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  ـ مسرحياث قصصـ خواطر 

 

 

 األمنياث  إكليل

 

 

 علو  ةللكاتبت: سلو
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 إهذاء

إىل أمجل وردة وأرق بسمة عرفتها، إىل زميليت 

اليت مجعتين بها أحلى أيام الثانوية، إىل الشهيدة 

اليت قطفتها احلرائق يف ريعان شبابها "أميهة" رمحك 

 اهلل وأسكهك فسيح جهانه. 

 

 على  ةسلى
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 مقذمت

مد هلل الذم بنعمته تتم الصالحات، كأفضل الح     

 الصالة كالسالـ على خاتم رسله كآله الطيبين الطاهرين.

أّكؿ  كبعد، عزيزم القارئ ها أنا أضع بين يديك     

، "إكليل األمنيات" مؤلف يضم بعض كتاباتي بعنواف

 كتبلغ مبتغاؾ.مع تمنياتي لك أف تحقق أمنياتك 

موعة نصوص بسيطة تحتوم إكليل األمنيات هو مج      

على عدد من الخواطر، كأربع قصص قصيرة ألشخاص 

كمسرحيتين ليحققوا أمنياتهم،  ظركؼلم تسعفهم ال

 في المجاؿ.  لي كتبتهما كبداية فقط

 أرجو لكم رحلة ممتعة بين السطور كالصفحات...    
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 قسم الخواطر
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 وافزحي

 فرأيت األشجار، يألنسج خاطرت كقفت أماـ نافذتي     

كرأيت ، كالجباؿ لبعضها تشتاؽ، كأصابعها تتشابك تتعانق

كأشعة الشمس  تصفوكالسماء ، معا لتبتعد الغيوـ تتحد

األزهار ك، كبسمتها في الجداكؿ كالشواطئ ترتسم، تبتسم

 .روالطيمع نسائم الصبح كتغاريد  تتمايل

لرؤية هذا الكوف  كنبض قلبي فاتسعت عيوني     

، فهذق األشجاريء. ش في كّل يحكي قدرة اهلل

 الغيوـ، السماء البحار، الجداكؿ، األزهار، األطيار،

ال  لوحة حب نقي، لعظمة اهلل ترسم لوحة فنية، كاألنهار

كيف نعيش  لتعّلمنا نحن البشر؛ تشوبه أم شوائب

 .بسالـ

كأّف ، تحمي األزهار كال تؤذيها تعّلمنا أف األشواؾ    

كأّف الجباؿ ، كتأكيهاتحتضن األطيار  األشجار بقّوتها

بشرا  لي أرل لكن ما. تحّن لبعضها بصالبتها
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، يكشركف في كجوق بعضهم، يتباعدكف ،يتخاصموف

كالحقد ، كيشتموف بعضهم، يلعنوف بعضهم، يتأففوف

فعرفت أّف الدنيا  تساءلت عن السبب. يسرم في عركقهم

لي أرل بشرا  كما. كما سوست الحلول أسنانهم سوستهم

، متقاربين كاألغصاف، بين كاألطيارمتحا مثلهم

 مبتسمين كاألطفاؿ؟

بعدما  لقد تعّلموا الحب من األشجار كقلت9تبسمت     

بعدما  كحلو الكالـ من األطيار، منحتهم ألذ األثمار

بعدما  كاالبتساـ من الزهور، سّمعتهم أحلى األلحاف

 فاتحدكا كالغيوـ البيضاء. منحتهم أطيب العطور

في ليلة ربيعية  كصفوا نياتهم كالسماء، كالجباؿ الصماء

 . ليحيوا بسالـ؛ حسناء
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 فخامت لغت الضاد

ثك عن فخامة لغة أحّد، لغة إليك ثني عن أحّبحّد     

، لغة الصدؽ كالمجاز، لغة القرآف كاإلعجاز، الضاد

ففي ؛ معانيها من ألماس، حركفها من ذهب خالص

 ؼ اآلماؿكعلى أكتارها نعز، جمالها ينبض اإلحساس

فاأللف يركم . لتسمو أركاحنا نحو عوالم الجماؿ

كالثاء تحدثنا عن ، كالباء تصف حسن بيانها، أمجادها

كالحاء تستحيي من ، كالجيم ينحني لجمالها، ثباتها

 .كالخاء تشيد بخصالها، حسنها

كمالذا آمنا ، دمت يا لغة الضاد جماال يمأل دنيانا     

 .إلبداعنا

 .يا منارة الشعراء كاألدباء، تاج العلوـ سالما لك يا     

 ، كالكوفسيعانق القلوب كاأللبابؾ سيطوؿ، ُرْجف     

كالورد ، فأنت النور الهائم في خواطرناسيردد صداؾ، 

 .الذم يعطر سطورنا كمناجاتنا
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 مارا سأث عيىي؟

 كقفت كأنا حائر

 أتأّمل أجمل المناظر

 مثلي مثل أم عابر

 أقبلت على ذهني خواطر

 وؿ أجمل المناظرح

 فذاؾ غركب ساحر

 كتلك قرل كمركج كمعابر

 مصممها مبدع ماهر

 فهي هدية من القادر

 أهداها لكّل البشائر

 إّنها أرض الجزائر
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 الكلمت ثمشة اإلوسان

 الثمرة تحتاج لوقت كي تنضج

 كالكلمة تحتاج لوقت كي تخرج

 امنح نفسك كقتا قبل النطق

 حتى ال تكوف ضحية لألرؽ

 ل كلماتك لزرع الحباستعم

 فما أجمل أف تحيا محبوبا

 كأجرؾ عند اهلل محسوبا

 فمن جعل عينك تدمع

 امنحه بسمة تلمع

 ككلمة طيبة لقدرؾ ترفع

 فأنت موزكف بكلماتك كمقيم بأخالقك
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 حعلّم مه الذويا

 انظر لألعمى كتعّلم منه الحكمة

 يستعمل عصاق الرقيقة؛ ليشق طرقه بدقة

 كن مثاال للصدؽعامل الناس برفق، ك

 كن أحسن أسوة كقدكة، كتحلى بالصبر كالقوة

 ال تسئ الظن بالمولى؛ ألّنه رسم لك سبل العلى

 كن في نفسك تقيا، كفي إرادتك قويا

 ال تكن أعمى البصيرة، حتى ال تضيع اآلخرة

 فالدنيا ممر كله دركس كعبر لمن أراد أف يعتبر
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 حلمي

 اجتمعت غيوـ الحزف لتمطر

 الذم صار أشالء حلميعلى 

 أدكاءالذم أهلكته  قلبيعلى 

 األلم لتقتات بنهم كحلقت نسور

 أمل كفرحما بقي من 

 لتعشش في قلبي مخلفة ألما

 كلم أجد غيرؾ يا قلم ألخبرق بما حصل

 بتعب كألم ككيف صار هذا القلب يخفق 

 قصتي كانت فيض أمل يشع

 فيها حلمي يطير بفرح

 فجأة انطفأ هذا الشعاع
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 ر جناح حلميكُكسِّ

 ألراق مقتوال بسهاـ الظلم

 كأملي يرثيه البسا سواد الحزف

 ثم يغادر بصمت

 مات حلمي ككل زكايا قلبي كئيبة

 تضج بذكراق كتبكي فراقه

 تحكي ذكرل ميالدق كأكلى خطواته

 بعدما تالشت ضحكاته

 تاركا كراءق صدل شهقاته

 اسمعني يا قلم، ال ترثيني

 لكن ارث حلمي الراحل بدمعك

 ألكمل القصة، ألكتب..



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكليل األمنياث 

 

  15 

 كاف حلمي صغيرا، بريئا، جميال حين قتلوق

 كاف يركض في الحقوؿ ليمسك بالفراشات

 كيقطف الزهرات، كيداعب النسمات

 كيخاطب الطيور بهمسات، كيحلق معها بثبات

 كاف يغني مع نسائم الصبح أنشودة الفرح

 كاف مشاكسا يغازؿ أشعة الشمس

 كاف يهول السهر، كيؤنس القمر

 كيكسر سكوف الليل بكلماته كأحالمه

 ال تستغرب يا قلم

 فحلمي ليس كباقي األحالـ

كاف يتنفس، يحلم، يتكلم، يطير، يلعب، يغني، 

 يشاكس، كيحس
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 فمات كلم يحقق أحالمه

 لكنه أكصاني باسما كهو يموت بين يدم

 أّلا أسمح ألشباح الحزف أف تسكن قلبي

 كأف أتبنى حلما غيرق..

 غرباف؛ حتى تنقشع ستسلم، كأف أظل أبتسمأكصاني أّلا أ

 األلم

 هل فهمتني يا قلم؟

 أـ أّنك كغيرؾ لم تفهم؟!
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 سقصت الحياة

 ؛ لتدّكف عبارات تنسيني ألمي.أصابعي تراقص قلمي     

كة بصمة أمل قد يتغنى تار على أجمل لحن ترقص     

، رقصاتها يملؤها حبفي زماف ما.  يأتي بها شخص ما

لما يلتقياف  ما صامتا ككرقا أبيضا شاحبامع قلحب يج

 كتعود إلى الورقة الحياة. معا ينسى القلم صمته

قلم ، إلى قلم تكتب به الحياة ما تشاء ها أنا أتحّوؿ     

ليخرج من ؛ يعانقه الورؽ بشوؽك، يسّيرق القدر برضاق

 آبته عازفا نغمات يحملها النسيم.ك

 الصحراء.حى آثارق كآثار تائه في قلم ستم     

كتبقى عباراته قلم سينقضي كجودق، كيجف حبرق،      

 تتبناها األلسن، كينساها الزمن. يتيمة

ألعيش سأغادر كتنتهي رحلتي في الحياة،  اهكذ    

 رل أراجع ما دكنته دكف أف أصححه.حياة أخ
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 بيىي وبيه حلمي

 ضائعة في طرقات الذكرل

 تائهة في ممرات الحنين

 تهاأفتش عن ضحكة أطلق

 عن بسمة رسمتها

 عن دمعة سكبتها

 أفتش عن جرعة أمل قّدمتها

 عن كلمات مودة كّزعتها

 عن عبارات حب منحتها

 أفتش عن توأـ ركحي

 عن بلسم جركحي

 عن أيقونة دّكنت عليها طموحي

 أفتش تحت شجرة الزيتوف
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 متحابينللالتي تمنح بسخاء ظّلها 

 أفتش فوؽ المقاعد األثيرة

 األخيرةعن لحن لقاءاتنا 

 الزرقاء نائسماأفتش في 

 صدقاءعن غيمة تحفظ عهد األ

 أفتش في دركب سلكتها

 عن آثارم التي نسيت شكلها

 اشتقت إليك..

 يا من تشهدين ميالد كل تلك األحالـ

 رحت أنادم هل من أحد

 لم يصلني جواب..

 فقّررت أف أحيا لنفسي

 أف أستمر من أجلي
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 مهما حصل أستسلم أال

 ملأف أتمسك باأل

 أف أكوف أنا.. كما أريد أنا..

 فأنا قوية حين أتحد مع آمالي

 كأرّمم طموحاتي

 فأنا مازلت على قيد الحياة

 ما زلت على قيد األمل

 سأصل  إليه يوما مامازلت على قيد كّل جميل 

 فبيني كبين حلمي لقاء

 ما دمنا من األحياء بيني كبينه كفاء

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكليل األمنياث 

 

  21 

 اسحميىي أيّخها الحياة

 أنا لي قلب

 أنا أحس

 أنا لست صخرة من صخورؾ

 لست كومة قش

 تبعثرينني كما تشائين

 أنا ركح تجوؿ في آفاقك

 بحثا عن مخرج يحررها منك

 أنا إنساف

 حطمته خيباتك

 شردته مآسيك

 ذنوب خلواتكأكجعته 

 هل تعلمين أّيتها الحياة؟
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 حين أتحّرر منك

 سيعود لركحي بريقها

 جودة ألسامحهسيدرؾ كّل من أكجعني أّني لم أعد مو

 سيدرؾ كّل من استهلك طيبتي

 أّف نبعها جف بذبولي

 أتدرين؟

 كم حطمني تجاهل من أحب

 كنت أكزع باقات االهتماـ

 كال أتلقى منها

 لست أشتكي منك

 لست أحّملك ظلم أحد

 تفكيرم ليس سوداكيا

 بلكن في كّل مّرة تأتيني صفعة ممن أح
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 آثارا ال تمحى صفعات خّلفت في قلبي

 كنسي أف يحتويني اف يحتوم الجميعقلبي ك

 ظنا منه أّف لي مكانا في قلوب غيرم

 لكّنه أخطأ..

 أيتها الحياة اعذريني

 ما عاد صخبك يستهويني

 ما عاد كجودم فيك يهّمني

 البدايةكيا أسفاق.. ليتني أدركت هذا من 

 ماعرفت أين سأضع قدم كنتل
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 الىجاح يعشف أهله

رحلة نحو ، ي يقودها التحدمما أجمل تلك الرحلة الت     

حزف  ،رحلة بدايتها تعب كعناء، تحقيق الذات كالمجد

 .كنهايتها أكاليل النجاح، سعادة كأفراح، كبكاء

ؾ المذاؽ الحلو الذم هو ذاالنجاح يا صديقي      

سامة العذبة التي هو تلك االبت، تستشعرق بعد مرارة التعب

ة التي هو تلك الكلمات الجميلترتسم على كجهك، 

 .تأتيك من أحبتك

النجاح حليف  من قاؿ أّف النجاح يأتي بسهولة؟     

 يحطموف للمعيقات المتفائلين الذين ال يستسلموف

كيتمسك  النجاح هو معزكفة إنساف يحب الحياة، العراقيل

 .باهلل في كّل األكقات

. كالنور ال ينبثق من كجه متذمر، ابتسم فالنوف نور    

. كالجماؿ ال يبصرق من يتشاءـ، اؿتفاءؿ فالجيم جم
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كن . كاألمل نابع من قلبك، كاصل مسيرؾ فاأللف أمل

 .كالحلم ال يبلغه الضعفاء، فالحاء حلم قويا

انطلق نحو النجاح، نحو القمة،  اهي ماذا تنتظر؟    

 .فالقمة تنتظرؾ ما دمت تسعى لها
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 قطشة المطش
حاملة البشر، لتسعد قلوب تتساقط قطرات المطر     

في قلب  تاركة لمسات إلهاـ، معها أمل بأّف القادـ أحلى

 .كل مبدع يهول الحياة

، تخلق في القلب ضحكات، قطرة تليها قطرات    

كحفيف األشجار ، على أسطح البنايات كتعزؼ أحلى رنات

. لتحلو األجواء كالرياح تراقصها، يغني كراءها لحن الحياة

أحلى تلك البسمات التي  كما، ما أحالها من لحظات

 .تختفي خلف المظالت

قطرة قطرة كتبتسم الحياة لكل مزارع يشتاؽ لرؤية     

لكل مغترب ، نسج كلماته لكل شاعر يهول، سنابله

لكل فناف يريد أف ، لكل فقير ينتظر رزقه، يحن لوطنه

لكل يائس ، لكل مبدع تاهت كلماته، يتم لوحته

 .عن ضالتهكلكل إنساف يبحث ، تبخرت آماله

 .كتبتسم الحياة مرة أخرل قطرة قطرة    



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكليل األمنياث 

 

  27 

  

 قسم القصص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكليل األمنياث 

 

  28 

 الجىهشة المظلىمت
كانت مختلفة عن غيرها، جميلة ببساطتها كطيبة      

قلبها، متسامحة مع الكّل، لكن قدرها أكجدها بين 

أهل ال تهّمهم سعادتها بقدر ما يهّمهم راتبها، فقلوبهم 

كثيرا بزمالئها  متحجِّرة، مّما جعلها كتومة كال تختلط

في العمل، كمدمنة لعبق أكراؽ الكتب الذم ينعش قلبها 

 في معظم أكقات فراغها.

شاءت األقدار أف تجمع جوهرة بسامح صدفة، كتزرع      

بذكر الحب في قلبيهما، فقد أعجبا بأخالؽ بعضهما 

البعض. كككّل شاب أراد سامح أف يطلب يدها من 

سّنة اهلل كرسوله،  أهلها، ليتم نصف دينه معها على

فأخذ منها عنوانها كرقم كلّي أمرها ليطرؽ باب قلبها. مّر 

األسبوع ثقيال على القلوب التي تتوؽ لرؤية بعضها، كقد 

اّتفق السيِّد كماؿ كالد سامح لزيارة السيِّد نور الدين 

على يوـ الرؤية الشرعّية. كاف اليوـ الموعود حافال 

لجوهرة تشّع سعادة، كجميال في ظاهرق، كانت تلك ا
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كككّل الّلحظات الجميلة مّر ذلك اليوـ بسرعة، ليصبح 

 في يوـ من األياـ ذكرل حزينة لها.

كاف الجميع يتوؽ لرد تنشرح له الصدكر كتقرع له      

الطبوؿ، إّلا أـ جوهرة ككالدها الّلذاف حاكا لها حججا 

 غير مقنعة لرفضه كأهله، بمساعدة ابنهم المدّلل. ال أحد

شهد تلك الليالي التي نسجت فيها جوهرة أحالمها 

الوردّية، كال أحد سمع همساتها للمرآة، التي تعرؼ 

 مشاعرها أكثر من اآلخرين.

كاف الرفض بمثابة رصاصة أطلقت على كليهما،      

لكّن أهل سامح لم يستسلموا فقد حاكلوا تغيير الرفض، 

ة الذم كإف كاف األمر مستحيال أماـ عناد كالد جوهر

تغّذيه كلمات كالدتها التي تشاهد حزف ابنتها كّل يوـ 

كال تحتويها ككّل أـ. رغم كّل تشجيع من حوله ليوافق 

ظل يرفض ككأّنه ثمة قفل على قلبه يمنع تسلل 

الموافقة. كآخر كالـ تركه كماؿ يضّج في عقل نور 

 الدين كاف9
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، فابني ما مصاهرتناأنا ال أرل سببا مقنعا لرفضك  -

ك، كخير األناـ ػه البنتػي حبِّػادؽ فػيه، صػشاء اهلل عل

  9قاؿ

"ال أرل للمتحابِّين إّلا الزكاج"، كالكّل يشهد على 

أخالقه. لكّني أراؾ يا أخي تكرق رؤية ابنتك سعيدة، 

على عكسنا نحن نريد سعادتهما. أك لم يقل حبيبنا 

صلوات اهلل عليه9 "إذا جاءكم من ترضوف دينه خلقه 

 جوق"؟ فزكِّ

دخلت الفتاة في حالة اكتئاب دّمرتها نفسيا      

كجسديا، فقد صارت شاحبة كال تغادر سجنها، كتركت 

عملها لتفادم أم لقاء قد يجمعها به. بينما تجاكز سامح 

حزنه كارتبط بغيرها. لم تكن قوية مثله لتكمل حياتها 

  كتنساق.

ل قلب كّلما رأل األب حالها أّنبه ضميرق، فقد قت     

ابنته بيديه كلم يفكِّر يوما فيها، لقد أعماق الجشع 

ككالـ زكجته، لماذا سمح لنفسه بإلحاؽ األذّية 
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بمشاعرها الندّية؟ ما ذنبها حين عّنفها لتنساق؟ ما ذنبها 

ليزرع العداكة في قلب أخيها تجاهها؟ كاف ذنبها الوحيد 

 من أبسط حقوقها. فحرمهاأّنها أنثى 

من نسج الخياؿ، فأحيانا يكوف األهل القصة ليست     

سبب دمار األبناء، من قاؿ لكم كّل كالدة أـ، ككّل 

كالد أب، ككّل شقيق أخ. صّححوا مفاهيمكم؛ فاألـ 

احتواء، كاألب أماف، كاألخ سند. فاألمومة كاألبّوة كاألخّوة 

 ركابط أقول من أف تسمى بركابط دموية.
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 الحىسيت الباكيت
فقد  في حياتي. نهاية أسبوع أعيشهاكانت أغرب      

رافقت عمي كابنته لزيارة قرية جدم التي عفا عنها الّزمن 

كهاجرها أهلها، كانت القرية تبدك من بعيد كركاـ 

كلم يبق منها إال عدد ن الحجارة، أغلب منازلها انهارت، م

صغير صامد في كجه الزمن، قرية ترل أكلها من آخرها 

ع تقليدم في كسطها. لم تكن لصغرها، يزيِّنها ينبو

 كأسكنوهامهجورة فيما مضى، فقد سكنها بشر 

 ذكرياتهم كأجزاء ثمينة من أعمارهم. 

كانت هادئة كهدكء المقبرة القديمة التي استقبلتنا      

حين دخلناها، منظرها بديع، لكن لألسف ال يوجد فيها 

ذم كاف يتدفق منه أدنى شركط الحياة، فحتى الينبوع ال

رحت أتأمل بإعجاب تلك األبنية التي تشبه  اء قد جّف،الم

آثارا قديمة، متسائلة هل كاف سكانها األكائل يتخيلوف 

 يوما أنها ستصير هكذا خاكية على عركشها؟                                       
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ي قائال لنا9 لقد كصلنا قاطع عمي حوارم مع نفس    

 ،بعض األغراض إلحضارسأترككما كأذهب للبيت. 

، ارتاحا كنظفا قليال المنزؿل في فقد نسيت أدكات العم

 الغرفتين اللتين سنبيت فيهما هذق الليلة.

نتظر كصولك نظرت للساعة كقلت له9 إنها السابعة سن     

 حاكؿ أّلا تتأخر.على الواحدة زكاال 

تقاسمت المهاـ مع دنيا، كعملنا بجد في غيابه دكف      

أك نصدر فوضى، كاف بيت جدم في حاؿ  أف نفتح الباب

جيدة، ألنه لم يهمل كغيرق، فأعمامي كأبي أعادكا 

تصليحه كترميمه ككضعوا له لمسات عصرية، ليجدكق في 

 أياـ جني الزيتوف كالثمار األخرل.

كاف الملل قد سيطر علينا، كالتغطية غير متوفرة      

 لتصفح مواقع التواصل، فاقترحت علي دنيا أف نذهب

خر، كالدها تأ كنتنزق في الجوار دكف أف نبتعد، بما أّف

أصابه كنت قلقة ماذا لو كالساعة هي الرابعة زكاال. 
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لمحنا سيارته الباب لنخرج مكركق، لكّنه أكؿ ما فتحنا 

 قادمة.

بعد المغرب سمعنا طرقا على الباب، كانت سيدة      

عجوز، رحبت بنا كطلبت منا زيارتها كالسهر معها، 

مح لنا عمي بذلك قائال لنا9 نا عيشة جاءت األمس فس

إلى هنا، يبدك أنها شعرت بقدكمنا. لم تكن دنيا مرحبة 

بالفكرة، بل حظرت خطة محكمة للخركج 

كاستكشاؼ أحد األزقة قبل أف نغادر في صباح اليوـ 

التالي كما أخبرنا عمي. كما زاد من حماسها كالـ نا 

نونة، حين حدثتنا عن عيشة التي كصفتها بالعجوز المج

سماعها لبكاء في ليلتها األكلى رغم أف ال أحد غيرها 

ككنتها كابنها كاف موجودا في القرية. لم يصدقها عمي 

فحين غادرت قاؿ لنا9 هذق السيدة تهذم بأمور غريبة ال 

تفكرا في شيء، كأرل أف ال تزكراها أحسن. لقد غيرت 

                                                                          رأيي.
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أف نذهب  لكّنها خططْتأصيبت دنيا بخيبة، ك     

فقد  إلشباع فضولها؛ كالدها رعة دكف أف يشعركنرجع بس

تركتنا نا عيشة نفكِّر هل هناؾ حقا أحد يبكي، 

 ماذا؟كل

ناـ عمي مبكرا كأخذنا هواتفنا لالستعانة      

يشعر، كانت الرياح تحمل  بمصابيحها كخرجنا دكف أف

إّنه قادـ من الطريق  إلينا فعال صوت نشيج بكاء قريب.

المؤدية للمقبرة، كنت خائفة كأفكر بوجود أشباح، 

كرحت أردد بعض ما أحفظه من اآليات، بينما دنيا تغيرت 

 ا ككانت تختبئ كرائي.تصرفاته

 رنا إلى هنا.هي يا دنيا اسبقيني أنت من أحض -

 أنا أرل شيئا في األماـ يتحرؾ باتجاهنا. دعينا نعود -

 ابتلعت ريقي كدقات قلبي تسابق الثواني، قبل أف    

لم أر شيئا لكن  تصرخ دنيا كأشعر بصمم في أذني

 خفت، ككاصلت التقدـ كهي كرائي تترجاني أف نعود.
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تفاجأت بامرأة جالسة على قبر مهجور تبكي،     

الت سوداء، ككجهها شاحب، كعيناها تحيط بهما ها

تقدمت منها كأنا أرتجف بينما هربت دنيا كتركتني 

 كحدم أماـ مدخل تلك المقبرة.

 ألست خائفة مني يا فتاة؟  سمعت تلك المرأة تقوؿ لي9

 ياتبكين على حملي، لماذا قلت لها كركبتام ال تقوياف 

بكاؤؾ لن  دثيني، هل ذاؾ قبر عزيز عليك؟حعمة 

 يعيدق.

 ردت علي9 إّنه قبرم.

كأنا ، تراجعت للوراء ألهرب منها، صعقتني برّدها    

أردد9 إّنها شبح، ليست حقيقية. كنت أقرأ المعّوذات، 

 كأنا ألعن في سرم الفضوؿ الذم زرعته فينا نا عيشة.

استوقفني صوتها ثانية كهي تقوؿ9 ال مفر لك،      

سأسمح لك بالذهاب حين تصغين إلى قصتي، قصة 

 فتاة مذبوحة ظلما.الذم حول جسد القبر 
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جلست على مقربة منها، كأنا أنظر إليها كأردد في      

 مجنونة، تستحقين ما يحصل معك. نفسي تشجعي يا

 أشعر،أف وبة بكاء أبكتني معها دكف قالت لي بعد ن    

كالحزف يلف صوتها كالظالـ الذم يلف المقبرة، كدمعة 

 تلمع من عينها كنجمة تائهة في الفضاء9

ا تلك الحورية التي أعدموا طفولتها كصباها، أن     

كقدموها عركسا لوحوش اإلنس الذين لم يرحموها، كهي 

 بنت ستة عشر ربيعا.

لم يتركوني أستقر في حياتي، بعد سنة أصبحت      

أما، ظننت الحياة ستبتسم لي، لكّنها صفعتني مرة 

أخرل، فقد سلبوا مني فلذة كبدم، كأعادكني ألهل ال 

أف أسميهم أهال، عنفوني، ضربوني، حطموا  يستحقوف

  قلبي.

فكرت أف أهرب كمعي طفلي، تسللت لبيت طليقي،      

يسرؽ أك كانوا يتركوف بابهم مفتوحا، ال أحد كاف 
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دخلت البيت الذم كاف يحمل  يدخل بيت غيرق دكف إذف،

 زكج ال يرحم، كحملت ابني كهربت.ذكرياتي األليمة مع 

كأّنه  خرجوا يبحثوف عني كأبي يقوؿ مناديا علّي     

سأذبحك كأجعله أحس بقربي، لو كجدت الطفل معك 

لم أجد مخبأ، رحت أحث الخطى كأنا شاهدا على موتك 

 جائعة كمرهقة، كخائفة، لم يرحموا ضعفي.

فسألتني كهي تهزني بعنف9 هل أنا مذنبة ألني أردت      

 هم؟ العيش مع قرة عيني بعيدا عن

مثلما  لت تقوؿ9 أمسكوا بي بسبب بكائهكأكم     

ضربوني  أيضا، كائي علي، دلهم بكاؤق علّيدّلك ب

  خذكق مني مرة أخرل، لم يرحموني.كأ

كنت أسمع صغيرم يبكي جائعا، كال أحد يذهب      

قاؿ لي أبي  حتى تعلو شهقاته، أليسوا كحوشا،إليه، 

ـ بارد تبّرأ يومها كسرت كبرياءنا بفعلتك، كبكل د
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وس أـ ػد كبرياء في قامػيك هل يوجػمني، باهلل عل

 تسمع بكاء 

 طفلها كال تستطيع فعل شيء له.

أجهَشت بالبكاء، كتبخر شبحها في الفضاء قبل أف      

فدكة فدكة  اؤالتها، كسمعت دنيا تنادم علّيأجيب على تس

بينما رحت أردد حورية حورية  كتحضنني بقوة، فدكة... 

  هبت؟أين ذ

من يومها اختفى شبحها، كلم يعد أحد يسمع نشيج      

بأم حق ذبحوها؟  كائها، ربما لو عرفوها لواسوها،ب

 أّنها أـ. الوحيد ذنبها الوحيد أّنها أـ. نعم ذنبها
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 ثمشة المعصيت
كعادة ياسر يجلس شارد الذهن يتأّمل ما حوله دكف      

جتمع رؤية شيء، يتساءؿ ما جدكل أف أعيش في م

يسمِّيني بمجهوؿ النسب؟ هل أنا من اخترت أف أكوف 

كذلك؟ فتنهمر دموعه حتى تبتل لحيته، كهو يقوؿ9 

سأكوف خصمكما في قنطرة المظالم يا من حّمالني 

ميتم ُصبغت في أسيرا  يتركانكذنب خطيئتهما، كذهبا 

 جدرانه بالمعاناة، كالحرماف، كالظلم.  

ال أّف حياته لم تزهر كاف شابا في عمر الزهور إ     

يوما كما أراد، فقد األمل في كّل شيء، كاف يردد 

النسب، كيف سيرحمني  جهوؿمبفي نفسه حين ينعتونه 

مشاعرم، كمن كلدتني تخّلت عني بدكف  فكُيقدِّركهؤالء 

كيمضي بصمت دكف أف يفعل شيء، فقد نبذق  ؟إحساس...

بى الجميع منذ جاء للحياة ألّنه كاف ثمرة خطيئة يأ

الزماف نسيانها، بوجود بشر يتفّننوف في جرح مشاعرق، 

كمعاملته ككلب متشّرد أينما ذهب قوبل بالطرد، فلو 
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كاف من أصل طيب لكاف مستقرا كرب أسرة، يالعب 

صغارق. كاف الحزف يلتهمه التهاما، كاأللم ينخر في 

، حتى أّنه تمّنى لو يعود كالداق للبحث عنه، ضلوعه

لمالهي الّليلية يراقب الداخلين فكاف يجلس أماـ ا

كالخارجين، كيشعر أّف أمه هي إحدل تلك الفاسقات، 

فتشمئز نفسه فيغادر بعينين تذرفاف عائدا لملجأ قديم 

ـ يحميه من برد الّليالي، كيمنحه بعض االحتواء الذم ُحِر

منه، كبعض الهدكء كالعزلة ليناـ قليال مستعدا ليوـ جديد 

هيئة لكلمات التي تأتي على في العمل، كمزيد من ا

إّلا أف كسوست له  لكمات تحّطم خاطرق ككّل يوـ،

نفسه قائلة9 "إلى متى ستضل ياسر الحزين، ياسر الذم 

يسمع كالـ الناس الذين عسركا عليه بلوغ آماله، ياسر 

الذم يطالع كتبا غبية، أفق كفكِّر جيدا، أنت ال 

ابنته. من مستقبل لك في هذق الحياة، ال أحد سُيزكجك 

يرضى بأحفاد كالدهم مجهوؿ النسب؟ حتى العمل الذم 

تتعب فيه لن يوفِّر لك شيئا بوثيقة تحملها من ميتم 

مهجور"، كمع هجوـ هذق العتابات التي تصوغها نفسه 
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يمسك برأسه كيصرخ9 تعبت يا ربي أنا عبدؾ  األّمارة

ثم يبكي بصمت كما كاف يفعل في الميتم  الضعيف،

 أك يحرـ من األكل.عاقب، حين ي

مّرت أّياـ كلم ير الناس ياسر الذم كانوا يتلّذذكف      

بتحطيمه دكف أّم شعور، فشعركا بالقلق عليه كأّف لهم يد 

في غيابه، في حين كاف ياسر في الملجأ بين أكواـ 

كتب قديمة أحّب ذات يوـ مطالعتها مرارا كتكرارا دكف 

 على انتحارق..ملل، كهي أِلفت صحبته.. لتصبح شاهدة 

اقتحم الشرطي حازـ ذلك الملجأ بطلب من الجيراف 

الذين صاركا يشموف رائحة غريبة تخرج من هناؾ ليتفاجأ 

بشاب غارؽ في بركة دمه، تاركا لجانبه رسالة يقوؿ 

كال  "قارئي العزيز9 ال تسأؿ كثيرا عن جثتي،فيها9 

غرب فأنا مثلك ال أعرؼ من أكوف، ال أعرؼ من أم تست

يسمونني يوما.  كال أّم دـ جرل في عركقيقِدمت،  رحم

سة عمرم خم األمور، نا أينما ذهبت تعسرت علّيبياسر كأ
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ينعتني الجميع ذم أنا الكعشركف سنة من القهر كالبؤس، 

 كابن الشوارع. بمجهوؿ النسب، 

ألدفع ثمن خطيئة ارتكبتها مراهقة ما ذنبي أنا      

  جّرد من الّرجولة؟ا، كذكر أخرؽ تحمقاء خانت كالده

أتدرم ماذا جرل لي؟ حين أحّست أمي بدقات قلبي     

خشيت على شرفها أف يصير علكة في أفواق الّناس، 

كأبي تبّرأ منها تاركا إّيام على شواطئ الحياة لتلقفني 

  مواجها كتغرقني في بحار المأساة.أ

طالما كاف الجميع يعبث  ال تحزف أّيها القارئ     

ء، فأنا ليس عندم أـ تبكي علّي، يفما شابمشاعرم ك

 أك عائلة تحزف لرحيلي.

أتدرم حين كنت طفال كنت أرسم في أكراقي      

للجميع هذق أمي البيضاء ببراءة سيدة مبتسمة كأقوؿ 

ثم  فيسخركف منِّي، فأقوؿ لهم سأشكوكم ألمي،
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 تدافع علّي، أكللي ال أـ أف  أعلمكنت  أبكي ألّني

 داعب خصالتي كتغني لي قبل النوـ.        أك ت تمسح دمعي،

فحين ينعتني  حين كبرت اضطررت لترؾ مدرستي،     

هربت من الميتم ، ينفطر قلبي ألما أحد بمجهوؿ النسب

أيضا كصرت أعمل مع رجل طيب فتح لي مكتبته 

كنت أحّسه ، كعّلمني الكثير، للكتب المستعملة

ظننت  قتا.ؤفقد فتح لي قلبه كمنحني أمال م. كأب لي

أّف حياة البؤس انتهت حتى طلبت يد ابنته، ليرد علّي 

أنا ال ألومه  .(سامحني يا بني أنت مجهوؿ النسب)قائال9 

    فهو إنساف طيب.                                                               

 ياة االستقرار لن تكوف من نصيبي،أيقنت أّف ح     

فأنا  كاآلخرين أتعبني،قوم أماـ نفسي كالتظاهر أّني 

جراح التي خّلفتها الحياة داخلي، بحاجة لمن ُيضمِّد لي ال

لم أعد قادرا على تضميدها كحدم فإذا كاف مجيئي 

م قديمة لميتم يحوم كأنا مجرد رقم في قوائمجرد خطأ، 

أف أمسح رقمي نهائيا، أعذرني  كثيركف مثلي كاف علّي
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عّما  كؿ مرة أفضفض فيهافهذق أ أطلت الكالـقد 

 ".داخليبيختلج 

كقاؿ  بإزارقكمسح دموعه  طول الشرطي تلك الرسالة     

سامحني مضطر  9مخاطبا جثة الشاب الميت أمامه

 في المحضر "انتحار مجهوؿ نسب". ألكتب

ختاما أقوؿ لكم أحببت كصف شعور هذق الفئة التي      

تقترفه. لذنب لم  اتعاني من عنف المجتمع، كتهميشه

فالحمد هلل دائما كأبدا على نعمة النسب التي نغفل عنها 

 أحيانا أماـ ظركؼ الحياة القاهرة، كقسوة األهل أحيانا.
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 القىاعت مفخاح السعادة

يوـ يجلس سالم أماـ نافذة مكتبه في الجامعة  ككّل    

يراقب الموظفين كالطلبة الذين يتجولوف خارجا كراء تلك 

ينعم بأكقات جميلة مع  كهو يقوؿ الكّل ،يةالنافذة الزجاج

أحّبته إّلا أنا أعمل طواؿ اليوـ، كباقي يومي أقضيه في 

 المنزؿ مع زكجتي كصراخ أطفالي، أك مشاهدة التلفاز. 

يدؽ باب مكتبه زميله حساـ الذم يبادرق بتحية جميلة   

"السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاته صديقي، دعنا 

ا كهما مالغذاء معا". كفي طريقهنذهب اآلف لتناكؿ 

يتجاذباف أطراؼ الحديث حوؿ مختلف األمور التي تخص 

طبيعة عملهما فسالم يعمل في مكتب االستقباؿ يدكف 

مختلف اإلعالنات كالقوائم التي يكّلفه بها مديرق، كيقوـ 

؛ كصديقه يتمنى أف يكوف مثلهبمهاـ أخرل بإتقاف كالكل 

منذ سنوات، محبوب بين حساـ أستاذ في تلك الجامعة 

األخير أّف  طلبته كزمالئه بسبب أخالقه كتواضعه. الحظ

 صديقه ليس على ما يراـ كثمة أمر ما يشغل باله. 
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حساـ9 ما لك تبدك محبطا هذق األياـ، حدثني لربما 

 استطعت أف أساعدؾ؟

سالم9 التفكير يرهقني يا صديقي، الكّل يقوـ بأعماؿ 

لمزارع يتغزؿ بعيونه بتلك ممتعة، في كل صباح أرل ا

الوركد الجميلة كهو ينزع عنها األعشاب الضارة كيسقيها، 

أحد في  يضاهيهكذاؾ عامل النظافة يعمل بنشاط ال 

ذاؾ  ،راحةتلالستنظيف األركقة كأماكن جلوس الطلبة 

يستقبل الجميع بابتسامته العريضة، كذاؾ األستاذ البواب 

 اآلخرين رغم أفّ كسمير في كل مرة أراق مبتسما هو 

عملهم متعب، حتى زكجتي التي تجلس في المنزؿ طواؿ 

اليوـ كتهتم بمختلف األعماؿ كتعتني بأطفالها كتتفانى من 

 أجلهم تبدك دكما سعيدة رغم كل هذق المسؤكليات.

حساـ9 هوف على نفسك يا صديقي، فلكل كاحد منا 

 ظركفه كعليه تقّبلها كإيجاد الجانب المشرؽ فيها، فذاؾ

عامل النظافة الذم يبدك لك دكما نشيطا لربما كاف 

متعبا أكثر منك لكّنه تعّود على عمله كتعّلم كيف 

يكوف راضيا كقانعا به، كذاؾ المزارع الذم تمدح عمله 

الجميل كتتمنى لو كنت مكانه هو أيضا يتمنى أف 
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يكوف مكانك اآلف يجلس طواؿ اليوـ أماـ مكتب أنيق 

مختلف المهاـ التي مللت منها،  يرتب المستندات كينجز

األساتذة الذين يبتسموف رغم عملهم كمسؤكليتهم  ككأكلئ

عنه تلك المسؤكلية  تخفف فأالعظيمة منهم من يتمنى 

 كيقوـ بعمل غيرق.

عاد سالم إلى منزله مساء ذلك اليوـ، ككجد زكجته      

كأطفاله حضركا له مفاجأة بمناسبة عيد ميالدق الذم 

ت عيناق بالدموع كقرر أف يبذؿ جهدا أكبر نسيه، امتأل

في عمله، كأال يشتكي مرة أخرل منه، أك يقارنه بعمل 

 غيرق، من أجل إسعاد عائلته.

كأنت يا قارئي العزيز هل ترل غيرؾ أحسن حاال       

على الناس بما بدا التي تبدك على مالمح منك؟ ال تحكم 

 تراق ممال حلم غيرؾ، الذمعملك لك من حالهم فربما 

غيرؾ قناع يخفوف كراءق تعبهم الرضا كربما عالمات 

راضيا بما  التي تجهلها أنت. تعّلم أف تكوفكمعاناتهم 

 لديك. 
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 قسم المسرح
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 بائع السعادة

اآلف ليست  ستقرؤكنهاالّراكية )أنا(9 إّف المسرحّية التي 

من كحي الخياؿ كإّنما تمّد بصلة قوّية للواقع، أين تجد 

شة كابتساما أكثرهم حزنا كمعاناة أكثر الّناس بشا

كألما، فقد تجد شخصا يوّزع البسمات كيزرع الّسعادة في 

 قلوب من يحّبهم، كال يعلم بحاله إّلا بارئه.

 المشهد األّكؿ9

 الّراكم9  

تعلو الضحكات في األجواء، كترتسم البسمات على ثغور 

الّصغار، في قاعة مزينة باألنوار الّساطعة التي تنعكس 

ى خدكدهم، كهم يجلسوف في الصف ينتظركف دخوؿ عل

 معّلمتهم.

سعد بحماس يقوؿ9 "غدا يا رفاؽ سيأتي البهلواف كأنا 

 ."متحّمس لعركضه الجميلة
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كوثر9 رائع يا سعد، كأنا أيضا أحبه، يعجبني كجهه 

الذم تغّطيه األلواف، كبسمته التي تشرؽ على كجهه 

 البشوش، كحركاته الجميلة.

ا(9 تدخل المعّلمة لتقطع كّل حديث، كهي الّراكية )أن

 تقوؿ بصوتها الحاد9 هدكككككككء.

 المعّلمة9 صباح الخير صغارم.

األطفاؿ9 صبااااااااح الخير آنستي، يرّد األطفاؿ كّلهم 

 معا.

المعّلمة9 حاف كقت الّدرس، كقبل أف نبدأ هل الجميع 

 ور العرض غدا؟ضر ثمن تذكرته لحضأح

ّدـ األطفاؿ كاحدا كاحدا الستالـ الّراكية )أنا(9 يتق

، إّلا طفل كاحد يجلس بهدكء ككأّنه غير مباٍؿ كرهماتذ

 بحضور العرض، كهو شارد الّذهن يفّكر بشيء ما.

 المعّلمة كهي تقطع شركدق9 كسيم.

 كسيم يقف كينظر إليها بصمت.
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المعّلمة كعالمات عدـ الّرضا بادية على محياها9 حين 

 أناديك قل حاضر.

 حاضر آنستي. كسيم9

 المعّلمة9 هل أحظرت ثمن تذكرة العرض؟

 العرض آنسة. رضأحكسيم9 أنا لن 

 المعّلمة9 حسنا.

 المشهد الثاني9

الّراكية )أنا(9 في غرفة معتمة تجلس سّيدة شاحبة الوجه، 

تبدك في الثالثينات مالمحها حزينة كالتعب كاضح عليها، 

 كمعها كسيم الذم كاف يمسك بكتابه.

9 سامحني يا أخي ال أملك ثمن تذكرتك، فحتى السّيدة

المدعو كالدؾ نسي أّننا نعيش على هامش هذا الحّي 

مل الصغير، كنمّر بأكقات صعبة، غدا سأعود من الع

أريدؾ أف تدرس بجد  كأحظر لك هدّية أحسن من العرض
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كتجتهد حتى يصير لك منصب عمل جّيد، لتنتشلنا من 

 ي بعد اهلل في هذق الّدنيا. هذق الحياة البائسة، فأنت أمل

 كسيم9 ال تحزني أختي.   

الراكية )أنا(9 تحتضن األخت أخوها الصغير كتمسح على 

 رأسه برفق كهي تبتسم.

كسيم9 هل البهلواف أيضا يحزف أختي، أليس أسعد 

 شخص على كجه األرض؟

أخته9 قد يكوف أتعس إنساف أكثرهم مرحا كابتساما، 

 حين تكبر ستفهم.

 الثالث9المشهد 

الّراكية )أنا(9 تشرؽ شمس يوـ جديد، كيظهر ترتيبا  

 اعة الّصف، أين يقف البهلواف المرح الذم ػفا في قػمختل

 يخفي في جعبته عركضا تسّر عيوف الكبار قبل الّصغار. 

 المعّلمة كهي تبتسم9 رّحبوا بالبهلواف يا صغار.
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 الّراكية )أنا(9 يرّحب الصغار بالبهلواف كهم سعداء،

كمتحمّسوف لعركضه الجميلة، كفجأة يطرؽ كسيم باب 

 القاعة، كيتقّدـ للبهلواف طالبا إذف الحضور دكف تذكرة.

 المعّلمة9 ألم تخبرنا أّنك لن تحضر يا كسيم.

البهلواف كهو يبتسم9 كمن سيرفض حضور صديقه 

 الصغير.

 المعّلمة9 اجلس يا كسيم مع زمالئك.

الّصغير، فليجلس  يقاطعها البهلواف9 سيكوف مساعدم

 بالقرب مّني.

الّراكية )أنا(9 بدأت العركض كالكّل سعيد، أمسك 

البهلواف ببالونين كاحد أحمر ككاحد أبيض، كهو يقوؿ9 

حين أمسك بالبالوف األحمر قولوا له انفجر حتى ينفجر، 

 كحين أمسك باألبيض قولوا له ال تنفجر حتى ال ينفجر.

 ينفجر األبيض؟كسيم9 لماذا ينفجر األحمر كال 
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البهلواف9 األحمر غاضب كيائس كسهل تفجيرق، أّما 

 األبيض هادئ كمتفائل.

أخرج البهلواف عود ثقاب، ككسيم يمسك بالبالوف األحمر 

كزمالؤق يقولوف له انفجر فانفجر بعد تقريب العود 

المشتعل منه، كالكّل مذهوؿ، كيتابع ببراءة، كيمسك 

يرّددكف ال تنفجر، يقرب كسيم البالوف األبيض كأصدقاؤق 

 منه البهلواف عود الثقاب فال ينفجر. 

البهلواف كهو ينظر إلى كسيم9 ماذا تريد أف تصبح في 

 المستقبل؟

 كسيم9 أريد أف أصبح طّيارا.

 البهلواف9 لماذا؟

 كسيم بخجل9 حتى ألمس الغيوـ.

 كئكأصدقاالبهلواف9 حين تالمس الغيوـ بلغها سالمي أنا 

 كمعلمتك.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإكليل األمنياث 

 

  56 

 الصغير قائال9 سأفعل. تسمبي

يبتسم البهلواف كهو يخاطب جميع الحضور قائال9 كونوا 

كالبالوف األبيض ال تسمحوا ألم صعوبات أف تتغّلب 

عليكم، تمّسكوا باألمل فالحياة أمامكم، كأنتم 

 رّكادها كصانعوها. 

 ينظر كسيم إلى البهلواف كيسأله9 هل أنت سعيد يا عم؟ 

 أراكم سعداء أحّبتي.البهلواف9 أنا سعيد حين 

الّراكية )أنا(9 تنتهي عركض البهلواف. يجمع أغراضه 

كيغادر القاعة، تاركا كراءق بسمات متناثرة، كتعليقات 

األطفاؿ فيما بينهم، كهم يتحّدثوف عّما رأكق من عركض 

 كحركات مرحة.

 المشهد األخير9 

الّراكية )أنا(9 يمضي البهلواف إلى بيته بخطى ثقيلة ككجهه 

مرهق يظهر عليه شبح ابتسامة كهو يقوؿ9 البالوف األبيض 

لكّني لم أستطع أف أكوف مثله،  جميل كمتفائل،

مازلت توّزع يقاطعه جارق التاجر قائال9 تمّهل يا جار أ
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االبتسامات على األطفاؿ؟ إلى متى ستبقى على هذق 

الحاؿ؟ يجب عليك أف تجد عمال أحسن، فعركضك لن 

يشك، كلن تساعدؾ في توفير تدفع لك ثمن لقمة ع

  حاجيات أهلك. اعتبرها نصيحة أخ ألخيه.

  البهلواف9 شكرا على النصيحة.

أنت ال تعرؼ معنى تلك االبتسامة التي ترتسم على شفاق 

 غيرؾ بسببك.

فأنا حين يبتسم أحد كهو يتابع عركضي أشعر بسعادة ال  

توصف، أشعر بقلبي يفرد أجنحته لُيحّلق بعيدا عن هذا 

الواقع المّر؛ قد تكوف سلعتي كأرباحي غير ملموسة، 

لكّن قيمتها بالّنسبة إلّي تفوؽ أرباحك المادّية كتاجر. 

 الحمد هلل فاهلل رازقنا.
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 الظلم ححج سخاس الفضيلت

 المشهد األّكؿ9 

الراكية9 يفتح الستار على خشبة مسرح فارغة، أضواءها 

سيقى باهتة، تعلو منها أصوات بكاء كنحيب، كمو

حزينة. فجأة يمّر رجل ضعيف البنية ككجهه مليء 

 بالتراب، كخلفه أثر دـ يسيل من يّدق.

 أكاااق يدق مقطوعة !!!

الّرجل9 حسبي اهلل كنعم الوكيل، سنلتقي يوـ ال ينفع 

ماؿ كال بنوف، سأشتكيكم للحاكم العدؿ، لن 

أسامحكم، ثم ينظر ليّدق كعالمات األلم كاألسى أغرقت 

موعه بّللت التراب الذم التصق بوجهه األسمر محياق، كد

المستدير. كيقوؿ9 آق، كنت أريد أف أحصل على قوت 

أطفالي فقط، أطفالي جوعى، كيتأّلموف، كصراخهم 

يحرؽ قلبي، لم يرض أحد منحي فرصة للعمل ككسب 

قوت يومي. ثم يمضي كيختفي عن األنظار، كتغلق 

 الستائر.

 المشهد الثاني9 
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أربعة رجاؿ أقوياء أصحاء، يحسبهم الرائي  الراكية9 يظهر

جدراف غير قابلة للكسر، تكسو كجوههم لحى، 

كثيابهم تشع نظافة كبياضا، كمن يراهم سيحسب أّنهم 

 أهل التقول كالفضيلة.

الرجل األكؿ مخاطبا شخصا أكبر منه سنا9 سيدم شيخ 

قبيلتنا الموقر، اليوـ كجدنا في المخزف الكثير من 

 بب درجة الحرارة، كيف نتخّلص منها؟األكل فسد بس

الشيخ9 ال بأس أطعموها للكالب الحارسة، أكيد 

ستلتهمها كلن تبقي أثرا لها، ثم أحرقوا ما يتعّلق بها من 

 أغلفة كعلب.

الرجل الثاني9 هذا الشهر قطعنا خمسة أيدم امتدت 

للسرقة، كسمعت أّف اثناف من المذنباف ماتا بسبب تعفن 

 درجة الحرارة.الجرح، كارتفاع 

الشيخ9 ليس ذنبنا نحن نطّبق ما جاء في كتاب اهلل، 

 "كالسارؽ كالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا".

 هكال نقّدم الطعاـنخزف الرجل الثالث9 ماذا لو عرفوا أّننا 

 لهم؟
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الرجل الثاني9 ال أتوقع ذلك، فسكاف القبيلة ال يقتربوف 

 ف أّف العقوبات صارمة.من حمى شيخ القبيلة، فهم يعلمو

 الرجل الثالث9 الحمد هلل، إّنهم سذج!

 كتعلو تسبيحاتهم كتهليالتهم، ثم يغلق الستار.

 المشهد الثالث9 

الراكية9 يمّر الطفل الصغير، فيصادؼ الرجل األكؿ 

كالثالث كهما يتجوالف لمراقبة األكضاع، كينتظراف فرصة 

 الصطياد أحد بحجة ارتكاب ذنب، ألخذق.

فل كهو يصرخ9 هل أنتما من قطع يد أبي؟ إّنه مريض الط

 جدا كيحتضر.

الرجل األكؿ9 اهدأ يا كلد، كإال أدبتك، أبوؾ لص 

 محترؼ كاستحق ذلك.

الطفل9 سمعت أبي يقوؿ أمس كأمي تعقم الجرح كتعتني 

 به، ستبقى يدم المقطوعة شاهدا عليهم يوـ الحساب.

ديق، هو الرجل األكؿ كهو يرتجف9 دعنا نغادر يا ص

عن الحياة يظن األمر لعبا،  ئاشي يفقهمجّرد طفل، ال 

 حتى أّنه بإمكاننا شرائه بقطعة خبز يابس؛ ألّنه جائع.
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 الطفل كهو مكسور الخاطر9 حسبي اهلل كنعم الوكيل.

 الرجل الثالث9 من عّلمك هذا الدعاء؟

 يغادر الطفل دكف أف يقوؿ شيء، كدمعه يغرؽ كجنتيه.

تظن أّننا مذنبوف أكثر من الذين  الرجل األكؿ9 أال

عاقبناهم، لو كنا نمنح لهم حاجتهم من المخزف 

الكتفوا، كلما ارتكبوا جريمة السرقة. بدأت مؤخرا 

أشعر بوخز الضمير، سأستقيل من خدمة الشيخ، 

كأنصحه بالتوبة كالتعويض عن الرعية، من سيشفع لنا 

 أماـ رب العباد، فالساكت عن الحق شيطاف أخرس.

لرجل الثالث9 ما بك يا شريك؟ أ نسيت مكانتك عند ا

 الشيخ؟ أ تريد أف تغضبه فيتوقف قلبه؟

 الرجل األكؿ9 كيحك أ تخاؼ على الشيخ أـ تخاؼ منه؟

أفضل أف أموت بالمجاعة على أف أكاصل مهمة قطع 

 األيدم.

الراكية9 ينصرؼ الرجل الثالث كيبلغ الشيخ عن كّل ما 

صديقه دكف علم أحد من سمعه من صديقه، ثم يختفي 

 الشيخ. ممساعد
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 المشهد األخير9

 الراكية9 بين العتمة تظهر جثة معلقة للرجل األّكؿ. 

كتنتشر دكريات البحث عنه، ثم يعثر عليه ميتا. فتنشر 

 .األلسن كالما حوؿ انتحارق

الشيخ كهو يتحدث بحزـ للرجلين المتبقيين9 لقد تخّلصنا 

 منه دكف دليل.

غلق ستائر المسرح للمّرة بيحاتهم، ثم تكتعلو مجددا تس

 األخيرة.
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 الفهشس

 الصفحت  العىىان
 43 إهداء

 44 مقدمة

 46 نافذتي

 48 فخامة لغة الضاد

 04 ماذا رأت عيني؟

 00 الكلمة ثمرة اإلنساف

 01 تعّلم من الدنيا

 02 حلمي

 06 رقصة الحياة

 07 بيني كبين حلمي

 10 ارحميني أّيتها الحياة

 13 النجاح يعرؼ أهله

 15 قطرة المطر

 17 الجوهرة المظلومة

 21 الحورية الباكية

 34 ثمرة المعصية
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 35 القناعة مفتاح السعادة

 44 بائع السعادة

 58 الظلم تحت ستار الفضيلة

 53 الفهرس

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 




