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ت قدماٖ قد تْقفتا فذأٗ عً املشٕ للشعاٍت عيدما قبل ظَريٗ ذلك الْٔو غري البعٔد، كاى

حملُت ِظلُُ مسضْمًا علٙ املنسِّ املبلَّط للشدٓك٘ اليت تتْضط بيآاٍت هلا ّقُع متاٍاٍت ّبسّدُٗ 

كٍَْف معلن٘. ّاقفًا كاٌ عيد أسد أزكاٌ املنس، ٓسىْ حنْ أشٍاٍز أٓيعت يف أسْاضَا الرتابٔ٘ 

ًٍ بعٔد.   ألّل مسٗ مير شم

طتػسقًا يف التفكري دٌّ شك؛ إذ أىُ مل ٓأبُ للتشٔ٘ اليت أزضلتَا لُ بإمياٛٗ مً ٓدٖ. كاٌ م

سٔيَا مل أتركس مً أًٓ دٝت، ّال إىل أًٓ كيُت ذاٍبًا، أّ ستٙ ملاذا تْقفُت فذأٗ عً املشٕ! 

ىعه... مل أتركس أٖ شٕٛ... ّكعذالت قطاٍز صشا فذأٗ مً ضباٍت عنٔل حتسكِت قدماٖ مسٗ 

ً باجتاٍُ ٍرِ املسٗ... ّقبل أٌ تتْقف آخس خطْاتٕ املتطازع٘ بالكسب مً ظلٍّ أخسٚ، لك

ّٕ ّابتطه... أزاد أٌ ٓكْل شًٔٝا ما، لكيُ مل ٓكل، ثه ما لبح أٌ  ازتطه علٙ املنس، ىعس إل

 غادزىٕ مبتعدًا دٌّ ضابل إىراز.

* * * 



.. ملاذا أفطدّا علَٔا ٍاىًٝ٘ مبْتَا كاىت احلدٓك٘... شٍْزٍا ىاٜنٌ٘ يف تساب الركسٓات. -

 ّشزعْا كل ٍرِ األشٍاز؟  ضكْىَا الرٖ أىطت إلُٔ

 مل ٓطنعُ أسد. 

* * * 

كاٌ إطاز ىعازتُ قد تَالك، لكً مشٔتُ ظلت زاقص٘ علٙ عَدٍا داٜنًا... قدماِ تسمساٌ 

 علٙ املنس املبلَّط خطَْط ظلٍّ ال ٓساٍا إال ٍْ... ميشػاًل بكصٔدٗ ددٓدٗ ال ٓعسف مً أٖ كٍْٗ

يف دداز احلله ٍبطت! باألمظ كتب ضطْزٍا األّىل، ّأٍداٍا إىل دلسو سسٍب يف الكْىػْ 

 كاٌ ْٓشع علٙ العامل بطاقات تَيٝ٘ بالعاو اجلدٓد!

ضتٔكعُت مً ىْمٕ صدفً٘ ٍرا الصباح مل أددٍا... حبجت عيَا كجريًا لكً دٌّ ا"عيدما 

 ددّٚ"، سدََّخ صدٓكًا مل ٓكً جبْازِ... 

الكصاٜد قبل أٌ ٓكتنل سصىَا؟"، تيَد... ثه ّقف عيد أسد أزكاٌ املنس ٓيعس  "ملاذا تضٔع

ٌٍ ّبدٍش٘ ألشٍاٍز أٓيعت يف أسْاضَا الرتابٔ٘ ألّل مسٗ مير شمً بعٔد... تدسسز  بإمعا

ضؤاٌل ساٌٜس مً دبَتُ ّضكط حتت قدمُٔ: "ٍل ٓصزع اإلىطاٌ أشٍازِ خلطً٘ كٕ حيصد 

 مْتَا عطشًا؟".  

طتػسقًا يف التفكري... شدٌص ما كاٌ ْٓمٞ لُ مً طسف احلدٓك٘، ثه ما لبح كاٌ ما ٓصال م

أٌ اقرتب ميُ... ىعس إلُٔ ّابتطه... أزاد أٌ ٓكْل لُ شًٔٝا لكيُ مل ٓكل... قدماِ، دٌّ ضابل 

 إىراز، ضشبتاِ حنْ البعٔد...!   



* * * 

 كأزّاسيا ٍٕ ٍرِ األشٍاز... عطشٙ... فنً ضٔطكَٔا؟!  -

 ...مل ٓطنعُ أسد

* * * 

كاىت شخاُت مطٍس زبٔعٕ قد أعليت عً سضٍْز مفادٞ... ّالكاٜياُت اليت عادًٗ ما تَٔه 

سْلُ غادزت املنس املبلَّط زاكضً٘ حنْ بيآاٍت هلا ّقع متاٍاٍت ّبسّدٗ كٍَْف معلن٘... "ٍل 

ْىْا ٓؤذَٓا املطس إىل ٍرِ الدزد٘؟"، فكس ملًٔا، حياُّل أٌ جينع شتات صٍْز ألصدقاٛ مل ٓك

جبْازِ، بٔينا كاىت قدماِ تطرياٌ ببطٍٛ ّبإٓكاٍع زاقص علٙ املنس املبتل، ّشداز ىعازتُ اليت 

تَالك إطازٍا ٓعكُظ طَٔف أشٍاٍز ممددٗ علٙ ضسٍز حتتضس... تطاٛل بكلٍل ّاضح ٍّْ ٓيعس 

 عالًٔا: 

 ستاو ٓيَنس املطس، ّالػُْٔو "تطحُّ ما تطّح مً دمْعَا الجكال"؟  َسّتاَو -
 ّسٔدًا يف احلدٓك٘، ّلرلك مل ٓطنعُ أسد.  كاٌ

* * * 

ٌٕ آخس ٓطتٔكُغ فُٔ صدفً٘، ّمً علٙ بعد أكجس مً تطعني ملٌْٔ مٔل  ٍا ٍْ صباٌح خسٓف

كاىت الشنظ ما تصال تسضل أشعتَا الدافٝ٘، عرب ىطٔر الصمً الكْىٕ، لٔنْت بعضَا 

املنس املبلَّط خطْطًا ال ٓساٍا  علٙ تساب احلدٓك٘ البازد. كاىت قدماِ ما تصاالٌ تسمساٌ علٙ



إال ٍْ. سلل عالًٔا ثه ىعس ببَذ٘ إىل ضطِْز قصٔدٗ ضاٜع٘... كاىت أشذاز احلدٓك٘ ٍٔاكل 

ٍِْ متعب٘.... ّاألشٍاز اليت أٓيعت يف غفل٘ مً التيني صازت بكآا فتاٍت متعفً  شبشٔ٘ لْد

ياُت اليت عادًٗ ما تَٔه ٓيتشس بشكل ٍيدضٕ غسٓب علٙ أسْاضَا الرتابٔ٘ اجلاف٘... الكاٜ

سْلُ ضٝنِت ىفطَا، ّصازت دمامل ٓبتلع بعضَا بعضًا... ىعس سْلُ مسٗ أخسٚ... "ٓعْد 

 صْتُ:  بأعلٙكل شٕٛ إىل أصلُ إذٌ!"... ابتطه ضاخسًا، ثه صاح 

ٌٕ ّاحللُه تاُٜ... ٍّا ٍٕ احلدٓكُ٘ مً ددٓد ٍاىٌٝ٘ مبْتَا!  -  اخلساب دل
 سد..!  ٍرِ املسٗ أٓضًا، مل ٓطنعُ أ
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