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  إھداء
  

  إلى كل من شجعنى

  

  إلى كل من شارك برأیھ

  

  أعطانى نصیحة نم إلى كل

  

  إلى كل أصدقائى بال إستثناء

  

  إھداء خاص إلیك حبیبتى
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  المقدمة

ال أعرف من أين أبدأ وال ماذا أقول، فھذه أول مقدمة أقوم 

، وفى الحقیقة أنا لست كاتبا، بل أننى أقوم بكتابتھا فى حیاتى

وقتى فقط أو لكسر الملل، وأما مشوارى مع  بالكتابة لتسلیة

  .الكتابة فھذا ما سأسرده علیكم فى السطور التالیة

كنت أتناقش مع أحد أصدقائى فى إحدى المرات، وكنا 

مختلفین فى وجھات النظر تماما، وعلى الرغم من ذلك إال أن 

كل منا إقتنع بوجھة نظر اآلخر، وقد قمت بتلخیص موضوع الحوار 

أو قصة قصیرة وقمت بعرضھا على صفحتى  فى خاطرة

الشخصیة، كانت ردود األفعال إيجابیة ومبشرة والكثیر من 

الناس أعجبتھم الخاطرة، وبعدھا كنت أقوم بعرض خاطرة يومیا 

ألكثر من أسبوعین، وفى كل مرة كانت ردود األفعال إيجابیة 

  .ستمرار وعدم التوقفووجدت تشجیعا من أصدقائى على اإل

د المرات كنت مع أحد أصدقائى وكنا نتناقش فى موضوع فى أح

الكتابة، وقد أبدى إعجابه الشديد بالخواطر التى كنت أكتبھا، 

وعرض على أن أقوم بكتابة قصته الشخصیة وأن أعرضھا على 

الصفحة، ولثالث أيام متواصلة كان يقص تفاصیل القصة التى يود 

باه، ولقد كان تحديا كتابتھا، وكنت أستمع إلیه بكل تركیز وإنت

 ،صعبا بالنسبة إلى أن أقوم بكتابة قصة حقیقیة بكل تفاصیلھا

 تلان ،ةصقلا نم لوألا ءزجلا ةباتكب تمقو ىدحتلا تلبق ىننكلو

 ،اھتباتك ىلع ىنركشو اھبحاص اھب داشأ دقو ریثكلا باجعإ

 ىقالو هتباتكب تمق لعفلابو ،ىناثلا ءزجلا ةباتك ىنم بلطو



 ج 
 

 تناك دقو ،اریثك اعیجشت تلباقو لوألا ءزجلا حاجن قاف احاجن

 ةفاضإ عم ةیعقاو صصق نم ةسبتقم كلذ دعب صصقلا بلغأ

  .اھأرق نم عیمج باجعإ تلان دقو ،قيوشتلاو ةراثإلا ضعب

 دقو ،لایخلا نم ءىش اھب ةصق ةباتكب تمق تارملا دحأ ىف

 ىئاقدصأ دحأ ىنحصن دقو ،ءانثتسإ نود عیمجلا باجعإ تلان

 ةصقلا هذھ نأو ،ةمداقلا صصقلا ىف ةیطمنلا مدع ىعارأ نأب

 ،صصقلا ىقاب لثم ةیطمن ریغ اھنأل صصقلا ىوقأ نم ىھل

 ةعقوتم ریغو ةیطمن ریغ اصصق بتكأ تحبصأ اھدعب نمو

  .اھلبق امم رثكأ اھأرق نم لك تبجعأ لعفلابو ،ةياھنلا

 نیب ىتاباتك رصحأ الأب ىئاقدصأ دحأ ىنربخأ مايألا دحأ ىف

 موقأ نأو باتك ىف صصقلا رشنب موقأ نأ ىلع لب ىئاقدصأ

 ،اروھشم ابتاك حبصأس مايألا نم موي ىف هنأو ،ةباتكلا فارتحإب

 تمق ىتلا صصقلا ىوقأ ضعب عمجب تمق دق نآلا انأ اھو

 دق نوكأ نأو مكباجعإ لانت نأ ایجار ،باتكلا اذھ ىف اھتباتكب

  .كلذ لعف ىف تقفو

  

  

  

  

  نینثالا موي ىف اريرحت

  2015 ماعل ربمفون نم ىناثلا
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 1 - سوء فھم

فى أى وقت التغیر قد يأتى  
أو بدون سبب وقد يحدث بسبب  

أن يحدث ال أحد يدرى متى يمكن  
المتوقعة منه وال حتى يدرى ما النتیجة  

أبدا ھو نفسه لم يتوقعه  
بنظام معین كانت أغلب حیاته تسیر  

شبه روتینیة كانت تسیر بطريقةوقد   
بالملل وكان فى بعض األحیان يشعر  

كان يعتاد على ھذا ولكنه مع الوقت  
فى تغییر نظام حیاته لم يكن يفكر أبدا  

بإمكانیة التغییر ولم يشغل باله حتى  
تماما إلى أن حدث ما دفعه لتغییر حیاته  

عند إحدى قريباته فقد كان فى زيارة  
كانت أيضا تزورھا ووجد عندھا صديقتھا  
فى ذلك الیوم وقام بالتعرف علیھا  

هئمن أصدقا ومع الوقت أصبحت  
فى وجھات النظر ختالفھم التامإوعلى الرغم من   

وجھة نظر اآلخر إال أن كال منھما كان يتقبل  
تشتد بینھما ومع مرور الوقت كانت قوة الصداقة  

منذ وقت قصیر نه عرفھاأوعلى الرغم من   
طالقعلى اإل أصبحت أقرب وأعز أصدقائهنھا أإال   

 ومع مرور الزمن بدأ يتغیر فى أسلوب وطريقة حیاته
عجاب بھابأنه بدأ فى اإل وقد فسر ھذا التغییر  

أخبرھا بذلك وفى أحد المحادثات بینھما  
أنھا ال تمانع ذلك وفھم من كالمھا وردھا  
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عنه رةیلى الرغم من كونھا تعرف أشیاء كثوع  
خاصة بحیاته فاصیل كثیرةوأيضا تعرف ت  

لتحديد موقفھا إال أنھا فى حاجة للتعرف علیه أكثر  
 ونظرا لوجود بعض المشاكل العائلیة والشخصیة لديه

حتى ينتھى منھا ضطر لتعلیق ھذا الموضوعإ  
لألبد تفقو على استمرار صداقتھمإولكنھم   

خبر غريب وفى أحد األيام بلغه من مصدر مقرب  
بدأت تدور حوله وك والتساؤالتفقد قالت بأن الشك  

غضبا شديدا ولما سمع ھذا الكالم غضب  
عن سبب ھذا القول وقد أرسل إلیھا مستفسرا  
بأنه شىء ال يخصه وبلغه ردا منھا تقول فیه  
على طريقته الخاصة عندھا قرر معرفه السبب  

ال يتحدث معھا استمر ثالثة أيام متواصلة  
جابةإن دو تصال به عدة مراتوقد حاولت اإل  

فى المكالمات الفائتة وبعدھا بقلیل وجدت رقمه  
لمعرفة سبب عدم حديثه معھا فاتصلت به مباشرة  

بسبب ما قالته عنه خبرھا بأنه غضب منھاأف  
لحل سوء الفھم الذى حدث فطلبت منه أن يتقابال  

مباشرة وبالفعل تقابال فى الیوم التالى  
لما يقارب الثمانى ساعات واستمرا فالحديث  

كما سمعه خبرته بأنھا لم تقصد كالمھا حرفیاأوقد   
وترى كیف يتصرف ن يصل إلیه الكالمأولكنھا أرادت   

ما قام بفعله ولم تتوقع بأى شكل من األشكال  
وكارھة للحیاه وأخبرته أن تصرفه جعلھا حزينة جدا  

غیر المقصود عتزار له عن الخطأھاية قامت باإلوفى الن  
سابقا وعادا كما كانا نتھت المشكلة بینھماإو  

جیدا وأيضا كالھما تعلم الدرس  
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مرة أخرى ھى تعلمت أال تقم بمثل ھذا التصرف  
على مجرد شك وھو تعلم أال يبنى تصرفاته  

سوء فھم أو حتى مجرد  
____________________ 

 2 - الحب

من وجھة نظرك ما ھو معنى الحب  
غیر المتوقع تفاجأ منھا بھذا السؤال  

فى حد ذاته السؤال صعبالم يكن   
فى ذلك الوقت ولكنه لم يكن يملك إجابة له  

عدة مرات على الرغم من وقوعه فالحب  
فى معناه ولكنه لم يفكر أبدا  

لدى أى إنسان فھو يرى بأنه شعور  
من شخص آلخر وبالتأكید يختلف فى درجته  

عن إجابة أخذ بعض الوقت يبحث فى ذھنه  
ھاأجاب على سؤال وبعد وقت طويل  

بین شخصین الحب ھو شعور متبادل  
التخلى عن بعضھما بداأال يمكنھما   

بشعور اآلخر يشعر كل منھما  
على اآلخر وفى نفس الوقت يخاف كال منھما  

مھما كانت العقبات ويتمسك كل منھما باالخر  
مع بعضھما البعض كما يستمتعان أيضا بالحديث  

من وجھة نظره ھذا ھو ما كان يعرفه عن الحب  
من الحب لیه وأخبرته أن ھذا مجرد جزءإظرت ن  

ستبلغه بالتفصیل وأخبرته أنھا فى المرة القادمة  
 تقابال فعال بعد ھذا الموقف بثالثة أيام

عصرا كان خاللھا يحاول أن يعصر تفكیره  
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للسؤال تفصیلیة جابةحتى يحاول التوصل إل  
من قبل ولكنه لم يجد أى إجابة سوى ما قاله  

على السؤال ستمع الى إجابتھاإوحین تقابال   
مع من تحب مانالحب ھو أن تشعر باأل  

بكل ثقة وأن تلقى أسرارك بین يديه  
اإلستغناء عنه أبدا إلى جانب أنه ال يمكنك  

والحديث معه دوما وتسعد بلقائه  
وقلبك وشعورك محبوبك بفكرك ةوأن تعیش حیا  

ومعناه كانت ھذه ھى رؤيتھا للحب  
من رؤيته ھو وقد كانت أشمل بكثیر  

أشمل للحب وھناك آخرون يروا معانى  
الخاصة كل شخص يراھا من وجھة نظره  

مجھول لنا فالحب عامة ھو شىء  
أو إحساسه كل منا يفسره حسب شعوره به  

يجمع كل ھذه المعانى وال يوجد تعريف محدد  
بال وقت ولكننا نتفق أنه شعور يأتى  
أو فى سببه ولیس لالنسان أى تحكم فیه  

تماما نسانلعكس قد يترتب علیه تغیر حیاة اإلا على  
بل يمكن أن يكون أيضا لألسوأ لیس بالضرورة لألفضل  

حتى يلفت نظر من يحب نسان يفعل أى شىءفاإل  
مناسب منه على ذلك ويتمنى أن يجد رد فعل  
أو حتى بسوء الفھم أحیانا يقابل بالرفض  

لحبأو موعد ا وعلى الرغم من كوننا ال نعرف سبب  
بسببه حیانا قد نقع فى مشاكلأو  

بدونه ولكننا فى النھاية ال يمكننا العیش  
____________________ 
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 3 - الرحیل

دةلم يتوقف عن البكاء والنحیب لحظة واح  
عشرة أيام استمر على ھذا الحال  

ھذه النھاية لم يكن يتصور أبدا  
وقع ھذه الصدمة لم يستطع أن يتحمل  

لدرجة الجنون لقد كان يعشقھا جدا  
حیاته بدونھا لم يكن يتخیل أبدا  
أن تعیش بدونه ولم تتخیل ھى أيضا  

ال ويتحدث معھاإ كان ال يمر يوم  
بالساعات ويستمران فالحديث معا  

لثالث سنوات واستمر الوضع ھكذا  
المتكررة وعلى الرغم من خالفاتھما  
سريعا إال أنھما كانا يتصالحان  
معدته فى وفى أحد األيام شعر بألم  
بالنسبة له لم يكن ذلك أمرا جديدا  

فى المعدة فقد كان يعانى من قرحة  
ستشارتهفذھب لطبیبه المعالج إل  

جراء بعض التحالیلإ طلب منه الطبیب  
بعد ثالثة أيام وبالفعل عاد الیه  

بكل أسف وحزن لیه الطبیبإنظر   
خطیر ونادر نه يعانى من مرضأوأبلغه ب  

تسعون يوما ىولم يتبق له من العمر سو  
كصاعقة أصابته كان ھذا الخبر  

لم تتحمل أيضا الصدمة وحینما أخبرھا  
أنه سیفارق الحیاة قريبا لم يكن يحزنه  

وتتألم وحدھا بل ألنه سیتركھا تعانى  
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لبلد بعید جدا أخبرته بأنھا ستسافر  
عتراضأو بمقدوره اإل ستطاعتهإولم يكن ب  

نبیةحدى الدول األجإوسافرت بعد يومین إلى   
أخبارھا وتصله وكان يطمئن علیھا  
على رنین الھاتف استیقظ فى أحد األيام  

خطیرة ةثلقد حدثت لھا حاد  
 سقطت السماعة من يده قبل سماع الباقى

ھذه المرة كانت صدمة قوية جدا علیه  
خفف الصدمة ولكن كونه سیرحل قريبا  

ذھب للطبیب ثنان وتسعون يوماإبعد مضى   
ولن يموت المرضنه شفى من أأخبره ب  

ولم ينطق حرفا واحدا سقط على األرض  
تتألم وحدھا بعد أن كان حزينا ألنه سیتركھا  

وتركته يتألم ويتعذب ھى التى فارقته  
بسبب الرحیل وسیندم طوال حیاته الباقیة  

____________________ 

 4 - القناع
فى بعض األحیان المظاھر قد تكون خادعة  
على وجوھھم أقنعةالكثیر من الناس يرتدون   

أمام الغیر حتى يظھروا بمظھر الئق  
ثقة البعض فیھم وحتى يحاولوا كسب  

لتسلیة وقتھم فقط قد يقومون بذلك  
ال معنى لھا أو ألسباب أخرى كثیرة  
إلى دولة أجنبیة فھى كانت تتمنى السفر  
فى بلدھا لم تكن ترض العیش  

بال معنى كانت ترى أن العیش فیھا  
أو تقدير لألشخاص ملیس ھناك احترا  
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إن صح التعبیر بل كانت أشبه بالغابة  
تقريبا وأغلب الدول العربیة لھا نفس النمط  

كانت الدول األجنبیة أفضل من وجھة نظرھا  
تحلم وتتمنى ذلك واستمرت لعدة سنوات  

قلیل جدا لم يكن لديھا إال أصدقاء  
أصابع الید الواحدة عددھم ال يزيد عن  

محبة للتجمعات بطبعھا أو لم تكن اجتماعیة  
ومحبة للعزلة فھى قلیلة جدا فى الكالم  

أو فى غرفتھا تقضى أغلب وقتھا فالمزاكرة  
 وفى أحد األيام خرجت مع أصدقائھا

أصدقاء أصدقائھا وكان معھم أيضا  
وھى لم تشترك معھم كان الجمیع يتحدثون  

كعادتھا دوما كانت صامتة ولم تتحدث  
لیخرجھا عن صمتھا ھو الوحید الذى تحدث معھا  

للسفر للخارج كان يسألھا عن سبب نیتھا  
 وأخذ يتناقش معھا فترة طويلة فى ھذا الموضوع

ومحاولة التعايش واستطاع اقناعھا بعدم السفر  
 وجدت نفسھا تنجذب إلیه بسبب لباقته وأسلوبه

من إحدى قريباتھا وحصلت على رقم ھاتفه  
تصال بهقامت باإل وبعد بضعة أيام  

علیه طمئنانلإل وكانت كل يومین تكلمه  
تقريبا واستمر الوضع كذلك قرابة الشھرين  

بأنھا معجبة به وفى أحد المكالمات صارحته  
وأحیانا مرتین فالیوم وأصبحت تتصل به يومیا  
دون أن تسمع صوته كان ال يمكن أن يمر يوم  

لتكلمه منه وقد قامت بشراء خط ھاتف خصیصا  
أحدا غیره رقمولم يكن يعرف ھذا ال  
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و ثالثةأفاألسبوع  وكانت تخرج معه مرتین  
وال يستطیع تركھا أبدا وقد أخبرھا أنه يحبھا  

رتباط فى الوقت الراھنولكن ظروفه ال تسمح باإل  
 وأن علیھا انتظاره فتره قد تصل إلى ثالث سنوات

ودون شروط وألنھا تحبه بصدق وافقت مباشرة  
ة تقريبالسن واستمر الوضع على ھذا الحال  
بھذه المفاجأة وجاءھا فى أحد األيام لیصدمھا  

بشخص من خارجھا إن عائلته ترفض ارتباطه  
أو من العائلة بنة عمهإرتباط بوأن علیه اإل  

بأى شكل كان لم تكن تقبل تلك الفكرة  
 وأخبرته أنھا ستظل معه حتى لو لم تكن الوحیدة

  بتقبل ھذا الوضع قناع نفسھاإوحاولت 
بھذه الكارثة مت فى أحد األيامإلى أن عل  

رتباط بھافى اإل طالقاإھو لم يفكر   
كما ادعى ولم يكن ھناك مشكلة مع عائلته  

بواحدة أخرى رتباطھو الذى كان يريد اإل  
منذ ثالث سنوات كان يعرفھا ويتحدث معھا  

حتى ينھى الموضوع فقط ختلق ھذه القصةإوقد   
تمثیل ال أكثر وإن اعجابه بھا كان مجرد  
لم يكن حقیقیا وأن اغلب الكالم الذى قاله  

ھذا األمر لم تكن الوحیدة التى حدث معھا  
فى نفس الوقت فقد كان يعرف عدة فتیات  

تقريبا جمیعا بنفس القصة نوكان يخبرھ  
الذى تعود علیه كانت ھذه ھى طريقته وأسلوبه  

قطعت عالقتھا به حینما علمت بكل ھذه األخبار  
جديد  من اودھاوعادت فكرة السفر تر  
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أقوى صرارھا على السفرإولكن ھذه المرة كان   
عالقنا وكل ھذا بسبب  

____________________ 

 5 - المستحیل
على المقھى كان يجلس مع صديقه  

ال فیما ندرإ ولم يكن يتحدث  
تماما كان صامتا وشارد الذھن  

وھو ال يسمعه صديقه يتحدث معه  
الغريب وشروده تعجب صديقه من صمته  

فى مثل ھذه الحال ھو لم يراه أبدا من قبل  
 سأل صديقه عن ما به حتى يعرف سبب صمته

ولم يفتح فمه بكلمة نظر إلیه فى صمت  
عن البكاء متناعإلوشعر من نظرته أنه يحاول ا  

فترة طويلة واستمر فى صمته  
أن يتكلم وظل صديقه منتظرا منه  
بدأ يتحدث ثم أخیرا وبعد طول انتظار  

راق حبیبته األولىف لم يتحمل  
لفراقه لھا ظل أيام يتألم ويتعذب  

فكرة الفراق لم يكن يتوقع حتى  
بل أكثر لقد كان يعشقھا لدرجة الجنون  

بالجامعة كان وقتھا يكمل دراساته  
حدى زمیالت الدراسةإعلى  وقد تعرف وقتھا  

األصدقاء إلیه ومع الوقت أصبحت من أقرب  
لمع حبه األو كان يحدثھا عن مشاكله  
ھذه المشاكل وكانت تنصحه بطريقة حل  
خطیبته لتركه وشعرت بحزنه الشديد  

أن تخفف من حزنه وكانت تحاول جاھدة  
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ناحیتھا مع الوقت شعر أنه بدأ ينجذب  
عجابه بھاإكان يزيد  وفى كل مرة يحادثھا  
من أسلوب تعامله ھى شعرت بذلك  
وأبلغته أنھا ال تناسبه وقد صارحته بذلك  

بعض الشىء الكالم ضايقهبالطبع ھذا   
مع الوضع ولكنه مع الوقت استطاع التأقلم  

صداقة ال أكثر وكان تعامله معھا بعد ذلك  
من الزمن فترة واستمر الوضع كذلك  

باعجابھا به إلى أن أخبرته فى أحد األيام  
منھا كان سعیدا جدا بھذا الكالم  

وولھانا بھا وقد أصبح عاشقا لھا  
تدريجیا لىوبدأ ينسى خطیبته األو  

  تفقا على كل شىءإ وخالل فترة قصیرة
على خیر وقد تمت بعد ذلك الخطبة  

بدأت المشاكل ولكن بعدھا بفترة قصیرة  
إال ويتخاصمان فیه كان ال يمر يوم  
يزداد الخالف بینھما ويوما بعد يوم  

 وغالبا ما يكون ألسباب تافھة
المادية جیدا  وأحواله كانت تعلم ظروفه  
لم تتفھم من ذلكوعلى الرغم   

فوق طاقته بل كانت تطلب منه أشیاء  
مكانیتهإبعدم  وكانت تغضب حینما يخبرھا  

عند ھذا الحد ولم تقف المشاكل  
  تسمع ما يقول لھاال كانت أيضا بل

وال تفعله فعلى كذاإفكان يقول لھا   
وتفعله أو يقول لھا ال تفعلى كذا  

لفترة من الزمن واستمر الوضع كذلك  
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أن يستمر لحال أنه من المستحیلوصل به ا  
أخبرھا بذلك صراحة وفى أحد المحادثات  

من ھذا الحديث لم تتفاجأ أو تنزعج  
على رأيه بل لقد كانت موافقة تقريبا  

يتحدثا مطلقا لم واستمرا فترة بعدھا  
صالح الوضعإاتصلت به عائلتھا فى محاولة   

وافق على مقابلتھم وبعد نقاشات وحوارات  
التى نشبت سبب الخالفاتوشرح لھم   

عن سبب أفعالھا وقام بسؤالھا أمامھم  
الشخصیة أخبرته أمامھم أنھا حريتھا  

مطلقا وبالطبع لم يتحدث أحد من الجالسین  
أو نیة للعودة ثم سألھا إن كان عندھا استعداد  

وأن ما بینھم قد انتھى تماما أخبرته بانھا ال تريده  
ھاعلى كالم ى تعلیق يرد بهألم يجد   

فى صمت نصرف من المكانإبعدھا مباشرة قام و  
____________________ 

 6 - المشھد األخیر
قلیلة فقط لم يتبق له سوى ساعات  

نھائیا بعدھا سیرحل عن الحیاة  
بھذه الكلمات سمع الطبیب يھمس  

جیدا لقد كان يعرف ذلك  
طويلة جدا أيضا ومنذ مدة  

وال عالج له كان مصابا بورم خبیث  
سماع ذلك يتوقع فى أية لحظةوكان   

أو حتى يضايقه لم يحزنه ذلك  
بال فائدة فھو يعلم جیدا بأن الحزن  

العناية الفائقة كان راقدا داخل غرفة  
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وأقاربه وحوله كان يقف أصدقاؤه  
على فراقه كانوا يبكون حزنا وألما  

أبدا بذلك ولكنه لم يبال  
لقد كان مبتسما بل على العكس  

ل ابتسامته تختفىجع شیئا واحدا فقط  
واأللم لقد لمح فى عینیھا دموع الحزن  

دفعة واحدة استعاد شريط ذكرياته كله  
لدرجة الجنون كانت تحبه وتعشقه  

مرارا وكانت تحاول أن تبین له ذلك  
فى البداية لم يالحظ أو ينتبه لذلك  

فترة طويلة بل الحظه بعد مرور  
لدرجة ال توصف كان ھو أيضا يحبھا  

غیر مناسب يرى بأن الوقتولكنه كان   
فى وقتھا لذلك قرر أال يبلغھا بحبه لھا  

فى تعامالته ولكنه كان يبین لھا ذلك  
لیخبرھا كان ينتظر الوقت المناسب  

إال بھا تخذ قرارا بأال يرتبطإوقد   
كأصدقاء فقط واستمر فى التعامل معھا  

بأنه مصابا بالمرض وعلم فى أحد األيام  
أصبحت معدودة وبأن أيامه فى الدنیا  

نھائیا لم يخبر أى شخص بذلك  
بشكل طبیعى واستمر فى ممارسة حیاته  

ن شعر فجأة بألم شديد جدا لم يتحملهأإلى   
 ثم بعد ذلك وجد نفسه يفیق داخل المشفى
 تذكر ھذه األحداث دون أن تفارق عیناه عینیھا

بسبب حزنھا على فراقه كان يشعر باأللم  
حمل أبدا الصدمةلن تت كان يعلم جیدا بأنھا  
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سوى الحزن ولكن لم يكن بیده شىء  
كثیرا لم يستمر فى الحزن  

رحل عن الحیاة ألنه بعدھا بدقائق قلیلة جدا  
 لقد كانت الصدمة قوية جدا علیھا ولم تحتملھا

بال معنى توقف الزمن عندھا وأصبحت الحیاة  
من أجله لقد رحل من كانت تعیش فقط  

ألبدإلى ا ورحلت معه متعة الحیاة  
____________________ 

 7 - ذكریات متالطمة
منذ آخر مرة رآھا مرت عدة سنوات  
ولو للحظة واحدة لم ينس مالمحھا  

فى ذاكرته جیدا كانت صورتھا محفورة  
وفى كل وجه كان يراھا فى كل مكان  

أيضا فى أحالمه حتى أنه كان يراھا  
مباشرة رآھا تمر من أمام عینیه  

يحلم أو يتوھم وظن أنه لم يصدق عینه  
وقفت مكانھا ولم تتحرك ولكنھا عندما رأته  
وظل ينظر لعینیھا مباشرة وھو تسمر مكانه  

ألكثر من دقیقة لم يتحرك أو يتفوه بكلمة  
التى حدثت فى الماضى تذكر كل األحداث  

 كان يعرفھا ألكثر من خمسة سنوات
يومیا تقريبا كان يراھا ويتحدث معھا  

وأسلوبھا بشخصیتھافى البداية كان معجبا   
يزداد تدريجیا عجابه بھاإومع الوقت كان   
أو حتى يبین لھا ذلك ولكنه لم يقل  

عجابا شديداإ ھى أيضا كانت معجبة به  
يقع فى حبھا وفجأة وجد نفسه  
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يوما بعد يوم ويزداد حبه لھا  
معجب بھا جدا وفى أحد األيام أخبرھا أنه  

للكالم الذى سمعته منه فرحت فرحا شديدا  
وينساھا ولكنھا كانت تتوقع أنه سیعجب بھا فترة  

بحبه الشديد لھا ثم فوجئت بعد أيام أنه يخبرھا  
شريكة حیاته وقد كان يتمنى أن تكون ھى  
من كل قلبھا ھى أيضا كانت تتمنى ذلك  

لم يحققا ذلك رادتھماإولكن لظروف خارجة عن   
 وعلى الرغم من علمھما بأنھما لن يكونا لبعضھما

لفترة من الوقت فى محادثة بعضھما استمرا  
على كلیھما ثم وجدا بعد ذلك أن الموضوع صعب  

لفترة من الوقت تفقا أن يبتعدا عن بعضھماإ  
بتعاد أبدااإل وفى كل مرة كانا ال يستطیعان  

 ولكنھما قررا أخیرا أن يبتعدا نھائیا مھما كانت الصعوبة
أن يتحماله وقد كان األمر مستحیال على كلیھما  

مھما حدث ولكنھما قررا أن يتحمال العذاب  
عن اآلخر نقطاع أخبار كل منھماإوعلى الرغم من   

ولو للحظة واحدة إال أن أحدھما لم ينس اآلخر  
يلتقیان مصادفة وھا ھما بعد غیاب عدة سنوات  

يتمنى قوله كان بداخل كل منھما بركان من الكالم  
ولو بكلمة واحدة حدا منھما لم يتفوهأولكن   

بالنظرات ال أكثر فقط كانا يتبادالن حديثھما  
وكذلك ھى فعلت منع دموعه من النزول بصعوبة  

لعدة سنوات على الرغم من بعدھما عن بعضھما  
لالخر شتیاق كل منھماإوعلى الرغم من   

سار فى طريقه إال أن كال منھما بعد ذلك  
أو يتبادال حرفا واحدا ودون أن يتحدثا  
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 8 - الكابوس
على جسر شبه متھالك كان يسیر  

 كانت به العديد من الفراغات وغیر مكتمل
 كان يمتد أمامه إلى حیث ال يرى نھايته
 وكان أسفل الجسر مباشرة نار ھائلة

 تلتھم أى شىء أمامھا فى ثوان
 كان السیر لألمام أسھل كثیرا له

 فھو يرى الطريق أمامه واضحا تماما
 وال يمكنه رؤية شیئا خلفه تقريبا

يسیر ببطء شديد جداكان   
 خوفا من الوقوع فى أى فراغ تحته

 وكان كلما قابل أى فراغ من الفراغات
 قفز من فوقه حتى يقوم بتخطیه

 استمر فى السیر فترة ال يعلم مداھا
 كان يرى أناس يتساقطون من الفراغات

 ولكنه كان يستطیع تخطى ھذه الفراغات
 وفجأة وجد نفسه أمام فراغ واسع جدا

  نه القفز منه بسھولة أبداال يمك
 أخد يتلفت حوله يمینا ويسارا وألعلى
 بحثا عن أى شىء يمكن أن يساعده

 ولكنه على الرغم من ذلك لم يجد شیئا
 ووقف مكانه فترة ال يدرى ما يمكن فعله

 وفجأة وجدھا تقف أمامه بعد الفراغ مباشرة
 كانت تنظر إلیه مباشرة وتبتسم له

الذى يجعلھا تبتسملم يدر فى البداية ما   
بتسامستغراب وسألھا عن سر اإلإنظر إلیھا ب  

 أخبرته بأنھا تشعر بسعادة غامرة لما يحدث له
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 لم يفھم بالطبع لماذا تقول له ھذا الكالم
 فسألھا عن سبب سعادتھا الغامرة تلك

 أخبرته بأن ما يحدث له اآلن ھو نتیجة ألفعاله
 وأن علیه أن يتحمل نتیجة ما قام بفعله

ستغراب عن ما قام بفعلهإفسألھا بكل   
 أخبرته بأنھا تحبه وتعشقه لدرجة الجنون
 وتعلم أيضا أنه يبادلھا الحب ذاته وأكثر

 ولكنه على الرغم من ذلك لم يتمسك بھا
 وقد تخلى عنھا مع أول مشكلة قابلته

 وقد كانت تحتاج إلیه بشدة فى ھذا الوقت
 وھو يواجه مصیره اآلن بسبب ذلك

ا بأنه تخلى عنھا مرغما ولیس بیدهأخبرھ  
 قالت له إذا كنت متأكدا مما تقوله اآلن

 فعلیك بالقفز ودون أدنى تردد خالل الفراغ
 وإن كان ماتقوله صحیحا فستعبر بسھولة
 وإن كنت مخطئا فستقع مباشرة فى النار

 وإن لم تقفز فى خالل عشر دقائق على األكثر
 فسیسقط الجسر كله بك إلى الھاوية

ختفت فجأة كما ظھرت فجأةإثم   
 أخذ يسترجع ما قالته فى ذاكرته

 ھل فعال ما قالته حقیقى وأنه تخلى عنھا
 ھل حقا كان بیده شیئا ما يمكن أن يفعله
 أم أن ما فعله كان ھو الحل الوحید أمامه
 لم يجد جوابا شافیا أبدا لكل ھذه األسئلة

 ولكنه على الرغم من ذلك قرر أن يقفز
سقط به الجسر مرة واحدةحتى ال ي  

 رجع للخلف خطوتین ثم جرى لألمام وقفز
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 ومع قفزته بالضبط رأى الجسر يتھاوى أمامه
 ووجد نفسه فجأة فى الھواء والنار أسفله مباشرة
 لم يجد أى شىء كى يتعلق به ووجد نفسه يھوى
 استیقظ فجأة من نومه مفزوعا وكان يتنفس بصعوبة

ويتنفس بشكل طبیعى بعد لحظات بدأ يھدأ تدريجیا  
 ما حدث لم يكن حقیقیا ولم يكن سوى مجرد كابوس

____________________ 

 9 - ساعة ال تنسى
 بدأ يستعید تركیزه وتوازنه تدريجیا
 بدأ يدرك كل شىء حوله بوضوح

 إنه داخل منزله جالسا على فراشه
 وعلیه النوم ألن الوقت أصبح متأخرا

حدث ولكن قبل أن ينام علیه تذكر ما  
 لقد كان يقضى الیوم مع أصدقائه
 وھو يفعل ذلك كثیرا جدا بالطبع

 يخرج معھم مرتین أو ثالثة أسبوعیا
 يمرحون ويقضون وقتا جیدا معا

 كان أحد أصدقاؤه يتعاطى المخدرات
 وھو بالطبع لم يحاول حتى أن يجربھا

 كان يعلم أنھا ذات ضرر وبال فائدة
 واستمر الحال ھكذا لفترة طويلة

ك الیومللكن الوضع تغیر فى ذو  
 لقد قرر مشاركة صديقه فیما يفعل

 على سبیل التجربة والتسلیة ال أكثر
 وبالطبع صديقه رفض ولم يقبل

 ولكن بعد الحاح شديد وافق صديقه
 وبالفعل كانت أول تجربة له
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ختالفإفالبداية لم يشعر بأى   
 ولكن بعد مرور بضع دقائق بالتحديد

مشوشة وغیر واضحةبدأ يرى األشیاء   
 لم يفھم سبب ذلك وقام بفرك عینیه

 شعر بأن األشیاء من حوله تظھر وتختفى
 حینما الحظ صديقه علیه ذلك

 فھم على الفور بأن التأثیر بدأ علیه
 وجد نفسه يحتاج لتناول بعض الحلوى

 ولكن صديقه أعطاه بعض البسكويت المملح
 وأخبره بأن الحلوى ستزيد من التأثیر علیه

 على عكس البسكويت الذى سیقلله
 وبعدھا مباشرة نادى على أحد أصدقائه

 وطلب منه أن يأخده معه فى طريقه
 خوفا من أن يحدث له أى مكروه

 وفى الطريق كان يتصرف بكل غرابة
 فبینما كانا يركبان إحدى سیارات األجرة

 كان يضحك ويبتسم كثیرا وبدون أى سبب
استغراب وكان الراكبون ينظرون إلیه بكل  

 وعلى الرغم من أنھم قد وصلو فى دقائق
 إال أنه شعر أن وقتا طويال جدا قد مر

من السیارة لم يدر أين ھما اوحینما نزلو  
 أخذ وقتا حتى استطاع معرفة المكان
 كان علیه أخذ مواصلة أخرى لمنزله

 ولكنه فى البداية لم يستطع فعل ذلك
 جلس معه صديقه بعض الوقت على المقھى

ول صديقه التحدث معه عدة مراتحا  
 ولكنه كان شارد الذھن تماما ولم يسمع صديقه
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 وحینما أبلغه صديقه بأن الوقت قد تأخر كثیرا
 قررا أن يذھب كل منھما إلى منزله مباشرة

 لم يدر كیف ركب المواصالت وال كیف وصل منزله
 ولكنه بمجرد وصوله للمنزل أخد حماما باردا

ما ھو فیه ويستعید تركیزهحتى يمكنه أن يفیق م  
 دخل غرفته وجلس على فراشه بعض الوقت

ستعاد تركیزهإحتى ذھب تأثیر المخدرات و  
ستعادته لتركیزه ساعة تقريباإمرت بین فقدانه و  

 ولقد كانت ساعة حافلة وال تنسى من حیاته
 وقد قرر قرارا قاطعا بأال يعود مرة أخرى لھذه األشیاء

ھب فى نوم عمیقستلقى على فراشه وذإثم   
____________________ 

 10 - جھة أمنیة

 أحیانا تحدث أشیاء تفاجئنا وال نتوقعھا
 قد يكون لھا تأثیر إيجابى علینا
 أو قد يكون لھا أثر سلبى أيضا

 ولكنھا فى جمیع األحوال تظل فى الذاكرة
 ال ننسھا أبدا مھما مر وقت أو طال زمن

 لم تكن تعلم ھذه الحقیقة من قبل
و لم تتوقع أن يحدث معھا شیئا كھذاأ  

 لقد كانت تسكن فى أحد األحیاء الشعبیة
 وكان ال يمر بضعة أيام إال وتحدث مشاجرات
 بین أھالى الحى وأھالى األحیاء األخرى
 وفى أغلب األحیان تكون ألسبابا تافھة
 كانت ھذه المرة المشاجرة مع عائلتھا
 وقد كانت مشاجرة عنیفة وال مثیل لھا
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 وكان من الممكن أن تستمر لساعات
 ولكن ما حدث وقتھا قلب جمیع الموازين
 رأت سیارات الشرطة تحاصر الحى تماما

المبانى حوكان القناصة يقفون فوق أسط  
 توقف الشجار وتسمر الكل فى مكانه

 جمیع سكان الحى يقفون فى شرفاتھم
 رأته يدخل إلى الحى ويسیر فى خطوات واثقة

بین العائلتین المتشاجرتین وقف فى المنتصف  
 ھى تعلم جیدا أنه يعمل مھندسا معماريا
 لكنه كان يعطى التعلیمات لضباط الشرطة
 والكل ينفذ التعلیمات المطلوبة فى ثوان
 كأنه فرد شرطة أو حتى من جھة أمنیة

  كانت تعرفه منذ فترة طويلة جدا
 وقد كانت العائلة تعامله كأنه أحد أفرادھا

ومعروفا لدى كل سكان الحىكان مشھورا   
حترامإكان يعامل سكان الحى بكل تقدير و  

 وكان يتعامل مع المعتدين بأنھم متھمون
 كان يتقمص شخصیة الضابط بكل براعة وإتقان

 الكل يھابه ويعمل له ألف حساب
 لم تدر كیف استطاع أن يقوم بفعل ذلك

 أعطى تعلیماته بأخذ المعتدين إلى مديرية األمن
جراءات الالزمةذ معھم كافة اإلوأن تتخ  

 وتوقع علیھم أقصى عقوبة ممكنة أيضا
 وبالفعل قامت الشرطة بالقبض علیھم فورا

 ولم تقترب الشرطة من أى شخص من سكان الحى
 ولم تلق حتى أى سؤال على أى شخص
 فقط قامت بتنفیذ ما قاله لھم بالتحديد
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نصرفت سیارات الشرطة مباشرةإوبعد ذلك   
قفا فى مكانه فترة ولم يتحركوظل ھو وا  

ستغراب وتساؤلإكانت تنظر إلیه نظرة   
 كذلك فعلت عائلتھا وجمیع سكان الحى

بتسمإولكنه لم يفعل أى شىء سوى أنه   
 كانت تعلم أنه فعل كل ذلك من أجلھا فقط

ستعداد تام لفعل أى شىءإكان يثبت لھا بأنه على   
 فقط كى يراھا سعیدة ويرى البسمة على وجھھا

____________________ 

 11 - خیال واقعى

 كان يجلس على أريكة فى غرفة أنیقة
 كانت صور حبیبته تعرض على الحائط أمامه

 وكان يشاھد ھذه الصور فى صمت تام
 لم يدر كم مر علیه من وقت بھذه الحال
 وبینما ھو على حاله سمع صوتا بجانبه
 وحینما نظر ناحیة الصوت وجدھا أمامه

قدومھا بمثل ھذا الوقت المتأخرتعجب من   
 كان الوقت بعد منتصف اللیل بعدة دقائق

ستغراب وسألھا عن سبب قدوماإنظر إلیھا ب  
 أخبرته بأنھا تعلم أنه يحبھا لكن علیه إثبات ذلك
 وعلیه فعل المستحیل لكى ينقذھا مما ھى فیه

 نظر إلیھا نظرة استغراب وتساؤل عما تعنیه
مامه كأن لم تكنوفجأة وجدھا إختفت من أ  

 ثم أظلمت الدنیا حوله وكان يفتح عینه بصعوبة
 كان مقید الیدين والقدمین إلى أحد المقاعد
 كان فى مكان شبه مھجور وملىء باألتربة
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 وجد على يمینه شاشة صغیرة علیھا أرقام
 وكان عدا تنازلیا لخمس دقائق ففھم أنھا قنبلة

  وأمامه على شاشة التلفاز رأى حبیبته
نت مقیدة الیدين والقدمین وكانت مكممة الفمكا  

 وعلى األرض رأى خريطة توضح مكانا ما
 أخذ يحاول بكل جھده التخلص من قیوده

 وبذل مجھودا جبارا كى يستطیع فعل ذلك
 نظر إلى الوقت فعلم أن ثالث دقائق قد مرت
 كان علیه أن يجد مخرجا وبأسرع وقت ممكن

اب بسبب الحراسوبالطبع لن يمكنه الخروج من الب  
 أخد يبحث بكل دقة عن مكان صالح للخروج
 وجد نافذة صغیرة تسمح له بالخروج بصعوبة
 لم يتبق سوى ثوان معدودة وتنفجر القنبلة
 بذل كل جھده لیخرج من النافذة الصغیرة

نفجر المكان بما فیهإوبعد خروجه بلحظات   
 أخذ ينظر إلى الخريطة ويسیر فى طرق ودھالیز

ى ساعة إلى أن استطاع الوصولمرت حوال  
 كان ھناك سورا عالیا حول المكان ومدخل وحید
 أخذ بعض الوقت إلى أن استطاع التعلق بالسور
 ثم توقف مكانه لحظات لیتأكد من أن أحدا ال يراه
 وبعد ذلك اختار مكانا مناسبا ثم قفز إلیه مباشرة
 كان يسیر على أطراف أصابعه وبدون أى صوت

ل حديقة ورأى غرفة وحیدة أمامهكان يسیر داخ  
 نظر من نافذة الغرفة ووجدھا بالداخل وحدھا
 قفز من النافذة مباشرة وحاول فك قیودھا

 وبعد لحظات وجد أمامه عدة أشخاص مسلحین
 تراجع للخلف بھدوء ورفع يديه إلى األعلى

A
B
U
 M

A
Z
E
N



  المشھد األخیر                                                          محمود عباس

23 
 

ينتظرونه ايعلمون بقدومه وكانو اقالو إنھم كانو  
دون رھینة فلیأخذوه ھوذا كانو يريإأخبرھم أنھم   

 ولیتركوھا ألنھا لیس لھا أى ذنب كى يختطفوھا
ذا أخذوھا رھینة وقتلوھا أمامهإأخبروه أنھم   

 فسوف يشعر طوال حیاته بالذنب والندم لذلك
ذا أخذوه ھو فلن يكون لديه أى مشكلةإوأما   

النار على رأسھا مباشرة اودون أى تفكیر أطلقو  
ا ولم يستطع فعل شىءرآھا أمامه غارقة فى دمھ  

كانهكانو ينظرون إلیه ويبتسمون وھو واقف م  
نھمار على خدهلم يستطع منع الدموع من اإل  

 ثم فجأة سمع صوت رنینا مزعجا جدا
ستیقظ على صوت ھاتفه المحمول يرنإو  

 نظر إلى شاشة الھاتف فوجدھا تتصل به
 للحظات مر شريط ذكرياته أمامه بسرعة

نون وكانت تحبه بشدةكان يحبھا لدرجة الج  
تفقا على كل شىء تقريباإوقد تقدم لخطبتھا و  

رادتھما لم تكتمل الفرحةإولظروف خارجة عن   
 وسار كل منھما فى طريقه وتابعا حیاتھما
 وكانا كل فترة يطمئن كل منھما على اآلخر

نقطعت عنه منذ فترة طويلةإولكن أخبارھا   
تصالھا به بعد ھذه المدةإتعجب بشدة من   

 أخبرته بأن خطبتھا بعد يومین وتتمنى حضوره
 وأنھا سوف تحزن بشدة لو لم يأت الخطبة

 لم يجد أى كالم يقوله كى يرد على ما قالته
 لقد كان ما رآه مجرد حلما مزعجا جدا

 ولكنه على الرغم من ذلك يفسر شیئا من الواقع
بتسم فى صمتإنظر إلى شاشة ھاتفه و  
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 12 - أضواء الشھرة
 أھال ومرحبا بكم أعزائنا المشاھدين

 فى حلقة جديدة من برنامج "أضواء الشھرة"
 وكما عودناكم دوما كل يوم نقدم الجديد

 ھكذا بدأت المذيعة الشھیرة حديثھا
 كانت تقدم برنامجا من أشھر البرامج العربیة
 وقد تعدت مشاھداته عشرات الماليین بكثیر

 كانت فى كل حلقة تقدم شخصا من المشاھیر
 الذين ظھروا حديثا وتجعله يتحدث عن نفسه
 ولكن ھذه الحلقة كانت مختلفة بعض الشىء

 فضیف ھذه الحلقة لم يكن مشھورا أبدا
 ولكنه بسبب ھذه الحلقة أصبح معروفا

 لقد كان شابا عاديا فى العشرينیات من العمر
 وقد تخرج من الجامعة منذ ثالث سنوات

لقصصوكان فى بعض األحیان يقوم بكتابة ا  
نترنتثم ينشرھا على صفحته على اإل  

 كان من يھتم بالقراءة خمسة أو ستة أشخاص
ستمرار فى كتاباتهيخبرونه بأن علیه اإل اوكانو  

 وفى كل مرة كان أسلوب كتابته يتحسن
 نظرت إلیه المذيعة وسألته عن سبب كتاباته

 أخبرھا بأنه ھناك أوقات فراغ كثیرة عنده
شعر بالمللوفى كثیر من األحیان ي  

لیف القصصألھذا فھو يستغل وقت الملل فى ت  
 ثم سألته بعد ذلك كیف يقوم بالكتابة
 أخبرھا أن أغلب قصصه أصلھا واقعیة
 قد تكون حدثت معه أو مع أحد معارفه

 ثم يحاول تخیل ما يمكن حدوثه بعد ذلك
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يجاد سیناريو مناسب يكتب القصةإوبعد   
صصكمتى قمت بنشر الكتاب الذى يجمع ق  

 كان يجلس مع أحد أصدقائه فى أحد األيام
يتحدثون عن القصص وعن الكتابة اوكانو  

 أخبره صديقه بأن يقوم بجمع القصص بكتاب
 ويقوم بتوزيع ھذا الكتاب على كل معارفه
 ومع الوقت سیصبح معروفا وتنتشر كتاباته

نتشارا واسعاإنتشر الكتاب إوبالفعل   
المحطات المشھورةتصلت به أحد إوبعد فترة   

 وھا ھو اآلن يحل ضیفا بأحد أشھر البرامج
 نظرت المذيعة إلى الكامیرا مباشرة وقالت

ستمعنا إلى ملخص قصة ضیفناإبعد أن   
 سنعرض علیكم اآلن فیلما مدته عشر دقائق

 وھو أحد قصصه والتى القت نجاحا كبیرا
 كان فیلما مشوقا بالفعل وبه العديد من األحداث

به ابه المشاھدون بشدة وأشادو وقد أعجب  
خراج الفیلمإوقد قام ھو بدور البطولة كما قام ب  

نتاج الفیلم بسبب قوة القصةإلقد قامت المحطة ب  
شراف العاموقد قام مخرج المحطة باإل  

نتھاء العرض صفق الجمھور بحرارةإوبعد   
يجابیةلقت المحطة العديد من الرسائل اإلوت  

ان ينوى احتراف الكتابةذا كإثم سألته المذيعة   
 أجابھا إن ذلك سیكون صعبا فى الوقت الحالى
 ألنه يكتب على فترات متقطعة ولیست متصلة
 وقد وعد بجمع القصص الجديدة كل فترة بكتاب

ذن هللا تحديد فترات ثابتة للكتابةإوسوف يحاول ب  
تصاالت المشاھدينإستقبال خصصت نصف ساعة إل  
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ستفساراتإأغلب االتصاالت كانت لتھنئته وبعضھا   
 شكرته المذيعة على حضوره وشكرت الجمھور
 وأخبرته بأنه سیكون ھناك لقاء آخر عن قريب

 وتمنت له التوفیق وأن تراه مشھورا فالقريب العاجل
 لماذا أنت شارد ھكذا يا صديقى العزيز

 قطع صديقه حبل أفكاره بھذا السؤال المفاجىء
ن يتخیل ما يمكن حدوثه فى المستقبللقد كا  

 يمكنه أن يصبح كاتبا مشھورا ويشار إلیه بالبنان
 أجابه بأنه كان يفكر فقط فى ما عرضه علیه

 وشكره كثیرا على فكرته ووعده بتنفیذھا قريبا
 ثم بعد ذلك تصافحا وذھب كل منھما إلى بیته

 ومازالت فكرة صديقه تراوده من وقتھا
لشھرين منذ ذلك الوقتوھا قد مر قرابة ا  

 وقد قام بتجمیع معظم قصصه فى كتاب
 وقام بطباعته وتوزيعه على جمیع معارفه

يجابیة أو سلبیةإوينتظر اآلراء سواء كانت   
 وعلى ھذا األساس سیتقرر شكل مستقبله

ذا كان سیحترف الكتابة ويصبح كاتبا مشھوراإ  
 أم ستكون كتاباته مجرد قصص يكتبھا على صفحته

ن على أصابع الید الواحدةيأھا أشخاص معدودويقر  
____________________ 

 13 - ذكریات متالطمة 2
 كان يسیر على شاطىء البحر وحیدا

 كان الجو ممطرا وشديد البرودة
 ولكنه لم يأبه لكل ذلك واستمر فى السیر

 كان يشعر بالملل والضیق الشديدين
 لم يكن يعرف أين يسیر وال أين يتجه
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ھو يسیر كانت الذكريات تالحقهوبینما   
 منھا الذكريات السعیدة ومنھا المؤلمة

 أخذ يسترجع شريط حیاته كله من البداية
 كانت البداية منذ عشرون عاما تقريبا
 كان عمره ست سنوات وبضعة أشھر

 ولكنه على الرغم من ذلك يتذكر ما حدث
 فتح عینیه لیجد نفسه داخل المشفى

األجھزةويتصل بجسده المحالیل و  
 لم يدر ما الذى أتى به إلى ھذا المكان

 كل ما يذكره أنه باألمس ذھب إلى فراشه
 وال يتذكر أى شىء غیر ذلك بتاتا
 وحینما سألته والدته عما حدث له

 أخبرھا أنه ربما يكون حمله شخص ما
لقائه من النافذةإثم قام بعد ذلك ب  

 وضعت يدھا على فمه حتى ال يتكلم
لھم المشكالت بالمشفىوحتى ال يسبب   

جراء عملیة جراحیة لقدمهإلقد قامو ب  
 وقد تم تجبیرھا نظرا لوجود كسرا بھا
 وبعد يومین من المالحظات تم خروجه

 وظلت قدمه فى الجبیرة ستة أشھر تقريبا
 كان يشعر بالضیق والحنق طوال ھذه المدة

 حیث كان راقدا بالفراش وال يتحرك أبدا
ركة والتنقل دوماوھو بطبیعته كثیر الح  

 وبعد أن قام بفك الجبیرة كان يسیر بصعوبة
 وكان يستند إلى الحائط دوما ويقع أحیانا
 وقد كان أصدقاء أخوته يأتون إلیه بالھدايا
 بعدھا بثالثة أشھر كان يجلس مع العائلة
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 وكانو يتحدثون عن سبب دخوله المشفى
 وھو بالطبع يريد أن يعرف كل ما حدث

فى مبنى من خمسة طوابقلقد كان يقطن   
 وكانت شقتھم بالطابق األخیر من المبنى

 فالبداية لم يكن ھناك درج يصل إلى السطح
يصعدون عن طريق سقف الشرفة اولكن كانو  

 وفى ذلك الیوم كانت العائلة مشغولة قلیال
 ثم بدأوا يبحثون عنه فى كل أرجاء المنزل

 كان يجلس على السطح وينظر إلى الشرفة
من مكانه حتى ال يحدث له مكروه أنزلوه  

نشغالھم مرة أخرىإل اوبعدھا بفترة عادو  
صوت ضجیج وصراخ بالخارج اسمعو  

 لم يلق أحدا منھم باال ظنا منھم أنه مجرد حادث
صوت طرق عالى ابعدھا مباشرة سمعو  

 أخبرھم أحد الجیران بسقوطه من أعلى
 كان فاقدا للوعى وغارقا فى دمه

بسؤال الشھود عما رأوه يحدث اوقد قامو  
 كان يقف على أحد المكاتب أسفل النافذة

 وكان ينظر إلى أحد الكالب عند جارھم
 وفجأة تعثرت قدمه ثم سقط لألسفل
 كان ألحد أخوته شقة بالطابق الثالث

 وقد نسى نافذتھا الخشبیة مفتوحة يومھا
 سقط على النافذة الخشبیة وكسرت قدمه

ن عنف السقوطوامتصت جزءا كبیرا م  
 ثم قفز جسده بعد ذلك عشرة أمتار لألمام

 لیسقط فوق أحد األشجار فى الطريق
 تكسرت أغلب فروع الشجرة تقريبا
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 مما أدى إلى إصابته ببعض الجروح
 وسقط أخیرا على كومة من الرمال

متصت عنف السقوطإوالتى بدورھا   
 أخذه أحد الجیران بسیارته للمشفى

ه من الطابق الخامستم إخبار والده بسقوط  
 كانت صدمة قوية علیه وتوقع وفاته بالطبع

ستالم الجثةوقد كان ذاھبا للمشفى إل  
نھیارإأخته الكبرى لم تتحمل الصدمة وأصیبت ب  

شتباھه بوجود ارتجاج بالمخإأخبرھم الطبیب ب  
 إلى جانب العديد من الكسور فى أغلب جسده

مثل قبلنطباع الجمیع بعد ذلك بأنه لن يعود إكان   
 ولكن بعد الكشف الدقیق تبین أنه غیر ذلك
 مجرد كسر فى أحد قدمیه وبعض الخدوش

 كان يستمع لكل ذلك بزھول وال يصدق ما حدث
 كان أصدقاؤه بالمدرسة يتحدثون بذلك لیل ونھار

 لكنه كان يشعر بالضیق الشديد بسبب ذلك
 ولكنه بعد عدة سنوات تغیر تماما عما كان

يحكیھا يستمع إلیه ويضحككلما سمع شخصا   
 وبعد ذلك كانت العائلة تحكیھا فى أغلب المناسبات
 ومن كثرة ما سمعھا لم ينسھا أبدا ولو لحظة واحدة

 شعر ببعض البرد بینما ھو يسیر ويتذكر الماضى
 ذھب إلى أحد محطات الحافالت واحتمى بھا

 وظل فى مكانه بضعة ساعات حتى انتھى المطر
ستمر فى ذكرياتهإأكمل سیره وثم قام من مكانه و  

____________________ 
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 14 - خیوط متشابكة
 كان يجلس مسندا ظھره إلى الحائط داخل زنزانته
 وقد كانت شديدة الضیق وال تسمح له بالحركة

 فقد كانت مساحتھا أربعة أمتار مربعة فقط
رتفاعھا ال يزيد عن المترين على األكثرإوكان   

مكبال بقیودا حديدية فى يديه وقدمیهوبالرغم من ذلك كان   
 وكانت القیود تسمح له بالكاد بالوقوف داخل الزنزانة

 لم يعرف كم مر علیه من وقت على ھذه الحال
 فقد كانت الزنزانة بدون منافذ ال أبواب وال نوافذ

 ولم يكن ضوء الشمس يصل إلیه بأى حال
 ولكن كان ھناك ضوءا خافتا يسمح بالرؤية بصعوبة

يعرف كیف أو لماذا أتى إلى ذلك المكانال   
 ولم يكن يتذكر أى شىء تقريبا عن تفاصیل حیاته

 وقد فكر كثیرا فى ھذا األمر ولكنه لم يجد أى جواب
 أسند رأسه إلى الحائط وأغلق عینیه لفترة من الوقت

 ھل أنت راض عما أنت فیه اآلن ومتقبال مصیرك
المتحدث فتح عینیه ببطء ونظر ناحیة الصوت لیعرف  

 كانت تقف أمامه مباشرة وعلى بعد ثالث خطوات منه
 وعلى الرغم من أنه لم يرھا منذ فترة طويلة جدا

 إال أنھا لم تتغیر عن آخر مرة رآھا فیھا وكأنھا البارحة
 أجابھا بأنه لم يفھم سؤالھا وال ما تقصده بما قالت

 إن ما أنت فیه اآلن ال أحد غیرك مسئوال عنه
ت نفسك فى ھذا الموقف وعلیك تحمل ذلكوأنت من وضع  

 نظر إلیھا بكل استغراب وتعجب ولم ينطق بحرف
 إذا كنت تحبنى حقا لكنت فعلت المستحیل من أجلى

 لماذا جعلتنى أتعلق بك وأنت لن تستمر معى وستتركنى
 أخبرھا أنه يحبھا حقا ولكنه لیس بیده أى شىء يفعله
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مكن أن يحدثخطأك منذ البداية بأنك لم تتوقع ما ي  
حتمال وقوع مشكلة أو عقبة ماولم تعمل حسابا إل  

 أخبرھا بأنه لو كان يتوقع ما حدث لكان وجد حال للمشكلة
 ولقد حاول كثیرا حل المشكلة ولكن دون جدوى ودون فائدة

 لھذا فإن علیك أن تتحمل النتائج وال تلم أى شخص إال نفسك
نما ھى تتحدثكان ينظر إلیھا وتسیل الدموع على خديه بی  

 ستظل ھكذا حتى آخر حیاتك وال يمكنك تغییر مصیرك
 لم يكن يشغله سوى أنه لن يرى حبیبته مرة أخرى أبدا

 وقد كان حزينا جدا بأنه فقدھا وأضاعھا من يده لألبد
 نظر إلى األرض وظل صامتا فترة من الوقت يفكر فیما قالته

ن لم تكنوحینما نظر إلیھا مرة أخرى وجدتھا قد اختفت كأ  
 تذكر وقتھا بأنه ال يعلم كیف ظھرت فجأة أو كیف جاءت

 ولكن رؤيتھا أمامه أنساه تماما ھذه النقطة من شوقه إلیھا
 أسند رأسه إلى الحائط وأغلق عینیه وظل دون أدنى حركة

 ومازالت األفكار واألحداث تدور فى رأسه ودون توقف
ه وأخذ يفكروضع القلم بجانب مذكراته وأسند جبھته إلى يدي  

 لقد كان يعیش وحیدا منذ فترة طويلة ولم يكن له عالقة بأحد
 كان يقضى كل وقته داخل غرفته وال يخرج منھا تقريبا
 وكان يستغل وقته إما فى التفكیر أو فى كتابة مذكراته

 شريط ذكرياته كان يمر أمامه بكافة تفاصیله كل يوم
ية أو نھايةولكنھا كانت مثل الخیوط المتشابكة بال بدا  

 وكان كلما كتب جزءا منھا لم يعجبه فیقوم بتمزيقه
 وھو على ھذا الحال منذ أكثر من سبع سنوات ولم يتغیر

 ظل يقرأ ويراجع ما كتبه بتأنى ألكثر من ساعة ونصف
 وعلى الرغم من أنه قضى أسبوعا أو أكثر فى كتابته
ابةإال أنه لم يكن راضیا عنه وقرر التخلص منه وإعادة الكت  

A
B
U
 M

A
Z
E
N



  المشھد األخیر                                                          محمود عباس

32 
 

 أمسك المفكرة وقام بتمزيق ما كتبه وألقاه بعیدا بكل غضب
مساك قلمه وأخذ نفسا عمیقا وعاد للكتابة مرة أخرىإثم قام ب  

____________________ 

 15 - خطة شیطانیة

 حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتھم عشرة أعوام
 مع مراعاة تمديد الفترة فى حالة إحداثه أى شغب

فتح فمه إلى آخره وتسمر لثواننظر إلى القاض و  
 إن ھذا الحكم قاس جدا مقارنة بالذنب الذى إرتكبه
 وخاصة أن الخطأ لم يكن مقصودا بل كان ضحیة فخ

 لقد كان محاسبا مالیا فى أحد أشھر المتاجر الكبرى
 وقد كان يحب عمله جدا وكان يقوم به على أكمل وجه

ظف بسیطلقد بدأ العمل منذ أكثر من أربعة أعوام كمو  
 ونظرا لكفاءته وإتقانه العمل كانت تتم ترقیته بسرعة

 حتى وصل إلى المنصب الذى يشغله فى الفترة الحالیة
 كان محبوبا جدا من جمیع العاملین واإلداريین بالمكان
 فى أحد األيام ذھب إلى العمل مع ثالثة من أصدقائه

 وجلسوا معه فى مكتبه الخاص حتى إنتھت ساعات عمله
رحب بھم جمیع العاملین وأصبحوا أصدقاء سريعاوقد   

 وكانوا كل بضعة أيام يذھبون لشراء بعض األغراض
 وظل الحال كذلك لعدة أشھر وأصبحوا زبائن دائمین

 فى أحد األيام ذھب إلى عمله لیجد مفاجأة فى انتظاره
 لقد إشترى أصدقاؤه بعض البضائع دون دفع ثمنھا

میع يعرفھم بال إستثناءوبالطبع لم يعترض أحد ألن الج  
 أتى المدير المالى إلى مكتبه بفاتورة وطالبه بالدفع

 ألنھم كانوا فى نھاية العام وجارى إعداد الحسابات الختامیة
 صدم عندما نظر إلى الفاتورة فقد كانت بعدة آالف
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 ونظرا ألن المبلغ لم يكن معه وعد المدير بالدفع فى الغد
موال عن طريق بطاقتهذھب إلى البنك لسحب بعض األ  

 فوجىء بأن حسابه فارغ تماما ولیس به أى مبلغ لسحبه
 على الرغم من تأكده التام بأن الحساب به مئات اآلالف

 كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف اللیل
 فذھب إلى منزله ولم يعرف ماذا يفعل وال كیف يتصرف

 كان منھكا بشدة من العمل فخلد إلى النوم
الیوم التالى استیقظ متأخرا فذھب إلى العمل مباشرة وفى  

 كان ھناك ضابط شرطة ينتظره بداخل مكتبه
 أبلغه أنه مطلوب للتحقیق بسبب إتھامه بالسرقة

 أخرج من جیبه فاتورة الشراء لیريھا للضابط
ستغراب إلى الورقة ولم يفھم شیئاإنظر الضابط ب  

بداخلھا ما ھذه الورقة وما تلك األرقام المكتوبة  
 فلم تكن تحتوى سوى على بعض األرقام المتفرقة
 لم يجد ردا يجیب به فقد كان مزھوال وال يفھم شیئا

 وضع الضابط األصفاد فى يديه وإقتاده إلى قسم الشرطة
 وبقى داخل القسم يومین حتى تم تحويله إلى النیابة

 وقضت النیابة بحبسه أحد عشر يوما على ذمة التحقیق
باشرة طالبت النیابة بإحالته إلى المحاكمةوبعد ذلك م  

 بعدما نطق القاض بالحكم نظر إلى المدير المالى للمتجر
 كان ينظر إلیه بكل ظفر ويخفى أثر إبتسامته الخبیثة

 لم يعلم سبب كل مايحدث له فقد كان محبوبا بین الناس
 وظل يفكر طوال الطريق وھو بداخل عربة الترحیالت

امرة علیه ومن ھم المتورطین فیھالماذا تمت ھذه المؤ  
 وھل ألصدقائه عالقة بما يحدث وھل تم إتفاق بینھم
 ظلت ھذه التساؤالت تراوده حتى وصل إلى سجنه
 ولم يعرف ماذا يفعل وال كیف سیقضى فترة العقوبة
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 ولكن علیه أال يثیر المشاكل حتى ال تطول تلك الفترة
كثیرا ھذه الرواية شیقة ومثیرة جدا وقد أمتعتنى  

 ولكن علیك أن تزيد من اإلثارة حتى تمتع القارىء
 أخبره مدير دار النشر بذلك بعد قراءته للرواية
 وسوف أوقع معك عقدا لعدة روايات على الفور

 شكره كثیرا ووعده ببذل الكثیر من الجھد
 وبالفعل ظل ألكثر من أسبوع عاكفا على إنھاء الرواية

عنوانا للرواية" ةخطة شیطانی"وقد تم إختیار إسم   
 وتم طباعة الرواية بالفعل ونفذت ثالث طبعات منھا

 وخالل أيام ستكون الطبعة الرابعة متاحة فى األسواق
 وكان يكتب روايته الجديدة وقارب على اإلنتھاء منھا

 ولكن سیأخذ وقتا حتى يختار إسما مناسبا لھا
 فإختیار اإلسم لھو من أھم األشیاء فى الرواية

ةختیار اإلسم بدقة بالغة يجذب به القراء للروايوعلیه إ  
____________________ 
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