
 

   
سأٖت جظذٓ ٖتدبط يف عتىٛ المٗن املٕحش. كاُ الظالً وا ٖضاه ٖمف  .كاُ ٍِاك أٖضًا..

شٖاح الباسدٚ تصطذً باألبٕاب احلذٖذٖٛ الشاسع، ِٔذٔٞ الفجش ال ٖعكشٓ طٕٝ أصٕات ال

لذكاكني احلاسٚ املكفمٛ. كاُ ٖرتٌح بإٌّاك ٔاضح، خيتبئ سأطْ بني ضفيت ٖاقٛ وعطفْ الشتٕٙ 

 املجكن. 

عٍذوا اقرتبت وٍْ حأه أُ ٖبتعذ، فرتددت، لكٍْ كاُ قذ صاس وَ الكشب عٗح مل ٖظتطع 

اآلخش بالشك ٔالشٖبٛ، فآثشٌا املٕاجّٛ.  أٙ وٍا أُ ٖتجٍب اآلخش دُٔ أُ ٖرتك اٌطباعًا لذٝ

ابتظي ل٘ بتصٍع ٔاضح، ِٕٔ وا كٍت قذ فعمتْ أٖضًا. بادستْ بالظالً لكٍْ مل ٖشد... ٔفاحت 

ساٟحٛ فىْ فأٖكٍت أٌْ مثن.. صاد فضٕل٘ فاقرتبت وٍْ أكجش، لكٍْ ٌّشٌ٘ بشذٚ. ٖا إهلٜ..! 

ف ظّش ل٘ فجأٚ ِزا املظاٞ؟ وٍز وذٚ مل لكذ عشفتْ ٔالبذ أٌْ قذ عشفين أٖضًا... المعني... كٗ

ٌمتك٘... كاٌت عالقتٍا قذ أصابّا الفتٕس وؤخشًا وٍز بذأ ٍٖتكذٌ٘ عذٚ وتجأصًا حذٔد 

الصذاقٛ اليت بٍٍٗا، فمي ٖعذ ٖطٗكين، ٔال أٌا أٖضًا. أوا ٔقذ تٕاجٍّا اآلُ فمَ ٖكُٕ مبكذٔس 

ٍٍا آثشٌا الصىت ٔطشٌا جٍبًا إىل أٙ وٍا ػاِن اآلخش... كاُ وٕقفًا عصٗبًا دُٔ شك؛ لك

جٍب، ٌرتٌح طًٕٖا كمىا تالصكت أجظادٌا تٍافشٌا بشذٚ. ٔأستفع فجأٚ صٕت اآلراُ، 

ٔػاِمت ٌظشاتْ الالٟىٛ، ثي وا لبجت أُ تعجشت قذواٙ ٔاٌبطحُت عمٜ صذسٙ ٔاٌكطعْت 

 .أٌفاط٘ لِٕالت قصريٚ..

عَ ش٘ٞ تظتٍذ عمْٗ. كاُ الذً  كاُ قذ أٌفجش ضاحكًا طاخشًا وين قبن اوتذت ٖذٓ تبحح

قذ احتكَ يف عشٔق٘ ِٕٔ ال ٖضاه ٖضحك، فىا كاُ وين إال أُ التكطت حجشًا جمأسًا 



ٔقزفتْ بْ، فصشخ صشخٛ حادٚ ٔخّش صشٖعًا عمٜ األسض، ٔطالت الذواٞ وَ سأطْ... تٕقف 

 ..عَ الضحك ٔششع بالبكاٞ ٖكٗن ل٘ كن وا أحفظْ وَ شتاٟي
حألُت أُ أؼظع اجلشح الٍاصف وَ سأط٘ بٍٗىا اطتمكٜ ِٕ خٗي الصىت وشٚ أخشٝ. 

بتّالك عمٜ الشصٗف ظٕاسٙ. كاُ الشاسع ال ٖضاه وظمىًا لكَ أجظاد املصمني بذأت 

بالظّٕس وَ طشف الشاسع. ٔوا ِ٘ إال حلظات حتٜ ِشعْت أصٕاٌت حنٌٕا.. تمفُت أعح 

 ..مٜ الٍّٕضعٍْ فمي أسٓ.. بٍٗىا اوتذت أٖاٍد كجريٚ حنٕٙ تظاعذٌ٘ ع
 وارا حصن..؟ -

 .صشخ أحذِي وتظاٟاًل
 ..ٔجذٌآ لمتٕ ِكزا. -

 .قاه صٕت آخش
  ..كٍت أطتىع حلٕاساتّي بال ٔع٘... وا أصاه أعح عٍْ لكَ دُٔ جذٔٝ.. لكذ اختفٜ

 ِن ِٕ غري..؟ -
 ...ضي سأطْ جٗذًا...! البذ وَ اطعافْ  -
 ..وَ فعن بْ ِكزا..؟!  البذ وَ إخباس أِمْ  -
 ..ُ هلزاال ٔقت اآل -

كٍت قذ بذأت أطتعٗذ ٔع٘ قمٗاًل.. ٔاطتطعت أُ أّوٗض ٔجْ أحذ اجلرياُ. ػٍبُت عزس أُ 

 ٖشتي ساٟحٛ فى٘ أحذ، ٔاٌظكت باٌصٗاع إلسشاداتّي. ِىع أحذِي يف أرٌ٘ وشجعًا:
 ..طالوات ٖا دكتٕس... طالوات إُ شاٞ اهلل  -
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