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ََالرصيفعلىََلجَ رَ 
َزيدَمطيعَدماج  

 

علقققىَحجققق َصقققاركَحعلقققىَررتقققاتَيديققق َحا  ققق ازََالقلقققاَحا ققق َ 
َحأانَمثل .َ... وَاقلَ َ.رتة ي َحطقطقةَقدمي َعلىَقاعَالسيارة.

مق َانذق ةَالسقيارةَالواقعقةَعلقىَالظاصقية َحأانََتانَصقاركَيظرقر
أمقاَأانََ.جبواره َحنوَالسياراتَالعابرةَع َيسقارهَززي  قاَاعق ع ..

الرصققيفَمكقققَمققوقعاَعلققىَاى ققةَا  ققر َمقق َأنرققرَإ َكظقق َذ
َالسيارة.

ققققدَنرتظقققاَحم قققىَلي قققر َلظقققاَ تقققانَالسقققاااَاعراذقققاَلظقققاَرايقققاَ 
دحالراتَبسعرَالسقو َالسقودامَمق َإرقد َالةظقادتَعظقدَأ ق رَ

َاتجرَم َجتارَالعملةَاعخعيني.َ

َتظققاََتقانَالقلقاَالوا ق َعلقىَزميلقاَحعلققاَ  لق َمقاَيق ره َإذ أي قاَ 
َتققانَيعقق َ ققياعَمققاَخنشققىَأنَيعشققلَ اعراذققاَالراققا َ نَذشققل 

بققققاَوَروزنظقققاَمققق َمقققاتَل سقققديدَذقققوانكَالعظقققد َحقيمقققةَنققق اترَ
َتانَيقلقظاَأن َموظفَرااَأي ا !ََ.العودةَإ َبلدان.. َتما
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*َ*َ*َ
قققَ.ميشقققاَعلقققىَالرصقققيفَاعقققةل َا ويظققققا.. لَيةقققدحَأنققق َي مققققلَرج 

 جليقاَ لكق َالوققارَاع يقاَتقانَمَ مر رهَاخلقارجاَعق َ قكَعمقد
حغ..َي وقققققفَ رققققاتَر قققققَ وَملمحقققق َاع كامققققلَللمققققارةَتيعققققاَ 
َت عقققققق َعلققققققىَعمققققققودَالظققققققورَأحَتشقققققق َا ققققققانفَ نةققققققاطنهَليسققققققظد

َ...ال جاجا
وَالقققرامة.. وَيققدهَاليسققر َت ققابَيلمققعَ  ذقق ََ.تققانَمظ مكققاَ 

َت ابَ َ...ال قيل َ.م ق..َيةدحَأن 
*َ*َ*َ

َ.أت رَالسااا..
لوقعَيدَصاركَالان ة  َذ َ  َ.حملَأجة ..َ.قويةَعلىَت عا..عاَ 

َأن َتأنَا مرَالَيعظي ..!َسارحَ  -
َ.البدَأنَيعود.. -

َََ.ذغمغق..َ قل  اَبعدمَاترتاث
*َ*َ*َ
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أاتبقعَالرصقيفَأمقنَعق َققارئََحعقدتَ َ  نرت َصاركَوَدحام
الك ققابَصقققاراَاخلطققواتَالةطيئقققةَاع كقققعَبك عيقق َعلقققىَعمقققودَ

َأجققدهَملَ...الظققورَاترةَحعلققىَتشقق َا ققانفَال جققاجاَاترةَأ ققر 
مق ََأصابَابلقلاَر قَأنَالرصقيفَ قة َ قاتَ َذكدتَ َوَالةداية

َ.وَمعرقَام دادَالشارع..َاعارةَلكون َحماذدَ  بظيةَسكظية
َ. قة َحا ق ..َ َ ذقدَحجدن َحاقعاَ  قة َمظ  قاَبقرتنَ َ زاتَقلقا

نعسقققاَزنققق ََأقظعققق َ َ.لَأي قققا ..ثقققمبقققاَ قققة َحَرَ أنققق َمظققق  َ بقققدََال

َ...حجادَمظدم َ 

َ السققيارةَ دقققاَالظرققرَر قققَالقق حدةَال ذعققةمقق َانذقق ةََاقرتبقق َ 
َََ.حمشى..َ.لكظ َذجأةَرمىَابلك ابَإ َأرضَالرصيفَحنرت ..

*َ*َ*َ
َأت رَالو د..! -
َالَنقلا... -

*َ*َ*َ

َتأنق َق يقلََالك ابَماَزاتَعلىَب طَالرصقيفَملققىَ  علقىَحج ق 
عققادَبققظعطَاخلطققواتَالةطيئققةََحَ.مقق َأبطققاتَالسققيظماَأحَاعسققرح..
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أرقققأَرأسققق ََ.قققدماهَجتقققاهَالك ققاب..َنوقعققق َ َ.مققا..اعرتحنققةَنوعقققاَ 
يظرققرَإليقق .. مقق َزجققاجَانذقق ةَالسققيارةَإ ََامققاَبقققَأن لقق َ َ.قلققي َ 

َ...آ ره
*َ*َ*َ

َ!.قعلَزجاجَالظاذ ة..إ -
َ.حن َوَذ لَال يف..َ.ا وامَمظع .. -
َتش امَب دان..َصيفَ  - َ.  هَالة د

*َ*َ*َ
نق َققدَ َي يقلَمقاَختيقلَأأ  َالك ابَم َجديدَح قة َعلقىَ  ذق

حاخلقققاغَمققق َا نربقققةَ علقققاَبققق َمققق َ ةقققارَالرصقققيفَالظريقققفَجقققداَ 
َ.حا حساخ..

أمحقدَالشقي ََتان َأمقاَنققوت"َردرجقاتَمظق تَجقارانََ...ن ترتَ 

نققققوتَأمقققاَذلققق ََ...لحقققطَالعسقققلَمققق َعلي قققاَلعقققرطَنراذ  قققاريَ 
لةَلظراذققةَ مَ مَ قيتَحزحجققةَأ ققاَالكةققكَالققاَوبطريقققةَ ققكَمةا ققرةَخلقق

َ.اعظ ت..
*َ*َ*َ
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رَبقدَأنَنقدبَ َالَ.الَيطقا ..َطويقلَ َ ق اَحقق َ َ...أت قرَالو قد -
َ.ر  ..

َ.سيعودَدَصارك..َ.علي ..َنَ  وَ  -
َتلَماَنةقىَلظاَم َالدحالرات؟ - َأالَنعاَزهنا
َ...دعَالقلاَ.حل ل َسيعود.. -
 ََ...حابدأَا ياة -

َََ...ب  كققا اَ
*َ*َ*َ

حرمقىَبق ََ.بعضَصعحاتَالك ابَمثَنوققفَذجقأة..َاَالرجلَ قلَ 
القق ابَابنَحنقق َحتققادَأنَيعقققدَنوازنقق َبرَتَ. ققديد..َإ َا رضَمظققاَ 

َ.اآلن..َحا حاَ غَ
*َ*َ*َ

َ!.أت رَالكلا.. -
َأقلق  !َ...ق الَيَ.أت رَأحَملَي أ ر..َ.أح .. -
َ؟!.م  ما ..َلس َ  -
َََ...ال -
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َ؟َدَإ ا!!نقو اَمبلمَذم  -
َ.صارك..َ دأَدإ -

*َ*َ*َ

الرجققلَمقق َجيققاَسققرتن َقققارحرةَصققغكةَح ققوَمققاَزاتَم كئققاَ َأ ققرجَ 
حنريقنَقلقي َ َ.حر فَمظ اَجرعةَالَزسَهبا..َ علىَعمودَالظور

حمققرشَ ققديدَإ ََحقققدَأركقققَإ قق  َذقققَالقققارحرةَحأرجع ققاَبققرتحَ 
َ.جياَسرتن ..

نظاحلقق َمقق َجديققدََ.مثَاجتقق َوطققواتَأ ققر َأسققرعَحنققوَالك ققاب..

َتماَ يلَإغَ  َ...حذ  َعلىَال عحةَاليتَيريدَأنَيكملَقرامهتا
حعظققدماَاسقق قرَنوازنقق َنوقققفَ رققةَحبلققلََ  َمققرةَأ ققر َبوقققارنققرنَ 

حاهنمقق ََ لي  ققع َالك ققابَمقق َلعققابَلسققان يمقق َأصققابعَيققدهَال
حبلققلَأصققابع ََ حاالب سققامةَنكققادَأنَنعلققوَ ققع ي َوَالقققرامةَبققرتحَ 

َ.اَال عحاتَا  ر ..حقلَ مرةَأ ر َ
ب قققورةَي  قققاَأ ََرلكظقققَ.ححتولققق َاالب سقققامةَإ َ قققحكةَ اذ قققة..

َ.حا حة..
َ لَأن َمعا؟!َ! ي .. -
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َ.  ينَصاركَم َت عاَبعظف..
َاناَهللا..!َ...مع مع َدَأ ا..َ -
َ.حملَأجة ..َ.مغق.. 

*َ*َ*َ
ح قققو َبققق َإ َأرضَالرصقققيفَ رذقققعَالرجقققلَالك قققابَبيقققدهَعاليقققاَ 

مرتحنقققاَ َ.مثَرتلققق َبقدمققق َاليمققق ..َ حا ققق َبعظقققفَ  حم قققىَما قققياَ 
ملَيرسلَب قرهَحنقوَالك قابَحالَأيق َاسق قرتَبق ََ.بو وحَاآلن..

وَ ققةا ََتققانَالرجققلَتمقق َسققجلَ ََ.نلقق َالرتلققةَالعظيعققة..  ققدذاَ 
َ.اخل ق..

*َ*َ*َ
اليتَملَأع قد اَمظق َمق ََ وو َحأملَللطمةَصديقاَالعظيعةَ َ ذ ع
َت عاَح وَي ي َيبَبعرح"َ قةل َعلى
َ.لقدَ رجَم َاببَاعظ ت.. -
َم َ و..؟ -
َأن ..؟!َأ كَي -

*َ*َ*َ
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بقلَعقادَمق َجديقدَحأ ق ََ.الرجلَبظ يجةَققرارهَالسقابا..ق ظعَملَي
مثَجلققققطَعلقققىَالرصققققيفََ الك قققابَحمسقققق َعلقققىَ  ذقققق َمظقققان

ظ رهَإ َع َ.مودَالظورَي  عح َم َجديد..مسظداَ 
*َ*َ*َ

نةققدحَعلققىَم حمقق ََ تققانَالسققاااَاعراذققاَالراققاَقققدَعققادَم ققرحالَ 
ارنةق َح قوَيقديرََحَ.ذ  َاببَالسيارةَبسقرعة..َ...االن عاجآاثرَ

ارنطمق َظ قورانَحرؤحسقظاََ.عاَ  اراب ..ذ َ نطلاَأَحَ.حمر َالسيارة..
َترساَالسيارةَاخللعقا..َنمب أريقدَراحلق َذق  َاببَالسقيارةََ. رة

َتان َمسرعةَب ورةَخميعة..َ اخلرحجَمظ ا َلكظ ا
َ

َم7891ت وبرَأ4ََ صظعام

ََ
 


