
mektabeti.com 

1 
 

 

 
 

mektabeti.com 
 

 امفرح
ٖ خرجت ىن امباب ِمشّد ىا فرحت فرحا ٔ يّصف عندىا رأيت امّدّراجة قد نسيَا 

أبي ىركّنة في امحديقة، فأسرعت إميَا، ِأىسكت بَا، ِحينيا نّيت أخذٍا 
، فترّددت قنيٕ، ِكدت ”حذر امّنعب بامّدّراجة“: حين قال مي تذكّرت كنيات أبي

 أعيدٍا إمٓ ىكانَا
ة فرحُدّ ٖ كاد امّمد أن يجّن ىن ش  

 ٖ تَّنه ِجُ امّمد سرِرا
  ىنشرح امّصدر، ىبتَج امفؤادفانطنقتٖ سيعت امخبر 

ًّ فتحتَا عنٓ اآلخر … ٖ سيعت كٕو أّىي ِأنا ٔ أصّدق أذنّي، ِفركت عينّي  ج
 حّتٓ أتأكّد ىن أّني صاح، ِمست في حنً

ِحّنت ىحّنَا … ٖ إّن عٕىات امحزن ِاألمً اّمتي كانت عنٓ ِجَُ قد تغّيرت 
 ىٕىح امّسعادة ِاألىه

 امعزو
“ ٍّيا فإّن امعنً يدعّنا ِامّنجاح أىاىنا”:ٖ قنت في نفسي  

 ٖ ىألتني كنيات اميعّنً بنشاط عظيً، ِقّة ٍائنة، ِتصييً ٔ حّد مُ
ن امّصّرة اّمتي كّنفنا بَا اميعّنً  ّّ ٖ بقيت إمٓ ِقت ىتأخر أجنس إمٓ ىنضدتي أم
بنيسات سحرّية  ىن ريشتي، ِمكن جفناي أصبحا يغيضان ىن شّدة امّنعاس 

ًّ تنّين امّصّرة  فٕ أمبخ أن أنَض ِأستّي ىعتدٔ، ِأت
 :ٖ أضطراب

 ٖ أريد أن أصرخ ِمكّني أسيع صّتي يرتجف رغيا عّني فتخرج امكنيات ىتقّطعة
 ٖ ييتنئ صّتي بامّدىّع فيرتجف رغيا عّني

 مجموعة كبيرة مة الكبا اةة
 و اتي  ببةإلثي ءة إلنتبجة اكتببي
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ِكأنيا سّيت أعصابُ ىن . ىضٓ يذرع امطّار ألنُ مً يكن يحتيه امجيّد طّيٕ
قنق، ِكان يذرعُ  بعجنة دمت عنٓ انشغامُ ِاضطرابُ ِقنقُ، كان ضيق امصدر 

. تنّح في عينيُ نظرة شاردة تغيب بصاحبَا عيا حّمُ
ِكان صّت ابنَا ىضطربا حين مفظ ٍذٌ امكنيات، فأطامت األّو امّنظر إميُ، …

 ِاستغربت أن تراٌ أصفر امّجُ، يتصّبب امعرق ىن جبينُ
ٖ عزىت أن أتظاٍر بامبَجة ِامّسرِر ِعدو اميبأة حّتٓ ٔ تتفّطن أّىي ميا فعنت 

  ىن امعقاباإلفٕتِأتيّكن ىن 
 (امحيرة)ٖ أنفعال امّنفسي 

ق … كنت فييا ىضٓ أعتني بدرِسي» ٖ قنت منفسي في صيت عييق  ّّ فأتف
ًّ أسأمَا «ِأتحّصه عنٓ امجّائز  ىاذا أصابني؟ مياذا ٍذا امّنفّر بيني ِبين » ، ج

إّني ىضطرب، ىتسّير في ىفترق طرق ٔ أعرف » ، ِفي األخير أجيبَا «امّدراسة؟ 
 «أّيَا أختار؟ 

 ٖ مقد اقتحيت ىشاعر امحيرة قنبي، ِجعنتني أعيش في عذاب ِأمً
 ٖ في األخير قّررت أن أخّنص نفسي ىن عناء ٍذٌ امحيرة ِعذابَا

ٖ تشابكت األفكار في رأسي فقّيدتني ِكّبنتني ِشّنت حركتي ِجعنتني سجين 
صيدت ِتحاىنت عنٓ نفسي ِفككت قيّدي ٍِّدأت . حيرة أخذت تنَش عقني

 …ىن رِعي ِمّيا أحسست بأستقرار فّكرت في ٍدِء ِمً أجد أحسن ىن أن 
فأّي … مً يعحر عنٓ شيء. ٖ أخذ يحاِر نفسُ في استغراب، ِحيرة، ِقنق أحيانا

 حّه يختار، ِأّي عيه يقّو بُ؟
ٖ إّني أحّس بامحيرة تخنقني، تحاصرني ىن كّه امجَات، ِفي كّه ىكان مً يعد 

 بإىكاني امّحبات عنٓ أدنٓ شيء
ٖ أحسست بامحيرة تنَش رأسي، كانت األفكار تسقط ىن ذاكرتي اميتعبة، 

 ِازدحيت امّصّر في ىخّينتي حّتٓ عدت ٔ أرْ شيئا
ًّ أقف، أضغط  ًّ أتفّحص امّساعة، أجنس، ج ٖ كنت أترّقب أّىي أنظر ىن امّنافذة، ج

 ىتٓ ستصه؟… عنٓ قبضتّي، ِأكّز عنٓ أسناني
ًّ أرّدد في صيت  د، ج َّ  …ٖ أستيقظ ىن غفّتي، يضيق صدري، أتن

 ٖ ىا بك ٍه أصابك ىكرٌِ، قه مي،أٔ تنطق؟
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ٖ ِبعد قنيه ستأتي أّىي، ِستقّل أّنني غبّي، ِجبان، ٍِي اّمتي طاميا ىنحتني 
 كّه جقتَا

 ٖ امّساعة تجري بسرعة، ِامّقت ييضي دِن أن أحّس بُ
 ٖ امّساعة تتنّقه ببطء، ِامّقت ييضي ىتحاقٕ يضني امّنفّس

 ٖ أخذت امحيرة تنخر عظاىي، فشّه تفكيري، ٍِرب امكٕو ىن بين شفتيّ 
ًّ تقبع ٔ  ْ، ِتعاند، ج ّّ ٖ شعرت باألفكار تترّدد في أعياقي رأسي اميسحّقة، تتن

 تريد امخرِج كفأر ىطارد امتزو جحرٌ
ٖ ِىّر عنّي امّقت طّيٕ، طّيٕ كأّنُ سنة، ِمكّني صبرت، ِتحّينت بإرادتي 

فٕ بّد مَا … ِىَيا تعّسرت اميشكنة … كّه شيء مُ آخر“: ِقنت منفسي… امقّّية
 ”ىن حهّ 

ٖ انتابت امّطفه دٍشة بامغة مَذا مَذا اّمذي رآٌ حّتٓ أّنُ مً يستطع أن ينطق 
 بحرف

ٖ ظّه امّمد في ىكانُ ينظر في دٍشة دِن أن يتكّنً ِكأّنُ في حنً، ِعيناٌ 
 امّاسعتان تتساءٔن في استفَاو عنٓ ىا يحدث

ٖ طنع امّصبح ِتبّدد امحنً، ِكانت اميشكنة ٔ تزال شغنُ امّشاغه، ِٔ يعرف 
 .…كيف يحّنَا فذٍب

ًّ تساءمتٖ استّمت عنيُ، ِعجز عن تفسير ىا   بُ نفسُ، ِأطرق قنيٕ ٍِّ يفّكر، ج
 ..…رفع رأسُ، ِقال

كنت ىشغّل امبال،  ٖ ذٍبت إمٓ فراشي ألناو، ِمكن امّنّو فارق جفّني، فقد
 أفّكر في حينة تيّكنني ىن اإلفٕت ىن امعقاب

… ِكيف سأتصّرف؟! ىاذا عساي أفعه“: ِمكّني مبحت أفّكر، ِأقّل في نفسي… ٖ 
 ّٔ  …ِمً يّقظني ىن ٍذٌ األفكار، ِاآلراء إ

ٖ أخذت امبنت تجَش بامبكاء، ٍِي ٔ تدري ىا تفعه، فجأة أحّست بحركة عند 
راع األّو . امباب، فعنيت أّن أّىَا قد عادت، فحبست أنفاسَا، ِِقفت أىاو أّىَا

 … ِجُ ابنتَا، ِخّفَا امبادي عنٓ ىحّياٍااصفرار
 ٖ استيقظت في امّصباح ىشّتت امّذٍن، شارد امفكر

 ٖ جنست ِحدي في غرفتي أستعيد فيَا صفاء ذٍني، ٍِدِء تفكيري



mektabeti.com 

4 
 

 ِأخذت أفّكر في حّه اميشكنة… ٖ انفردت بنفسي داخه امغرفة 
… أخذت أقّنب ٍذا امّشيء في ذٍني . ٖ ِأخيرا اٍتدْ تفكيري إمٓ شيء ىا

ل إمٓ فكرة رّبيا تحّه اميشكاة  ّّ ، ٍببت ىن ىجنسي، ِأسرعت (اميعضنة)ِتح
… 

فأنشغه فكري، … ٖ دخنت غرفتي، ِجنست، ِمكّن كٕو أّىي كان ىستّميا عنّي 
 ِتشّتت ذٍني

 :امغضب

امغضب انفعال ييكن أن يكّن داخنّيا ِخارجّيا في نفس امّقت، ٍِّ انفعال 
ّٔ إذا استطاع صاحبُ امّتحّكً فيُ ِىن . يدفع منحركة ِامَجّو ِامعدِانّية إ

 :امعبارات اميبّينة منغضب نجد
 .ٖ اختّه تّازني

 .ٖ ارتجفت أِصامي
 .ٖ انكفأ مّنُ ِارتجفت أِصامُ

 .ٖ فقدت عقني ِرشدي بسرعة فائقة
 .…ٖ أحسست بامّدو يتدّفق في عرِقي ساخنا ٍائجا ىجنّنا ىسحّقا

ٖ انفجر اميستّدع امخفّي في نفسي ِتصاعد مَيبُ حّتٓ شعرت ِكأّنُ يحرق 
 .رِحي

.ٖ شعرت باميأس اميييت، ِامغضب امقاته، ِبغيظ حانق يطحن نفسي  
 ٖ غضبت غضبا جنّنّيا جارفا

ٖ اشتعه دىي نارا ىّقدة، ِضغط عنٓ سيعي فأصبحت ٔ أكاد أسيع شيئا، 
 ِخضب عينّي فأصبحت أرْ امّدنيا شعنة حيراء

ّٔ امّنّن  ٖ تسارع نسق تنفسي ِتدفق امّدو في عرِقي ِأصبحت كامّحّر ٔ أرْ إ
 األحير

 .ٖ شعرت بصدري ييتنئ، ِيتصّنب كاألفعٓ إذا ٍّجيت
 .ٖ أحسست بدىائي تنتَب ِتحرق عرِقي جييعا

 ٖ صرت أتحّفز منقتال
جة بامغضب ِامحقد ّّ  ٖ استّمت عنّي حامة ىريرة ىن
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ّّ ىشبع بامغضب ِامحقد  ٖ غيرني ج
 .ٖ مفحت قنبي ٍّبة ىن انفعال شديد

 ٖ امتَب ِجَي غضبا
ل عينيُ عّني ينظر إمّي نظرة غيظ ِحنق  ّّ  .ٖ بقي صاىتا ٔ يح

 .ٖ ينظر إمّي بقساِة
 ٖ صرخ في ِجَي، ٍِّ يضرب كّفا يكّف 
 ٖ زىجر في ِجَي، ٍِّ يضرب كّفا يكّف 

 .ٖ افترسني غضب شديد، ِصرخت بشيء ىن امّتحّدي
 …ٖ طفح امكيه فتّّترت أعصابي، ِفار دىي، ِانفجرت كامقنبنة أصرخ، ِأصيح

فاندفعت نحٌّ … ٖ جّن جنّني، ِاستّمٓ عنّي غضب ىا انفّك يزداد ِيزداد 
 ىّّجَا مُ اإلٍانات ِامّتَديدات

 ٖ كدت أنفجر ألّنفس عن صدري امكظيً ِمكّني ىنكت أعصابي
 ٖ خنعت جّب امجٕل ِامّقار ِانفجرت في ِجَُ

 را مآلخررٖ كان كّه ِاجد ىّنا ينظر ش
 ٖ تٕقت عينانا بامّنظرات، نظرات ىنتَبة

 ٖ صرت ٔ أسيع ِٔ أرْ شيئا عنٓ اإلطٕق
 ٖ كان قنبي يّشك أن ينفجر حنقا

 ٖ كنت عنٓ ِشك أختناق بشّدة امغضب
 ٖ صرت أتنفس بصعّبة ِتقّطعت امكنيات بين شفتيّ 

ٖ نظرت إمٓ ِجُ أّىي فإذا مّنُ امعاجّي قد استحال إمٓ مّن رىادّي تشّبُ زرقة، 
ِارتجفت يداٍا ِأصبحت أشبُ ىا تكّن بقنبنة قد سحب ىنَا صّياو اآلىان ىا 

 تكاد تيّس حّتٓ تنفجر
شفتُ امّسفنٓ حّتٓ كاد  ٖ ِقف أبي ِِجَُ ىربّد ِجفناٌ يرتعشان ِقد عّض 

 يقطعَا
 ٖ كان امغضب قد ذٍب بي ىذٍبا جعنني ٔ أقّْ عنٓ امكٕو

 ىنَا امّشرر يتطايررة ظٖ رىت األّو ابنتَا بن
ٖ ِمّيا سيعت ىا قامُ صديقي بشأني غضبت غضبا شديدا، ِتأّميت أميا شديدا 
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 :ٖ امغضب ِاميشاجرة
 ٖ إّن امبشائر األِمٓ تؤذن بّقّع ىشاجرة

 ٖ ِانطنقت األمسنة تقذف امّسباب ِامّشتائً بشّتٓ أنّاعَا
ٖ ِبدأت تتعامٓ امّصيحات ِامَيَيات ِامّتَديدات اميختنفة ىن كّه جانب 

 ىعننة بداية اميعركة
 ٖ امتقطت أنفاسي ٍِجيت عنيُ

 ٖ صرخ صديقي اميسكين ىجَشا ٍِّ يكاد يختنق
 ٖ اندفعت نحٌّ صارخا ىّّجَا مُ اإلٍانات ِامّتَديدات
 ……ٖ اشتّد بي امغضب ِمً أعد أتياسك نفسي فاندفعت نحٌّ

 :ٖ امغضب ِأنزِاء
 …ِتشّدني تارة أخرْ إمٓ…    ٖ ِقعت بين ىشاعر شّتٓ تجذبني تارة إمٓ 

ٖ ازدادت حامتي تأّزىا ِانتابتني ِحدة ِكآبة ِسيطرت عنّي رغبة عارىة في 
أنزِاء ِامَرِب ىن أعياقي اميتيّزقة ِكّنيا أِغنت في ِحدتي أحسست بتحّد 

 داخني
ٖ أصبحت ىعزِٔ عن امّناس ِعن امحياة مقد أحسست أّن كّه شيء قد أفنت ىن 

 …زىاو يدي، ِفي غيرة حزني فّكرت في 
ل ىّرة شعرت أّن امحياة تنفظني ِتتحّداني ِّ  ٖ ترقرقت دىعة اميأس في عينّي ِأل
ٖ بدت مي امغرفة ضّيقة، ىّحشة، ِانكيشت بصّرة ىضحكة داخه فراشي، بين 

 أربعة جدران، ِأظّه امّساعات امّطّينة شارد امّذٍن، ٔ أكاد أستقّر عنٓ حال
 :ٖ امّتحّكً في امغضب

 .ٖ امتقطت أنفاسي ِتيامكت أعصابي
 .ٖ دفنت غضبي في أعياق نفسي، ِارتددت إمٓ طبيعتي األِمٓ

 .ٖ ىنكت نفسي، ٍِّدأت غضبي
 :ٖ أعتذار ِامشعّر بامخجه

 ٖ أحسست بامخجه
 ٖ فأخذتُ بين ذراعّي ِضييتُ إمّي بكّه قّتي

 ٖ ىا كدت أفتح فيي حّتٓ أِىأ إمّي بيدٌ أن أسكت ِاضعا سّبابتُ عنٓ فيُ
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 ٖ أذعنت ميشيئتُ
 ٖ كان ٔ ىناص مي ىن أعتراف
 فاعتذرتٖ اعتراني أسف شديد، ِآجرت امّسٕىة 

 ٖ اعتراني خّف شديد، ِآجرت امّسٕىة فظننت صاىتا
 .…ٖ ِجدت نفسي ِجُ مّجُ أىاو أبي

ٖ ِقفت أىاىَا شديد أضطراب ِقد بدا عنّي امخّف بّضّح ِفجأة ِدِن شعّر 
 غرقت أجفاني في امّدىّع

 ٖ ِقفت أىاو أّىي ِعنٓ ِجَي كّه عٕىات امخيبة معدو نجاحي في ىَّيتي
حيدت امّنُ . ٖ اقشعّر جسيي عندىا فّكرت أّني أنا اّمذي كنت سأقّو بَذا امعيه
 اّمذي نّجاني ِأِقع ٍؤٔء امّتٕىيذ في ىغّبة أعيامًَ

ميست دىّع أِجاع تحّس … ِقد ترقرقت امّدىّع في عينيَا… ٖ سكتت امبنت
 ِإّنيا دىّع مّضع حّد منّو أّىَا… بَا

ًّ دخنت … ٖ شعرت بقنبي يدّق بشّدة، ِمكّني اقتربت ىن امباب برفق ِطرقتُ ج
ِىا دىت قد … إّن امّنُ يعفّ عن امّناس”:قامت أّىي. بَدِء ِطنبت ىن أّىي امعفّ

إّن امّنُ يغفر امّذنّب جييعا يا … ندىت عنٓ ىا فعنتُ فإّن امّنُ ٍّ امغّفّر امّرحيً
 ”ِمدي

 ٖ طأطأت امبنت رأسَا ِانَيرت امّدىّع ىن عينيَا
 سكّتَا، ِمً أنبس فاحترىتٖ سكتت أّىي، ِكّفت عن إيذائي بامكٕو امجارح، 

 بحرف، ِبقيت ىنّكس امّرأس، أقرع سّن امّندو، ِكٕىَا ٔ يبارح فكري
 :ٖ امشعّر بامفشه ِامَزيية

ٖ عدت إمٓ امينزل ِحاِمت امّتسّنه إمٓ امّداخه ِمكّني ِجدت نفسي ِجَا مّجُ 
أىاو أّىي،  فزعزعت اميفاجأة كياني ترْ أأنا في حنً ىن األحٕو ِمكّني أعرف 
حّق اميعرفة أّني في امحقيقة فأنا مً أحسب حساب ٍذا امّنقاء، ِمً آخذ أٍبتي 
مُ، ِمً أرسً خّطة ىن خططي امبارعة، فقد أخذت عنٓ غّرة ِىنيت بامَزيية، 

 ..…ِبادرتَا
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 :ٖ امشعّر بامّصدىة
ٖ سرت في جسيي ىن قّية رأسي إمٓ أخيص قدىّي رعدة كانت أعنف ىا ييكن 

 ألِصامي
ٖ عندئذ خّيه إمّي أّنني ِقعت في بئر ٔ يسبر مُ غّر، ِشعرت بقنبي يدّق بعنف، 
ِأحسست بيغص في بطني، ِبرجنّي قد انفصنتا عّني كيا مّ أّن قنبنة ىّزقتني 
إمٓ أجزاء صغيرة ىتناجرة ِٔحظت أّىي ىا آمت إميُ حامي فصفعتني صفعتين 

 قّّيتين
 :ٖ امشعّر بامظنً

ًّ غّطت ِجََا بيديَا ِصرخت إجَاش ييّزق األكباد  ٖ أفنتت ىنَا صرخة ج
ًّ صرخ بشيء ىن امحّدة  ٖ شحب ِجَُ ج

 :ٖ امشعّر بامخّف

 ٖ خفق قنبي ِتسارعت دّقاتُ
 قاتٕٖ فزعت فزعا 

 ٖ شعرت بامغحيان
 ٖ تعّرقت ِارتجفّت أطرافي

 ٖ أحسست بأختناق ِضيق امّتنفس
 ٖ تصّنبت شراييني ِضاق تنفسي

 ٖ أحسست بدِار ِاختّه تّازني ِجقه رأسي حّتٓ أصبحت ٔ أستطيع حينُ
 ٖ أصبت بامَنّسة ِانتابني امجنّن فصرت ٔ أىّيز شيئا
 ٖ صرت أخاف األىاكن امخامّية ِأتجّنب نظرات امّناس

ٖ احتبس تنّفسي، ِتناقصت دّقات قنبي، فشعرت بّجَي يشحب، ِعضٕتي 
 يصيبني تتقّنص، ِببّادر دِار

ٖ مقد أمصق امخّف ىرفقّي بجانبّي، ِجعنني أحتّه أقّه حّيز ىيكن، ِحينني عنٓ 
 ّٔ   امضرِريّ منقدرأن ٔ أتنّفس إ

. عنٓ فراشي ىّرت بي أشباح فاٍتززت ٖ بينيا كنت في أحد امّنيامي ىستنق
 امّصدر، فتشّجعت، ِقيت، ِىشيت ىحترسا يحنجسيعت صّتا يجيء ىن بعيد 

 …حّتٓ إذا اقتربت ىن باب اميطبخ، ارتفعت دّقات قنبي
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 ٖ ازداد امّصّت حّدة ِشّدة، فأحسست نَايتي قد اقتربت
 ٖ استّمٓ عنّي خّف شديد ِمكّني من أقَر في يسر أِ سَّمة

ٖ خافت امبنت خّفا شديدا، حّتٓ أّنَا مً تستطع أن تصرخ ِتستغيخ، ِمّيا أفاق 
 …تين ذٍّمَا 

 :ٖ امحزن

ٖ انتابني صيت عييق، ِشرِد ِذٍّل غريبين 
ٖ أخذ حزني يزداد شيئا فشيئا 

ٖ كً أتيّنٓ أن أبكي معّني أجد في امبكاء بعض امّراحة 
ٖ تحّجرت دىّعي في ىقنتي ِانكفأت إمٓ امّداخه 

ٖ كان امحزن ييتّص قنبي اىتصاصا فيسنبني قّتي ِيقضي عنّي شيئا فشيئا 
ٖ بكيت بصيت دِن أن أنطق بكنية ِاحدة 

ٖ كانت عيناٍا ىطفأتين ىن أجر امبكاء اميّصّل، ِكانت مزِايا فيَا امتّاءة األمً 
اميأمّف تنك اّمتي ترْ عند اميحكّو عنيًَ ِاميرضٓ بداء ٔ برء ىنُ 

ٖ كانت ىشية امّمد، ٍِيئتُ، ِجرس صّتُ، ِامفترات بين كّه كنية ىن كنياتُ 
كان كّه ذمك يفصح عن . ِبين األخرْ، ِنظراتُ، ِصيتُ، ِاقتصادٌ في امحركة

امحزن : فكرة ِاحدة
ٖ كان امحزن ىنحّرا عنيُ، به كان ىغّطٓ بُ 

 ٖ كنت أقبع ىع نفسي أحاِرٍا في حزن، ِحيرة
 ًّ  ٖ اىتألت نفس امّمد بامحزن ِامَ

 ٖ ىسكين صديقي ميس في امّدنيا كّنَا ىن ٍّ أشّد ىنُ حزنا ِغّيا
ٖ ِىا زادني حزنا عنٓ حزن  غضب أّىي ىّني، فأنشأت أقرع سّن امّندو، ِأقسيت 

 أن ٔ أقدو عنٓ فعه شيء يغضبَا
 :ٖ امكرٌ

ٖ صرت أكرٌ ىشيتُ، ِصّتُ، ِجييع حركاتُ 
 :ٖ امحنً

 ٖ حاِمت أن أتنّفس، اختنقت، ِقيت فزعا ىرعّبا ىن نّىي، أمعن امكابّس
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 :ٖ امضياع
ٖ مً أعرف ىّقع ٍذا اميكان اميسخّط، ِمكّني سأستحضر  فراستي، ِأنطنق، 

نظرت إمٓ كّه امّاجَات كانت اميباني امعامية تضرب سّرا ىنيعا أىاىي، ِأىاو 
ىعرفتي باألىاكن 

 :ٖ امطقس
ٖ كانت امّنينة باردة، ِاميطر يَذي، ِريح امشتاء تتٕعب في  امخارج 

امّشيس امخجنٓ ِراء امغيً، ِامعصافير ِاألشجار نائية … ٖ امّنَار خريف كّنُ 
تسرد أحٕو أّياو امّصيف 

ٖ ٍّبت ريح عاصفة ىألت امينزل حّتٓ ارتجف امّمد ىن امبرد اّمذي نفذ إمٓ 
ِكانت تنك . فأسرع يغنق امّنافذة اّمتي تركَا ىفتّحة يترّقب عّدة أبّيُ. عظاىُ

عة، ىخيفة فقد أخذت امّريح تعصف في ِّ ، ِاميطر ينَير بغير  شّدةامّنينة ىر
 تّّقف

ٖ في ىساء ىن أىسيات امّشتاء امباردة خرجنا ىن امفصه، ِعجنا إمٓ ىنازمنا بعد 
 …أن قّضينا يّىا 

 :ٖ امتذكّر
… ٖ ٔ أدري كيف أفنت ىن ذاكرتي اميتعبة صّت خافت يذكّرني

 :ٖ ِصف ٔعب كرة
ّٕعبين رغً ىحأِتًَ  منّتصّدي مُ، ِمكّنُ  ٖ كان ينطنق بسرعة، يراِغ بقّية ام

يتخّنص ىنًَ، ِبقذف امكرة مكّه ذكاء، ِقّة ميسكنَا امّشباك، فتَتف امحناجر، 
ِيتعامٓ امّتصفيق 

 :ٖ أستيقاظ عنٓ صّت امينّبُ
ٖ قيت ىن نّىي فزعا، ِىددت يدي إمٓ امينّبُ ألسكت صّت  جرسُ اميبحّح 

ٍِّ يّقظني 
 امبحخ

سأشفي غنينك، ِأجيبك عن جييع … عنٓ ىَنك «: ٖ نظرت إمّي أّىي، ِقامت
 «أسئنتك، ِستعرف امكحير عّيا تبحخ 
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 اإلعجاب
كنت ٔ أستطيع أن أكّف عن امّنظر إمٓ ذمك امفستان فقد تعّنقت بُ أّييا تعّنق، 

ِخنت نفسي أرفه فيُ، فتتعّنق أنظار أصدقائي بي ِتبقٓ ىحبّسة ىع أفّاٌ 
 فاغرة، ِعيّن ٔىعة كّنَا دٍشة ِإعجاب

كانت امكسّة ىيتازة، إّنَا ىن امجاكيتات امقصيرة امبنّية امّنّن ذات األزرار 
اميصنّعة ىن امبرِنز فَي تناسبني تياىا 

… أنظر، ِٔ أتحّرك … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امّطبيعة، فتّّقفت 
ىاذا أرْ؟ ٍِه في يقظة أو في ىناو أنا؟ إّنُ ىنظر مً !! ِيا منبَاء !! يا منّرِعة 

ٍِه ينسٓ امجيال امّرائع، … ِمن أنساٌ ىا دىت حّيا … تر عيني ىحنُ قّط 
ّٕب  ِامينظر امخ

أنظر، ِٔ أتحّرك … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امّطبيعة، فتّّقفت 
ِىا ِقعت عيناي عنٓ أرِع ىنُ، ِٔ أجيه … فٕ جيال عنٓ األرض ىحه ٍذا … 

فأذٍه عقني، ِسبٓ فكري، … انجذب مُ ناظري … كان ىنظرا ساحرا … أبدا 
ِأمَاني عن نفسي، ِغفنت عن امّزىن، ِمً أتفّطن ميرِر امّقت 

… أنظر، ِٔ أتحّرك … ِبقيت ىسحّرا ىبَّرا … ٖ راقني ىنظر امكسّة، فتّّقفت 
 امحرّ 

شعرت بامحّر، فرحت أستجدي امّنسيات ىحّركا ِرقة أىاو ِجَي 
 أنبَار

ًّ شكرني، ِأجنٓ عنيّ   ٖ رأيت اميعّنً يفتح عينيُ، ِينظر إمٓ عيني ىبَّرا، ج
 …ٖ رأْ امّمد شيئا عجيبا، مً يكن ميخطر مُ عنٓ بال، رأْ كسّة 

ًّ طنب ىن أّىُ أن تشاريَا مُ . ٖ ِقف امّطفه برٍة أىاو امكسّة حائرا ىدٍّشا ج
ر! إّن جيامَا باٍر ساحر  ّّ  إّنَا أجيه ىّيا كان يتص

ٖ أخذت بنّبي، ِسباني جيامَا 
 طاعة امّامدين ِاميساعدة

دٍا أن تطيعُ، فكانت ٔ تخامف مُ أىرا ىن األِاىر ّّ  ٖ كان أبٍّا قد ع
ٖ كان أبي يغيرني بجييه اميٕبس ِامكتب ِاألمعاب ِييعن في دٔمي ِجنب 

 امّسرِر إمٓ تفسي
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 ٖ رأيت شيخا فأخذتُ ىن يدٌ ِشققت بُ امّطريق ىا أطنق مسانُ بامّشكر ِامّحناء
ٖ ِبينيا ٍّ سائر إذ صادف في امّطريق اىرأة عجّزا فقيرة، ىحتاجة، فحّن قنبُ 

 عنيَا، ِاقترب ىنَا ميساعدٍا
ٖ أجناء امّسَرة، في تنك امّنينة، عرضت أىر ىشاركتي في امّرحنة عنٓ ِامدتي، 

فنً أيأس، ِىازمت . فازدادت إباء. فأمححت. فأبت. ِاستأذنتَا في اميشاركة فيَا
ِأخيرا ِافقت … بَا، أطيئنَا حّتٓ ٔنت 

ًّ بعبّر امطريق امّاسع ِمكّنُ ىترّدد، فَرعت إميُ ِأىسكتُ  ٖ رأيت شيخا ِقّرا يَ
ىن يدٌ ِعبرت امّطريق بصعّبة، ِمكّن ابتساىتُ اميشرقة، اّمتي ٔ تفارق ِجَُ، 

 كانت خير ىسّه مي، ِأحسن داع إمٓ امّصبر
 ِصف األشخاص

ٖ يرتبط امّصف بسرد األحداث، ِيؤكّد عنٓ تصّير امّشخصّية أجناء امحركة 
ِمكن  يجب اختيار األِصاف اميناسبة منيطنّب، ِاميتياشّية ىع . ِأنفعال

 ىسار األحداث إّىا في تأّزىَا، أِ انفراجَا
 :ٖ امجسً

 ٖ جسيُ ىيشّق، نحيف، في غير ٍزال
 ٖ ِقفت امبنت ىيشّقة امقاىة، تقرب إمٓ امّطّل، ميست بدينة، ِمكّنَا ىيتنئة

 ٖ كان ِسيً امّجُ، طّيه امقاىة، ىفتّل امعضٕت، ىتحاقه اميشية
 ٖ بدين، قصير امقاىة، ىستدير امّجُ، أشعخ امّشعر، ييسك بييناٌ عصا غنيظة
ٖ بنت شقراء، ىيشّقة امقاىة، ناصعة امبياض، رقيقة امقّد، ِسيية امّجُ، في 

 حّامي امحانية عشر ىن عيرٍا
ٖ كان يدنّ ىن ختاو األربعين يسترعي أنتباٌ بنحافة قاىتُ ِطّمَا، ِفييا عدا 

ذمك فّجَُ نحيه ىستطيه، شاحب امنّن، ذِ رأس صغير ىستطيه ينحدر 
خفيفا إمٓ جبَة تييه إمٓ امضيق، يحدٍا حاجبان ىستقييان خفيفان 

ىتباعدان، يظنٕن عينين بامغتين في اىتدادٍيا ِضيقَيا، فَيا تكادان أن تيآل 
صفحة امّجُ امضيقة فإذا ضيقَيا ميتقي شعاع امشيس بدتا ىغيضتين 

ِاختفٓ مّنَيا امعسني امعييق، ِقد تساقطت أٍدابَيا ِاحيرت أشفارٍيا 
. احيرارا خفيفا، يتّسطَيا أنف دقيق ِفً رقيق امشفتين ِذقن صغير ىدبب
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ٖ كان يدنّ ىن ختاو األربعين يسترعي أنتباٌ بنحافة قاىتُ ِطّمَا، ِفييا عدا 
ذمك فّجَُ نحيه ىستطيه، شاحب امنّن، ذِ رأس صغير ىستطيه ينحدر 

خفيفا إمٓ جبَة تييه إمٓ امضيق، يحدٍا حاجبان ىستقييان خفيفان 
ىتباعدان، يظنٕن عينين بامغتين في اىتدادٍيا ِضيقَيا، فَيا تكادان أن تيآل 

صفحة امّجُ امضيقة فإذا ضيقَيا ميتقي شعاع امشيس بدتا ىغيضتين 
ِاختفٓ مّنَيا امعسني امعييق، ِقد تساقطت أٍدابَيا ِاحيرت أشفارٍيا 
.احيرارا خفيفا، يتّسطَيا أنف دقيق ِفً رقيق امشفتين ِذقن صغير ىدبب  
ٖ كان ىعّنينا قد بنغ ىن امّسّن األربعين، عنٓ ِجَُ بدأ امّزىان يترك أجارٌ، 

فامّشعر بدأ يشيب، ِامبشرة بيضاء تعكس امّصفاء ِامحّب اّمذي يحينُ في قنبُ 
 منّتٕىيد

 مُ محية بيضاء طّينة… ٖ قابنت شيخا كبيرا ِقّرا
 :ٖ امّجُ

 ٖ ينطق ِجَُ اميستطيه بامّنطف، ِامّطيبة
 ٖ ِجَُ نحيف، بارز امّجنتين، قاسي اميٕىح، جاف امّنظرة

 ٖ فَّ ىن امّجٌّ اّمتي أِدعتَا امّطبيعة امجٕل ِامَيبة
 ٖ ىا أن تيعن امّنظر إمٓ ِجََا حّتٓ ترْ أّنُ ىشرق ينطق بامّنطف، ِامرّقة

 ٖ كانت امبنت ذات ِجُ رقيق، صغير
 ٖ كان ِجََا يعّبر عن امّطيبة، ِامبساطة

 ٖ تحّس ِأنت تنظر إمٓ ِجَُ بامّقار ينّفُ
 ٖ كان ِجَُ شاحبا جّدا، ِكانت عيناٌ غائرتين في ىحجريَيا بسبب األرق

 :ٖ امعينان
 ٖ تنطق عيناٌ بامّصفا، ِامّطيبة

 ٖ عيناٍا ذِاتا ىقنتين صافّيتين، ِحدقتين عسنّيتين
 ٖ كنت أرْ ىن خٕل عينيَا امّطيبة ِامّرّقة

 ٖ كنت أرْ نظرات امحزن في عينيَا
 ٖ كانت عيناٍا غائرتين في امحزن

 ٖ كانت عيناٌ تعّبران عن اميكر، ِامخداع



mektabeti.com 

14 
 

 …ٖ كانت عيناٌ تتضّرعان 
ًّ عن ذكائُ امحادّ سّداِانٖ  عيناٌ   ، تنّح فيَيا نظرة ٔىعة تن

 ٖ كانت نظرتُ ىتقّنبة تّحي بأضطراب، ِامحياء
 ٖ كنت أمقي نظرات خاطفة عنيُ ىن حين إاْ حين

ِكانت . ٖ كانت عيناٍا  ٔىعتين، ِفي امّقت نفسُ عاىرتين بامرقة ِامخير
شاحبة امّجُ، ِكان ِجََا يعكس اإلشراق ِامعافية 

 :ٖ أبتساىة
 ٖ أضاءت ابتساىتُ ِجَُ شيئا فشيئا

 (…قنقة ٖ ىشرقة ٖ شفقة )… ٖ تعنّ ِجَُ ابتساىة 
 ٖ كانت شفتاٌ تفتّر عن ابتساىة يغنب عنيَا امحزن

 ٖ افتّرت عنٓ شفتيُ ابتساىة رّقة ِطيبة
ٖ ِكانت ىٕىح ِجََا تدل عنٓ امتفكير ِامرزانة، أكحر ىن امبشاشة 

 ٖ اميدين
كانت يداٌ قّيتين، ِعرِقَيا نافرة 

 ِصف رجه فقير
أقبه امطفه يرتدي سرِأ يصه إمٓ ركبتيُ ىَترئ األكياو، ِاألطراف، رجٌٕ 

 مّنَيا عن مّن امّتراب، أّىا قييصُ فقد تناجرت رقعُ حّتٓ يختنفحافيتان ٔ 
 خّيه مي أّنُ يعّد بَا سنّات عذابُ، ِبؤسُ

فقد كان ىن امعسير أن تقع . نظر امّناس إمٓ ٍذا امّرجه في ضرب ىن امقنق
امعين عنٓ إنسان  بيظَر أشد بؤسا، كان ىتّّسط امطّل، بدينا، في عنفّان 

كانت . امعير، ِمعنُ أن يكّن قد بنغ امسادسة ِاألربعين أِ امسابعة ِاألربعين
قننسّة جندية ىيامة إمٓ جانب تخفي نصف ِجَُ امذي مفحتُ امشيس ِامريح، 

كان صدرٌ  باديا ىن خٕل امقييص امبامي األصفر امخشن . ِسال ىنُ امعرق
ِكان يرتدي بنطنّنا كتانيا أزرق خشنا، ىَترئا باميا، . اّمذي فقد أغنب أزرارٌ

ابيضت إحدْ ركبتيُ، ِتناجرت امحقّب في ركبتُ األخرْ، ِصدرة رىادية عتيقة 
رجة رقعت عند أحد جّانبَا بقطعة ىن امقياش، ِفي يدٌ كان يحيه عصا ٍائنة 

كانت قدىاٌ غير اميجّربتين تنتعٕن حذاء ظَرت أصابعُ ىن خٕمُ، . ذات عقد
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ِأضاف امعرق، ِامحرارة، ِامسير امطّيه . ِكان شعرٌ أشعخ ِكانت محيتُ طّينة
 ِامغبار، قذارة عنٓ قذارتُ

 ٖ ِصف ىعّنً
يقّدرٌ امكبار، ِيحترىُ امّصغار، ِكنت أنا أيضا أحترىُ . ٖ ىعّنينا رجه أىين

 ِأخشاٌ

 ٖ ِصف تنييذ يتيً
ٖ ساىي تنييذ يحّب أنزِاء، ِاجتناب امّناس، فَّ يبتعد عن ىحادجتًَ، 

ًّ شيء فيُ يدعّ منّدٍشة، ِيحير أٍتياو ِأستغراب  ِأختٕط بًَ، ِكان أٍ
نظرتُ امحزينة، فكنت كحيرا ىا أسترق امّنظر إميُ فأعجب ألىرٌ، ِأسأل 

، ِكنت أسأل أصدقائي، فكانّا «ىا ٍّ سّر ٍذٌ امّنظرة امحزينة يا ترْ؟ «: نفسي
  أجَه ىّني

 ٖ ِصف ىريض
ِمً يكن ٍذا ِحدٌ ىيا يستنفت أنتباٌ ِمكن  خطّاتُ مً تكن ىتزنة ٖ يتعحر 
في طريقُ، ِيييه ذات امييين ِذات اميسار، ىيا أجار فضّمي، فنحقت بُ حتٓ 
أدركتُ عند سّر اميدرسة حيخ ارتيٓ، ِاتكأ عنيُ، ىغيضا عينيُ امينَّكتين 

فقد كان ىحيّىا.. ىن شدة امتعب   

أىا . كان تنفسَا ىتقطعا ِقصيرا تئّن أنينا يتقّطع مُ امقنب، ِيذِب مُ امّصخر
عيناٍا فكانتا تعبتان، كأنَا في حامة ىن امحيٓ، ِكان ِجََا شاحبا ِكأنَا في 

 كان يحير في امنفس ىشاعر األسٓ ِاألمً. نزاعَا األخير

ٖ أفقت ىّرة ىن نّىي ِأنا أحّس بأمً ٔ يطاق في رأسي ِكتفي ِظَري، ِبفشه 
ًّ أخذت أسعه، ِأعطس، ِشعرت بحرارة تغير ِجَي، ِبدأت  في أعضائي، ج

 عيناي تدىعان
ٖ اشتّدت بي نّبة امّسعال حّتٓ خنت صدري ينخنع، ِارتعدت أِصامي ارتعادا 
ىنكرا، ِتقّبض ِجَي، ِتصّبب عرقا، ِأصبحت أمتقط أنفاسي بصعّبة، أظنيت 
امّدنيا في عينّي، ِحسبتَا امّنَاية، ِاستنقيت في شيء ىن امفتّر ِامَيّد عنٓ 

 فراشي
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ٖ أصيب أخي بامحّيٓ، فنزو امفراش ىكرٍا، ِأخذت صّحتُ تتدٍّر، ِحامتُ تسّء 
يّىا بعد يّو، فضٕ عن امّسعال اّمذي ٔزىُ، فانقطعت أّىي منعناية بُ، ِبقيت 

بجانبُ، متيريضُ ِقضاء شؤِنُ، فكانت تسَر امّنيامي امّطّال ترعاٌ ِتنّبي طنباتُ 
حّتٓ تدّرج نحّ امّشفاء، ِسرت في ِجَُ دىاء امعافّية، ِأصبح أحسن ىنُ قبه 

 ذمك

 ٖ ِصف عاىه
فعنيت أّن . ٖ رأيتُ يشتغه ٍِّ ىنصرف إمٓ عينُ انصرافا تاىا، ىنقطع امّنظير

ِمً يدر في عقني قّط . ٍذا امّصانع قد عشق ىَنتُ، ِشغف بَا، فنجح في امحياة
أن أنظر إمٓ اميَنة ىن حيخ ٍي، ألّني ألعتقد أّن كّه حركة فيَا بركة، ِأّن كّه 
 عيه شريف، ِأّن كّه ىن يقّو يشغه، ِيتقنُ فّنان ، ِمّ كان ٍذا امّشغه بسيطا

ٖ انكّب امعاىه عنٓ عينُ ينجزٌ بكّه جّارحُ، فٕ شيء يشغنُ، ِإّنيا ٍّيُ كّنُ 
 أن يتقنُ

ٖ بقيت أتنّقه ىن ىكان إمٓ ىكان، أحادث ٍذا، ِأعين ذاك، ِأساعد اآلخر، ِمً 
 أشعر بانقضاء امّقت، ِمكّن اميعّنً نّبَنا إمٓ قرب امعّدة إمٓ ىنازمنا

 ٖ امبؤس
ٖ إّن رجٕ يؤىن بامّنُ ِرسنُ، ِآياتُ، ِكتبُ، ِيحيه بين جنبيُ قنبا يخفق 

بامّرحية ِامحنان، ٔ يستطيع أن يينك عينيُ ىن امبكاء، ِٔ قنبُ ىن امخفقان 
امحّب، كاسفة امبال، داىعة امعين، تيّد يدٍا  عندىا يرْ طفنة ىسكينة بامية

 ِتستجدي امّيارة

 امّصداقة
 ٖ ِإذا بصداقاتنا اّمتي أضاعَا امغرِر ِاإلصرار قد أعادٍا امحّب ِامعطف ِاإليحار

ِكأّنُ يعاتب نفسُ عنٓ شيء … ينظر إمٓ امّسياء … ٖ ِجدت صديقي حزينا 
فاقتربت ىنُ… فعنُ   

ٖ صادقت ِمدا اكتشفت فييا بعد أّنُ يقضي ِقتُ كّنُ في امّنعب ىع األِٔد َطّال 
 امّنَار

ٖ سيعت ٍذٌ اإلشاعات اّمتي بدأت تنتشر بين أصدقائي ِبقّية امّتٕىيذ حّل 
ل األىر رّبيا كانت إشاعات  ِّ كٕو قيه أّنُ بدر ىن صديقي في حّقي، فقنت في أ
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ِأقاِيه ىغرضة ٍدفَا بذر امّشّك ِامعداء بيني ِبين صديقي، ِمكّني مً أستسنً 
ِقّررت أن أذٍب بنفسي إمٓ صديقي ِأحصه ىنُ عنٓ امخبر … محيرتي كحيرا

اّتخذت طريقي ىسرعا ألمتقي بصديقي فَّ ِحدٌ سيخبرني بحقيقة ىا . اميقين
ِصنت إمٓ صديقي فقد ِجدتُ ِاقفا تحت إحدْ شجرات امّساحة . يحدث

نظرت إميُ ِمكّنُ مً يستطع ىّاجَة نظراتي، ِِّجُ عينيُ إمٓ . ساٍيا شاردا
ِغادرتُ بدِن أن أنبس ببنت شفة، فقد … حزنت مَذا األىر . أرضّية امّساحة

 ّٔ  فَيت كّه شيء، كنت شارد امّذٍن، أفّكر ِقد سرحت خّاطري ِمً أشعر إ

ٖ أّجر كٕو صديقي في نفسي ِمكّني كتيت شعّري ِغادرتُ ىغنّبا عنٓ أىري، 
 ِامغيظ يقطع قنبي

ٖ دّق امجرس ىعننا عن انتَاء امحّصة، فخرجنا إمٓ امّساحة، ِتجّيع األصدقاء 
يناقشّن بعض اميسائه، ِكنت أستيع إميًَ، غير أّني مً أستطع أن أحبس 
مساني، ِأخبرتًَ ببعض امكٕو في شأن أحد األصدقاء، فأختنفّا بين ىصّدق، 

 ِىكّذب، ِىستغرب، ِىتشّكك

دّق امجرس ىعننا عن انتَاء امحّصة، فخرجنا إمٓ امّساحة، ِتجّيع األصدقاء 
يناقشّن بعض اميسائه، ِكنت أستيع إميًَ، غير أّني مً أستطع أن أتحّكً في 
مساني، ِحّدجتًَ ببعض امكٕو في شأن أحد األصدقاء، فأختنفّا بين ىصّدق، 

 ِىكّذب، ِىستغرب، ِىتشّكك

األىر خطير جّدا، ِمكن حّتٓ ٔ نّتخذ قرارنا في محظة غضب ”:ٖ قال منا اميعّنً 
صحيح . فَّ يحاِل أن يدّربنا عنٓ امّتفكير، ِاّتخاذ امقرار امّصائب” عنينا أن نَدأ

بُ صداقة حييية قّّية، ِمكن ٍذٌ ىصنحة شخصّية خاّصة  أّن صديقنا تربطنا
جّدا، ِصغيرة جّدا إذا ىا قيست بعٕقة امّصداقة اّمتي تربط كّه تٕ ىيذ  امقسً 

ِمكن صديقنا . ببعضًَ امبعض، مذمك ِجب عنينا امّتفكير بعيدا عن امعاطفة
غضب اميعّنً . تيادْ في غرِرٌ ِإصرارٌ، ِرفض أن يقّر بامحقيقة امبّينة عنيُ

ِمكّنُ تحّكً في غضبُ، فَّ يريد أن يجعه صديقنا يعترف بخطئُ، مذمك قّرر أن 
 يسنك كّه امّطرق اّمتي تّصنُ إمٓ ٍذا امَدف ِقّرر أن يستدعي أباٌ

أحببتُ كحيرا، ِتصادقنا طّيٕ، ِمعبنا، ِمكن نَاية أىري ىعُ كانت … ٖ ساىي 
فقد تدّنت نتائجي، ِِّبخني ِامدايا. قاسية  
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 امّتعّرف عنٓ صديق
شيء راح يستأجر … كان في ذمك امّطفه شيء غريب يحير أٍتياو ألِل ٍِنة 

باٍتياىي شيئا فشيئا، حتٓ أني نسيت كه شيء ىاعدا امنظر إميُ ِامتحديق فيُ 
فقد أحببت أن أكتشف ٍذا امسر…   

ّٔ امّنيه،  ٖ اّتخذت فادي صديقا مي، ِتيّتنت امعٕقة بيننا، ِأصبح ٔ يفّرق بيننا إ
فأعينُ ِيعينني، ِأساعدٌ ِيساعدني، ِأىّدٌ بيا يحتاج إميُ ٍِّ كذمك حّتٓ 

ٖ…صرت أترّقب قدِىُ، ِأعاتبُ عنٓ غيابُ، أِ تأّخرٌ   

ٖ مقد كان امّتنييذ امجديد ِاسيُ عٕء كريً األخٕق، فبشاشتُ، ِسياحة نفسُ 
ِمطف حديحُ ىعك، يجعنك تحّبُ، ِتسايرٌ، ِتنّفذ ىا يطنبُ ىنك عن . تأسرك

 طيب خاطر

 ٖ امّنباس
ٖ أراني امبائع كسّة، تبَج امّنظر، ِتسّر امفؤاد، مً أر أجيه ىنَا، ِٔ أرِع، أعجبني 

مّنَا امّداكن، فرحت أتأّىنَا بدٍشة ٔ حدِد مَا، فنيست ِقياشَا، ِرحت 
أتفّحصُ، فإذا ٍّ ناعً، ِقد شعرت بنشّة ِغبطة ، ِأنا أتحّسسَا، ِتيّنيت أن 

د، بدِن أن أشعر إذ أرتديَا، ِمكّني كبحت جياح نفسي، َّ ِأعدتَا منبائع ِأنا أتن
 أّنَا مً تعجب أّىي

ٖ كنت أىّر بين اميغازات، ِأتطّنع عنٓ اميٕبس في امّاجَات، فجأة شاٍدت 
ٖ!ىا أجينَا، ِىا أبدع أمّانَا، ِىا أرِع شكنَا ِأبَاٌ… يا امّنُ   … كسّة  

فنبس امّسراِيه،… نزع امغّطاس جيابُ ِبدأ يرتدي كسّة امغّص  ٖ ًّ امجّيازة   . ج
ًّ امحذاء، فغطاء امّرأس، ِشّد ِسطُ بحزاو ىحقه بحنق ىن رصاص، ٔ يقّه  ج
ِزنَا عن سّتة أرطال، ِمبس بعد ذمك في قدىيُ ىسباحين كساقي امّضفدع، 

ِِضع امبّحارة عنٓ ظَرٌ قارِرتين، ىينّءتين ٍّاء، ِىّصّمتين بأنبّب ينتَي 
ًّ ِضع عنٓ عينيُ نّظارة كبيرة ذات زجاجة  بنّفاسة، تركَا تتأرجح عنٓ صدرٌ، ج

ينس أن يشّد إمٓ  ِاحدة تسيح مُ بامّرؤية، ِتينع امياء ىن امّصّل معينيُ، ِمً
 ساقُ خنجرا كبيرا في غيدٌ

 
 



mektabeti.com 

19 
 

 ٖ امّترّقب
ٖ كنت أضجر ىن امّترّقب، فأخذت أحادث ٍذا، ِأستيع إمٓ ذمك حّتٓ ىّر ِقت 

ِأخيرا حّه امّقت اميّعّد، . خنتُ دٍرا، ِمكّنُ مً يتجاِز خيس عشرة دقيقة
ّٔ أّنني أحسست بأضطراب  في مٕطٕع عنٓ امّنتيجة إ َّ ِخفق … ِرغً شّدة تن

 قنبي خفقانا شديدا، ِغيرني عرق غزير
 ِصف عناصر امطبيعية

 امجبال

ٖ جبال شاٍقة تخترق قييَا قنب امسحاب يكسٍّا امصنّبر ِامفنين فٕ ترْ 
امعين سّْ امغصّن ِاألفنان ِاألِراق 

ٖ جبال عيٕقة شاىخة شاٍقة في امفضاء امّاسع تبدِ منناظر كأنَا تٕىس 
امسياء 

ٖ جبال صخرية عامية ذات قيً حادة ِىنحدرات ِعرة 
ٖ جبال شّياء، تعّيً ٍاىاتَا سحب دٍياء، ٔ تخنف امظّن أبدا، تجّد بيائَا 

امّحيين باستيرار عنٓ أرض ىعطاء، فتكتسي خضرة دائية، ِتتزّين بنبت ِأزٍار، 
، ِتنتعش امّنفّس، ِتسبٓ امقنّب  ّّ فيتنّطف امج

 امسَّل
ٖ سَّل ىيتدة تكسٍّا امخضرة حيحيا امتفت ِتعنٌّ أزٍار ىزدانة بيختنف 

األمّان امزاٍية حتٓ ِكأنَا زربية ىن حرير 
ٖ سَه يكسّ أدييُ بساط أخضر جييه خصب ِنضير يحير في امنفس امبَجة 
ٖ امريف عظيً بشيسُ امٍّاجة ِظٕمُ امّارفة ِبَّائُ امٕفح ِنسييُ امّديع 

ِبغدرانُ ِسّاقيُ امجارية 
ٖ أعشاب خضراء تغطي األرض كأنَا بساط أخضر بديع ِامياء يجري خٕمَا ينيع 
ىحه امفضة ِزٍّر امبنفسج ِامقرنفه ِامياسيين تزّينَا ِتضفي عنيَا ىسحة ىن 

امبَاء ِامّسحر ِامفراشات امجيينة تتنّقه فّقَا تنحً امّرحيق في نًَ كبير 
. ِامّنسيً امعنيه يحّركَا في رفق ىّتبعا أمحان تغريد امطيّر ِتسبيحَا

ٖ حقّل شاسعة ىتراىّية األطراف فأينيا ِجَت نظرك ٔ ترْ إٔ ىا يسحر امعين 
. ِيشرح امّصدر ِيشّنف األذن، إّنُ جيال امحياة
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ِكان ىرأْ تنك امسَّل امخضراء يحير في امصدر انشراحا ِفي امّنفس سكينة 
أشجار صنّبر ِأزٍار بنفسج ِأطيار بٕبه ِشيس تحبك :ِفي امعقه انبَارا

. خيّطَا امّذٍبّية ِترىي بشباكَا عنٓ كّه ىن حّمَا
 امغابات

ٖ ىا أجيه غابات امّزيتّن اّمتي تيتّد عنٓ ىدْ امبصر حسب نظاو ٍندسّي 
ِترتيب بديع يأخذ بيجاىع امقنّب ِيبعخ ىرآٌ عنٓ امّسرِر 

ٖ كان اميكان رائعا ِديعا يأخذ األمباب إنُ غابة به جّنة ىتراىّية األطراف تعانقت 
أغصان أشجارٍا امباسقة ببعضَا امبعض ِاىتد اخضرارٍا عنٓ ىدْ امبصر ِقد 
. سحرت امنفّس بجيامَا األخاذ ِظٕمَا امّارفة ِطيّرٍا اميغردة ٍِّائَا امنقي
ٖ ِصننا إمٓ ىكان ىن امغابة ىّحش أشجارٌ كحيفة تحجب أشعة امشيس 
ِسكّنُ ىريب يرعب امقنب ِخشخشة أِراقُ اميابسة تحت األقداو تقشعر 

األبدان 
ٖ ٍذٌ جّنة ىن جنان امفردِس أشجارٍا ِارفة امظٕل خضراء ىتعانقة األغصان 
ِعصافيرٍا تيرح في بَجة ٔعبة ٍانئة غير عابئة بيا حّمَا ِغزٔنَا ِسناجبَا 

.  امّنضر في اطيئنان ِراحةاألخضرِأرانبَا ترتع ِتيرح ِترعٓ امعشب 
ٖ كانت امغابة أشد سحرا عند امغرِب فامّشيس تبذر تبرٍا اميحيّر امّنّياع عنٓ 

امخضرة فتزيدٍا رِنقا ِبَاء ِتختبئ في خجه ىّّدعة امّطبيعة جاعنة ىن 
األشجار حجابا أِ ِشاحا ىزركشا يضفي عنٓ جيامَا جيأ ِعنٓ بَائَا بَاء 

رىال عسجدّية صفراء في شاطئَا، ِأشجار : ٖ زرت ىدينة، سباني جيال طبيعتَا
زبرجدّية خضراء في غاباتَا، ِىياٌ ٔزِردّية زرقاء في بحرٍا، فإذا ِقفت في ُربّة 

ىن رباٍا، ىّتعت بصرك بجيال امّربٓ، ِرِعة امياء، ِبَاء امغاب 
 امينحدرات

ٖ ِاد نضير خصيب تحيط بُ جبال صخرية يتدفق ىنَا ىاء غزير عذب صاف 
ْ في سّاقي ىتعّرجة ىتفّرقة تارة، ِىّتحدة أخرْ تنتقي في قعر امّادي  ّّ يتن

ٖ جبال شاٍقة تّجد فيَا عين ىاء فّارة يتدفق ىنَا ىاء غزير فإذا ٍي شٕٔت 
تنَير عنٓ امينحدرات 
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ٖ ىنحدرات بَا ينابيع رقراقة كحيرة تتفرع ىنَا ىئات امجداِل فتحدث خريرا 
دائيا يستَّي امقنّب ِيشّنف األسياع 

 امبحر
ٖ شاطئ امبحر ضفافُ فضية بنّن امفجر ِرىامُ ذٍبية بنّن امشيس ِىياٍُ 

زرقاء بنّن امّسياء 
ٖ كان امياء في امبحر أزرق صافيا يحاكي زرقة امسياء ِصفاء امبنّر ِكان بعض 

ّٕىعة ىعرضين بشرتًَ إمٓ أشعة  امّناس قد استنقّا عنٓ امرىال امذٍبية ام
امشيس امحارقة ِامبعض اآلخر فضه امجنّس في ظه امّشيسيات بينيا أخذت 
ىجيّعة ىن امشبان ينعبّن بامكرة يقفزِن ِيتصايحّن ِعنٓ سطح امياء زِارق 

صغيرة ناشرة أشرعتَا كأنَا حيائً بيضاء 
ٖ كانت أىّاج امبحر تتألأل تحت أشعة امشيس امحارقة ِرىال شاطئُ تنيع كأنَا 

امتبر 
ٖ كانت امسفينة تيخر عباب امبحر بينيا بدأ امبحر يحّر كامجيال امَائجة ِأخذت 
األىّاج تتجيع ىزىجرة ىزبدة ِجعنت امرياح امعاتية تتٕعب ِترىي بَا في كه 

أتجاٍات 
امبحر ىغر، !! ِمطيف، كريً إن سكن ِٔن . جّبار عنيد، إن غضب، ِجار… ٖ امبحر 

! جّذاب ِمكّنُ غرِر، فّتاك، قاته 
 امصحراء

ٖ تبدِ امّاحة كجزيرة أِ كزىّردة تتألأل ِسط صحراء ىن امّرىال امّصفراء امبّراقة، 
ّّ ِشيس، يعطي بعضَا بعضا جاذبّية  ٍِذٌ اميجيّعة ىن نبات ِصحراء، ِج

ساحرة 
ٖ يقصد امّناس امّاحة منتنّعً بجّناتَا، ِطيب ٍّائَا، ِاعتدامُ في أّياو امّشتاء، 

ِتيتّد جّنات امّنخيه كينّىترات، تتخّننَا عيّن جارّية 
ٖ تّغننا في امصحراء امقاحنة فاىتدت أىاىنا امرىال رداء ينف امدنيا ىن حّمنا 

بصفرة فيَا بريق امذٍب ِميعان امتبر ِبدت تجاعيد رىامَا ىتٕحقة في انسياب 
ِامتّاء ِكحبانَا أكحر تباعدا ِأشد رِعة ِجيأ حّتٓ بنغنا قنبَا فّجدنا أنفسنا 
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داخه ِاحة يتّجَا امنخيه ِتخترقَا اميسارب ِامجداِل يترقرق فيَا امياء عنٓ 
ىَه يتألأل تحت أشعة شيس كأنَا ٔ تغيب أبدا 

ٖ ٍبت عاصفة رىنية فاىتألت األرض ِامسياء بامرياح امشديدة اميحينة بامرىه 
اىتدت أىاىنا امرىال رداء ينف امدنيا بصفرة فيَا بريق امذٍب ِميعان امتبر 

فيَا ظٕل ِارفة، ِىياٌ جارية، ِأشجار يانعة، … في رىال صفراء … ٖ جزر خضراء 
تنك ٍي امّاحات، في … تحيه قسّة امّصحراء إمٓ مين ِشقاءٍا إمٓ نعيً 

 امجنّب
ترْ عيامقة امّنخيه، تحيط بامبساتين، أِ تحتّه ِسطَا، صفّفا … ٖ في امّاحات 

ِتراصفت … في أِساطَا … ىستقيية، ىتناسقة، ِقد تحّزىت بامّدِامي، ِامكرِو 
فترْ … فتختنط امّحيار، ىحنيا اشتبكت األشجار … أشجار امّرّىان، حّل جذِعَا 

اميتدمّية … عراجين امّتير، تحنّ عنٓ عناقيد امعنب … أبدع ىنظر، ِأرِع جيال 
ِىا شئت ىن جيار، أرِتَا اميياٌ، ِأنضجتَا … فّق امّرّىان، ِامّسفرجه ِامّتّفاح 

. ييتّد تحت امجييع، بساط ىن امحشائش، ِأصناف امبقّل. حرارة امّشيس
فإذا استجبت مإلغراء شّنف سيعك خرير … يغريك بامجنّس ِيدعّك منيكّث 

ِأطربتك زقزقة امعصافير، اميتّاجبة بين األغصان، . امياء، امينساب في امّسّاقي
… ٍكذا ٍي امبساتين . امباححة عن رزقَا بين امّحيار امّناضجة ِامحشرات امطائرة

مذمك … إّنَا بَجة مألعين، ِىطيح مألنفس، ِعرضة مأليدي … في امّاحات 
 تحرس امبساتين باستيرار، خّفا ىن عبخ امّصغار، ِفضّل امكبار

 ِصف األىاكن أجتياعية

 اميدينة

ل امّشارع ِأرسنت نظري فرأيت عنٓ امجانبين ىغازات عصرية  ِّ ٖ ِقفت في أ
ِبعض أكشاك ِصفّف ىن امسيارات ىركّنة 

ٖ ىدينة عجيبة غريبة ىتسعة األرجاء ىتراىية األطراف طرقاتَا زرعت عنٓ جانبَا 
أشجار امّرد ِامفه ِفي شرفات ىنازمَا أصص امقرنفه 

ٖ سرت في اميدينة فإذا بي أشّق شّارع ِاسعة، ِأمج ساحات تحيط بَا ىقاٌ 
ِفنادق ِىغازات، ِأقف أىاو حدائق عيّىّية زّينتَا أشجار باسقة خضراء ِعّيتَا 

امخٕئق ىن امّناس، ٍؤٔء امّناس اّمذين احتشدِا في كّه األىكنة يترّقبّن 
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امحافٕت، أِ يجتازِن امّشّارع بحذر ىّتبعين امييّرات اميسّيرة، أِ يسيرِن 
بتأّن عند ىنتقٓ امّطرق حيخ نجد رجال امّشرطة، ينّظيّن حركة امّسير ِيسَرِن 

عنٓ راحة اميّاطن 
ّٔ عند اميطر، ِٔ بجيال امّشيس أِ  ّّ اميدن ٔ يشعر اإلنسان بامّسياء إ ٖ في ج

فَّ قد استغنٓ بجيال . جيال امقير، فكّه ىا حّمُ ىن جيال جيال صناعيّ 
باقات امّزٍّر عن امّزٍّر في ىنابتَا، ِبحرّيا امكَرباء عن جرّيا امّسياء، ِبامحسن 

اميصنّع عن امحسن امّطبيعّي 
ٖ بَرتني اميساجد ذات امينارات امرفيعة ِاميدارس امعديدة ِاميستشفيات 

بنظاىَا ِامبنايات بتناسقَا 
 امقرية

ٖ ىا أرِع ىشَد امقرية بصّىعتَا امشاىخة ِحقّمَا اميتراىية ِشيسَا امٍّاجة 
ِرقرقة ىياٌ سّاقيَا ِزقزقة عصافيرٍا ِأغاني فٕحيَا 

ٖ خرجت ُىَبكًَّرا أىشي بين امحقّل، ِأرقب امّشيس في طنّعَا، ِامّشيس في 
امّريف أجيه ىنَا في غيرٌ، فٕ بنايات شاٍقة تحجبَا، ِٔ جدران تينع حرارتَا، 

به ٍي تصافح امّناس ىباشرة في ِداعة ِمطف ِحنان 
ّّ ىفتّح، ِامَّاء جديد مً تفسدٌ امحضارة  ٖ في امقرية امحياة حّرة طنيقة، ِامج
بدخانَا ِغازاتَا ِسيّىَا، ِمً تحبسُ األبنية امّشاىخة، ِمً تحجزٌ امحيطان 

األربعة، تتجّدد امّنفس بتجّددٌ، ِتيتنئ نشاطا ىن نشاطُ 
ٖ إّنيا يشعر اإلنسان حقيقة بجيال امكّن، يّو يخرج إمٓ امّريف، ِيفّر إمٓ امقرْ 
ِامبادّية حيخ أحضان امّطبيعة فيكشف مُ امخامق عن جيال ىخنّقاتُ، ِتأخذ 

نَايتَا، ِامبحار في أبدّيتَا  بنّبُ امّسياء في ٔ
ٖ دخنت ىنزٔ تحيط بُ حديقة فسيحة غرست أشجارا ظنينة ِأزٍارا عطرة ِإذا 

األشجار تتراقص أغصانَا عنٓ امسّر تكسٌّ خضرة ِتزيدٌ بَاء ِفي ِسط امينزل 
 فناء فسيح زادٌ رِنقا ِبَاء
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 ِصف امطبيعة امغاضبة

ع متيطرٍا  ٖ األرض قاحنة ىشققة ىيتّدة حّتٓ األفق تخطب ِّد امّسياء في تضّر
فنطاميا حنيت بأن تعّد مَا نظارتَا فتنيّا . بقطرات ىن امياء تعيد إميَا امحياة

 أعشابَا، ِتزٍر ِرِدٍا، ِتعّيرٍا امعصافير

ٖ قّطبت امّسياء ِحََا ِتنبّدت امغيّو في امّسياء ِانطنقت امرياح تعبخ بكّه 
شيء تّمّل ِتصّفر ِتتنقه في امشّارع ِبين امبيّت تتّّعد ِتتَّدد 

ٖ تنبدت امسياء بامغيّو ِنزمت األىطار كأفّاٌ امقرب ظنناٍا سحابة عابرة مكنَا 
مً تنقشع ِمً تزدد األىطار إٔ شدة ِمً يزدد امرعد إٔ قعقعة ِقصفا حتٓ مكأن 

امدنيا ىجنّنة عاِدتَا نّبتَا فَي تصرخ ِتقفز ِتيزق جّبَا بيدٍا ِتشق 
حنجرتَا بصراخَا ِازداد امرعد قرقعة ِأمَب امبرق ِاستشرْ ِأغدقت امسياء 

. ِجادت ِعصفت امريح ِجارت ِتدفق امسيه يطيح باألخضر ِاميابس
ٖ جار جنّن امعاصفة ىّمّمة جائرة غاضبة ترىي بيا يعترضَا ٍنا ٍِناك دِن 
شفقة ِٔ رحية فخفت ِعرفت يّىَا خّفا ىا عرفت مُ ىحيٕ في حياتي، ِٔ 

أعتقد أّنني سأرْ ىجّددا امّطبيعة عنٓ ٍذا امّجُ 
ٖ أمقيت نظرة ىن خٕل نافذة امفصه فإذا األشجار تَتز اٍتزازا عنيفا ِإذا األىطار 
كأفّاٌ امقرب ِإذا امّساحة بركة ىتياِجة فانقبضت نفسي ِتراجعت إمٓ امّراء 

. كيف سأغادر ٍذا امفصه امدافئ ألِاجُ ذاك امزىَرير امَائج: ىتسائٕ في حيرة 
ٖ سيعنا قعقعة عظيٓ فد انبعحت ىن امّسياء فاٍتّزت األرض مَا، أسرعت إمٓ 
امّنافذة فرأيت ىنظرا ٍائٕ، انقنب كّه شيء، ِارتفع في امفضاء، تدبر بُ امّرياح 

ِخّيه إمّي أّن امعاصفة من تَدأ قبه أن . ِتقبه، تعنّ بُ ِتنزل ىّمّمة غاضبة
… تقضي عنٓ كّه شيء ِكنت ِحيدا أترّقب عّدة ِامدّي 

ٖ سيعنا قعقعة عظيٓ فد انبعحت ىن جييع أرجاء امبحر في آن ِاحد، فاٍتّزت 
ٍنا رأيت . «امعاصفة » امّسياء، ِانقنب عامي كّه شيء أسفنُ، ِصاح امجييع 

ىنظرا ٍائٕ، رأيت امّسفينة ذّرة ٍائية في ذمك امفضاء امفسيح، تقبه بَا امّرياح 
ِتدبر، ِتعنّ بَا األىّاج ِتنزل، ترتفع ارتفاع امجبال حّتٓ تكاد تٕىس امّسياء، 

عنً ركّابَا . ٍِي ترغي ِتزبد، ِأصبحت ىقّدىة امّسفينة ترتفع، ِىؤّخرتَا تَبط
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أّن امَٕك أصبح عنٓ قاب قّسين ىنًَ أِ أدنٓ فذعرِا ِتَافتّا عنٓ سطحَا 
يصيحّن ِيطنبّن امّنجدة 

ٖ سرت في امشارع اميقفر ىّاجَا ريحا عاتية تصفع ِجَي ِتنسع ساقي 
ِتتسرب تحت ىعطفي فيقشعر جندي ِيرتعش جسيي  ِتصطك أسناني 

فأنطنق ىَرِٔ حانيا ظَري دافنا رأسي بين كتفي ِىن حين آلخر أخرج ىنديٕ 
. أىسح بُ أنفي ِقد استحال نبعا ٔ ينضب ىاؤٌ

ٖ حشدت امّريح امّسحب، فازدادت دكنة ِانحطاطا شيئا فشيئا حّتٓ تدّمت نحّ 
ي ِتئّن، ِميع امبرق، ِطّن امّرعد طنينا، ِأّز أزيزا، ِعّت امّرياح  ِّ األرض ٍِي تد
ىختصية فييا بينَا، فقذفت بكّه ىا اعترضَا، حينَا اعتصرت امّسحب ِأمقت 

بيا فيَا عنٓ امينازل ِكّه ىن حّمَا أىطارا كأفّاٌ امقرب 
ٖ انتابني امذعر مينظر األشجار امساقطة ِامجذِع اميتَاِية ِاألغصان اميتناجرة 

امّسابحة في ىياٌ امّسيّل امجارفة امينتّفة بامينازل كأّنَا حّية قد أحكيت 
قبضتَا بفريستَا ٍِّيأت نفسَا ٔبتٕعَا 

ٖ ازدادت امعاصفة قساِة عندىا ٍطه اميطر ِتساقط امبرد يرجً األشجار ِاألرض 
ِأىه امفٕحين ِشقت األرض في صنب األرض جداِل تتدفق ىنتّية تجرف 

امتربة فتجرف ىعَا امحياة استيرت ٍذٌ امعاصفة ساعة ىن امزىن كانت أطّل 
ىن امدٍر ِأقسٓ ىن ضربات امفأس ِاميعّل 

ٖ خرجت ىن اميدرسة في يّو ىن أّياو امّشتاء، ِأخذت أىشي بخطٓ سريعة، 
غير ىبال بامّزىَرير، ألّني كنت أريد امّصّل بسرعة إمٓ امينزل، ِمّيا كنت في 

ت بَا جّانب األفق، ِقعقعت مَا  ِّ ىنتصف امّطريق، ٍّبت ريح عاصفة شديدة د
قّبة امّسياء، حّتٓ حسبتَا تّشك أن تنقّض، ِأخذت تجاذبني ىعطفي ىجاذبة 

ّٔ أن تنزعُ ىّني،استيررت أدراجي،أتياىن ىعَا تارة، ِأتياسر  شديدة، كأّنَا تأبٓ إ
 ّٔ أخرْ، ِأندفع ىتقّدىا، ِأكّر راجعا، ٍدأت امعاصفة قنيٕ، ِمكّنَا ىا ٍدأت إ

متفتح امّطريق إمٓ امغيخ امَاطه، فنً تَدأ جّرتَا حّتٓ جار جائرٌ، ِأخذ يتساقط 
ِمكّني تجّندت، . سقّطا شديدا، فابتّه ىعطفي، ِىشت امّرعدة في جييع أعضائي

ّٔ بعد ِقت طّيه  ِقاِىت، ِغامبت امّطبيعة، حّتٓ ِصنت، ِمكّني مً أصه إ
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ٖ غيرت امّظنية امكّن، ِبدأت األىطار تنَير بغزارة، ِامعّاصف تصّفر، ِتتسارع، 
فترتعش مَّمَا األشجار، ِتتينيه أىاىَا األرض، اختبأ امّناس ِامحيّانات، ِمً 

يبق سّاٍا تخطب عنٓ ىساىع امعيارات، ِامينازل 
ٖ في فصه امخريف امشيس خجّمة ِامَّاء مطيف أِراق األشجار امّصفراء 

ًّ تتكّدس، ِتتراكً عنٓ  تتساقط ِتتطاير في امفضاء امرحب كتطاير امعبرات، ج
 األرض

ًّ تسقط أىطار تيّد امّادي  ٖ كانت امّسحب كحيرا ىا تتكاجف فّق امجبال، ج
ِكحيرا ىا حدث أن فاض امّادي ِأصاب امقرية . بامحياة، ِتسيه فيُ بقّة

 اميجاِرة اميّجّدة في ىكان ىنخفض بفيضاناتُ
ٖ رىينا إمٓ بعضنا بحبال تعيق جّر امياء ألىتعة امّناس، ِسارت األىّر عنٓ 

 أحسن ِجُ، ِأخيرا بدأ امفيضان ينحبس
 ِصف امّطبيعة امحامية

ٖ كانت امحديقة فاتنة، فاألزٍار تتطاِل ىبرزة نفسَا نحّ امضياء، ِأغصان 
األشجار تعانق بعضَا بعضا في رّقة ِحنان، ِامّطيّر تتنّقه بينَا ىنشدة محن 

 امحياة

ٖ ِمد امّربيع ىن جديد، ِانبحقت ىعُ سيّل ىن امّضياء تتدّفق بعد ذمك امظٕو 
امّطبيعة تفتح رئتيَا منَّاء امّنقّي ِقد تخّنصت ىن جقه امّشتاء اّمذي . امّطّيه

كان جاجيا عنٓ صدرٍا 
ٖ ذٍبت إمٓ امحديقة رغبة في امنزٍة، فّجدت كه شيء فيَا  يضحك، األزٍار 

ىفتحة تيأل امجّ عبيرا، ِامفراشات راقصة فرحا بامربيع، ِامعصافير ىنشغنة ببناء 
أعشاشَا تغّرد ِتنشد أعذب األمحان، اميياٌ تترقرق ىن بين امّصخّر في بطء 

ِانسجاو 
 صدرٌ أىٕ ِحبّرا، مً يعرف مَيا ىحيٕ ىنذ أّياو أفحًٖ استيقظ امّطفه ِقد 

فتح امّنافذة فإذا امّشيس امفّتانة تدعٌّ في رّقة ِدٔل منخرِج، ِإذا . عديدة
باألشجار بقاىتَا امييشّقة، ِخضرتَا امجّذابة، ِبريق امّندْ عنٓ أِراقَا تّقظ 

في نفسُ حّب امّتجّال، ِامتنّزٌ 
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ٖ تّّقفنا ِنزمنا ِإذا بنا ِسط ِاحة ىن أشجار امّنخيه، ِكً كان ابتَاجي كبيرا ِأنا 
أتيّنٓ ذمك امينظر امجييه، فَّ يبدِ كنّحة فنّية رائعة 

ٖ كان امربيع قد انتشر في كه ىكان ِكسا األرض رداؤٌ اميرقش فامحقّل قد 
ٍاجت باألزٍار عنٓ اختٕف أنّاعَا ِأمّانَا ِاألشجار ارتدت حنة ىن األِراق 
امفتية ِامطيّر خرجت ترنً أناشيد امفرح بقدِو فصه امجيال ِامطبيعة كنَا 

. بَجة ِىرح
ٖ ِقفت أنظر إمٓ اميرِج امخضراء امييتّدة بأعشابَا امناضرة، ِِرِدٍا اميانعة، 

ِإمٓ امّسَّل امينبسطة انبساطا يبعخ في امّنفس امّسرِر، ِيجعنَا تَفّ إمٓ أن 
ح امّصدر بَّائَا امعنيه،  ِّ أكرافَا امّاسعة اّمتي تبَج امعين بآيات فّنَا، ِتر

ظننت أتنّقه ىن ىكان إمٓ ىكان حّتٓ إذا نال . ِتبَج امّرِح بنفحاتَا امشذّية
. ىّني امّتعب أِيت إمٓ سنديانة ظنينة ألرتاح

ٖ ِصننا إمٓ اميكان فإذا ٍّ حديقة غناء يكسّ أرضَا بساط ىن األعشاب 
امخضراء  ِانتشرت األزٍار امفّاحة ىن خٕمَا تدغدغ األنّف ِتَز امنفّس 

ِتنشيَا، ِبدت امسياء كعين امطفه صفاء تغطيَا امعصافير اميغردة تخامَا في 
عرس أِ ىَرجان ىن األمحان ِىا أمحانَا إٔ فيضان ىا في قنبَا ىن امغبطة 

… بامّجّد
ٖ جنست تحت سنديانة ظنينة، أغصانَا ىتشابكة، ييّر بَا امّنسيً فتطرب، 

ِيداعبَا بأصابعُ امخفّية فتسيعني ىن حفيف أِراقَا، ِتغريد بٕبنَا أعذب 
ىعزِفة غّنتَا أِتار امحياة 

ٖ فتنني ٍذا امينظر امبديع، ِاطيأّنت نفسي مسحرٌ، ِىّسيقاٌ امينبعحة ىن 
حفيف األِراق، ِخرير اميياٌ امينسابة في ٍدِء، ِتغاريد امعصافير اميبتَجة 

اميتنقّنة ىن غصن إمٓ غصن، ِاستأنست مكّه ىا حّمي أنسا عظييا 
ٖ فصه امّربيع، فصه األحٕو، امكّه ىنتش غارق في األحٕو، فامعصافير ىنشغنة 
ببناء أعشاشَا تحنً بفراخَا ِاألشجار امخضراء بأغصانَا ِأِراقَا امغّضة تحنً 
بامحيار، ِامحيّانات ترعٓ امعشب في طيأنينة تحنً بصغارٍا تدب حّاميَا 
ِامفٕح يتأّىه حقنُ يحنً بامسنبنة امتي دفن أىَا في األرض تنك ٍي يقظة 

. امحياة بعد ٍجّعَا 
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ّٔ آخر امعشّي ِامّشيس عند األفق تقف ِقفة امّداع بنّنَا  ٖ مً أنتبُ ىن حنيي إ
األحير اميتّّجُ اّمذي أضفٓ عنٓ امّدنيا ٍامة ىن امتبر اميتألمئ ِكأّنَا ٔ تريد 

اميغادرة 
ٖ بدأ امظٕو ييتّد، ِينبسط عنٓ اميكان، فأخذت طريق امعّدة ِفي نفسي سرِر 

إّن امّطبيعة مَي امفضاء امّرحب اّمذي يتأّىه فيُ . عظيً ِارتياح ِنشّة ٔ تّصف
اإلنسان آيات امفّن ِشّاٍد امجيال، ِفيُ يطيئّن، قنبُ ِيشعر بامّسكينة، ِتفعً 

. نفسُ ابتَاجا ِأىٕ
ٖ انبحق امفجر ِتَادْ امّنّر يشّق طريقُ بين فجّج األشجار امّناعسة يدغدغَا، 

ِيرقص أغصانَا ِأِراقَا امغّضة، فتتيّطٓ ِتفتح عينيَا في ٍدِء ِدٔل، ِتَتّز 
متّقظ امعصافير امّنائية، ِتعنيَا بحنّل يّو جديد 

ٖ كان اميّو ربيعّيا صاحّيا صفت فيُ امّسياء، ِزٍا امكّن بعد فترة سبات، 
فخرجت ألنعً بيا حبانا بُ امّنُ ىن جيال بديع، مً أبتعد كحيرا، كانت امّطبيعة 
تحتّيني، أشجار خضراء باسقة تتطاِل رافعة أعناقَا إمٓ امّسياء حاىدة شاكرة، 

ِعنٓ أغصانَا حّطت طيّر ىغّردة بيعزِفة ٍي أشبُ بابتَأت تيّجد قدرة 
امخامق عنٓ امخنق، ِتحت قدىّي اىتّد بساط أخضر زركش بضرِب ىن امّزٍر 

ِشقاشق امّنعيان 
ٖ سرت بين نفحات امرياحين ِأٍازيج امطيّر ِخرير امسّاقي ِخّار امبقر ِصَيه 

امخيه ِصياح امديكة ِجغاء األغناو جً تخنيت عنَا ألىتع نظري بَذا امّشاح 
امبديع امذي يغشي األرض ِألستيع إمٓ أصّات تنك اميخنّقات امتي تسبح 

بنغاتَا امعديدة ِظننت أىأل رئتي ىن ٍذا امنسيً امعطر امذي يتنازعُ قر امشتاء 
ِحر امصيف فننُ ىا أجيه امربيع 

ٖ كانت امّشيس تستعّد متأِي إمٓ ىرقدٍا، كانت تقاِو امّرغبة في امبقاء، 
فأضفت عنٓ امكّن ٍامة ىن امّسحر، ِنحرت عنٓ امّطبيعة غبار امّتبر فتألأل في كّه 

ىكان 
ة بأمّانَا امفاتنة تغازل امّزٍّر تارة ِتنحيَا أخرْ  ّّ ٖ تراقصت حّمي فراشات ىزٍ

ىيعنة في اىتصاص مذيذ رحيقَا 
ٖ ميس امّربيع األزٍار بعصاٌ امّسحرّية فتباينت أمّانَا في تناسق عجيب 
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ٖ كان امفصه ربيعيا فامسياء زرقاء صافية ِشيسَا ىشرقة ِرِائح األزٍار امذكية 
تيتزج بامَّاء ِتيأل امصدر انشراحا ِتداعب األمّان امزاٍية األبصار فتريحَا 

 يعبق بشذْ امّطبيعة امعذب يداعب ِجنتّي، ِيَّدئ بنيهٖ كان امّنسيً عنيٕ 
نفسي، ِيخّدرٍا، فأنعً بنذيذ األحٕو، ِأسبح في عامً ىن امخيال، عامً كّنُ 

سعادة ِحبّر يخفق مُ قنبي ِيحّنق فيُ فؤادي نشّة عارىة 
ٖ عدت إمٓ امينزل أسبح ىع امّنسائً ِأبتَه ىع امّطيّر امعائدة إمٓ ىراقدٍا، 
امحاىدة امشاكرة مرّب قدير رحيً جعه امجيال في ىتناِل كّه كائن مينعً بُ، 

ِيتأّىه فيُ 
ٖ أحسست بيد سحرّية دافئة تّقظني برّقة ِمطف، تينينت قنيٕ، ِفتحت عينّي، 
ِإذا بأشّعة امّشيس تتسّنه ىن امّنافذة، فتغير امغرفة بيّجة ىن امّدفء ِامّنّر، 

نظرت ىن امّنافذة فإذا امّطبيعة ىهء . ِتبعخ في امّنفس نشّة ِرغبة في امخرِج
امعيّن بيا أبدع امّنُ فيَا ىن أمّان زاٍرة، ِأبرزٌ ىن أغصان ناضرة، ِخنقُ ىن 
جيال رائع، ىتناسق، ىنسجً يحّير امعقّل، ِيأخذ امّنّب، ِيعّنً امفّنانين فّنًَ، 

… ِيرّقي ذِقًَ، ِينَيًَ اإلبداع في امّتنييق، ِاإلجادة في امّتزِيق
ّّ عطرا بأزٍارٍا امعبقة،  ٖ حّه امربيع ِتجّنت امّطبيعة في أحنٓ حننَا، فيألت امج

ِجيارٍا امفائحة، ِرّياحينَا امّطّيبة، فأنعشت امّنفّس، ِبعحت األىه، ِحّركت 
كانت عجياء فأفصحت، ِكانت خرساء فنطقت، . أشجان امّطيّر، ِأطنقت مسانَا
تت ِغّردت ّّ ِمّيا غّنت، حّركت أشجان اإلنسان، ِأِحت إميُ . ِكانت بكياء فص

باميعاني امحسان، فخرج امّناس إمٓ امحدائق، 
ِامغابات، يتيّتعّن بسحر امّربيع 

 امّرحٕت
ِصننا فكانت امّشيس . ٖ قّررت أن أزِر ىع أصدقائي امغابة اميجاِرة منيدينة

 ترسه أشّعتَا امّذٍبّية امَادئة عنٓ األشجارفتزيدٍا جيأ ِفتنة
 ٖ استيررت أسير ىتنّقٕ بين امحقّل، ِامبساتين

ٖ ِكاد امّقت ينقضي، ِنحن في معب ىرح، ِأحاديخ حنّة شائقة، فنّبَنا اميعّنً 
 إمٓ أن نستعّد منّرجّع، فاستعددنا ىتراخين كأّننا استيقظنا ىن حنً جييه
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 ٖ ِصننا إمٓ ىدينة عظيية بيّتَا بيضاء، ِنّافذٍا كبيرة، ِطرقاتَا ىتعّرجة
ٖ في يّو ىن أّياو امّربيع امجيينة، ِنسيً امَّاء يداعب أِراق امّشجر ِاألغصان 

استيقظت في ىنتَٓ امحيّّية، ِامّنشاط، ِخرجت . تتيايه، ِامعصافير تغّني
ل ّّ  أتج
 امّتعب

ٖ ذٍبت ىع أفراد عائنتي إمٓ امّضيعة، ِشاركتًَ جني امّزيتّن ، ِفرحًَ، 
ِمكن رغً امّتعب . ِفي آخر امّنَار عدت إمٓ امينزل ىنَّك امقّْ. ِزغاريدًٍ

ّٔ ىن قّضٓ … اّمذي شعرت بُ  فإّني كنت سعيدا جّدا، ِمن يدرك سّر سعادتي إ
 اميّو كّنُ في امّضيعة

 امفشه
ّٔ … ٖ أخذت أّىي تّّبخني  ِأنا ِاقف أىاىَا ىطأطئ امّرأس، ِمً أشعر بعبراتي إ

دخنت غرفتي ِحزني عنٓ ىا فعنت عظيً، ِمّعتي … ٍِي تنحدر فّق جبَتي 
أشّد ِأعظً، أسفت ميا سببتُ مَا ىن أمً ِحزن، ِندىت عنٓ كذبي، ِعسٓ امّنُ 

 أن يغفر مي
ىا أظّنني « : فرفعت رأسي، ِقنت مَا بنَجة كّنَا صدق… ٖ أخذت أّىي تّّبخني 

فيا أمجأك … ِأنت تعرف ذمك ىّني جّيدا … فعنت سّءا، ِىا اعتديت عنٓ أحد 
 إمٓ كّه ٍذا امغضب؟

 امعيه
ٖ جنست إمٓ امينضدة، ِانكببت عنٓ عيني بَّية ِنشاط، ِانصرفت إميُ انصرافا 
ًّ مي غير ىا كّنفني بُ اميعّنً، ِبعد عناء  كاىٕ، ِقّضيت ساعات أبحخ بجّد ِٔ ٍ

طّيه ِجدت ضاّمتي، ِكانت فرحتي خير عزاء مي عنٓ تعبي، ِأحسن جزاء 
. قّدىت بححي، ِشكرني اميعّنً، ِأشاد بي أىاو أصدقائي. أجازْ بُ عنٓ صبري

خرجت إمٓ امّساحة، ِكّني فخر ِاعتزاز، يعّد امفضه فيُ إمٓ جّدي، ِاجتَادي 
 في عيني، ِإمٓ استقاىتي

 امفرح
ٖ سيعت نتيجة نجاحي، فكدت أطير مفرحي، ِامّدنيا ٔ تسعني مفرط ابتَاجي 

 ِغبطتي



mektabeti.com 

31 
 

 امفزع 
فقد رأيت أبي في ىناىي ٍِّ يرعد … ِمكنّني مً أٍنأ بنّىي طّيٕ … ٖ غفّت 

كان غاضبا أشّد امغضب… ِيبرق   

 اميرض
ٔزىت … ٖ رجعت إمٓ امينزل، ِأنا في حامة يرجٓ مَا، إعياء ِتعبا، ِأِجاعا 

 امفراش أسبّعا كاىٕ
 امحيرة

فجأة ميعت في … ٖ احترت في أىري، ِبقيت شارد امّنّب، أفّكر في حّه، ِمً أجد 
 إّنني ِجدت امحّه اّمذي أنشد… ذٍني فكرة 

 
 

 
 


