكآيعِآوأد آوال آ!أين
الآشيءآينقصينآيفآغيابك،آسأكذبآحنيآآ:سأكذبآوأقول
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منآآ،جودآفيك!آاألمرآالآحيتاجآللكذبلآأختزلآالوآآينن آإآ:أقول
الآآ!!آلآيلحظآأحدآوجوديآياآصغريي؟منآتبكيآالنآ!أنا؟

اصمتآآ!يشعرآأحدآيب،آولنآيشعرآبكآأحدآياآقليبآاملسكني
املخدةآحىتآآوجهيآيفآت آس آف آد آالآأريدآمساعك،آآ!ياآقليبآال آقلي

آ.الآيسمعهآأحد،آوهوآيصرخ

آمدامآآ،احلزنآحيتاجآإىلآاإلطراء يفآالصباحآحنيآرأيت 
بنتآلآتدخلآآوِآه آز آبِآإليهاآألخربهاآعنآحزينآآ؛آذهبت آ)ف  ت ِحي ة(
 :يفآالتجربة

 أناآجايليآعريس. -
آ.ألفآألفآمربوكآ!جبد:آ)ف  ت ِحي ة( -
آبسآأناآلسهآماآوافقتش.آآ -
آ.هتوافقي -
آ!عاديآ،أرفضآليهآأناآمكن -

 .آهايشفتآتم آز آبالكرسيآبعدآأنآآ)ف  ت ِحي ة(انسحبتآ
آخايفة - آبيشتكوا؟آم آه آآ!أنا آمعآآ!ليه آواقفني بأشوفهم

آ آوسنينه، آاجلواز آمن آيشفوينآآلوأو آبعضآبيشتكوا ما
 !؟يسكتوا،آويسألوينآمافيشآجديد

آ)ف  ت ِحي ة( - آطولآالوقتآ،عادي: آيشتكوا ملاآآ،وهيفضلوا
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آعلىآ آإيده آآيبرت آمبيمد آكلآشهر، آاميقد آآوفهش آب آآخر
هوآمشآحرامآإنآالستآتنامآمعآواحدةآآ،واحدةآست

 !احلرامآعشانآالوالدآلمِآع آب  آوأديينآآ؟!ست

آ.ت آد آوتنه آريقيآآت آابتلع آ
  .:آكلناآكدهآبنشتكيآقبلآاجلوازآوبعده)ف  ت ِحي ة( -
آ.أناآماشتكتشآمنآحاجة -

آبنظرةآخبيثة:آ)ف  ت ِحي ة(آرمقتين
آ!)ن  ه ى(مربوكآياآ -
آاهللآيباركآفيِك. -

آ*آ*آ*
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آ آآ؛هي آعينفتح آاألبيض آاللون احلجرةآآ!يتاملقِآفجرحه
قالآآ!ذبابةآواحدةآدُيِآلآآهلكن آآ،بأشجارهاآالوافرةآهد آاوِآر آت  آالبيضاءآ

آ:(آدم)
آ!الزنزانةآأفضلآ -

فلمآآ؛ن آيطمئِآآهعل آآةالدمي آهيئتهآلريىآآوانطلقآحنوآاملرآة
آآ:قالآ،ُيدآانعكاسه

آ!علىآاألرضآل آظِآآليسآلآ -

آعلىآقادر آآد آع آي  آلآوآ آ،األرضي ةآيفآمفتكو آآ؛جسدهآلِآمح  آا
آنشيجهوآ آآ؛بدأ آاملرآة آعنآآحالهآسِآؤ آب  آلِآفاستجابت لتكشف

يدينآآوأفلمآُيدآقدمنيآالتصقآباملرآةآآ،ضئيلآانعكاسآرمادي
آمنآكابوسهآحىتآأفاقآاارتفعآنشيجهآعالي آوآقلبهآآازرق آآ!ارأس آآوأ

آوهوآيصرخ:
 !؟!آمىت؟الواقعآإىلآحلمآليتحو آآمىتآ -

آآكحتر آ آالبولآةآلي آبركة آجردل آوآآ،حنو آ(تةسوس)فتح
آغمضتنياملنصفآانفتحتآعيناهآآلآُيدآاجلردل!آهلكن آآ،بنطاله

آالرحيمةآهات آأي  آآ!اجلردلآغريآموجودآ،عنآآخرها أريدآآ،املالئكة
آ!؟اجلردل
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كآتلآالي آحِآآفيتصر آىلآسريرهآوهوآالآيعرفآكيفآعادآإ
مكانآآأيآيفالآميكنآأنآيفعلهاآ!آ؟بولهآرسيتحر آأينآآ،الكارثة
عنآآتآأنفاسهآوهوآحيبسآغيثهارتفعآ!فالزنزانةآالآحتتملآ؛هكذا

شعرآوآآ،عنآاجلردلآاض آو آعِآاستخدامآاحلوضآآيفآرفك آآ،السقوط
آ،آبالوقوفآعلىآالسريرلنآيصلآإليهآإالآلكنهآ،متازةآأّناآفكرة

ملجأهآآقرِآغ آي  آحىتآالآآاوهدوء آويبآالتصآيفسيحتاجآاألمرآدقةآوآ
آآتراجعآهلكن آآ،الوحيد آال آأفضلآآ.سريرهآثيتلو آحىت االنتظار
آر آخ آس آي آلِآآورمباآيكونآهوآمنآفعلآذلكآ،انالسج آآأيتفقدآيآشيء

آل آل آب  آي  آلنآآ،منهآخرونالآميكنآأنآيرتكهمآيسآ!منآحيوانهآاألليف
آآ آصغريمالبسه آالسريرآ،كطفل آطرف آعلى آفرتة آآيهتز آآجلس
آدارآ،كالبندول آآمث آنفسه آحول آوجههحىت آفرتةآآاحتقن بعد
آوآآ،قصرية آآاقادر آآد آع آي  آل آذلكآلالتحم آعلى آمن آيفآرفك آآ،أكثر
آالقضبانآلالتبو آ آحنو آآ،للخارج آأن آاملمكن بعضآآد آت آر آت  آمن

منآأنآتغرقآمالبسهآآذلكآأفضلآلكن آآ،القطراتآكرذاذآاملطر
آحنوآ،بالكامل آهآأسرع آبينما آقطرتانالقضبان آاثلتلو آآبطت
آ:آطفولةآيفقالآآ،غيثهآللخارجآقلِآط آي آوهوآآدتنه آآ،بنطاله
آ.لآأفشلآبصورةآكاملةآ!لقدآجنحتآ -

آ آبكى آمالآ،طفولةآيفمث آوخلع آعابسه آآا،ري آحىتآصار
آفيرجليهآليخآضم آآ،هِآيِآر آع آمنآتضحكآكانآيشعرآبعيوّنمآترقبهآوآ
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آ آأحد آسفلآحىتآالآيرىآدفسآوجههآلألوآآ،عنآنظراهتمجسده
 .هدموع آ
آإآ:السجني - آتكن آل آهذهآآآت آل آحتم آآام آل آآانسان آلو كل

آآ.ر آصِآم آآكلكن آآ،املعاناة

تلعقهآجسدكآوآآفستنظ آآ،دةمعق آاآأمورهآنسانآدوم آاإلآ
آبلسانكوتزي آأوساخه آنظيف آستصبآ،ل آح آقليلةآيفا آ،حلظات
منآوآآ،كانآدونآأنآتستشعرآاحلرجمآأيآيفمنآبولكآآصتتخل آوآ
القضبانآوتصريآفتخرجآمنآبنيآآاتكونآصغري آآأنآكحظ آآنس آح آ
آأعدائكآ،احر آ آمن آاالنتقام آتصريآآ،ميكنك آحني آأقوى أنت

 !احيوان آ
آ!ثانية آآثينحتد آالآآ:آدم -

آ.عنآاألنظارآجبسدهآىيتوار آوهوآ)آد م(آآصوتآاختنق

آآ:العاريجلسآشيخهآجبوارهآيربتآعلىآكتفهآ
آ!؟سايبهمآيعملواآفيكآكدهآليهآياآمحار -
آ!؟النآملاذاآتأتيينآ!يالآياآشيخاتركينآحل -
انظرآإىلآالشجرةآآ،ولديألنآالشيطانآيأتيكآالنآياآ -

آ!ياآآدم
بالآآكانتآالشجرةآعاريةآمثلهآآ؛حيثآأشارآجبسدهآهّت آا -
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آ.مثارآوالآأوراق
آ!؟منآفعلآهذاآياآشيخي -
ورقةآواحدةآآ،اةر آوع آآىجوع آمجيعهمآوآآ،كثريونآآونالدمي آ -

آ!بالآمعجزةآقدركآأنآتبقىآ!تصنعآاملعجزات

آآأدركآ آ)آد م( وارتفعتآآ،فانتفضآ،احلتميمصريه
آ!ّننهاتهآتشقآاألفق

اآأناآأراكآ،ياآآدمآمأساتكآيّن ِآسأ آآ:السجني - لكآآ،جي د 
دكآوشعرآعلىآجسآوحراشفآ،أربعةآأزواجآمنآالعيون

آغأتفر آلآآ،ّنمآأكثرآمنآيدينآورجلنيإآ،علىآأطرافك
آ،احللحقيقةآلرتتآت آنصِآأآ!أرجلآسبعآيبدوآلآ!مهِآد آع آلِآ

 آ.منآاحلقيقةآياآأخيآل آقليآينقصك
آالآ:آدم - آآدجمر آآ!شيءآأنت املريضآآعقليآيفصوت

آرؤييتآآ،ةد آح آالوِآآه آت آب آع آت  آأ آآالذي آميكنك آأنآآكيف دون
 !واضحآشيءكلآآآ!؟أراك

كانآذلكآآآ؟!معكآمنآحديثيآاألآتكنآواثق آآ:السجني -
كآليسآهناآ؟!طويلةآأمآقصريةآاعرفآأبد آلنآتآمنآفرتة
 .سجنآيفزمنآ

آ!؟منآأنتآ:آدم -
آلكين آآ،سجناءآياآآدمآناكل آآ،أناآسجنيآمثلكآ:السجني -
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 !علىآاألقلأعرفآمنآأناآ
آ!لوآلآأعرفآن آج آأ آس آآ،أرجوكآ:آدم -
أمانتهآقلتآلهآآعلي آحنيآعرضآاهللآآالذيأناآآ:السجني -

آ!الآأستطيعآ،ال

 *آ*آ*
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آطالب آايقفآ آأمامها آبعضآاألموالآابنها آس آر آف آت  آت  آآ،منها
آوشفتيهايلهآنفسآعينآ،مالحمهآ)ف  ت ِحي ة( لآيأخذآمنآآهلكن آآ،ها
آمندهشآمحلقتآأكثرآيفآوجههآوهوآ!بنهليسآاآهكأن آآ،أبيهآشيئ ا
آ:ةجبدي آمثآسألتهآآ،عنآالتململآف آك آي آأمرتهآأنآآ،ماآتفعله
 !؟واخدهاآمنآمنيآاخريكآديمن -

آآ:أنفهآوهوآيضحكآسس آحت  آ
آم - آالسوبر آمن آآهاتِآآ!اركتاشرتيتها أناآآ،ابق آالفلوس

 !مستعج

آوآ آيدها آمن آاألموال آمكاّناآآرةمتسم آآهيخطف يف
آأنفهآعتتطل آ آآد آو آت  آآ،إىل آبعينها آتقتلعه آآنلتتمك آلو آهصِآح آف آمن
تآصورةآوجدآ،رو آالص آتركهاآحىتآأخرجتآألبومآآنأوماآآ،هبدوء
آبنهاآوصورةاوضعتآصورةآآ،املديرآطهايتوس آمعآزمالئهاآآةمجاعي آ

آ!تقارنآبينهماآتوظل آآملديرا
اآريتذك آآ!األمرآخطريآ!)ف  ت ِحي ة( -  !؟منآأبوهآجي د 

آ:ىد آالص آآهايب آجِآفي آآ،تصرخآبأعلىآصوتآلديها
آآ...!أبوهآ!...أبوهآ!...أبوهآ؟!منآ؟!منآ؟!من -

آ:هلاآامثآيسخرآناصح آ
آآ - آيا آأساعدِك آآ،العجوزآعاهريتلن أذنآآيفسأهس
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آ آفيخربناآهعل آزوجِك آهتمسنيآآ!يعرف آال آملاذا ولكن
آ!؟أنتِآ

آ آهسات آخيانةآآيفآ)ف  ت ِحي ة(تعلو آحول آالبيت أحناء
أنآآ!أنآختونهآليتحم آلكنهآلنآآ،كلماهتاآاجملنونةآآلفيتحم آآ،زوجها
طوالآآ،ثهد آحت  آلآتكنآآ،خيانتهاآلهآمعآاملديرآة آن آلِآع آم آآااهت آن آز آتنطلقآ
آ!اقريب آآاشبح آآثحتد آالوقتآ

آأذنآوغمغماهتاآ،تغمغم آإىل آيتصل آليعلم زوجآآهأن آه
آآآ!أمحق آكان آآ!ال آف آغ آم آكم آدالئلآآشيفت آأخذ آعن آالشقة يف

آآهلكن آآ،خيانتهما آعلى آصورتني آسوى آُيد آ،(مودينووآالك)ل
آ.هاآللمديرآواألخرىآالبنهاحدإ

آ*آ*آ*
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آ:ويقولآ،جسدهآليتأم آداخلآقفصهآ)آد م(آآدار آ
آ!يدانآوقدمانآورأسآلدي آ -

آظروفآاحلبسآ،بكفآاكف آهوآيضربآآوآآ)جابر(آيرقبه
آإلآةم آل آوظ آآاالنفرادي آكافية آباجلنوناملكان آسيرتكههآ،صابته آل
آفيأالآيكآ!؟ن آُي  آهلآسيرتكآابنهآالوحيدآآ!؟كلآدقيقةآآيفميوتآ

آ:صرختهآبنيآأسنانهآاكات آآ)جابر(آصرخآ.أنهآمسجون
منآأجلآآيعمرآآع آأ ضي آلنآآ،الآأستطيعآمالفةآاألوامرآ -

آ!ابنآمات

آحىتآوقفآ)جابر(آقرتبا آآأمامآببطء لآآالذي)آد م(
آيراهآقيصد آ آاإلأخري آآ.ما آهذا آثانية آا )آد م(آآالتصقآ،نسانآأمامه

آالقضبب آتلك آخوف آدون آآ،ةاملر آان آاإلإآليتوس آوهو نسانآىل
آ آالعظيم آبسيطآيفالقوى آآ!أمر آيريد آواحدةآمرآةآ،آةر آمِآفقط
آ.طلقآبالآرجعةعقلهآقبلآأنآينزمامآوتسكآآ،ستخربهآاحلقيقة

آوقلقآيفآإليهآ)جابر(آنظر آللغايةآ،شفقة آتدهور لنآآ،حاله
آهزيآأنآيرىآيعيستط آالوحيد آجمنون آآاخ آسِآت آم آآال آابنه آد آع آي  آلآآ!امث
آآاابتعدآسريع آآ،الوقوفآأمامهآليتحم آ أنآذلكآمنوعآآهربِآخي آوهو
آ.ابات آآامنع آ
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حىتآآ،غضبآيفآيدورآويلفآداخلآقفصه)آد م(آآأخذ
آا آإآ،لتعبأّنكه آجبسده آفألقى آبعدآآ.ونامآاألرضي ةىل استيقظ

أحدآآيفبولهآآروحر آآاسريع آآكحتر آآ،اجلردلآد آُي ِآلآآ،قليلةآاتع آي  آو آس آ
آاجلسآعاري آخلعآثيابهآوآآ،لتعقيدآاألمورآليسآهناكآداع آآ،األركان

آالزنزانة آبقضبان آجسده آفآ،حيك آاكتشف آتآار آمؤخ آقد لكآأن
آتساعده آجسآاحلركة آتنظيف آيلعقآآ،دهعلى آأخذ وبلسانه

احتالآآ؛ليهاآالقضبانآباحلكقدآالآتصلآإآاليتآةالداخلي آألماكنآا
هو آ،يكرتثآلطبقآالطعامآد آع آي  آلآآ،آلونآاألشياءآحولهىللسانهآإ

آوآآ،األبيض لطريجائع ويرهقه اللحم ا منآآنتك آبالفعل
آ،وجبتهآأ ن  ه ىآ،شهيةكانتآوجبةآدمسةآآ،أكثرآمنآذبابةاصطيادآ
دآأنآشعرآأنآفمهآبعوآآ،أسنانهآالسوداءآفنظ آويلةآرهآالطوبأظاف
آيهرشآيفآمتكو آآ،نظيف آاألركان آقاتآيفآأحد آرأسه آال آفروة

شعرهآآاكب آشِآمنآبنيآآامجعهآ،تعيشآبسالمآداخلهاآاليتاحلشراتآ
آواحتفظآهبم آأخآالنآ،وذقنه يسمعآآد آع آي  آلآآ،رىيضمنآوجبة
فاألوقاتآآا،معهآكثري آيفرقآآد آع آي  آلآآ؛ةمر آخرآصوتآصاحبهآمنذآآ

آ.هج آعِآز آت  آالآآةد آح آالوِآآ،لعلىآكلآحاآر آت  آ

آآت آل آع آ آاملاءآةاحلنفي آحشرجات آيستطعآ؛وانطلق آل
آيراهآ)جابر( آآأن آهذه آاملياهآ،الصورةعلى آحمبس آياملؤد آآفتح
آآلكن آآا،فانطلقآاملاءآغزير آآ،لزنزانته آ،منآمكانهآكيتحر آلآ)آد م(
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آ،صوتآاملاءآخييفهفآ؛ل آت آب آي  آيدآجلسدهآأنآالآيرآآ،اآبوفيرقبهآظل آ
املاءآآل آظ آآ!والآحاجةآلهآباملاءآ،كذلكآمالبسهوآآ،جسدهآنظيف

آطويلةآاصوت آآردِآص آي آ آالبآ،لفرتة آوقوف آأمامهعقبها آق آم آر آآ،اشا
آ،وبولآ،وعرقآ،حيواناتروثآآ.ةاذ آنف آفالروائحآآ؛امشئزازب(آ)آد م آ

آال آأخرى آتصنيفهاآوروائح آلتقلبآآآهالكن آآ،ميكنه آكافية كانت
آالباشاآ يدهآعلىآأنفهآوفمهآوهوآآوضعآ،علىآعقبآارأس آمعدة

آآيقاوم آآالنهايةآيفوآآالقيء،آيفآةح آامللِآرغبته السيطرةآآعيستطِآل
آالزنزانةجبآانفجرآالذيآهئِآي آق  آعلىآ آإآد آت آر آت  آلِآآ،وار آمعدته ىلآعصارة
آآعيونآت آل آظ آآ،الداخل آالباشآةق آل آع آم آ)آد م( آآاعلى آث آد آحي  آوهو
آ:نفسه
آ!؟بتلكآالطريقةآفاملقرِآهذاآاإلنسانآآلينيتأم آملاذاآ -

آجسدهآد آعاو آ آإىل آآ،النظر تلكآآعييستدآشيءال
آ آصاحب آمن آنظيفآ،القيءالنظرات )آد م(آآصارآ!جسده

آآاغاضب آ آصاحب آالنظيفةآث آو آل آآالذيآالقيءمن آآزجمرآ!زنزانته
آيفلوآتنغرسآآد آو آت  آأنيابآكآآت آد آب آآاليتاآعنآأسنانهآالسوداءآكاشف آ

آخيأخآ،الواقفآأمامهآرذِآالق آحلمآاإلنسانآ آسيجارة آفيرجآالباشا
آ آآث آف آن  آوآآ،هر آت  آو آت  آهبا وهوآيرتاجعآخطواتآعنآآصمتآيفدخاّنا

لقدآغابآفرتةآآ،ماآيراهآق آد آص آم آخلفهآغريآآ)جابر(آكانآ،اجلنازير
آ آابنهقصرية آيرىآوحش آآآ!؟تلكآاحلالةلآكيفآوصلآآ،عن آاكان
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:آوهوآيغمغمآاغاضب آآانصرفآالباشاآ،بنهآاملظلوموحشآاآ،أمامه
آ!"خسارة"

آ آأنآالقابعآداخلآآا،واقف آآ)جابر(آل آظ آبينما وهوآيشعر
آ آابنه آالتهم آمنهوب آآ!لألبدالقفصآقد آوقف خزائنهآآيفآشيفت آا

آ آأين آمنآ!؟ابينويسأل آآأخرج آمرآة آهباوآجيوبه داخلآآألقى
آ.ءشيخلفآالباشاآحىتآالآيشعرآبآل آو آر آه آمثآآ،القفص

 *آ*آ*
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آ:لاملغف آقالآالزوجآ
آ!آ؟النهايةآيفكلهآآآعمريهلآضاعآ -

آإىلآالبيتآ آمنآآرفك آحنيآعاد يفآاستخالصآاحلقيقة
آاأّن آحىتآآ،يفآأحناءآالبيتآن آزِآت آكانتآآآهالكن آآ؛طريقةآةبأي آآ)ف  ت ِحي ة(
آفالآآ،لوجودهآلآتنتبه ،آلهايتأم آآل آظ آآ!تراهآالآاكأّن آآ،د آر آت  آيسأهلا
البيتآآوبّت آتلكآاليتآآاحق آالآيعرفآآ،اعظمي آآال آهيكآصارت
آآآا،وإياب آآاذهاب آ آحتوم آآاإّن آآ،األجنحةآةب آئِآر آش آم آكذبابة آه آبِآش آت آال

آشيءآ)ف  ت ِحي ة( آآآ،يف آذبابة آزوجتهآآيعِآد آوي آكيفآيقتل آقتل أنه
ساكنآمعرفتهآآكيفآيقتلهاآدونآأنآيعرف؟!آوماآيود آآ!؟اخلائنة
آآداخل آاملديرومكاتبآآ،برِآاخل آعقلها آالباشا آرقر آآ.املصنعآعند

سينطلقآخلفهاآمنذآخروجهاآمنآاملنزلآحىتآآ؛النهايةآيفمراقبتهاآ
آللمصنع حظهآدونآأنآيالآ،هناكآحىتآخترجآل آظ آي آمثآآ،وصوهلا

خطواتهآآتظل آآ؛وبالفعلآ.اآمنآكرامتهأفرادآاألمنآحىتآحيفظآشيئ آ
آآ،بعدآالعملآمكانآلآتكنآتذهبآإىلآأيآ،ّتثوآفوقآخطواهتا

آمباشرة آالبيت آإىل آتنطلق آآلكن آآ،كانت آل عنهاآآفِآن آي  آذلك
!آ؟ةق آاملغل آماآتفعلهآمعآاملديرآداخلآاملكاتبآآنم آض آي آمنآآ،التهمة

آأعصابه آآد آوو آآ،فقد آاجلميع آوسؤال آالدخول آاستطاع آاعم آلو
آ:ستكونآفضيحةآهالكن آآ،حيدثآيفآالداخل
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 !؟عالقةآباملديرآلزوجيتهلآ -
آالآ آمنآآيتيأملاذا آزوجآأهلآآ!؟األسئلةاملوتآلريحينا نا

آآ!؟مغفل

آ آيراقب آوهو آآ،كثريةآآاام آأي آآ)ف  ت ِحي ة(بكى رهقتهآأحىت
آوالالجدوى عليهاآآىوناد آآ،يفآمنتصفآالطريقآففتوق آآ،احلياة

آ:بأعلىآصوت
آ!طالقآأنتِآآ(،)ف  ت ِحي ة -

آ آآآ)ف  ت ِحي ة(ابتلعت آأن آدون أكملتآآ،ب آق آع آت  آكلمته
آ:استسالمآطريقهاآيف

آ!؟بالفعلآطلقينهلآآ -

آتعرفآاإلجابة آمكانآآن آأ آشعرتآآهالكن آآ،ل ليسآهلا
آالبيت آآد آب آآالآ،يف آمكان آآد آّت ِآأن آآخر آالليلةآيتبِآت آا حنيآآ.فيه

فلمآّتدآماآآ،يفآشنطتهاآعنآأموالآتش آفت آوصلتآإىلآاملكتبآ
آ!واسعآهإن آآ،املكتبآلتتأم آآ،الستئجارآحجرةآيفآفندقآفييك
آ،للزواجآد آتستعِآلالنآآجازةإيفآآ)ن  ه ى(وآ،اّنائي آآهل آص آف آقدآتآآفآدم

ترمقآآبةمتعج آوقفتآآ!ذابلدآالورآآ:سبتوج آآاألصيصنظرتآإىلآ
آ:تغمغمآهيوآآىآاألصيصعلمثآبصقتآآ،النوافذآاملغلقة

 !اجلزمآفيكِآحاللآ -
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آآأمسك آ)آد م( آباملرآة أغمضآآهلكن آآ،ةجنوني آبلهفة
آ:هي آعين
بالآآينلكن آآ!مرآةآتصنعآاملعجزاتآ!جسديعآمرآةآتصن -

آ!ق آحم ِآآشيخيآ،معجزة

آاملريآ آريقه آبعيد آآابتلع آباملرآة آرأسهآا،وألقى لألعلىآآرفع
دونآأنآآفوقهآطوالآالوقتآل آظ آرمباآآ.غرميهآاملراوغآ؛فرأىآعنكبوته

آتام آآآ،يشعر آآحتركآ،اكانآفوقآرأسه حىتآآر آذ آِب آللخلفآ)آد م(
أوآآايبدوآأكربآحجم آالعنكبوتآآ،السريرفوقآآظهرهاستوىآعلىآ
آرآه كانآيرىآأسفلآبطنهآبيضاءآالمعةآوكذلكآجذورآآآ،هكذا

آواضحة آمآ،أرجله آأكرب آله آبدا آآ،اشخصي آنه علىآآق آبِآط آي آيكاد
آآ،صدره آعضوه آيرى آأن آدوآآر أ ي آاستطاع آأوآالعني آتدقيق ن

آ:دمدمآ،سفلآجسدهىلآأإ)آد م(آآنظرآ،ميكروسكوب
آ!قةآكاذبةالبطاآ،قكانآلديهمآح -

آ؛بعدآجيتزو آلآآ.سألآنفسهآعنآالفرقآبنيآالرجلآواملرأة
رمباآالفارقآالوحيدآهوآآ،فاألمرآالآحيتاجآ،يعرفآبالتأكيدآهلكن آ

آاالس آذلك آتيقاظ آأآملرئيااجلامح آلتدقيق آاحلاجة وآدون
علىآمسامعهآآدرتد آيبينماآجسدهآالنائمآآيفآقق آد آآ.ميكروسكوب

آ:صوتآصاحبهآوهوآيقول
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آآ!أمانتهآقلتآلهآالآي آعلحنيآعرضآاهللآآلذياأناآ -

آآدتترد آآملاذا آأذنه آعلى آاجلملة آالوقتآآيفتلك هذا
آأسفل آيقع آوهو آآبالذات آبه آيفتك آقد آضخم آةأي آآيفوحش

آ؟!حلظة
آآ!...أمانتهآقلتآيعل آآحنيآعرضآاهللآالذيأناآ -

آهي آر آع آرأىآالذيآآالصوتآ،منهآالقريبآصوتآالسجني
وليسآآ،حولهآبالفعلأنآالصوتآُيلجلآم(آ)آد آآشعرآ،هكيانآآز آه آوآ
خيرجآآهكأن آآارخيم آآ،حولهآوخييفهآديرتد آالصدىآآ.رأسهآفقطآيف

آ!نفسهآقمصد آغريآآفوقه)آد م(آآنظرآ!م آف آبالآمنآأحشاءآجسدآ
آ!مصدرآالصوتآفتحآفمهآعنآآخرهآحنيآأدرك

واحدةآلآآة آغ آل آوبِآآ!عنكبوت اآطوالآالوقتآثأحد آكنتآ -
آآ!قلتآالآالذيأناآآ!لغةآالبشرآاأّن آيثبتآإىلآالنآ

 *آ*آ*
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آاملكتبآصارتآعش آ آمنآآ،اداكن آآاكبري آآآاحجرة تأكدت 
الآأعلمآآ.ويؤرقينآوحديتالذبابآيؤنسآآ.إحكامآغلقآنوافذها
كمآآ"آ....يزنآويعلوآصوتهآ!الواسعةآحجريتمنآأينآيدلفآإىلآ

آآ."!اواملديرآوحيدآأيض آآ...)ف  ت ِحي ة(أنِتآوحيدةآللغايةآياآ

طريآحنوآأوآبكي،آأآ!إبعادهآيفآفشلأآ!مسعهأنآأآريد آأالآ
آآد آب آآالآ،املدير آهناك آهل آسؤاله آقدآ؟وبينكآبيينآشيءمن !

آ،اجلميلآيش آع آستطيعآاالستغناءآعنآأآالآوأناآويطردين،يغضبآ
ماآآ.لحتم آسأآينلكن آآالآأنكرآذلكآ،تضايقينراتآاحلائالذباباتآ

ماذاآلوآاستغلآاملديرآآ،للشارعآاك آل آمِآآأصبحنآأبالفعلآآلهحتم آأالآ
آآسؤال آمعىنآإل آونظر آذات آيفعلهآآ؛نظرة آل آما آالن ليفعل
آبالعواقبآلكين آآ،جسديارّتفآآ!؟اقدمي آ آ،انطلقتآغريآمبالية

آ،مألنابعضآالوقتآآسيمنحينفكالمهآحىتآوإنآلآيكنآاحلقيقةآ
آ؟!ال آنامآقليألالذبابآآيرتكينملاذاآالآ

آطريقي،السكرتريةآعنآآت آح آز آأ آغرفتهآبعدآأنآآت آاقتحم آ
عماآآسألينآ،أمامهآكمنآيبتسمآلطفلآتائهآوجدينابتسمآحنيآ

منآاحلرجآآصختل آأآكيفآآ،جدآالكلماتآاملناسبةألآآلكين آ!آ؟ريدأ
للفوضىآآمبال آُيلسآغريآآ،نظرتآإىلآعينيهآالواسعتنيآ!وأسأله؟

حاولتآآ.جمتو آعلىآكرسيهآكملكآآامسرتحي آآ،داخليتوجآآاليت
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آ:بضعآغمغماتآبعدآجمهودآكبريآمينفخرجتآآ،مأتكل آآأن
آ - آالسخيفآ،)ف  ت ِحي ة(أنا آاالسم آهذا آمعىن آأعلم آ،ال

آآ،امسيآهلكن آ آآاستلمتآاليتآالبدينةأنا قسمآآيفالعمل
آآواجلميلةآ،العاملنيآش ؤ ون آكذب آآآت آي آع آاد آحني آكأن آا
هلآآزوجي،بنقلآآقرارك آآوالعاهرةآحنيآأصدرت آآ،ينحتب آ
آآت آد آتعم آ آعقاب آآينهتش آأن آأمامك آمن علىآآجلرأيتا
هلآآ!؟أليسآكذلكآ،تراينأصغرآمنآأنآآ!آأنا؟عاءاالد آ

آمصادفة آقرارك آحتبآآ!؟أصدرت آألنك آالبدينة أنا
آآ!البدينات آل آألنك آالبديناتآد آع آت  آوالنحيلة آ!حتب
اآأعرف آآجي د  آالكنبة آتلك ملمسهاآآ،الغاليةملمس

آ آاجلسد آعلى آكلآآأراينآ،املرّتفآالعاريالناعم عليها
آ آاملوظفنيآيفيوم آعيون آيهمسونأ، آوهم آ،مسعهم

آ آسوىآآ!جهلآاحلقيقةأآينأن آوالكارثة آليسآهلا واحلقيقة
الآوآآ!ياآسيدياحلقيقةآملكآميينكآآ،وجهآواحدآوحيد

آالذيمكتبكآالضخمآآقتحمألمنآأناآآ،بسؤالكآلآةقو آ
آ آالبدينة؟ين آمِآآالفاليسع آأنا اجلميلةآآ!والنحيلةآ!

آجمالآآ!والعاهرةآالشريفةآ!قبيحةوال آأي آهناك ليس
آ!أناآالعاهرةآللشك

آشيئ آ آيسمع آآال آمشغوآآ؛هت آل آق  آما آكان ببعضآآال آفقد
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آ:بنفاذآصربآإل آنظرآآ،األوراق
آ.لكآأناآمشآفاضيآ؟)ف  ت ِحي ة(عايزةآحاجةآياآمدامآ -

هباآعلىآآة آي آقِآل آم آببطءآآثيايبخلعتآآ!استسالميفآآت آوقف آ
آصآاألرضي ة آتام آآرت آحىت بينماآآدموعيآت آابتلع آآ،أمامهآاعارية

آآ،ابتسامتهآسعتات آ آبياض آآالذيالنحيفآآجسديالتهم آايشع
آ آآ،صةاملتفح آآةم آهِآالن آبنظرته آيضعآآهبكرسي آتراجع آوهو للخلف

آعلىآاألخرىساق آ آآمثآ،ا قرتبآبعدآأنآأزاحآاألوراقآألآلأشار
آاملكتب آآ،عن لآآسمتبتآوالذباباتآ،مرتعشةآب طىحتركت

آآعينوتشج آ آآأبعد آالقاتلةآتكف آن آالضوضاء آت آابتسم آآ،عن
آاملريح آوآآفتايتآلآت آز آم آغ آآ،هلدوئهن آلبانةآآهيالعاهرة تضغ

آآآ،بابتذال آآ كِآتت آكانت آآيفآالكنبةعلى آسعيدة آهايِآر آبع آوداعة
آهالكن آآ،ةالوضعي آعلىآهذهآآهيىلآاحلجرةآوآإآدخولمنذآآ،الالمع

الفراشآآلتاركةآآعنآعامليآترحلآهيإشارةآالوداعآوآآلشارتآأ
آباملاءآابتساميتآت آس آتنف آآ.ي اخال آاملقطر آذراتآآب د آآالآ،اهلواء أّنا

آاألنيق آأآميكنينآ،عطره آأن آأآاقرتبت آآ،اخري آأنام آوأكثر آمسعينأنا
آ:بصوتآمبحوحآدرد آأ

 !لكآت آي آه آآ -

آ*آ*آ*
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آ:لاملغف آقالآالزوجآ
آ!؟قةدونآأنآأعرفآاحلقيآهكل آآهلآضاعآعمريآ -

آاملدير آمكتب آإىل آتأخذه آمنآآ،واحلقيقة يعرف
آ آأن آبالآآ،بالداخلآ)ف  ت ِحي ة(السكرترية آاحلجرة آويقتحم يغافلها

!آكلآماآوجدهآ؟هلآأخذهاآإىلآشقتهآ!افالآُيدآأحد آآ؛استئذان
آ:قالآ،ذبابتنيآملتصقتني

آآ!؟وعشيقهاآقتلتآزوجيتآقتلتهماآهلآسأشعرآأينآلو -

آوابآهلكن آ آالفكرة آعن آتراجع آلصفائهما الآآالذيتسم
آ:نفسهآاث آحمد آوقالآآ،شيءآرهيعك آ
آ!هلاآمنآحشراتآياآ -

آوآ آصوتآالسكرترية آاملكتبآهيمسع فلمآآ،تدلفآإىل
آ!هآويطرييشعرآبنفسهآوهوآيفردآجناحي

آ*آ*آ*
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آتضاءلأوآآف آخِآأ آس آآ،بتغيريآبسيطآهل آح آميكنآآشيءكلآ
آملعجزةآ،ال آقلي آأحتاج آال آآإيقاعيآسأغري آ، آافأطري ألرضآعن

ولنآآ،السجنآلألبدآيفلنآأبقىآآ،تاملؤق آآجسديعنآآاي آمتخل آ
لآسوىآآلآيبق آآ،احلياةآبسيطةآ،وجعآاحلياةآأمحلآعلىآكتفي

آ آأنثى آعن آأوالد آآيبآبت عج آالبحث آمنها تركهمآسأوآآ،اوأجنب
آصديقيآاض آي آب  آ آمثل آأخرى آآ،وأذهبآألنثى وهذهآآونأناني آحنن

آ:بزنآت آدمدم آوآآأرجليآالسبعإىلآآت آنظر آآ،فطرتنا
آآ!؟كيفآفقدهتاآ!؟ذهبتآالثامنةآأينآ -

آآت آك آحتر آ آاخلطوات آالزنزانةخفيف آأرض أرميآآ،على
آآامبتعد آآخيوطي آقذارة داخلآآآاين آنِآج آآنفسيآأرىآ،األرضي ةعن

آآااط آحم  آآ،البيضآسل آك آ آحراشفيانبعاجآآأصرخآمنآ،يأم آبأرجل
آالشعريآآ،لهاوتشك آ آوافرتاش صلآمفاآ،عليهاآواتالسوداات
آآأقدامي آآآيفآت آم آتعظ آاليت آآ،ييِآوع آكامل آاحلرير آةغني آالمصانع
آاب آذِآك آآحتيطآبهآوتطمئنينآاليتآأميرائحةآآ،ةالشهي آآزجةالل آآبإفرازايت

آ!فأناآبالآمعجزةآ!أنتقلآجلسدآآخرآلآ،(آدم)أناآ أّناآحترسين،
آالزنزانةآ!واقعيآشيءكلآآ،ماآايوم آآابشري آلآأكنآآينأن آآاألمركلآ

آالقفصليتآا آرفيقآالزنزانةآ،الآأتذكرهنالاليتآآيالتاجلمآ،تشبه
آ آالنآ،احلقيقةآأخربينالذي آواضح آآ!األمر منآآت آج آر آخ آلقد
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آوآآ،البيضة آآيحظ آلسوء آأجد آأعرفآ!أميل آأناآفلم آ!من
آالبشآاستوقفينوآ آالطائشنيبعض آآ،ر أّنمآآونيظن آوكعادهتم

آاخلطرةآاملغامتلكآآ،نآويعشقونآاملغامرةطموحوآآم آه آآ،استثناء رة
رمباآآ!الآ:وتركوناآوحدناآلنقولآ!نعمآ:قالواآ،غريهمآهال آب  آق آي  آاليتآلآ

آسوىآ آليسوا بعضآآق آيستحِآآرهمهتو آآلكن آآ،رينمتهو آآىمحق آهم
لصرتآآ؛لوآقلتآنعمآ،اآبالكرامةلآأشعرآيوم آآ،الكرامةالشرفآوآ
ناآومنآأآ!؟أناآألقولآنعمآن آفم آآ،أصغرآمنآفراشةآينلكن آ،آمثلهم

اللحم  ويرهقني اآلن أنا جائعف ،ماآقلتهآرأتذك آالآآ!؟ألقولآال
من جوع  يبكي الذي جسديإلى  يصغ  أ   !الطري األبيض

 د  ح  أشتاق إليك  ،الحلوة الكريهة تهاأي   أنت  لي ،قاتل
أنثىآآ!ابةاجلذ آآورائحتهاالرشيقةآآثماينالهاآأرجلماآأمجلآآ.الموت

آآاكهاب آشِآآز آه آت  آ آحلركايتآ،منهاآب آرت ِآق  آأ آحني اليتآآوتستجيب
آفحوليتستعرضآهبأ آ آآ!ا لنآآلكين آوآآ،لاألو آآقدآأكونآ(!مآد آ)أنا

آاألخري آشبكتهاآ  آكِآت آت  آآ،تنتظرينآاءفحو آآ،أكون وتطلقآآ،على
آاألنثوي، آ،نآهلمآنفسآهيئيتكثرييآآنيي آآدمِآسأجنبآمنهاآآعطرها

آ آآأبناء آأبنائي آ)آد م( آأدىن آآ،شك آدون آشيخييآق آحم ِآأنت آ،ا
آاملعجزات آانبي آلستآآوأناآ،لألنبياء آ، آاجلميعبطيئآل آق آث  آم آأنا !آة

آقدريآ آالزنزانةآت آانطلقآ!ييآدِآاألب آوهذا الفرصةآآت آن آوحتي  آآ،خارج
آ:ت آم آت آت  آآمثآ،ألرىآالقفصآمنآاخلارج
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اآالقدآكانآقفص آ - آ.آللعيشآعلىآكلآحالآجي د 

آيعرتيين،قاومآينلكن آآال آقليآت آدترد آ آما آت آلقي آأوآآت
آاملستطاعاالآال آحماوآآبيوطي آقدر آآ،بتعاد آال آ،رأييآري آغ آأ آحىت
آ:الوجودآيفتآصرخ
 !ر آح آأناآالنآآ!أعرفآمنآأنا -

آ*آ*آ*
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آأمامهآهي آكف آآبيقل آآ)جابر(آوقف آاخلالية آ،علىآالزنزانة
آآفىاخت آتارك آ)آد م( آكل آمالبسهآشيءا آحىت آحاله هلآآ،على

آ؟اهربآعاري آ آل آحتمآد آع آت  آ! آاالهتاماتإآه آج آو آت  آس آآ؛النهقدماه آليه
آ،خدمتهمآيفأضاعهاآآاليتواتآعمرهآلنآتشفعآلهآسنوآآ،بالطبع
آ آالسجنيآولؤ آاملسفهو آهذا آعن آحماكمةآآ؛األول سيحاكم
آآآالقاضيآسيجلسآ،ةعسكري آ آىلإآاناظر آآامرتاح آآهكرسي آعلى
 :بقرفآوتعال آآ)جابر(
آ؟امسكآوسنكآوعنوانك -
آآ.)جابر( -
آآ.مامسكآبالكاملآياآمته -
آأساميشبهآآ،زمي آبعدآكدهآمافيهاشآاسمآآياألمساءآالل -

آ!ناسآكتري
 !؟هتزرآنتآجايإ -

آأنآبامللفاتآميسكآالقاضي آآبعد آنفسه آةب آس آمنآمنع
جبيهآوهوآيقرأآمنآملفآحاآبط آقآابر آكانتآستلتصقآجبآآقةحمق آ

آاملدعوآ،املتهم آآإن آ)آد م( آتعطيلآكآ،مه آت  آآةد آعِآبِآمتهم منيآمنها
حيثآآ؛تعكريآاملزاجآالعامآللسجنآ،عنآأداءآمهمتهآملدةآساعتني

آ آاألخريةآيفتعالتآصيحاته آعلىآآ،الونة آالصالة آأثناء الدعاء

t.me/qurssan



آنيللمصل آبالغآآأذىآنفسيآيفآبتسب آآاِم آبألفاظآالآتليقآآمديره
آآيفالشارعآآيفريآالسآ،جبواره آبالآإآ،رةمتأخ آساعة ىلآجانبآأنه
آرب آت آع آي  آهتريبهآآيفواملشاركةآآ،خطريةآلةمسأآاّن آأ آوأنتآتعرفآآ،ةي آوِآه آ
آ،ألنكآبذلكآختالفآنصآالقانونآ؛املنسوبةآإليهآمه آالت  آآيفآاط آر آو آت  آ
آض آر آحت  آنكآبذلكآألآ؛جرميةآأكربآذاآكنتآتؤمنآبرباءتهآفتلكوإ

 ؟ليكاملنسوبآإآيفماآقولكآآ؛القانونآناي آص آعِآالشأنآالعامآعلىآ
آ.وشت آب  آهر آامأناآبسآآ،القاضيآالوضعآسيديآم آه آف آت  آأ آ -

علىآآيللحاجبآلينادآمثآأشارآ،احانق آآالقاضيآركش آ
آ آأن آبعد آإآم آئِآس آالشهود آصوتآآ،)جابر(آىلاحلديث ارتفع

آ:احلاجب
 (.عبدآالصمد)السجانآ -

آ،القاضيقسمآقبلآأنآيسألهآوأآ؛(الصمدعبدآ)دخلآ
آأن آأوضح آيعآ(ا)جابر آآمث آبعضآاالضطراباتآاينكان آيفآمن
آاألخرية آأنآلي آخ آثآحيآ؛الونة آآإليه آابنه)آد م( آ،السجنيآهو

 .وهوآيقومآبتهريبهآكانآغريآواع آآآوبالتأكيد

آقلبهآ؛)جابر(آابتسم آأراحتآالشهادة آآ،فقد آاّن آأ آرغم
آق آد آص آي آفلنآآ،الآبأسآبذلكآن آلكِآآ،هتمبتهآاي آنِآم آضِآآاحتملآاعرتاف آ

آاختآحالآةأي آعلىآآأحد الوقتآآيفآ)جابر(آأضافآمثآ،فىأنه
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 :باملناس
آيوميهاآآ(متول) - مكنآآ،وحضرآكلآحاجةآ،كانآمعايا

آالقاضي.تسألهآياآسعادةآ

آ)جابر(آحالةآفصِآي آوأخذآآ،صدقآزميلهآ(متول)آدأك آآ
آ)جابر(آاآمنطالب آآفجأةآفتوق آآهلكن آآ،أعصابهآد آق آف  آفآوقتهاآوكي
آيساحمه آكاملةآد آب آآالفآ،أن آاحلقيقة آيقول آ)جابر(آه آق آم آر آآ،أن

آ:ب آق آر آبت  آ
آ!؟احلقيقةآالكاملةآذاآتعينما -

آحكىف آآآ(متول)آقد أوضحآآ؛بالتفصيلآشيءكل
منآمعرفةآأشياءآالآآنهك آم آآاِم آآ،ليهأنهآأقربآأصدقائهآإآ(متول)

آكثريون آابنهآجابرفآ،يعرفها آمع آعلىآخالفآدائم ذاآآوإآ،كان
آأبيآابنآكان آمع آدائم آخالف آعلى آاألموروآآهاملتهم آوصلت
آدلهيباكانآآآاأيض آآ(ا)جابر آآن آأ آآد آب آآفالآ،الكراهيةآحد آآىلإآابينهم
آاحلبآه آر آالك آفآ،ذاتهآالشعور آآ،توأم آهنا آإآنايل آحت ِآومن ىلآالقصة
بالقانونآقدآافتعلآتلكآالقصةآآاالعارفآتام آآ)جابر(آ؛آخرآشيء

آبتهريبآالسجنيآ آآاي آعِآد آم آليقوم آأنوخصوص آآ،ةالنفسي آالصدمة آا
آ آمطلق آ)آد م( آابنه آأوآآ،االآيشبه آأنآمث آالآيريد آ،هم آلِآظ آي آضحآأنه

 !الوطنآفوقآاجلميعآن آكِآل آآ،همتحمب آاهللآيشهدآمدىآف
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آ آآالقاضيابتسم آآةمر آألول وسطآآ،ةم آاك آاحمل آآءد آبِآمنذ
آنفسهآالذيآ)جابر(آذهول آيتمالك آعلىآآكوحتر آآ،ل لينقض

آالآلكن آآ،(متول) آكاملسمارآآيديهآيفكلبشاتآاملوضوعة جعلته
آآ،األرضآيفاملدقوقآ آيستطيع آالضرباتآآكالتحر آال آجنون رغم

 .املتواليةآفوقآرأسه

آ آالصمد)ابتسم آآ،(عبد آالدائرة آمن آأكثر آاليتواقرتب
قدآلآ،مهم اآاأنهآقدآنسىآأمر آآان آي  آب  آم آآ،)جابر(آحولآةق آبدِآآجنس آت آ

آهلكن آآ،بيومنيآقبلآهروبهآاالمع آآاشيئ آآاملتهمآيعطيآ(ا)جابر آآرأى
آقدآنيآظ آي آلآ آأّنا آمنآاملفتاحتكونآنسآوقتها آوذلكآيفسرآ،خة

آ.مراألوقتآاكتشافآآةق آل آغ آم آآوجودآالزنزانة

آعلى آاالرتباك آاد آك آؤ آم آوآآ،للجميعآاواضح آآ)جابر(آبدا
آ.املنسوبةآإليهالتهمةآ

آ:ةر آآمِآبلهجةآآالقاضيسألهآ
آ؟املفتاحآهيت آد آاآنتإ -
آآ،قسمآباهللأآيةادىآمرآآ،أل - آآديآ!ديتهالهافآ؛ين آمِآطلبها

آ.ايةكلآاحلك

آ:نفسهبالقضبانآيسألآآ)جابر(آالتصق
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ابينآالوحيدآآرتحر آ!آهلآ؟نتبهأأعطيتهآاملفتاحآولآآهل -
 !؟لألبدآعتهوضي آ

آبسخرية:آالقاضيتتمآ
آ!واضحآ!واضحآ؟!يهآكمانإوطلبآمنكآ -

آ آأنآطالب آدخلآالباشا آآأ آم آو آأ آآ،بكلمتهآِلآد آي آا آالقاضيله
آآ،باملوافقة آآم آسِآق آي  آل آاملوضوآصآيفودخل آمباشرةلب أخذآآ،ع

آالوديعآإآيفآحميد آ آر آث  آع آفقدآآ،ه آق آد آصِآآاح آموض آخالصآووالءآكلبه
بالنسبةآلكراهيتهآالبنهآفإنهآآام آأآ،داخلآالقفصعلىآمرآةآصغريةآ

آعليهآعاءد آا آدليل آبتلكآآاأب آآم آهِآت آن  آكيفآآ،ال آحيبآابنه آال أنه
آ!؟يلآقاطعالطريقةآدونآوجودآدل

آ - آما آاملتهمزوجفآعليكمآلشطو آاوعشان آتتكلمآآة الزم
آ.يفآالنقطةآدي

آجل آالباشا مسرعةآآكتتحر آآامرأتهوآآ،ثب آب آآابر(ابتسم
آىلآزوجتهآبلهفةآرضيعآحنوإآ)جابر(آنظرآ،لتدخلآساحةآاحملكمة

آحيبآابنهآ،تلكآحياتهآاليتآهأم آ آأنه آلآختربهم آإ آأسوآآفيفآ؛لو
آس آالظروف آبكلماهتا آحياتهآةاحلاد آتخربهم آطوال كلبهمآآآأنه

آشيئ آآ؛طيعامل آليفعل آيكن آابنهآرك آذ آي آآال آكان آلو داخلآآحىت
شخصآأوآآمنآأيآم آه آأ آالعملآآيفخالصهآوأنآإآ!بالفعلآالقفص
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ولنآيغضبآآ،النآنهآراض آإآ،حنقهاآعليهآبص آت آل آف  آآ،آخرآشيء
آاليتىلآتلكآالكلماتآكمآيشتاقآإآ،الآقدمي آمنهاآكماآكانآيفع

لنآيغضبآولنآتثورآآ،طريقهاآيفاصطدمتآبهآآمال آك آهباآآآهع آر آق آت  آ
آمعروف آآوقدآ،ثائرته آتصنع آوختربهآيفا آكانآآآمشريكآحياهتا كم

آخالفاهتمآ!حيبآابنه حتدثآبنيآآةعادي آكانتآخالفاتآآآاكل
آوأبنائهمال آآ،باء آآ.وضعفآةو آط آس آفلألبوة آلتتأم آوقفتآزوجته

آ،اقط آت آالآورائحتهآآ،ةخ آسِآت آم آتآمالبسهآكانآآ؛هلاآىث آر آي  آآاليتهيئتهآ
حلاحآوإليهاآبصربآنافذآنظرآإآ.النومآةل آقِآمنآآامرهق آآاهآشاحب آجهووآ

وجههآبعينيهاآآت آق آع آل آآ،منآشفتيهاستخرجآآاليتينتظرآالكلماتآ
آوسخرية آانتصار آالرائحةآ،نظرة آمن آانكمشآأنفها آاد آوب آآ،بينما

آمالحمه آالقرفعلى آقليلةآتراجعتآ!واالحتقارآا آخطوات
تنغرسآآاليتوقتهاآشعرآبالقضبانآآ،ئحةمنآأثرآالراآلل آق آت  آلِآآللخلف

صرخآآ،الآميلكآسوىآالصراخآحيثآرضاألآيفآهق آد آوت آحلمهآآيف
آصوته آاخلاليةآ،بأعلى آالزنزانة آأنآأمامهآفأجابته أّنتآآبعد

ي  ل ة ت هآاملتخ  آ:والشهودآعنآعينيهآالقاضيأزاحتآوآآحم  اك م 
آ!املطيعآوأنتآتدركآمصريكآاينسج آياآآاأناآخاليةآتام آ -

آ!)جابر(آلألوامرآياآت آصِآن آأف

آ،كلآمكانآآيفحولهآآبقيتآاليتزوجتهآآعيينآانتبهآإىل
آلألبد آلنآتفارقه آبعدآأنآعثرآابنههربآآ،ورمبا آثانية آ،عليهآمنه
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عهآعلىآوجههآويسخرآمنآيصفآ،خرىأآةمر آاليومآيفارقهآوميوتآ
آ:غبائهماتهآوآحتك آ
آالباشا - آكلب آآأبوك آيا آلألوامر آهلكن آآ!ولديينصت

آالنهايةأخرج آيف آأنآآوجنحآ،ك آيف آكاملة بصورة
آمنآآ!كع آي  آي ض آ آهو آالباشا آيكون آأن آاملمكن ومن
آ!ليقتلآكلبهآالوديعآبطلقةآواحدةآ؛رجكأخ

آآ آميسك آوهو آأصابعه آأنآآ،باملفتاحارتعشت حياول
آنزانةآوسطآنداءاتهآاليفتحآالزآلآتهقو آيستجمعآ آ،د آير آآالآالذيبنه

خلعآثيابهآحىتآصارآآ،ىلآالداخلإآةش آعِآت آر آم آخطواتآبطيئةآآكحتر آ
آثيابالتقوآآ،اعاري آ آآط آآم آت آش آي آ)آد م( آأنفآهب آر آق آي  آوآالقميص آ؛همن

آبه آاب آق آث  آفوجدآآ،قبلآأنآيرتديهآثناياهآيفآشفت آمثآآ،ليمألآصدره
آالذراعنيآاصغري آ آأحد آقميصآابنهآآآ؛أسفل آامرأته كيفآأهلت
ع يآالذي آي د  آآال آالطريقة)آد م( آالآ!؟هبذه آكاملةآارتدى ثياب

آعليه آأغلقآ،وأغلقآبابآالزنزانة آآمث منآإحكامآآدوتأك آاجلنازير
ليستقرآداخلآبقعةآالضوءآآوألقىآاملفتاحآبكلآعزمآلديهآ،غلقها
يسحبهآآقبلآأنآباملفتاحآفرتةآاهآمعلقتنيعينآتظل آآ،ةيت آاملقِآالثابتةآ

آالضوءآل آظِآ آبقعة آخلف آآ،يتحرك آأن آيستطع آةي آوِآه آآدحيد آل
آخلفآالضوءالشخصآا آنشيجهآ،لقابع آانفجر آ،املكتومآوقتها

آكدندنةآنابعةآمنآجسدهآ املسافةآبنيآالقضبانآآيفآماملتكو آفبدا
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آآهيوآآ،يروالسرآ آإآاليتاملسافة آتكفيه آال آرجليهآيفآرفك آذا آ،فرد
 !؟عتادأنهآأطولآمنآاملآم آأ آآ؟!قةضي آهلآالزنزانةآآسألآنفسه

آ*آ*آ*
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آحبييبآاكثري آآآبثت آ آآعنكآيا آتآ،أجدكول آل كنآرمبا
آداخليآ،منذآالبدايةآاموجود آ آأنتآسوىآصدىآالصحراء آ،وما

آ آملام آآ،ال آطويآيبغِآي آآالذيآهالِآي آس آلِآآن آحت ِآوالصحراء آإال آ،افالآتراه
آيظ آح آولسوءآآ،فالوحيدونآحاملونآ،ثانيةآياآصغرييآوأناآلنآأراك

آآوسيمآيشاركينآل آجِآبر آآحلملآأوآآ،بكآت آم آل آح آ آ،جسديصقيع
آالذيآالزواجآ،صارتآاملوافقةآعلىآالزواجآأسهلكآدآانقشاعبعوآ

آأعرفهآ،قيتحق آآاحلمتآبهآكثري آ آليتينزغاريدآوغريبآأكاد ماآآ،
 !حلمت

آالآ آالغريبآهيليلة آاليتآسريى آالذيآجسديآاألوىل
اليومآآسأرتديآ،عنآظهرآقلبآهه آر آك آوأ آآ،أحفظهآعنآظهرآقلب

آياآغريبآلتشاركينآ!اجباروكةآومكيآ؛ةع آن  آط آص آم آجسدآامرأةآفاتنةآ
قودآالرقصةآآمرأةآجاحمةآوأناآأاسأرتديكآكآ،اللعنيآمفاتنآسجين

آيفآكالآأريدآعينيآ،الآترىآسأطف آاألنوارآكيآ،الآتنتبهآكي
آبقبحيآعالتمت آوميكنكآآ،قل آح آأ آأنآآينففيآالظالمآميكنآ،املكان

آالبطلةارتديتآوجهآآ،مسراءتكنآبطلةآالفيلمآلآآ!اجلامحآاألسود
آ،بذرآهيوجآت آد آأعد آآينلكن آ،آيرّتفآداخليآ،تآخطواهتاورمس
آآهت آب  آذ آج آوآ آ،طلةآشقراءالبآ،بهآعلىآسريريآعنقهآأللقيمنآرابطة

 !النآالآفرقآبينناآ،ارأطفأتآاألنوآ
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آالقادمةآ آاخلطوة آآ!؟ما آبعدآآالذيما آالشقراء فعلته
 !؟هأمآخلعتآمالبسآ؟!هلآخلعتآمالبسهاآ!؟لكذ

آأماملشهدا آوآآت آب آت  آر آآ،النآميان آ،احلركاتالكلمات
آآلكن آ آامرآآاليتالكلمة آنفسآالكلمةآخترجآمن آالآتشبه آمجيلة أة
هآكانآالولدآيشبهآأباآآوإذاآ!هولدآيشبهآأباآ!خترجآمنآرجلآحني

آإىلآالغريبآانتبهت آ!آ؟بنتآينأن آآأميمنآقالآلِكآياآآ،فماآظلم
ماآاملشكلةآآ؛بنيآيديهآساكنة آآكنت آآجواري،آيفآيتململآالذي

رةآوذلكآحيدثآبصوآآ،تشبهآوالدهاآالقبيحآتبن آآ!؟ابنت آوآكنتآل
آ،ذاآلآأشبههاآبالتأكيدآسأشبههوإآ،امرأةآشريفةآأميفآ،ةمستمر آ

آباإلآضحكت آ آاإلمساك آحماولة آيديآتلِآي  ف آآالذييقاع آ،من
آناركآلكن آآ،حرتقستوآآ،منآشبقآعميقآبكيوتآفوقيآدد آم آت آتس

آ؛صلعاءآأنآامرأتكستخربآأمكآوآآ،الصبحآالقريبآيفآستنطف 
آ آطويوآآ،اجلريانآكأم آوستخرب آعنآال آسيتحدثون آويصمتون
آأنتآياآآ.لقبآجديدآلآلي ضافآأةاملخب آآةلليلي آاآجدائلي أين
آمعكآآ!؟املنقرشآحبييب آسعيدة آكنت آحتفظآآىعلآ!كم األقل
آيأيت،آ!يسر آ آأن آللصبح آأريد آالنآال آأبكي آأن آأريد آ!؟وال
آفيوأناآأخآ،بنيآيديهآيتجث آآبل آق آي  آآ،سكآالغريبآبزمامآاألمورأم

آيآكيآآجسدي آآ،رىآانبعاجاتهال آالقدم آ،يفآبطينآلةاملرته آوكرة
آ،تعلوآيفآأذينآاألصواتوآآ،منآثباهتاآدألتأك آالباروكةآآستحتس آ
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 .مكل آتوتآالعاريآرأسيآيتاتفرتشآجارآآحيث
 !بسآاجلوازآمهمآبردك -
 !والدآالكلبآين آع آآدصادِآبسآأهوآآلقط آأ آمكنآ -
 .سن آو آآةشوي آآ،لبعي آمنهآآيتع آلِآطِآلآهوآعلىآاألقأ -
 !مهمآيفآإيهآبالآخيبة -
 .جاهلاآعريسآ)ن  ه ى( -
آهوش آيفآآيش آوِآآلض آف آوه آآ،هريوحآحلالهآلعي آهوآكلآآما -

 !يفآالخر
 !هلاآمطلقآوعندهآولدآممتقد آآالعريسآاللي -
 !جمربشآالليآجربآاجلوازآغريآاللي -
 !بيطلقآمرةآبيطلقآعشرةآاللي -
آمجيلةبيقول - آاألوالنية آمراته آياخدآآومنآ،وا آاجلميلة بعد

 !؟ليهآ)ن  ه ى(
 !ميآه آآال آب آآ!ةل آد آعِآالعيالآحاجةآآم آه آ -
 .نسآمشآبالراجلآوالعيالالو آ -
 !راجلآليآآضِآحيطةآوالآليآضِآ -
 !والدآالكلبكلبآيصدآعنكآآآيعين -
 .أهوآياخدكآيفآحضنهآآخرآالليل -
 !كفايةآعليهآحيضنآاملخدة -
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 !ن آإِآفيهآآ)ن  ه ى(أكيدآعريسآ -
 ؟!الوحشنيآماهلمشآحظآيعينآم آه آ،آيت آسِآياآآعادي -
 !دهآحظهمآأحسنآمنآاحللوينآكمانآ،ليهمآونصآ،ال -
نستحملآعشاّنمآمابيسألوشآآالعيالآيفآالخرآبعدآما -

 !فينا
آآيعين - آالراجل آشيطاين؟!هو آأمآآجاي آوراه آهو ما

 .وأخت
 !ماآالستاتآوالدآكلبآبردكآ!أجاركآاهللآوالستات -
 !؟ةحاجآأناآقولت -
 !اجلوازآمهمآبسآ،ال -

آآ،وسطآهزاتهآتآباروكيتسقط آأعد أنتظرآلألسفآل
والآأنتظرآآ،مفاجأةآمنك آآيفآوالآأملآلآياآغرييب،آاوالآشيئ آآاأحد آ

الآأشعرآآ،فقدآاعتدتآاخلريفآ،بنيآيديكآئيأنآختضرآصحرا
الآأحدآيطيقآآ،عطشان آستموتآآ،أوجآموتكآيفوأنتآآشيءب

آأيض آآ،االصحراءآدهر آ تعرفآأنآآأال آآ،اأحد آآيقطِآت آالآآاوالصحراء
آآ!؟الصحراءآالآحتبآالغرباء آآ،القاسيةآهات آي  آوِآه آهذه آأنا مآشأوها

آعروقكآيفدمكآاملرتبكآ  الطرياللحم  أنا جائعة ويرهقني،
آآ!األبيض آل آغرييبآريآفِآت آلو آيا آغالي آآ؛الن آالثمن آ؛استدفع
 !الدافقآمائكآيفستموتآ
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صوتآآ،الالّنائيمدىآالليلآاألصفرآآيفوتآارتفعآصآ
اآتعرفهآالصحراء آ:ساكنيهاآ ختطِآالآآهالكن آعمياءآآفهيآ.جي د 

صلعاءآألنهآليسآهناكآمنآأنتآِآآ!إىلآجسدكِآآانظري -
آأبناءآجنسكآمنآهل آآ،غزيرمآشعر آألّنا طبيعةآوحنيفة
آالدائري آيأتِآآ،املسحوبآجسدك آل آألنه آوعانس

آبعد آالتزاوج آسيطالبِكآآ،وقت آحبيبىت آيا البشري
آ!)آد م(آأناآ!إل آآانظريآ!ولنآيرضىآ،حيلآلريضىباملست

ياآآي آعِآواقِآآشيءكلآآ،الكامنآداخلكِآآحبيبكآاملنقرش
 !ومنطقيآالنآاءحو آ

آصويتصرخت آ آوخرج آيآاولحيآا؛مبحوح آآ؛ وقفآأن
ابتسمآآ!!آتركوينآللغريبآالغيب؟رينلتدث آآأميآملاذاآلآتأتِآآ،الزلزال
آصآافرح آ آتثبتها آاليت آصرخايتآ،تقطعةاملآرخايتبرجولته آلآلكن

رآليعرفآمنآنومتهآوأضاءآالنوآآم آه آآ،إىلآنشيجآلتو آوحتآ،تصمت
آيب؛ آآما آالربآآصحرائيرمق آوبني آوفزعآاتطي آاح آقلق آ،مالحمه

راهآوأناآأآاع آز آف  آبادلتهآنظرةآأكثرآآيربقآيفآعيين،آالذيالنورآآبينرعأ
آبيضآىط آغ آم آ آلزجةبيوط آيدياء آوضعت آفمي،آ، ذاآفإآداخل

آمنهباخل آتنساب آهارآآ!يوط آلديهب آانطلق آسرعة آبأقصى آ،ا
آذاآجسديآستحتس آ آالالمع آالساحرةآاألسود آ،الشعريات

آ:وتتمت
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آ!ةر آح آأناآالنآآ،أعرفآمنآأناآ!الآأحدآيطيقآالصحراءآ -

آ*آ*آ*
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آ:)جابر(آقالتآزوجة
آ!؟أنآأعرفآأينآسجاينآدونآهلآضاعآعمري -

آزوجهاآتل آظ آآ آلغياب آالطريق آطوال تآكلماآآ،تنعق
آ:أذّناآيفآدترتد آآ(متول)

آحاجة - آالليآآآتهنفسي آآ،منعرفشآعنه آالفرتة كانتآتعبانة
آآ،فاتت آاللي آإيه آعمرآآ،ديآج آمعرفش آبنمسكآطول نا
حىتآآ،الليآمعلهومشآحاجةآجوخنر آآ؛يحتر آالآعيآةشوي آ

آمنه آزعالن آآ،الباشا كلآآآ،ومستحملشآشف آط آشكله
آآ!قلعآاملريييآهخال آآ،آمعرفشآإيهآالليلقيناهآبدلتهآاللي

ترفعآصوهتاآويصلآنعيقهاآإىلآالزنازينآدونآأنآتسمعآ
آ:تقولآ،ارد آ

آياآمعيآالآتكنآرحيم آآ!اينسج آكمآصرتآوحيدةآياآآآ -
آ!)جابر(

الصغريآآهاش آع آآيففمكثتآآ،صوهتاآوأرهقهاآاحلزنآت آه آب  آ
آيأيت آأن آالبابآاّناسج آآتنتظر آعلىآآ.ويفتح آثقيل الليل

آآ،الوحيدين آاآشيءوال آمالبسآيفآشتفت آآأخذتآ،لوقتيقتل
آالذراعنيآآ)جابر( آثقبآحتتآأحد بذلتهآآيفحىتآعثرتآعلى
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آ:سألتآنفسهاآ،العسكرية
آ!؟كيفآلآأحلظهآمنآقبلآ -

آ آمنقارهاوضمث آآعت آالثقب آباخليوطآهد آس آت آلِآداخل
آ!ةاحلريري آ

آ*آ*آ*
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آالناصعة آصلعيت آزوجي آاللقبآأيض آآت آواعتد آآ،اعتاد ا
آآاجلديد آاآ،"ن  ه ى"مدام آل مصونآميصآ،سكتهمي آللقبآاجلديد

آ:شفاههمآويتساءلون
 ؟!هاجتزو آكيفآ -

آآرفك آ آيف آاألوىلآةل آي  آل آلِآآلكن آآ،ين آمِآآصالتخل آبالفعل
جزءآصغريآآ،منهآاوالسحرآيقذفآيفآرمحيآجزء آآ،اخلاصسحرهاآ

آةمر آآلألو آآ،"املدامآحامل"آ:جلعلهآيرتاجعآكاف آآآهلكن آبالآمالمحآ
آ،يءشتسريآالليالآبطيئةآونعتادآكلآآ!سعيدآإ آبنبخيربينآالطبيبآ
آ آباروكىت آآأمحل آعلى آكتفي آخروجه ُيلسآآ.ال آقليآرألحتر آوانتظر

آ،أنهآقدآخ دعآبشراهةآوهوآحياولآأنآينسىآنويدخ آةآالقهوآعلىآ
آ آاجلميعآهحظ آوأن آمن آآيغضبآ،أسوأ مثآآ،األسودآهحظ آويلعن
آ آآإىليعود آيفآرمحيآجلي خِرآاملنزل آاملكتوم فيهدأآآ؛املمتل آزعيقه
أشعرآأّناآآ،بعدآيومآاتنتفخآبطينآيوم آآ،رجولتهبحنيآحيسآآال آقلي

آالسوداءآمئات آالصغرية آالطبيبآآلكن آآ،مئاتآاألجنة آغيتفر آل
لآيكنآالذيآآهلآستشبهينآأمآستشبهآأباهاآولآخيربينآ!مهِآد آع آلِآ

آ!؟للغايةآاقبيح آ

والىتآآ،املصنعآحيثآاحلجرةآاخلانقةآإىلكلآيومآآآنطلق آأ
آ آأكثر آآايق آضِآصارت آعودة آمجيع آآ،(آدم)بعد آكانآآاعرفنا أنه
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آسبيلهآدواتأك آآوعندماآاز آتج آحم آ آأخلوا آبراءته آبّتن آأصرتآآ،من
هوآمنذآآ،أنهآهوآاأعرفآأيض آآوصرت آآ،ظرآإلآعينيهآاحلاملتنيالن

آآ،البداية آناداين آآ،اءبو آمنذ آتركته آشبشبآآكيهل آليتين حتت
آفآ؛)ف  ت ِحي ة( آيرهقىنجسده آآ،املنقرش آبلوزتى منآآدوأتأك آأمللم

اآم آأغلقآالك آآ،إحكامآغلقها آبعالس آآالآيتسربآبأرجلهآكيآجي د 
آداخل آي. آأنا آحدث! آما آأناآآ،النآجةمتزو آآمرأةايكفي رمبا

أكثرآآبينيتجن آاآهوآأيض آآ،أراهآهكذاآمنآبنيآاجلميعاليتآآالوحيدة
آعلىآينكف آآ،منآذيآقبل آيرفع آحىتعيناألوراقآوال آعنها آيه

آاالنصراف آعاري آآ،ميعاد آعارية،آاأراه آآويراين ونصمتآفنخجل
آاتام آ آآنتهزأ، آأذن آوألتهم آاملكتب آمن آخروجه آ)ف  ت ِحي ة(فرصة
آ:فرعآآخرآإىلعلآاملديرآينقلهآلتج
وبصراحةآمالوشآآ،مشآفاهمآالشغلآحلدآدلوقىت)آد م(آ -

 .الزمةآمعانا

آإىلآحجآكلمايتآآ)ف  ت ِحي ة(تأخذآ آاملديرمعها وتغيبآآرة
أشمآآي،أرجلهآالقابعةآأمامآد آع آأ آوأناآآببرتق آآلينأم آيتوآدمآآ،هناك

آداخلي آاملكانآ،عبقه آيف آالفوضي آيشعل منآآد آب آآالآ،وجوده
آبعيد آإ آالقادمنيآآ،ازاحته آالصغار آأجل آمن آيهون آش  آ،كل

آآاسيصنعونآلآبريق آ آاألمجلآآ!م آأ آألقايبآلقبآآإل آويضيفون إنه
آ آآهماأبآونس آبِآح آوسي آآ،قاإلطالعلى آالقبيحآيش آع آيف آ،األسود
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آآنسيدخ آ آهمويسب آبشراهة آسريضىآهلكن آ، آالنهاية بسجنهآآيف
ويتململآآنتفاخآبطيناآليتأم آ!آيءسيفسدآكلآش)آد م(آآاألبدي!
آرك آذ آت آآد آو آي  آالآأحدآآ،هوآالخرآأنآيرتكآاملكتبآد آو آي  آآ،يفآجلسته
آحدث آالبعضآبنظرآآ،ما آبعضنا آخاطفةنفهم آواحدة آناال آكِآآ،ة

آيعرفآاحلقيقةآويكرهها!

آأآجلست آ آاألل تآانفجرآآ،أحشائيآبهِآل آي  آآالذينازع
للخارجآ)آد م(آآعِرآه آآ،النحيلآداخلآجسديآصغريةالكائناتآال
كنتآأعلمآأنهآلنآيعودآللمكتبآآآ،أنهآسيطلبآاملساعدةآاي آعِآد آم آ

آمهتركتآاملكتبآمظلمآومناسبآللصغار،فآ!وذلكآأفضلآ،ثانية
آآبونيتسر آ آآبالفطرةآهونجِآيت آوآخارجآرمحي آ؛عةتقط آاملآاتن آز آالحنو
آذبابةآت آنظن آأّنا آالبادئ آالصوتآكتحتر آآ،يف آحنو آ؛معهم
آف آوآآ،الصدىآيفآةس آر آمِآت آم آالصحراء آلكآ:دد آر آي  آالصدى آ!هيت

علىآآديتمد آاخلطرآوآيفآخطر،آآأدركتآأنآصغاريآ،حجرةآاملدير
آاملدي آىق آل آوم آآخ اسِآت آم آ"واألندر"آاألبيضآآ،ااري آعآرالكنبةآوجبوارها

والآآ،ماآتفعلهآموظفتهآالوقورآاحملرتمةآاب آج آع آت  آم آكانآآآ،األرضي ةعلىآ
آأمامه آمالبسها آخلعت آملاذا آآ!؟يفهم أخالقهاآآلتحتو آوكيف

علىآآآهكن آلآ!!آفماآيعرفهآعنهاآأّناآليستآكذلك؟بتلكآالطريقة
مرأةآمجيلةآلكآأنآيقولآالفمنآميآ،الفرصةآعي ضي آكلآحالآلآ
آينم آه آي  آالآآ،يثريآدهشىتآالنآيءشآدع آي  آلآآ!؟الآ:اختلعآقميصه
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آيأنادآأسرعت آمكن!آيءآكلآشآ،أوآغريهاآ)ف  ت ِحي ة(ماآتفعلهآ
آ آلتهرب آصغارى آآيفآاملكانآمنعلى آأراحتآالذيالوقت

آاألرضآ)ف  ت ِحي ة( آعلى آآ،ساقها آىل آيتد آآالذيآصبعهاإفاصطدم
آخارآدوم آ آتائهةآبعنكبوتآجآشبشبهاا آ)ف  ت ِحي ة(نظرتآآ،سوداء
آلأل آتنسفل آالكائناآطلقبينما آحنو آ،عةاملتقط آآاتن آالز آتآالصغرية

آبالفطرة آآ،يعرفوّنا آسلطة آأقدامآآهوااّت آآ،ةي آوِآوه آوللفطرة حنو
آآ؛يتسلقونآجسدهاآ)ف  ت ِحي ة( آذبابةآضخمة آبابدينة للحمآمتلئة
علىآاجللدآاألبيضآوينهشونآآكتتحر آآمئاتآالكائناتآ،الشهي

النقصانآاملستمرآيفآسببآآوالآتعرفآ،الآتنتبهآ)ف  ت ِحي ة(وآ،فيه
آ:إىلآالسماءآاألرضيآليعلوآالنشيدآ؛وزّنا
أنت   !األبيض جوعى ويرهقنا اللحم الطري نحنآ -

 !نشتاق إليك  حد الموت ،لنا أيتها الحلوة الكريهة

آآ،جبوارآقدمهاقفآعنكبوتآتسوىآآ)ف  ت ِحي ة(آلآتلحظ
تبدوآصلعاءآبالآآ،مسحوبآجسدهاآدائريآ،انسبي آكانتآكبريةآ
بعدآأنآقطعتآحلظتهاآآشبشبهاآ)ف  ت ِحي ة(آخلعتآشعرةآواحدة!

آالوسيمآالشبقة آمديرها آأنأآبينماآ،مع آجاهدة نقذآأآحاول
آ:درد آأهاآوأناآجبوارآآةالقابعآةاملسكين
آ!؟دونآأنآأدريآأناآهلآالقابعةآبنيآأقدامها -
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آ آكثري آآد آع آي  آل آآ!ايفرق آناديت ليكملواآآالصغارعلى
!آاأيض آآورمباآهلمآسبعآأرجلآ!اةر آوع آآىع آو آج آآم آه آف  آآ،وجبتهمآالدمسة

آ!ك آش آدونآآدينآ)آد م(آآهماأبآونه آبِآش آي آفهمآ

أنت  آ!األبيض الطرياللحم  ويرهقنا نحن جوعى"
 !نشتاق إليك حد الموت" ،الكريهة الحلوة تهاأي  لنا 

 .بازدراءآوقرفآوارتفعآصوهتاآِحي ة()ف  ت آآنظرت
 !نك بوتعآ -

آ
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 !اق  الع   هاأي  في النهاية )آد م(  أنت ابن
آجاللآالدينآالرومي
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 أخيرهداء إ
آ!فيبتسم؛آيرىآكلآهذاآاجلنونآالذيإىلآالرجلآ
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