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- 1بسأ ٖذص يٓٗذ ض ؽنهذڀطل يطَذ ز ٟيكذ ر بكذٛض ٺ ٠عنًؿذ ١ذٔ بكٝذ١
يٓٗ ض ت ..يكس بسأ بعيع ٍ.
نٓت قس غنٝككنت َنأخطڄ ً ٢قس عڈ ُٝل غذبب٘ يػذٗط يڀٜٛذٌ
 ٚينشسٜل ؽنسٜس ؿن ٭ٚض م َع أ ط ض ْػش لٺ َٔ يكٗ.٠ٛ
ٚإش تٓ ٚيذت أ ٍٚضؾذذؿ١ٺ َذذٔ ؾٓذذ ٕ يكٗذ ٠ٛؽننذذأخط٠
قؿش١ٺ َٔ دطٜس ٠يٛق ٥ع ٭زب ١ٝؾكسَ ٕٓ ٛٷ نبري:

يينذذت ذذ ٝأٍٚ

) ؿ ذ م يطٜ ٚذذٜٓ ١ينذذ ٕٛبأغذذ ٢ؾكٝذذس ٭زل يط٥ ٚذذ ٞيهذذبري أنذذطّ
يػينس ،ٟإش تٛؿن ي ّٛٝبأظَذ ٺ ١قًبٝذ ٺ ١ذٔ ُذ ڈط ْذ ٖع يػ زغذُ ٚ ١ػذشن
َ ڄ)
قً ِٖ ًٕٛٝيص ٜٔتكسض ٓذس ْبذأ ٚؾذ  ٠أسبذ  ِٗ٥أَ ٚينذ ضؾِٗ ؾذٗك١څ أٚ
آٖ ١نُ ؾينًت شيو يكب حٚ ،ؿن ي ٛقع ؾكس قؿينتٴ ٚدٓيت قؿين١ڄ قٜٛذ١ڄ
مل أْنبذذ٘ آْذذص ى يكٛتٗذذ سنذذ ٢غذذأي قذذس ٜٷل َٜٗٛذذ ذذٔ غذذب ػنذذط ض
ٚدٓيت.
يهٔ كنِ ق َ ١يط سٌ ٚإجن ظ ت٘ ٭زبٚ ١ٝؾينبٝن٘ يػ سكٚ ١ننب٘
يج٬ثشن زؾينن ٭ضزز زٞ ٚ ٕٚڈ َ :
 خػ ض !٠ؽن ش ؟.سشن ٜػس ٚؽنٛت خبعڄ  َٜٝٛڄ ْٚبأڄ َأيٛؾ ڄ ن ٝز ٜڄ ٜنينشن ًٓٝذ ينٛقذـ
أس ْ ٝڄ يٓنُشل ؿن أٚي٦ذو يذط سًشن نذْ ٞذسضى َذس ٣خذن٬ف  ٚسذسِٖ
ٔ ٯخط ..ٜٔأٚي٦و بؿطٷ سكٝكٝذ ٕٛبًشذِڈ ٚزّٚ ،خًؿٗذِ شنطٜذ تٷ ٚقذٛضٷ
ٚأسب لٚ ،يٝػ ٛضقُ ڄ أ ٚمس ڄ أٚ ٚضق١ڄ َٗرت١٥ڄ ً ٢س ٥ـن.
5

تٓٗذذست بينُ ذلڈ ًذذسق ڄ بينٝذذٓشن ًُذذطتشن ؿن .ذذس ض أَ ذ َ ..ٞأنذذطّ
يػذذذينس ٟضسذذذٌ! ٜذ ذ يًؿ دينذذذ ..١أ كنذذذِ ضٝ٥ ٚذذذ ٞكذذذطَ ٙذذذٔ يػذذذٛضٜشن ؿن
تكسٜط .)ٟؾه٬ڄ ٔ شيو ؾكس طؾن٘ بكٛض ٠ؾدكٚ ،١ٝؿن ي ٛقع ق بًنذ٘
ٚظٚدنذذ٘ ٚد زثٓ ذ ٚدٗ ذ ڄ يٛدذذ٘ ٭غذذبٛع ؽن نذذ ٞؿن إسذذس ٣يٓذذس ٚت ..أٟ
حنؼ! َ إٕ أق زم ًُ ڄ سن ٢تأخصٜ َ ٙس يكسض يػ زض.٠
ٖبڀذذت  ٓٝذ  ٟإصن ؽنك ذ ٍ يڀٜٛذذٌ ؽن ذسٳبر ؽنُٓذذلٚ ،ضسذذت أتٓكذذٌ بذذشن
يػڀٛض بأغَٓ ٢كبض يكسض.
ن ذصيو ٚقذذؿت ظٚدذذ ١يؿكٝذذس ؽنُجًذذ ١يهذذبري« ٠قذذب ح» حلذذ زخ
٭ي..ِٝ
ن ٕ ظٚد ٞد يػ ڄ قب س ڄ ؿن نطغ ٘ٝيهذدِ ٭ثذري ش ٟؽنػذٓسٜٔ
ً.ذذسٜشن ؿن يذذطنٔ ن ْ ذ ؽنذذسؾأٜ ٠ڀ ذ يع دطٜستذذ٘ ؽنؿهذذً - ١يٛق ذ ٥ع
٭زبٝذذٚ - ١ذننػذذ ٞقٗذذ ٠ٛيكذذب حٚ ..ؾذذذأ ٠دشكنذذت ٓٝذذ  ٙحنذذ ٛ٭ؾذذل
يذذٛضز ،ٟثذذذِ ضأٜنذذ٘ ٜكؿذذذع  ٚقؿذذ ڄ ص ٥ذذ٘ يؿط ٥ذذذٜٚ ٞؿذذٗل  ٚنذذذين ڄ ض سذذ١ڄ
َبػ١ ٛڄ ً ٢قسضٚ ٙقس ننػٚ ٢دٗ٘ بين َ٬ت أملڈ ن غـنٺ قط.
ٚؿن ثذذٕ ٛڈ َينذذسٚزْٗ ٠ذ ض أضنذ ڄ ًذذ ٢يػذذذ ز ٠يؿ ضغذذ .١ٝسذذشن زخًذذت
ؽنُطنٚ ١دػت بإقبينٗ ْبض ٓك٘ ق يت بٓرب٠ٺ نٝ٦بَ٬َٚ ١ذ َنذُٗذ١
ذذ أخؿ ٢أْ٘ قس ؾ ضم حل ٠ ٝذذ سشن ٚقٌ يڀب ٝأخريڄ ٚقچع بًشكن ١ؾٗ ز٠
يٛؾ  ٠ن تب ڄ ؿن خ ْ ١ينؿدٝل ذذ سنؿ  ٤يينهً ١يكًب ١ٝحل ز).
بينذذذس قذذذط  ٠٤ؽنكذ ذ ٍ يينذٝذ ذ ضتػذ ذُت قذذذٛض ٠حلكنذذذ ١يٛؾذ ذ  ٠أَذ ذ َٞ
ص ؾريٖ  ٚ ،ضتؿع س ديب ب غنػط لٺ ٚؾه.ٍٛ
إشڄ ؾكس ن ٕ ؾكٝذس ٭زل دنًذؼ َجًذ ٞقذب س ڄ ؿن نطغذٜ ٘ٝؿذطل
يكٜٗٚ ٠ٛكطأ نصيو .طٜس ٠ش تٗ .
بنػذذُت ضغُذذ ڄ ذذ ً ..ذذسق ڄ ؿن ٭ؾذذل يذذٛضز ..)!ٟتكذذ ست إصن
يػ ْٚ ٞضأغ ٞس ٠أغ٬َٚ ١ً٦سكن ت أخط.٣
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أ٫ٚڄ ذذ هلذ ١ؽنك ٍ ؾسٜس ٠ينُٓٝذل ٫ ٚؾنينذ ٍ ،غذري دذسٜط ٠بٓبذأٺ َذ٪مل
ٚسٳذسٳخٺ دًذٌڈ نٗذذص َٚ ..ذذٔ ؽنين ٝذ إٔ غذذِ .طٜذذس ٠ؽنؿهذذً )١قذذس سؿذذط
سؿطڄ.
ث ْٝذ ڄ ذذذذ َذذٔ ي ٛن ذ إٔ ظٚدنذذ٘ نُذ تػذذًكت ًذذ ٢ؾذذٗطت٘ ؿن س ٝتذذ٘
تؿينذذٌ ٯٕ يؿذذ ٤ٞش تذذ٘ ٚقذذس ؾذذن قت إصن يؿذذٗط ،٠ؾٗذذ ٞمل تٛقذذـ  َٜٛذ ڄ
ب يكذسٜط ٠نُذ أْٓذ مل ْطٖذ ًذذ ٢يؿ ؾذذَٓ ١ذذص أ ذذّ ٛڈ ًٜٛذذَٚ ،١ذذع شيذذو
تكط ً ٢نن ب ١غڀٛض ؽنك ٍ – ٖ ٞييت  ٫دػٔ يهن ب.١
يهٔ ٭ِٖ ٖ ٛين ي ٞذذ أ ٟث يج ڄ ٚض بين ڄ ذذ
ذذ َ ش ن ْت تؿينٌ ؽنُطنَ ١ع يعٚدشن ؿن يبٝت ش ت٘؟ أٖ ٛخذرت عٷ
آخط َٔ بٓ ت أؾه ض يعٚد ١خكبٍ ٝ ١؟..
ذذ ثِ إْٓ ْينًِ غنٝين ڄ َ ن ٕ يط سٌ ٜؿطل قب س ڄ ذذ بٌ  ١ًٝيٝذّٛ
ٚإصن يً ٌٝذذ  ٖٛٚسنُ ڄ يٝؼ يكٗ.٠ٛ
ؿن ْٛب ١إسب فنٺ قذؿش ت .طٜذسْٚ ،٠كنذطتٴ ذرب يٓ ؾذص٠
أيكٝت
إصن يين ذ مل ؽنػذذرب يه ٝ٦ذ ٖ ..ذذص يين ذ مل يذذص ٟمل ٜينذذس ذنُذذٌ إ ٫٭خب ذ ض
يػ ٚ ١٦ٝ٭غٚ ..٢ضست أتذصنط ب ينؿ قذ ٌٝحلكنذ ت يًكذ  ٤يػذطٜع يذصٟ
غنين ب يعٚدشن ؿن أسس ؽنٓنس ٜت ٭زب..١ٝ
نٓذذت قذذس مسينذذت َنذذأخطڄ ذذٔ خذذرب غنهذذ ؾ ١قذذ ي ٕٛز ض يٓٗذذ ض
يهذ ذ تيب ؽنؿهذذذٌٖٚ ،هذذذص ػنًذذذت عڀذذذٛفن ضٜ ٚذذذيت يذذذ ٕٛيؿكذذذ)ٍٛ
ٚأغط ت حلهٛض يٓس ..٠ٚن ٕ ٖص ؽندڀٛفن ش ت٘ قس قٛبٌ ب يطؾض َٔ
ذذس ٠زٚض ْؿذذط َٚذذٔ بٗٓٝذ تًذذو يذذس ض ش تٗذ  .نذ ٕ ًذذ ٞإٔ أؾينذذٌ ؾذذ ٦ٝڄ َذ
نذذإٔ ٜنبٓذ ْ ٞأسذذسِٖ أ ٚأ ذذطض أسذذس أ ُذ يً ٞذذَٖٛ ٢ب ذ١ٺ نذذربً ٣ذذ٘
ٜػ ذ سْ ٞبنٛقٝينٗ ذ أً ٚذذ ٢٭قذذٌ عنذذٓش ز ُ ذ ڄ َينٓ ٜٛذ ڄ إش بذذسأت أؾذذو
دس ٜڄ ضنٖٛبيت.
َ ٬ذٔ ضٜ ٚنذ٘
 ٬نذ َ ڄ
سشن ضأٜنذ٘ ًذ ٢ؽنٓكذ ١يًُذط ٠٭ٚصن ٜكذطأ ؾكذ ڄ
غذري ؽنٓؿذذٛض ٠شيذذو يؿذ ٤ٞؽنذذس  ٛسبذ ڄ) طنًهذ ؾذذينٛضٷ غذ َطٷ ب يسٖؿذذ١
 ٚيؿه ٚ ٍٛٱ ذ ل.
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بس يطدٌ أ  ٍٛق َ١ڄ ؾن تٛقينتٚ ،أؾس د٫٬ڄ ٚؾشٛب ڄ ؾنذ تكنٗذطٙ
ت دٗذذٛضْ ٟذذ قنطڄ إصن
ل ؾذذ ٥ل ٚقذذ ٛٺ
يكذذٛض ..أخذذص يط سذذٌ ٜكذذطأ بأغذذً ٛٺ
٭ؾل ..ؾُٗت ؾذأ٠ڄ أسس أغب ل ؾينب ١ٝيط سٌ ييت  ٫تٓه  ،ؾكس ن ٕ
ؾذذسٜس يٛغذ َ ١ضغذذِ غذذٓ٘ ،بؿذذؿنشن زقٝكذذنشن ٝ ٚذذٓشن  ٚغذذيننشن ػذذًٝنشن
ٚقٛتٺ غن َ٬َٚ ٌٝتؿ ٞبِٓٗڈ ٜ ٫ٴؿبع يؿ٤ٞٺ َ .
خذ ضز ق ذذ ١يكذذط  ٠٤ض ٚغذذت قذ س ز ض يٓؿذذط يػذذٝس َذذط ٕ ٚزغذذِٝ
يص ٟس ّ س ٍٛيهٝـ نهً حلط غذٚ ،١ز ُٖذت يه تذ ز ؾينذ ڄ ؿن
ٚدٗذذ٘ ضندڀذذ ٞ ٛبكذذٛض٠ٺ  ٫تكبذذٌ يذذطؾض ،ؾڀذ يين بػذذطٚض ٚقذذس ؾذذرتت
ؾؿن  ٙيسقٝكن ٕ ٔ سنذ زڈ َهبٛتٺ ٚقسَ ..١ضتػُت ًٚ ٢دٗ٘ ٖٚذٛ
عنػو يطق ٥ل َْ َ٬ع زڈ خؿٝـ.
ٖٓذذ غذذ م قًذذيب ٚتًينجُذذت َيننذذصضڄ ٚنذذست أْػذذش  ،يهذذٔ يٝذذس
يطقٝك ١يعٚدن٘ قبهذت ًذ ٢شض ذَ ٞذٔ سٝذح  ٫أزض ٟإش قنٗذطت ؾذذأ..٠
يكس أْكصت قب ح ييت ق يت بكٛتٺ س ز
 ٞنذصيو ..ظَٝذ ٷٌ يعٚدذٚ ..ٞيهذٔ َذ أقذػط غذٓو
ذذ إشڄ ؾأْذت ض٥ ٚذ ٷ
أ ٜٗيؿ ل!
ض ست تسقل ؿن ٚدٗ ٞبينٝذٓشن غنًٝذنشن نشًٝذنشنٚ ،تهذٝكُٗ ؾذإٔ
َٔ ٜطؾض بينٓ ز ٚنع ْكن ض٠ٺ ب.١ٝ
ٚقذذس َٝذذعتٴ ٖذذص ٙيٓكنذذط ٠يؿهذذٛي ١ٝبػطٜعتذذ ٞيصنٛضٜذذ ١ؽنهبٛتذذ..١
ن ْذذت ْكنذذط ٠إ ذ ذ لٺ أْجٜٛذذَ ١بڀٓذذ ١ب يؿهذذ ٍٛيينُٝذذل حنذذ ٛعًذذٛمڈ َذذٔ
ٓ.ؼ ؽنك بٌ ..بنػُتٴ َطتبه ڄ ٚأدبت
ذذ يٝن بٗص يؿب ل  ٜؾٓ ْنٓ  ،إظن أْ ؿن يج٬ث ٓٝت ٚسن ٢ٯٕ مل
أْؿط نن ب ڄ  ٚسسڄ ..أْ إشڄ مل أقٌ بينس ٭ن ٕٛظَ٬ٝڄ يٮغن ش.
نشو ٫ثٓ ٕ ٖ ٞبنًصش  ٖٛٚبٗع٤ٺ ٚغدط ،١ٜنُ ي َٔ ٛسؿط.٠
ذذ ٚيهٔ  ٫تبن٦ؼ  ٜعٜع ..ٟظٚد ٞغذٝكطأ نن بذو ٚأْذ نذصيو،
ٚيس ٜ٘نُ ًُتٳ بينض ؽنين ضف.
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بنػذذذُتٴ ب ضتٝذذ ح ْ ٚؿطدذذذت أغذذ ضٜطٚ ٟقذذذس ٫سكنذذتٴ إٔ قذذذب ح َذذذٔ
٭ؾذذد م يذذصٜ ٜٔبذذس ٕٚأنجذذط غنذ ٫ڄ ؿن حلكٝكذذَ ١ذذِٓٗ ًذذ ٢يؿ ؾذذ..١
ن ْت  ٖ ٓٝيكػريت ٕ يًٛظٜن ٕ ًُٝ.ن ٕ ؾسٜست ٞيػذ ٛز  ٚيذصن ٤
بهشٌڈ نجٝـٚ ،ؾينطٖ يهجٝـ ؽنكبٛؽ ٭ؾكط َطتب ڄ بينٓ ٜذ١ٺ ؾ ٥كذ،١
ٚبؿطتٗ ؾسٜس ٠يكذؿ ٚ ٤غذ ق ٖ يٓشًٝنذ ٕ غنًٝذنشن َنٓ غذكنشن ..٭َذط
يٛسٝس يػًيب أْٗذ بذست يذ ٞأنذرب غذٓ ڄ ؾنذ تذصنطتٗ أًٝ ٚنٗذ ذذذ ؿن
ُػشن ضضن .
ٖنؿتٴ بًٗؿ١ٺ َؿريڄ إصن يكؿش ١٭ٚصن َٔ عڀ..ٞ ٛ
ذذذذ ٚشيذذو ٖذذ ٛمسذذٚ ،ٞضقذذِ ٖ ذ تؿ .ٞإٕ بذذست يهذذِ أغذذ ٫ ١ً٦تذذرتززٚ
ب ٫تك ٍ.
ذذ ُ ض

 !ّ ٝبنػِ ٭ز َٔ ..) ٜش ت أغط ٠يٛظٜط؟

طنٓٝذذت َذذٔ أ ُ ذ ق ٞيذذ ٛن ذ ٕ يذذطز إدن ب ذ ڄ ٚيهذذٓ ٖذذعظت ضأغذذٞ
ؽ ب ٭ڂغذط يينطٜكذ ٚ ١يكذ٬ت
ب يٓؿ ٞؾننينهذ ڄ إش ًُذت إٔ يط٥ ٚذَٗ ٞذ ٚٛٷ
٭غطٚ ١ٜز٥ ٚط حلهذِ  ٚيٓؿذٛش .نذ ٕ قذس ْكنذط إيذَ ٞذٔ أ ًذ ٚ ٢تػذينت
 ٙ ٓٝيهبريت ٕ ٚقس َنٮت ٖنُ َ ڄ سشن ٫سلن ٫غِ.
ـ ؾينطت ب ْ٫بٗ ض  ٚيطن يينُٝل َذٔ دطأتذٞ
بينس شيو يًك ٤
َٚبينجٗ يٝأؽ ..يهٓ َع شيو َذنٮت نذصيو بٝبذ ١٭َذٌ ٫ ٚغذن٤ ٝ
َذٔ دذط  ٤غذذًٛى َينبذٛز .ٟيكذذس قذ بً يطدذٌ ب ٫سنكذ ض  ٚينينذ يَُٛ ٞذ ڄ
ٚز َٛ ٕٚضب ٖٛٚ ،١مل ٜنٓ ظٍ ب حلسٜح َين ٞإ ٫سشن أڂضغِ.
ضست أتذصنط ْكنطتذ٘ يؿهذٛيَ ١ٝذٔ يينٝذٓشن ؾذسٜست٫ ٞتػذ ع ..تًذو
يٓكنذذط ٠يذذيت يذذٔ أْػ ذ ٖ َ ذ سٝٝذذت ..تٓبينذذح ذذرب ظد ذ زڈ غذذري َط٥ذذ ٞؾكذذٌ
ب ٓٓٝذ  ،أ ٚغؿ ذ ٠ٚٺ ٚنذذب ل نُ ذ يذذ ٛن ذ ٕ يطدذذٌ ٜٓكنذذط إيذذَ ٞذذٔ يين ذ مل
ٯخطْ ..كنط٠څ َنذُس٠څ يطدٌڈ َٝت.

***
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ذذ  2ذذ
نٝذذذـ ٜذذ تذذذطٜ ٣نهذذ  ٍ٤يينذذ مل ٜٚذذذٓهُـ بؿكذذذس ؾذذذدلڈ  ٚسذذذس؟
ٚنٝذـ دذذ ّٛؿن يؿهذ ٝ ٤ذذٛض ٭غذ ٢يػذذٛز ٜٚ ٤ػذس ٚيهذذ ٕٛبذشن يًٝذ١ٺ
ٚنش ٖ سٚڄ يسٚزڄ ٚغطٜطڄ َٔ يؿٛى؟.
ًٝذذ ١أغذذبٛعڈ ن َذذٌ مل ٜهذذٔ َذذٔ ؽنُهذذٔ ٓ ذ يػذذكٛفن ؿن ؾذذذ
يذذرب َر يَٝٛٝذذ ١ذذٔ يؿكٝذذسٚ ،أخب ذ ض  ٓ.ذ ظٚ ٠قذذٛضٖ طنذذٮ يكذذشـ
 ٚجمل٬تَٚ ،ٳٔ َٹٔ ؽنؿ ٖري سهط  َٔٚمل ذنهط.
ن ٕ يط سٌ أثريڄ يس ٣يػًڀ ت  ٚيٓذ ؽ َينذ ڄٖٚ ،ذ ٛؿن ضأٜذ ٞكنذِٝ
ؽنٖٛب ١غعٜط ٱْن ز ضنٛن ٛتٺ َنٓ١ ٛٺ َذ٪ثط٠ٺ ٚغذ سطَ ،٠ذٔ شيذو يٓذٛع
َٔ يهن ل يص ٜٔتػٌٗ ٱق ب ١بٗٛغِٗٚ ،قس نٓت َٔ أؾس َينذبٝذ٘.
ٚأَ يك  ٞ٥يٝن ِٝب٘ ؾه ٕ سًُ ڄ عٜعڄ دكل.
إصن يينسغذذذ ١ذنذذذسم َب ؾذذذط٠ڄ ؿن يكذذذٛض بينٝذذذٓشن غنًٝذذذنشن ًُذذذطتشن
 ٚبنػ َ١ٺ س ٥طٚ .٠ي٘ يك ٤ٷ بذ ٭بٝض  ٚ٭غذٛز غ ضقذ ڄ ؿن َؿذٗسٺ دذ ْيب ٖٚذٛ
ٜسخٔ ؿن يكنٚ ّ٬قنً٘ ً. ٢س ض غ زضڄ ؿن تؿهريڈ ُٝلٚٚ ..غذـن تًذو
ؽنينُين ١ن ْت ٖ ٞؿن َطنعٖذ  ،نينذشن ٱ كذ ض ..قذٛضٷ هلُذ  ٫سكذط
هل ؿن نٌ َه ٕ ٚنٌ بًس ٚؿن أظَٓذ ٺ ١عنًؿذٚ ١بجٝذ لٺ تينهذؼ حلكذ
ؽننين قب.١
 ٚيػذذُ ١يػ يبذذً ١ذذ ٢أغً ذ قذذٛضٖ يهذذش ي ١ؽنعَٓذذَ ..١ذذٔ يؿذذب ل
ٚسن ٢يهٗٛيٚ ،١يسضد١ٺ ٖعي ..١ٝثِ تنًُه يطغبذ ١ؿن يهذشو يطٜ٩ذ١
ثٛبٗذ ٭غذذٛز يَ٬ذذع يهذذٝل ؿن  ٓ.ذ ظ ٚ ٠يٛؾ ذ ح ٭غذذٛز ؽنؿذذطؽ ؽنٛؾذذ٢
ب ٭ظٖ ض ذذ نط قك ١ؾَٓ٬ػ ٛذذ ْٚكنط ٠٭غ ٢يينُٝل تًك ٗٝبػُذٛضڈ ًذ٢
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٭ضض أ ٚ٭ؾذذل ..ض سذذت ؽنذذطأ ٠تًينذذ زٚضڄ َذذٔ أز ٚضٖذذ ٖ ،ذذص ٙؾطقذذذنٗ
يًكنٗٛض ٚشض ٠ٚؾٗطتٗ .
ٚؿن يًكذ  ٤ت يينسٜذذس ٠يػذذطٜين ١دذذسثت ٚأغذذٗبت ..ق يذذت نذذٌ ؾذذ٤ٞ
َٚذذع شيذذو مل تكذذٌ ؾذذ ٦ٝڄ  ٚسذذسڄ ..ضأؽ تًذذو ؽنذذطأ ٠ؾذذ ضؽٷ طن َذذ ڄ ٚنْٗٛذذ
َػذذڀش ڄ أس ذ ز ٟيبينذذس ..تنش ؾذذ ٢ؿن يًك ذ  ٤طن َ ذ ڄ يٓكنذذط إصن يه ذ َري
نأْٗ ذ ًذذ ٢خؿذذب ١ؽنػذذطح ٚتنُذذنِ بطسٝذذٌ أنذذطّ عنذذٛت نذذصيو دذذع٤ٷ
نبريٷ َ .
بشن ؿط ت يكذٛض ٜكنٗذط غ غذ١څ ٚجنذّٛٷ َؿذ ٖري ٚأْكذ ف َؿذ ٖري
ٚنذصيو قذٛض٠څ أ ٚثٓنذ ٕ َ٫ذطأ٠ٺ أخذط ٣بذ ٭بٝض  ٚ٭غذٛز تين ْكذ٘ ؼنٓذذت
أْٗ يعٚدن٘ يط سً.١
ٖهص ٜؿسْ إصن ٭ ُ م ضسٌٝٴ يطدذٌ يينكنذ ِٝذذذ بهذٌ تؿ قذ ً٘ٝذذذ
نسَ ٚذ ذ١ٺ ٖ ً٥ذ ذ١ٺ ؿن تذذذٝـن ..تنين قذ ذ يكذذذٛض  ٚيذذذصنط ٜت  ٚ٭سذذذس خ
 ٚيهن  ٚننؿ ف ٭ ُ ٍ ييت نن هل يط سٌ يػ ٓٝضٚ ٜٛنٌ َذٔ
ضبڀن٘ بِٗ ٬ق ..١سك ڄ َ أقٌ َ ْينطف.
ثِ ٜكنشِ ًٞٻ ضؾٝل يػهٔ تٛؾٝل) خًٛتَ ٞنػ ٬٥ڄ
ذذ مل  ٫تطز ً ٖ ٢تؿو؟ ٜطٕ ٜٚطٕ  ١ًٝيًَ ّٛٝك ٢ً ٢٭ضٜه!١
ثِ ٜأت ٝقٛتٷ أْجٟٛٷ س زپ َين تب ڄ
ذذ أْت نذُٝع يطٝ٥ ٚشن ،ؾ ضز يصٖٔ !ٌَُٗٚ
ذذ ؽنينصض ..٠مل أَٝع يكٛت.
ذذ قب ح تنهًِ ..ق بًنٓ َ٪خطڄ ؿن ز ض يٓٗ ض..
ب يڀبع ًُت َٔ ٖ ٞقب ح ،يهٔ ؽنٓڀل أب ٢إٔ أقسم..
ٜػذذذنش ٌٝإٔ تذذذرتى ؽنذذذطأَ ٠ينُيننٗذذذ َٚكذذذٝبنٗ يننذذذصنط ٫تكذذذ ٍ
بٓهط ٢ً ..٠ؾؿيت ُس يهٚ ّ٬خڀط ي ٞإٔ ٜه ٕٛؿن ٭َط َكً ،
ي ٫ٛينؿ ق..ٌٝ
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ذذ ضد ٤ٶ تؿهٌ بع ٜضتٞ
نصيو.

ُٝؼ يك زّ ..٭َذط َٗذ پ

ذت ٚ ،دذٌٷ

ذذ أ ٚثك١څ أْوٹ تهًُشن يؿدل ؽنڀًٛل؟
ذذ بين ڄ ..ن ت ض ١ٜ ٚي ٕٛيؿك ..)ٍٛأْت يؿذدل ؽنٓ غذ ينأزٜذ١
ؽنُْٗ ..١نهًِ ُٝ ّٜٛؼ.
ثِ أْٗت ؽنه ؽن ١ؾذأ٠ڄ..
ٚقس ؿت أ َ ٜڄ َٔ سّ ينكسٜل ً ٢ؾط فڈ َذٔ ؾذٛىٚ ..ضنذ أْٗذ
مل تينڀذ يينٓذذ ٕ ٛؾكذذس نذذڀطضت يًنهذذطع ؽنذذط ٕ ٚزغذذ ِٝنذذٜ ٞينڀٝٓٝذذ٘..
نذ ذ ٕ ٖذذذص يطدذذذٌ َعدنذ ذ ڄ ذٝبذ ذ ڄ بذذذشن ؽنجكذذذـ يطؾٝذذذع يذذذص ٚم يذذذٮزل
 ٚيؿذذينطٚ ،بذذشن ضدذذٌ ٭ ُ ذ ٍ ز ٥ذذِ ينينذذطم حل ذ ز ق غذذ ٞيكً ذ ؽنػذذنينس
يػذذًذ دًذذس دستذذ٘ يذذ ٛتڀًبذذت يكذذؿك ..١مل أْ ذؼٳ يذذ٘ نٝذذـ ضؾذذض  َٜٛذ ڄ
غن ّ٬عڀ َ ٞ ٛز ٕٚإٔ ٜنكن ٖط ن ٯخط ٜٔبكط ٤ت٘
ذذ َ ٫ه ٕ يو ب ٓٓٝق ٍ َنينذطؾ ڄ).
ًت قٗكٗ ١تٛؾٝل ظَ ٌٝغه
ذذذذ يكذذس خًك ذتٳ ْڀب ذ ڄ ُٝك ذ ڄ ًذذ ٢يؿٓ ْذذْ ١ؿػذذٗ ٚ ،قذذس ٫سكن ذتٳ
بػطٜعتو ْكنط تٗ .
ذذ تٛقـ! ؽنطأ َٔ ٠دٌٝڈ آخط ،ثِ  ٫تٓؼٳ أْٗ ؿن يينس.٠
أ ًكتٴ بسٚض ٟنشه١ڄ قًك١ڄ َنؿٓذ.١
ن ْذذت يػذذٝس ٠قذذب ح ؿن ْنكن ذ ضٚ ٟقذذس ؾنشذذت يذذ ٞيب ذ ل بٓؿػذذٗ ،
ٚبست غن١ًٝڄ أْٝك ١بؿينطٖ ٭ؾكط َنٛغـن يڀ.ٍٛ
أق ّ يعٚدذ ٕ ؿن ؾذ ٬ٝؾ ضٖذَ ١ذٔ ذ بكشن ضنٓڀكذ ٺ ١طٜكذ ٺ ٖ ١ز٥ذ .١مل
أ ًِ إٔ سطؾ ١٭زل عنهذٔ إٔ تٛقذٌ ؽنذط ٤هلذص يجذط ٚ ،٤ظ ز ْسٖ ؾذٞ
سن ٢د يت ْكنط ت ٞؿن ؽنٓعٍ يؿػ ٢ً ٚ ٝأث ث٘ ٭ْٝل ٚدؿ٘ يجُ!١ٓٝ
ذذ أقسّ أسط ينين ظ ..ٟيكس أقبتٴ ب يكسَ.١
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ذذ ؾهطڄ جمل٦ٝو..
ضتست  َٜٗٛثٛب ڄ ٚضز ٜڄ ؾهؿ ن ڄ طٜض ٭نُ ّٚ ،مل تكنٗذط ًذ٢
ٚدٗٗ َين مل حلعٕ أ ٚيؿذٝين ١بٌ قنٗط ً ًٗ٬َ ٢يكًل  ٚينشؿع
ذذ ب يهبـن ،يكسَ !١مل أخڀـن  َٜٛڄ ٭ٕ أغس ٚأضًَ١ڄ ؿن ٖذص يينُذط
ؽنبهط..
ذذ ؾذٝين ١ؿ م ٭زل غنٝينِٗ.
ذذذذ إٕ ن ذ ٕ ؿن ٭َذذط ذذع ٤ٷ يذذو أخربتذذو نٝذذـ تينًذذل ظٚدذذ ٞتينًك ذ ڄ
َطن ٝڄ ضندڀ ٛو ٖٛٚ ،مل ٜؿ ضم يكؿش ت ْٗ ضڄ أ ٚي٬ٝڄٖٚ ،ص ٙيٝػت
َب يػ ..١سن ٢زؾين يؿه٫ ٍٛينك فن يط ٚ ١ٜ ٚننؿ ف غطٖ بٓؿػ.ٞ
سبػتٴ أْؿ غٚ ٞأْ أسسم بٛدٗٗ ً ٫ٚڄ غنذ. ٤٬س َٔ هلعٍ،
يهٓٗ أنًُت
ذذذذ ٚقذذس أقذذبتٴ ب ذ ؽنطض ش تذذ٘ ،أْ ذ يذذيت مل أقذذطأ سنذذ ٢نن ذ ظٚدذذٞ
٭خذذري ..٠يكذذس غذذنين ز ظٚدذذ ٞبكذذٛتٺ ذ ٍڈ ًذذَ ٢ػذ َين ٞبينذذض ؽنكذ ع،
ٚأدعّ إٔ ضٜ ٚنو أَنينن أنجط َٔ نن ظٚد.ٞ
ذذ غري َينك!ٍٛ
ذذذذ  ٫أؾٗذذِ نٝذذـ ٜذذطؾض َذذط ٕ ٚعڀ ٛذذو بٗذذص حلػذذِ! يطدذذٌ
أػنلٷ نبري.
ذذ  ٫عنهٔ ٚقـ َكس ض غين زت ،ٞبٌ ٚسػطت ٞ٭ْ ؾكذست ض ٝذ ڄ
ًنُ٬ڄ ..أنطض ٜ ..يًدػ ض ،٠يكس مثًذت ب يٓؿذ ٠ٛؿن تًذو يٓذس ٠ٚ٭خذري٠
سشن ت ٬يط سذٌ َكذ ع َذٔ ضٜ ٚنذ٘ ٭خذري ..٠أدذعّ أْٗذ غذنه ٕٛدؿنذ٘
يهربٜ ،٣نٛز بٗ َػريت٘ يڀ.١ًٜٛ
ذذ ٚتًو ٖ ٞب يص ت ؽنؿهً ..١ينشؿ ١يهربٚ ،٣دٖٛط ٠ين ز ..يكذس
ته غٌ يٛغس ٔ إطن َٗ ٚأدٸٌ َط ضڄ نن ب ١ؽنك ع ٭خريٖٚ ،٠هص
أدس بشن ٜس ٟتػين ١أ ؿ ض ضٌُ !١ٜ ٚٷ ض ٥عٷ ٚيهٔ غري َهنٌُ ٫ ،أ ًِ
َ عنهٓ إٔ أ ٌُ ب٘.
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ن ٕ شٖ َ ٜع ٍ ذن ّٛس ٍٛنًُ ١يٛغس) ييت ْيننت بٗ ٭ضًَ١
ظٚدٗ ٖٚ ،هص نطضت ز ٕٚتؿهري.
إشڄ ؾ يط ْ ١ٜ ٚقك!١ذذ ْينِ ،شيو َ قًن٘ يًن ْ ٖٞ ..ٛقك ٚ ،١ؽنكٝب ١أْذ قبهذت ْكذـ
مثٓٗ ٚ ،قس بسزْ شيو ؽنبًؼ ..نٚ .. ْ٬أْ ٯٕ أَ ّ غنشك مڈ قين .
ذذذذ  ٫أؾٗذذِ ..أ ٟغذذنشك م؟ يذذس ٣يط سذذٌ ث٬ثذذ ٕٛضٜ ٚذ١ڄ أخذذطًٝ ٚ ٣ذذو
ْؿط .ع ٤ؽنٛدٛز ً ٢غب ٌٝينٛثٝل.
بنػُت «قب ح» ؿن تٛدؼ ق ١ً٥ڄ
ذذ حنٔ يػٓ ؿن ؾطْػ  ٫ ..أسس ٖٓ ٜٓؿط أٜ ٚكطأ ض ٜ ٚتٺ ْ قك.١
ضَكنٗ ؿن ْؿ ز قربٚ ،أْ  ٫أؾِٗ ؽنڀًٛل َ .
ذذذذ يػذذٝس زغذذ ِٝعنًٗ ذ ؾذذٗط ٜٔؾكذذـن ينػذذً ِٝيطٜ ٚذذ ١ن ًَ ذ١ڄ ٚأْ ذ
أؾ د ٘٦نٌ َط ٠بأ ص ضڈ عنٳًځك ..١ين دط ؾٜ ٘ٝسضى ْؿ غ ١يينٌُ ٚؾط زتذ٘
نْٛذذ٘ ٭خذذري ب يذذص تٜٚ ،ڀ ذ يب بإ ذ ز ٠ؽنبًذذؼ يهذذبري يذذص ٟزؾينذذ٘ َذذع
غط َ ١إٕ مل أْؿص يينكس.
ذذ يٝصٖ يٓ ؾط إصن .ش !ِٝمث ١قنذطٚفٷ  ٫عنهذٔ ينػًذ ًٗٝذ ،
ٚإٕ ذع يٛغس ٔ تؿِٗ قنطف يٛؾ  ٠ؾًٝأخص َ ي٘ ٚعنه.ٞ
ذذ  ٫تٓينن٘ بٗص ٙيكؿ ٫ .١عنهٔ إ ز ٠ؽن ٍ ؾذ ؽنبًؼ َذ ذ ز َٛدذٛزڄ
بنػذذُت ًطدذذ١ڄ ٚضززت) ..تينًذذذِ ضضنذذ إٔ ظٚدذذ ٞنذذ ٕ ٜؿذذذطل ًٜٚينذذ
يٛضمٚ ،أ رتف أْ نٓت بسٚضَ ٟػطؾ ٫ ..١أ ًِ يٹذِٳ أ ًينذو ًذٖ ٢ذص
نًِّ ٘ٚ ،يهٔ ينٓكنط سٛيو إصن يبٝت يؿ ض ..ٙأْ  ٫أضغ ؿن يندًٓ ٞذ٘
َٔ أدٌ ٚض ١ٺ ت ؾٗ١ٺ نٗص..ٙ
ٖٓذ ذ ب زضتٗذ ذ ب يكذذذُت ..ين ٬ذ ذ ب يهًُذ ذ ت َذ ذ ذ ذ ز ؾنهٓذ ذ ڄ،
 ٚيهط ٠ٯٕ ؿن ًَينبٗ  ..ق يت
ذذ ؾًنهٌُ أْت ٖص ٙيؿك ٍٛيٓ قك ..١يكس أڂ ذ ظٚدذ ٞبأغذًٛبو
أعن إ ذ ل .يكس ضزٸز َط ضڄ أْ٘ ؽن ٳْؿځػ٘ ٚأغًٛب٘ بشن غڀٛضى.
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ذذذذ ٖذذص ٙؾه ٖذذ ٫ ..١عنهذذٔ إٔ ٜهُذذٌ ؾذذدلٷ ضٜ ٚذذ ١آخذذط ز ٕٚإٔ
ٜؿ. ٖٗٛ
ذذذذ  ٫تب ذ يؼٖ .ذذص ٙ٭َذذٛض دذذسخ ًٝذذ ١يٛقذذت ..نذذجريٷ َذذٔ يهن ذ ل
ٜينڀ ٕٛؾهط ٠أ ُ هلِ يين َ ١يهن لٺ َػُذٛض ٜٔؾنذٔ يذس ِٜٗيهذجري َذٔ
يٛقذذذت ٜٚهذذذين ٕٛمسٗذذذِ ًذذذ ٢يػذذذ٬ف ..يكذذذس ؾهذذذطت ؿن إطنذ ذ ّ يينُذذذٌ
ت َذط ضڄ يهذذٔ بجذ ڄ ..أْذ غذذري َٖٛٛبذٚ ١غذٝنِ ننؿذ ف
بٓؿػذٚ ،ٞس ٚيذ ٴ
٭َط  ً ٫ي.١
ذذ ٚملٳ أنع غِ عًٛمڈ آخط ً ٢ك ض ٠شٖ ؟
ذذذذ يٓنك ذ ضح ..يكذذس ؽنػ ذتٴ ؿن ز ض يٓؿذذط ٜأغذذو ..أْ ذتٳ مل تينذذس ؾ ذ ب ڄ،
ٚيٝػت أَ َو أ ٟؾطق١ٺ يًنكسَّ ..بًؼٷ قػري ٜػ سى ٚعڀ ٛو ٜٴٓؿذط
ؾذٛضڄ ؿن ز ض يٓٗذ ضٚ ،شيذو  ٚذذس ..تٴشذٌٴ ٚض ذذيت ٚأؾذن أْذ أَ َذو ٭بذذ ٛل
ؽنٛقذذسٚ ،٠بأغذذًٛبو يط ٥ذذع يذذٔ ٜٛقؿذذو ؾذذ ..٤ٞؿن ي ٛقذذع خرتتذذو هلذذصٜٔ
يػببشن ب يص ت ،أْو َٖٛٛلٷ ٚنصيو َػُٛض.
ن ْت تنشسخ بڀ٬ق١ٺ ٚغط  ١ن َطأ ٠أ ُ ٍڈ تينكس قؿك ..١ؾذينط ٴ
ت
ٜٚذذَ ١ذذٔ أَ ٟذذس ٚض٠ٺ أ ٚسذذطز..
ب يػجٝذذ ٕ ٜكذذٝب ٚأْذذ أمسذذع هلذنٗذذ
أنًُت طنعح
ذذذ يكذس أقذٓين ب يينذذس ٍٚذٔ إطنذ ّ يطٜ ٚذذْ٫ ١نكذ ز ت  .ضسذ ١يذذيت
يذذت َٛنذذٛع يٓينذذ ٞؿن دطٜذذس ٠يٛق ذ ٥ع ..ن ْذذت طب ذ١ڄ قذذػري٠ڄ ؾ ؾذذً١
ْيننٗ بينهِٗ ب يڀؿٛيٚ ١ٝآخط ٕٚب يعٜـ!
بنػذذُتٴ َندذذ٬ٝڄ قذذذٛض ٠يط سذذٌ يكذذ بض ًذذ ٢قذذذسضٜٗٓ ٙذذ ض ًذذذ٢
يػذ ز ٠ينربٜع ١ٜبٹدٹؿ٘ٹ يؿط  ٞ٥ن ْ غنط ت ؽنسؾأ ٠ؽنؿنينً.١
ذذذذ نذذ ٕ ؽنؿذذٗس دذذسٜطڄ بإسذذس ٣ضٜ ٚذذ ت يط سذذٌ ؽنبهذذط .٠دط ذذ١
يسض َ  ٚيؿ ْن ظ ٜي١ٝڅ دسڄٚ ،ؿن حلكٝكذ ١ؾأْذ  ٫أقذسم سطؾذ ڄ  ٚسذسڄ
َٓ٘.
ت٬قت ضَٛؾٗ ٖٚعت بطأغٗ
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ذذ َٔ ٜينًذِ َذ سذسخ ب يهذبـن؟ أْذ مل أنذٔ َٜٗٛذ ؿن يبٝذت ٚمل أ ٳض
ؾ ٦ٝڄٚ ،قس جطْ ً ٢ظٚد ٞؿن غطٜط ٙكطڄ ٚيٝؼ ً ٢٭ضض قب س ڄ.
نٓت قس تط دينتٴ ب ينسضٜر َٓػشب ڄ ؿن مش٦ع ظ سنذ ٢أيؿٝذت ْؿػذٞ
 ٚقؿ ڄ ٓس يب ل تكطٜب ڄ.
ذذ تكبششن ً ٢خري.
ذذ  ٫ٴتهٹع َٔ ٜسى ٖص ٙيؿطق ،١ؾٗ ٞيذٔ تنهذطض ..تكذٌ بذ ٞس ؽنذ
تكطضٚ ،يهٔ  ٫تڀٌ ْ٫نكن ض ٚإَٓ ٫شنٗ ٯخط.
ْؿطدت ؾؿيت ٔ بنػ َ ١مش٦ع ظ ثِ مسيننٗ تينرتف
ذذذذ ٚظٚدذذ ٞمل ٜكذذطأ يٛق ذ ٥ع ٭زبٝذذ َٜٗٛ ٫ ،)١ذ  ٫ٚؿن أٜ ٟذذ ..ّٛبذذٌ
ضطن ٢ؿن سهٓ٘ عڀ ٛو ..نًُ تو أْتٚ ..ززتٴ يو إٔ تينطف شيو.

***
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ذذ  3ذذ
 ّٜٛيب ضسذ ١نذ ٕ ؿن َنٓذ  ٍٚأٜذس ٜٓسكٝكذ ڄًَُٛ ١غذ ڄ ١نجٝؿذ ڄَ ١ين ؾذ ڄ١
بهذذذٌ تؿ قذذذ . ًٗٝٯٕ غذذذس ٭َذذذؼ شنذذذط ٣يٝذذذ ّٛنُذذ غذذذٝػس ٚيٝذذذّٛ
شنذذط ٣يػذذس ..نٓذذت أ ذذٝـ ؾذذينٛضڄ ب يهةبذذ ٚ ١يكذذسََ ١ذذٔ غذذسض أٖذذٌ
يسْٚ ٝغط  ١تكًچب تِٗ.
يب ضسذذ ١ن ذ ٕ يطدذذٌ َ ذ ي ٧يذذسْٚ ٝؾ ذ غٌ يٓ ذ ؽ ٚ ،يٝذذٜ ّٛنك تذذٌ
٭س ٢ً ٤ ٝعًؿ ت٘ ن يڀٛٝض يطَ َ ١ؾٛم دٝؿ ٢ً ٚ ،١قٛض ٙؿن نذٌ
َه ٕ ضتػِ ؾطٜـنڅ أغٛزٴ طٜضٷ َ ..ٌ٥
يب ضسذذ ١نٓذذت َذذٔ ؿ ذ م يينبكذذط ٚ ،ٟيٝذذ ّٛأؾهذذط دذذس ٜڄ ؿن َذذٌ٤
يكؿش ت يؿ ضغ ١ييت تطنٗ ؿن َ ٜؿب٘  ٚ ١ْ ٝيڀينٓ ١ؿن يكنٗط.
يهٔ ؽن ش أْ ؟ ملٳ خن ضت ٖص ٙؽندًٛق ١يػطٜب١؟
أ٭ْ َػُٛض ًطّٚٷ ٚب ٥ؼ؟ ٚئ ٜكسق عًٛمٷ إٕ ضسذت أثطثذط أٚ
خ يؿذذت ٫تؿ ذ م؟ ..ضضن ذ ٭ْ ذ َٖٛذذٛل؟ ..أمل ٜػُذذض يط سذذٌ ٝٓٝذذ٘ ٚؿن
سهٓ٘ نًُ تٞ؟ آخط قؿش١ٺ قطأٖ ن ْت ي!ٞ
ٖٓ ذ ْػذذش ؾذذٛق ٞؾذذينٛضٷ ب ذ ضزٷ ب ذ يعٖٚ ٛ
خًػ١ڄ ؾٛم ؾ ٧ڈ ضًَ.ٞ

ذذ ٤٬ٝنُ ذ ٜنػذذًٌ ؽنذذس

س ٚيت بج ڄ إٔ أد ؾ ٢ينؿهري بٗ ٚبكٛضتٗ  ..يهٔ ؽنذطأ ٠أثبنذت
ي ٞأْٗ كن ١ُٝينأثري ؾسٜس ٠يينٓ ز  ٚٱحل ح بكٛتٗ يج ق ٚؾدكٝنٗ
يكٜٛذذٗٝٓٝ ٚ ١ذ يذذس نٓنشن ًُٝ.ذذنشن يكًكذذنشن  ٫تٗذذسإٓ أ ٚتنٛقؿذ ٕ ذذٔ
حلطنٚ ..١سن ٢بهذش ينٗ ٚغذص دنٗ يؿه ٖٝذ ،١إش َذ ؾن٦ذت أغذنينٝس
نًُ تٗ ذ ٚقذذٛضٖ ٚتذذصنطت َك ذ ع َذذٔ أز  ٗ٥ذ ضغذذدت ؿن ش نطتذذ..ٞ
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ن ْت ضغِ نٝل ٭ؾل ٚقً ١يجك ؾَٖٛٛ ١ب١ڄ ً٢
آغط.٠

ؿب ١ؾسٜس ٠يينؿٜٛذ١

ٚضن إٔ س ٝتَ ٞػًك١څ ٚنٝك١څ بذ ٬أؾذلڈ ٚبذ ٬أبذ ٛلٺ أ ٚؾذطم ٚدذست
ضغُذ ڄ ذ أ ًذ َٓٗذ َ ٛذذسڄ ضمسٝذ ڄ يًنب سذذح  ٚينؿذ ٚض) ؿن ٝذ ض ت
ؽنڀطٚس..١
سشن غنكبًن بست أنجط بؿ ؾ١ڄ  ٚغذرتخ ٤ٶ إش ٫سٳكنځذت إٔ سكذٕٛ
َك َٚيت قس بسأت تنٗ  ٚ ٣ٚسسڄ تً ٛٯخط.
ذذذذذ أ ذذذرتف أْذذ ؿن زَ ٚذذذ ..١يكذذذس غطقذذتٴ ًٝذذذ ١٭غذذذبٛع يؿ ٥ذذذت ؿن
تؿهريڈ ُٝل َنأَ٬ڄ طنو يينذ .. ٝؾنعق ڄ بشن أؾهذ ض ..ٟبذشن يٛؾذ ٤
يصنطَ ٣ينبٛزْ ٚ ٟنٗ ظ يؿطق..١
ت٬قت ضَٛؾٗ يهش ١ًٝسَ ٠ط ت  ٖٞٚتٓكنط برب ٠٤ٺ إصن ٭ؾل
ذذ أْ  ٫أؾِٗ سكٝك َ ١ش تين ! أْت سك ڄ ؾ لٷ َجذ يٚ ٞتؿنكذط يًدذرب٠
 ٚيٓهر ..ي ٛأْ أؾِٗ غط دؿكنو!
ذذ نٝـ  ٫تؿُٗشن؟ إٔ ْكسّ يًذُٗٛض قؿش تٺ بكًُ ٢ً ٞأْٗ بكًِ
يط سٌ يڀينٓ١څ ي٘ ٚخ١ْ ٝڅ يجك ١يكط .٤
ذذ يٝؼ مث ١ن ت ٷ ؾٗري مل ٜػنينٔ بهن لٺ ؾذب ل ؿن س ٝتذ٘ ٚبينًُذ٘
ؿن َط سذذٌ عنًؿذذ ..١يذذ ٛإٔ أنذذطّ ن ذ ٕ س ٝذ ڄ ؽن ذ تذذطزز ؿن ؽن ٛؾكذذًٝ ١ذذو
ب يص ت إش سكنٝتٳ بإ ذ ب٘.
ٖٓ نشهتٴ ؿن ظزض ٤
ذذ شيو تينُِٝٷ خڀري ..بٌ ٖ ٛؾرت .٤
ذذ سشن ٜنينشن ًٝو تكس ١٦َ ِٜقؿش١ٺ ؿن قنطف أغبٛع ،يذٝؼ أَ َذو
خ ٝضٷ آخط ..يٓ ؾطًَ ٕٚشٜ ٫ ٕٛطػنٚ ،ٕٛنصيو َنڀًب ت حل.٠ ٝ
ذذ حلكن ..١يط سٌ ْؿػ٘ مل ٜػنينٔ بأسسٺ  ١ًٝس ٝت٘ ..شيو َػنش..ٌٝ
ٚسس ٠أغًٛب٘  ٫ترتى جم ٫ڄ يًؿو.
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ت نذذٌ نًُذذ ٺ ١ننبٗذذ  ..يٮغذذـ ..تًذذو ٖذذٞ
ت ٚسؿكنذذ ٳ
ذذذذ يكذذس قذذطأ ٳ
ڀٛض ٠بين .. ٗٓٝسشن تنينُذل ؿن ن تذ ٺ أَٛ ٚنذٛع يسضدذ ١ينٛسذس تؿكذس
قسضتو ً ٢ينشً ٚ ٌٝيٓكس ؽنٛنذ ٞ ٛنأْذو تكذطأ نن بذ ڄ َكسغذ ڄ ..أْذ
ٖٓ يػت ؿن َينطض نؿذـ ٖؿذ ٛت ظٚدذ ،ٞيهٓذ٘ نذ ٕ غعٜذط ٱْنذ ز
يسضد١ٺ  ٫تكسم ٌٖ ..تٓهط شيو؟.
ذذ أَٚ ٜٔن ٢غنين ٕ ب ٯخطٜٔ؟ ضست أق.) ٝ
ذذ يذٝؼ ضنكذسٚض أسذسٺ يٝذ ّٛدسٜذس أٜذٔ تٓنٗذ ٞغذڀٛضٚ ٙتبذسأ غذڀٛض
ٯخطٖ ..ٜٔص ؽنٛنٛع ت ضرنٞٷ ت  َ٘ٓ ٌ٥ ٫ٚٯٕ.
ذذ بٌ ٖذ ٛؿن َٓنٗذ ٢٭ُٖٝذ ،١ب يٓػذب ١يذً ٞذ ٢٭قذٌ ..إش ٖذ ٛضنج بذ١
ضخك١ٺ ي َٔ ٞؽنطسٚ ..ّٛي ٛأْ  ٫أقسم نًُ١ڄ  ٚسس٠ڄ ؾن تكٛيشن.
ن ْت نًُ تٗ قذس غذنؿعت ؾأخذصت أدذسخ بػذط ٚ ١أْذ أتينذطم
ٚأبكذذل ض ؾينذ ڄ إقذذبين ٞؿن ٚدٗٗذ  ..يذذصيو ض سذذت تهذذشو ب غذذنػط ل ٖٚذذٞ
دسم ؿن ٚدٗ.ٞ
و سكذ ڄَ ..ذ ؾذأْو يٝذ ّٛب ؽن نذٚ ٞضنذ ؾينذٌ ٯخذطٕٚ؟
ذذ أْت َهش څ
ٚمل ؾكذذذستٳ يػذذذٝڀطً ٠ذذذ ٢أ كذذ بو ٖهذذذص ؟ أْذذذت إشڄ عًذذلٷ ٝ ٚذذ
يكً  ..أَ َو ٯٕ ؾطق ،١خصٖ أ ٚز ٗ يػريى.
ت بينتٵ قٗكٗنٗ ٚقُنت ث ،ْٞ ٛثِ ت بينتٵ ًَ ٢هض
ذذ ؽنٛت ٜأت ٞإصن ؽندن ض).
ؾٗكتٴ ٚقس تػينت ٟ ٓٝ
ذذ َػنش ..ٌٝتًو إسس ٣ض٥ ٚين٘ ٭ٚصن ٚقس سؿكننٴٗ ٔ قنٗط قً ..
ذذذذ ٚيهذذٔ  ٫عنهذذٔ إْه ذ ض إٔ بينذذض ؾكذذٛهل قذذس ننبنٗ ذ َذذطأ٠څ
َػطق١څ ؿن َؿ ط أْج ١ٜٛبأزم تؿ قذ ًٗٝسنذٜ ٫ ٢ينذٛز ب ٱَهذ ٕ تكذسٜل
إٔ ضد٬ڄ قس ننبٗ .
أغُهذذت ذذ ٝيًٖٛذذ ٺ ١ؾذذ طڄ نذذط ڈح ُٝذذل ٚأْذذ أسذذ  ٍٚغذذرتد ع
يط ١ٜ ٚبػط  ،١ثِ طننُت ق ٬٥ڄ
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ذذذذذ أضدذذذٛىٹ  ٫تؿينًذذذٖ ..ٞذذذص ٙإغذ ذ ٠٤څ يذذذطٚح ؽنطسذذذ ،ّٛإٔ ْػذذذطم َٓذذذ٘
ْنكذ ض ت٘ ْٚذذصضَ ٖٚذذع يذذط .. ٜيكذذس أتٝنذوٹ ض ؾين ذ ڄ يط ٜذذ ١يبٝه ذ  ٤نُ ذ
٫سكنتٹ) ٫ٚ ،ز  ٞإشڄ ينًو ٫ز  ٤ت.
ذذ يهٓو غأين ٚأَينٓت ؿن إسط د.ٞ
نشهتٴ ضنط ضٚ ،٠أدبت بجك١

بري يين ضف

ت يط سذٌ
ذذ ٖص ٙيطَ ١ٜ ٚذٔ يكذسّ يسضدذ ١أْذو مل تهذ ْٞٛقذس ق بًذ ٹ
بينس ٫ ..أ  ٌٝأْ٘ ؾ دو بينس يع ٚز ٚق ضسوٹ نُٝع ٖؿ ٛت ؽن ن!ٞ
ذذ ننبٗ قبٌ ؿط غٓ ٛتٺ َٔ ظ ٚدٓذ ًٝ ٫ ..ذو ..إٕ نٓذت تذطؾض
مسذذ ع حلكٝكذذذ ٫ ١تػذذذً إشڄ ؾذذذ ٦ٝڄ آخذذذط بينذذذس يٝذذذ ٚ ..ّٛٯٕ يٓنشذذذسخ ؿن
ينؿ قَ ..ٌٝن ٢غنأخص ؽندڀٛفن ..يٝؼ أَ َٓ نجريٷ َٔ يٛقت.
ت يكُت ؾ طڄ ضنط ض ٠هلععنٚ ١أْذ أضؾذض يٓكنذط إصن ٚدٗٗذ ..
يعَ ٴ
ت طٚفٺ  ٚنش١
ثِ ضزز ٴ
ذذ شيو َذ ٜٓبػذ ٞينب سذح بذ٘ بذٌ  ٚيًكذ َ ٤ذط تٺ ذس ٫ ..٠تكنذ أْذ
 ٚن ٷع أٜ ْٗ ٟذ ٺ ١يؿكذ ٍٛيطٜ ٚذ .١إٕ ًذ ٢تًذو يٓٗ ٜذ ١إٔ تذأت ٞبٝينٝذَ ١ذ
أَهٔ تنُ١ڄ ؽن أض ز يط سٌ نن بن٘ ب يهبـن ..إٕ ً ٘ٝإٔ ٜهنذ بٓؿػذ٘
ضٜ ٚن٘ َػنين ٓٝڄ بأق بينٚ ٞقًُ ..ٞيطدٌ يٝؼ َينٓ نػس ،ٙيهذٔ ضٚسذ٘
تطؾطف ؿن ٖص ؽنٓعٍ ًٗٝ ٚ ،إٔ تٛدٗٓ ؽنٌ ٤قؿش ت يٓٗ ٜذ ..١غٝػذذٌ
ين ضٜذ ٖص ٙيكؿش ت نةخط غڀٛضڈ قسَٗ يًٓ ؽ.
ت٬قذذت ضَٛؾذذٗ ث ْ ٝذ١ڄ ْ ذ قنط٠ڄ إصن ٭ؾذذل  ٚض ؿذذت أضْبذذ ١أْؿٗ ذ  ..تًذذو
سطننٗ نًُ أض زت إٔ طنػو يػذ ْٗ ذٔ ينينًٝذل ..ن ْذت تهنؿذـ
ب ينذذذسضٜر إٔ ينين َذذذٌ َذذذع يه تذ ذ ؽنػُذذذٛض يذذذٔ ٜهذذذ ٕٛب يػذذذٗٛي ١يذذذيت
تٛقينذذتٚ ،أْ ذ أقذذين َط غ ذ ڄ ؾن ذ خٳُٳٓٳذذتٚ ..ؿن ي ٛقذذع ؾًڀ ؽن ذ ؾ دذذأتٴ
ْؿػ ٞبٛغٛغيت ٚطنػذه ٞب ينؿ قذ ٌٝسنذ ٢يذ ٛظزت بذصيو ًذ ٢سٝذ تٞ
قينٛب تٺ  ٫سكط هل  ..أخريڄ ق يت
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ذذذذ أْذذت سذطٷ ؿن خن ٝض تذذو ..ؾًنكٓذذع ش تذذو بذذإٔ يٓٗ ٜذذ ١يذذيت غذذنهن
َػذذنٛس ٠څ َذذٔ ضٚح ؽنطسذذ ،ّٛإٕ نذذ ٕ ٭َذذط رنؿذذـ َذذٔ أمل نذذُريى..
ٚيهٓٓ ؿن ي ٛقع ئ ْينًِ أبسڄ َذ نذ ٕ يطدذٌ رنبذ ٧يٓذ  ..أبذسڄ يذٔ ْينًذِ
ٜك ٓٝڄ ٖٛٚ ،ؽنينطٚف بنكًب ت َع د٘ َٚؿ دةت٘  ١ًٝيؿك ٚ ٍٛيكؿش ت.
ق يت شيو ثِ زغت ؿن ٜس ٟضنػًـٺ ذن ٟٛؽندڀٛفن
ذذ ينكطأ ؽندڀٛفن إشڄ بػط  ٚ ١ربْ ٔ ٞأؾه ضى.
ذذ غٝنينشن ً ٓٝإٔ ًْنكَ ٞط تٺ س..٠
ذذ ْ َ ٫ع ٚيهٔ بػط  ..١يػٝس «زغذٜ »ِٝنكذٌ بذَ ٞذط ضڄ ٚقذس أخذص
يؿو ٜنػًٌ إصن قًب٘ ..أْت  ٫تينطؾ٘.
ػنًتٴ يط ١ٜ ٚصضڈ ٚتكسٜؼٚ ،نُُنٗ قطٜب ڄ إصن قًذيب ؿن خؿذٛع،
ب ُٓٝأنذ ٚ ٤دٗٗذ .ؿذع بٓكنذط ٠ؾهذ ٛڈٍ ُ ٚذع ٚقنٗذطت بنػذ َ څ ١زقٝكذ څ١
ً ٢ؾؿن ٗٝيطقٝكنشن ..ن ْت تػنُنع ب ؽنؿٗس ٚضنط قبيت ٚتنػ  ٍ٤غذطڄ
إٕ ن ْت قس خن ضت يؿدل ؽنٓ غ ٭ز ٖ ٤ص ٙؽنُٗ ١حلػ غ.١

***

21

ذذ  4ذذ
ؿن قنذذ ّ٬غذذطؾيت نذذُُت ؽندڀذذٛفن إصن قذذسض ٟنُذذ ٜهذذِ ؽنذذط٤
حلبٝبَٓ ..١ؿطزڄ ب٘ نإٔ ؽنطس ّٛبص ت٘ د يؼٷ ؿن ييننَُ ١ينٚ ٖٛ ،ٞأْ ٫
ث يح يٓ  ..أمسع قٛت أْؿ غ٘ يينُٝكٚ ،١أؽن بكُ ت أق بين٘ ًذ ٢ظٜ ٚذ
يكؿش ت ،طن َ ڄ نُ غنًكت نًُ ت ٞؿن سهٓ٘ حلكن ١يٓٗ ..١ٜ
َٔ َٓ مل رننرب تًو يين٬ق ١يٛثٝك ١تطبڀٓ أس ْ ٝڄ بأؾد مڈ َٛت٢؟
َؿذ ٖري أ ٚأقطبذ َٚ ٤ذذٔ أظَٓذ١ٺ عنًؿذذٜ ١كذًٓ بٗذذِ خذذٝـنڅ ضؾٝذعٷ غذذري َط٥ذذٞ
َكٓٛعٷ َٔ يؿِٗ يينُٝل ٚٚسذس ٠يكذؿ ت  ٚذرب تٖٚ ..هذص ْهًُٗذِ
ؿن غطْ ْٚؿينط َط ضڄ بٛدٛزِٖ سٛيٓ .
ن ْذذت خڀٝذذبيت قذذس خ قذذُن َذذ٪خطڄ ذذذذ َذذط٠ڄ أخذذط ٣ذذذذ ٖٚهذذص
ت طن َ ڄ يكذط  ٠٤ؽندڀذٛفنٚ ..قذس أزٖؿذ أْذ٘ ننذ بذـن ٜذ ٺس أْٝذ ڈل
تؿطغ ٴ
َكطٚ ٤ٚيٝؼ َڀب ٛڄ.
تًُػت يكؿش ت ٜٚس ٟتط ـٚ ،خ ٌٝإي ٞأْ أتٓؿل َٓٗ ض ٥شذ ڄ١
خ ق١ڄ ْؿ ش ..٠ض ٥ش ٜ٬ ١يين يك ١يطدٌڈ َٝتٺ سسٜج ڄ ..غذطت ؿن دػذسٟ
ض س.٠
بس يؿكٌ ٭ ٍٚي ٞأيٝؿذ ڄٚ ،تذصنطت أْذ مسينذت َينكنُذ٘ٴ ٜنًذ ٢ؿن
يٓس ٠ٚ٭زب ١ٝؾطست أض دين٘ ً ٢ذٌ.
ٚض  ٟٚيؿكٌ ٖذ ٛبڀذٌ يطٜ ٚذ ١ش تذ٘ٚ ،قذس ض ح ٜكذـ ؾٝذ٘ ً ٫ٚتذ٘
ي٥ ٝػذذ ١تَُٛذذ. ١ذذصل ْنب ذ  ٙقذذب١ٝٺ سػذذٓ َ ٤ذذٔ نًٝذذ ١ٯز ل مسٗ ذ
ي.٢ًٝ
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 ٖٞٚخ ي ١ٝيب ٍ نجري ٠يهشو َطتؿين ١يكٛت دطى شض ٗٝذ
نجريڄ  ٫ٚتبصٍ أزْ ٢دٗسٺ ٱخؿ  ٤أؾه ضٖ سن ٢أْٗ تك ٍٛأس ْ ٝڄ أؾ٤ ٝٳ
ًطد١ڄ ٚتهًِ ُٝ.ع ز ٕٚغنجٓ ٚ ٤ز ٕٚأزْ ٢تطزز)).
بٗذذ ص ٙيبػذذ  ٚ ١ينًك ٝ٥ذذذًَ ١ذذذت َينبذذذٛزتُٝ. ٞذذذع ..نًُذذذنِٗ
ب يًٗذ ١ش تٗ ٚز ٕٚطنٝٝعڈ بشن ؿ قٗ ٚس غس تٗ )).
ن ْت خك هل تينذ نؼ ب يهذبـن قذؿ ت ،ٞأْذ يبذ ضز ؽنذنشؿلن
ذ ْٛ ٍٛڄ َ ؽنكنكس ؿن يه ّ٬نُ ؿن ؽنكطٚف َٚ ..ن ٕ شيو
ينه ز يػط ٜيٝينكذط قًذيب أٜ ٚذ٪ؽن هلذص ٙيسضدذ ١يذ ٛمل تهذٔ ض ٥ينذ١
 ..ٍ ُ.ضضن يين ، ٝسنذ ٢أْٗذ َنًهذت غنٝذع قذؿ ت  .شبٝذ ١يذيت
ًٝت َٓص ٜؿ يت ٚدٛزٖ  ..ي ٛأْٗ ن ْت ٚغ١ُٝڄ ؾكـن أ ٚز ١ٜؽنكنٗط
٫ننؿٝت ب ٫بنػ ّ َٔ ؾه ٖ تٗ ٚخؿ ١زَٗذ  ٚغذنُطت سٝذ ت ٞنُذ
ٖ ٞب يهش ي ١ش تٗ  ٚؽنًٌٚ ..أَ بٛدٛزٖ ؾ كس أن ؾت إصن ؾط غ ٞيك تٌ
حلطَ ٕٳ  ٚيؿٛمٳ  ٚهلُ.))ّٛ
ٚقذذس ننُذذٌ ٚدٗٗ ذ يذذس ٥ط ٟيكُذذط ٟنبذذسضڈ ؾ ذ س ْٚ ،كنذذطت
 ٖ ٓٝيه سهن ٕ يؿٗ ٕ ٚ٬ض ٥ينن  ٍ ُ.د ْب ٝڄٚ ،أَ ؾُٗ ذذ أبطظ
قؿ تٗ ذذ ؾه ٕ نطظ ٜڄ ؾننً ٦ڄ ب مسذ ڄ ؾذسٜس يينصٚبذٚ ..١نذ ٕ ذس ٕ
أًَػشن قكًٝشن َهٛضٚ ٜٔضزٜشن ننؿ سنشن٪َ ..ملٷ سك ڄ أ چ ٫أطنهٔ َٔ
ُٝس يعَٔ ٚضغذِ يٛسذ ٺ ١يٛدٗٗذ ؽنبٗذط يهذ سو إش تٓكنذط يذ ٞد ْبٝذ ڄ
 ٖٞٚت ٛقٌ يجطثط ٚ ٠يكٗكٗ.١
 َٚذ ٖذذ ٞغ ذ شد څ ١ت ؾٗذذ ٫ٚ ١قذذسض ٓٗ ذ يػ ذ ٷ ٛأٖ ٚذذعض ،بذذٌ ؾذذسٜس٠
يصن َ ٤جكؿ ١ق ١ٜٛؽن٬سكن ..١ن ْت بّٓ ً ١ڈ ،ثطث ض٠ڄ َٚنشسث١ڄ زقٝك١ڄ
ب يؿڀط.))٠
بذذصيو يٛقذذـ يبذذ ضع خٝذذٌ إيذذ ٞأْذذ أض ٣قذذٛضَ ٠ينؿذذٛق ١يؿذذ ل
يٝذ ٥ؼ تطتػذذِ أَذ َ ٞؿن ييننُذذ ..١ضتينذذستٴ ٚأْذ أض ٖذ أَذ َ ..ٞأتذذطٖ ٣ذذٞ
سكٝك١څ أّ َٔ ضغِ ٍ ٝ؟ أّ ٫ثٓ ٕ َين ڄ؟
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َٔ َٓ مل ٜكع ؿن غط ّڈ َػنشٌٝڈ  َٜٛڄ؟ آٙٺ َٔ أَ . ّ ٜينذ ١حلعٜٓذ،١
ٚنٝـ تػشل يطٚحٳ نشذط يطس..٢
ٖٚهص ػنًتٴ ػن غذيت إصن يكذ َ ٞ٥ذع ٭ضًَذ ١ؽنَُٗٛذ ٚ ،١دًنٗذ
بأغً٦يت
ذذ شيو يؿ ٤ٞؽنس  ٛسب ڄ) ،أتػ  َ ٍ٤ش ٓ ٢يط سٌ ب يينٓ.ٕ ٛ
ذذذذ يطٜ ٚذذ ١تذذنهًِ ذذٔ ٖذذص يؿذ ل يذذص ٟتذذ ِٖٛأْذذ٘ ٚقذذع ؿن حلذ ،
ٚأَه ٢س ٝت٘ ٬ٜسل غط ب ڄ ..يكس أن ع غ ُط ٢ً ٙعًٛق١ٺ َ ن ٕ
أقٌ َٓٗ َٓ غب ١ي٘ أ ٚغنشك ق ڄ يين ٛؿ٘  .ضؾ.١
ذذذذ سنذذ ٢ٯٕ يذذٝؼ ؿن يهن ذ ل ْك ذسٷ هل ذ ٚ ،يهذذٔ َٮٖ ذ يه ت ذ
إدن ب ٝت!
ذذ تًو غؿ  ٠ٚيًك  ٤٭ ٍٚسذشن ْ ٫ذط ٣إ ٫كذ ٍ حلُٝذس ..٠ثذِ إٕ
يبڀًذذ ١مل تطتهذ دطعنذ١ڄ بهْٗٛذ عنًؿذ١ڄ ٚغذذري َُ٥٬ذذ ،١بذذٌ ڀ٦ٝذذ١
تهُٔ ؿن يبڀٌ إش ضآٖ بينذشن قًبذ٘ ٚمل ٜػنؿذط يينكذٌ ..يبڀًذ ١مل ذـٹ
ٓ٘ ؾ ٦ٝڄٚ ،بكٝت عًك١ڄ يٓؿػٗ  ٚب ٗ ز ٕٚإٔ تنػري  َٜٛڄ.
ذذ ٌٖ َٔ يك ٛل ينػً ِٝبإٔ يطٜ ٖٓ ٞ٥ ٚػذٌ غريت٘ يص تَ ١ٝذٔ
أَ . ّ ٜين١؟ ..ذنٔ يين٬ق ت ؽن نذ ٞيرب٦ٜذٜٚ ،١ػذنينٝس أخڀذ  ً ٙ٤غذب ڄ
ْؿػ٘.
ٖٓذ ذ ٫سكنذ ذتٴ ْنؿ نذ ذ١ڄ خؿٝؿذ ذ١ڄ َؿ د٦ذذذ ،١بذذذٌ ٚض ذذذس٠ڄ َػذذذت دًػذذذ١
َهذذٝؿيت ..ثذذذِ إْٗذذ ذذذسيت َذذذٔ دًػذذنٗ ٚق يذذذت ٖٚذذذ ٞدذذذسم ؿن ٚدٗذذذٞ
ب ْع ز
ذذ َٔ أ ٜٔأتنو ٖص ٙيؿهط٠؟ غري٠څ ش ت َ !١ٝأبينسى ٔ حلكٝك!١
ذذذذ  ٫أ ًذذِٖ ..ذذ ٛؾذذينٛض ٟيذذص تٚ ٞسػذ ٚ ،ضضنذ يڀطٜكذذ ١يٛدس ْٝذذ١
ؽنذذذ٪ثط ٠يذذذيت تذذذ ٬بٗذ ذ يط سذذذٌ أَذ ذ َ ٞيؿكذذذٌ ٭ٚ ..ٍٚنذذذصيو بينذذذض
ينؿ بٗ ت ..يط  ٟٚؿن نً ١ٝٯز ل َ ٖٛٚػطّٷ بهن ب ١يككل.
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ذذذذ غذذص د١څ إٔ ْنذذ ِٖٛتٛسذذس يه ت ذ بأبڀ ذ ٍ ؾدكذذ ٝت٘ ،نذذِ ٖذذٛ
َهذذشوڅ إٔ ٜيننكذذس غنٗذذٛض ٟأْ ذ أَ ثذذٌ ٭ز ٚض يذذيت أ٩ز ٜٗذ ٚ ..سنذذ ٢يذذٛ
غنينٌُ ظٚد ٞبينض خرب ت س ٝت٘ ؿن بٓ  ٤٭سس خ أْ ٚكٌ ؾدك١ٝٺ ضآٖذ
إصن يٛضم ببينض قؿ تٗ ؾإٕ َٔ ڀأ ينينُ ..ِٝن ..٬يه تذ ٖٓذ ٫
ذنه ٞقك ١س ٝت٘ ..ثِ إٕ ظٚد ٞخطٜر نً ١ٝيؿًػؿ.١
ت ذذذٔ غذذذط
َٚذذذع أْذ ذ مل أقنٓذذذع طن َذ ذ ڄ ضنػذذذٛغ تٗ ؾذذذإْ تػذ ذ ٤ي ٴ
ْع دٗ ٚ ،ضضن ن ٕ ْع دٗ شيو َٖ ٛذ غذطل يؿذو إصن قًذيب ..ثذِ
إٕ يط ٜ ٟٚين ٚز َٓ د ت٘
ٖ ٛش حل حلكٝك ..ٞيص ٟذنطَو َٔ يٓ ّٛإش تٴهذش ٞس ٝتذو
ٚخٜ ٍ ٝككننو أؾس غنذ ڄٚ ٫ضْ َٚػذ ٝڄَ ١ذٔ ٭سذ ..ّ٬تؿذن ٝٓٝذو ًٝذ١
يً ٌٝؿن ض ٺ خؿ ١ٝإٔ رننڀـ ؾدلٷ آخط قًبٗ َٓو ،أ ٚإٔ تهذشو
ؿن غ ٝبذذو َذذٔ ؾه ٖذذ١ٺ ؽنٓذذ ؾؼ ...أْذذتٳ َٗذذٚٛؽٷ طن َذذ ڄ بٗذذ  ..ؾنػذذٛؽٷ
َٚػهٕٛٷ بطٚسٗ  ..تًو يذيت تذطقل نُذ يذ ٛن ْذت ٚسذسٖ ٚ ،تػذ
بكٛتٺ أدـٻ ؾ كنٝع نُ ي ٛيٓؿػٗ تهشو َذٔ أؾذ٤ ٝٳ خؿٝذ١ٺ ٜ ٫ؿُٗٗذ
غريٖ  ٖٞ ..٭ؾس ؿ١ٜٛڄ َٔ ؾط ؾ ٚ ١٭نجط بٝين١ٝڄ َٔ ظٖط٠ٺ بط.))١ٜ
تٓٗذذست ٚأْذ أقذذطأ تًذذو يػذذڀٛض َػذذنينٝسڄ شنذذط ٣خڀٝذذبيت يػ نذذب١
ز  ُ٥ڄ ..يين بػ ٚ ١ؽنُٗ ١َٛأبسڄ َٔ ؾ. َ ٤ٞ
شيو حل يص ٟدنينًو َػنينس ڄ يؿينٌ أ ٟؾذ٤ٞٺ ٖذَ ٛذ أقذ ب ،
ن ؽنطض! أ ٟؾ ..٤ٞسن ٢يً ٛبت َ إٔ أيك ٞبٓؿػ َٔ ٞس ؾ ١هل ١ٜٚ
ُذس ڄ إٔ أقذ ّٛبأؾذ٤ ٝٺ ًطدذ١ٺ ٚسنذ٢
يؿينًت ز ٕٚتطزٸ ز ..سن ٢ي ٛأَطت
َٗ ..١ٓٝأخنًؼ ؽن ٍ ٭دًٗ  ًٗٝ َ ..إ ٫إٔ تڀً  ..يهٓٗ  ٫تك بً إ٫
بينهؼ حل حلكٝك ٖٛٚ ..ٞيٝؼ يهط ٖٝذٚ ١إظنذ يَ٬بذ  ٠٫ؽنڀًكذ١
 ٚسّ ٫نرت خ يه ٌَ ..طن َ ڄ نُ ْين ٌَ ؽنػٓشن  ٚ٭ ؿ ٍ!)).
ٚقس َٓ ْنُ  ْ٩يٓذ ز ٟيككذ ١يككذري ٠ؾطقذ ڄ نذجري٠ڄ يًكذ  ٤ت
 ٚيٓك ؾ ذ ت ؽننهذذطضٚ ..٠قذذس بذذسأت َذذٔ خ٬هل ذ ت٬سكن ذ ٚتٓكنذذط يًُذذط٠
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٭ٚصن ؿن ٚدٗٚ ،ٞيٝؼ ن يػ بل سشن ن زت إٔ تٛد٘ يذ٬َ ٞسكنذ تٺ
َ ٖٞٚ ١تنج ٤ل ٚتٓكنط إي ٞأ ٟؾ٤ٞٺ آخط َ س ..ٟ
ٚمل أت ِٖٛحلكن١ڄ أْٗ طنكن أ ٚدنكطْ ..ٞن ْت ؿن ي ٛقع َٔ ْٛع
يؿن ٝت ي ٞ٥٬دنًٗٔ أْٛ ٟعڈ َٔ يطد ٍ ذنبزن ،بٌ ذنُٔ ن يؿط ؾ ت
بنًك  ١ٝ٥سن ٢ذنڀڀٔ ضس هلٔ ً ٢ظٖط٠ٺ َ ب يكسؾ..١
نذذِ طنٓٝذذت يذذ ٛأنذذ ٕٛأْذذ تًذذو يعٖذذط ٠تكنٛقنذذ ..١أْذذ بينٓذذ زٟ
ٚإقط ضٚ ٟنرب ،ٞ٥ ٜطنٓٝت ي ٛتؿ دَ ٦ط ڄ ٠بٓكنط ٠ؾ سك ..١يص ن ٕ
ً ٞإٔ أس ّٛسٛهل أ ٚ ٍٛقتٺ ؾنهٔ ػ ٖ سْٓ ٞذس حل دذ ١ؿن
يًشكن ١ؽنٓ غب..١
سشن ق ضس نٗ أخري ڄ َطتبه ڄ يب ٚضغذبيت ؿن ٫ضتبذ فن تهذٛضت
 ٖ ٓٝؿن ؾعع ٚتٛقؿت ٔ ٫بنػ ّ ثِ ق يت ؾ ٦ٝڄ ذٝب ڄ
ذذ يهٓو تػهٔ غطؾ١ڄ ب ٱدن ض!
ذذ شيو قش. ٝ
ذذ نٝـ تُٖٛت إٔ  ٚيس ٟيجط ٟت ؾلن عنهٔ إٔ عنٓشو أزْذ٢
ؾطق١؟
ٚضغِ شٖٛي ٞٯْ  َٔ ٞإد بنٗ يكطذن ١ؽنب ؾذطٚ ٠يهٓٗذ ن ْذت
أضسِ ََ ١٦ط َٔ ٠يطؾض ؽنڀًل أ ٚٱٖ ْ ٖٞ ..١إش ڄ  ٫تهطٖ ب ؽنڀًل
ٚيهٓٗ غنهع ؿن ٚدٗ ٞط ق ٚ ٌٝكب تٺ ن .ب ٍ.
ذذذذذ َنڀًبذ ذ ت حلٝذ ذ  ٠ؿن ي ٛقذذذع يٝػذذذت أَ ٖٚذ ذ ڄ ،بذذذٌ ٖذذذ ٞسكذ ذ ٥ل
ن يػذذٝـ ؽنػذذًـن ًذذ ٢يطق ذ لٚ ..يهذذٔ أؾذذهط ٖنُ َذذو  ٚطنذذو
ي٥٬ل..
ضزْذذ ٞد ٛبٗ ذ يب ذ ضز إصن قذذ ٛبٚ ٞيً ٛقذذع ٚأيكذذ ٢ب ؽن ذ  ٤ؽنذذجًر ؾذذٛم
ضأغذذ ،ٞإش إٔ طنذذً ٞذذ٫ ٢بٓذذ ١يٛسٝذذس ٠يٮضَذذٌ يجذذطٖ ٟذذٓ. ٛذذٕٛ
ؽنڀبل بين ..٘ٓٝثِ إْٗ غنُطت تهًُ ٚتس ب نإٔ ؾ ٦ٝڄ مل ٜهٔ،
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ٚتًذذو ٖذذ ٞقذذ ٠ٛيَ٬ب ذ  ..٠٫هذذؼ حل ذ طن َ ذ ڄ يذذص ٟدنينًذذو َؿذذطفن
حلػ غ ١ٝتٓٛؽ بشن قُ ١يٓؿٚ ٠ٛسهٝض ٫نن ٦ل.
غنُطت تكطأ ً ٞقككٗ يككري ٠ذذ ؽنن ٛنين ١ؿن ضأ ٜٞذذذ ؾذأْكنط
إي ٗٝبٛي٘ٺ َ ٚنٓ ٕڈ ُٝكځشن ٭ْٗ خكن بٗص ينهذطْ ..ِٜكنذط ٠يهًذ
ؽننينًل بك سب٘ٚ ،يهٔ ب نس ز َنكن ٖط ڄ بذإٔ دط سذ ٞقذس بذطأتٚ ..ؿن
يً ١ًٝش تٗ أْؿر  ١ًٝيً ٌٝذذ ز ٕٚغب ٺ َب ؾذط ذذذ بكذٛتٺ َهنذّٛڈ َذجري
يًؿؿك.١
ثِ إْ

ظؾؿت هل ْبأڄ ؿن يٓ زٚ ٟبينس

طدَ ٞب ؾط٠ڄ

ذذ يكس تؿكت َين ٞإسس ٣جمل٬ت ٭زب ٢ً ١ٝنن ب ١جمُ ٛذ١ٺ َذٔ
يككل تٓؿط َػًػً ١أغب ٝ ٛڄ ،ضنبًؼڈ َينكذ ..ٍٛثذِ إْذ غذأبسأ ًُذٞ
.سٜس قطٜب ڄ ..٭َٛض إش ڄ ؿن دػٔ.
ًٖت طن َ ڄ َككسٚ ٟأد بت ز ٕٚإٔ تنٓ ظٍ ب يٓكنط إصن ٚدٗٞ
رب كن ..ِٝيٝؼ يس ٟأزْ ٢ؾو ؿن إٔ أغًٛبو غٝينذ
ذذ خ ٷ
أْت َٖٛٛل.

يكذط ..٤

أؾهط ٚأْ أ ض ً ٢ؾؿيت ..أتػ  ٍ٤أسْ ٝذ ڄ إٕ نٓذتٹ تنذصنطٜٔ
مس ٞإش مل أمسين٘ أبس ڄ َٔ ؾؿنٝوٜ ..ذ إهلذ ..ٞتذطَ ٣ذ ْٗ ٜذٖ ١ذص ٭مل
ؽنذذربح؟ ض سذذت تٓكنذذط يذذَ ٞذذٔ خذذ ٍ٬ضَ ٛؾذذٗ ؽنٓڀبكذذٖٚ ١ذذ ٞتٗٓذذ ٦زٕٚ
نرت خٺ سكٝك.ٞ
يًٝنٗذ ضسذذت أبهذذَ ٞؿهذذط ڄ ؿن ًٖذذع إٔ عًٛقذ١ڄ نٗذذص٫ ٙبذذس أْٗ ذ
تنًك ٢ؿط تٺ َٔ طٚض يع ٚز يسضد ١أْٗ تٓػ َٔ ٢تكسّ َ َٔٚذ ظ ٍ
ؿن ٛض ينًُ .. ٝيؿط ؾ ١سعن ١يص نط ٠تٓػ ٢سن ٢يٛد ٚ ٙٛ٭مس ،٤
ؾٗ ٞإش ڄ د١ٺ يًنصنري ..قًت هل  َٜٛڄ بؿدط
ذذ يكس جنشت أٚصن قككٚ ،ٞقس قطضت جملً ١إٔ تسؾع أنجط ؾن
 ٚستَ ٖٛٚ ،بًؼٷ غري نبري يهٓ٘ ضضن ٜػري ضأٜو؟
ْؿذطت ن سه١ڄ
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ذذ يٝؼ ضأٚ ،ٜٞيهٔ ضأ ٚ ٟيس ..ٟإْ٘ نُ أخربتو دؿعٷ َٚذ ز..ٟ
ٚيهٔ  ٚقن ذذ َٔ ؾهًو ذذ ً ٢تصنري ٟبينطٚنو ..ؾأْ ؾ ضز ٠يبذ ٍ
ز٠ڄ قكريْ٫ ٠نب .ٙ
تنًُه حلري َٔ ٠ضزٚزٖ يػ َه ١يػطٜب ٚ ١ؽنٓڀك ١يطَ ز ١ٜييت
ـن بذشن يكذسٜل  ٚحلبٝذ ً ٚ .ذ ٞإٔ أبنػذِ
سبػن بٗذ  ،ؾأْذ ٯٕ ٚغذ څ
َنكن ٖط ڄ ب يَ٬ب  ٠٫سشن ٜػ ظهل أَ َ ٞآخطٴ أ ٚسنٜ ٢نكسّ ڀبنٗ ..
ذذ أبٛىٹ ؽنػهشنٜ ٫ ..سض ٟأْٛ ٟعڈ َٔ ينِٗ  ٚ٭ٚق ف تٴًككٗ ب٘
بٓن٘ أضزز ؿن َنين ض  َٜٛڄ ؿن ْ ز ٟيكك ٚ ..)١ي ٛقع إٔ يؿط ؾ ١حلط٠
ش أ ٟقط ضڈ ضنؿطزٖ  ،ي ٛأْٗ عَتٚ ..يهٔ ٯب ٤
يرب ١ٜق زض٠څ ً٢
ِٖ سذ٫ ١بٓ ١٭بس.١ٜ
تهنؿ ٞب يهشو عؿ١ٝڄ ٚدٗٗ بٝس! ٜٗ
 ٫عنهذذذٔ أبذذذس ڄ قذذذط ٖ ٠٤ذذذص ٙؽندًٛقذذذَٚ ،١ينطؾذذذ ١إٕ ن ْذذذت تٗذذذعٍ
بأدٛبنٗ أّ ٖ ٞد ز ..٠يهٔ ًٗٝذ إزض ى َذس ٣دذسٜيت ٚإقذط ض ..ٟأْذ
هػٗ  ٫أَعح ..ثِ إْ ضززت َط٠ڄ
غأبسأ بهن ب ١ض١ٜ ٚٺ َػًػً ١جملً١ٺ طبٚ ،١ٝأٚي٦و ٜسؾين ٕٛب يس٫ٚض.
ؾنشت  ٗٝٓٝق ١ً٥ڄ ب ٖنُ ّ
ذذ تػطْ٬َ ٞسكن ١ؾ٦ٝشن ..أْو تػري ضنج بط٠ٺ إصن ٭َ ّٚ ،أْو أٜه ڄ
 ٫ت٦ٝؼٵ َ ..
ن ٕ  ٚيسٖ قس ضآْ ٞسَ ٠ط تٺ ؿن َ .ين ٚ ١يٓ ز ٟ٭زبْٚ ،ٞكنط
إيٞٻ َط ض ڄ رب ظد ز غذ ٝضت٘ يؿ ضٖذ ،١د ْبٝذ ڄ ن بٓنذ٘ طن َذ ڄ ٚ .يهٗذٌ
يٛغ ِٝضَ ز ٟيؿينط َج ٍٷ يٮضٌَ خ  ٥٭ٌَ ٜنكذسّ ؿن يينُذط بػذط ١ٺ
َؿ د ..١٦قً ٌٝيه ّ٬ؾننينضٷ غ يب ڄ َع َػ ش١ٺ َٔ حلذعٕ ٫ ٚنن٦ذ ل
يـن تين يٚ ..٘ٝقس ٚد٘ ي ٞذذ ٓس حل د ١ؾكذـن ذذذ نًُذ١ڄ أ ٚنًُذنشن،
 ًَ ٚطن َ ڄ َين ًَن٘ حلؿط٠ٺ د ّٛس ٍٛيٓ ؾص.٠
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َذذذٔ ؽنٗذذذِ زَٚذ ذ ڄ َ٬سكنذذذ ١يذذذط بـن ؿذذذ ٞبذذذشن ٭بٓذ ذ  ٚ ٤ٯبذ ذ  ٤إش
ٜنؿذ ضن ٕٛيبٝذذت  ٚهلذذ ٚ ٤ ٛؽنٛضثذ تٚ ..ضغذذِ غنذ ٍ ٭ْجذذٚ ٢نذذشه ت
يؿذذذب ل  ٚهلذذذعٍ ؾذذذإٕ هلُذ ذ ش ت يذذذطأؽ ؽننين يٝذذذ ٚ ١٭ؾهذ ذ ض يينًُٝذذذ١
 ٚ٭س غٝؼ  .ؾ ،١ؾن ت ٞإش ڄ بٓ ١أب. ٗٝ
نذصيو َؿٝذسٷ ننؿذ ف إٔ ؽندًذٛم يطقٝذل ٭ثذذري ٟيذص ٟأسببذذت
 ٚيذص ٟبذذع خٝذ ٫ت ٚ ٞضتػذِ ؿن ؾهذ  ٞ٥أْذذٗ ٢ذتٖ ،ذذ ٛؿن حلكٝكذذ١
عًٛمٷ  ٚقينٞٷ أضن ٞب ضعٷ ؿن حلػ ب ت ؾلٷ يًرتف..
 َٚن ٕ أ َٔ ٟتًو ؽن٬سكن ت  ٚ٭ؾه ض ينجٓٝ

ٔ عَ.ٞ

أْ ًهّٛٷ ب يينسّ ٚقبض يطَٚ .. ٜذ حلذ ًذ ٢أٜذ ١سذ ٍ إٕ مل
ٜهٔ قطخ ڄ ١ؿن يينذسّ؟ ..نذِ نذ ت ؿن يؿهذ َٓ ٤ذص ٭ظٍ َجذٌ ٖذصٙ
يكطخ ت؟.))..

***
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ذذ  5ذذ
طنسزتٴ ً ٢٭ضٜهٚ ١قًت َػُض يينٓٝشن
ذذ حلػٔ حللن ،غٓٓكص أْ ٚأْتٹ ٖص ٙيط ٥ين ..١سط ّٷ إٔ تهٝع يٮبس
ٖص ٙيػڀٛض يٛدس ْ..١ٝ
بنػُت قب ح ي ٞز ٕٚإٔ تطز ..أنًُتٴ ثطثطتٞ
ذذذذ َذذٔ يينذ ٝذ إٔ ن ت ذ ٖذذص ٙيكذذؿش ت مل ٜينذذس َينٓ ذ  ..إٕ سذذط ض٠
يػڀٛض يذنًؿ ٚدٗذٚ ،ٞسكٝكذ ١يهًُذ ت ٚقذسقٗ ينًذ أتذ ِٖٛأْذ
ن تبٗ  َٓ َٔ ..مل رننذرب َجذٌ ٖذص ٙينذذ ضل؟ ثذِ إْذ َذسَ ٷٔ ٯٕ إش ٫
أقسض ً ٢إيك  ٤ؽندڀٛفن َٔ ٜس.ٟ
ذذذ تًذو ٖذَٝ ٞذع ٠يػذينس ..)ٟإْذ٘ َٜٛٓذو َػٓ ٝػذ ٝڄ ٜٚػذنٛيً ٞذذ٢
نْ ٝو..
نٓت قس تُٖٛت ي ١ًٖٛأْٗ تٛد٘ ي١ٜ ٓ ٞڄ خ قٚ ١أْذ أ ذبٗذ إش
تكطؾت َين ٞبڀبٝين ٍٛ ٖٞٚ ١ٝؿن ؽنه ٕ طٜذ١ٺ نأْٗذ ٚسذسٖ  ..إصن
إٔ دًػت أَ َٚ ٞض ست طَ ٟه ؽن تٗذ يػذطٜين ١ؽنن٬سكذ ١ز ٕٚغذ بل
إْص ض ٚتك ٍٛأؾكنع ٭ؾ ٤ ٝز ٕٚدؿلن  ٖٞٚتڀً ٞأقن ؾط قسَ! ٗٝ
ثِ غأين نأْٗ تصنطت ٚدٛز ٟؾذأ٠
ذذ ٖ٘؟ أيسٜو أ ٟأؾه ض؟ أتينًِ َ غنهن ؟
ذذ أْ َ ظيت بينس ؿن بس  ١ٜيط.١ٜ ٚ
ثِ إٕ َطأ٠ڄ حن١ًٝڄ َنٛغڀ ١يينُط بجٛلٺ أغٛز ٖبڀت يػًِ َٔ يسٚض
يينًذذ ٟٛس ًَ ذ١ڄ سكٝب ذ١ڄ ..ضَكنٓ ذ بػُذذٛض حلكنذذنشن ثذذِ َهذذت ز ٕٚنًُ ذ١ٺ
 ٚسس.٠
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ل
ذذ ضضن نٓت أ ٝذٌ! يكذس ذرب يكذ ي ١عًذ ٛٷم قذ ض ٷّ غذ َض بجذ ٛٺ
َٚ ٌٜٛه ٢ز ٕٚنًُ ..١نُ ي َٔ ٛظَٔڈ آخط!
نشهت قب ح  ٖٞٚتع ٜهل تـ ٔ أشْٗٝ
ذذذ َذ أٚغذع خ ٝيذذو !..حنذٔ يػذٓ ٚسذسْ  ..ؿن ٖذذص يبٝذت أ ذ  ..مثذذ١
يڀب خ ٚ ١يؿػ ي ٚ ١ؽنُطنٚ ١آخط ٢ً ٕٚيس..ّ ٚ
ثِ ٚتأنٝسڄ يه َٗ٬زخٌ ً ٓٝؾذذأ٠ڄ يٓ ؾذط يػذٝس زغذٚ )ِٝقذس
ضتػذذُت ًذذٚ ٢دٗذذ٘ يؿذذشُ ٞتًذذو ٫بنػ ذ َ ١ي ٛثكذذ ١يهطٜٗذذ ١دذذت
يؿ ضل يهح..
ٚمل ٜنٓ ظٍ ب يهَ ّ٬ينذ٫ ..ٞسكنذت ؾكذـن أْذ٘ تينذطف إيذٞٻ إش نًُنذ٘
ؿن ؽن نَ ٔ ٞؿ ضٜينٚ ٞقس ضآْ ٞسَ ٠ط تٺ ؿن يس ض.
ن ٕ يطدٌ ٜعز ز ٚظْ ڄ بػط  ١ؾٝنػً ؾ ٘ٝد ْ ضدٌ ٭ ُ ٍ ًذ٢
ؾذذل ٭زل َطٖذذـ ٱسػذذ ؽَٚ ،ذذع يذذٛظٕ تذذأت ٞسبذذ ت يينذذطم ًذذ٢
.ذذبشن ٚدذذت ٱبذذـن ًَڀد ذ١ڄ يكُذذٝلٚ ،نذذصيو ٜػذذس ٚيكذذٛت أد ذـٻ
َبشٛس ڄ َٔ ينسخشن..
ٜك ٍٛيػٝس َط َٔ ٕ ٚبشن أْؿ ؽ يؿ ؾن٘
ذذ َبٝين ت ؽنطس ّٛتنكذ س َذ٪خطڄ ذذذ نطٜذ٘ٷ إٔ ٜهذڀط ؽنذط ٤يًُذٛت
ن ٞتعز ز ؾينبٝن٘.
تكٗك٘ قب ح بكٛتٺ س ز زقٝل
ذذ يػ ٤ٛحللن أ ٚحلػٔ حللنٜٓ ..بػ ٞإشڄ إٔ ْه ٕٛؿن غ ٜذ ١حلذصض
ٓس إ ٬قٓ يط ١ٜ ٚ٭خريٚ ..٠ؿن ي ٛقذع ٖذ ٞدذ١ٺ يذبينض ينؿذص ٜإش
مل ٜنػٔٻ يعٚد ٞإٔ ٜسخٌ ً ٗٝؽنػ ت٘ ٭خري ٠ؽنينن زٖٚ ..٠ذص ٙإشڄ َُٗذيت
ٯٕ ..إٔ أؾصبٗ صض.
ذذ ْينِ أضدٛىٹ ..نُ تين ًَشن
ش ت٘.

عف يكٝ

يجُشن ٫ ..تؿػس. ٜٗ

ذذ ب يڀبع ..نًُ تٷ قً ٖٓٚ ٖٓ ١ًٝى ..حلػٔ حللن أْ
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بٓ ١يٛغـن

ثِ إْ٘ ْكنط إي ٞحلكن١ڄ  ٚنين ڄ إقبين٘ ً ٢ؾؿن ٖٛٚ ٘ٝذنسثٗ
ذذ  ٚيػط ٚ ١ٜدب ..١أْتٹ تؿُٗشن بين ڄ..
ذذ ب ٬ؾو.
ثِ ْؿذذط ٫ثٓذ ٕ ؿن نذشه ٺَ ١ؿ د٦ذ ٺ ١ز ٕٚغذب ٺ  ٚنذ  ..بذس إٔ ؿن
دينبنُٗ ذ يهذذجري َذذٔ يهذذ ّ٬يذذص ٟنذذنِ بػذذب ٚدذذٛزًٖ ..ٟنُٗ ذ
ٚت بينت يكط ٠٤
ثِ إْ تكسَت حن ٖٛبؿدط س َ٬ڄ بٝسٚ ٟضق١
ذذ يكس ٚقينت يٝذ ّٛكذس ڄ َذع ْ ؾذ ڈط طبذ ٞ٭ٚصن ضٜ ٚذ تٖ ..ٞذ ٛش تذ٘
يصْ ٟؿط قكك ٞيككري.٠
بنػُت ٚ ٖ ٓٝتهٛضت ؾؿن ٖ َٚ ،ع ٫بنػ َ ١دطنت يؿ َ١
.ص ب ١دت  ٗٓٝيٝػط ٚ ٣ييت أ ڀت يٛدٗٗ غُٛن ڄ ٚد شب..١ٝ
ذذ أضْ ٞيينكس ٖٳنٳؿځت ببح).
غشبت يٛضٜك ت َ ٚق َت نطزٖ بين ٗٝٓٝثِ ٖنؿت ؾٛض ڄ
ذذ شيو َبًؼٷ ًرتّ..
ذذ ْينِ ..يكس ٚنينتٴ قسَ ٢ً ٞأ ٍٚيڀطٜذل ،ؾأْذ إش ڄ يػذت جمذطز
س ملڈ خ ٝي..ٞ
ذذذذ أض ٣شيذذو ..ت بينذذت بنػ ذ َنٗ يػ َهذذ. ١ص بذذٖٚ ١ذذ ٞتٓكنذذط إصن
٭ؾل).
ذذ أ ٫تط ٜٔ٭ ٕ ٚقس إٓ ن ٞأسسخ  ٚيسى؟..
بٌ ننؿت بإٔ ٖعت ننؿ ٗٝض ؾين١ڄ حلذ دبشن ..مل تهذٔ
مل
 ٚثك١ڄ ؾن تطٜس أ َٔ ٚضز ٠ؾينٌ أب. ٗٝ
ؿن يًشكنذذ ت يذذيت تبذذس ٚؾٗٝذذ ؾنذذ ت ٞغ َهذذ ڄ ١أغذذطم ؿن غذذ ٝڈٌ َذذٔ
ينػ ٫٩ت ٌٖ ..سْ ٞبٗع ي ٞضضن َٓؿط ڄ دػس ٜڄ؟ أّ أْ ٜذ تذط ٣أثذري
ًًَذذٗ ٚؾذذؿكن ٗ ؟ زٚز ٠يهن ذ تنكذذسّ ڀبذذ ١يينكذذؿٛض ٠حل ؽنذذًَْٛ ١ذذ١
٭دٓش!١
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ٖذذص ٙقذذب١ٝڅ تينؿذذل ؽنٛغذذٝك  ٚيذذطقل  ٚحلؿذذ٬ت  ٚيػذذؿطٚ ،تؿذذن
دٓ س ٗٝيًش ٚ ٠ ٝؽنػنكبٌ ًَٜٗٛ َٔ ..إٕ أثطتٴ مش٦ع ظٖ ٚتطززٖ ؟ أْ
 .ز يه ٝ٦قً ٌٝيه ّ٬ؽنؿهط يب سح ٔ َينٓ ٢يًش ٚ ٠ ٝؽنُٓٗو
أبذذس ڄ ؿن ي كذذط َ !٠٤ذذٔ  ٫دنٝذذس ؽنذذع ح أ ٚحلذذسٜح ٚيذذٔ ٜػذذس َٜٛ ٚذ ڄ جنذذِ
يػٗط ت أ ٚجملنُع ؽندًُ ..ٞسن ٢إْ  ٫أدٝس ْنك  ٤ؽن٬بذؼ ٚأؾػذس
بٗع يٚ ٞننؿ ٞؽنٓشٓٝنشن أ ٟث ٝلٺ أضتس! ٜٗ
ثِ أ ٛز ٭ْنؿٌ ْؿػ َٔ ٞسهٝض يٝأؽ  ٚيينص ل َؿهط ڄ يهٔ
٭نذذذس ز تنذذ ذ شل ،نُذ ذ يذذذ ٛأْٗذ ذ مل تطؾهذذذو َٜٛذ ذ ڄ قڀينٝذ ذ ڄ ٚنذ ذ ٕ
شيذذذذذذو بٛغذذذذذذينٗ  ..يكذذذذذذس تطنذذذذ ذتٵ ضغذذذذذذِ يينكبذذذذ ذ ت يبذذذذ ذ ل َ ٛضبذذذذ ذ ڄ
يسخٛيو.
ٯٕ ٚقذذس ضأت يذذطقِ ؽنهنذذٛل ًذذ ٢يينكذذس ٜٓبػذذْ ٞنٗ ذ ظ يؿطقذذ١
يػ حن ..١يكس نٓذتٴ زَٚذ ڄ دٳذسٵ ٜڄ ٓٝذس ڄ ٜٝ ٫ذ٦ؼٚ ،غذأؾينٌ َذ بٛغذينٞ
ٱقٓ ٗ ب يع ٚز َ َ ز َت غري َنأنس ..٠غأضد ٖٛإٕ تڀً ٭َط.
سذذذذشن دًػذذ ذتٴ ؿن ؽنٓذذذذعٍ يؿذذ ذ ضَ ٙذذذذع  ٚيذذذذسٖ ؾذذذذينطت ب ينهذذ ذ ٍ٩
ْ٫ ٚهُ ف ..ؿن غطؾ ١ؽنهنب ١غطقذتٴ ؿن نطغذٞڈ ٚثذريڈ دًذس ً ٟذ ڄ
بع  َٔ ١ً٥ ٖ ٔ٥خؿ يع ٕ َنٮت ب ؽنط دع يك ْ ١ْٝٛيػُٝه.١
ْكنذذط إيذذ ٞيهٗذذٌ ٭ْٝذذل ؿن بصينذذ٘ يػذذُ  ٚ ١ٜٚذذرب ظد ذ ز ْكن ضتذذ٘
يؿؿ ؾ ١ؿن مش٦ع ظ ..ضؾ ع س دب ٘ٝب غنػط ل  ٚينٛت ؾؿن ٚ ،ٙيػ ٕ س ي٘
ٜك ٫ ٍٛأؾِٗ سك ڄ َ ضأت ؾٝو بٓيت أ ٜٗيكُ.)٤ٞ
سنذذ ٢إْذذ٘ مل ٜهًذذـ ْؿػذذ٘ ٓ ذ  ٤ذذطح ٭غذذْ ..١ً٦كنذذط إيذذ ٞب ذ ظزض ٤
ٚنأْ٘ ٜٛؾو ً ٢ينكٚ ٪ٝقس د ٖس يطغِ ٝـ بنػذ َ١ٺ ًذٚ ٢دٗذ٘..
ٚأَ أْ ؾطست أتًينجِ.
ذذ أْ َذ ظيذت أتًُذؼ طٜكذ  ٞيًؿذٗطٚ ...٠نًذ ٞثكذ١څ بذإٔ٫ ...بذس إٔ
 ..أْ  ..ٖٞٚأ ٚأْ ٚسس ..ٟآٌَ إٔ ت ٛؾكً ٛذ٢
بٓنهِ سسثنهِ
إٔ...
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َ٪نسٷ إٔ تًو ؽنك بً ١ؽنكنهذب ١ن ْذت أقذين َك بًذ١ٺ ؿن سٝذ ت..ٞ
يكس تينطقتٴ ؾ ٗٝب ٬سسٚزٚ ،مل أ طف نٝـ أْٗ ٞغنً١ڄ  ٚسذس٫ ..٠بذس
أْ٘ ذننكطْ ٞٯٕ أنجط َٔ يػ بل..
سشن َ ز ٜڀٝل قرب ڄ ق ٍ بكٛتٺ ٖ ز ٨ز ٕٚإٔ ذن٘ٝٓٝ ٍٛ
ً. ١ًٝػ ١نأْ٘ ٜٓكنط إصن ٳٝٹٓ١ٺ ؿن َنشـ أ ٚإصن ن ١َٛقص ض.٠
ذذ ًٞٸ إٔ أنًِ بٓيتْ ..نٗت ؽنك بً.١
سشن ضأٜنٗ ؿن ي ّٛٝين ي ٞأٚؾهتٴ ًذْٝٗ٫ ٢ذ ضًُ ..ذتٴ أْذ مل
أتطى ْڀب ڄ دٝس ڄ يس ٚ ٣يسٖ ٫ضغنكط  ،ٞأْذ ؽننشذسض َذٔ يطٜذـ
يكط ٜيؿكري.
ت ً ٢يؿٛض إٔ  ٗٝٓٝقذس ػنطتذ  ،ضضنذ َذٔ يبهذ ًٝ ٤ذ١
٫سكن ٴ
يً ١ًٝيؿ ٥ن..١
عنهٔ  ٌٝؽنٓ قؿذ ١يين قذؿ ١يذيت ز ضت سذٛي ٞؿن ؽنٓذعٍ يؿدذِ
ي ١ًٝيب ضس ٫ٚ ،١ز  ٞإش ڄ يًػ ..ٍ ٪عنهٔ نصيو  ٌٝبينض يكشٕٛ
تهػذذطٚ ،بينذذض يهن ذ تٴطَذذ ٢ؿن يٛدذذ٘ ٚضضن ذ يٛغ ذ ز ت ..يٝذذن مل
أغب ؽنؿ نٌ يًذُٝع.
ذذ  ٫بأؽ ..يكس س ٚيتٴ د ٖس ڄٚ ،يهٔ بج ڄ..
ذذذذ يكذذس قذذطر ؿن ٚدٗذذ ٞأْ ذتٹ ق ذ١څ نأَذذو ب يهذذبـن) ..ثذذِ ْينذذن
ب حلُك  ٤غرتتهبشن ڀأ تً ٛٯخط سن ٢تٓنٗ ٞس ٝتو َجًٗ بب٪ؽ).
ض ؿت أضْب ١أْؿٗ  ٖٞٚتكٍٛ
ذذ نًُ ؾبٗ بأَْ ٞؿذطتٴ ؿن يبه  ٤تًك  ٝ٥ڄ ..إْ٘ ٜػنػٌ ْكڀ١
يهينـ ٖصَ ..ٙط ض ڄ ٚتهط ض ڄ.
ذذ أْ آغـ ..مل أقكس ينػب ؿن...
ذذذ سنذذ ٢إْذذ٘ ذذطم بأقذ بين٘ ًذ ٢قذذسغ ،ٞنُذذٔ ذنذ  ٍٚدذذطٜض
يينكٌ ٚسح ينؿهري بطأغٚ ،ٞز ْ ٞب ؽننٗٛض ٠قً ١ًٝيينكٌ ..يهٔ حلل
 ٜك ذ ٍ ..ضغذذِ ؾكن قنذذ ١أبذذ ٚ ٞذطؾنذذ٘ ؾٗذذٜ ٛكذذسؽ يسعنكط ٝذذ ٚ ١حلطٜذذ١
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يؿدك ..١ٝيكس أْْٗٛ ٢ب ١ظ ٝك٘ ؽنط ب ١بإٔ ق ٍ ٚؿن يٓٗ  ١ٜأْتٹ سط،٠
ٚيهذذٔ  ٫تينذذٛز ٟإصن ٖٓ ذ ب ن ٝذ١ڄ َػذذنػٝج ..١أْ ذتٹ سؿذذطتٹ ٚؿن حلؿذذط٠
تػنًكشن)!
مل أتٛقذذذع َڀًكذ ذ ڄ إٔ دُذذذط ٓٝذ ذ يًٝذذذ ٢٭دًذذذ ٞأ ٚإٔ تذذذس ؾع ذ ذ
ن د ٝضٖ ) إش مل أنٔ  َٜٛڄ شيو  ٝضٚ ..يٝؼ يس ٟأزْ ٢ؾو ؿن أْٗ
نػٳذت  ٚيذسٖ يؿكنٝذع جملذطز يينٓذ ز ٚإثبذ ت يذطأ،ٟ
ځ
 ٫دب  ..يكذس
 ٚٯٕ َ ز بإَه ْٗ يرت دع.
ذذ  ٫أؾِٗ!  َٚيٓنٝذ١؟ أْت سط٠څ ضن ش ؟..
ذذذذ عنهذذٔ نب ضْذذ إش ڄ ؿن سهذذِ ؽندڀذذٛبشن ..يكذذس أ ڀ ْذذ أبذذٞ
َب ضنن٘ بينس إٔ ؾنُو بأقصع يؿن ..ِ٥
نكست أْ مل أؾِٗ أ ٚمسينت خڀأڄ ..ضؾينتٴ حل دبشن ؿن غنػط ل
ز ٕٚإٔ أؾِٗ َينٓ ٢يًينٓٝشن يب نٝنشن.
يهٔ بنػ َ١ڄ َ نط٠ڄ ٚغذ١ُٝڄ أؾذطقت ؿن ٚدٗٗذ ن يؿذُؼ تبذعؽ
َٔ أؾل يؿذط أنست ي ٞقن  ..بس ٚدٗٗ غن٬ٝڄ دس ڄٚ ،قذس خنًڀذت
ؾٛق٘ ٫بنػ ََ ١ع يسَٛع))...

***
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ذذ  6ذذ
ضست بذسٚض ٟأ ٝذٌ يٛدذ٘ يبذ نٞٳ ش يينٝذٓشن تُذطتشن نبٝذ ض
يذذجًر ٚقذذس أؾذذطقت دذذت غَٛٝذذ٘ مشذذؼ بنػذ َ١ٺ دص بذذ ٚ ،١يؿذ َ ١دذذت
يينذذشن يٝػذذط ٣تنشذذطى ب غذذنُط ضڈ سػ ذ تين ذ بري يٛدذذ٘ ..ضتػذذِ بٛنذذٛح
يٛدذذ٘ .ذذص ل يكُذذط ٟأَ ذ َ ٞنذذس ٥ط٠ٺ َذذٓري ٚ ،٠يؿذذِ يذذسقٝل بؿذذؿن٘ٝ
يهذطظٜنشن ؽنهذٛضتشن ٚ ،يؿذذينط يذب ؽننُذٛز بكذذ٬تٺ َٓػذسي ١تكذذٌ
إصن يهنؿشن ..شيو يٛد٘ يص ٟؾسن  َٜٛڄ ضد٬ڄ َٝن ڄٚ ،يػت أؾِٗ نٝذـ
أض  ٙبٗص يٛنٛح  ٤٬. ٚسن ٢خ ٌٝي ٞأْذ أ ذطف ؾدكذ ٝڄ ٖذص ٙؽنذطأ٠
يػ َهذذ ١تػذذب ًذذ ٢قذذؿش ت ضٜ ٚذذ١ٺ ْ قكذذ ..١أسذذ  ٍٚبجذذ ڄ إٔ أ نكذذط
ش نطت ٞن ٞأننؿـ أ ٜٔضأٜنٗ .
ثِ ٜڀٌ ًٞٻ ٚد٘ٴ خڀٝبيت «ْٗ ٍ»ٚ ،قس غنينت نٌ ينٓ قه ت
ذذ نٝـ  ٫تنكٌ؟ َ يص ٟذنسخ؟
نين زتٗ تكنٗذط بينٝذٓشن َڀذطقنشن ؾذسٜست٫ ٞتػذ ع َينڀٝذْ ١ڀب ذ ڄ
بأْٗذ ذ مل تذذذِٓ ًٝذذذ ١يًٝذذذٌٚ ..أَذ ذ يٛدذذذ٘ ؾذذذأمسطٴ ٚؿن ٯٕ ش تذذذ٘ ؾذذذسٜس
يؿذذشٛلٚ ،ضغذذِ ٖذذع ٍ ؽنينكذذُشن  ٚكن ذ ّ يٛدذذ٘ ؾٗذذٚ ٞبػذذب نذذد َ١
حلٛض  ٚيٛضنشن يٝػت حن١ًٝڄ أبسڄَ ..طأ ٠ينٓ قه ت سك ڄ.
ن ْت ْٗ ٍ ؾسٜس . ٠شبٚ ١ٝقبٝش١ڄ ؿن ٯٕ ش ت٘! ٚشيو ٜيننُس ًذ٢
يٛقذذت َذذٔ يٝذذ ّٛأ ٚأ ٟتينذذبريڈ ٜطتػذذِ ًذذ ٢يٛدذذ٘ ً ٚذذ ٢أ ٟدذذع٤ٺ َٚذذٔ أٟ
ظ  ٜٚذ١ٺ إي ٗٝذ ْٓكنذذطٚ ...ؿن ي ٛقذذع ؾكذذس خذذنًـن سذذيب هل ذ  ٚجنذذص ب ٞيين ذ ضّ
بؿذذذينٛضڈ ُٝذ ذلڈ ب يؿذذذؿك ٚ ١يهةبذذذ ،١ؾذذذينٛضْ ذ ذ  ٙقڀذ ذ١ٺ د ٥ينذ ذ١ٺ ٖعًٜذذذ١
ينكڀٓ ٖذ َذٔ يؿذ ضعٚ ..أَذ ٖذ ٞؾًذِ تؿذؿل ًذ ٞبذسٚضٖ بذٌ ًذ ٢ش تٗذ
ؾكـن ٚب غنُط ض.
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ذذذذ  ٫أؾٗذذِ ..حنذذٔ ْ ٫نش ذ زخ أبذذسڄ! نٓ ذ ُْٗذذٌ حلذذسٜح ؿن ٭َذذٛض
ؽنُٗٚ ١خڀـن ؽنػنكبٌٚ ،أَ ٯٕ ؾْ ٬نهًِ سن ٢ؿن ين ٛؾ٘.
ذذذذ يػذذب أْ ذ أ ذذٝـ ٖذذص ٙ٭ ٜذ ّ ؽن ذ ڄ َ ٛظ ٜذ ڄ ..أْ ذ أ ذذٝـ بهذذٌ
دذذ ٛضس ٞؿن ضٜ ٚذ١ٺ سذذسثت ؿن ظَذٔڈ آخذذط يط٥ ٚذٞڈ أثذريڈ يذذسٖٚ ..ٟذذ ٞيٮغذذـ
ض١ٜ ٚڅ ْ قك ،١أ ٟأْٓ يٮغـ ئ ْينطف أبسڄ ْٗ ٜنٗ ٜٚ ..نًُه َٔ شيذو
ؾينٛضٷ ب يڀينٓ ١يينُٝك. ٚ ١طح  ٫عنهٔ ًٖ٘.
ٖعت ضأغٗ بؿِٗڈ ُٝل
ذذ يكس خربتٴ ٖص هلذط ٕ ؿن ؽن ن ٚ ٞسَ ٠ط ت ،نًُ ُْٗهذ ٳ
ت
ؿن يهن ب ٚ ١ٱبس ع ..أْ ييت قنٓٓت إٔ يػب ٖ ٛن يين ز ٠دٝبو يؿ ضؽ
إش  ٫تكسض ًذ ٢يٓعٖذ ت  ٚؽنڀذ ِ ..يكذس أخربتذو َذط ضڄ أْذ  ٫أنذرتخ
يًهُ ي ٝت.
ت هلذَ ٤ ٛذٔ ؾذؿيت ؿن ًَذٌ ..ن يينذ زَ ٠ذنٮت ٬قنٓذ ب ْينذس ّ
ْؿ د ٴ
يؿِٗ ٚغ ٤ٛين ٛقٌ ..ي ٫ ّٛٝأغنڀٝع ينٛنٚ ٝيػت أضغ ؿن .س ٍ.
ؿن بٝيت أ ٛز ؾٛضڄ إصن قذط  ٠٤يػذڀٛض يػ َهذ ١ؽنرت قكذ ١ؿن ييننُذ١
 ٚييت أؾينط بين٬قيت يٛثٝك ١بٗذ ٚببڀًٗٝذ ٚنذأْ أض قبُٗذ َذٔ َهذ ٕڈ
َ ذ  ،أ ٚإٔ ٬قنُٗ ذ طنػ ذ بينُذذل نأْٗ ذ ٬قذذ ١أبذذ ٞبذذأَ ..ٞأْذذع ٟٚؿن
سذطت ٞز ٕٚإٔ أتؿ ٙٛبهًُ١ٺ يطؾٝل غه
ري غن ٌٝئ أيبذح إٔ أقذشٛ
ن ٕ ٭َط أؾب٘ ضنعس ١أ ٚسًِڈ قك ڈ
َٓ٘ .حنٔ خڀٝب ٕ!!) ..ؿن نٌ َه ٕڈ ْن ٛث بؿ١ٺ ْٚكٗك٘ ز ٕٚتٛقذـ
ٜٚذذسٖ ب غذذنُط ض سذذ ٍٛشض ذذ ..ٞؾذذينٛضٷ ب يػ ذ ين ز ٠يين ضَذذ ١يينكذذً ١ٝذذ٢
ينكسٜل يؿطفن سٚ٬تٗ ٜٛ ٫ ..قكن َٓٗ إ ٫تكًب ت َع دٗذ ؽننهذطض٠
ٚسشن تنٛقـ ٔ ع بيت يػب ٺ ت ؾ٘ ،ؾأخنرب ث ْ١ٝڄ ي ٛقع ؽنطٜط ٚأضتس
يًػٓشن  ٛي ٞيينذ ف ؽنكؿط ٚ ٠ؽنٮ ٣ب ؽنڀ ضز ت  ٚحلطَ ٕ.
ٚغـن سًِ غين زت ٞأؽن أقسق ٚ ْ٤ظَٜ ْ٤٬نينذب ٕٛهلص يكط ٕ غري
تنٌُ ؾأؾهط َط ض ڄ ؿن نةب١
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ذذ آٙٺ ...بسٚض ٟيٝؼ يس ٟأزْ ٢ؾوٺ ؿن أْٗ  ٫دب ٚ ..ؿن ي ٛقع ؾأْ
نهذذذٌ أٚي٦ذذذو يٓكنذ ذ ض ٠حل غذذذس ٜٔأتػذ ذ  ٍ٤بػذذذط ٟمل  ٚؾكذذذت ًذذذ٢
خڀبيت! ٖٞ ..حلػٓ  ٤يجط ١ٜ٭ضغنكط  ١ٝيػذينٝس ٠يهذ سه ١أبذس ڄ..
يكس تٛقينت  ١ًٝغ ٸ َڀ ضزت ٞهل ٚتين غيت يڀ ١ًٜٛإٔ رنطز ً ٓٝؾذأ٠ڄ
َٔ سٝح ْ ٫سض ٟخ ٷ ثطٟپ ٚغ ِٝذنًُٗ َٔ ٚغڀٓ ؿن غ ٝض٠ٺ ؾ ضٖ..١
يهٔ شيو مل ذنسخ أبس ڄ!
ثِ إٕ أسس أقسق  ٓ٥ؽنؿرتنشن ذذ نذُٝع غ ضق ٞيؿطح ذذ أٜككن
َٔ غب تَ ٖ ٞػ ڄ ؿن أشْٞ
ذذذذ أْذذت ًذذل ..ؾن تذذو مل تٴدڀذ ؿن ؽن نذذ ٞأ ٚتڀًذ َذذط ض ڄ نُذ
ْنٛقع ؽنجًٗ  ..خڀب ٚ ١سس ٠أ ٚثٓنشن بطتشن ْنٗن نُ بسأت  ،ؿن غط١ٜٺ
ٚبٗس٤ٚٺ ت ّ.
مل أد ذ بذذٌ نؿذذطت ؿن مش٦ذذع ظٜ ٫ ..ينذذذب ينٗ ذ َؼ بٝذذح
ؽنهبٛت  ٚيؿ ٥ين ت يً ،١ُٝ٦يهٓ مل أ ل قرب ڄ ؿن ْنكن ض ؽنعٜس.
ذذذ أغذذط٠څ غطٜبذذ ١٭ ذ ٛض سكذ ڄ ..٭ل ٚضغذذِ ثط ٥ذ٘ َٓٚكنذذط ٙيكذذشٝ
ؽنطؾ٘ ٜين ْ ٞنُ قَ َٔ ٌٝطضڈ َعَٔڈ ه ٍٚ ،يصيو ضضن مل ٜه ؾ
نسى بهٌ َ أٚت َٔ ٞقٚ ..٠ٛأَذ ٭ّ ذذذ ٖٚذص ٖذ ٛ٭ٖذِ ذذذ ؾكٝذٌ إْٗذ
ْذذذت َذذذٔ يذذذس  ٤ثٓذذذ  ٞ٥يكڀذذذ  ..تنذذذأضد بذذذشن هلذذذٛؽ ٫ ٚنن٦ذذذ ل
ٚب يينهؼ ،ثِ إْٗ أْٗت س ٝتٗ بٝسٖ َٓص بهين ١أ ذ ..ّ ٛدط ذ١څ ٖ ً٥ذ١څ
بشن
َٔ ؽنػهٓ ت نُ مسينتٚ ..شيو َ ثٓ ٔ ٢ؾن تو ؿط ت
٫ٚغ ُٝأَٗ تِٜٗ َٔ ..طٜس ؾهٝش١ڄ نٗصٚ ٙغـن ٖذص ٙ٭غذط ٠إٕ نذ ٕ
بٛغين٘ ٓبٗ ؟ ثِ يؿهط ٠يػ ٥س ٠بإٔ ؽنطض يينكًٜ ٞػط ٟؿن ٭ڂغٳط!
بشن ٚدسخ يٓع ت.
 ٫عنهٔ إ ٫إٔ ف أَٗ ت
ذذ شيو ٜهؿ ٫ ..ٞأٚز مس ع أنجط َٔ شيو ..أتػ  ٍ٤إٕ نٓت تػ ض
غط ڄ َٔ سبٓ .
ثِ إْ

غأينٗ َط ٠بؿهٍٛ
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ذذ  ٖٞ َٚأقصع يؿن  ِ٥ييت ْينن

بٗ أبٛىٹ؟ ..أس إٔ أ ًِ.

ذذ ٚمل إث ض ٠ؽنؿ نٌ؟ ..أْت تٗ ٣ٛيٓهس!
ذذ ن ٞأؾٗذِ نٝذـ ٜٓكنذط إصن يطدذٌٚ ،نذصيو ٚغذڀٹو ؽندًُذٞ
بأنًُ٘..
ذذ  ٫أشنط ن شب١ڄ).
ثِ ٚبينس زق ٥ل ُٖػت بذٌ
ذذ ؾكريٷ نؿأض َ .عٚ ،شَ ٚكنٗطڈ نٝ٦

تهشو بكٛتٺ ٍ).

ذذ يهٓو  ٫تؿ ضن ٘ٓٝيطأ ٟأدبت ؿن ْع ز).
ذذ  ٫بين ڄ ..نُ أْ٘ رنذٌ َٔ يكنٗٛض َينوځ ًٓ ڄ..
ذذ ب ٬ؾو ..شيو َ تٛقينت! ببع ت٘ يؿ خطٚ ٠ضبڀذ ت يينٓذل  ٚيػذ ت
يجُ !١ٓٝشيو ؾدلٷ ٚضخ ٔ أغطت٘ نٌ ؾٚ ٤ٞمل ٜنين ْؿػ٘  َٜٛڄ.
ذذ شيو طن َ ڄ َ أؾ ض إي ..٘ٝحلكس يڀبك ..ٞإْ٘ رنؿ  ٙغطٜع ٜڄ..
ذذ يٝؼ قشٝش ڄ.
ذذ ثِ إْ٘ ْيننو ب ْ٫نٗ ظ..ٟ
ذذ شيو ٜهؿذ ..ٞؾًٝشذنؿلن ضن يذ٘ ..أْذ يذٔ أغذسَٜٛ ٚذ ڄ ضنجذٌ ثط ٥ذ٘،
ٚيهٔ ٜهؿ ٝيك ٍٛإْ ئ أسن د٘ ؿن ؾٚ ..٤ٞئ أتػَٓ ٍٛذ٘ قطؾذ ڄ
 ٚسس ڄ َ سٝٝت..
ذذ ؽنػأي ١يٝػت بنًو يبػ  ٫ ..١عنهٔ يًطدٌ ؽنػٔ إٔ ذنذنؿلن
ضن ي٘ إصن ٭بس..
َٔ تًو يًشكنٚ ١سن ٢يٓٗ  ١ٜؾينطت بًػذين١ٺ نًُذ ضأٜنذ٘ َذٔ دذط ٤
سنك ض ٙيْ ..ٞكنطت كسٺ إصن «بس٫ت٘» يجُ ١ٓٝؽنه ١ٜٛبينٓ ٚ ١ٜسطن ت٘
يسقٝك ١٭ضغنكط  ١ٝبؿهٌڈ َب يؼڇ ؾ ،٘ٝب ُٓٝيينن خًػ١ڄ ْكنط تذ٘
ؽنعزض.١ٜ
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 ٞأْذ  ٫ ..عنهذٔ أبذس ڄ إٔ أمسذ
ذذ ٚقـ ْ٫نٗذ ظٜٓ ٫ )ٟڀبذل ًذ ٸ
هلص ٙيهًُ ١بإٔ تكرتٕ بٚ ٞي ٛب هلُؼ أ.ٍ ٝ ٚ
ٚيهذذٔ ع ذ ٚؿن غذذط ٕ َ ذ دككذذت ..سذذشن غ ذ ؾطت إصن يهٜٛذذت
ؽنٓ ق ؿذذ ١يينكذذس َذذع ق ذ س يذذس ض ٚنذذصيو يينكذذٛز ؽنػذذنكبً ١ٝمل عنذذض
أغب ٕ ٛقبٌ إٔ تكً َٓٗ ضغ ي ١نص ض..
ذذ أضد ٛإٔ تػ ً  ..ؾًنٓؼٳ َ ب .. ٓٓٝيكس س ٚيتٴ إٔ أضزّ يؿذذ٠ٛ
ٚيهٔ بج ڄ ..يًنٓ ظٍ سسٚزٚ ،ضضن ن ٕ  ٚيسً ٟك ڄ ضغِ ؾذ دن٘.
َطت ؿن يػطب ًٞ ١أغ بٝعٷ َػُ ..١َٛآٙٺ َٔ شيو ٭ملَ ..ن ٖ ١ؾػذ
ڀب ٚ ١يهذ ٝع  ٚحلذري ٚ ٠يكذط ر ؽنهبذٛت ؿن يكنذ ..ّ٬نذْ ٞؿذؿ٢
ٜٓبػ ٞأ٫ٚڄ  ٫رت ف..
مل ذنسخ إٔ صب أسسٷ بڀ َ ٍٛؾينًت ٖص ٙؽنطأ ..٠أملٷ ن ٓذط
ؿن ضٚس ٞبٗص يينُل  ٚيٓؿ ش َ ٢ً ٚس ٣أ  ..ّ ٛنٌ شيو يؿس . ٚصل
ٚؿن يٓٗ ْ٫ ١ٜؿذ ض  ،نربنذ ڈٕ ٜػًذ ٞأ َ ٛذ ڄ ثذِ ٜٓبجذل ؾذذأ ..٠أبهذٞ
 ١ًٝي ٝيٚ ٞأتأٌَ ٚأنن خ ٛط قكري ٠تبًًٗ زَذ ٞ ٛثذِ  ٫أيبذح إٔ
أَعقٗ ..
أٖص إش ڄ ٖ ٛحل ؟ ..شيو يؿ ٤ٞؽنط ن ڀط ٜنٗسزْ َٔ نٌ
ظ ٜٚ ١ٜٚرتبل بٓ ؿن يكنّ٬؟ حلذ أؾذب٘ ؾذ٤ٞٺ ضنذطض ..نذينـٷ غذ سل
 ٫تٓنٗٚ ،ٞؿن يٓٗ  ١ٜدنطزى ب ينسضٜر َٔ س ٝتو ٜٚػذنٌ َٓذو
َٚن
ضٜٚس ڄ ضٜٚس ڄ أْؿ غو.
ْ َٚؿع حل ؟  ٚيٛقٛع ؽن٪مل ؿن حلؿط ٠ش تٗ ؽنط ٠تً ٛ٭خط ٣سن٢
دڀذذِ ٖ َنذذو ٚأنذذ ٬و ٚنط َنذذو ٜ ٫ٚينذذٛز ضنكذذسٚضى سنذذ ٢يٓكنذذط
يٛدٗو ؿن ؽنطآٚ ..٠سشن تبًذؼ أخذري ڄ حلذ حلكٝكذ ٚ ٞيؿذدل ؽنٓ غذ
تهنؿذذـ إٔ يذذٝؼ مثذذ ١ؿن قذذسضى بك ٝذ١څ َذذٔ قً ذ َذذٔ نجذذط ٠يٓذذسب ت
. ٚطٚح ..ؿن يٓٗ ٚ ١ٜبينس ْ ٍٛنكن ض تهنؿـ أْ٘ َ ز ضنكسٚضى إٔ
تينؿل إش أنشٝت دػس ڄ ؾ ضغ ڄ ..سشن أ ٛز إصن ي ٔ ٛأ ٓ ضغُ ڄ
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٭قسق  ٤ؽنؿرتنشنٚ ،أٖذطل َذٔ ؽنكذ ٖ ٞش تٗذ َٚك ذس حلذس ٥ل إش
ٜطتػذذذِ يذذذَ ٞذذذٔ سٝذذذح  ٫أز ض ٟخ ٝيٓذ ذ َينذ ذ ڄ ،بذذذصض ٗ سذذذ ٍٛشض ذذذٞ
ٚنشهنٗ ؽنبشٛس. ١ص ب ١ؿن ٭شٕ ؾنكينس ث ْ١ٝڄ يػك ١إصن سًك.))ٞ
بذذعؽ يذذ ٞؿن يكنذذٚ ّ٬دذذ٘ ڀٝبذذ ١قذذينب ١ؽنذذط ؽ بسق ذ١ٺ َصًٖذذٚ ...١إش
أ ز ينًؿ ظ طض بطْ َر تأبشن يط سٌ ؿن أضبينٝٓٝنذ٘ ضأٜنٗذ ؾذذأ٠ڄ أَذ َٞ
ً ٢يؿ ؾ ..١ن ْت تًو يؿ ب. ١ص ب ١ي ٛقؿ ١إصن د ْب٘ َط٠ڄ أ ٚثٓذنشن
َٔ بشن ؿط ت يكٛض تطتس ٟتٓٛض٠ڄ َٓكڀ ١بس٥ ٚط نذبريٚ ٠شض ٗذ سذٍٛ
شض ٘ ٚؾ َنٗ دت يينشن يٝػط ٫ ٣ڀ ٗ٦يينشن.
ن ْذذت ؿن ينًؿ ذ ظ طن َ ذ ڄ نُ ذ ًٝنٗ ذ ًٝذذ ١قط ٤تذذ ..ٞيٛدذذ٘ ش تذذ٘
 ٚيهذذذشه ١يكذ ذ زقَ ١ذذذٔ يكًذ ذ  ٚ ،يينٓٝذ ذ ٕ تٓػًكذ ذ ٕ َذذذٔ ؾذذذس ٠تػذ ذ ع
ب !
٫بنػ َ ...١يهٓٗ ٖص ٙؽنط ٠تٓكنط إي ٞأْ ب يص ت نُ يٛ
َٔ ٖٖ ٞص ٙؽنطأ َٚ ٠سكٝكنٗ ؟ ٚنٝـ مل أْنب٘ هل غ بك ڄ؟

***
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ذذ  7ذذ
تك ٝؽنُجً ١بكٛتٺ دص لٺ َكڀٓع ً ٢هل تـ
ذذ أضؾض ث ْ١ٝڄ ..يكذس قُٓذ ب ت زثذ ١ش تٗذ ؽنذط ٠ؽن نذ ..١ٝأْذ ؿن قُذ١
ٱسب فنٚ ،يهٔ  ٜعٜذع ..ٟيػذت أْذ َذٔ تًينذ زٚض ٭ّ ؿن غذ ٖذص ..
ٚيٝذذ قيتْ ٫ ..ذذذط ٣سٛيٓذذ نذذذجريڄ َذذذٔ ٭َٗذذ ت يؿذذذكط  ٚت يهشذذذ٬ٝت
َطتس ٜتٺ يبٓ .ٌٝ
ت بينذذت دًٛغذذ ٞؿن غطؾذذَ ١ينٝؿذذنٗ َٓنكنذذطڄ بكذذرب زٚض ٟت زثنٗذذ ..
ْ ٚنبٗذذذت إصن ضَٛؾذذذٗ يهجٝؿذذذ ١ؾذذذسٜس . ٠شبٝذذذ ١ؽنػُٛغذذذ ١ؿن نشذ ذٌڈ
نجٝذذـ ..يذذٝؼ ؿن ٖذذص ٙؽنذذطأ ٠ؾذذ٤ٞٷ  ٚس ذسٷ بٝينذذٚ ،ٞدذذت ٖذذص ٙ٭قٓينذذ١
 ٚؽنػ ذ سٝل نبذذ ٧أْجذذ ٢أخذذط ٣جمٗٛيذذٜ ١كذذين طنٝٝعٖ ذ ٜٓ ..بػذذ ٞتذذصنط
شيو.
ذذ شيو جمنُينٓ يٮغـ ٖٛٚ ..ش يػٔ تري ٢ً ..يؿ ؾ ١ؾكذـن إش
 ٫ذنريْذذذذ ٞغذذ ذ ؾدكذذذذ ٝڄٚ ،يذذذذٝؼ يذذذذس ٟأزْذذذذ ٢ؾذذ ذوٺ ؿن ؾذذذذهً ٞأٚ
إَه ْ ٝتٚ ..ٞيهٔ  ٫تًين َين ٞتًو يًينبذ ١ٱ ذط ٫ ..٤بذس إٔ ؿن يينُذٌ
زٚضڄ آخط..
 ٫عنهذذذٔ ٫غذذذنُ ع إصن ً زثذذذ ت ٯخذذذطً ٜٔذذذ ٢هلذذذ تـ ز ٕٚإٔ
تطتػذذِ ًذذ ٢يٛدذذ٘ تينذذبري تٷ خ قذذ ..١يسٖؿذذ ١أٖ٫ ٚنُذ ّ أ٫ ٚبنػذ ّ أٚ
س د ٷ َطؾٛعٷ٫ ،غَ ُٝط قب ١يبؿط يصٜ ٜٔنكطؾٜٚ ٕٛنهًُٚ ٕٛنذإٔ
ٚ ٫دٛز يٰخط َٔ ٜٔسٛهلِ..
خؿٝت إٔ تطتػِ ًذٚ ٢دٗذ ٞأؾهذ ض ..ٟؾهذطت ..يكذس
عٜعت ٞيػٔ تٝٸط َٔ ظَٔ ..ٌٜٛ
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ت ٜذ
ذ ٚظ ٹ

 ٫أزض ٟنذذِ ذذ ٍ قذذرب ..ٟن ْذذت ؽنذذطأ ٠دذذسم ؿن ٭ضض بٓكڀذذ ٺ١
 ٚسذذسٚ ٠نذذإٔ ًذذسثٗ َػذذنً ڈل ٓذذس قذذسَ ٚ ، ٗٝيٝذذس ٕ  ٫تنٛقؿ ذ ٕ ذذٔ
حلطن ٚ ١ينٓ ٚل ً ٢ػنٌ هل تـ ..ؿن يٓٗ  ١ٜقًت ٚقس ْؿس قربٟ
ذذ  ٚٯٕ أضد ٛإٔ ذربَ ٜذٔ ٖذ ٞب يذص ت بڀًذ ١يطٜ ٚذ ..١يذٝؼ يذسٟ
أزْ ٢ؾو ؿن أْو تينًُشن ؾدكٝنٗ ٚضضن طؾنٹٗ ؾدك ٝڄ..
يكذذذس غرتغذذذٌ ؽنطسذذذ ّٛؿن ٚقذذذـ ؾذ ذ َ ١خذذذسٖ ٭ٜػذذذط ٚؾذذذينطٖ
ؽننٛغذذـن ٬َٚبػذذٗ ؽنٓكڀذذ ٜٚ ١ق تٗذذ ؽنطتؿينذذ ١سذذ ٍٛيينٓذذلٚ ،قذذس ضأٜذذت
قذذٛضٖ ًذذ ٢ينًؿذ ظ ذذسَ ٠ذذط تٺ ضنذ ٜ ٫ذذسع جمذ ٫ڄ يًؿذذو ..بڀًذذ ١يطٜ ٚذذ١
عًٛمٷ سكٝكٞٷ َٔ حلِڈ ٚزّ..
ٖنؿذذت ٖٚذذ َ ٞذ تذذع ٍ ؾ ذ ضز ڄَ ٠ػذذنؿع ڄَ ٠ذذٔ  ٚذذأ ٠ؽنه ؽنذذ ١يڀًٜٛذذ١
ؽنهٓ١ٝ
ذذذذ أْذذت ؾهذذٛيٞپ سكذذ ڄ ٫ ،بذذٌ ؿًٝذذٞٷ َذذع ر نصب بذذ١ٺ  ٫تهذذٌ٫ ..
تهـ ٔ ٭ظٜع  ٚيينٛز ٠بينٓ زٺ يًٓكڀ ١ش تٗ ُٖ َ ..ذو أْذت ُذٔ ٜهنذ
ظٚدٞ؟ ٚمل  ٫تنين ٌَ َع يط ١ٜ ٚنينٌُڈ أزبَٓ ٞؿكٌڈ ٔ أ ٟؾذ٤ٞٺ آخذط؟
نأْ٘ ْلٷ زضغن٘ ؿن نً ١ٝٯز ل ٜٓٚبػَ ٞين .ن٘..
ذذ ؽنػأي ١يٝػت بٗص ينػڀ ٝأ ٚيبػ !١
ذذذذ ز ٕٚؾذذو! بذذٌ ٖذذ ٞؿن غ ٜذذ ١ينينكٝذذس ٫ ..تذذٓؼٳ أْذذو تهًذذِ ظٚدذذ١
يه تذ ش تٗذ  ..٭ضًَذذ ١يذذيت  ٫تطغذ ٯٕ ؿن ذذٛض ضن ٛنذذٝعڈ زقٝكذ١ٺ
سػ غ ٫ٚ ١ؿن ْبـ ؽن ن ٞؽن٪مل..
ذذذذ ذنذذسث قًذذيب أْ ذوٹ يػذتٹ بٗذذص ٙحلػ غذذ ١ٝؽنؿط ذذ ١يذذيت تذذع ُشن
ضززتٴ ؿن ْع ذ ذ ز) ..أّ أْذذذ٘ زٚضٷ آخذذذط تًينذذذبشن ًذذذ ٢ؽنػذذذطح؟ زٚض ٭ضًَذذذ١
.طذن ١ؽنؿذ١ ٛ؟.
ضؾينت س دبٚ ٗٝظ كت

س٠

ذذ أْت ٚق ..
ذذ ؾهطڄ..
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ذذ ي ٛإٔ يٛقت مل ٜس ُٖ يػشبت َٓو يطَٓ ١ٜ ٚص ظَذٔ ،ؾأْذت ٫
تينُذذٌ ؾذذ ٦ٝڄ غذذ ٣ٛينأَذذٌ  ٚينينذذ  ٚذذطح ٭غذذٚ ،١ً٦يػذذت أ ًذذِ إصن أٜذذٔ
ٜؿه ٞشيو نً٘؟ .ثِ أ ٟؾطمڈ ي ٛأْ ُٖػت ؿن أشْو بأ ٟنصب١؟ ٖٚذٌ
غنُٝع يهصل؟ ٖ ٞسبٝبن٘ أ ٚخڀٝبنذ٘ أ ٚظٚدنذَ٘ ..ذطأ٠څ ذربت س ٝتذ٘،
 ٖٛٚمل ٜهٔ ذذ نُ ًُن٘ ذذ ْ غه ڄ.
ذذذذ بذذٌ ظٚدنذذ٘ يػ ذ بك !١إْٗ ذ تنكذذطف ؿن يكذذٛض نعٚدذذ ..١تهذذشو
يًه َري َب ؾط٠ڄٚ ،تػطؽ أق بينٗ ُٝك ڄ ؿن شض ٘..
ذذذذ ْينذذِ ظٚدنذذ٘ يط سًذذ ..١نُذ تؿذ  !٤أْذ يػذتٴ يعٚدذذ ١٭ٚصن نُذ
ًُ ذتٳ ٚ ..ٯٕ َ ذضڇ َذذٔ ٖٓ ذ  ٚنن ذ ؾذذ ٦ٝڄ َ ذ  ..أ ٫ٚتهن ذ أ ٟؾذذ..٤ٞ
ؾكـن خ طن١څ َؿ د ١٦تٓٗ ٞيط ١ٜ ٚيًين ..١ٓٝظيع ٍٷ أ ٚسطٜلٷ أ َ ٚؾ ب٘..
ذذ أؾهطى ً ٢إد بنوٹٜ ..ػ سْ ٞسك ڄ إٔ أؾِٗ َ سسخ..
قًت شيو َٚهٝت قبٌ إٔ تڀًل ث ْ١ٝڄ نس ٟيػ ْٗ  .ضح.
ؿن يؿك ١ن ٕ تٛؾٝل ضؾٝل يػهٔ ذنعّ أغط ن٘ يًطس..ٌٝ
ٚقسٜك ٞؾ لٷ ؾننً٧ٷ ٚغ ِٝنبري يذطأؽ ز ٥ذِ ٫بنػذ ّ طنذ ت
ك ذ ب١ٝٺ ب يٝذذس ٫ ٜٔتنٛقذذـ ..ت ذ ضٜٓ ٠ؿذذذط ؾذذذأ٠ڄ بهذذشه١ٺ كذذبٚ ١ٝت ذ ض٠ڄ
ٜٓنـ أؾين ض ؾ ضب٘ أ ٚحلٝن٘ أٜ ٚػڀٚ ٞدٗ٘ بط سن٘ ..خ بن٘
ذذ تبس ٚقًك ڄ أنجط َٔ زتو ..أْتٳ  ٫تطغ ضضن ؿن تطى ؽنٓعٍ..
ذذ يكًل أَطٷ بٝين ..ٞقبٌ ظؾ ؿن ..إٓ أ ٕ ٚيع ٚز َٚ ،دس ٣ٚينأخري
إٕ ن ٕ شيو قسضْ غنٝين ڄ؟..
ذذ تسٖؿ سهُنو يبػٝڀ ٚ ،١غنػَ٬و ين ّ يًكسض..
ل  ٚذ ٝتذسٚض ٕ ب غذنُط ض
ت ي٘ ؿن نن٦ذ ٺ
ُٖػ ٴ
ؾأد ل

جذ ڄ ذٔ ؾذ ٞٺَ ٤ذ

ذذ ٜٓ ٫بػ ٞيًدڀب ١إٔ ته ٕٛأبس َ ..١ٜهلص خًكت ؾرت٠
ذذ ْينِ ٍ ْٗ ..تؿ ضنو يطأ ،ٟإٕ ن ٕ شيو َ تين ..
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ڀٛب.١

ذذ مل أقكس يػدطَٓ ١ٜوٚ ،يهذٔ ؾهذط ؿن إٔ يؿذك ١غذنػس ٚيذو
ب يه ٌَٚ ،إشڄ غٝدً ٛيو  ٫ ٛ.ش ڀ ٠ٛين ي.١ٝ
ذذ ٚنٝـ أزؾع أدط ٠يؿك ١ضنؿطزٟ؟ إٕ نٓذتٴ أْذ ؾكذريڄ ؾدڀٝذبيت
َينسَ ..١ثِ إْ  ٫أشنط إٔ خڀبنٓ ن ْت ؿن ّٜٛڈ َٔ ٭ ّ ٜضمس..١ٝ
ثِ أٖطل إصن نًُ ت٘ ٚغڀٛض ٙ٭يٝؿ ١يٓ به ١ب حل٠ ٝ
سشن مسينت َٔ قسٜكٓ ؽنؿرتى خرب يٛؾ  ٠ؽنؿ د ١٦يػطعن ٚ ٞيس
ي ،)٢ًٝمل أقسم أشْ ..ٞيكس بس ي ٞيطدٌ س ٜٛٝڄ َين ؾٚ ٢غ ُٝڄ َ خذ٬
بينض َ َ٬يهةب ١ؽنؿٗٚ ،١َٛقس صب ٚدٗ٘ ؽن نين يَ ٞط ض ڄ إش أ ذٌ
ً ٞب مش٦ع ظڈ سن ٢ؿن أس.َٞ٬
ي ّٛٝأقبشت يٚ ٢ًٝسٝس٠ڄ ،إ َٔ ٫بينض ٭ق ضل

ك.)ّٛ

مل ٜڀذذٌ بذذ ٞيذذنؿهري قبذذٌ إٔ أقذذطض ظ ٜضتٗ ذ  ..أقًكذذن
ٚأَعدنٗ ٚ ،خؿٝت إٔ تسؾينٗ يٛسس ٚ ٠يؿكس ٱٜص ْ ٤ؿػٗ .

ٖؿ ؾذذنٗ

ؿن َٓعهل يؿ ض ٙش ٟيسٚض ٜٔدًؼ قًذ١څ َذٔ ؽنينذع ٜٔضن٬بذؼ غذٛز ٤
ٚٚدٙٛٺ ق طن ١ؿن بٗ ٛيسٚض يػؿً ٞز ٕٚإٔ ٜهًِ أسسِٖ ٯخط.
نصيو ٚدست ْؿػ ٞد يػ ڄ ب ِٗٓٝغ ضق ڄ َجًذِٗ ؿن قذُت ؽنهذ ٕ
يجك ،ٌٝيهٔ أ ُ ق ٞن ْت تهذر ب ٭ؾهذ ض يكذ خب ..١ضسذت أتأَذٌ
ث ْ ٝڄ ١ؿن ص ل حل  ..شيذو يينذص ل يذصْ ٟػذنينصل ٚحنذ  ..تًذو يذطٜ
ييت تينكـ بٓ ٚدطنٓ سٝجُذ تؿذ ٚ ،٤تػذري ب غذنُط ضڈ قٛتٗذ  ٚذ ٙ
ٖبٛبٗ ٚ ..قس زؾينن ٖص ٙيط ٜي ّٛٝإصن ٖص ؽنه ٕ ٭دًؼ بشن ٖ٤٫٪
يػطب  ٤ز ٕٚغب ٺ  ٚن ..
سذذشن إٓ أ ٕ ٚيطسٝذذٌ مل أنذذٔ قذذس ؾذذ ٖستٗ بينذذس ..أخذذص يػطبذذ ٤
ٜٓػشب ٚ ٕٛسس ڄ تً ٛٯخط سن ٢ضست أطنًٌُ ؿن سطز..
ًُ ت أْٗ ٖٓ ى
ؾ ٦ٝڄ ٔ ٚدٛز..ٟ

ًؼ خًذـ أسذس ٭بذ ٛل ؽنػًكذٚ ،١ضضنذ  ٫تينًذِ
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قطضتٴ ؾذأ٠ڄ جمل ظؾ ،١ؾٓٗهتٴ بجك١ٺ نأٌٖ يبٝت ٚضست أ  ٍٛؿن
يػطف ًؿ ١ٝسن ٢تنٗ ؿن ؽنڀبذ  ٚقؿ١ڄ د زخ َطأ٠ڄ تڀٗ.ٛ
ت ًذ ٢يؿذٛض نٝذـ أس ذت بُٗذ
سشن ٚقينت ٖ ٓٝذ ًذ٫ ٞسكنذ ٴ
يس٥ ٚط يػٛز  ٚ ٤ػنطتذ َذٔ نجذط ٠يبهذ ٚ ،٤يهذٔ قنًنذ ضغذِ نذٌ
ؾ٤ٞٺ ؾسٜست٫ ٞتػ ع  ٚيكؿ ..٤
ضتػِ ًٚ ٢دٗٗ أ٫ٚڄ تينبري يسٖؿ ٚ ١يصٖ ٍٛيطٜ٩يت ،ثِ سٌٸ تينبري
يڀؿٌ حل ٥ط ين ْ ٘٥ينجط ً ٘ٝبينس إٔ أن ع يڀطٜل ظَٓ ڄ.
ض ست تكً ؾؿن ٖٞٚ ٗٝتك  ّٚبكينٛب١ٺ يطغب ١ؿن يبه  .٤ثذِ إْٗذ
ؾنشت شض  ٗٝؾذأ٠ڄ ْ ٚكن بؿسٖٚ ٠ذٗ ٞذـ ؿن بهذ ٤ٺ َطٜذط .زٕٚ
نًُ١ٺ  ٚسس٠ٺ أ ٚن ل ًُتٴ إٔ نذٌ َذ َهذ ٢قذس غؿذط ٚإٔ يينذص ب ت
ييت أض بن ٚأضقن قس ظنشت ٚغڂػًت طن َ ڄ بػٖ ٌٝص ٙيسَٛع ٚقذ٠ٛ
يينٓ م يؿسٜس!
بينس ؾٗط ٜٔطن َ ڄ تعٚدٓ !))

***
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ذذ  8ذذ
ٯٕ بسأت أؾِٗ.
ؽنطس ّٛإشڄ ذن  ٍٚإٔ ٜكل ً ٓٝبأغًٛلٺ ٖ ز٨ڈ َ ٛضل قك ١ظ ٚدذ٘
٭َ ٍٚع تًو ٭ْج ٢يؿط ؾ ٚ ١يص ٟصب٘ ذذ ٭غب لٺ ؾن ٢ذذ سبٗ .
أقذ ب يطنذ يينُٝذذل إش أزضنذذت أخذذريڄ ُذ أقذذطأ ..ن ْذذت هلذذذ١
يه ت ش ت١ٝڄ دسڄ أ٪َ ٚثط٠ڄ يسضد١ٺ ٜكين َينٗ تكسٜل أْذ٘ ٜهنذ ذٔ
ؾدلڈ آخط أ ٚأْ٘ رنرتع نٌ ٖص ٙ٭سس خ َٔ بٓ ت أؾه ض.ٙ
يهٔ إسػ غ ڄ ب يؿو أؾػس ً ٞض سيت َ ..ش ي ٛإٔ قب ح أيكت يٞ
بهصب ٺ ١أ ٟنصبذ ١نذ ٞتٓٗذ ٞشيذو .ذسٍ؟ إٕ ًذ ٞإٔ أتأنذس بٓؿػذ!ٞ
ٚؾدك ١ٝقب ح يٝػت َج ٫ڄ ي٬غنك َ ١أ ٚيكسم ..إْٗ ؾنجً١څ إصن يينكنذِ
بهٌ د ٛضسٗ ٚن ٖٞٚ .. ْٗ ٝته ز  ٫تينٝـ ؿن ي ٛقذع بذٌ ًذ ٢خؿذب١ٺ
ٞ
ْ َٔ ١ُٖٝٚػر خ ٝهل أغً يٛقذتٖٚ ..هذص زبذطت يكذ ٶَ ٤ذع ْ قذ ٺس أزبذ ڈ
َػٔ ٜرتزز أس ْ ٝڄ ًَ ٢كٗ ٢٭زب  ٤ؿن س ٞغ ضٚد.١
ن ٕ يػٝس حلػذٜ ٝكنٗذط ؿن ؽن نذَ ٞذط ضڄ ًذ ٢ؾ ؾذ ١ينًؿذ ظ،
ٚقس شًٖت سذشن ضأٜنذ٘ إش تكذسّ ؿن يػذٔ بػذط ١ٺ خ ٝيٝذ ..١بذست ينٝذس ت
ٚدٗ٘ ن ٭ضض يينڀؿ ٢ؽننؿكك..١
ٚض ح يطدٌ دن ٔ ٝأغً٦يت َطتس ٜڄ ذذ يػب ٺ َ ذذ بصي١ڄ ٚضبڀٓ ١ل،
ٚنأْ٘ ؿن يك ٤ٺ إ  َٞ٬آخط.
ذذذذ ْينذذِ طؾذذت يػذذينس ٟؾدكذذ ٝڄ ..يكذذس ينك ٓٝذ َذذط ضڄ ًذذ ٢ؾذذرت تٺ
َنب ذذسٚ ،٠يهذذٔ يذذٝؼ َذذ٪خطڄ إش غذذٝڀطت ظٚدنذذ٘ ٭خذذريً ٠ذذ ٢ؽنؿذذٗس
طن َ ڄ .يكس أبينست٘ يينكطب ١يؿكط  ٤بٝج ٓ ١غنٝين ڄ ٚ ،ي ٛقذع إٔ س ينذ٘
ن ْت تعز ز غ٤ٛڄ..
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ذذ ٔ أ ٟس ٍڈ تنهًِ؟..
ذذذذ أمل تينًذذِ؟ يؿذذطل ..ب ذ ت يطدذذٌ َذذ٪خطڄ ز ٥ذذِ يػذذهط ..سنذذ ٢أْذذ٘
دطى ؿن ز٥ ٚذط جملنُذع  ٚينهذطٚ ِٜؿن زَذ٘ ب غذنُط ض ْػذب څ ١نذ ًٝ٦څَ ١ذٔ
يهشٚ ،ٍٛمل ت٪ثط تًو يٓػب ١ؿن أز  ٘٥أ ٚيػن٘ٚ ،يهٓٗ قذبػت ٚدٗذ٘
ب حلُطٚ ٠ضمست بنػ َ ١ضن ػنك ٚ ٢ً ٤دٗ٘ تٓ ٚبت أس ْ ٝڄ َع ْٛبذ تٺ
َٔ هل ٝز  ٚيٓهس..
ذذذذ طؾذذت أْذذ٘ نذ ٕ ٜؿذذطلٚ ،يهذ مل أ ًذذِ إٔ ؽنؿذذهً ١ن ْذذت
بٗص ينكسّ!ٚ .يهٔ َ ش ٔ ظٚدن٘ ٭ٚصن؟ ٌٖ ..ن ْت أؾهٌ س ٫ڄ َذٔ
ؽنُجً١؟..
تٓشٓ سَ ٠ط تٺ ٜ ٖٛٚؿهذط قبذٌ إٔ دنٝذ  ..نذ ٕ ٜؿذينط بأُٖٝنذ٘
يككٚ ٣ٛنأْ٘ ٜكسّ ؾٗ ز٠ڄ يًن ضٜذ..
ذذ تككس ي٢ًٝ؟ ..يكس ق بًنٴٗ سَ ٠ط تٺ ؿن ؽن ن ٞيػ بط  ٫ٚأ ًِ َذ
سذذٌ بٗ ذ  ..أغً ذ قن ذ أْٗ ذ تٛؾٝذذت ؾذذذأ٠ڄ  ٫ٚأ ًذذِ َذذِٚ ،يهذذٔ «قذذب ح»
قنٗطت ؾذأ٠ڄ ؿن س ٝت٘ آْص ى ؾػڀينت مشػٗ ً ٢يكٛض ٠سن ٢أسطقذت
غنٝع ْ ٛس ٞس ٝت٘ ..أشنط أْٓ ينكَ ٓٝط٠ڄ ؿن يػبين ٝٓٝت ؿًذ١ٺ خ قذ١
ٚأُْٗ تؿ دط  ١ًٝحلؿٌ ذذ ي ٚ ٢ًٝيػينس ٟذذ سن ٢إْٗذ ذ زت إصن يبٝذت
ٚسسٖ بػ ٝض ٠أدط.٠
ذذ ٬ق١څ قؿ١څ إشڄ!
ذذ ٚب غنُط ضڈ ً ٢غنٝذع ٭يػذٓ٬ ..١ؾذ ت ؽنط بذ ٚ ١يؿذط م ثذِ مل
يؿٌُ ؽننهطض سن ٢ب ت سسٜح يٛغـن يؿ  ..يكس أس أسسُٖ ٯخط
ٚنطٖ٘ ؿن ٯٕ ش تٜ٘ ٫ٚ ،بذس ٚأُْٗذ قذسٸض يػذط ١ٜسذل قذسضٖ  ..ن ْذت
حل ٠ ٝهلُ َػطس ڄ ُٖ ؾٝذ٘ ؽنُذج ٕ٬يٛسٝذس ٕٚ ،مل ٜينذٔڇ ٯخذط ٕٚهلُذ
ؾ ٦ٝڄ..
ذذ أيسٜو قٛض٠څ هل ؟..
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ذذ ٚيٹِٳ ٜهٓ ٕٛس ٟهل قٛض٠؟ أخربتو أْٓ مل ْهٔ أقسق ٖٞٚ ،٤
مل تطغ ؿن قس ق ١أسس ،..يهٓ َ ظيذت أشنذط ٚدٗٗذ ؽنُنًذ ٧ؽنذٓري
ٚنشهنٗ ض ٥ين ١ٱؾط م  ٗٝٓٝ ٚيينػًٝنشن يذط ٥يننشن ؾذٛم ؾذ َ ١ذس
..١ًُٝ.
ثِ أخصت تًو يين٬قذ ١يين قذؿ ١بذشن ؾدكذشن َٝذنشن تذ٪ضق أنجذط
ٚأنجطٚ ،تؿسْ ٞإي ٗٝبك٠ٛٺ دب ض ٠ن يطَ ٍ ؽننشطن َٔٚ ..١عنهذٔ إٔ
ٜػ سْ ٞأنجط َٔ قب ح؟ ..سشن غأينٗ ٖعت ضأغٗ ؿن ٓ ز
ذذ  ٫أ ًِ ..مل أ ذطف ظٚدنذ٘ ٭ٚصن ؾدكذ ٝڄ ٫ ..تػذأي
َٔ ؾهًو..

ٓٗذ ث ْٝذ١ڄ

ذذذذ  ًٝ ٫ذوٹ ..أؾذذهط أْ ذوٹ ٚنذذينن ًذذ ٢بس ٜذذ ١يڀطٜذذل ..مثذذ ١ز َٚذ ڄ
آخط ٕٚطؾ نًَُٗٚ ، ُٗٝيت إٔ أ جط ً ٢أٚي٦و..
بػت قب ح ؾه قت ًُٝ. ٖ ٓٝن ٕ ،ثِ إْٗ ٖنؿت
ذذ  ٚٯٕ ؾًنأشٕ ي ..ٞيس ٟظ ٜض٠څ خ قٚ ١أضغ ؿن إٔ أنٚ ٕٛسس.ٟ
َٔ ي ٛن إٔ تڀؿً ٞقس بسأ ٜع ذٗ ..
خ ضز ؽنبٓ ٢ضأٜت يٓ ؾط يػٝس َذط ..ٕ ٚنذسْ ْكذڀسّ بذبينض ٚمل
ٜينس ؾنهٓ ڄ إٔ ٜنذ ٌٖ أسسْ ٯخط ..نؿطتٴ ق ٬٥ڄ
ذذ يػٝس ٠قب ح ؿن ْنكن ضى..
نشو يطدٌ ببحٺ ٜ ٖٛٚؿنٌ ؾ ضب٘ يهجٝـ ق ٬٥ڄ
ذذ ٚأْ ٖٓ ن يين ز ٠قبٌ ؽن ٛذس َٛ ..نذٝع يينُذٌ بٓٓٝذ  ٫تٓنٗذ،ٞ
ٚض ٜ ٚت يط سٌ َ ظ يت ٭نجط َبٝين ڄ..
 ٫ز  ٞيًنربٜط! ذذ ؾهطت ذذ َ ش ٜؿينٌ ضدٌٷ َنعٚزٷ به ٌَ أْ قن٘
َٚينذذطٚفٷ بهجذذط ٠خ ْ ٝتذذ٘ ؿن َٓذذعٍ أضًَ ذ١ٺ بينذذس ين غذذين ١يذذ٬ٝڄ؟ َ ذ ش سذذٌ
ب يين مل؟ تط ٣إصن َ ش ٜطَ ٞيجينً ؟ ٖطٚيت بينٝسڄ ٚأْذ أؾذينط بذ ينكعظ َذٔ
يطدٌ..
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ٚضسذذت أقذذطأ نًُذذ ت يػذذينسٚٚ ،ٟززت يذذ ٛنًُنذذ٘ ٚأخربتذذ٘ ُذذ
ذنسخ ؿن َٓعي٘!
َٓذذص يٝذذ ّٛ٭ ٍٚضسذذت أتينذذطف إصن تؿ قذذ ٌٝسٜذذس ٠ؿن ؾدكذذ١ٝ
سبٝذذبيت مل أ طؾٗ ذ غ ذ بك ڄٚ ،يهذذٔ َٗ ذ٬ڄ ..ضضن ذ طؾ ذتٴ نذذٌ ؾذذ٤ٞٺ،
يهٓ تين َٝت ٔ حلك ٥ل يػ ينٚ ١تًو غؿ  ٠ٚيينؿل.
ٯٕ بع ٚدٓ ضضن ٜطت ح حل أٜٗ ٚسأ ..يكس بًذؼ سبٓذ ضضنذ ًڀنذ٘
٭خري ٠إش إٓ ي٘ ٯٕ إٔ ٜطنٔ ٜٚػرت ٜبينس ذ ٍٛيينذص لٚ ..يهذٔ َذ
أقٌ َ طؾت!
مل تٗنِ سبٝبيت نذجري ڄ بذ هلُؼ  ٚيػذعٍ  ٚيًُػذ ت ..ن ْذت بينٝذس٠
ؽنٓذذ ٍٚ ،ن ْذذت قب٬تذذذ ٞتذذجري ؾٗٝذذ ضغبذذ١ڄ ضَذذ١ڄ ب يهذذشو ٚنذذذأْ
أزغسغٗ  ..تكٗك٘ َط ض ڄ ق ١ً٥
ذذ شقٓو غري َؿصب..١
ٖٚهص ؾينطت بإٔ يٓ ض ؽنؿنينً ١ؿن قسضَٓ ٟص أ  ّ ٛذذذ  ٚيذيت إٓ
أ ٕ ٚإؼن زٖ ذ ذذذذ َ ذ ظ يذذت تًنٗ ذ ؿن أ ُ ذ قٚ ٞإٕ بكذذ٠ٛٺ أنذذينـٜٓ ..بػذذٞ
إ ڀ ذ  ٤يًٝذذَ ٢عٜذذس ڄ َذذٔ يٛقذذت ينذذنُهٔ َذذٔ إغذذك فن حلذذ ٛدعٜٓ ..بػذذٞ
تصنط إٔ ٖص ٙؽندًٛق ١يٛسٝس ٠طن َ ڄ ؿن يين مل قس ؾكست ين ٖٛيكطٜ
يٛسٝس حلكٝك ٞؿن س ٝتٗ .
ٚيه ذ إش أْكنذذط إي ٗٝذ  ٫أض ٣أثذذط ڄ يًنذذأثط أ٫ ٚنن ٦ذ ل ..ن ْذذت
ظ ٚديت تهشو َٔ نٌ قًبٗ ٚ ..تبس ٚؾسٜس ٠يػذين ز ٠سنذ ٢يجُ يذَ ١ذٔ
أَذذٛضڈ َنٓ ٖٝذ١ٺ ؿن يكذذػط  ٚينؿ ٖذذ ،١بذذٌ تذذٓػُؼ ن ٭ ؿذ ٍ ؿن َؿ ذ غٌ
قب ١ْٝ ٝطنٮ بٗ ٚقنٗ ٚن ْٗ ٝنذُع أ س زٺ َٔ جمل٬ت يكسعن ١أٚ
يج ٝل ؽنػنينًُ ١أ ٚقط  ٠٤قكل ٭ ؿ ٍ أَ ٚڀ ضز ٠يؿط ؾ ت بؿبه١ٺ
نبري٠ٺ ؿن سسٜكَٓ ١عيٓ ؽنرت َٝذ ١ذذذ ٖٚذ ٛب ؽنٓ غذب ١بٝذت  ٚيذسٖ يط سذٌ
َٓٚعٍ ؿٛينٗ ..
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م َػذشٛض٠ڄ َذأخٛش٠ڄ بُٓٝذ أْنكنذط أْذ ؿن
تينٝـ ي ٢ًٝؿن ؽنٗ
ظ ١ٜٚٺ َ خ ضز شيو يهذ ٕٛيكذػري ب ْنكنذ ض إٔ تؿذن يذ ٞيبذ ل ز ٕٚإٔ
ٜبس ٚأْٗ ت٬سلن ٚدذٛز ..ٟأْذ َهُذٌٷ يًكذٛضٚ ٠سػذ  ..نٓذت ٱ ذ ض
ضد ٞيًكٛض ١ًُٝ. ٠ز خً٘..
ثذذِ تػ ذ ٤يتٴ  َٜٛذ ڄ ؿن خؿذذ١ٝٺ إٕ ن ْذذت أسبذذن  َٜٛذ ڄ ٚيذذ ٛيسقٝك ذ ٺ١
 ٚسس ،٠يهٓ أْنب٘ ٯٕ إصن أْٗ ضضن غري ق زض٠ٺ ً ٢حل  ...سذ أٟ
عًٛم! ..٭ ؿ ٍ ٜ ٫ينؿذك ٕٛإ ٫ش ٚتٗذِ ْٚذع ٚتِٗ ..أيينذ بِٗ ٚسْ ٛٝذ تِٗ
٭يٝؿ..١
ٚإش ڄ غٝكسض هلص ٭مل ؽنػنينط إٔ ٜػنُط ٚي ٛذط ض٠ٺ أقذٌ ..أْذ ٯٕ
أدًؼ ز خٌ قذس ڈض نذبري ٺ ٠ؾذٛم ْذ ڈض ٖ ز٥ذٖٚ ،١هذص ضضنذ ٜٓهذر غنٝذع
يينؿ م ..أْذ أْهذر نذٌ ٜذ ٛڈّ ب ننؿذ ؾ ت٬َٚ ٞسكنذ ت ٚ ٞذط ض ٠٭مل
 ٚحلطَ ٕ.
ؿن َٓعٍ أقسق  ٓ٥ؽنؿرتنشن ضبٝع ٚضبذ ل)  ٚيذص ٜٔتعٚدذ بينذسْ
َب ؾط٠ڄ جنًؼ ؿن ظ ٜٚنشن َنب ستشن َٔ يػطؾ ،١نٌٷ ً ٢سس..٠
تبنػِ ًٝذ ١يٛقذت ز ٕٚإٔ تهًُذ نًُذ١ڄ  ٚسذسٚ ،٠ؿن ي ٛقذع ٫
تنؿ ٌ َين ٞإ ٫سشن أبس٬َ ٟسكن١ڄ كذٗ  ..أ ٟإ ذط ٤ٺ ًذ ٢ؾذينطٖ أٚ
َ٬بػٗ نؿٌٝٷ بإخط ز نشه١ٺ َٓٗ ؾٛض ڄ ٚسذسٜحٺ غذًؼڈ ٜنذسؾل َٓٗذ
ز ٕٚتٛقـ.
ٜٚط ق ضبٝع سريت ٞؾ ٛم ٚدٗ َٔ ٞظ ٜٚن٘ ببحٺ ٜ ٖٛٚبنػِ ..ن ٕ
قذسٜكٖ ٞذ ٛيذذصُٖ ٟذؼ َٜٛذ ڄ ؿن أشْذ ٞذذٔ َذطض أَٗذ ٚغط بذ ١أ ذذ ٛض
يين ٜ ..١ً٥ػُع ي ٞبين ٘ٝٓٝيػٛز ٚ ٜٔٚؾ ضب٘ يذسقٝل ٖٚذٜ ٛهذشو ٚيػذ ٕ
س ي٘ ٜكٍٛ
ذذ أخربتو ٚمل تكسق ..
ٚضضن
ذذ أْتٳ مل تط ؾ ٦ٝڄ بينس  ٜقسٜك..ٞ
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أضتينس ؾ ط ڄ ؾذأ٠ڄ نؿ ف سًكٚ ،ٞأْ أخؿذَ ٢ذٔ أْذ٘ نذ ٕ ًذ٢
سلڈ ثِ أؾهط
ذذ ضضن ن ٕ ذنػسْ ٫ ٞؾينٛض ٜڄ ز ٕٚإٔ ٜسض ٖٛ ..ٟيص ٟتعٚز ؾذأ ڄ٠
بينسٚ ٟز ٕٚغ بل إْص ضٚ ،ؾكـن سشن بسأت َين مل غين زت ٞتنه  َٔ ..ؿن
ظَط ٠٭قسق  ٤مل ٜكع  َٜٛڄ ؿن ٖ ٣ٛي٢ًٝ؟ ..ؾطٜهيت أْ ييت خن ضت
َؿهً ١إُٝ. ٔ ٟ ٜع..
أضَ ٞهل بٓكنذط ٺًَ ٠نُػذ ڄ يجكذ ٚ ١ينينذ ـ ؾذ ٬أدذس! أْكنذط ْ سٝنٗذ
٬
ؾأقڀسّ ب ٛٺ ٤غطٜذ ٺ بذ ضز ..دػذس ڄ مشينٝذ ڄ ن ينُ ثٝذٌ ٚٚدٗذ ڄ غنذ ٝڄ
ز خً٘ جمٛفٷ نطأؽ زَ١ٝٺ ؿن ظد ز يينطض)).

***
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ذذ  9ذذ
مثذذذذ ١أْذذ ذ ؽ عنذذذذنينِٗ ينذذذذصَط يسضدذذ ذ١ٺ رنؿذذذذَ ٕٛينٗذذ ذ ظ ٍ ٚأغذذذذب ل
يؿه.٣ٛ
سسم ٚد٘ ْٗ ٍ ٭مسط يؿ ن ٞب ٞبطٖ١ڄ َذٔ يٛقذت قبذٌ إٔ تٓڀًذل
ث ْ١ٝڄ ؿن يؿه ٣ٛؽنڂطٻ٠ٹ ،ن ْت غ نب١ڄ ؾين٬ڄ ٚجمطٚس.١
بس يذ ٞإٔ ٗٝٓٝذ ي ٛغذيننشن ًُٝ.ذنشن تذعز ز ٕ نذٌ ٜذ ٛڈّ تػذ ڄ،
ٚقس تأيكن يػ  ١نٓذُنشن أ ٚريتشن ؿن يًٝذٌ ،ضضنذ َذٔ خٝذ ٍ زَينذ١ٺ
ض ست تنه ثـ ؾٛقُٗ ..
ذذ يكس أخربتٳ تٛؾٝل أْو  ٫تؿهط س ي ٝڄ ؿن يع ٚز!
ذذ  ٫أشنط أْ قًت ي٘ شيوٖ ..عظت ضأغ٫ٚ ً ٞڄ ضغِ بنػ َ.)١
ذذذذ يكذذس أ ذذ ز ًذذ ٞنًُ تذذو بذذ حلطف ..سنذذ ٢إْذذو  ٫تذذصنط َنذذ٢
خڀبذذن ضمس ٝذ ڄ!! ثذذِ  ٫تؿنذذأ تػذذنينٌُ قنطٚؾذذو ؽن زٜذذ ١نينذذص ڈض يًنأدٝذذٌ
ُٝ ٚس يعَٔ ٓس حلكن١ٺ َين..١ٓٝ
أث ضت ؾؿن ٖ ؽنًنٜٛن ٕ يٮغؿٌ ؾؿكيت يينُٝك ،١يهٓ َذ نٓذت
ضغِ شيو ٭تٓ ظٍ أ ٚأنصل.
ذذ ي ٛقع أْٓ يػٓ عڀٛبشن بكؿ١ٺ ضمسٝذ ..١تؿُٗذشن َذ أ ذ  ..سؿذٌٷ
ٚخ رٷ ٬٥ ٚت..
ذذ يكس ق ٍ إْو  ٫تؿهط ؿن يع ٚز َڀًك ڄ ٫ ،ي ٫ٚ ّٛٝغسڄ ..ؾٗك ٴ
ت
َص ٛض٠ڄ َٔ نًُ ت٘ ْ ٚنبٗتٴ إصن إٔ ؾهط٫ ٠ضتبذ فن مل ڀذط يذو ًذ٢
ب ٍ ٫ ،ي ٫ٚ ّٛٝؿن ؽن ن.ٞ
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ذذذذ يػذذت أزض ٟأ ٟتؿذذٜ٘ٛٺ ٚدط ٜذـٺ أزخذذٌ يػ ذ زض يڀ ذ ٔ ؿن يكنٗذذط
ً ٢نًُ تٚ ،ٞيهٓ ؿن سكٝك ١٭َط غري َػذنينسٺ يػذ  ١ي٬ضتبذ فن،
ٚأشنط أْ ُٖػت يو ؾ ٦ٝڄ ٔ شيو ٚ ..ي ٛقع إْو تٓنكشن َٔ نًُذ تٞ
ْنك ٤ٶ َ  ٜٓغبو..
ٖٓ تػينت ٚ ٖ ٓٝتب ست ؾذؿن ٖ  ٚغذنش ٍ ٚدٗٗذ ب٦ذطڄ َؿنٛسذ١ڄ
ُٝك ،١ثِ ُْٗطت زَٛعٷ ق َن.١
ذذ أضد ٛؽنينصضٜ ..٠بس ٚأْ أ ٝـ ٚسذس ٟؿن ذ ملڈ َذٔ ْػذر خٝذ ي..ٞ
 ٚحلل إٔ نًُذ ١يذع ٚز مل تكذسض َٜٛذ ڄ ذٔ ؾذؿنٝو ،يهٓذو ت بينذت َذع
شيو ضٜ٩يت ..أْ أسًذِ أسذ ّ٬يٝككنذ ..١ثذٛل يعؾذ ف  ٚيعٖذٛضٚ ،أضغذ ؿن
يع ٚز بؿس ٺ ٠يسضد ٺ ١ينًذ أٚؾذو ًذ ٢ينكٝذ ..٪يذٝؼ َٓذو ب يذص ت ،بذٌ
يذذع ٚز ذذس ش تذذ٘ ..ضغبذ١څ ؾذذسٜس٠څ سنذذ ٢نذذست أًٖذذٛؽ ٚأتذذ ..ِٖٛأ ٟؾذذ٤ٞٺ
آخط عنهٔ إٔ ٜينڀ ٝؾينٛضڄ ب ٭َ ٕ؟ قذدط٠څ قذًب١څ ٛنذ ڄ ذٔ يطَذ ٍ
ؽننسسطد ١ييت أقـ ً ٗٝ؟ ..أْ ييت مل تؿرت ثٛب ڄ َٔ ث٬ث ١أ ذٚ ،ّ ٛقذس
َنٮت د ٛضب ٞب يجكٛل.
ذذ َ أْ ب يكدط ٠أ ٚ٭ضض يكًب ١ييت تُٖٛتٹ ..يكس س ٚيتٴ َذط ضڄ
ينٛن .. ٝيهٓ َع شيو أسبوٹ ٚأضغ ..
ذذذذ نذذ ٬أضدذذٛى ضؾينذذت ض سنٗ ذ ؿن ٚدٗذذٜٓ ..)ٞبػذذ ٞهلذذص يذذ ِٖٛإٔ
ٜٓنٗ ٞس ٫ڄًٞ ..ٸ ٫غنٝك قن َٔ سًُ ٞيڀ.ٌٜٛ
ق يت شيو  ٚغنس ضت خ ضد١ڄ َٔ ؽنه ٕ.
ثِ إْ ٚقؿتٴ ٬ٜٛڄ غ ڄ ؿن طمڈ بذ ضز ز ٕٚإٔ أطن يذو ْؿػذَ ٞذٔ
َ٬سكنٚ ١ضن ٗٝيينطٜهشن ٭ْجٜٛشن غري ؽننٓ غذبشن َذع .ذصع يٓشٝذٌ..
أأْ شيو يػ زض يٛغس؟
بينس إٔ غنينست طن غه ٞخ بت تٛؾٝل رب هل تـ
ذذذذ ثطث ذ ضٷ نين زتذذو ،بذذٌ ٚخ ذ ٔ٥ٷ ٖذذص ٙؽنذذط ..٠يكذذس سؿذذٛتٳ ضأؽ ْٗ ذ ٍ
بأن شَٚ ٜه ٥س ب ٬ز عڈ..
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ذذ مل أشنط نًُ١ڄ  ٚسس٠ڄ غري سكٝك..١ٝ
ذذذ مثذذ ١أؾذ٤ ٝٷ ٜ ٫ؿينًذذٗ ش ٚ٭خذذ٬م ..ٱْػذ ٕ يڀبٝينذذ ٚ ٞيكذذسٜل)..
يطدذٌ يؿذذطٜـ ٜ ٫نكذذٌ بڀٝبذ ١قذذسٜكٜ٘ٓٚ ،كذذٌ هلذ بذ حلطف سذذ ٛض تٺ
ن ًَ ..١أ ٟقسٜلڈ أْت؟
ذذ يكس غنينًُتٳ ينٛى نًُ١

ڀٝب ..١سنْ ٢ً ٢ؿػو تهصل..

ذذ يكس تكطؾتٳ بٓص ي١ٺ  ٫تػنؿط ..تصنط َ ؾينًتٳ إصن ٭بس.
ذذذذ ْينذذِ بذ حلطف سذذ ٛض تٷ ن ًَذ ..)١إشڄ ؾأْذ مل أنذذصل أ ٚڂأسٳذطٿف..
ٜٓبػ ٞتٛن ٝيكٛض.٠
ذذ إصن .ش..ِٝ
ٖٓ أْٗٝت ؽنه ؽنٚ ١أْ أضتينس َ ..ش ذنسخ يٞ؟..
دًػ ذتٴ ؿن يكنذذ ً ّ٬ذ ٫ٚڄ طن يذذو ْؿػذذ ..ٞيكذذس ْينهػذذت يين٬قذذ١
يين قذذؿ ١يذذيت ٓٗ ذ أقذذطأ  ًٗٝ ٚذ أقن ذ ت ًذذ ٢س ٝذ ت ٞأْ ذ  ..نٝذذـ جذذط
قذذسٜكً )ٞذذ ٢يٛقذذت ٱسذذس خ ٖذذص ٙيؿنٓذذٚ ١غذذـن غذذنينس ز ت٘ تَُٛذذ١
يعؾ ؾ٘ ؽنطتك ؟ٚ ..يهٔ نصيو ځأسٵسٳخٳ أقذسق  ٤يػذينس ٟؾذطخ ڄ ُٝكذ ڄ
بٚ ٘ٓٝبشن ظٚدن٘..
أقسق  ْ٩ؽنؿرتنَ ..)ٕٛكڀً ٷ ٚيٝس َينٓ  ٙأقسق ُٝ. ٤ع أٚ
أقسق  ٫ ٤أسس ..جنًؼ َط ض ڄ ذذ ظٚديت ٚأْ ذذ ؿن يٛغـن ٭زبَ ٞنب زيشن
َينِٗ ٭س زٜح يٓدب ٚ ١ٜٛيػؿػڀ ١سذ ٍٛنذٌ ؾذ ٫ٚ ٤ٞؾذ ..٤ٞأٚي٦ذو
ذنَٛذذذ ٕٛزَٚذ ذ ڄ سٛيٓذ ذ َرت خذذذشن َػذذذسي ٞ٭شضع بهذذذشه تٺ طٜهذذذ١
نهشه ت يع ٚسـ ذذ ضبٝع ٚضب ل  ٚٯخط ٕٚذذ ثِ ْنش ٍٛب ينذسضٜر ؿن
غ ٝبٓ ز ٕٚغب ٺ  ٚن إصن َ ز٠ٺ ينٓسضِٖ يٓدبذٜ ..ٟٛبذس ٚشيذو دًٝذ ڄ ؿن
بنػ َ تِٗ ُٖٚػ تِٗ ْٚكنط تِٗ ش ت ؽنينٓٚ ٢تينًٝكذ تِٗ يڀطٜؿذ ..١تينًذل
ضب ل غ خط٠ڄ
ذذ َ أغطع َ زخًنُ إصن شيو يڀٛض!  ..يكذُت يك تذٌ ..تذطَ ٣نذ٢
ْبًػ٘ بسٚضْ ؟
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ٚدٗت غ ٪هل ٭خري إصن ضبٝع)
أؾهذذط ضنذذط ض٠ٺ ٚأتٓٗذذس ..سك ذ ڄ قذذسٜل يهذذٌ ٖذذ ٛقذذسٜل  ٫أسذذس..
نصيو ق ٍ أضغڀ ..ٛبينس ؿط ٠أ ّ ٛڈ ئ ٜه ٕٛأٟٷ َذٔ أٚي٦ذو سٛيٓذ ..
غنؿطقٓ حل ٠ ٝنُ تذصض ٚضٜذ ٴ طٜذـ ٭ٚض مٳ يكذؿط  ٤ؽننػذ قڀ،١
ٚغنػسٖ ٚصً. ٙػ ُٖٚ ١ڄ أَٚ ٚه١ڄ ؿن يص نط.٠
ٚأَ ؿن ؽنٓعٍ ؾٝػنُط يكُت يهجٝـً ..ؼ أبينس َذ عنهٓٗذ
ذ ن ْ ذ يٓ ؾذذص َٚ ..٠ذ أقذذٌ َ ذ ْٳكنځ ذطٳت إصن ٚدٗذذ !ٞتبنػذذِ يٓؿػذذٗ
ٚنن بٗ ٚيًؿُؼ  ٚ٭ؾ ٤ ٝغنٝينٗ ٚيهٔ يذٝؼ يذ ..ٞأْذ ؿن ي ٛقذع َذ
ظيت قسٜكٗ ٚ ،مل أضتؿع بينس إصن َطتب ١يعٚز حلكٝك.ٞ
نذ ض َهنذ  ٚيذذسٖ يط سذذٌ َينذذع٫ڄ هلذ ذ ينهنذ ؿن زؾرتٖذ
يكػري ٚضز ٟيػ٬فَ ،ػنكط٠ڄ ؿن حلذط ٠ش تٗ ييت غنٴكبٹًتٴ ؾ َٜٛ ٗٝڄ
نشؿط.٠
ًذذؼ قذذػري٠ڄ بذذشن خذذع  ٔ٥خؿ ذ يذذع ٕ  ٚ٭بٓذذٛؽ ؽنً٦ٝذذ ١ب ذ ؽنط دع
ؽنصٖبٚ ١أَٗ ت يهن ٜٚ ،ڀٌ ً َٔ ٗٝ٭ضؾـ بينض ينُ ث ٌٝيكػري٠
ييت قنٓ ٖ يط سٌ َذٔ أحنذ  ٤يينذ مل ..ؾٛقٗذ ب يذص ت طنجذ  ٕ٫قذػري ٕ
ؽن٬نشن مسٓٝشن غنًٝشن ..نٛٝبٝس دنصل قٛغ٘ ٚيهٔ ؾكست يكٛؽ..
ٚأْنب٘ نًُذ زخًذت إصن يك ذ ١يؿدُذ ١نذِ ٜؿذب٘ ٚدٗٗذ ٚدذ٘ ٖذصٜٔ
ؽن٬نشن ؾٛقٗ بػُٓن٘ ٚتٓ قنطٚ ٙب ٝن٘..
ذذذذ نذذِ أنذذطٖ ٙذذص ٙحلذذذط ..٠إْٗذ ته ذ ز  ٫تنذذٓؿؼ أضزز ؾ ذ ط ڄ
ب يهٝل ٫ٚ ًٚڄ إٔ أش ٜيجًر ..أنٌُ سشن  ٫أتًك ٢ضز ڄ)ٚ ..نذٌ ٖذصٙ
٭ضؾـ يجك ١ًٝؽنٛؾه ْٝٗ٫ ٢ً ١ض! مل ً ٫ػشن ؿن حلسٜكَ ١ينذٞ؟
يكس د زت قطذنيت ٖص يكب ح ن ْ يٓ ؾٛض. ٠س ض ١ٜؾأجنعتٴ ؾك٬ڄ
ن َ٬ڄ..
نٓت ق س صت جمًػ ڄ ن ْ ْ ؾٛض٠ٺ قػري٠ٺ ً ٢س ٥ـن حلسٜك١
ري
ض قذػ ڈ
 ٞقذ ضر غذ ٝٷٌ َذٔ ؽنذ  ٤إصن سذ ٛڈ
ٜنسؾل بٗ َٔ ؾذِ قٓذ ڈع إغطٜكذ ڈ
سذطٟڈ ْكـ ز ٥ط.ٟ
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ذذذذ يكذذس ض قبنٴ ذوځ َذذٔ ٖٓ ذ ٚ ،يهذذٔ أؾهذذٌ إٔ ًذذؼ بينٝذذس ڄ ذ ..
حلسٜك ١ق خب١څ ؿن غ ت يٓٗ ض ٚأْ نُ تط ٣أنن ؾ ٦ٝڄ..
ذذ َ ش تهنبشن؟..
ذذ أنن ذذ إٕ ؾ٦ت سك ڄ إٔ تينطف ذذ قك١ڄ ٖعيَ ٔ ..١ٝع ضعڈ خبٝح
ٜػطم بكط . ٠ض يڀ.. ٝ
ق يت شيو  ٚنين١ڄ ٜسٖ ؾٛم ؾُٗ يندؿ ٞنشه١ڄ طٜه.١
ذذ  َٚش ٔ يينؿ ٤؟..
ذذ  ٫ؿ  ٤ي ٞيً ..١ًٝيػتٴ د ٥ين.١
ثِ إْٗ طز ٛنذ ڄ ذٔ شيذو يننػذٛمٚ ،تينذٛز ًًُذ ١بذأغط ضڈ ٫
تكسمٚ .نٝـ ٚؽن ش رنطز ؽنط ٤ؾذأ٠ڄ ٜٚؿرت ٟؿن غه ٕٛغذ نشن َذٌ٤
ؿط ٠أن ٝؽڈ ن ًَ َٔ ١٭ؾ ٤ ٝغري يهطٚض١ٜ؟ٚ ..نأْٗ تؿينذٌ شيذو
ُس ڄٚ .يًشذل مل تڀًذ َذ ظٚدذيت َذ ڄ ٫قذـنٚ ،يهذٔ تًذو ؽنؿذرت ٜت
ُ َٛڄ ب يٓكل  ٚيكػط.
أؾينطت
ن ٕ ؽن ٍ يص ٟتك نٝت يك  ٤نن ب ٞ٭ ٍٚقس أٚؾو ًذ ٢يٓؿذ ز
 ٖٚأْص ث ْ١ٝڄ أغ بل يعَٔ ٭جنع نن ب ٞيج ْ ٞز ٕٚإٔ أ ًذِ ب يهذبـن
َكري ٫ ٚ ..ٙإٕ ن ٕ غٝب ع  ٫ٚنٝـ َٚن ٢غأْٗ ٫ ..٘ٝعنهٔ يٲْن ز
يؿهط ٟؿن ب٬زْذ إٔ دنينذٌ ؽنذطَٝ ٤ػذٛض ڄ أبذس ڄٚ ..تًذو يك ذس ٠تكذب
سكٝك١ڄ ًَُٛغ١ڄ أنجط سشن ٜينٝـ ؽنذط ٤ؿن بٝذتٺ نٗذص يبٝذت ينذ ضرنٞ
يهدِ..
ؿن غذذ ت يػػذذل أدذذٛؽ ٚسذذس ٟؿن سذط تذذ٘ يهذذبري ٠هل ز٥ذذ..١
أدًؼ غ ضق ڄ ؿن قڀع ٭ث خ يكسعن ١يهدُ ١غذ بط ٠يڀذط ظ ًذسق ڄ ؿن
٭ضؾـ ؽنٮ ٣ب ينشـ  ٚيكش ٕٛيك ٚ ١ٝٓٝيؿ ظ ت يينُ٬قذ ..١ثذِ أقذـ
َنذذأَ٬ڄ يؿ ذ ضع ذ ي ٞذذرب يٓ ٛؾذذص يهذذبري ٚ ٠٭بذذ ٛل ؽنػًكذذ ١ز خذذٌ
ؾطؾ تٺ ز ٥ط ١ٜؾأبس ٚيًُ ض ٠ؾبش ڄ ؿن يكنذَ ..ّ٬ذٔ ٖذص ٙيٓ ٛؾذص غذٝڀٌ
ؾبش َٜٛ ٞڄ نُ ٜڀٌ ي ّٛٝؾب ؽنطس..ّٛ
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ٜٚؿينطْ ٞتٝـن يؿ ض ٙب يكػط يؿسٜس ٚضضن ب يٓكل ؽن٪مل ..نِ
أْ بطٷ ؿن ٖص ؽنهذ ٕ ٚسكذريٚ ..أتأَذٌ ؿن ؾذينٛض ٟبذ يٓكل ؾٝؿذع
تأًَ ،ٞإش أ ًِ ًِ يٝكشن إٔ يؿينٛض ب يٓكل ٪ٜ ٫ز ٟإ ٫إصن يهط ٖ١ٝ
يين ضَ ٌٖ ..١أْ أتًُؼ يعٚديت يػذكڀ ت  ٚيٓكذ ٥ل نذ ٞأ ذٛض ذٔ
ٖص يؿينٛض؟  ٌٖٚعنٓين إسػ غ ٞب يينذع ٔ تكسٜطٖ سل قسضٖ ؟..
ثِ أ ؾينط ث ْ١ٝڄ نص ٠ٚحلكس يكػري ٠ذذ ٚيهٔ حلكٝك ١ٝذذ تًنٗ ؿن
قسضٚ ٟأْ أْكنط س ٛي ..ٞنٌ ٖص يؿذط ؽ هل ٥ذٌ ٭ضغذنكط  ٞهلذ ز٨
ؾذ ٥ضٷ بذذ ٬ز عڈ ٚ ،يڀذذط ظ يكذذس ِٜيؿدذذِ َج ذ ٍٷ يڀبكذ١ٺ َنس  ٝذ١ٺ بذذسٚضٖ
ؾ ؾذذً١ٺ أخ٬ق ٝذ ڄ َٗٚرت٥ذذٜٚ ١ذذنِ ٯٕ غذذنبس هل ًذذَ ٢ذذس ض يػ ذ ٖ ..١ذذصٙ
٭ضؾـ  ٚيًٛس ت يينُ٬ق ١مل تينطف تبس٫ڄ َٓص كٛز  ٫ٚؽنػنٗ ٜسٷ ؾب تت
ن يصنط..٣
ن ٕ إسػ ؽٷ ضّٷ ب يطنٛز ٯغٔ ًٜـ ؽنه ٕ ن يٛؾ ح يطقٝل
ؾٝػس َٔ ٚيكين ينٓؿؼ دن٘)).

***
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ذذ  00ذذ
ٜؿذذذٛت َ ٛذذذس ظؾذ ذ ف قذذذسٜك ٞذذذذذ أَ ٚذذذٔ نذ ذ ٕ قذذذسٜك ٞذذذذذ ز ٕٚإٔ
أسهذذط ..ٙأَهذذٝتٴ تًذذو ٭َػذذ ١ٝبينٓذ زٺ ٚسذذس ٟؾ ذ طڄ ب يهةبذذ ٚ ١يٛسذذس٠
يينُٝك ٫ ..١أقسق  ٤ي ٞي ٫ٚ ّٛٝسن ٢خڀٝب.١
يكذذس ق ١نُذ قٝذذٌ ؾذذذط٠څ تُٓذذ ٛبذذبـنَ ..٤ذذٔ بذذط ِڈ إصن ْبذ تٺ قذذػ ڈ
ري
ٜنڀ ذ  ،ٍٚأَ ذ َذذع تٛؾٝذذل ذذذذ ضؾٝذذل أ ٜذ ّ َ .ينذذ ١ذذذذ ؾ يؿذذذطَ ٠طٜه ذ١څ َٓذذص
يبس ٜ ،١ٜبػت دت أْكن ضْ ٚتٗ ٚت َٔ أ ٍٚنطب.١
ضسذذذت أؾهذذذط ب يػذذذينس ٟيذذذص ٫ ٟبذذذس ؾذذذينط َٜٛذذ ڄ نذذذصيو ب يٛسذذذس٠
يينُٝكذذذ ١ؿن بٝنذذذ٘ ب يذذذص ت ٚنذذصيو بذذذ٘ ؽنذذذسَط يذذذص ٟكذذذـ  ٝتذذذ٘
ن يطٚ ٜدينً٘ ب ٥ػذ ڄ َٚطٜهذ ڄ ..ثذِ أضثذ ٞحلذيب ..شيذو ؽندًذٛم يهذينٝـ
ؽنؿٚ ٙٛقس كؿت ب٘ بسٚض ٙض ٜيكنطٚف  ٚيكينٛب ت ؾُ ت ؿن ؽنٗس.
ْنؿهت غهب ڄ ٚضست أَؿ ٞبٖ ٬س ..٣ن ْذت يؿذُؼ ًذٚ ٢ؾذو
ؽنػ ٝسشن ضأٜت ْؿػ ٞأزم ً ٢ب ل يط سٌ..
ؾنشٳت قب ح يب ل بٛد٘ قًلڈ كيب ق ١ً٥
ذذ َ ٭خب ض؟ ٌٖ ..مث ١دسٜس؟.
ذذ يكس زخًتٴ ٯٕ طن َ ڄ ؿن س ي ١يه ت يٓؿػذ ..١ٝأْذ ٯٕ أ ٝؿذٗ
ذذذص ؾريٖ ٚأنذ ذ ز أتكُذذذل َؿذ ذ طٚ ،ٙسنذذذ ٢يكنذذذطٚف يكذذذينب ١يذذذيت
صبن٘..
ذذ ٚإصن أٜ ٜٔؿه ٞبٓ ٖص ؟
ذذذذ إصن ْٗ ٜذذ ١يطٜ ٚذذ ١حلكٝكٝذذ ،١نُ ذ أض ز هل ذ إٔ تهذذ ..ٕٛأْ ذ ٯٕ
ز خٌ ضأغ٘ ٚقسضٚ ٙأن ز أْڀل بهًُ ت٘..
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ذذذذ  ٜذ إهلذذَ !ٞنذذ ٢تذذرتى ؾهذذطَ ٠ينطؾذذ َ ١ذ ز ض بذذطأؽ ؽنطسذذّٛ؟ ٚأٟ
خ ٛط أؽنت ب٘  ٖٛٚرنـن يػڀٛض؟ أ ٟؾهذط٠ٺ غذدٝؿ١ٺ ٖذصٙ؟ أْذ  ٫أؾٗذِ
غط إقط ضى ..أْت مل ٚئ تينطف أبسڄ ظٚد..ٞ
ذذذذ ٭َ ْذذ ١٭زبٝذذ ٚ ١٭خ٬قٝذذ ١يٝػذذت ؾهذذط٠ڄ غذذدٝؿ١ڄ! إْٗ ذ يػذذب
يٛسٝذذس يذذص ٟقبًذذت ٭دًذذ٘ بذ ينٓڀع هلذذص ٙؽنُٗذذ ..١إٔ ٜهًُذ يطدذذٌ َذذٔ
يين ذ مل ٯخذذط ؾنذذذطَ ٟذذٔ أق ذ بين ٞأؾه ذ ض ٖٛٚ ٙدػذذ٘ يځؿهذذط٠څ مس  ٜٚذ١څ
ٚإذن ٤ٷ خنرب ٙؾكـن ٭ْب ٚ ٤ ٝيك حل..ٕٛ
ق يت بينكب١ٝ
ذذ مسع ..عنهٔ هلص ٙيجطثط. ٚ ٠سٍ إٔ ٜػنُط سن ٢يكب ح ..أْذت
سك ڄ عًٛمٷ غط ٜ٭  ٛض..
و ذٔ قذسٜكشن
ذذ َ ٭دذٌ .ذس ٍ أتٝذت ؾػذ ًٚ ٝيهذٔ ٭غذأي ٹ
ػنُٝشن يًُطس ُٖ ّٛضبٝذع ٚضبذ لٜٓ ..بػذ ٞإٔ أق بًذُٗ بذأ ٟمثذٔ ..ؽنينطؾذ١
حلكٝك.١
قُنت حلكن ٖٞٚ ١دسم بٛدٗ ٞثِ ق يت
ذذ  ٫أ ًِ ُذٔ تذنهًِ ..يكذس خنًڀذت ًٝذو يػذٓ ٛت ..ضضنذ ٖذص ٕ
َٔ أقسق  ٤يؿب ل سشن مل أنٔ ؿن يكذٛض ..٠ثذِ إٕ ظٚدذ ٞذطف آ٫ف
يٓ ؽ  ١ًٝس ٝت٘ ٚضضن ..
ٖٓذذ زم يبذ ذ ل
تطقبٗ يب ز.ٟ

ذذ ضد ٞزقذذ تٺ ٓٝؿذذ١ڄ ،ؾ ْنؿهذذذت ًذذذسثيت ضغذذذِ

ذذذذ مسذذع ..إٕ يذذس ٟظ ٜذ ض٠ڄ خكٛقذذ١ٝڄ دذذسڄًٝ ..ذذو َذذٔ ٯٕ ؾك ذ سڄ
ينٛقـ ٔ ظ ٜض تو ؽنؿ دٖ ١٦هص ز َٛ ٕٚسٺ َػبل..
تكٍٛ

ٖٓ أَػذهت بٝذسٚ ٟدذصبن بينٓذـ إصن غطؾذ ٺ ١قذػري ٺ ٠د ْبٝذٖٚ ١ذٞ

ذذ ْنكنط ٖٓذ ؿذط زقذ ٥ل طن َذ ڄ ز ٕٚإٔ تنذٓؿؼ ..بينذسٖ تؿذن يبذ ل
ٚتٓػٌ خ ضد ڄ زُٖ ٕٚػ١ٺ  ٚسسْ ..٠نهًِ ٫سك ڄ..
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أخذذذص قًذذذيب ٜٓذذذبض بينٓذ ذـٺ ؾذ ذ طڄ ب ؽنٗ ْذذذٚ ،١قذذذس أغذ ذ ٤ت َينذ ذ ًَيت
ٚأٖ ْن إش خبأت بٗص ٙيڀطٜك.١
دًػ ذتٴ ًذذَ ٢كين ذسٺ ٚث ذريڈ ن ْ ذ َهن ذ ٺ خؿ ذيبڈ نذذدِ ؿن يػطؾذذ١
ضدٚ ٞأْ أؾهط ؿن َٔ ػ ٜ ٙعٚضٖذ
ْك ١ؽنكنًُ ١جمل ٚض ٠يًب ل
يػذذ  ..١أٖذذ ٛيٓ ؾذذط يين ؾذذل ث ْٝذذ١ڄ؟ٚ .يهُٓٗذذ مل دنذذس غه نذذ ڄ ١ؿن
يػ ذ بل ؿن تب ذ زٍ يػذذعٍ يينً ذ أَ ذ َٚ ،ٞسنذذ ٢يًُػ ذ ت  ٚيهذذشه ت
ؽننةَط ٠زٚظن س..٤ ٝ
ضسذذذتٴ أغذذذذرتم يػذذذذُع ٚقذذذذس تٓ ٖذذذذت إصن مسينذذذذ ٞسطنذذذ تٷ ٓٝؿذذذ څ١
م ُٗذط ٚؿن ذ ضزٚ ،خٝذٌ يذٞ
ٚنط غ ٞتنعسعح نذإٔ ذس ٠أؾذد ڈ
أْ أمسع قٛت قب ح
ذذ يكس ؾينًتٴ نٌ ؾ٤ٞٺ ٚؾك ڄ يٮَ ٚط.
مسينذتٴ قذذٛت ڄ ُٝكذ ڄ يطدذذٌ ز ٕٚإٔ أَٝذع نًُذ١ڄ  ٚسذس ،٠ثذذِ خنؿذذت
٭ ق ٛت طن َ ڄ ..أٖذ ٞكذ ب څ ١أّ َٓكنُذ څ ١غذط١ٜ؟ ضسذت أْكنذط ؿن يػذ ..١
أَ َ ٞؼنؼ زق ٥ل أخط ٣ؿن يكن َٔ ٌٖ ..ّ٬ؽنػُٛح إٔ أْذري ؽنهذ ٕ؟..
ٖٚهص سن ٢ن زت  ٝٸ ً ٢نُ ١يػػذل تُذطٚ ٠ز ضتذ ؿن ٭ضؾذـ
يؿ ضغ ١يينُٝك...١
ً ٢ضفٺ بينٝس تتٴ ننً١ڄ ذِ زد د ..١ن ْت ؿن ي ٛقذع َ٬نذ ڄ
مس ٓٝڄ أ ٚنٛٝبٝسڄ قػريڄ ٜػش قٛغ ڄ..
ٜٓذذبض قًذذيب بينٓذذـ ..يكذذس ْنبٗذتٴ إصن أْذ أدًذذؼ ؿن يهطغذذ ٞش تذذ٘
ذ ذ نشؿذذذط٠ٺ ً ٚذذذ٢
 ٚحلذذذذط ٠ش تٗذ ذ يذذذيت َٛذذذٌ بٗذ ذ يػذذذينسٟ
يهطغ ٞيص ٟننبت ؾ ٘ٝؽنطس ١َٛقككٗ هلعي ..١ٝضضن تٗؿِ ؽن٬ى
ٯخطٚ ،أؾطغت يطؾٛف َٔ ًن ٜٛتٗ ؾُذ ذ زت سذذط ٠ؽنهنبذ ١تؿذب٘
ؽنهنب تٹ ؿن ؾ..٤ٞ
دًذذؼ ؽنذذ٬ى ؾذذٛم ضأغذذٗ ضضنذذ ٭ٕ ٖذذص ؽنهنذذ ْكذذٌ َذذٔ قذذذسض
حلذط ٠إصن ٖٓ ن ْ يٓ ؾص ..٠أْ أ ٝـ ينذ ضٜذ! أخذصت أغنٓؿذل بذل
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ؽن ن ٚ ٞ٭ض ٚح ييت س َت ؿن ٖص ٙحلذطٚ ٠قس َ ت ٯٕ ث٬ثنِٗ ،٭ل
ٚتسسطز ؽنٓعٍ يينطٜذل ٭ٜذس ٟؾذكط ٤ٺ ت ؾٗذ١ٺ بذ ٬أخذ٬م..
٫ ٚبٓٚ ١
نٝـ سسخ شيو  ٜتط٣؟ ً ٞإٔ أتأنس..
ت يٓ ؾذص٠
بٗب ١ععن ٺَ ١ؿ دٛ ٚ ١٦نذ ڄ ذٔ َػذ زضت ٞذرب يبذ ل ؾنشذ ٴ
ت َٓٗذ بػذٗٛي ٺ ١إصن حلسٜكذ ..١خذ ضز ْ ؾذص ٠ؽنهنبذ ١ب يذص ت ٚقينذت
ٖٚبڀذ ٴ
 ٝؾٛضڄ ً ْ ٢ؾٛض٠ٺ س ٥ڀ١ٝٺ َينڀً ١نػط ضخ َٗ ..
يػب ٺ  ٫أزضْ ..ٜ٘ػًًتٴ بؿ١ٺ َٔ ب ل
قب ح ؿُ ٞسڄ أؾ٤ ٝ
حلسٜك ١ؽنؿه ٞإصن يؿ ضع ..أْ إشڄ ً ٢يػه ١يكشٝشٚ ١ؿن ؽنهذ ٕ
ؽنٓ غ ذ  ..ت بينذذت هلطٚيذذ ١إصن ؾذذكيت غ ضق ذ ڄ ؿن ذذطمڈ ب ذ ضز بينذذس َػ ذ َطتٞ
يكػري٫ٚ ً ٠ڄ ؾِٗ َ سسخ ز ٕٚدس..٣ٚ
ذذ أن ز أتهٛض د ٛڄ تصَطت) يٝؼ ؿن ٖص ؽنٓعٍ َ ٪ٜنٌ ..مل
أ س ق زض ڄ ً ٢طن يو ؾينٛض ٟب ٱُٖ ٍ  ٚينُٗٝـ..
ذذ ن ٕ خڀذ ڄأ إٔ ْڀذطز يڀب خذ ..١ٯٕ تذطْ ٣نذ ٥ر قذط ضى ؽننػذطع
َ ٝطغُ١ڄ)..
و
و  ٫تنٓذ ٚيشن ٚدبذ ١يينؿذ ٚ ٤يهٓذ ٹ
ذذ أ ٟإد ب ٺٖ ١ذصٙ؟ ..قذش ٝٷ أْذ ٹ
 ٫تينٝؿشن ٚسٝس!٠
ػنط أْؿٗ  ٖٞٚتكٗك٘ ثِ أد بت
ذذ  ٫تنكطف ن ٭ ؿ ٍ ..أ ٫عنهٓوځ  ٫نٓ  ٤بٓؿػو؟ ..يكس ؿتٳ
ٚسسى كس ڄ ن َ٬ڄ ؾُ ش دط ٣ؾذأ٠؟..
ذذ َ تػري أْ

تعٚدت ..أٖ ٚهص قنٓٓت!

ذذ عنهٓ إٔ أق ٍٛيؿ ٤ٞش ت٘ ..قنٓٓتٴ أْ تعٚدتٚ ،يهذٓ ؿن
ي ٛقع أجنبتٴ ؿ٬ڄ مسذ ڄ ٜ ٫ؿنأ ٜسم ٭ضض بكسَ ٘ٝنًُ أض ز ؾ ٦ٝڄ!..
يكذذس زخًٓذ ؾينذ٬ڄ بينذذس َٓڀكذذ ١يكذذُت َٓڀكذذ ١سكذذ ٍٛ٭يػذ ّ ..سذذشن
ٛف ؾُٓٝينٓ ٔ ٫بنػ ّ أ ٚينكسّ يٮَ ّ .نذٌ َذ ٜكذ ٍ ٯٕ
ٜؿًٓ
 ٬خڀذط ڄ قذس
عنهٔ تأ ًٜ٘ٚأ ٚهػذ٘ ،سنذٜ ٢ػذس ٚجمذطز يهذ ّ٬ؾينذ ڄ
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ٜذٛز ٟب حلٝذ ٜٓ ..٠بػذ ٞزَٚذ ڄ إدنذ ز تؿػذريڈ يًٓكنذط ت  ٚيهًُذ ت ٚدًٝذذٌ
ينكطؾ ت ..أٖ ٞيهًُ ت ش تٗ ً ٢بػ نٗ أّ هل ي ّٛٝز ٚؾع أخط٣
َٚين ٕ َػنرتٚ ٠خًؿٗ ْؿين ٫تٷ ٚتط نُ تٷ َهبٛت١؟..
ٚقذذس ٚدذذست ظٚدذذيت ؿن ْع ٓ ذ ذذصض ڄ ينٓذذعٚ ٟٚتبنينذذس ذ  ..ض سذذت
َؿ طٖ  ،نإٔ يسٜ َ ٜٗك ٍ ٚيهٓٗذ طنػذو
تنش ؾ ْ ٞعؿ١ٝڄ
يػ ْٗ  .أقـ ؿن سذط ٠يٓ ْ ّٛقنط ڄ إصن جمُ ً ١ ٛٺ ً ٢يػطٜط
ذذ َ هلسف يطَع ٟيه َٔ ٚض  ٤ؾط  ٤ؼنػذ ١أظ ٚزڈ َذٔ ٭سصٜذ١
زؾين ذ١ڄ  ٚسذذس٠؟ٖ ..ذذٛؽ ؿن يينكذذٌ أّ تٓؿذذٝؼٷ ذذٔ غه ذ ٺ ن ذ َٔ؟ أّ أْٗ ذ
ضغ ي١څ خؿ١ٝڅ َ ؟..
ذذ تٛقـ ٔ شيو! َ ُٖو إٕ نٓت مل تسؾع مثٔ تًو ٭سص١ٜ؟
ذذ تًو ٖ ٞؽنؿهًٜٓ !١ن ل يطدٌ ؾينٛضٷ ب ٭مل  ٚيينذع سشن ٜ ٫كسض
ً ٢ؾط  ٤يهطٚض ٜتٚ ،أَ سشن ٜينذع ٔ ؾط  ٤٭ؾ ٤ ٝيؿ ٥هذ ١ذٔ
حل دذذ ،١يينذٝبذذ ٚ ١ؽنػذذطؾٜٓ ١ينكذذس يػذذ ْ٘ ذذٔ يهذذٚ ّ٬زَ غذذ٘ ذذٔ
ينؿهري ًٞ ٌٖ ..إٔ أ نصض ٭ْ  ٫أدٝس َجًو ؾٔ إسط م يٓكٛز؟
ذذذذ ًٝ ٫ذذو ٫ٚ ،تػ ذ ي ٞؿن يذذنؿهري ،ؾُري ثذذٜ ٞهؿذذٚ ٝظ ٜذ ز..٠
 ٚحلل أْ أ ذع ٔ ٫خن ٝض ؾأؾرت ٟنٌ ؾ٤ٞٺ تكع ً ٝ ٘ٝزؾينذ١ڄ
 ٚسس.٠
ذذ َٔ سػٔ حللن إٔ ٭ظ ٚز يٝػ ٛن ٭سصٚ ١ٜإٔ ٫خن ٝض بٝذِٓٗ
 ٚد ..
ٚبسٍ إٔ تؿينط ب ؽنٗ ْ َٔ ١تينًٝك ت ٞؿ ٞنشهنٗ بٝسٖ ٚتبسأ ؿن
ط ٜ٭سص ٚ ١ٜسس ڄ تً ٛٯخط ..ثِ تُٗؼ ؾذأ٠ڄ  ٖٞٚتٓكنط َٔ يٓ ؾص٠
نأْٗ تهًِ ْؿػٗ
ذذ ب ؽنٓ غبَ ..١ن ٢تبٝع ضٜ ٚنو يج ْ١ٝ؟ ٜٓبػذ ٞإٔ تبذصٍ دٗذس ڄ أنذرب
يًنػٜٛل ..أْ ًٚ ٢ؾو يبس ٤ؿن نن بذ ١ضٜ ٚذيت يهذبري ٠٭ٚصنً ،چٗذ
ت٬ق ٞسشن أْٗ ٗٝسكن ڄ أنرب َٔ أ ُ يو ٭خري.٠
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ٜكٝب ينذُس َٔ دط  ٤تينًٝك تٗ ٚتكطؾ تٗ  ..ؽنطأ ٠يذيت أسببذت
غطٜب ١٭  ٛض ٫ٚ ،أ طف َٔ ٭ؾس تڀًب ڄ ٚنػڀ ڄ ٖٞ ..بأْ ْٝنٗ أّ أْ٘
يٛغـن يص ٟأيؿٝت ْؿػ ٞؾ ٘ ٝؾذأ٠؟ أٖذ ٛيبٝذت يؿذ ض ٚ ٙ٭ثذ خ يؿدذِ
. ٚري ٕ ٭ثط ٤ ٜؾذسٜس ٚيؿهذُ ٚ ٍٛذ ٚ ٍٛيذصٜ ٜٔكذط ٕٚغذط ڄ ًذ٢
ٱد بذذ ١ذذٔ غذذ ٪يشن ًَشذذشن ..أٚهلُ ذ َ ٖٝذذَٗ ١ذذٓيت حلكٝكٝذذ )١ؾ ذ ٭زل
ب يٓػب ١هلِ ٖ١ٜ ٛڅ ٚتػًٚ ،١ٝأَ يػ ٍ ٪يج ْ ٞؾُ يػب حلكٝك ٞيصٟ
٭دً٘ تعٚدن د ضتِٗ ؽنسيً ١ش ت يٓع ٚت؟
ٜكط  .ض يجط ٟؽنػٔ هلع ٌٜقذ س ؽنكذ ْع ًذ ٢غذرب أغذ ٛضٟ
 ٚننؿ ذ ف ذِڈ ثذذط ٟيذذ ٞأ ٚسػ ذ لٺ غذذطٟڈ نٓ ذت قذذس ْػذذٝن٘ ..أ ٚسنذذ٢
َين ضف َؿرتنشن ب ٓٓٝز ٕٚدس..٣ٚ
ٚؿن ي ٛقع ؾكس نٓت ؿن شيذو يٛغذـن ؾ ٥هذ ڄ طن َذ ڄ ذٔ حل دذ..١
نعٚزڈ غ زؽڈ َٔ ٭سص ١ٜقؿع َٔ يينًبذ ..١نُذ يٞٷ ٚعنهذٔ ٫غذنػٓ ٤
طن َ ڄ ..يكس نٓت ٖٓ ى نكڀينذ١ٺ ب ٖنذ ٺَ ١ذٔ ٭ثذ خ ؿن يع ٜٚذ٫ ،١
أنذذط  ٫ٚأْؿذذع ُ. ٚ ..ذ ز ٜينذذذع ذذٔ يذذنؿهري أ ٚٱبذذس ع ٭زبذذٚ ٞتًذذو
ن ْت َؿهًيت)).

***

64

ذذ  00ذذ
حلٝذ  ٠جمُ ٛذ١څ َذذٔ
ٜڀ ضزْ إصن ٭بس..

ٝذ ض تْٓ ..ذذسّ ًذذ ٢بينهذذٗ  ٚ ،يذذبينض ٯخذذط

ن ْت ْٗ ٍ قس تٛقؿت ٔ ٫تكذ ٍ بذ ٞظَٓذ ڄ سنذ ٢أْٗذ  ٫تذطز ًذ٢
َه ؽن تٚ ،ٞقس صب يؿه ٍٛذذ أنجط َٔ يؿٛم ذذ ضضنذ ٭ ًذِ َذ سذٌ
بٗ .
أٖ ٞأْ ٝل يٓسّ تينه ؟ ٌٖ ذصت ٜذ تذط ٣قذط ضڄ خ ٦ذ ڄ؟ .ت بينذ ٴ
ت
أسٜ ّ٬ككنيت أؾهط نٌ ٜذ ٛڈّ ؿن حلٝذ  ٠يذيت نذ ٕ َذٔ ؽنُهذٔ يٓذ إٔ
حنٖ ٝذ َينذ ڄ يذذ ٛننذ يين٬قنٓذ ٫غذذنُط ض ..ؾذذهٌ بٝنٓذ ٚٚدذذ ٙٛأ ؿ يٓذ
ؽنؿكٛز ..ٜٔي ٕٛ٭ضٜه ٚ ١يػن ٥ط ْٚهٗ ١قٗٛتٓ ٚأَ َٓ ٜينذ ڄٖ ..ذٌ يكذسض
 ٚيٓك ٝأَطٷ سكٝكٞٷ ًَُٛؽ أّ أْ٘ جمطز ْنٝذ١ٺ سنُ١ٝٺ  ٝض تٓ ؟
أخذذريڄ ضؾذذع أسذذسِٖ مس ذذ ١هلذ تـٚ ،بينذذس بطٖذ١ٺ َذذٔ يكذذُت يجكٝذذٌ
ضزت ظًَٝنٗ ؿن يػطؾٚ ،١ض ست تنشسخ بكٛتٺ َسضغذٞڈ ضتٝذ ٚبينسْٝ ٚذ١ٺ
َبڀٓ١
ذذذذ أ ً ذ َٓذذو ينٛقذذـ ذذٔ ٫تك ذ ٍ ..ي ذٝؼ مثذذ ١ؾ ٥ذذسَ ٠ذذٔ ت ٚيذذ١
ي ..١َٝٛٝأْت ئ تنػري  ٫ٚتطٜس إٔ تنػري..
ذذ ؽنينصض ..٠أْ مل أتكٌ ن ٞأس زثوٹ ،بٌ ٭نًِ ْٗ ٍ!
ذذ ٖٚذ ٫ ٞتطغذ ؿن ٖذص حلذسٜح ؾنٛقذـ ذٔ تهذٝٝع ٚقنٗذ ٚسذطم
أ ك بٗ  ..ث٬ثذ ١أ ذ ٛڈّ أنجذط َذٔ ن ؾٝذ ..١ي ٛذٛز  ٚيهًُذ ت ؽنينػذٛي١
 ٚيين ٛـ يه شب ١ؿن َٗ يط.. ٜ
ذذ أض ٣أْوٹ ً٢

٬عڈ ن ٌَڈ بأزم تؿ ق٬ ٌٝقنٓ !
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ذذذذذ حنذذذٔ يؿنٝذ ذ ت ْجطثذذذط ْٚنينذ ذ ـ ٚتبهذذذ ٞإسذذذس ْ ًذذذ ٢ننذذذـ
٭خذذطٚ ،٣إشڄ ؾ ذ ُٝ.ع ٖٓ ذ ًذذ ً ٢ذِڈ بهذذٌ ؾذذ٤ٞٺْ ،ينذذِ ..أَ ذ يطد ذ ٍ
ؾٝهذذشه ٖ ٕٛذ ظ ٜٔيهذذنؿشن بذذَ ٬ب ذ ٚ ٠٫عنهذذ ٕٛيٮَ ذ ّ ز ٕٚنًُ ذ١ٺ
 ٚسس ..٠ي ّٛٝسذ ٕ زٚضٖذ ينُهذ ٝ ٞتٗذ يًُشڀذ ١ين يٝذٖٚ ١ذ ٞذصت
ؾين٬ڄ ٖص يكط ض..
ذذ ٌٖ أؾِٗ أْٗ ضتبڀت؟..
ذذ يػتٴ ؿن سٌڈ يٲد ب ١ؾػ ً ..
ٖٓ ْنٗت ؽنه ؽن!١
َذذ أ ذذذ تًذذذو ُ.ينٝذذذ ١يين ؽنٝذذذ ١ؽنهْٛذذذَ ١ذذذٔ يؿنٝذذ ت يين ظبذ ذ ت
ؽننين نذذس ت ؽننه تؿ ذ ت أبذذسڄ نذذس يطد ذ ٍ ذذذذ ٭ ذذس  ٤يڀبٝينذذٝشن ..إْٗذذٔ
ٜنذذرب ٔ ب يٓكذذٝش ١زٚظن ذ غذذٚ ،ٍ ٪طنػذذو إسذذس ٖٔ بذذصض ع ٭خذذط ٣يؿذذس
أظضٖ ق ٬٥تٺ ن َ٬ڄ ٜؿب٘ يػِ َبس ٜتٺ آض  ٤ق غ١ٝڄ بأق ٛتٺ ن يؿشٝ
ٚتهذذٝل ٝذذَ ْٔٗٛؿهذذط تٺ بٓ ذ ٖ ..ذذص ٙيط بڀذذ ١يطَعٜذذ ١أنجذذط س ْٝ ٚذ١ڄ
ٚأؾس أشٚ ٣ؾنه ڄ َٔ يطد ٍ ت ضبشن ب يػٛٝف  ٚيبٓ زم..
ٖٓذذ تٛقؿذذتٴ ْٗ ٝ٥ذذ ڄ ذذٔ يذذنؿهري  ٚيذذندُشن ًٚذذ ٫ٚت ٫تكذذ ٍ،
ٚيهذذٔ أبكذذطتٴ ؿن مس ذ  ٤س ٝذ تٚ ٞخ ٝذ يً ٞذذ ٢يذذس ٗٝٓٝ ّ ٚذ عذذٝؿيت
٫تػ ع نبشريتشن َهڀطبنشن َٔ يينػٌ يس نٔ..
ًذذٚ ٢ينذذ٘ ؽنؿهذذً ١جذذطتٴ ًٝذذ٘ ..ؿن َكٗذذ ٢٭زب ذ  ٤ذذ ٞغ ذ ضٚد١
دًؼ يٓ قس ؽنيننعٍ ؽنػٔ ب يبصيذ ١ش تٗذ ٚسذس ٙذنذسم ؿن يؿذط ؽ َهن٦بذ ڄ
ٜٚس ٙييت مل تهن َك ٫ڄ َٔ ؿط ٠أ  ّ ٛتط ـ بؿ١ْٛٺ سذشن ٜطؾينٗذ
ؿن هل.٤ ٛ
ذذ يػٝس حلػذَ .. ٝذ أسػذٔ سكنذ ٞيٝذ !ّٛيكذس خڀذطتٳ ًذ ٢بذ يٞ
ٖص يكب ح ..أتػُ ي ٞب ًٛ.ؽ؟..
مل ٜٴبس ي ٞأْ٘ تينطف ًذ ٞإش َذط ًذ ٢يك ٓ٥ذ ٭ ٍٚأنجذط َذٔ ؾذٗط،
يهٓ شنطت٘ بٓؿػ ٞق ٬٥ڄ
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ذذ أْ َٗٚٛؽ يػينس ..ٟأ ٝس قط  ٠٤جمٌُ أ ُ ي٘ ٖص ٙ٭ً ّ ٜذ ٫ٚڄ
تأيٝـ نن لٺ ٓ٘..
ذذ تصنطتو ٯٕٚ ..إٕ بس ي ٞأْو َٗٚٛؽٷ أنجط بعٚدن٘ ٚيٝؼ بذ٘،
ٚيهٔ َ ً. ٓٝ
ذذ بٌ ب٘ نإْػ ٕڈ  ٫نه ت  ..يكؿش ت  ٚيػڀٛض ًذ ٢ؾذؿ ؾٝنٗ
قذذذدٛضٷ قذذذُ  ٫ ٤تينهذذذؼ أس غذذذٝؼ ٚسكٝكذذذ ١يه تذ ذ ْ ٚؿين ٫تذذذ٘ أٚ
٭سس خ ييت تينكـ  ٝتذ٘ ..نٝذـ مل رنڀذط بب يذو أْذت نن بذٖ ١ذص
يهن ل؟ سن ٢إْ مل أ س أض ى ً ٢ينًؿ ظ َ٪خطڄ!
تٓٗس يينذٛظ ز ٕٚإٔ ٜٓكنط إيٞ
ذذذذ إْٗ ذ قًذذ ١يٛؾ ذ  ..٤ثذذِ إٕ ٜذذسٟٸ ؽنذذط ؿنشن َ ذ زت ذ ق ذ زضتشن ًذذ٢
ٱَػ ى ب يكًِ ..ي كذس نذ زت سؿٝذست ٞنن بذَ ١ذ أيكٓٗذ  ..أَذ ٯٕ ؾكذس
ٖ دطت ن ُٝ.ع..
ذذ ٌٖ ق بًتٳ  َٜٛڄ َع يط سٌ قسٜك ڄ مس٘ ضبٝع ٚظٚدن٘ ضب ل؟..
ذذ  ٫أشنذط أمسذ  ٤تًذو يعَذط ٠ؽنع ذذ ..١نذ َْٜٛ ٛذ ڄ جمُ ٛذ ڄَ ١ذٔ
يؿب ل ؽننشصيكشن يينكطٜشن بكُك ٕڈ ًَْٛذٚ ١ضبڀذ ت ٓذلڈ نذبري ٠ؾنذٔ
. ٕٜٚٛٗس ٍ ْ ٚنك ز نذٌ ؾذ ٞٺ ٤بذ ٬غذنجٓ  ..٤ٯٕ بذ ت أغًذبِٗ نٗذ ٛڄ٫
ضضن ذ أ َ ٚذ تٚ ، ٛدذذذطت كذذٛهلِ ؿن ؽن نذذٚ ٞب ذ تَ ٛذذٔ يڀذذط ظ يكذذسِٜ
يطؾٝع بص ت يص ٥ك ٚ ١يكُك ٕ ؽنعضنؿ ٚ ١يس ب ت ؽنجكؿ ١يػُذ!١
نذ ٕ يطدذذٌ عنذذط ضنطسًذذ ١يهةبذذ ١يذذيت تػذذبل يٓػذذٜٓ ..ٕ ٝبػذذ ٞإشڄ
نك ذ ض أن ذرب قذذسضڈ َذذٔ ؽنينً َٛذ ت َٓذذ٘ قبذذٌ إٔ ًٜذذنِٗ يذذعَٔ ن ذ يػٍٛ
ش نطٳتٳ٘ ..ض ح ذنسم ؿن ٭ؾل ؽنعزسِ ب ؽن ض ٠ثِ ق ٍ
ذذ ضضن ن ٕ شيو يؿذ ل يهذ سو نذبري يذطأؽ ش يؿذينط ٭غذٛز
يَ٬ذذع  ٚيؿ ذ ضل يذذسقٝل ..مسينذذت أْذذ٘ ؾنذذن َٓذذص زٖذذط َنذذذطڄ يذذٮز ٚت
ؽنٛغٝك ١ٝؿن س ٞيؿين ..!ٕ٬٭زل  ٚيؿٔ ؿن سٝذ  ٠أٚي٦ذو ذٛضٷ  ٫أنجذط..
ؿن يٓٗ ٜ ١ٜنػً ي ٛقع ً..ٍ ٝ ٢
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ثِ إْ٘ غنڀطز َػريڄ
ننػبت س١ٜٛٝڄ َؿ د١٦

 ٙحلسٜح َ١٦ڄ ٚمث ْشن زضدٚ ،١سن ٢هلذن٘

ذذذ ٚيهذٔ ْكذٝشيت يذو إٔ تينذسٍ ذٔ َٛنذٛع نن بذو ..يػذذينس٫ ٟ
ٜػذذنشل نذذٌ ٖذذص ٙحلؿ ذ  ٚ ٠ٚينهذذط ..ِٜؿن ظَ ْٓ ذ نٴبٹذذط يط س ذٌٴ ذذسِٜٳ
٭ق ذ ي ،١إش تؿ ذ ٚت َػذذنٚ ٙ ٛنًُ ذ قذذطأتٳ يذذ٘ ض ٜ ٚذ١ڄ ذذذعتٳ ذذٔ طنٝٝذذع
ن تبٗ ذ ز ٕٚق ٛغذذِ َؿذذرتن١ٺ َذذع يهن ذ يػ ذ بك ١أ ٚي٬سكذذ ..١شيذذو
ٜس  ٢تينسز ٭ق ٛت ،أ ٟإٔ يطدٌ بذ ٬أغذًٛلٺ خذ م أ ٚزَػذ ٫ٚ ١سنذ٢
َ ٛنٝع أثري ،٠نُ ي ٛإٔ ظَط٠ڄ َٔ ٭ؾد م جملٗٛيشن ٜٓؿط ٕٚبػذع ض٠
ننب ڄ دذت غذ ڈِ  ٚسذسٸ ..نٝذـ مل أ٫سذلن شيذو غذ بك ڄ؟ ثذِ إْذ٘ أنُذٌ
ث ٥طڄ)
ذذ يػت أؾِٗ َػع ٣شيو هلٛؽ .سٜس ؽنؿ د ٧ب٘..
ٖٓ ذ ْنؿه ذتٴ ؾ ذ طڄ بڀينٓذذ ١إٖ ْذذ ..١يكذذس تػذذطل ذذطف إصن زَ ذ ؽ
يٓ قس ،بٌ ضضن يػري َٔ ..٠ذنػس ن تب ڄ ً ٢ينكسٜط بينس ٚؾ ت٘؟
غ زضتٴ ؽنه ٕ ً ٢ذٌ ٚأْ أمسع قٗكٗن٘ يينذٝب١
ذذذذ سنذذ ٢إْذذو تذذطنض ؿن نذذٌ َهذ ٕ
ظٚدن٘ ؽنٝن!١

جذ ڄ ذذٔ أقذذسق ٚ ٘٥أغذذط ض

ؿن ؽنػذذ  ٤ذذ ز يػذذذينس ٟؽندذذ بيت بكذذذٛت٘ يج بذذذت ٚهلذنذذذ٘ ي ٛثكذذذ١
ؽنطٜط.٠
إْٗذ ذ تنش ؾذ ذ ْ ٞن جملذذذص ..ّٚأْذ ذ  ٫أًٖذذذٛؽ بذذذٌ ٖذذذ ٞحلكٝكذذذ١
ص ؾريٖ  ..تٓع ٟٚؿن َهنبٗ ٚتهن عڀ ٗ ٛيهبري ٭ٚ ٍٚتيننكس
أْٗ ت٪يـ ؾ ٦ٝڄ ش ق..١ُٝ
ٚب ُٓٝذ تذذٓػُؼ ؿن يهن بذذ ١ز ٕٚتٛقذذـ أس ذ  ٍٚد ٖذذس ڄ ز ٕٚدذذس٣ٚ
تػٜٛل نن ب ..ٞثِ إْ أنڀط ذذ يهطٚض ت حل ٠ ٝذذ إصن نن ب ١جمُ١ ٛٺ
َٔ يككل يككري ٠ؽنط ً ١ؿن جم٬ت ٚدط ٥س يسضد ١يج يج ..١قكلٷ
سعن ١يك ١ُ ٝأ ٚؽنٖٛبٚ ١يست دت نػـن حل دٜٚ ،١ط ب أْٗ تسخٌ
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ت ضرن ٞ٭زب ..ٞيكس تًٛثت نرب ٞ٥ ٜ٭زبٚ ١ٝبذتٸ أضنذ ٢ضنذ
ضغُ ڄ
مل ٜهٔ ؿن حلػب ٕ ..أخ بٗ ضنط ض٠
ذذذذ نٝذذـ حنذذسضت سٝذذ ت ٞبٗذذص ٙيػذذط ٚ ١إصن ٖذذص يذذسضى؟ َذذٔ
غين زت ٞؽنٓؿٛز ٠إصن ٚسستٖ ٞذصٚ ٙدذ ٞ ٛيٖ٬نُذ ّ؟ أْذ  ٫أؾذينط بذوٹ..
نٗص ٙينُ ث ٢ً ٌٝ٭ضؾـ..
تطؾع  ٔ ٗٝٓٝيكؿش ت ٚتعؾط هل ٤ ٛرب ؾؿنٗٝ
ذذذذ نًهذذِ غذذ ..٤ ٛغنٝذذع ٭زب ذ  ٚ ٤يؿٓ ذ ْشن ذذذذ  ٜٚذ يًينذ ذ ذذذذ ضد ذ ٷٍ
ؾطق ٕٛٝإصن يٓد ع سنٚ ٢إٕ ؾينًذ ٛؽنػذنش ٌٝيٓٝؿذ ٛذِٓٗ ٖذص ٙينُٗذ١
يؿكنٝين..١
ٖٓذ أنذذٛض قبهذذيت ٚأنذذطل بٗ ذ ؽنهن ذ  ..يكذذس زخًٓ ذ إش ڄ ؽنطسًذذ١
ين يْ ٚ ١ٝنكًٓ َٔ يينس  ٤ؽنهبٛت ٚسكٌ ٭يػ ّ إصن يٓع ت يكطذن١
ي ..١َٝٛٝغِ حل ٫ ،٠ ٝبٗ ضٖ نُ ق.ٌٝ
أخ بٗ بًٗذ١ٺ َطٜطٚ ٠أْ أضتس٬َ ٟبػٞ
ذذ غأظٚض د ضْ  ٚبٓ٘ يؿ غس ،إش غُ٦ت َٔ يكُت يڀ ٌٜٛؿن ٖص
ؽنٓعٍ ؽنٝت ..ين ٛقٌ َٗ ضٚ ،٠أن ز أدعّ إٔ يٝؼ ؿن ضٜ ٚنو .سٜس٠
أ ٟس ٛض.
ت  ٫تڀذ م! يٝػذت خڀٝذ٦يت
ذذ تٛقـ ٔ َه ٜكيت أضدٛى ..يكذس بذ ٳ
أْو ؾ ؾٌٷ َٚطٜط..
يصت ب يكُت حلكن ت سن ٢أطن يو ت ٛظْ ٞثِ ٖ غنت
ذذ يؿ ؾٌ ٖ ٛيص ٟتػينشن د ٖس٠ڄ ؽنك ض ن٘ ؿن جم ي٘ ب يذص ت ..أْذ ٹ
ت
سػٛز٠څ بكٛض٠ٺ َؿ د ..!١٦نٓت ٭ؾِٗ ي ٛأْو خرتتٹ يطغِ أ ٚؽنٛغٝك ..
ٚيهٔ ٜٓ ..٫بػ ٞتكًٝس ٟؿن نٌ ؾ.٤ٞ
ؿن َٓعٍ  .ض يهبري ٜٓػش ٭ل ؽنػٔ يػٝس ذ ٖط ؿن غذ ٺ١
َبهذذذط٠ٺ يٓٝذذ ّ ..ن ْذذذت قذذذش ١يطدذذذٌ ؽنػذذذٔ زقٝكذذ١ڄ ٚدػذذذس ٙيٓشٝذذذٌ
ًسٚزب ڄ ٖٚؿ ڄ ..بينس إٔ ٜأَ ٟٚبهط ڄ ٜهشو بٓ٘ يٛسٝس ؽنين ٞببح ذذ
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 ٖٛٚؾ لٷ ظلٷ أبس ٟذذ ثِ ٜػ ٝيٝينٛز بعد د١ٺ َٔ يٜٛػهً ٚ ٞب١ٺ َٔ
يػذ ٥ط ؽنػنٛضز..٠
مل أْنب٘ ٚقنٗ إصن إٔ تًو يػذٗط ت يرب٦ٜذ ١يين ًٝ٥ذ ١سعنذ ١يهذطض
ي َٔ ١ٝأَ ٟينٓ ٢تطغِ ضضن قسضٜ ْٗٚ ٟيت ..يؿچ ن  َٜٗٛغُ َذ١څ َذٔ
يط .. ٜ٩أنن ؿن قكيت ين يٝذَ ١ينذرب ڄ ضضنذ
ٝب ٚ ١يينعي ١دذ
ٔ ش تٞ
ذذ ْينِ ٚسس ..ٟننُج ٍ يجًر حلع ٜٔأقـ ؿن يينط  ٤دت يين قؿ..١
 ١ٜٚأ ُس ؿن يكؿط  ١ًٝيًٜٓٚ ٌٝهُـ قًيب ثِ
ؿن يً ١ًٝيككٝين١ٝ
ي نصٚل أ ط ؿن ضٜٚس ڄ ضٜٚس ڄ َع ًٛع مشؼ يكب ح)).

***
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ذذ  02ذذ
ٖص ٙؽنط ٠ؾنشت ي ٞيب ل تًذو ؽنذطأ ٠يػ َهذًٜٛ ١ذ ١يك َذَ ١ينكذٛز٠
يؿينط ش ت يج ٝل يس نٓ ..١مل تنؿ ٙٛبهًُذٚ ..١قؿذت ًذ ٢يبذ ل دذسم
ب ٞض ؾين١ڄ س دب ٗٝيسقٝكشن ؿن تػ  ..ٍ٩مل أمسع قٛتٗ ٚضضن ئ أمسينذ٘
أبسڄ..
ثِ قنٗطت قب ح ٚقذس بذست ؿن ذًذ ٺَ ١ذٔ أَطٖذ ٖٚذ ٞتكذٛزْ ٞيػطؾذ١
ؽنينٝؿٚ ..١دست ْؿػ ٞأتػ َ ٍ٤طغُ ڄ
ذذ َٔ تًو ؽنطأ ٠ييت تٓنُ ٞيينكطڈ غ بط؟..
ذذذذذ ْينذذذِ ٖذذذ ٞتكًٝسٜذذذ ١ؽنًذذذبؼ قًًٝذذذ ١يهذذذٖٚ ..ّ٬ذذذ ٞتٴينٓذذذ ٢ب ٛيذذذستٞ
ؽنطٜه ..١أد بت ؿن قنه لٺ ض ؾين١ڄ غب بنٗ َؿري٠ڄ إصن يڀ بل يينً.)ٟٛ
ؿن ؽنهن دًػٓ ٚدٗ ڄ يٛد٘ ..ق يت بينس١ْٝ ٚٺ َبڀٓٚ ١قً ١قرب
ذذذذ ٯٕ ..أضدذذٛى قذذٌ إْذذو بذذسأت ؿن يهن بذذ ..١نذذٌ َ ذ أ ًبذذ٘ َٓذذو
أضبينشن قؿش١ڄ  ٫أنجط١ٜ ْٗ ..څ َ َكٓين..١
ذذ َ غط ٫غنينذ ٍ ؽنؿ د٧؟..
ت ٫ٚبذس إٔ يٓ ؾذط قذس ْؿكذٌ ذٔ ظٚدنذ٘ ْ ٚنٗذ ٢ؾذذأ ڄ٠
ذذ يكس مسين ٳ
َٔ يٓع ت  ٚؽنؿ نٌ َنؿطغ ڄ نً ٝڄ يًينُذٌ ..يكذس ًذ َذ يطٜ ٚذ ١ؿن
غه ٕٛؾٗط ٚإْ ٫كطف ؽنؿطٚعڈ آخط..
أدبتٴ ً ٫ٚڄ تػٝري َػط ٣حلسٜحَ ،نش ؾ ٝڄ يٓكنط ؿن ٚدٗٗ
ذذذذ َذ نذ ٕ ضقذذِ تًذذو يعٚدذذ١؟ يج يجذذ ١أ ٚيط بينذذ ١ضضنذ ؟ ..أْذ  ٫أؾنذذأ
أمسع ٔ يطدٌ رب ش ت٘  ١ًٝكسٺ ن ٌَ..
ذذ نٌ َ ؿن ٭َذط أْذ٘ غذري ًكنذٛقن َػذن ٠٤ڄ) ٚ ..ٯٕ يٓذنهًِ ذٔ
تؿ قٓ ..
71

ذذ يكس تهُٔ ٫تؿ م طض ضٜ ٚيت ً ،٘ٝأتصنطٜٔ؟  َ ٖٛٚمل ٜنِ
سن ٢ٯٕ!
قذذُنٳت يًٖٛذذٚ ١قذذس ؾ دأٖذذ ضز ..ٟبذذس  ٚنذذش ڄ أْٗذذ ْػذذٝت طن َذذ ڄ
ضٜ ٚذذذيت  ٚٚذذذسٖ ٚنذذذأْ مل أغذذذنشل َٜٛذ ذ ڄ شض٠ڄ َذذذٔ ٖنُ َٗذ ذ بأْ ْٝذذذ١
ؽنُج٬ت ..أد بت ؿن تطزز
ذذذذ َذذٔ ق ذ ٍ إْ ذ مل أْؿذذص ٫تؿ ذ م؟ عڀ ٛذذو ٯٕ ؿن سٛظتذذ٘ ٚأْ ذ
ب ْنكن ض يطز.
أن ذ ز أقػذذِ أْٗ ذ تهذذصل ..يٓكنذذط ت ْ .بٝذذ ٚ ١يٓشٓشذذٚ ١ؾذذرت ت
يكُتٖ ..ص ٙؽنطأ ٠تهصل ب يػٗٛي ٚ ١ينًك  ١ٝ٥ش تٗذ يذيت تذنكُل ؾٗٝذ
زٚضڄ دسٜسڄ ٖٞٚ ،تربع ؿن ض ٍ ْ٫ؿين ٫ت يًشكنٚ ١ٝتين بري يٛد٘.
ذذ ً ٞإٔ أظٚض ٙإشڄ ن ٞأتأنس..
ذذذذ أْذذت  ٫تكذذسق ! شيذذو  ٚنذ  ..إشڄ ؾًنك بًذذ٘ ؿن ز ض يٓؿذذط ٚسذذسى
ٚتنأنس َٚ ..ش ٔ يط١ٜ ٚ؟..
ذذ يكس ننبتٴ قؿشنشن يً ١ًٝيؿ ٥ن ..١يصيو أتٝت..
ٖٚهذذص أيؿ ٝذتٴ ْؿػذذَ ٞنٛض ذ ڄ بذذسٚض ٟؿن ؾينذذٌ يهذذصل يؿ ن ذ ..
ٚب ٭ق ينأيٝـ إش خرت تٴ تؿ قٚ ٌٝظَ ْ ڄ يهصبيت ن ؽن٪يؿشن.
ثِ غطقتٴ ؿن ينينطم  ٚذٌ َٔ ْؿػ ..ٞضضن ٖذ ٞضغذبيت ؿن إٔ أضز
هل يكذ ع قذ شن ،إش أْٗذ  ٫تكذ ضس بؿذ ٤ٞإَ ٫طغُذٚ ١قذس نذصبت
ً ٞين ، ٖٛنُ أْٗ  ٫تهٔ ي ٞأ ٟسرت ّ ..أْ يٓهذط ٠يذص ٟغذنشل
٫غنػَٚ ٍ٬ل يسّ ،نهٌ يطد ٍ ؿن س ٝتٗ ..
أد بت َبنػُ١ڄ ٚقس بس يؿو ًٗٝ
ذذذذذذذ يذذذذذصيو أتٝذذذذذت؟ يندربْذذذذذ ٞذذذذذٔ يكذذذذذؿشنشن؟ ..أٜذذذذذٔ ُٖذذذ ذ إشڄ؟
ؾًنشهطُٖ ..
ؿن ي ٛقع أْ  ٫أ ًِ ؽن ش د٦ت ..نٓذت نذ ؽنطس ّٛغ ضقذ ڄ ؿن ذعييت
بينس ؾػذ خڀبيت..
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ذذ ٭غبٛع يك زّ ..سشن أْٗ ٞيؿكٌ..
ؿن يٓٗ ٜذذذ ١خطدذذذت َذذذٔ ؽنٓذذذعٍ يػذ ذ َض ؽنطتؿذذذع ن يٓػذذذط ؾذ ذ طڄ
ب يػجٚ ..ٕ ٝيهٔ ًَ ٢هض إش ؾذسْ ٞإيٝذ٘ زَٚذ ڄ ؾذ ٞٷ ٤خؿذ ..ٞبذشن ٖذصٙ
.سض ٕ يكسعن ١نڂنبت ؿط ت ؽن٪يؿ ت ييت ؾهًت ش نطتٚ ٞغريت
جمط ٣س ٝتْ ٖٓ ..ٞٳبٳضٳ قً ٴ يه ت يص ٟأغط خ ٝي ٞأ  َ ٛڄ ن ًَذ،١
سن ٢تكُكن٘ ٚتٛسست َين٘.
بينس أغبٛعڈ غنذُينت .طأ ٠يع ٜض ٠ز ض يٓؿط يذيت
ٚدًػت قط ب ١يػ  ١ؿن ْنكن ض يػٝس َط.ٕ ٚ

ؽنذ ضؾهذن ،

أخريڄ غنكبً يٓصٍ ب غن٤ ٝٺ  ٚنذ إش أتٝذت َذٔ غذري َ ٛذسٚ ،بذس
أْ٘ ٜ ٫صنطْ ٞبٛنٛحڈ َع أْ قسَت يذ٘ ؿن ؽن نذ ٞذسَ ٠ؿذ ضٜع ؾذط ح
ٜطَ ٝبٓكنط تٺ ْري ْ.١ٝ
ذذ تهًِ ..يػ  ١تك ضل ين غين..١
قٳ ذ ٳسَٳن س ْٝ ٚذ١ڂ يطدذذٌ  ٚٳكځ ذسٳت يػ ذ ْ ٞسنذذ ٢أْذذ ٞؾهذذطت ؿن إٔ
أْٗض َٛي ٝڄ ٭زب ض..
ذذ أخربت

يػٝس ٠قب ح بأْو تينٝس قط  ٠٤ي ٕٛيؿك.)ٍٛ

ضؾع حل دبشن يهجشن ب غنػط لٹ ٖ ٚنُ ّڈ َؿ د٧
ذذ قب ح؟ أْت يؿ ل يص ٟق بًنٴ٘ ؿن َٓعهل !
ض ح ٜبنػِ بنػ َ١ڄ طٜه١ڄ خبٝج١ڄ طنػ سٜٓٚ ١ٝكنذط إيذ ٞد ْبٝذ ڄ ..يكذس
زغسغذ٘ شنذط مسٗذ ٚأغذينس ..ٙض ح يطدذذٌ ٜؿنذٌ ؾذ ضب٘ يهجٝذـ َٓنكٝذ ڄ
نًُ ت٘ بينٓ ١ٜ
ذذ س يع ٜضت ٞيؿٗطٳ يك زّ ٫ ..أشنطٴ أْ قطأت نن بو.
بنػذذُتٴ ؾ ذ طڄ ؿن غذذط ٟب ذ ٫مش٦ع ظ شيذذو ٭ٕ يه شبذذ ١مل تڀً ذ
َٓو ؾ ٦ٝڄ) ،ثِ غأي
ذذ ٚيهٔ نٝـ تينطؾتٳ ً ٢يؿٓ ْ١؟..
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ْكًبذذذذت يٓكنذذذذط ت يػذذ ذ خط ٠يهذذ ذ سه ١ؿن يينٝذذذذٓشن يذذذذس نٓنشن
يؿْٗٝ ٛنشن إصن ْكنط ت ؾوٺ ٚخڀذٛض ..٠مسينذت ْؿػذ ٞأدٝذ بٝذأؽڈ ٚزٕٚ
ٖنُ ّ
ذذ ي ٛقع أْ ق بًذت يؿٓ ْذٚ ١ظٚدٗذ يط سذٌ ؿن ٖذص ٙيذس ض ب يذص ت..
أض ى إشڄ يؿٗط ؽنكبٌ..
ذذذستٴ أزم يؿذذذ ضع بڀذذذَٗٓ ٢هذذذً ١بڀذذذ ..١٭ٚغذذذ ز ..غنذذذٝينِٗ
ٜهصب ٕٛز ٕٚسٜٚ ٤ ٝن ٬ب ٕٛضنؿ طٚ ٟآَذ ي ٞيذٝؼ نٓذسٺ هلذِ ٚيهذٔ
نڀؿٌڈ ق قطڈ ٜ ٫ؿِٗ ..أيٝؼ يًدس ع ْٗ ١ٜ؟
ٚإشڄ ؾ حل ٕ ٛٝؽنؿينط  ٚقعٷ ؿن غط ّ ٭ؾين ٢يطقڀ  ..٤غشك ڄ ..يٝذصٖب
إصن .شذذ ِٝإشڄ ٚ ..سذذسُٖ ٜػذذنشل ٯخذذطٖٚ ،ذذ ٛكٛبذذ ١يػذذُ  ٤يين زيذذ١
يؿطٜه٘..
ٚأَ « يػينس »ٟؾُ ظ ٍ غ ضق ڄ ؿن

ط تين غ ١تؿٝض ٔ يكؿش ت

فن ٖ ٥ذذ ڈٌ أْٝذذل ٚدًػذذت تبنػذذذِ
ٚأخذذري ڄ ٳز ځؾينٳذذت إصن ٜذذس ٟضندڀذذ ٛٺ
ب نس زٺ ٚدس
ذذ أخري ڄ ْنٗٝت ..يكس غنٳػٵ ٳطقځت نن بن٘ زٖط ڄ ..ؾًنكطأ ٚتٴينڀٹ
بكط س..١

ضأٜو

ذذ سبٝبيت ..حنٔ يػٓ ؿن س ي ١تٓذ ؾؼ ..يذ ٝؼ ًٝذو َػذ بك ١يذعَٔ
ٚتينص ٜيٓؿؼ ينجبيت ش توٹ ..حل ٠ ٝيٝػت سطب ڄ ؾين..٤ ٛ
ن ْت ضٜ ٚذيت يج ْٝذ ١آْذص ى ؿن طٜكٗذ إصن يٓؿذط ..أدذ بن
قٛتٗ ؾينٛضٷ ب .طح  ٚيػه

ٚؿن

ذذ يػت أؾِٗ مل تنؿ ٙٛضنجٌ ٖص ٙينؿ ٖ ت؟ أخربْ ٞأ ٜٔق بًن
َط٠؟ أدب أضدٛى..

أٍٚ

ذذ ؿن ُ.ين ١ٝ٭زب..١ٝ
ذذ إش ڄ تٛقـ ٔ ع بيت نأَ ١ٝض ست تك ..) ٝأْتٳ خ٬ؾ ڄ ٭ْ ى
ؽننهدُ ٫ ١تًدل ٭زل..
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ذذ ٚيهٔ ْربتو .سْٚ ١ٜكنط توٹ ٫ٚ ًٚتوٹ ي٥ ٝػ..١
ذذ إَ إٔ تكطأ ؽندڀٛفن أٜ ٚنٛد٘ َب ؾط٠ڄ يًٓؿط ز ٕٚغنؿ ضتو..
ذذ ٜنٛد٘ يًٓؿط؟! ؽنػأي ١يٝػت بٗص ٙيػٗ ٛي ..١يكس غنػطقتٴ َذ ڄ
ن َ٬ڄ سن..٢
ذذ بٌ ٖ ٞنصيو سشن ٜنٛؾط ؽن ٍ ..سن ٢ي ٛزؾينتٴ آخط يري٠ٺ أَنًو..
ؾ ؽنػأي ١إش ڄ َػأي ١س٠ ٝٺ أَٛ ٚت! ن ْت قس ٚنينت ٜسٖ يكذػري٠
ً ٢ؽندڀٛفن بشن ٜذسٚ ٟض سذت تػذشب٘ َذ ً ٚيذ ڄ ١غذنين زت٘ ،يهذٔ
ؾهٛي ٞيك تٌ دينً أُٖؼ
ذذ بٌ غأقط أَٓ ..شٝ

أغب ٛڄ أ ٚثٓشن..

نذذ ٕ يؿهذذذٜ ٍٛكذذنً ؾينذذ٬ڄٚ ،أَذذطٷ آخذذذط ..ذذٛف يؿذذذسٜس َذذذٔ
جملٗ ..ٍٛحلصض  ٚينٛدؼ َٔ يهًُ ت  ٚيينب ض ت ؽنًنٜٛذًٜ ١ؿكٗذ شٖذٔٷ
َطٜضٷ ٜ ٫ين ٞطن َ ڄ َ سٛي٘..
ب هذذع قذذؿش تٺ ن ْذذت ن ؾ ٝذ١ڄ ينأنٝذذس عذ ٚؿن ..ن ْذذت يطٜ ٚذذ١
تذذنهًِ ٓٸذذ ب يذذص ت ،ز ٛ َ ٕٚضبذذ١ٺ  ٫ٚسٝذذ  ..٤يط ٜٚذذ ١تػذذنينٌُ نذذُري
ؽننهًِ ٚأَ أْ ؾٝؿ ض إي ٞبهُري «ٖ »ٛز ٕٚدب ٺ أ ٚتكطل..
يكذذس ت ٛدذذستٴ ؿن ًٝڀٗذذ ب يكذذسؾ ١يبشنذذ ١نػذذش ب ١قذذٝـ أٚ
نينطب١ٺ بط٠ٺ َػط  ٫ ١نكسضڈ سب.. ٝ
ْينعيتٴ ؿن قن ّ٬ؽندسع ٚضست أينِٗ يكؿش ت ٚقًذيب ٜنةنذٌ َذٔ
هلًع ..مل أ ًِ غ بك ڄ َبًؼ سػ غٝيت ؽنؿط  ١ؿن إبط ظ س ٝت ٞيؿدك١ٝ
بنؿ قذذٚ ًٗٝزق ٥كٗ ذ َٚؿ ذ طٖ ٚحلكن تٗ ذ  ..ن ْذذت س ٝتٓ ذ يؿدكذذ١ٝ
طس ٚدطد نُ ذنذطز ؽنذط٤ٳ ؾؿذً٘ٴ ..إْٗذ يؿهذٝش ١ؽنػذهٛت
ٓٗ ..
ٚتط ٟٚبإغٗ لٺ نٝـ ضزتٴٗ ٚس قطتٴٗ نأْٗذ تيننذصض أ ٚتؿذطح
نٝذذـ أضغُنٴٗ ذ ) ًذذ ٢يذذع  ٚز َ ذ  ..يٓكنذذط إصن ٭سذذس خ َذذٔ َٓكنذذٛضڈ
عنًـ ٚبينٓٝشن أخطٜشن ٖ ٛطب١څ َ٪ؽن ،١تؿب٘ مس ع ْؿط ٠أخب ض يينس..ٚ
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أٜٓ ٜٔنٗ ٞينًؿٝل  ٚ٭ن ش ٚ ٜحلطل يٓؿػ٫ ٚ ١ٝؾرت  ٤تٚ ،أٜذٔ تبذسأ
حلك ٥ل َط١ٜٚڄ بًػ ٕڈ آخط)؟  ٫أسس ٜينًِ..
نٌ ينؿ ق ٌٝؽن٪ؽن ..١ض ٥ش ١أْؿ غذٚ ٞؾذدريٚ ٟتٓؿػذ ٞيجكٝذٌ ؿن
ؽندذذسعٚ ،سنذذ ٢يينذذل أق ذ بين ٞبينذذس يڀين ذ ّ ٚش ٥كذذيت يطٜؿٝذذ ١ؿن ؽنًذذبؼ..
نًٗ طنسزت ٖٓ يو ً ٢يكؿش ت بنج قٌَٚ ،طت ؾٛم ضٚس ٞؽننأ١ٖٚ
نشذط ضس ٢ثك.ٌٝ
يػ ٍ ٪يص ٟتػنش ٌٝٱد بٜ َ ٘ٓ ١ؿنأ ٜڀطح ْؿػ٘ ز  ُ٥ڄ ..نذِ
تؿب٘ يؿدك ٢ً ١ٝيٛضم أ ٚؿن يؿ ؾًَُٗ ١ٳ ٗ أ ٚأقًځٗ ؟ ..أٖ ٞنًٗ
َكنبػ١څ ص ؾريٖ أّ أْٗ َػنٛس ٠څ ؾكـن ٚته ز تؿب٘ ٭قٌ بكينٛب١؟
ٌٖ ْكطأ تٛثٝك ڄ ٚتأضرن ڄ يًشسخ أّ ْػنًِٗ َٓ٘ ُ٬ڄ خ ٝي ٝڄ ب يه ٌَ؟..
ق ست ثٛضتٞ
ذذ شيو نً٘ غري َِٗ ،ؽن إٔ يبڀٌ ضٞ٥ ٚٷ َٔ يه ٛسٜ ٞؿبٗ
ؿ١ٝڄ قنٗطت أس ْ ٝڄ ؿن قٛتٗ
ٜٓٚڀل بكٛت !ٞنِ طنٓٝتٴ ي ٛإٔ ؽنػ١ڄ
أ ٚأْٗذ أيكذذكت بذذ ٞذذذذ ٚيذذ ٛنذذصب ڄ ذذذذ ْؿشذ١ڄ ٖعي ٝذ١ڄ أَٖٛ ٚبذ١ڄ َذ أ ٚضٚس ذ ڄ
َنؿ ْ١ٝڄ َينڀ ٤ٶ أ ٚسنٖٛ ٢غ ڄ بٗ .
َ أْ إ ٫شيو يطدٌ يؿطق ٞؽنكعظ ٭ْ ْ ٞز  ِ٥يؿه ٚ ٣ٛينصَط
 ٚيص ٟغنُ ت يكنٌ َٖٛبنٗ ٚتٓؿري أقسق .. ٗ٥
تًو يًًٝذ ١بًًذت زَذ ٞ ٛيػذ خٓٚ ١غذ زت ..ٞؽنذ ش ٚنٝذـ تؿذ د٦
نًُ تٴٗ بينس إٔ أخربتٵ َط ض ڄ قط س١ڄ ٔ ضأ ٜٗبٞ؟ أْ يص َٔ ٟؾطفن
ذ ؿيت تأؽن ذتٴ نًُ ذ بنٳػٳ ذُٳتٵ ٭ْ ذ يػ ذتٴ َٛنذذٛعٳ تًذذو ٫بنػ ذ َ،١
ٚنطٖتٴ أؾه ضٖ ٭ْ يػت ًٛضٖ ٚ ،نصيو هل٤ ٛٳ يذص ٟتٓؿځػٳذنٵ٘
٭ْ يػت ؿن دع ٦ٜت٘..
سسقتٴ  ١ًٝيً ٌٝؿن يػكـ ْٚٴك

ٝ

ؾهط٠څ  ٚسس٠

ذذ ذنسخ ؿن ٖص ٙحل ٠ ٝأس ْ ٝڄ إٔ  ِٜٗ ٫نِ تينؿل ضٚس ڄ أ ٚؾدك ڄ
ٚنِ تنؿ ْٚ ٢تهش ..ٞذنسخ إٔ ٜه ٕٛشيو ؽنينؿٛم دع ڄ طن َ ڄ ٔ
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َب زينو ش ت يؿينٛضڇ أ ٚبينهُٜ٘ٗ ٫ ..ٴ٘ نِ َٔ يسَٛع تصضف ٚنِ َٔ
هل س  ٜتكسّ  ٫ٚنِ تطغ ٚتنٛم ؾأْت ب يٓػب ١إي ٘ٝغري َط ..ٞ٥خٍ ٝٷ أٚ
ؾب ٷ أ ٚقنٌ ،يصيو ئ دكٌ ً ٢ش ى حل ؽنٓؿٛز ..أبس ڄ ..أبس ڄ!
ضستٴ أقطأ  َٜٛڄ بينذس ٜذٚ ،ّٛقذس طن يهذتٴ ْؿػذ ٞقًذ٬ٝڄٚ ..طنًډهذ
ؾذين ٛٷض بذ ؽنط ض ٚ ٠يينسْٝ ٚذٚ ١ضضنذ تبًذس ؽنؿذ ط ..بذ ت دنذطس ٯٕ أْٗذ
ًبذذت َ ذ ب يذذص ت تكٝذذ ِٝيهن ذ ل نٓ قذذس!! نذذأْ بذذَ ٬ؿ ذ ط أٚ
ن ٫ٚ ..ٕ ٝأَنًو يبكري٠ځ يؿِٗ ؽنسي٫ٛت..
ٚأَ ٔ ٭غًٛل ؾشسخ  ٫ٚسطز ..قبْٞ ٝٷ ً ٢أؾهٌ تكسٜط ..ب٬
ضٚح ..غذط ٷز كذٚ ِٝغذري سٝذ ز ٟيٛقذ ٥ع َندًٝذ ..١يذ ٫ٛإٔ ؽنٛنذٛع َ٫ذؼ
س ٝذ ت ٞؾدكذذ ٝڄ ؽن ذ طنهٓ ذتٴ َذذٔ إطن ذ ّڇ ؾك ذٌڈ  ٚسذذسْ ..ينذذِ بذذ ٬ضٚحڈ أٚ
دٖٛط ،ؾهُ أْٗ دػسٷ ٚٚد٘ٷ غنذًٝشن َؿذطغشن َذٔ يهٝذ ٕ نذصيو
أتت قؿش تٴٗ بٓ ْ ٝڄ ثك٬ٝڄ زَ ٕٚؿ ط أْ ٚؿين ٫ت ٫ٚ ..سن ٢ؾه ٖ ١أٚ
ط ؾ ١أَ ٚؿ دةت..
 ١ًٝأ ّ ٜقط ٤ت ٞؽنهٓ ١ٝينينػ ١ض ست د ّٛسٛي ٞؿن سصض َػرتق١ڄ
يٓكنذذط ت يكًكذذٚ ١قذذس ٗذذِ ٚدٗٗ ذ ُٝ.ذذٌ ..ض سذذت تنػ ذ  ٍ٤ؿن غذذطٖ
َص ٛض٠ڄ ٔ ضأ ٜٞحلكٝك ٞبػض يٓكنط ٔ دط س تٚ ٞنط َيت.
أْ ي ّٛٝأ ٚدذ٘ َُٗذ ڄَ ١ػذنش ًٝڄٚ ١خٝذ ض ڄ قذينب ڄٖ ..ذٌ أخربٖذ بطأٜذٞ
٫سرت ؿن حلكٝكٞ؟ أ ٚأضَ ٞ٭ٚض م ؿن ٚدٗٗ غ نب ڄ؟ أّ أْذ غذأيين
زٚض يعٚز ت يذس ِ ؽننؿذ َْ ٞبذس  ٜڄ إ ذذ ب ٞبأقذ ينٗ  ٚبكطٜنٗذ ؟
غ سْ ٜ ٞضل)).

***
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ذذ  03ذذ
َٔ ؽنذ٪مل نٝذـ ٜػذدط َٓذ حلذ ؾٓٓنٗذ ٞإصن نذط ٙ٭ؾذ ٤ ٝش تٗذ
ييت ؿكٓ ٖ  َٜٛڄ ؿن حلب َ .. ٝيص ٟتػري؟ْٛٝ ..ٴٓ أّ ؽنينؿذٛم أّ ٖذٛ
َطٚض يعَٔ؟..
يكذذذذس أسذذ ذ يه تذذ ذ ؿن أْجذذ ذ  ٙؾذذذذذ نٗ َ ٫ٚب ٫تٗذذ ذ  ..قذذذذسقځٗ
 ٚسرت َٳٗ يٓؿػٗ ٚثكنٳٗ ؽنڀًك١ځ ب يص ت ..يهٓ٘ طنٓ ٢بينس شيو ي ٛتندًذ٢
ٔ غنٝع ٭َٛض ييت أث ضت إ ذ ب٘ بٗ  ..يذ ٛأْٗذ أقذٌ دذطأ٠ڄ ٚقػذ٠ٛڄٚ ،يذٛ
َذذٌ ٚتذذس ٖٔ ٚتنكنذذ ٖط ب حلذذ ٚتػذذسٍ ضَٛؾذذٗ  ..يٝنٗذذ ن ْذذت
أْٗذذ
نذذذينٝؿ١ڄ سذ ذ ٥ط٠ڄ نؿط ؾذ ذ١ٺ ٖؿذذذ ١٭دٓشذذذٚ ،١يٝنٗذ ذ تنٛقذذذـ ذذذٔ نن بذذذ١
يهن  َٓٚؾػ ١يطد ٍ ؿن َهُ ضِٖ..
 ٚيينهؼ قش ٝٷ طن َ ڄ إش ْؿنكس أس ْ ٝڄ َ نطٖٓ  َٜٛڄ.
ت
ت ؿن خڀٝذبيت َٜٛذ ڄ نذجريڄ َذٔ ينؿ قذ ..ٌٝيكذس دطنذ ٵ
يكس بػهذ ٴ
ز َٚذ ڄ نذذطٚحڈ ن ذ ٥ين١ٺ س ذ ٥طٚ ،٠بهذذت ٭تؿذذ٘ ٭غذذب لْٚ ،كنذذطتٵ بينٝذذٓشنڇ
ظ ٥ػذنشنڇ نذبريتشنٚ ،مل تينذرب ذٔ ضأٜٗذ  ..يٝذ ّٛشيذو َذ أؾنكذس ب يهذذبـن،
تًذذو يذذطٚح يه ذ ٥ين ١تڀ ذ ضزْ ٞبذذٖ ٬ذذ ٛز ٠نؿذذب ڈ قن ٝذٌڈ ٜكذذ .. ٝنًُ ذ
َذذطضتٴ بٓ ؾذذص٠ٺ َهذ ٠٤ٺ يذذ٬ٝڄ خٝذذٌ يذذ ٞأْذ أؽنذ ٗٝٓٝذ هلذ ً٥نشن يذذط ٥يننشن
تڀذذ ٕ٬ؿن سذذعٕڈ ذذرب يعد ذ ز ًذذ ٢ؽنڀذذط  ٚيذذطٚ ، ٜأَ ذ قذذٛتٴٗ يب ذ نٞ
ؾُٗٝؼ ي ّٛٝؿن ضأغ ٞنينٌٜٛڈ غري َؿّٗٛڇ يهًُ ت..
يٝؼ مث ١غَ ٣ٛنذط  ٚسس يٰ٫ت ؽنٛغٝك ١ٝؿن س ٞيؿين ..ٕ٬يبك١ٝ
أڂغڃًٹكځتٵ بؿينٌ ٭ظَ ٌَ ٛ ٚ ١أخط.٣
مل أتٛقذذع إٔ أ جذذط ًٝذذ٘ بٗذذص ٙيػذذٗٛي !١ؿن حلذذ ٞيكذذػري ينذ ذ ضٟ
 ١ٜٚذنب ٕٛؽنػ سَ ٠ؿري ٜٔبأق بينِٗ ٚأٜس ِٜٗحنٛ
أقش ل ؽنن دط
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ن ييتٚ ..أَ ق س ؽننذط «ضبٝع» ؾكس دًؼ ٖٓ ى ز ٕٚظبٕٛڈ  ٚسس ٜكطأ
نن ب ڄ ٚقس ظ ز ٚظْ٘ بڀطٜك١ٺ َطنذٜ ..١ٝػذنش ٌٝإٔ رنُذٔ يٓذ قنط إٔ هلذص
يطدذذٌ يبذذس ٜٔ٭قذذًع َ نذذ ٝڄ ؿن ؽنٓنذذس ٣٭زبذذُ. ٚ ٞين ٝذ ت يؿهطٜذذ١
 ٚيٓدب ١يجك ؾ.!١ٝ
عَ ذتٴ ٖذذص ٙؽنذذط٠ځ ًذذ ٢إٔ أنذذ ٕٛق ذ زق ڄ ٚقذذس تينب ذتٴ َذذٔ ينكن ذ ٖط
 ٚؽنػطس ٝت..
ذذ د٦نوځ بكٛم يط سٌ يينكن ِٝيػينس ..ٟيكس تذٛؿن َذ٪خطڄ نُذ
ًُ ذتٳٚ ،قذذس قنٗذذطتٵ أدذذع ٤ٷ ؿن ض ٜ ٚذ١ٺ يذذ٘ جمٗٛيذذ ١ين ذ ضٜذ ..حنذذٔ حن ذ ٍٚ
يينذذذٝـ ؿن َ نذذذ ٘ٝنذذذْ ٞؿٗذذذِ تؿ قذذذٚ ًٗٝظنذذذٮ يجػذذذط ت ؾٗٝذ ذ تينًٝكذ ذ ڄ
ٚزض غ١ڄ..
تٓشٓ يػٝس ضبٝع يٓٝك ٞقٛت٘  ٚبنػذُت ٓٝذ َ ٙػذنج ضڄ بينذس إٔ بًذؼ
َٓ٘ ؽنًٌ  ٚيٝأؽ نٌ َبًؼ..
ذذ ْينِ مسينتٚ ،يٮغـ مل أطنهٔ َٔ سهٛض  ٓ.ظ ٠أ ٚينأبشن..
ذذ نٝـ شيو؟ يكس دًػنُ ؿن حلًك ١٭زب ١ٝش تٗ أ  َ ٛڄ ..١ًٜٛ
ذذ ْينِ يهٓ نٓتٴ ؽنػنًٗو  ٖٛٚؽنٓنرٚ ،شيو ضضن أ ڀذ  ٙؾذينٛضڄ
ب ينؿٛم ..يكس د ٍٛأقسق  ٙ٩بينذس جن سذ٘ يػذطٜع إصن ظَذط٠ٺ َذٔ ؽنينذذبشن
ت
َٓذص ؿذطَ ٜٔذ ڄ ،يٝذ ّٛمل تينذس مثذ ١سًكذ ٷ
 ٚيينب ز ..حنٔ مل ْند
أزب ،١ٝبٌ دعضٷ َٓينعي١څ َٔ ؽنجكؿشن..
ن ٕ قٛت٘ ٜؿ ٞب ؽنط ضٚ ٠ضضن يػري ..٠حلٓشن إصن يؿذب ل  ٚؽن نذٞ
يع ٖط تًڀد٘ ز َٚڄ ؽنؿ ط يػًب ..١ٝثِ إْ٘ غأي ؾذأ٠ڄ
ذذ ٚيهٔ ملٳ قكست ب يص ت؟ أْ يْ ّٛٝهط..٠
ذذ يينؿ ..ٛحلل إٕ ضٜ ٚن٘ ٖ ٔ ٞتًو حلكب ١ب يص ت ٚ ،ييت ينكٝنُ
ؾ ٗٝنٌ َػ ..٤
ذذذذ يكذ  ٤تٷ بجٝذذْ ١نٗذذت إصن يينذذسّ ٚقنًذذت ٚقنٓذ ٚضٚسٓذ  ..يكذذس بذذسأت
َؿذذ نً٘ يين ًٝ٥ذذذ ١نڀطؾذذ١ڄ َػذذذً١ٝڄ تٓ قًٓ ٖذذ نأخبذذ ض ؽنؿذذ ٖري ًذذذ٢
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قؿش ت جمل٬ت ٚ ،يهٓٗ تذ ٛتطت ؾُٝذ بينذس شيذو يسضدذ ٺ ١ب تذت تهذػـن
ً ٢أ ك ل ُٝ.ع ..ن حلًك ١ؽنؿطغ ٫ ١ؾه ى َٓٗ ..
ذذ ؽنؿ نٌ يين ١ًٝ٥؟
ذذ ن ْت سسٜح شيو يينكط ٜهذشو)ٖ ..ذ ٛبأْذ  ٙؽنؿط ذ ٚ ١بٝيننذ٘
ؽننشهُذذٖٚ ،١ذذ ٞبڀب ٗ ذ يينٓٝذذس ٠قذذينب ١ؽنذذط ؽ ..مثذذ ١ؿن نذذٌ َٓذذعٍ
قبڀ ٕٷ  ٚسسٷ يًػؿٚ ،١ٓٝأَ ٖٓ ؾجُ ١ق ٥س ٕ َٔٚ ،ذذ أْذ٘ مل رنٓكٗذ
بٝس َٜٛ ٜ٘ڄ أ ٚأْٗ مل تسؽ ي٘ يػِ ؿن يكٗ.٠ٛ
ذذ يهٓ  ٫أؾِٗ غط

٬ف..

ذذ غ ټط ٬ف ٖ ٛنٌ َ عنهٔ إٔ رنڀط ًذ ٢ب يذو ..نذٌ ؾذ٤ٞ
 ٫ٚؾذذ ..٤ٞأقذذذػط ينؿ ٖذذ ت ..يٓذذذ ح ؽنبهذذط ٜؿػذذذس نذذٌ ؾذذذ ..٤ٞيكذذذس
أنذذش ٢قذذسٜك )ٞبذذشن ي ًٝذ١ٺ ٚن ذش ٖ قڀب ذ ڄ َذذٔ أقڀ ذ ل حلكبذذ ١ذذذذ بػذذري
غذذذنشك مڈ ؿن ضأٜذذذ ٞيؿدكذذذ ٞذذذذذ ؾكذذذس نذ ذ ٕ ٚغذذذ ُٝڄ غ َهذ ذ ڄ ٖٝ٥ ٛذ ذ ڄ
 ٚدنُ  ٝڄ ..ن ٕ دنٝس ؾٔ حلسٜح  ٚؽنك ب٬ت ٚنصيو خن ٝض يينٓذ ٜٔٚ
.ص ب ١يط ٜ ٚت٘ ..يكس زَطتُٗ ؽنكذ ب٬ت ينًؿعْٜٝٛذ ٚ ١يكذشؿٚ ١ٝنن بذ١
يػ ٓٝض ٚ ٜٛيس  ٛت َسؾ ١ ٛ٭دط يًٓس ٚت  ٚؽنٗطد ْ ت ..يكس قذسَنُٗ
س ٝتُٗذذ .سٜذذس ٠دذذت ٭نذذ ،٤ ٛؾكنٗذذطت ٖذذَ ٞينذذ٘ ؿن نذذٌ َهذذ ڈٕ
بكذذٛضتٗ ًذذ ٢قذذؿش ت جملذذ٬ت ..غذذينٝس٠ڄ ٚيهذذٔ َصٖٛي ذ١ڄ ؿن إٓڈ َين ذ ڄ،
ٚضضن س غس..٠
ذذ نٝـ ٜه ٕٛيٓذ ح ٖ ٛؽنؿهً١؟..
ذذذذ شيذذو أُْٗ ذ مل ٜػذذنشك شيذذو يٓذ ذ حٖ ..ذذ ٛبإزَ ْذذ٘ ًذذ ٢يؿذذط ل
٬ ٚق ت٘ ٖٞٚ ،ضنطنٗ يينكً ..ٞيكس ض س ٜٓؿك ٕ ؽن ٍ ن جمل ْشن نُ
ي ٛؿن غب مٚ ،سهط حلؿ٬ت نٌ يًٝذ ١بػذب ٺ أ ٚز ٕٚغذب  ..مل تهذٔ
مث ١س٠ ٝڅ ١ًٝ٥څ تٴصنط ٫ ،أقطب  ٤هلُ  ٫ٚ ،أَهٚ ٝقنذ ڄ ؿن َٓعهلُذ ٫ٚ ،
سنذذ ٢ؾهذذط ؿن ٱجن ذ ل ..بذذٌ ؾ ذ س ٝذ تشن بجٝذذنشن ذذسعنيت يكُٝذذ،١
ٚتؿ ذ دط إش مل ٜهذذٔ يذذس ُٜٗؾذذ٤ٞٷ آخذذط ٜؿذذػ ٕ٬بذذ٘ يٛقذذت ٫ ..قذذس ق١
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ؿذذْ ٫ٚ ١نُذ  ..٤يككذ ١٭ظيٝذذ ١يًُذ ٍ
سكٝكٝذ ١بينذذس إٔ نذذش ٝبٓذ ٫ٚ ،
ؽنؿ د ٚ ٧يؿٗط٫ ٚ ٠حن ٚ ٍ٬يينذطؾ.١
ذذ ذ ٝٷ نٝـ حنكس ينين غ ١سٝح ٜٓبػ ٞيٓ إٔ حنكس يػين ز..٠
خ٬ؾ ڄ يًُنٛقع  ٚؽندڀڀ ت..
ذذ طن َ ڄ! يڀ ؽن تػ ٤يت َ ش سٌ بُٗذ ؟ نٝذـ ْنٗذَ ٢ذسَٓ ڄ ْ ٚنٗذت
ٖ ٞؿن ؽنك يينكًَ ٞط تٺ سٜس٠؟ ضضنذ ن ْذت جطتُٗذ ٭غ غذٖ ١ٝذٞ
٭ْ ْ ١ٝؽنؿط  ..١ينهش ١ٝأ ٚؽنػ  ١َٚمل ڀط  َٜٛڄ ًذ ٢بذ ٍ أسذسُٖ ..
٭ْ َْ ١ٝٳكڃنٳځً١ڂ يػين زَٚ ٠سَط ٠يين٬ق ت ..خڀ١٦ٝڅ إٔ تكع ؿن غط ّ ْؿػو..
بذذس يذذ ٞإٔ يطدذذٌ أَهذذ ٢كذذٛزڄ ٜؿهذذط ؿن تًذذو يين٬قذذ ١يين قذذؿ،١
ٚؾذذنـ قبًذذ ٞذذٔ غذذط َذ آيذذت إيٝذذ٘ ..ض ح ٜذذنهًِ بإغذذٗ لٺ غطٜذ ٚنأْذذ٘
ْنكنط ٖص يًك  ٤ظَٓ ڄ..
َػ ١تٛقـ طن َذ ڄ ذٔ
ذذ بينس إٔ ْؿط قسٜكٓ ) ضٜ ٚن٘ يط بين ١أٚ
سهذذٛض حلًكذذ ١٭زبٝذذ ْٚ ،١ذ زضڄ َ ذ ضأ ٜٓذ  ..ٙبنٓ ذ يذذ٘ نأقذذسق  ٤يڀؿٛيذذ١
يذص ٜٔمل ٜهًُذذ ٛتينًذذْ .ُِٗٝنٗذذت بٓٓٝذ ٭س زٜذذح ٚقذذطْ عذًذذشن يذذ٘،
نبس  ٜت ؽنط ٤يٛنٝين..١
ُٖػتٴ ؿن خذٌڈ ٭ْ سطنت ؾ ٘ٝتًو ؽنؿ ط يهٝ٦ب١
ذذ ٚنٝـ ٖ ٞظٚدنو؟..
ذذ ضسًتٵ بػط ٕ يجس ..ٟيًينٓ ..١هلص أثطثط ي ّٛٝب ٬تٛقـ ،إش يٝؼ
مث َٔ ١أخ ب٘ ٖص ٙ٭ ّ ٜأخص ٜكٗك٘ ٚقس ظ يت ٓ٘ َط ضت٘ يًشكن.)١
ذذ ؽنينصض ..٠مل أقكس غنين ز ٠يذصنط ٜت ٭يُٝذ ..١يهذٓ أض ٣بأْذ٘
َٔ يػطْ ٜكڀ ع يين٬ق ت ٖهص بػب يكينٛب ت يعٚد.١ٝ
ذذذذ حنذذٔ مل ْنؿ ذ دط  ٫ٚق ذ ع  ٚسذذسْ ٯخذذط ..نذذٌ َ ذ ؿن ٭َذذط إٔ
يػٓشن َطت  ٚحل٠ ٝڂ ب ستٓ  ..ن ٕ يطدٌ ٜسخٌ ب ينسضٜر مل ٭ن٤ ٛ
ؾكًذذت ظ ٜض تٴذذ٘ ،بُٓٝذذ زخذذٌ بكٝذذ ڂ ١أ هذذ  ٤يٓذذ ز ٟغٖ ٝذذ ٳ يكنذذ ّ٬سذذشن
تؿهو يٓ ز ٟب ينسضٜر ..ثِ سسخ أْ٘ أٚزع ظٚدن٘ يًُذط ٠٭ٚصن ؿن ؽنكذ
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يينكًذذ ،ٞؾ ْكڀينذذت ظ ٜض تذذذ٘ طن َذذ ڄ ٚإصن ٭بذذذس إش بذذ ت َٴشطڇدذذ ڄ يذذ٘ تًكذذذٞ
أغذذً٦نٓ ؽنػنؿػذذطٚ ٠إحل سٓ ذ يذذس ٚ ِ٥قذذس ؾذذينط بأق ذ بع ٫تٗ ذ ّ ت٬سكذذ٘
سٝجُ سٌ..
بنػِ ٜ ٖٛٚنأٌَ َطزٸزڄ
ذذ ٖ أْص أتهًِ ُٓٗ ي ّٛٝنػط ٜٺ بينس إٔ ضس ٔ ٬يين مل ..يكس
شن ؿن
ذذ ف ٫ثٓذذ ٕ دذذت ٭نذذ ٤ ٛيػذذ ين ١سٝذذ ڄ ٠أغذذڀٛض ٜڄ ١أ ٚنذذبڀً ڇ
َػطس ..١ٝؾ أَُٗ ٜذ بهج ؾذ١ٺ ٚغذط ١ٺ  ٚحنذ ٍ٬سنذْ ٢ؿذست س ٝتُٗذ
ْؿػٗ بػط  ،١نُٔ ٜؿطل نأؽ يينكري ضؾذؿ١ڄ  ٚسذس ٠بذسٍ ط ذ٘..
ٜٓبػذذذ ٞيٓذ ذ إٔ ْينذذذٝـ حلٝذ ذ  ٠بذذذبـن٤ٺ ٚسذذذصض ٚإٔ ْنذذذصٚم ٭ٜذ ذ ّ َذذذنًُٗشن
نؿط لٺ غ خٔ ٚإْ ٫ؿست َٔ أٜس ٜٓقبٌ ؾ ٛت ٭.ٕ ٚ
نذذٌټ تًذذو حلذذ ٛض ت يذذيت تٓ ٚيذذذت ؽن نذذ ٞقٳذذبػت ضٚسذذ ٞبذذ ؽنط ض٠
ٚضنػذذذش١ٺ َذذذٔ حلذذذعٕ ..تأَذذذٌ حلٝذذذ ٛت ؽنٓنٗٝذذذ ٚ ١يين٬قذ ذ ت ؽنٓهػذذذط٠
ٚخٝبذذ ت ٭َذذٌ َٚؿ دذذذةت يكذذسض ٜبينذذحٴ ؿن يذذذٓؿؼ ؾذذينٛضڄ ب ٱسبذذ فن إش
ٜػذذنش ٌٝتكذذش ٝ٭خڀذ  ٤يذذيت ضتهبذذت ؿن ؽن نذذ ٫ٚ ،ٞتؿٝذذس ً ٚيذذ١
ٝذذٌ َ ذ أَهذذٔ إٔ تذذ ٍٚ٪إيٝذذ٘ ٭َذذٛض يذذ ٛر تذذ٬ؿن يكذذب ٚ ١ْٝ ٝيينكذذب١ٝ
 ْ ٝ ٚت  ٚٱغط ف .يكس ْنٗت يطسًٚ ١زؾع نٌٷ مثٔٳ أخڀ  ٖٚ ،٘٥قس
بًؼ قڀ ض حلً ٠ ٝڀن٘ يٓٗ .١ٝ٥
بصيو يؿينٛض ؽنطٜط ٚز تٴ َهٝؿ ٞيًبذل حلذعً ٜٔذ ٢أَذٌ إٔ أيكذ ٙ
ث ْ١ٝڄ  َٜٛڄ َ  ..مل ٜهٔ ؽنك يينكً ٞقذس شٴنذط أَذ َ ٞغذ بك ڄ يذص نذ ٕ
ً ٞإٔ أغطع إصن يكؿش ت ٌ ًَُٜٗ ٞؿطح ي ٞسكٝك َ ١سسخ
د ؾذذٝتٴ ظٚدذذيت ظَٓ ذ ڄ ..غذذكٝنٴٗ نذذأؽٳ يكذذُت ؽنطٜذذط ،ب ُٓٝذ
طستٴ ضٜ ٚنٗ د ْب ڄ َنذٓب ڄ
س َت سٛي ٞبؿهٍٛڈ ق تٌ ٚقس ٫سٳكنځتٵ أْ
حلذسٜح ٓٗذ  ..ؾذينطتٴ بًذذص٠ٺ ؿن تينذذصٜبٗ نُذ ذذصبن ٖذ ٞظَٓذ ڄ ..يكذذس
خٳٝٽبت أًَ ..ٞثِ إْٗ ٖ غنن  َٜٛڄ ٓس يينكط
ذذ ؾٌٝٷ ٚضزٟٷ ؿن يػطؾ..١
82

ذذ ؽنينصض٠؟..
ذذ تٛقينتٴ إٔ تػطع حن ٟٛب ؽن٬سكن ت  ٚيٓكس ،أ ٚب ٱ ط  ٚ ٤ؽنس.. ٜ
أ ٟؾ٤ٞٺ إٖ ٫ص يكُت ،ؾُ زٖ ى؟..
ذذ َ زٖ ْ ٞأْ ! بنػُت) ..يػتٴ َٔ نن نن ب ڄ ٔ أزم تؿ قٌٝ
س ٝتٓ  ..يكس نٳطٳبٳ ٵن يك ك١ڂ َٔ يؿكٌ ٭ ٍٚإش أزضنتٴ َ ٜسٚض ً٢
يكؿش ت..
ذذذذذ شيذذذو ٖذذذ ٛيػذذذط إش ڄ ..أْذذذت تؿذذذينط ب ذذذذٌ  ٚيينذ ذ ض َذذذٔ س ٝتذذذو
يؿدك ..١ٝملٳ ْنكنطتٳ إٔ أنن ٳ نن ب ڄ سن ٢تٛن ؾينٛضى؟..
ذذ بٌ ب يؿؿٌ يصضٜع أؾينط ..يكس تبدطتٵ أس َٞ٬طن َ ڄ..
ذذ  ٜيٮْ ْ !١ٝظٚدنو تػه قًبٗ ً ٢يكؿش ت بشن ٜسٜو ٚأَ
أْت ؾنينذع ٔ ينؿ هري بأ ٟؾ٤ٞٺ إ ٫ش توٚ ..يهٔ مل  ٫تندڀ ٢سسٚز
ش تو َط٠ڄ  ٚسسٚ ،٠طنٓ ظٚدنو ضأ ٜڄ قطذن ڄ أْ ٚكس ڄ بٓٻ ٤ٶ..
ذذ ؽن ش ؟ إش يٝؼ مث ١ؾذ٤ٞٷ عنهذٔ ْكذس ٙؿن ؽندڀذٛفن ..يكذس أطنُذ ٴ
ت
يكؿش ت َطغُ ڄ ٚبؿينٛض ٜ ٫ڀ مْ ..ٳينٳِ ،يكؿش ت إش  ٫عنهٔ تػُ١ٝ
ٖص نن ب ڄ ..بٌ ً ٫ٚت ..جمطز ً ٫ٚتٺ ًعْ..١
ٖٓ قُنت ظٚديت ٚقس ِٗ ٚدٗٗ ٚأقنًِ ..ثِ إْٗ غٳشٳبٳت بكينٛب١ٺ
َٔ سًكٗ  .ف بهع نًُ ت
ذذ نٜ ْ٬ينًِ أْو تب يؼٜ َُٗ ..هٔ ؾ يهن ل يٝؼ بٗص يػ..٤ٛ
ذذ بٌ ٖ ٛأغٛأ َٔ شيو ..مل أضز إخب ضى يهٓوٹ س قطت  ..يٝؼ مث١
أغًٛلٷ ث بتٷ  ٫ٚتؿٜٛل . .يؿدك ٝت َ ٥ين١څ َنػري ٠ب ٬قذؿ ت ،تذنهًِ
غنٝين ڄ بص ت يًٗذ .١حلبه ١ؾسٜس ٠يهينـٚ ،يٝؼ مث ١بٓذ َ ..٤هذ ٕ
ٖص يهن ل ب ينشسٜس غً ١يكُ َ ٫ٚ ١ؾ ٤ٞآخط..
ٖٓ تػينت ٚ ٖ ٓٝؾػطت ؾ ٖ ؿن تينبريڈ نط ..ٜ٘تتٴ ؾٚ ُٗٝيًُط٠
٭ٚصن أ ٚض تًذذذو يٓذ ذ ض يذذذيت غنؿذذذنينٌ بذذذبـن ٺ ٤سنذذذ ٢تذذذأتً ٞذذذ ٢س ٝتٗذ ذ
ب يه ٌَ
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ذذذذ أْذذت تٗذذص ..ٟجمذذطز س غ ذسٺ َذذطٜضٚ ،تبذذصٍ دٗذذسى ينذذسَري..ٟ
َه ْو أْت ؿن يكُ َ ..١يٓذِ يك س رنؿ ٢إٔ تڀػذًٝ ٢ذ٘ َٖٛبذ١ڂ
ظٚدن٘..
ٖٓ ضست أقٗك٘ ؿن غنػط ل ،يهٓٗ أنًُت
ذذذذ ؾذذٗطتو ؽنؿ د٦ذذ ١أتذذت ًذذ ٢كًذذو ،ؾب ذتٸ َػذذنينس ڄ يًكنذذٌ زؾ ذ ڄ
ٓٗ ٚ ..يهٔ خػ٦ت ..غأنع عڀ ٞ ٛبشن ٜذسَ ٟذٔ ٜػذنشل ..غذأدس
ْ قس ڄ سكٝك ٝڄ ق زق ڄ ٜكش يٖ ٞؿ ٛت ٞيكػري ٠ز ٕٚإٔ ذنذ ٖ ٍٚذسَٞ
ب ؽنين ..ٍٚ
ق يذذت شيذذو ٚس ٚيذذت غذذش ؽندڀذذٛفن َذذٔ زضز ؽنهن ذ  ،يهذذٓ
نڀطضت ٱٜك ؾٗ ٓ٠ٛڄ ..أَػهتٴ شض ٗ ؿن ٓـٺ ٚأْ أقٝ
ذذ يٝؼ ؿن ٖص ٙيكؿش ت َ ٜػذنشل ؽندذ ط ٠أ ٚيٓكذس ،ؾنذٛقؿٞ
ٔ تسَري س ٝتٓ ب يؿه .. ٥
ض ح نٜ ْ٬ؿسٸ يكؿش ت ،ثِ إٕ قٛتٚ ٞغهيب غًبن ٖ ؾػذشب ٴ
ت
َٓٗ ذ يهن ذ ل ٓذذ٠ٛڄ سنذذ ٢ذ ضت قذذؿش ت٘ ٚتٓ ذ ثطت ؿن يؿه ذ ً ٚ ٤ذذ٢
٭ضض ،ثِ تڀ ٜطت بينض يٛضٜك ت َع هل ٤ ٛرب ب ل حلسٜك ١ؽنؿنٛح..
ثِ إْٗذ ض سذت تكذٚ ٝتذعأض نذ حل ٕ ٛٝؽنؿذرتؽ ٚتًڀذِ ٚدٗذٚ ٞتكذسض
يينٓ تٺ َبنٛضٚ ٠نًُ تٺ غري َؿٗ..١َٛ
ٚسن ٢تهـ ٔ يڀُ ٞنڀطضت يكؿينٗ بك ٠ٛن ٞأٚقـ ْٛبنٗذ
هلػنري ،١ٜثِ إْٗ خطدت َٔ يػطؾٚ ١قينست إصن ؽندسع ب ن١ٝڄ ظ ك١ڄ
ظ ٝك ڄ غري َؿٗ ،ّٛنإٔ َػ ڄ َٔ  ٔ.قس طنًو ضٚسٗ .
ن ْذذت تًذذو حلكن ذ تٺ َطٜين ذ١ڄ ؾذذينطتٴ ؾ ٗٝذ أْ ذ
ن  ٓ٥ڄ َنٛسؿ ڄ..

أق ذ ضع ؾذذٝڀ ْ ڄ أٚ

ْنكنطتٴ ٬ٜٛڄ ؿن غطؾ ١ؽنينٝؿٛ ١زتٗ ًًَُُذ ڄ يكذؿش ت ؽننبكٝذ١
ذذٔ
ًذذ ٢ؽنٓ ظيذذ ١ؾذذأخطدن
ز ٕٚتطت ٝذ ٚ ،قذذس أظ ذ ذ أْٗ ذ أضغُذذن
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ڀٚ ،١إظن ؾ٦تٴ إٔ أْكٌ هل بٗس٤ٚٺ

ٛض ..ٟمل ٜهٔ شيو يٓع ع نُٔ
ضأٚ ٜٞسػ ..

ْنكن ذ طتٴ ًٝذذ ١يًٝذذٌ خطٚدٗ ذ  ،ثذذِ سذذٌ يٓٗ ذ ض بينذذس إٔ ظن ذتٴ ًذذ٢
٭ضٜهذذ ..١ن ذ ٕ ْٗ ذ ض ڄ نٝ٦ب ذ ڄ ضَ ز ٜذ ڄ ..ؿن سذطتٗ ذ ضأٜنٗ ذ بينذذس يكنٗذذط
َ ظ يت ؿن يؿط ف ٚقس غڀت ضأغٗ ب ٭غڀ..١ٝ
ت ْعع ٭غڀٝذٗٓ ١ذ يهٓٗذ َ ْينذت بينٓ زٖذ ؽنينٗذٛز ..غذطظت
س ٚي ٴ
أق بينٗ ؿن يػڀ ٚ ٤ز ٕٚنًُ١ٺ  ٚسس ٠سن ٢ب ت َٔ ؽنػنش ٌٝتينطٜنٗذ ..
ٖٚهص أَهٝتٴ ي ١ًٝأخطٚ ٣سس ..ٟبٌ َع ٭ ٚ ّ ٖٚيٓسّ  ٚيؿذهٛى،
ٚشنط ٜتٴ َ سسخ َ تؿنأ تعٚض بينٓ زٺ عًٝيت..
َ ذ أغذذٛأ تًذذو ٭ٚق ذ ت! نٝذذـ عنهذذٔ إٜك ذ ف ٭ؾه ذ ض يػذذٛز ٤
 ٚهل ٛدؼ ؽنط ب ٔ ١تينصٜبٓ ؟
كط ي ّٛٝيج يح ْع تٴ ٓٗ ٓ ٛڄ ٠يػڀ  ٤ؾأٜكٓتٴ ؾذأ٠ڄ ٚؿن س ي١ٺ
َذٔ يٝككنذذ ١ؽنؿ د٦ذ ١أ٫ ٚننؿذ ف ؽنط ذ أْذ ؾكذست ظٚدذذيت ،ضضنذ
يٮبس.
ن ْذذت َػذذنًك١ٝڄ ًذذ ٢قنٗطٖذ ٓ ٚكٗذ َؿذذسٚزٷ إصن يذذٛض ٖ ٓٝ ٚ ٤ذ
ْ قنطتذذ ٕ يًػذذذُ ً ٚ ،٤ذذذ ٢ؾُٗذ ذ تهؿذذذري٠ڂ أملڈ غطٜبذذذَ ..١نذذذس شض ٖذ ذ
ؽنؿذذطٚز ٕ سنذذذَ٫ ٢ػذذ ؾدذذذصٚ ، ٜٗيهذذذٔ تكًكذذت يٝذذذس ٕ َنؿذذذٓذنشن
نشٕ ٛٝڈ بط ٟغطؽ ؿن نشٝن٘ ع يب٘..
ئ أْػ َ ٢سٝٝت شيو ينينبريٳ ؽنط ذ ٳ ٭يذ ..ِٝمل تهذٔ ؽنػذنًك١ٝڂ
ظٚديتٚ ،يهٔ دػسٳٖ ٚسػ ..
مل تٓؿع قٝش تٚ ٞقؿين ت ٞؿن ْنع ع ْكنط٠ٺ أ ٚنًُ١ٺ  ٚسذس٠ٺ َٓٗذ ..
نٓتٴ ؿن س ٍڈ ٜٴطث ٢هل َٔ حلري ٚ ٠يط ً ٫ٚڄ ؾِٗ َ سسخٖٞ َٔ ..
ٖص ٙؽنػنًك ١ٝؽننؿٓذ ١ؽنكينٛق ١ؿن ؾط ؾَ ٞندص٠ڄ ٚنين١ٝڄ تؿذب٘ قذٌُ
ؽنٛت؟
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 ٫أشنط سز ؽنط ت ييت ْ زٜت ؾ ٗٝمسٗ  ٫ٚ ،سز ؽنذط ت يذيت
ت َٓٗذ إٔ تٓكنذط إيذ ٞأ ٚتػؿذط يذ ..ٞيكذس تكذًبت سبٝذبيت ؿن ٚنذين ٝٺ١
ًب ٴ
 ٚسس ٠ؾأنشت طنج ٫ڄ سذط ٜڄ..
أَهٝتٴ ي١ًٝڄ َط ب١ڄ د١٦ٝڄ ٚشٖ ب ڄ مل أ طف بٗ َٔ أنًِ ،إش ذ ف
بهين١څ َٔ أبٓ  ٤خ ينٗ ؿن ذ ضز ..ؿن يكذب ح تذصنطتٴ أْٗذ مل تؿذطل
قڀط٠ڄ َٔ ؽن  ٫ٚ ٤أنًت َٓص أضبين ١أٚ ،ّ ٜسنذ ٢غذه ٴ ؽنذ  ٤ؿن سًكٗذ
نذ ٕ ٜؿهذذ ٞبٗذ إصن ْذذٛعڈ َذذٔ حلؿذذطد ١نػذذهط ت ؽنذذٛت إش تٛقځؿځذتٵ
ذذصتٴ قذذط ض ٟؽنذذ٪مل بع ٜذ ض ٠ؽنؿذذؿَ ٢طغُ ذ ڄ،
طن َ ذ ڄ ذذٔ يبًذذع ٖٓ ..ذ
ٖٚهص بسأت ضسً ١ص ب.ٞ
سذذشن دطنذذت أَذ ّ ذذ ٝحلُ يذ١ڂ ؽنٛنذذًٗٝ ١ ٛذ ظٚدذذيت ضأٜذ ٴ
ت
نصيو يؿطٜـنځ يك زّٳ َٔ ٭ ّ ٜبَٛه١ٺ ن يربم ..يكس أزضنتٴ بؿهٌڈ
غ َض أْ أؾكس ظٚديت إصن ٭بس إش ؾينطتٴ إٔ ضٚسٗ قذس ْؿذكت ذٔ
دػسٖ حلْ ٚ ٞؿكُت ٓٗ إصن ٭بس)).

***
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ذذ  04ذذ
أٜكٓتٴ بينس ٖص يؿكٌ إٔ يه ضث ١ؿن س ًَُٞٗ ٠ ٝقس سًت أخريڄ..
ؾُٗتٴ ٯٕ يٹِٳ ٜكلٴ ً ٓٝيطدذٌ ٖذص ٙيذسق ٥ل  ٚينؿ قذ ٌٝؽنط بذ،١
ٚعنهٔ  ٌٝسذِ ؽنين ْ  ٚ ٠يص ط يذص ٟؾذ٘ ؿن قذط ٘ َذع ؽندًٛقذ١
ؽننُطز ٠جملٓ ٖٛ ..١ْٛإشڄ ٜؿطح يًن ضٜذ د ْب٘ َٔ حله  ١ٜؽن٪ؽنذ ١أٜ ٚذربض
َ سسخ يٝع ٌٜغذ ٤ٛيؿٗذِ ؿن ؽنػذنكبٌ ..أّ أْذ٘ ٜيننذصض؟ ٚيهذٔ ؽنذ ٵٔ إش مل
ٜبل مث ١أسس ..يًعَٔ ضضن أ ٚيهُري ٙؽنينصل..
يكذذس َذذط يطدذذٌ بأ ٜذ ّڈ غذذٛز  ٤أؾذذس قذذينٛب١ڄ َذذٔ أ ٜذ َ ٞحل يٝذذ ..١أْ ذ
يػ ضم ؿن يؿؿٌ  ٚيينذع  ٚٱسب فن  ٚحلطَ ٕ َٔ حل ..
تًكٝذذت يٝذذ ّٛقذذب س ڄ ؿن قنذذطفٺ َؿنذذٛح بڀ قذذ ١ز ذذ ٠ٛأضغذذًٗ جمٗذذٍٛ
حلؿٌ ظؾ ف خڀٝبيت ْٗ ٍ!
بٗذذص ٙيػذذط ١؟! ..مل طنذذض ؾذذٗٛضٷ ًذذْ ٢ؿك ذ يٓ يين قذذـ ..ؾذذإشڄ ٫
ٛز ٠يًٛض  ٤بينس إٔ نٝينتٴ ؾطقيت ؿن يػين ز!٠
ضس ذتٴ أؾهذذط ؿن أغذذ ٢بينذذ ْٗ ٝذ ٍ حلذذعٜٓنشن ي ٛغذذيننشن ٚؾذذينٛضٖ
ؽنعَٔ ب حلطَ ٕ  ٚيكًلٚ ،أتػ  ٍ٤إٕ ن ْذت تٴكڃذسٹّ ًذ ٢ڀذ ٠ٛنؿينذٌڈ
 ٚعڈ أ ٢ً ٚغب ٌٝضز ٠يؿينٌ ْ٫ ٚنك ّ..
تط َٔ ٣أضغٌ يبڀ قٚ ١ؽن ش ؟ ..ن ْت يس  ٠ٛجمطز بڀ ق١ٺ ز ٕٚغِ
ؽنطغٌ ٚيٝؼ ً ٗٝمس ٞب يص ت ٌٖ ..تذط ٣أضغذًنٗ يذْٗ ٞذ ٍ يننؿذؿ ٢أّ
بٝجذذ ١تٓذذنكِ يًٓػ ذ  ٤غنٝين ذ ڄ َذذٔ يطد ذ ٍ؟ أّ أْٗ ذ جمذذطز
أْٗذ قذذسٜكنٗ
إ ّ٬ڈ ي ٞبٓٗ  ١ٜيكك١؟ يكؿش ١٭خري َٔ ٠ض ١ٜ ٚسيب يؿ ؾً١؟..
تًو يً ١ًٝتٓ ٚيتٴ سبيت َٓ ّٛن ٞأَه ٞيًٝيت ؿن غ..ّ٬
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ٚيهذذٔ نٝذذـ ٜٓبػذذ ٞينكذذطف؟ ٖذذٌ أُٖذذٌ يذذس  ٠ٛطن َذ ڄ َنكن ذ ٖطڄ
بأْٗ ذ مل تكذذً ؟ أّ أضؾذذض بينٓذذـ؟ ن ذ ٕ يؿهذذٜ ٍٛكذذنً ٭ض ٖ ذ َ ذط٠ڄ
أخريٚ ،٠أض ٣سذِ ينٓ ظٍ يص ٟأقسَت ً ٘ٝؿن غذب ٌٝيذع ٚزٜٓ ..بػذ ٞإٔ
تينًِ أْ بري..
تعٚضْذذ ٞتًذذو ٭ؾه ذ ض حل ذ ٥طٚ ٠تنًٖٛذ ْٛب ذ١څ َذذٔ يبه ذ  ٤هلػذذنريٟ
ؽنطٜط..
ٚينعز ز َط ضت ٞدًػتٴ ث ْ١ٝڄ أَ ّ يػذٝس َذط ٕ ٚن ينًُٝذص يؿ ؾذٌ..
نِ أَكت شيو يطدٌ!
ٚ ٬دٗٳذ٘ٴ ث ْٝذ١ڄ بذصيو يكٓذ ع يهطٜذ٘ َذٔ يكذط َ. ٚ ١سٜذ ١يذصٟ
رنطد٘ َٔ سٝح  ٫أزضٚ ،ٟض ح ٜنهًِ ًَ ْٛڄ قٛت٘ يػب ٺ  ٫أزضٜ٘
ذذ يػتٴ أؾِٗ بٝين ١يكؿك ١ييت كستٳٗ َع قب ح أ ٜٗيؿ لٖٞ ..
يػذذذب ٺ جمٗذذذ ٍٛتذذذسؾين يكبذذذ ٍٛضٜ ٚنذذذوٚ ،أْذذ مل أضٖذذ ؿن سٝذذ ت ٞبٗذذذص
حلُ ؽ يط١ٜ ٚٺ مل تكطأٖ أق٬ڄ ..أٖ ٛبنع ظٷ أّ ضؾ ٠ٛأّ تبذ زٍٷ يًُٓؿينذ١؟..
ٚؿن ي ٛقع ؾأْ أدٌٗ طن َ ڄ َٔ أْت ب يٓػب ١هل ..
ذذ يٓنشسخ ي ٛمسشذت ذٔ يذ ٕٛيؿكذ ،)ٍٛأضدذ ٛأْذو قطأتٗذ ٚأْٗذ
أث ضت إ ذ بو..
ذذذذ يطٜ ٚذذَ ١كبٛيذذ ،١شيذذو نذذٌ َذذ ؿن ٭َذذط ثذذِ ذذ ز إصن َٛنذذٛع
ؾهٛن٘) ..إٕ أْ تًكٝتٴ ٖ تؿ ڄ آخط َٔ قب ح بؿإٔ ؽنٛنٛع ينٝكٓذت إٔ
ؿٝذ ذ١ڄ بٓٝهُذ ذ ثذذذِ بنػذذذِ) ،ثذذذِ أقذذذػ ٞيكذذذٛت يينكذذذٌ
مثذذذ٬ ١قذذذ١
ل حنٝذ ڈٌ ؾكذري ًذ ٢ؾذ نًنو ..قذب ح ذ ز ڄ٠
َنصنطڄ أْٗ يذٔ تينذذ بؿذ ٺ
تٓذصل يًطد ٍ ؽننعٚدشن ق ٍ ًُ.ذ ١٭خذريٚ ٠ض ح ٜكٗكذ٘ ن٬ؾذ١ٺ ٚزٕٚ
س.)٤ ٝ
ضؾينتٴ حل دبشن َػن ٤ٶ َنػ ٬٥ڄ ٔ قكس ٢ً ٙؾ نًنو)َ ..ذٔ ٜذ
ت بكذينٛبَ ١ذٔ نبذت ذسْٝ ٚيت
تطٜ ٣كنٔ يهٌٗ ؽنؿذينط ْؿػذ٘؟ طنهٓذ ٴ
ٚيػ ْٚ ،ٞأدبتٴ ب قنه لٺ أخري
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ذذ ٚضٜ ٚيت؟
ذذ قنٓٓتٴ أْٓ تؿ ُٖٓ  ..أْ أ نصض يو ٚهل  ،ؾ يطٜ ٚذَ ١كبٛيذ١څ ٚسػذ ،
ٚز ضْ  ٫تكبٌ إ ٫٭ ُ ٍ ؽننُٝع..٠
ذذ تككس أ ُ ٍ ؽنؿ ٖري..
ذذذذ يذذٝؼ ب يهذذطٚض ..٠ضٜ ٚنذذو َػُػ ذ١څ ب يهةبذذْ ..١ذذربَ ٠ط ٖ ذلڈ ًذذط ٚڈّ
دٓػذذ ٝڄ ٜنكن ذ ٖط ب يطْ َٚػذذًٜ ..١ٝعَذذو ؽنعٜذذس َذذٔ ذذرب تٚ ،ضضن ذ ك ذسٷ
ن ٌَٷ َٔ ينذ ضل حل ٝت..١ٝ
بًؼ مش٦ع ظ َٔ ٟيطدٌ سسڄ دينً أْنؿض َٔ َكينس ٟق ٬٥ڄ
ذذ ًٝ ٫و ..أؾهط ٚقنو..
أثٓ َ ٤ػ زضت ٞمسينن٘ َ ٜع ٍ ٜطزز َيننصضڄ
ذذ يبعْؼ ٖ ٛيبعْؼ ٫ٚ ..جم ٍ ؾ ٘ٝيًُذ ًَ..١
يٛغس ؽنٓ ؾل ..يهٓو غنٓؿذط ؿن يٓٗ ٜذ ١نًُذ ت ٞش تٗذ دذت غذِ
ن ت ؾٗريٚ ..غٝهًٝ ٕٛو إٔ تيننصض ٬ٜٛڄ يٮؾين ٢يطقڀ !!٤
ت ب يػذٝس ٠قذب ح ٚأخربتٗذ ب خنكذ ڈض ُذ ز ض بٓٓٝذ ..
ٖٚهذص تكذً ٴ
نٓتٴ س قسڄ ْ قُ ڄ ٢ً ..حلْ ٢ً ٚ ًٗٝ ٚ ٠ ٝؿػ..ٞ
ثِ إٕ ضزٖ ؾ دأْ ..ٞأت ٢قٛتٗ ٖ ز ٥ڄ سصضڄ رب ٭ثري
ذذ ؽنينصض ..٠يكس س ٚيتٴ بأقك ٢دٗسَ ..ٟذطٜ ٕ ٚػذسٝٓ ٚذسڄ ن يبػذٌ
ت نذ ْيب َذٔ
سشن ٜؿذينط ضنشذ ٫ٚت يهذػـن ..أ ٚيػذريٚ ..!٠إشڄ ؾكذس أخًًذ ٴ
٫تؿ م ..ضغُ ڄ  ..أضد ٛؽنينصض ٠ينهٝٝع ٚقنو..
ذذ َ َينٓ ٢شيو؟..
ذذ ؽنينٓ ٚ ٢ن  ..أْ  ٫أتٛقع إٔ تؿذ ٞب ٛذسى إش أخًؿذتٴ أْذ  ٚذس..ٟ
 ٚٯٕ َ ش أْت ؾ ٌ؟..
ز ُٖذ غذ ٪هل َ ..ذع ٖذص ٙؽنذطأ ٠يكٜٛذ ١ذبري ٫ ٠عنهذٔ ؽنط ٚغذ..١
َطت ب ٓٓٝثٕ ٛڈ  َٔ ١ًٜٛيكُت خنُنٴٗ بإٔ قًت
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ذذ  ٫أ ًِ سن ٢يػذ َ ١ذ أْذ ؾ ذٌ ..سٝذ ت ٞنًذٗ تٓٗذ ض ٯٕ أَذ ّ
ٜٓ .. ٝبػ ٞينؿهري..
نٓتٴ ق زق ڄ بؿإٔ س ٝت ،ٞإش  ٫س  ٫ٚأقسق  ٫ٚ ٤جن ح َٗ )
ذذذذ سػذذٓ ڄ ،ؾهذذط بػذذط ٚ ..١إٕ أضزت عنهذذٔ إٔ تينٝذذس يذذ ٞؽندڀذذٛفن
ً ٢ذٌ ،إش  ٫أًَو ٔ ٭قٌ غْ ٣ٛػد ١ضز ٫ٚ ،١٦ٜأض ٣يَ ّٛٝربضڄ
يبك َ ٘٥ينو..
يكذذس ٳكځ ذسٳتٵ قذذب ح يػ ذ ْ ..ٞن ْذذت يٝذذ ّٛس ذ ز٠ڄ ٚقذذطذن ..١ؾٗذذ ٞإشڄ
تٓٗذ٫ ٞتؿذ م ٚتڀذ يب بذ ؽندڀٛفن ..إ ٫إش نذصضتٵ َبذذس ٜڄ يٓذسّ ٚأْٗٝذتٴ
يينٌُٳ ً ٘ٝبأغطع َ عنهٔ!
ن ْت سبن ٕ أخط َٔ ٕ ٜؽنٓ ّٛؿن ْنكن ضٜ ..ٟذّٛٷ آخذط َذٔ ٭ٜذ ّ
ييت أضغ بؿس٠ٺ ؿن سصؾ ٗ َٔ س ٝت َٚ ..ٞأنجطٖ ..
غذذنكط يذذسننٛض بذذسض خًذذـ َهنبذذ٘ ٚأَ ذ َٚ ،ٞض ح رنذذطبـ ًذذ٢
ذٌ ًًَ ٢ـٺ خ مڈ ب ؽنطٜه َ ١أًَ..ً٘ٝ ٘ٝ
ػن ٌ ٖص يڀبٝذ يٓؿػذ ٞغنٝذع يكذؿ ت يذيت ًٝنٴٗذ ٚمسيننٴٗذ
ًٝذذ ١سٝذذ ت ٞذذٔ نذذذٌ بٝذذ ْؿػذذ ْ ٞقذذذطأتٴ ٓذذ٘ أ ٚؾذذ ٖست٘ ًذذذ٢
يؿ ؾ ت َٔ غط ب ١٭  ٛض  ٚيؿهٌ ،ؾكس ن ٕ طٜض .بٗذ ١ؾذب٘
أقًع بؿ ضلٺ أػنطڈ نجٝـٜٛ ٖٛٚ ..س ٞضغِ بنػ َن٘ ؽنًكك ١بسق١ٺ ً٢
ٚدٗ٘ بؿطٚز يصٖٔ  ٚيَ٬ب  ٠٫ؽنڀًك.١
ضستٴ أًَ ً٘ٝ ٞت ضٜذ ؽنطٜه )١نُذٔ ٜػذذٌ كذس بٝذعڈ أ ٚؾذٗ ز٠
ظ ٚزڈ ؿن ز ٥ط٠ٺ سهَٝٛذ ..١أخذص ٜهنذ ز ٕٚإٔ ٜٓكنذط ؿن ٚدٗذ ٞأٜ ٚينًذل
ً ٢أٟڈ َٔ أق ٛي ،ٞثِ ٜك ين بػٍ ٪ڈ آخط نًُ س ٚيت إٔ أغرتغٌ
ذذ ٌٖ تنٓ  ٍٚظٚدنو أ ٟأز١ٜٚٺ ْؿػ١ٝ؟..
ذذ ن ،٬نُ أخربتو ٖص ٙحل يٚ ١يٝس ٠يػ ٚ ١مل ٜػبل هل إٔ..
ذذ  ٌٖٚمث ١إزَ ٕٷ َ ؟ٚ ..ي ٛن ٕ ً ٢ز٤ ٚٺ بين٘ٓٝ؟
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ذذ نذ ٬بينذ ڄ ..نذٌ َذ ؿن ٭َذط أْٓذ تؿذ دطْ بينٓذـٺ ٖذص ٙؽنذط،٠
ٚضضن نٓتٴ د ضس ڄ بينض يؿ..٤ٞ
ذذ ٌٖ س ٚيت ؽنس ّ ْ٫نش ض أٖ ٚسزت ب٘؟
ذذ ن ٬بٌ يينهؼ ..ظٚديت ؿن س ي١ٺ َػذنُطَ ٠ذٔ يٓؿذ ٠ٛيس ُ٥ذ١
 ٚيهشه ت يين يٚ ..١ٝأس ْ ٝڄ ز ٕٚغب ٺ  ٚن ..
ذذذذ إْذذ٘ هلذذٛؽ ٫نن ٦ذ ب ٞإش ڄٖٚ ..ذذٌ مثذذ ١ؿن ً٥نٗذ ت ذ ضٜذٷ يًُذذطض
يٓؿػٞ؟
يٜٛتٴ ؾؿيت ٚأْ أقً ٍٛطد ڄ
ذذذ يكذذس ًُذت َذذٔ ٭قذسق ٚ ٤يذذٝؼ َٓٗذ  ..إٔ أَٗذ ب يذص ت تٓ ٚيذذت
نُ١ٝڄ ٖ ١ً٥ڄ َٔ حلبٛل ؽنٗس١َٝٗٓ ١٥ڄ س ٝتٗ بٝس. ٜٗ
ذذ آٖ  ..شيو أَطٷ ؿن غ  ١ٜ٭ُٖ ١ٝثِ أن ف ؿن ْعمڈ َْ٪بذ ڄ) نٝذـ
مل تصنط قب٬ڄ تًو ؽنينً١َٛ؟..
ذذذذ ٭ٕ تًذذو حل زثذذٚ ١قينذذت قبذذٌ ظَذٔڈ ٜٛذٌڈ دذذس ڄ ،سنذذ ٢إٔ ظٚدذذيت
ْؿأت تكطٜب ڄ ؿن ض  ١ٜأبٚ ٗٝسسٚ ٙيٝؼ  ٚيستٗ ..
بنػِ ٚض ح ٜطزز ًَ ْٛڄ قٛت٘
ذذ يًُٛضث ت  ٜعٜع ٟأُٖ١ٝڅ كنُ ٢تين زٍ أُٖ ١ٝيرتب..١ٝ
ثِ ز ٜؿطح بكٛت٘ ؽنٛغٝك ٞؽننكٓع جمل َذٌ نُذٔ ٜػذ
يٮ ؿ ٍ ؾأؾينطْ ٞبأ ْ ؽنطٜض يٓؿػٚ ٞيٝؼ ٖ..ٞ

أغٓٝذ١ڄ

ذذ غٝه ٢ً ٕٛظٚدنو بينس إٔ تػنكط ب ٝڄ ٚتػ زض ؽنؿؿ ٢إٔ تكِٝ
ؿن َك ڈ ْؿػ ٞيٲق َ ١ؽنسٜس ٖٞ ..٠ٯٕ َك ب١څ ب ُٛ.ز ٖٞٚ ،١ٜس ي١څ
َٔ يؿك ّ يندؿيب نطز ؾينٌڈ ً ٢قسَ١ٺ َين١ٓٝٺْ ٫ٚ ،ينًذِ َنذ ٢تذعٍٚ
ٓٗ ٖ ..ص إٕ ظ يت..
ن ٕ يػ ْ ٞد ؾ ڄ ؾبًًتٴ ؾؿيت ب يًين ل ٚأْ أق ٍٛبكٛتٺ خؿٔ
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ذذ يػذت أؾٗذِ سكٝكذَ ١ذ سذسخ ..نذٌ َذ ؿن ٭َذط أْٓذ تؿذ دطْ ..
ؾذ ض ڄ زٜٻ ڄ نُ ؿن أَٓ ٟعٍ..
ذذ يهٔ ؽنس ّ  ٜعٜع ٟيٝػت ز١ٜڄ..
نذذ ٕ ٯٕ ٜٓكنذذط إصن ٚدٗذذَ ٞذذٔ دذذت يٓكنذذ ض ٠بكػذذٜٚ ،٠ٛبنػذذِ
بنػ َ١ڄ َٓنكط٠ڄ غ ز ١ٜأخذ ؾن  ..يكذس أي كذ ٢يطدذٌ يٝذ ّٛيكذبض ًذ٢
سٝذ ت ..ٞمل أؾٗذذِ َٜٗٛذ أْذ قذذس ٚقينذذت ؿن ؾذذب ن٘ ًذذَ ٢ذذس ٣أ ذذ،ّ ٛ
ًٝذذذت حلكننٗذذ ؿن غُذذذٛض بٝينذذذ ١سٝذذ ت ٞيك زَذذذَ ١ذذذٔ ٯٕ
يهذذذٓ
ؾك س ڄ..
بينس أغ بٝعٳ َٔ حلكٔ يينهً ٚ ١ٝينػص ١ٜيٛضٜس ١ٜإش ضؾهت ظٚديت
تٓ  ٍٚيڀين ّ أ ٚ٭زٜٚذ )١أخذص ؿذبٗ ؿن ينشػذٔ تذسضدن ٝڄ ،إش ض سذت
يًُذذط ٠٭ٚصن تذذسٜط  ٗٝٓٝذ ؿن ؽنه ذ ٕ ٚأضخذذت شض  ٗٝذ د ْب ذ ڄ ..يهٓٗ ذ
ضؾهت بينٓ زٺ يه.ّ٬
ؿن يٓٗ  ١ٜطدت) إصن َك َس ١ٜٓينٌ يًين٬ز يٓؿػ ٞإش مل تينس
س ٝتٗ ؿن خڀط َٚ ..ؾن٦تٴ أتػ  ٍ٤نِ غنڀ ٍٛإق َنٗذ ؿن شيذو ؽنبٓذ٢
يه ٝ٦ش ٟيڀ بكشن  ٚيٓ ٛؾص هط  ٤ؽنػًكذً ١ذ ٢يذس ..ّ ٚمل أ ًذِ
 َٜٗٛأْٗ غنك ِٝؿن شيو ؽنه ٕ ّ ١ًٝڈ ْٝٚـ!
ن ٕ يػذ ٕ سذ ٍ ُٝ.ذع أُٜٓذ سًًذت ْكنذط ت ينأْٝذ أ ٚيؿهذٍٛ
َ ش ؾينًتٳ بعٚدنو أ ٜٗينينؼ؟)
ٚقس ت بينتٴ س ٝت ٞيب ٥ػ ١ؿن بٝنٗ ب يص ت) إش ن ٕ ً ٢حل ٠ ٝإٔ
تػنُط ،يهٔ هل ٛدؼ  ٚيه ٛبٝؼ َ ؾن٦ت تڀ ضزْ..ٞ
ٚأَ د ضْ ؽنين ٞبٔ يػٝس ذ ٖط ذذذ ٖٚذ ٛؾذ لٷ أقذًعٷ حنٝذٌ ذذذ ؾكذس
ْنٗع ؾطق ١غ ٝبٗ ٚػنٌ ظد د ١يٜٛػه ٞنٌ يًٝذ ١يٝهُذٌ غذٗطت٘
ؿن بٝنٓ ذ ٚ ،قذذس ؾ ذ ضنن٘ يؿذذط ل َذذٔ ؾذذطفن تين غذذيت ٚٚسذذست ..ٞن ذ ٕ
غنػط ق ٞؿن يهن ب ١دنينًذ أنجذط ٚسذس ڄ ٠إش أقذش ٛؾذذأ ڄَ ٠ذٔ ذ مل
يكؿش ت يكذ خ ٭دذس ْؿػذ ٞغ ضقذ ڄ ؿن يكنذ ٚ ّ٬يػذه ً ٕٛذ ڄ
ب هل ٛدؼ  ٚ٭ؾب ح.
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ٜٚبسأ ؽنين ٞؿن يكٗكٗ ١نًُ مثٌ ًُطٸ يٛد٘ ق ٬٥ڄ
ذذ ٚأ ٖٞ ٜٔد ضتٓ ب يهبـن؟ أْ أؾو ؿن ضٜ ٚنو يينذٝبذ ،١إش ضضنذ
قنًنٗ ٚزؾٓنٗ ؿن سسٜكَٓ ١عيهِ يهبري..٠
أٜ ٚكرتح ؿن خبحٺ ق ٬٥ڄ
ذذ إٕ أضزت ز ٛتٴ إصن َٓعيو بينض يكسٜك ت يٛسٝس ت ٜؿ ضنٓٓ
يػٗطًٝ ..و ْنٗ ظ ؾطق ١سطٜنو يڀ ض ١٥ييت  ٫عنهٔ إٔ تس..ّٚ
 ٫عنهذذٔ ذذ ز٠ڄ يذذذطز ًذذذ ٢دذذذط ؽنؿذذ ط  ٚينينًٝكذذ ت يػذذذُذ١
 ٚ٭غ ١ً٦يك زَ ١إ ٫بنهؿري٠ٺ ٖ ٞبشن يهشو  ٚيينبٛؽ..
ٚأْكنط إصن ٭ؾذل ؿن قًذلڈ ًذ ٫ٚڄ غذنكط  ٤ؽنػذنكبٌ ٚقذس أٜكٓذتٴ إٔ
س ٝت ٞنُ طؾنٴٗ قس تػريت إصن ٭بس)).

***
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ذذ  05ذذ
يٮغذذذـ  ٫عنهٓٓذذ ضٜ٩ذذذ ١حلذذ أ ٚؽنػذذذ٘ ..سنذذذ ٢أْذذ أْهذذذطت ؿن
ؽن نٚ ٞدٛز ٙن ؽنًشس يينٓٝذس ٫ ..رنذطز َذٔ أ ُ قٓذ ٖذ تـٷ ؿن يًشكنذ١
ؽنٓ غذذب ١ق ذ ٥ش ڄ بٓ ذ ٖذذٛش ) يٝذذسيٓ ً ٝذ٘ .ثذذِ ْ ٫ذذسضى ٚدذذٛز ٙيهجٝذذـ
ٚسكٝكن٘ يط غد ١إ ٫حلكن ١يؿط م ..حلكن ١ؾكس ٙيٓٗ ْ ..ٞ٥ذط  ٙؿن َٚهذ١ٺ
٧
بط ٠نؿب ڈ أثذريٜ ٟػذب بينٝذسڄ ٓذ ٜ ..ػُطْذ ٓذس ؾكذس ٙؾذين ٛٷض َؿذ د ٷ
شن َٓذ ؿن يبشذط إش ْكذـ ًذ٢
ر مثذ ڈ
ب يص ط  ٚيكذسَ ١نًشكنذٚ ١قذٛع خذ ڈ
قنٗط يػؿ.١ٓٝ
نذذذصيو نذذذطب شيذذذو يؿذذذينٛض ؽنط ذ ذ نكذ ذ ك ١حلكنذذذٚ ١قذذذٛؿن
ؽنندؿ ٞؿن سؿٌ يعؾ ف يؿينيب ؾب٘ ؽنؿنٛح..
ن ٕ ً ٞإٔ أتػًٌ ٭يكٚ ٢ً ٞد٘ ْٗ ٍ ْكنط٠ڄ أخري٠ڄ قبٌ إٔ نؿٞ
إصن ٭بس َٔ س ٝت ٚ ٞحل ..ٞنُ ًْك ٢ً ٞأدػ ز أسب بٓذ ْكنذط ٠يذٛز ع
يهطٚ ١ٜٗيهٔ يهطٚض.١ٜ
ٚقؿذذذتٴ ؿن يكذذذؿٛف ًؿٝذذذٚ ١تكطٜبذذذ ڄ ؿن يؿذذذ ضع) نذذذأ ٟدبذذذ ڈٕ
َند ذ شٍ ؿن ث ٝذ لٺ ز نٓذذ ..١ن ذ ٕ يؿذذينٛض ب ذ ٭مل ٜ ٫ڀ ذ م ..سنذذ ٢تٓؿػذذٞ
آْص ى آؽن ٚ ..دذٛز ٟش تذ٘ َذ٪ملٚ ..غٝكذب ٖذص ٭مل َعَٓذ ڄ سنذٜ ٢ػذسٚ
دع٤ڄ َ ٚنأغًٛل س.٠ ٝ
ٚقؿ ذتٵ ْٗ ذ ٍ ْ ذ قنط٠ڄ إصن ٭ؾذذل بين ٗٝٓٝذ هل ذ ً٥نشن ز ٕٚبنػ ذ َ١ٺ  ٚسذذس٠
ننُج ٍڈ ؾط ٚ ،ْٞٛإصن د ْبٗ ْنك ؾ لٷ أمسطٴ حنٌٝٷ غٛق ..ٞغذنػسٚ
سبٝبيت  ٫ٚؾو ظٚدذ ڄ ١تينٝػذ ..١ض سذت دذسم ؿن دشُٗٝذ تذرتم  ٚيذصٟ
زؾيننٴٗ إي ٘ٝزؾين ڄ ..يصيو ئ أمس هل ي ّٛٝبذطٜ٩يتٚ ،يذ ٛأَهذٓ ضتذس ٤
قٓ عڈ غ نٗ يؿينًت..
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ثِ إٕ قبه١ڄ َؿ د١٦ڄ ٖبڀت ً ٢ننؿٞ
ذذ مل أنٔ َنأنسڄ َٔ سهٛضى ..يكس ؾ دأت

غنذ بنو..

ٚقـ تٛؾٝل إصن د ْيب َبنػُ ڄ ٚقس ظ ز ٚظْ٘ بكٛض٠ٺ َؿ د..١٦
ت
ذذ أْت يص ٟأضغذٌ يبڀ قذ ١إشڄ! نٝذـ مل أؾهذط ؾٝذو ٚقذس طؾذ ٴ
أٝ ٫بو ييت  ٫تٓنٗ..ٞ
ذذ َٔ سكو حلهٛض ..أْت ؾين٬ڄ أٚصن َ ب يبڀ ق..١
ذذ ن ٕ ً ٞإٔ آت ٞ٭قسم إٔ نٌ ؾ٤ٞٺ ْنٗ ٢ب يؿينٌ..
ذذ ٚضضن ينهنؿـ َ يص ٟأځضٳزٵتٳ٘ٴ ب يهبـن ؿن ؽن نٚ ٞملٳ مل د ضل
َٔ أدً٘..
أدبتٴ بٓرب ٠دس
ٍّ
ذذذذ يػذتٴ ْ زَذ ڄ ..مل ٜذذنػري يٝذذ ّٛؾذذ ..٤ٞأْذ ٖٚذذَ ٞذ ظيٓذ نُذ حنذذٔ
ٚنصيو يكنطٚفٚ ،يهٔ ٜبس ٚأْٓ أزَٓٸ ً ٢٭مل..
ْكنطت إصن قسٜك ٞيػ بل ؿن سكس ..نطٖنذ٘ بؿذس٠ٺ ؿن تًذو يًشكنذ١
٫غنسض د٘ إ ٟ ٜسن ٢ؾينطت إٔ بإَهذ ْ ٞيڀُذ٘ ،يهذٓ نٓذت ٚقنٗذ
أنينـ َٔ شيو  ٚ٭مل ٜؿٌ شض َٚ ٞؿ ط..ٟ
ٚإشڄ ٜٓبػ ٞحلطنْ٫ ٚ ١ؿػ ٍ يس  ِ٥يينٌ ٖص ٭مل ؽنؿذ د ٧يجكٝذٌ
إٔ ٜنعسعح ..ؿن ؽنكٗ ٢ش ت٘  ٢ً ٚيهطغٞٿ ش تٹ٘ٹ دًؼ يٓ قس حلػ) ٝ
ظ ٥ؼ يبكط ٚقس ن ز ٜنش ٍٛإصن طنج ٍ..
قًتٴ زَ ٕٚكسَ ت
ذذ ي ٛأ ًِ أ ٜٔب يهبـن ځأٚٵزٳ ٳٗ ٚ ،نذِ َذٔ يذعَٔ أَهذت ؿن ؽنكذ
يينكً..ٞ
ذذذذ بكٝذذ ١س ٝتٗ ذ !! نٝذذـ مل تينًذذِ؟ مثذذ ١أَذذط ضٷ  ٫تؿذذؿ ٢قذذـن ..يكذذس
زخًذذت إصن ؽنكذذ ٸ ٚخطدذذت َٓذذ٘ ذذسزڄ  ٫ذنكذذَ ٢ذذٔ ؽنذذط ت ،نذذصيو
مسينٓ ٚ ..يهٔ َ أُٖٖ ١ٝص ٙينػ ٫٩ت ٯٕ؟..
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ذذ ٚأٜ ٜٔكع ؽنك ؟..
ري َذٔ ؽنكذش ت يينكًٝذ١
ذذ ؿن َس ١ٜٓينٌ! يذٝؼ مثذ ١نذج ٷ
بًسْ ..

قذ ١ؿن

ؾٛد٦ذذذت ب ٱد بذذذ ،١إش شنذذذط يط٥ ٚذذذ ٞغذذذِ ؽنكذ ذ َٚه ْذذذ٘ بسقذذذ١
ٚيهذذٓ مل أْنبذذ٘ ضضن ذ ٭ٕ يٓػذذد ١غذذري َٓكشذذ ١أٝ٥ ْٗ ٚذذ ..)١غذذنڀطز
يينذٛظ
ذذذذ  ٫تؿهذذط ب يذذصٖ ل ٖٓذ ى ..يكذذس أڂغًذذل ؽنؿذذؿَٓ ٢ذذص أ ذذ ّ ٛبػذذب
حلطل ..نهٌ ؾ٤ٞٺ آخط ؿن تًو ؽنس..١ٜٓ
ذذ بٌ ٜٓبػ ٞإٔ أشٖ  ..دن إٔ أض ٣ؽنه ٕ..
ذذذذ أْذذت َٗذذٚٛؽٷ سكذ ڄ! ًذذ ٢أٜذذ ١سذ ٍ ٖذذَ ٞذ ذ زت ٖٓذ ى  ٫ٚؿن أٟ
َهذ ٕڈ آخذذط ،ؾًنٴذ ڇطحٵ إشڄ ْؿػذذو ..يكذذس ْنؿذذطت ٚقنٗذ أْبذ  ٤تطَذذٌ ض سًذذو
يينكن ِٝبكٛض٠ٺ  ٫ترتى جم ٫ڄ يًؿو..
تٛقؿ ذتٴ ذذٔ ٱد بذذٚ ١ضسذذت أتػ ذ  ٍ٤ؾ ُٝذ إش ن ْذذت ظ ٜذ ض ٠ؽنه ذ ٕ
ي ّٛٝؾنهٓ ١سك ڄ..
ؿن ؽنك يه ٝ٦ن ْت .سض ٕ يطَ ز ١ٜض١ٜڄ طن َ ڄ ٚنصيو
حلذذذط ت .ذذطز َ ،٤ذ خذذ ٬ؾط ؾذ ڄ زَ ٕٚؿ ذ ضف أ ْٛ ٚؾذذص َكؿًذذً ١ذذ٢
يس ّ ٚبذ ٬غذن ٥ط ..إش  ٫عنهذٔ تذطى أ ٟغذطضڈ عنهذٔ غذندس َ٘ ؿن
ْ٫نش ض بشن أٜس ٟيٓع ٚ ،٤٫يٓنٝذَ ١ط ب١څ سك ڄ..
خ٤ ٛٷ ن ٌَ  ٚط ٤ٷ ت ّ ٜينهػ ٕ ذذذ نُذ يذ ٛضنذطآ ٠ذذذ خذ ٤ ٛأ ُذ م
يٓع ٫ ..٤٫عنهٔ ض ١ٜ٩ؾ٤ٞٺ يبن ١ؿن تذٝـن غذ. ٣ٛذسض ٕ يه حلذ١
 ٚطڈ َنِ ٬ڈ ضَ ز َٔ ٟيب٪ؽ  ٚحلطَ ٕ..
ٚغـن تًو يكشط  ٤دًػت ظٚديت ًٓ ١ٝيكنٗط َجبن١ڄ ْكنطتٗ
٭ضض ٚقس ؾكست ثًح ٚظْٗ .
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ً٢

ٜٚهطب ض ٷ غ سلٷ َ ظ ٍ ٜرتزز ز خٌ أ ُ ق ٞنُٛد ت يبشذط
ؽنن٬سك ١تطتڀِ ب يكدٛض ..أٖص َ تبك َٔ ٢س ٝتٓ َين ڄ؟ ٖص ٙحلذط ت
 ٚ ١ٜٚؽنُط ت ؽنكنًُ ١يؿ ضغ١؟
سن ٢ينًؿ ظ َينًلٷ ً ٢حل ٥ـن بينٝس ڄ ٔ َنٓ  ٍٚ٭ٜسٚ ٟز ٕٚدٗ ظ
دهِٚ ،سٛيذ٘ دًػذت جمُ ٛذ څَ ١ذٔ ٭دػذ ز يؿ ضغذَ ١ذٔ يذطٚح ،مل
ٜٓكنط أسسٖ إصن يؿ ؾٚ ١ي ٛيًشكن١ٺ بط.٠
نٝـ غنش يت سسٜك ١س ٝت ٞؽنعٖط ٠إصن ٖذص ٙيكذشط  ٤يك سًذ١
نُ ي ٛبًينٓ١ٺ أ ٢ً ٚإثط تينٜٛص٠؟
ًذذ ٢يذسننٛض بذذسض ش تذذ٘ يًُذذط ٠٭ٚصن ؿن ؽنكذ
سذشن ٚقينذتٵ ذذٝ
ؾٛد٦تٴ بأْ٘ ٜسٜط َه ْذ ڄ نذصيو ؽنهذ ٕ ..سذشن ضآْذ ٞبنػذِ بنػذ َ١ڄ
غ خط ٠نُٔ ذننؿٌ ب غنسض د ٞإصن ؾذڈ ْكب٘ بينٓ .١ٜ
ٚأدًؼ إصن د ْ يؿ ضز ٠ي ٛغن ١غ تٺ  ١ًٜٛز ٕٚإٔ تسٚض بٓٓٝ
نًُ څ ٚ ١سذس ..٠أْػذ ٢يهذ ٬ٳّ طن َذ ڄ إش ٜػذس ٚقذُنٗ َينذس ٜڄ نذ ؽنطض
ؾٓٝنكٌ إي..ٞ
أتػذ  ٍ٤إٕ ن ْذذت ؿن ؾذذطٚزٖ قذذس ٫سكنذذت سنذذٚ ٢دذذٛزٚ ..ٟأغذذأٍ
ْؿػ ٔ ٞؽن ٛس يينعٜع يص ٟغنٛد٘ ؾ ٘ٝإيٞٸ نًُنٗ ٭ٚصنٚ ..يهٓ
سن ٢يًشكن ١مل أسلن َٓٗ سن ٢بٓكنط٠ٺ بط..٠
َ ٟٚذٔ يذطٚح ؾهذأْ ؿن
أدًؼ ٯٕ إصن د ْ دػس ظٚديت
ظ ٜض٠ٺ يًُك بطٜ ٖٓٚ ..نأدر ًٖين ٖ ٖٞ َٔ ..ٞص . ٙيػ ١إصن د ْيب؟ ٌٖٚ
َ ٜع ٍ ٓس ٟسك ڄ ظٚد١؟..
ؿن خهذذِ تػ ذ ٫٩تٚ ٞع ذ ٚؿن ٜػذذس ٚغذذٗ٬ڄ ؾٗذذِ نٝذذـ ٜػذذس ٚؽنذذط٤
َسَٓ ڄ ً ٢ؾ٤ٞٺ َ  ..سشن ٜه ٕٛي ٛقع عٝؿ ڄ دس ڄ يسضد١ٺ ٜٓبػذَ ٞينٗذ
هلطٚل َٓ٘ بأ ٟمثٔ..
مل تينس ظ ٜض ت د ضْذ ٯٕ نذطٚض١ٜڄ نذ ٞأدذس ؿن يعد دذ ١غذًٟ ٛ
يٛس ٝسٜٓ ..٠بػ ٞيًُط ٤ينػط ٔ ١ٜيٓؿؼ بأ ٟمثٔ..
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ٚؿن خهِ ٯ. ٚ ّ٫ش ٫ ِٝتنػ َ َينٓ حل ،٠ ٝبٌ ً ٢يينهؼ
تعٜس َٔ نط َ ٠ٚڀ يبٗ  ..يكس ب ت يع َذ ڄ ًذ ٞيٝذ ّٛأنجذط َذٔ أٜ ٟذّٛڈ
آخط إْن ز نِڈ ث بت َٔ يككل يطز ٚ ١٦ٜؽنك ٫ت يينك ١ُٝيس ِ ؽنڀ ي
ؽن زٚ ،١ٜن ٞأغنُط نه ت ٺ ٚنإْػ ٕ..
ذذ َن ٢تينٛزٴ ظٚديت إصن ؽنٓعٍ؟.
يػٍ ٪ٴ ٭بسٟٴ ؽنً َ أؾنأ أٚدٗ٘ يًسننٛض بذسض  ٚيذص ٟنذٔٸ ًذٞ
ب يٛقذذت  ٚٱد ب ذ تٜٓ ..بػذذً ٞذذ ٞإٔ أغذذنينٝس س ٝذ ت ٞبذذأ ٟمثذذٔ ..أؾهذذط
بإقط ض ن ڄ ً ٢ؾؿيت..
يهٓذذ٘ ٜذذط ٚؽ  ٜٓٚذ ٚض ٜٚين ذ ًَ ن ذ يعب ٕٛؽنذذع ر إصن إٔ ؾُٗذذت إٔ
ظٚديت يٝػت ؿن ؾرتْ ٠ك ٖ١ٺ بطٚ ،٠إظن ٖ ٞتك ِٝي ّٛٝبؿهٌڈ ز ِ٥ڈ ؿن
َس١ٜٓٺ أخطَٓٚ ٣عٍڈ آخطٚ ،إٔ ٖص يٛنع ؽن٪مل ٖ ٛضضن ٚنينٓ يٓٗ ..ٞ٥
ٚسشن أحل ب يػٜ ٍ ٪أتٝ

 ٛ.ل َٔ ؽنُطن١

ذذذذ يكذذس َٓذذع يذذسننٛض َ دذذس يٝذذ ّٛيع ٜذ ض ت ذذٔ ؽنطٜهذذٚ ..١شيذذو
ؽنكًشنٗ بين ڄ ..أضد ٛإٔ تنؿِٗ ٭َط..
أتػ ذ َ ٍ٤كٗذذٛض ڄ إٕ ن ْذذت ز ٚؾينذذ٘ َ ز ٜذ١ڄ سكذذط ڄ ،ثذذِ أ٫سذذلن أْذذ٘
ٜكك ٝأْ ب يص ت ٓٗ نُٔ ٜنُٗ ب ٱغ  ٠٤حل ينٗ ٚدػٓٗ  ..ضضن
..
ضغُ ڄ
يكس ب ت ٖص يطدٌ يؿ٫ٛش ٟش ٚيكٓ ع ٜذنشهِ ضنؿ قذٌ سٝذ ت،ٞ
ٜٚبينسْ ٔ ٞظٚديت أغ بٝع َ ١ًٜٛن ٢ؾ ٚ ..!٤سشن تعٜس َڀ يب٘ ؽن زٜذ١
ؽنطٖك ١أْه ً ٢يينٌُ َطغُ ڄ إصن إٔ أيب.. ٗٝ
ؿن ْٗ  ١ٜشيو .ش ِٝيص ٟغنُط مث ْ ١ٝؿط ؾٗط ڄ زت ظٚديت
إصن يبٝت ..نػسٖ ؾكـن ٭ْ تينطؾتٴ إ ي ٗٝبكينٛب ..١ن ْت ضٚسٗ َ
تع ٍ تطؾطف ؿن أضد  ٤ؽنٓعٍ يذصْ ٟٳؿٳذأځت ؾٝذَ٘ٚ ،ذ ذ ز ٜطبڀٗذ يٝذّٛ
ب ؽن ن ٞغ ٣ٛقٛضٖ يكسعنذًُٝ. ١ذ ٚ ١يذيت بينجذت ؿن ْؿػذ ٞضغبذ١ڄ ؿن
يبه ..٤
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خػطٳتٵ ظٚديت سن ٢يكؿ ت يؿهً ١ٝييت َٝعتٵٗ غ بك ڄ ..خنؿت
يٛدٓن ٕ ؽنُنً٦ن ٕ يٛن ٤ت ٕ طن َ ڄٚ ،نصيو يٓكنذط٠ڂ ي ٛثكذ١ڂ ؽنذ نط٠
 ٚيبػذذُ ١يكذذب ١ْٝ ٝيين بجذذٚ ،١حنذذٌ دػذذسٖ  ٚخؿٛؾذذٔ ؾذذينطٖ ٚ ،أَ ذ
بؿطتٗ ؾكس غست يػب ٺ  ٫أزض ٜ٘ز نٓ١ڄ ن َس..٠
ن ْت ٯٕ تنهًِ ْ زض ڄٓ ..س حل دٚ ،١ؾكـن سشن تٴػأًٍ ..ؼ
ٚ ٞقذس نػذ ٚدٗٳٗذ
 ٬ز ٕٚسطنذ ..١تنش ؾذ ٢يٓكنذط إيذ ٸ
ؿن يع  ٜٛ ١ٜٚڄ
ؼ َُٗذْ ٚ ،ّٛڀبذع قذٛتٴٗ يػطٜذ ٴ .سٜذس بينسْٝ ٚذ ٺَ ١ع دٝذ ٺ١
ري ب ٷ
تينب ٷ
ْعق.١
يكذذس خنؿذذَ ٢ذذٔ أ ُ قٗ ذ دٖٛطٴٖ ذ ٚ ،غٴذذًبت بڀطٜك ذ١ٺ ٚسؿذذ١ٝٺ َذذٔ
ضٚسٗ  ..تسٖٛضت نٌټ تؿ ق ٌٝؾدكٝنٗ ييت طؾتٵ سنذ ٢نذست أض٣
.
ؿن قسضٖ ثكب ڄ أغٛز ُ٬ق ڄ ٜػشبٗ بينٝس ڄ
أ٫سلن شيو نً٘  ٚؿك ١ب يػ ١أسبؼ زَذ ٚ ٞ ٛؽنذط ض ٠ؿن سًكذ،ٞ
ثِ أْؿذط خًـ ٭ب ٛل ؽنػًك ١بٓؿٝرڈ َهنّٛ
ذذ َٔ ٖص ٙؽن طأ ٜ ٠إهلٞ؟ أضدٛنِ أ ٝس ٚإي ٞضؾٝكُ ١ط.))ٟ

***
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ذذ  06ذذ
يعَٔ ٖ ٛيهؿ ٌٝبؿؿ  ٤دط ح حل )..
نصيو ٜڀُ ٔ٦يؿينط ٤ٴ  ٚيهن ل نذٌ ؾذلڈ دذط ، ٜيهذٔ أسذسڄ
ٜ ٫ذذصنط ب ينشسٜذذس نذذِ ٖذذ ٛيٛقذتٴ يهذ ؿن يًؿذذؿ  ٤ب يهذذبـنَ ..ذ ش يذذٛ
ن ٕ يٛقتٴ ؽنڀًٛل أ ٍٛٳ َٔ س ٝتٓ ش تٗ ؟..
يكس غ ؾطت ْٗ ٍ  ٚخنؿت َٔ س ٝت ٞإصن ٭بس..
أغنٝكلن نٌ قب ح ً ٢د ْذ يػذطٜط ٭٫سذلن يًُذط ٠ؽن٦ذ ١حلؿذط ځ٠
يؿ ضغ ْ . ٢ً ١ٯخط َٔ يػطٜط  َٔٚس ٝت ٚ ،ٞييت ئ طنٮٖذ إصن
٭بس سبٝبيت ،بٌ غٝبك ٢شيو ؽنه ٕ خ  ٜٚڄ ..ثِ أؾذينط نذصيو بذ حلؿط٠
يينُٝكذذ ١ؽنُ ثًذذ ١ز خذذٌ قذذسض ٟتنُذذسز ينًذذنِٗ ب ينذذسضٜر س ٝذ تٚ ٞأ ُ ذ قٞ
ٚن..ْٞ ٝ
تط ٌٖ ٣عنٮ شيو يؿط ؽٳ  َٜٛڄ ؾدلٷ آخط؟ نٝـ  ٚيبؿط عنًؿٕٛ
ز  ُ٥ڄ؟..
غسڄ تٓػٚ ٢طننً ٧س ٝتو بؿطس١ٺ ث ْ.)١ٝ
خط ؾ ذ١څ أخذذط !٣أزضى يٝذذ ّٛخڀذذأ ٖذذص ٙيينب ذ ض ٠يؿ ذ ٥ين ..١ؿن أ ُ ذ قٞ
ٜك ذشنٷ بذذأْ غأؾذذينط ب يػذذين ز َٜٛ ٠ذ ڄ َ ذ  ،غذذين ز٠څ نًذذـ طن َ ذ ڄ ذذٔ يذذيت
نٝينت ٚبٓهٗ ٺ ١عنًؿذٚ .١أَذ يٓػذ ٕ ٝؾُػذنش ..ٌٝغذأد  ٌٜسنُذ ڄ ًذ٢
أمل يؿكس ،طن َذ ڄ نُذٔ ٪ٜؽنذ٘ غذٓ٘ ؾٝػذنينٌُ ْ .ذ ٯخذط َذٔ أغذٓ ْ٘
يًُهؼ ..غٝكبع ز َٚڄ شيو ٭مل ؿن َه ٕڈ خؿ ٞإش عنهٔ ْ٫ؿذػ ٍ ٓذ٘
أس ْ ٝڄ ضنػهٓ تٺ َنٓ.١ ٛ
100

ٚأَذ ذ سبٝذذذبيت يج ْٝذذذ ١يب ٥ػذذذ ٚ ١يذذذيت أَهذذذت س ٝتٗذ ذ يككذذذري ٠ؿن
ؽنكش ت يينكً ١ٝؾٓٝبػ٫ ٞقرت لٴ َٓٗ ٚؾِٗٴ َأغ تٗ َ أَهٔ.
نٓت قس أزضنتٴ غنش ي ١يٛقذ ٍٛإصن َؿذؿَ ٢سٜٓذ ١ينذٌ ؽنػًذل،
ؾذُٝع يڀطم إي ٘ٝن ْت َٛقسٚ ..٠إشڄ ؾكس أڂغكـن ؿن ٜس..ٟ
سن ٢إْ  ٫أ طف غِ يڀب ٝيص ٟأؾطف  َٜٛڄ ً٬ ٢دٗذ  ،إش
مل تذذصنط ٙيطٜ ٚذذ ١إ ٫ب ٫غذذِ ٭ ..ٍٚؾٗذذٌ ٚقذذًتٴ إشڄ إصن ْٗ ٜذذ ١يڀطٜذذل..
٫غ ُٝأْ أؾ ضف ًْ٫ ٢نٗ  َٔ ٤قط  ٠٤عڀٛفن يػينس ٟيٓ قل؟..
َ

س ٚيتٴ بج ڄ نن ب ١ؾ٤ٞٺ َ ٱضنذ  ٤يػذٝس ٠قذب ح ٚسنذ ٫ ٢تكذ زض
ؽندڀٛفن ..بهعٴ قؿش تٺ ٖ ٞنٌ َ ًٜعّ ٯٕ..

ض َذ سذسخ ٚأْذ أدًٗذ٘ طن َذ ڄ ٚ ،يؿهذٍٛ
يهٔ َٔ ؽنػنش ٌٝؾذرت ٴ
ٜكذذنً ؽنينطؾذذٜ ْٗ ١ذذ ١يككذذ ..١نٝذذـ أْٗ ٗٝذ ْٗ  ٜذ١ڄ غذذينٝس٠ڄ ٖٚذذ ٞمل تٓن ذ٘ٹ
نذذذصيو؟ٖ ..ذذذٌ أخنُٗذذ إشڄ ضنأغذذ  ٠ؿن سذذذشن أْذذ أدٗذذذٌ تؿ قذذذ ٌٝتًذذذو
ؽنأغ ٠؟ ..أسْ ٝذ ڄ  ٫تٓؿذع نذ ٴٌ ؾٓذ دشن يكٗذ ٚ ٠ٛيػذذ ٥ط َٚكذ ٖ ٞ٭زبذ ٤
ؽنٌ ٤قؿش١ٺ َٓػًك١ٺ  ٚسس..٠
ٜطتس شٖ آي ٝڄ إصن غِ يسننٛض بسض يس ٚ ٜٔيص ٟقس ٜه ٕٛمسذ ڄ
ُٖٝٚذ ڄٚ ،يهذذ ٕٛيٓػذذد ١غذذري َٓكشذذ ١أٝ٥ ْٗ ٚذذ ١ؾُذذٔ تنُذذٌ إٔ ٜهذذٕٛ
 ٚقين ٝڄ.
َ ش ي ٛجذتٴ ؿن قذٚ ِ٥ ٛظ ض ٠يكذش ١ذٔ بٝذ ٺ ْؿػذ ٞمسذ٘ ٭ٍٚ
بذذسض ..أْنبذذ٘ إصن غذذد ؾ ١يؿهذذطٚ ٠قذذينٛبنٗ ثذذِ أشنذذط إٔ يذذط  ٟٚشنذذط
مس ڄ يڀب ٝٺ آخط ٜس  َ ٢دس قس ٜه ٕٛؽنػ س ،أ ٚأْ٘ ضضنذ أخڀذأ ؿن
غِ يڀب ٝب ؽنػٛزٚ ٠غٝٸطَ ٙط ضڄ ز ٕٚإٔ ٜٓنب٘..
ثذذِ ذذ ٍٛذذٚ ٝأقذ بين ٞؾذذٛم ق ُ٥ذذ ١زيٝذذٌ ٭ ب ذ  ٤ؾذ طڄ ب يٝذذأؽ
يينُٝل  ٚهلععن ڂ ١ن س ..
ثِ ٚؿن َٚه١ٺ تٓؿن

ٝ

ٔ آخطُٖ

ذذ ٖٛش ْ ..ينِ ..شيو ٖ٫ ٛغِ..
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ض ست إقبين ٞتؿري إصن يڀبٝ

َ دس بسض يس.)ٜٔ

ؿن ي ٛقع ن ٕ يطٚ ٜٓ ٞ٥ ٚل شنط ٫غِ ٭َ ٍٚع يهٓ ١ٝز ٕٚإٔ
ٜٓنب٘ أٜٛ ٚن ..
 ٞظٜذ ضٖ ٠ذص
ت ٚأْ أنذشو ٚغذـن زٖؿذ ١ظ ٚض ؽنكٗذ ..٢إٕ ًذ ٸ
ْنؿه ٴ
يطدٌ يذص ٫ٚ ٟؾذو ٜينذطف يهذجري ذٔ يط سًذ ١يب ٥ػذ ..١غذسڄ أؾينذٌ إش
تذذأخط يٛقذذت ٯٕ ..أْ ذ يػ ذ ١ځ ن ذ يػطٜل تينجذذط ٜذذسٚ ٙغذذـن ؽن ذ ٤ٹ بؿذذب١ٺ
أڂضغًت ي٘ َٔ سٝح ٜ ٫سض..ٟ
ؿن يبٝذذت تٓ ٚيذذت ؽندڀذذٛفن ٓ ذ ٕ ..مل ٜهذذٔ قذذس تبكذذَٓ ٢ذذ٘ غذذ٣ٛ
ؾكذذًشن ذذًٜٛشن ٚبينذذسُٖ أدذذس ْؿػذذ ٞغ ضق ذ ڄ ؿن قنذذّ٬ڈ ز َذذؼ ..ؿذذطٕٚ
قؿش١ڄ غأقط ٖ٩ببـن٤ٺ ٚتًذصشٺ سنذ ٫ ٢تٓنٗذ ٞتًذو يًشكنذ ت ..غذأطنينٔ ؿن
نٌ نًُ١ٺ يځينٳًِّ ٞأ جط ً ٢ضغ  َٔ ٌ٥يين مل ٯخط..
ٌٖ تينطؾٚ ٕٛد٘ يٝأؽ؟ إٕ ن ٕ يًب٪ؽ قٛض٠څ ٜنبس ٣بٗ يه ْت
يكٛض٠ڂ ٚد٘ٳ ظٚديت..
يٓكنذذذط ٠ؽنڀطقذذذ ١إصن ظ ٜٚذذذ ١حلذذذذطٚ ٠ز ُ٥ذذ ڄ بينٝذذذس ڄ ذذ  ..يينٓٝذذ ٕ
تُطت ٕ نأظن بهن زٖط ڄ ٚ . .حلعٕ يينُٝل ٭غڀٛض ٟغري ؽنؿٗ.ّٛ
يٚ ّٛٝقس زت ظٚديت ٚب ت ي َٚ ١ً٥ ٞز ؾذب شيذو يڀبٝذ
ؽنٗطز ٜكنًٌ ؽن ٞغس َٓڀك ٝڄ إٔ أغنينٝس س ٝتٚ ..ٞيهذٔ ي ٛقذع نذ ٕ
ؾ ٦ٝڄ عنًؿ ڄ طن َ ڄ..
يكذذذس د ؾذذذت َٓعيځٓذذ حلٝذذ ٠ڂ يعٚدٝذذذ ١إش خذذذ ٬طن َذذ ڄ َذذذٔ يهذذذّ٬
 ٚت زث ت يبؿط  ،١ٜإ َٔ ٫بهع بذ ض تٺ خ ؿذ١ٺ يذٝؼ ؾٗٝذ ٚز ..تٓكنذط
أس ْ ٝڄ ْ سٝيت ؾذأ٠ڄ ٚتك ٍٛبكٛتٺ َطٜط
ذذ أْ َ ظيتٴ أ ٌُ ً ٢تٓك ٝعڀ ٫ ..ٞ ٛتيننكس أْو ْنٗٝت َ
بنًو يبػ  ..١نٌ ؾ٤ٞٺ َ ظ ٍ ٖٓ َؿذري٠ڄ إصن قذسغٗ )ٜٓ ..بػذ ٞٯٕ
إن ؾ ١ؾكٍٛڈ أخط ٣تكـ َ سسخ ي٪َ ٞخط ڄ..
ذذ شيو ؽندڀٛفن يًينشن يص ٟأٚز ٣بوٹ إصن ؽنك ..
102

ت ث ْٝذ ڄ ١إصن شيذو
ذذ بٌ تًذو يكذؿش ت ٖذ ٞسٝذ تٚ ..ٞسنذ ٢يذ ٛذس ٴ
ؽنه ٕ) أخصتٴٗ َين٫ ٞغنهُ هل ٖٓ ى..
ن ْذذت ٯٕ تذذس  ٛؽنك ذ يينكًذذ ٞشيذذو ؽنه ذ ٕ)ٚ ،تٓه ذ ًذذ٢
طمٚ ..سن ٢سذشن تػؿذٛ
يهن ب ١ضنج بط ٠ظنً ،١عؿ١ٝڄ ؽندڀٛفن
تين ْل يكؿش ت أ ٚتسغٗ دت ٚغ زتٗ ..
 ٫أؾٗذذِ غذذب ٖذذذص هلذذٛؽڇ .سٜذذس بنذذذس ٜٔٚيٛقذذ ٥ع  ٚ٭سذذذس خ،
ٚنصيو هلٛؽٴ .سٜس ٯخط ضنين ز ت ٫ !ٞأ ًِ َنذ ٢غذسٚت هلذ يينذسٚ
٭نرب ..أ٭ٕ س ٝتٓ قس ؾطغت طن َ ڄ َٔ ٭قذسق  ٚ ٤يًكذ  ٤ت ٚمل ٜينذس
مث ١غٟ ٛ؟ ن ْت تًو يينس ١ْٝ ٚؽنبڀٓذ ٚ ١ؽنذط ض ٠حل قذس ٠تهذػـن ًذ٢
أ ك ب ٞبؿهٌڈ َن ٛقٌ ،بٌ ٚسنٝ ٢ؿ ..
أؾِٗ ؾذأ٠ڄ ملٳ مل دب ظٚديت َط٠ڄ ٚي ٛي ٫ٚ ،١ًٖٛسن ٢ؿن أسَٗ٬
أ ٚخ٫ ٝتٗذ  ..إٕ ٖذ دؼ يؿذو ؽندٝذـ ؿن ضأغذٗ ٜػذهٓٗ يهذذٓ مل
أبكذذط ٙغ ذ بك ڄ ..حلذذ ټ ٚخ٬ؾ ذ ڄ يًُنينذذ ضف ًٝذذ٘ َؿٗذذّٛٷ ٜٓبػذذ ٞتينًُذذ٘،
ٚظٚديت مل تأخص  َٜٛڄ زضٚغ ڄ ؿن حل ..
ؿن ٖص ؽنٓعٍ ؽندٝـ يؿذ ضؽ ْؿذأت َذع  ٚيذسٖ يبذ ضز ؽننينذذطف،
ٚأَټ ٗ ؿن سذط٠ٺ َٓينعي ١تنٓ  ٍٚؽنٗس ٥ت  ٚڀـن يْ٬نشذ ضٖٚ ..هذص مل
تنينًِ سبٝبيت حل ٳ َٔ أسس ..سن ٢إٕ ؽنؿ طٳ  ٚيين ٛذـٳ ؽنٛدٗذ ١إيٗٝذ
ن ْت ته ٜكٗ ٚدطدٗ  ..ٯ ٕ أؾِٗ ..ٯٕ ؾكـن!..
ل ٜ ٫ؿٗذذِ حل ذ أٜ ٚينطؾذذ٘؟
نٝذذـ عنهذذٔ إٔ ْكذذع ؿن غذذط ّ ؾذذد ڈ
نٝـ عنهٔ إٔ أغنينٝس يػ  ١نٌٳ يً ٝي ٞييت غٗطتٴٗ ؾٛق ڄ إي ٗٝ؟
نٝـ عنهٔ إٔ أً َٔ ٛش نطتَ ٞؿ ط . ٟضؾ ١ييت قبٸت َٜٛذ ڄ
٧؟ ٌٖ عنهٔ تينٜٛض ٭  ّ ٛيه ٥ين١؟ٜ َٔ ..ينٝسٴ إيٞٳ
ؿن ؽنه ٕ
س ٝتٞ؟ ٜ َٔٚكشٸ ؾ ٗٝشيو ڀأ يه ضثٚ ٞعنػ أؾه ض ٟيه ي١
ٚظؾط ت ٞين ١ٗ٥؟..
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ن ْت ظٚديت ٯٕ تنذٓبٴ نٛسـ ٚنأْ ؽنػ ُ ٍٚ٪سذسخ
هل ٚ ،ب ؽنك بٌ ٓٸ بت بسٚض ٟشيو يينص ل ٖ ضب ڄ َٓ٘ إصن يعد د..١
ب تت ُط ٠ي ّٛٝغً ٟ ٛيٛسٝس ،٠أٖذطل َذٔ خ٬هلذ َذٔ يؿذينٛض
ؽن٪مل ب يٛسسٛ ٚ ٠ف َٔ جملٗ..ٍٛ
َ ٕ أ ٚث٬ث َٔ ١يب٪ؽ ؽنن ٛقٌ دينًذن َذسَٓ ڄٚ ..بذشن يهذأؽ
 ٚيهأؽ أت بع نن ب تٚ ٞإجن ظ ننيب يطز ١٦ٜيذيت يكٝذت ضنينذذع٠ٺ َذٔ
يكسض ض ٚد ڄ ..ضضن ٭ْ يػت َٔ ن ٕ ٜهنبٗ  ،بٌ ٖ ٛيؿٝڀ ٕٴ ٯخط
يه َٔٴ ز خً ..ٞيؿذٝڀ ٕ يذص ٟتينًذِ يهذصل  ٚينش ٜذٌ ْ ٚؿكذٌ ذٔ
ي ٛقع ٥ط ڄ بأدٓش..ٍ ٝ ١
ً ٢يس ّ ٚظزض ٤ٷ ُٝلٷ يص تٚ ،ٞخذذٌٷ َذٔ ضز ٠٤
ٚيهٔ طنًه
ٚنينٚ ٞأزبٚ ٞإزَ ْ ..ٞشيذو يؿذينٛض يذص ٟتػذًٌ إيذ ٞضضنذ َذٔ ْكنذط ت
ذ َ ٟٚذذٔ
يٓذ ؽ يذٚ ٞنَٗ٬ذِ ٚنذشه تِٗ خًذذـ قنٗذط ٟؿن ؽنٓذ
٭غط ض.
ض ح بينهذذِٗ ٜنٗ َػذذ ٕ ٛخًؿذذ ٞأٜ ٚهذذشه ٕٛؿن ٚدٗذذ ٞببذذح ٭ٕ
يبؿط نين زتِٗ سعن ٛيطػنٚ ..١أنجطِٖ زقٝك ٛؽن َ٬ضقٝك ٛيبؿط٠
 ٚ٭ٜس ٟيهٔ بكًٛلٺ غًٝكن١ٺ نجٝؿ ٚ ١كٍٛڈ ؾٝڀ ْ١ٝٺ َؿ.١ٖٛ
ثِ تػنٛقؿ بينض يؿن ٝت ٫ينك فن يكٛض يهٔ إسس ٖٔ تٗع ٜسٖ
أَ ّ أْؿٗ َػنٓهط٠ڄ يط ٥ش ١يهطٚ ..١ٜٗأؾينط بذ حلٓل يؿذسٜس ًٗٝذ
٭ْٗ َٔ غنٛقؿ ٚيٝؼ يينهؼ..
ذٌ يؿسٜس ن ْت سشن دًػتٴ َذع
ؽنط٠ڂ ٭ٚصن ييت غُطْ ٞبٗ
ٚن١ًٝٹ إسس ٣زٚض يٓؿطَ ..ذطأ٠څ قٜٛذ١ڂ يؿدكذَ ١ٝنٛغذڀ١ڂ يينُذطڇ بؿذينطڈ
َنُٛزڈ غنٚ ٌٝقٛتٺ أدـ ذذ ضضن َٔ ينسخشن ذذ  ٢ً ٚيٛد٘ بك  ٜغن ٍڈ
غ بط..
نٓ ْن ب سح بكينٛب١ٺ ؿن ؾطٚفن يينكس .سٜس يطٜ ٚيت يك زَٚ ١قس
٫سكنتٴ ؾؿن ٗٝؽنعَذَٛنشن بػذط ٚ ١ٜحلذ دبشن ؽنكڀذبشن ؿن ْع ذ ز ..ثذِ
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ٚزَ ٕٚكسَ تٺ أ ٚإْص ض تٓٗض ؾذأ٠ڄ َٔ َكينذسٖ ٚتكذطر بكذٛتٺ ُٝذلڈ
شنٛض.ٟ
ذذ ؽنينصض٠ڂ  ٜغٝسٚ ،ٟيهٓو مثٌٷ ٚأػنط يٛد٘ ..ؾًٓ٪دٌ يك  ْ٤إش ڄ
إصن ّٜٛڈ آخط ..ن ٞته ٕٛق زض ڄ ً ٢تصنط س ٛضْ ..
مثذذ ١يٲزَ ذ ٕ ًذذ ٢أ ٟؾذذ ٤ٞذذذذ حلبذذٛل أ ٚيؿذذط ل أ ٚؽندذذسض ت ذذذذ
َؿين ٛٷٍ ذ ٝٷ ًذ ٢٭ ُذ مَ ..ؿينذ ٍٛإظ يذ ١يذ ٚ ِٖٛيػؿذ  ..٠ٚتهنؿذـ
ؾذأ٠ڄ أْذو يػذت قٜٛذ ڄ نُذ نكذست َٜٛذ ڄ أ ٚنُذ ٜٓبػذ ٞإٔ تهذ،ٕٛ
ٚأْو يػتٳ َٓٝين ڄ نس ٫غنػ ّ٬ؽندع ٫ٚ ٟسك ٓٝڄ نس ز ٜت ٭.ّ ٜ
ٱزَ ٕ يڀد څٚ ٢ً ١دذ٘ ٱيذ٘ يهذ َٔ ز خًٓذ ٖ ..ذص ٱيذ٘ ؽننؿذٛم
ٜهڀط ؾذأ ٠يْ٬ػش ل ٔ طؾ٘ َٗع َٚڄ إصن يؿكٛم ٚإخؿذ  ٤يٛدذ٘..
شيذذو يذذ ِٖٛ٭ظيذذ ٞؽنذذط ٜبذذأْ ق ذ حلٷ َٚنؿذذٛمٷ ٚخٝٸذذط ٜنبذذسز نػُٝذذ١
قذٝـَ ..ذ أْذ يٝذ ّٛإ ٫سؿذذطَٚ !٠كذري ٟيذص ٟأغذذنشل ٖذْ٫ ٛػذذش م
ؽنؿ د ٢ً ٧س ٥ـنٺ َ أ ٚدت سص ..٤
بينس تًو ؽن ٛقـ يؿكنٝينٚ ١ؾينٛض ٟب ذٌ يينُٝل بتټ أْكنذط كذسٺ
إصن ؽنطأ ٠ييت دينًن َسَٓ ڄ ..ؽنطأ٠ڂ ييت أؾ ضنٗ ؽنٓعٍ  ٚييت زؾينذن
ز ؾين ڄ إصن يٝأؽ  ٚينين غ ٫ ١تؿينٴطٴ بٚ ،ٞإظنذ ت ٛقذٌ إٜذص  ٞ٥ز ٕٚتٛقذـٺ
ٚبػٗٛي١ٺ غطٜب ..١أْ ي ّٛٝأنط ٙؽنطأ٠ځ ييت أسببتٴ  َٜٛڄْ ..ينِ أنطٖٗ )).

***

105

ذذ  07ذذ
ذذ نُ تٛقينٓ  ..يكس غ ؾط يسننٛض بسض يسَٓ ٜٔص كذسٺ َذٔ يذعَٔ
إصن َه ٕڈ َ ْ ٚ ،كڀينت أخب ض..ٙ
ٖهذذص أتذ ْ ٞقذذٛت تٛؾٝذذل ذذرب هلذ تـ غ َهذ ڄ َكنهذذب ڄ نكذذٛت
يكسض
ذذ نصيو أخربَْ ٞين ضؿن ؿن َس ١ٜٓينٌ..
ذذ ٚيهٔ  ٫عنهٔ إٔ رننؿ ٞب ٝٷ عهطّٷ ٖهص  ..ؾدلٷ تذٛصن
٬ز آ٫ف ؽنطن ٢ز ٕٚضقِڈ أ..ٕ ٛٓ ٚ
ذذ غسڄ غأضغٌ َين ضؿن إصن ب ل ؽنك ؽنػًل ،ضضن جط ٖٓ ٚى ًذ٢
يك ق١ٺ أ ٚإ ..ٕ٬
خٝبذ١ڂ أَذٌڈ أخذذط ٫ ٣تذذ٪خٸط أ ٚتكذسٸّ يهٓٗذ تذذأت ٞؿن ٚقذتٺ أغذذس ٚؾٝذذ٘
َص ٛضڄ َٔ أَط ١ٜ ْٗ ٜٔؽندڀٛفنٜ ْٗٚ ،ذ٫ ١تؿذ م يٛؾذٝه ١بذٚ ٝبذشن
يػٝس ٠يػ َه..١
ٖذذص ٙؽنذذط ٠ؾنشذذت يذذ ٞقذذب ح يبذ لٳ بذذص تٗ  ..نذ ٕ قذذ ٝسٴٗ ٚظ ٝكڂٗذ
يج قذذ ٴ ؽنػذذذُٛع ٚض  ٤يبذ ذ ل ؽنػًذذذل قذذذس ْكڀذذذع ؾذذذذأ٠ڄ سذذذشن ز ٣ٚقذذذٛت
.طؽ..
مل ٜهٔ مث ١أسس! يهٔ ٚدٛز تًو ؽنذطأ ٠يػ َهذ ١ز نٓذ ١ؽن٬بذؼ
ن ٕ ًػٛغ ڄ سٛيٓ  ..نٓ ْػُع قذٛتٳ خڀ ٛتٗذ ٚ ،سنذ ٢أْؿ غٳذٗ َذٔ
َه ٕڈ َ  ،ثِ سؿٝـٳ َؿٝنٗ ؾٛم ضٚ٩غٓ ؿن يسٚض يينً..ٟٛ
دًػ ذتٴ أَذذ ّ يؿذذكط  ٤٭ْ ْٝذذٚ ١قذذس غڀ ذ ْ ٞذذطمٷ ب ذ ضز خٛؾذذ ڄ ؾنذذ
عنهذذٔ إٔ تكذذٖٚ ٍٛذذ ٞؿن َع دٗ ذ ؽنينهذذط ..ض سذذت تنكذذؿ ًذذ ٢ذذذٌ
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يكؿش تٹ يكً ١ًٝييت ظٚزتٴٗ بٗ  ..أقًك أْٗ ن ْذت تٗذعټ ضأغٳذٗ ؿن قًذ١ٹ
قرب
ذذ ٌٖ ننبتٳ ٖص ٙيٛضٜك ت ي ١ًٝيب ضس١؟..
مل أد  ٚننؿٝتٴ بطؾع حل دبشن
ذذ يكس نڂنٹ ٳ ٖص يؿكٌٴ ً ٢ذٌڈ ٚزَ ٕٚب ٚ ،٠٫يهذٔ َذ ًٓٝذ ..
يكس غبل ٚإٔ أخربتو أْو ؿن سٌڈ َٔ تؿ قٓ يػط..ٟ
ذذ يػتٴ أؾِٗ يػب  ..يكس غنػطقن قذط  ٠٤ؽندڀذٛفن ظَٓذ ڄ ذ٬ٜٛڄ،
ٚأْ ذ ٯٕ ذ نـٷ ًذذ ٢إطن َذذ٘ بڀطٜك ذ١ٺ أ ٚبذذأخطٚ ،٣إٕ ن ذ ٕ َنذذأخطڄ..
أؾهط قربىٹ..
ذذذذ نٝذذـ أ ذذرب يذذو؟ يكذذس ننؿذذؿتٴ َٓذذص ظَذٔڈ أْذ ضتهبذتٴ خڀذ ڄأ
دػذذ ُٝڄ ضنش ٚيذذ ١إطنذذ ّ يذذٓل يٓذذ قل ..يؿهذذط ڂ ٠ٯٕ تبذذس ٚيذذ ٞظ ٥ؿذذ ڄ١
ت ب يذص ت ،ؾأْذت تبذسٚ
و أْذ ٳ
ٚغطٜبٚ ..١ضضنذ نذ ٕ خڀذ ڄأ آخذط أْذ خرتتذ ځ
نٝ٦بذذذ ڄ َٗٚٛغذذذ ڄ ب ينؿ قذذذٚ ٌٝب حلكٝكذذذ ١حلځطٵؾٝذذذ ١ذذذص ؾريٖ ٚ ،ضغذذذِ
َٖٛبنو يب ز ١ٜؾأْت تؿنكط إشڄ إصن حلٹطٳؾ١ٝٹ ؽنڀًٛب ١ٱجن ظ ٌُڈ نٗص ..
ذذ إشڄ ؾأْتٹ تيننعَشن تػً ِٝيٓل يه ت ٺ آخط؟!
ٖٓ بنػُت ضنهط ٚقس ظ يت ٓٗ غُ َ ١يصْ

يين بط..٠

ذذ َڀًك ڄ ..يكس تك زف إٔ يػٝس َط ٕ ٚغأي إٕ ن ٕ مثذ ١بك ٜذ )
َٔ آث ض ظٚد ٞأ ٚأْ ١ٜكٛمڈ ْ قك٫ !١بس أْ٘ بربت٘ يڀٜ ١ًٜٛؿِٗ بٝين١
م ؿن إٓ  ٚسذس،
يينٌُ ٭ زبذٚ ،ٞنٝذـ تنڀذٛض ٓذس ٭زبذ  ٤بهذين ڂْ ١كذ ٛڈ
ٚنٝـ ٜبك ٢بينهٴٗ َط ضڄ سبٝؼ ٭زض ز ٚإصن ٭بس.
ذذ  ٌٖٚأخربتٹ٘ٹ إشڄ ضنٛنٛع يط ١ٜ ٚيٓ قك١؟..
ذذ بين ڄ ..ن ْت تًو ؾطقيت ؽن ٛتٚ ١ٝقس ْنٗعتٴٗ  ٫ ..تينًِ نِ ؾطح
ب يٓبذذذأ ..قذذ ٍ بذذ حلطف ي ٛسذذذس إٔ قنٗذذذٛض ضٜ ٚذذ١ٺ ْ قكذذ١ٺ يًينكنذذذ ِٝيط سذذذٌ
غٝػ ٌٝيين ل يٓك ز  ٚيكط ٚ ٤ذنذسخ نذذ١ڄ ؿن ٭ٚغذ فن ٭زبٝذٜ ..١هُذٔ
نذجريٷ َذذٔ يػُذذٛض  ٚيرتقذ  ٚينٛقينذ ت ؿن ٚضٜكذ تٺ قسعنذ١ٺ ٭زٜذ ٺ َٝذذت..
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٫غذذذ ُٝضدذ ذٌٷ ٴطڇؾذذذت ٓذذذ٘ نجذذذط٠ڂ ؽنؿ دذذذةت  ٚؽن نذذذ ٞيػذ ذ َض ٚتينذذذسز
٭ق ٛت يط..١ٝ٥ ٚ
ذذ يكس ضتهبتٹ يًن ٛخڀ ١٦ٝس ٝتو!
يهٓٗ مل تػُين  ،بٌ أطنت سسٜجٗ ٚقذس غذ ٍ يين بٗذ ٖٚذ ٞتؿهذط
ب ؽن ٍ يك زّ  ٚؽنعٜس َٔ ٭ن ٚ ٤ ٛيهذ ١يكشؿ١ٝ
ذذذذ َ ذ أؾذذس ػن ذ قيت! ..أْ ذ يذذيت د ٖذذستٴ ٭خؿذذ ٞ٭َذذط بطَنذذ٘ ٓذذ٘..
ته أْ نٓت أحلل يهطض بص ت..ٞ
ثذذِ إْٗ ذ غذذريت هلذنٗ ذ حل ؽنذذْٚ ،١كنذذطت َب ؾذذط٠ڄ ؿن ٚدٗذذٚ ٞق يذذت
بكط َ١
ذذ ٚإشڄ ًٝو إ ز٠ڂ ؽندڀذٛفنٹ ٭قذً ٞإصن ٖٓذ بأغذطع ٚقذت ..يٓ ؾذط
ٜٓنكنذذ ذطٴ بؿذذ ذ ضؽ يكذذذذرب قذذذذط ٠٤ځ ؽندڀذذذذٛفنٚ ،ضضنذذ ذ ځبٳينٳذذ ذ٘ٴ بينذذ ذ١ڄ أٚيٝذذذذ١
يًُػنؿ ذ ض ٫ٚ ،ٜٔعنهذذٓ إٔ أ ڀٝذذ٘ ْػذذديت يطز٦ٜذذ ..١ثذذِ إٕ حل دذذ١
يبك  ٤يط ١ٜ ٚؿن سٛظتو قس ْنؿت طن َ ڄ..
ٖٓ ْنؿهت غ نب ڄ ٚقًت
ذذ َٔ ق ٍ إْ أقبٌ بإن ٚ ١قيت بٗص يؿهٌ؟ يكس غنينًُنٹ ثذِ
ببػ ١ٺ َنٓ ٖ ١ٝأبڀًتٺ ٫تؿ م سشن ْنؿت حل د ١إي!ٞ
ذذ أْتٳ يص ٟأخًًت ببٓٛز ٫تؿ م ..يكس َٓشنوځ يٛقتٳ يه ؿن..
نٓتٴ أِٖ ب ؽنػ زض ٠غري إٔ قٛتٗ حل ز يج ق َذ ؾنذٜ ٧نٓذ ٖ ٢إصن
َػ َينٞ
ذذ ٚإشڄ أ س ؽندڀٛفن ي ٞبأغطع ٚقتٚ ،قس أڂ صضٳ َٔ أْصض!
ضست أشضع يؿ ٛضع هل ز ١٥ؽنكنًُ ١ؽنؿذطٚ ٠أْ أْنؿض َٔ يػه ،
ٚقذذس غذذنُطت ٖذذص ٙحلذ ٍ يػطٜبذذَ ١ذذٔ هلٝذ ز  ٚيهربٜذ  ٤ؽنڀينْٛذذ ١ز خذذٌ
ضأغٚ ٞقسض ٟس ٠أ.ّ ٜ
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ؿن ي ٛقع مل أؾِٗ أبسڄ غب شيو يذص ط يطٖٝذ َذٔ ْنٗذ ٫ ٤تؿذ م
 ٚحل د١ٹ ٱ ز ٠ؽندڀٛفن ..ن ْت نذط َيت جملطٚسذ ١ؿن سذ ٍڈ ٜٴطثذ ٢هلذ
إش غنػًن تًو يًب٠ٛڂ أبؿعٳ غنػٚ ،ٍ٬يهذٔ مثذً ١ذَ ٢ذ ٜبذس ٚأغذب لٷ
أخط ٣نجري٠څ ؿن أ ُ ق..ٞ
نٓتٴ قس تينًكذتٴ بكذٛض٠ٺ َطنذ١ٝٺ ب يطٜ ٚذ ١يٓ قكذٚٚ ١ززت إنُ هلذ
بكٛض٠ٺ زقٝك١ٺ  ٚٚقين١ٝٺ َ أَهٓ  ..ثذِ ًذ ٢٭ضدذ إٔ ٖذص ٙؽنذطأ ٠ؿذٞ
أغذط ضڄ نينًُٗذ تؿ قذ ٌٝعذًذٜ ٫ ١ينطؾٗذ غريٖذ ٖٚ ،ذ ٞتهنُٗذ
ي ّٛٝيٮبس بػشبٗ يطٚ .. َ ١ٜ ٚأخريڄ ؾكس صب شيو يٓس ٤ٴ يػذ َض
َٔ ؽنطأ ٠جملٓ ١ْٛؽنٝنذ ١يذيت قنڂًُذت ْ ٚنٗذت ْٗ ٜذ ڄ ١بؿذين ٚ ،١يذيت أٚقينذن
ضغذذِ غط بذذ ١أ  ٛضٖذذ ؿن غط َٗذذ  ..أْذذ يذذص ٟمل أضٳ هلذذ غذذ ٣ٛقذذٛضتشن،
ٚقطأتٴ ٓٗ بهج ؾ١ٺ سن ٢غسٚت َٗٚٛغ ڄ بٗ ..
ؿن ؾذذكيت يب ذ ضز ٠حلكذذري ٠ذذست ٫سنه ذ ٕ ؽندڀذذٛفن  ٚينشذذسٜل بذذ٘
ث ْ١ٝڄ ..ن ْت ٖص ٙض١ٜ ٚڄ أقػط َٔ َنٛغـن سذِ ضٜ ٚذ ت يػذينس ،ٟضضنذ
٭ْٗ ذ مل تهنُذذٌ قذذـنَٚ ..ذذٔ يٓ سٝذذ ١يؿٓٝذذ ١بٗ ذ ثػذذط تٷ سٜذذسٚ ،٠سنُ ذ ڄ
يٝػذذذت أؾهذ ذٌٳ أ ُ يذذذ٘ ،إش سذذذٛت ذذذسزڄ قًذذذ٬ٝڄ دذذذسڄ َذذذٔ يؿدكذذذ ٝت
فن
 ٚ٭سس خ ؾب تت ؾكذري ڄ ٠زض َٝذ ڄٖٚ ..ذ ٞأس زٜذ ڂ ١ذـن  ٚيبٓذ  ٤ز ٕٚخڀذ ٛٺ
د ْب ١ٝأ ٚأق ٛتٺ َنينسز..٠
يهٓٗ ضغِ نذٌ َذ ٳتكځذسّ ؾذسٜس ڂ ٠ي ٛقينٝذ ٚ ١يكذسم يسضدذ ٺَ ١ط بذ ٺ١
ب ج١ٺ ً ٢ينينًل  ٚٱزَ ٕ ..ن ْت ببػ ١ٺ َصنط ت ؾذب ل أزٜذ ٺ َٝذت
ز ٕٚأزْ ٢تُٓ ٝڈل أ ٚتينذس ،ٌٜضضنذ ٭ْٗذ جمذطز َػذٛز ..٠سنذ ٢إْٗذ خطدذت
َذذٔ ْڀذ م يطٜ ٚذذ ١٭زبٝذذ ١إصن سٝذذع يػذذري ٠يص تٝذذ ١أ ٫ ٚرت ؾذ ت يػذذط١ٜ
 ٚيٛثذ ذ ٥ل يك ْْٝٛذذذ ..١إْٗذذذ ؾذذذٗ ز٠څ ؿن ً نُذذذ ١أ ٚنذذذص ضٷ ًذ ذ ًذذذ٢
قؿش ت دطٜسٚ ،٠ضضن دطحٷ ٜٓع ٚزَٛعٷ َهنٛب١څ ً ١٦ٖٝ ٢نًُ ت!
نٓتٴ قس كست يينعّ ْ ٚنٗ ٢٭َط..
تًو يًب ٠ٛئ تط ٣ؽندڀٛفن ٭قً ٞث ْ١ٝڄ! إٕ ً ٞإٔ أننؿذـ ٯٕ
بٓؿػ َ ٞسسخ ؿن ْٗ ٜذ ١ؽنڀذ ف ضغذِ نذٌ ً ٫ٚتٗذ ؽنػذنُٝن ١يهذنِ
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حلكٝك .١ؽنطٜه ڂ ١ؽنٝن ١تٓ زَ َٔ ٜه ٕڈ َذ ض دٝذ١ڄ إْكذ ؾٗ  ..أْذ أمسذع
زَ ٛٳٗ ُٖٚػ تٹٗ ز خٌ ضأغٚ ٞؿن أس..َٞ٬
آٙٺ ..يكس دٓٓت!
أْ ؿن يكنّ٬ڇ ٚسس ..ٟأدًؼٴ ؿن ؽنهن ش ٟيػكـ ؽنطتؿذع زٕٚ
َٚه١ٺ َٔ نٚ ،٤ ٝقس غسٚتٴ ن  ٓ٥ڄ ي ًٝٝڄ أخطؽ ..أ ٚقن ً ٢يؿذط ل
ٚيينل دط س ٞطٜك١ڄ ٚسٝس٠ڄ يًٗطل َٔ س ٝت ٞؽن٪ؽن ..١يْ٬ينن م َٔ  ٚقينٞ
ؽنط  ..إٕ ؿن يهأؽ سط١ٜڄ..
َٚع ؾينٛض ٟضنط ض ٠ٱزَ ٕ أتػ  ٍ٤ٯٕ َصٖ٫ٛڄ نٝذـ مل أؾذطل
ت غذ بك ڄ سٝذ تٞ؟ ..سنذ ٢إٕ يينُذ ٳٌ دذت تذأثري
قب ٳٌ ٯٕ؟ ٚنٝذـ سنًُذ ٴ
يهشٜ ٍٛػس ٚأنجط غٗٛي١ڄ ٚغ٬غ ..١أْ بػذبب٘  ٫أ بذأ يٝذ ّٛنذجري ڄ
ب يٓن ذ ٥رٚ ،قًكذذٜ ٞن٬ؾذذ ٢تكطٜب ذ ڄ ..يكذذؿش تٴ يؿ ضغذذ ١تػذذس ٚقذذسٜكيت
٬َٚش ..ٟبٝيت ٯخط يص ٟأ.أ إي َٔ ٘ٝس ٝت ٞيب ٥ػ.١
ي ّٛٝنست أتكٌ ب ٱغين ف إش مل تػنٝكلن ظٚديت سن ٢ؽنػ ..٤
يكس أخصت َ٪خط ڄ تٓ ّ أنجط ٚأ ذٚ ٍٛز ٕٚسطنذ١ٺ أ ٚقذٛت سنذ٢
نكستٴ َط ض ڄ إْٗ َ تذت ؿن َْٗٛذ ٚ ،بذشن شض ٗذ عڀٗ ٛذ يػذدٝـ
ؽنٗرت..٨
يهٓٗ غنٝككنت أخري ڄ ٚض ست تصضع يطزٖ١ځ د١٦ٝڄ ٚشٖ بذ ڄ ،دذسخ
ْؿػٗ بًٗذ١ٺ س قس ..٠ؽنطأ ٠ييت مل تٛد٘ ي ٞب ض٠ڄ  ٚسس٠ڄ َذٔ أغذب ٛشن
تين ْل ضٜ ٚنٗ ٛ ٚؽ يطزٖ١ځ  ٖٞٚتٓجط ب ض ت سكسٺ ٚنط ٖٝذ١ٺ َٛدٗذ١ڄ
نذذذس ..ٟيكذذذس غذذذسٚتٴ ذذذس ٖٚ٭ ٚ ٍٚيٛسٝذذذس ..أْذ ذ حلٝذ ذ ٠ڂ ٯٕ ضنطٖذ ذ
ٚغسضٖ !
تػ ٤يت يًٝنٗ بصٖٔڈ غ ٚ ِ٥أؾه ضڈ ظ ٥ػذ ١إٕ ن ْذت ظٚدذيت تؿذطفن
ب غذذذنينُ ٍ ؽنٗذذذس ٥ت ؽنٛقذذذٛؾ ١ؾكذذذـن يًذذذٗ ٝز  ٚ٭ضم يؿذذذسٜس ..إٕ ًذذذٞ
َط قبذذ ١حلبذذٛل ؽنٛنذذ ١ ٛن ْذذ يػذذطٜط  ٚيبذذسَ ٤ذذٔ ٯٕ ؾكذذ س ڄ
بينسٸٖ ..
110

ض ست حل ٠ ٝطنه ٞبنج قذ ڈٌ ٚأْذ ش ٖذ ٷٌ ذٔ يٛقذت  ٚ٭سذس خ ..ذٔ
جن س ت ٚ ٞحل ٠ ٝ٭زبٝذ ٚ ١ذٔ حلذ يذص ٟتهذ  ٍ٤سنذ ٢خنؿذٚ ٢قًذيب
يص ٟأْؿطر ؾطخ ڄ ُٝك ڄ..
أ ٖٛ ٜٔيؿدط ؽنٓنكنط بإجن ظ ت ٚ ٞيؿطح ب يٓذ ح؟ أْ  ٫أؾينط يٝذّٛ
بؿ٤ٞٺ يبن ١إش إٔ تين غيت ييت  ٫تٴشنٌُ  ٫تكبٌ ؾذينٛض ڄ آخذط ..إٔ تؿذؿل
هلص ٙيسضدَ ٢ً ١طأ٠ٺ ٚتهطٖٗ ؿن إٓڈ  ٚسس ٭َطٷ ذٝذ  ..أْذ أخؿذ٢
ي.. ًٗٝ ٚ َٗٓ ّٛٝ
نٓتٴ قس أقبشت ؿن ٚقتٺ قكري ٭ز ٜٳ يؿٗريٳ غعٜط ٱْن ز  ٚيصٟ
ٜذذذجري َذذذع شيذذذو يؿذذذؿك ١حل ٝتذذذ٘ يؿدكذذذ ١ٝيب ٥ػذذذ٫ ٚ ١ظزض  ٤يط ٥شذذذ١
يهش ٍٛؽنٓبينج َٔ ١ؾُ٘ ٬َٚبػ٘ ..يين ٥س  َٜٝٛڄ .ش ُ٘ٝؽنٓعي..ٞ
تنُسز ظٚديت ييت مل تػن شِ َٓص أغ بٝع ً ٢٭ضٜه ١دت تذأثري
٭ز ١ٜٚؽنٗس ١٥ؾب٘ ؾ قس٠ٺ يًٚ ،ٞ ٛتكطٜب ڄ  ٫تنٓؿؼ َٔ ُل ْ .. َٗٛثذِ
ٜٓبينحٴ يعبسٴ َٔ ؾؿنٚ ٗٝأمسينٗ تػُػِ
ذذ أَ ..ٞأب..ٞ
ٖٓذ ٜذذس ُٖ ض ذ ٷ َؿذ د٧ٷ خٛؾذ ڄ ًٗٝذ  ..أتهذذٜ ْٗ ٕٛنٗذ ٜذ تذذط٣
ؾب١ٗٝڄ بٓٗ  ١ٜأَٗ ؟ ٌٖ تٓٗ ٞس ٝتٗ ب ٝسٚ ٜٗدذت أْؿذٞ؟٫ ..بذس إٔ أَٗذ
تٓ زٜٗذ ٯٕ َذذٔ َهذ ٕڈ َذ  ..ضٚسٗ ذ ؿن ؽنٓذذعٍ يذذص ٟبذذ٘ َ تذذت دذذ ّٛؿن
يع ٚب ٚ ،تينٝـ ز خٌ ضأؽ بٓنٗ ن بٛغ ڄ أ ٚؾٝڀ ْ ڄ  ٜٓز.))ٟ

***
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ذذ  08ذذ
سشن أ ڀ ْ ٞقسٜك ٞضقِٳ هلذ تـ ؽنػذذٌ ًذ ٢بذ ل ؽنكذ ؽنٗذذٛض
مل أًَذذو غذذبب ڄ يًنؿذ  ..ٍ٩ؿن ٖذذص يذذ ٔ ٛؽنذذسَط مثذذٜ٬َ ١ذذشن ٭ضقذ ّ يذذيت
تينڀًت أ َ ٚت أقش بٗ أ ٖ ٚدط.. ٚ
غذذذري إٔ قنذذذ ّ٬تؿذ ذ  َٞ٩جنًذذذ ٢سذذذشن مسينذذذت قذذذٛت ڄ سٜٛٝذ ذ ڄ َ٫ذذذطأ ٺ٠
ت ٝذ ٷ بذ٘ ػن غذ..١
غنذ بت س ڄ ٢ً ٫يڀذطف ٯخذط َذٔ ذـن ..قذ ٛٷ
يهٔ ؽنطأ ٠ق يت ب ٬تطزز
ذذ آ !ٙأٜ ٫ع ٍ ضقُ ٖٓ ٞى ً ٢ي٬ؾن١؟ يكس ًبتٴ إظ ينذ٘ أنجذط َذٔ
َط٠ٺ ز ٕٚدس..٣ٚ
ذذ أضد ٛؽنينصض..٠
ذذ ًٝ ٫ذو ..يذٝؼ ؿن َكذسٚضً ٟذ ٢٭غًذ َػذ ستو ،ؾُذ أْذ إ٫
ضٝ٥ػ ١ؽنُطن ت يػ بك ..١ضقِ َػذ س ؽنذسٜط قذس أظٜذٌ َٓذص ذ َشن ٭ْذ٘
َ ت غطق ڄ ؿن ؽننٛغـن ٖٛٚ ،ؽنينذ بذأَٛض يػذذ٬ت يكسعنذٚ ١يذٝؼ أْذ .
ثِ إٕ أغً يػذ٬ت يڀب ١ٝيًُطنذٖ ٢ذ ٞؿن َٓذعٍ يڀبٝذ ؽنػًذل َٓذص
زٖٛضٚ ،بينهٗ ٯخط ػنً٘ بكشبن٘..
ن ذ ٕ َذذٔ يػذذٌٗ ٱسػ ذ ؽ ب يهذذٝل ؽننك ذ س َذذٔ يٓذذرب ٠يٓعقذذ١
يًكذذٛت يڀ ٝذ يٓؿذذٝـن٫ٚ ..بذذس إٔ ؽنذذطأ ٠قذذس ؾذذينطت نذذصيو بعؾذذط ت
إسب  ٞرب ٭ثري ،ؾك يت َنين ؿ١ڄ
ذذ  َٚقط بنو يًُطٜه١؟..
ذذذذ ؽنطٜهذذ ١ؽنعَٓذذ ١خ ذ ييتٚ ،أْ ذ مل أضٖ ذ َٓذذص ؿذذٛييت إش مل ْهذذٔ
ً ٢قً١ٺ ٚثٝك١ٺ بٗ ..
ذذ يٮغـ ٫ ،عنهٓ َػ ستو..
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ذذ  َٚش ٔ يسننٛض بسض يسٜٔ؟ أيسٜوٹ ضقُ٘؟ أٚز ي ٛسسثنذ٘ ٓٗذ ..
غٝين شيو ي ٞيهجري..
ذذ أْتٳ طنعح ..بينس تًو ٭  ّ ٛتيننكس إٔ َ يذو ؽنكذ غذٝينڀ ٞضقُذ٘
يطٝ٥ػذ ١ؾنطنذ ت٘ يػذ بك١؟ أٜ ٚينًُٗذ بنٓك٬تذ٘ بينذس غذذن ١أ ذ ٛڈّ َذٔ آخذذط
َه ؽنذذ١؟ ..أْ ذ غذذري  ٚثك ذ١ٺ َذذٔ أْذذ٘ ًذذ ٢قٝذذس حل ٝذ  ٠إش  ٫تطبڀٓ ذ ٯٕ أٟ
ض بڀ..١
ذذذذ يػذذ ٤ٛحلذذلن نذ ٕ تؿذ ٩ي ٞؿن غذذري ًًذذً٘ ..ذذ ٢ضقُذوٹ إٔ ٜٴُشذذ٢
ؾين٬ڄ ٔ تًو ي٬ؾن ١يًين!١ٓٝ
ذذذذذذ ٚشيذذذذو ضدذذذ  ٞ٥أٜهذذذ ڄ ٫ ..تكنذذذذٔ أْذذذ أته غذذذذٌ أ ٫ ٚأنذذذذرتخ
ب ؽنطن َٔ ..٢ؽنُهٔ إٔ أق بًو ي ٛؾذ٦ت ٚيهذٔ َذ يؿ ٥ذس٠؟ ؽنعٜذس َذٔ
تهٝٝع يٛقت  ٚٯَ ٍ يه شب َٚ ..١غِ خ ينو؟..
سشن شنطتٴ ٫غِٳ تٓٗست..
ذذذذ ؽنػذذهْ !١ٓٝينذذِ أشنطٖ ذ  ..بينذذض ؽنطنذذٜ ٫ ٢ٴٓػذذ َُٗ ٕٛذ ذ ٍ
يعَٔ٫ ،غ ُٝأْٗ ظٚد١ڂ أز ٜٺ ؾٗري ..يكس ن ْت ًـنځ ض ١ٜٺ خ ق..١
ذذ إشڄ عنهٔ إٔ دسثٜ .. ٗٓ ٝذ يؿذطسيت ..أق بًذوٹ ؿن أٚ ٟقذتٺ يذٛ
ٌٷ ٔ يينٌُ ٖص ٙ٭..ّ ٜ
ؾ٦تٹ٫ ،غ ُٝأْ
ن ْذذت ؽنذذطأ ٠تينذذٝـ ًذذ ٢بينذذس زقذ ٥ل ب يػذذ ٝض ..٠ضسذذت أؾهذذط بًكذ ٤
يػذذذس ؿن س يذذذٖٝ ١ذذذ زڈ غطٜبذذذ٫ ..١بذذذس إٔ ؽنذذذطأ ٠بينُذذذط  ٚيذذذست ،ٞؾطٝ٥ػذذذ١
ؽنُطن ت  ٫عنهٔ إٔ ته ٕٛؾ ب١ڄ  ٚيصنط ٜت تينٛز يينكسٺ َذٔ يذعَٔ،
غذذري إٔ قذذٛتٗ سذذنؿلن بٝؿ ذذ ١يؿذذب ل ٚػن غذذ ١يڀؿٛيذذٚ ..١يهذذٔ أٟ
ؾ ٥س٠ٺ تطد٢؟ ملٳ أغين ٢بهٌ قذٛتَ٫ ٞذن٬ى َينذ ضف َؿذرتنشن َذع تًذو
ؽنطأ٠؟ يٓ قس أ٫ٚڄ ثِ قسٜل ٭غط ٠ثِ ؽنُطن١؟ ضضن ٫ننؿ ف ْ .ذ
ٯخط َٔ حلكٝكٚ ،١٭قرتل أنجط َٔ ؽن ن ٞهل ضل غ  ِ٥ؽن.. َ٬
ثذذِ ْكذذطؾتٴ يكذذط  ٠٤يٛضٜك ذ ت ٭خذذري ٠ؽننبكٝذذَ ١ذذٔ يطٜ ٚذذ ١يٓ قكذذ١
 ٚييت غنٓكڀع ٫ٚؾو قطٜب ڄ
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َٔ ؽنػنش ٌٝسّ يؿذ ض أ ٚينٓؿٝؼ سشن ٜينٝـ ؽنط ٤دت  ٚأ٠
نػـنٺ كيبڈ ٜ ٫ڀ م!
أْ ي ّٛ ٝأؾب٘ بػذشنڈ ؿن َٓعي ٞيؿػذ ٝؽنكنًذِ يط ذ  ٫ ،أنذ ز
أدط ٢ً ٩طٚز ،إش أخؿذ ٢إٔ تطتهذ ظٚدذيت ػن قذ١ڄ َذ ٚ ..نٝذـ
أخطز ت ضن ڄ إ ٖ ٜؽنكري  ٚيستٗ ؽن٪مل؟ ..يهٔ يبك  َٜٛ ٖٓ ٤ڄ بينس ّٜٛ
ب ت ٜؿب٘ يه بٛؽٳ ٭بس..ٟ
ثذذِ ٖذذست أؾهذذ ض ٟي٥ ٝػذذ ١يػذذطق ١أغًبٝذذ ١حلبذذٛل َذذٔ يينًذذ
جمل ٚض ٠يػطٜطٖ ٖٚ ،هص أنٝـ سب١ڄ نٌ  ّٜٛز ٕٚإٔ عنهٓٗ إٜص ٤
ْؿػٗ ب يكً ٌٝيص ٟتبك..٢
 ٫ٚؾو أْٗ ٫سكنت بينس ظَٔڈ يينبيت ،يهٓٗ مل طنٓش إَ ٫عٜذس ڄ
َذذٔ ْكنذذط ت ٫سنكذذ ض  ٚيينسْٝ ٚذذ ..١يؿذذؿن ٕ ؽنكًٛبنذذ ٕ زَٚذذ ڄ ٚنذذصيو
حل د بنينبريڈ ٓ ْ٘ ٛؽنط ض٠ڂ ٫ ٚمش٦ع ظ ٚ ،ؽندڀٛفن َهُّٛٷ إصن يكسض
نُٔ رنؿ ٢ن ٝع نٓعڈ مثشن ٚنإٔ س ٝتٗ ن ْت ؿن تًو يكؿش ت.
نٓتٴ آْص ى قس بتٴ يٹُ ڄ َٚٴسضن ڄ يؿٗطت ٞييت تع ٜست بؿذه ڈٌ
غطٜعڈ َٚػنُطٚ ،يهٓ مل أؾينط أبس ڄ كٝكٝذ ١يؿذٗط ٠يذيت ْنكنذطت
زٖط ڄ  ٫ٚؾطسذت بٗذ  ،نأْٗذ ذل ؾدكذ ڄ غذ ٟ ٛأ ٚنذأْ أ ذٝـ
بسٚض ٟض١ٜ ٚڄ  ٫سكٝك ..١ثِ إٕ ٖص ٙيؿٗط ٠أتت ً ٢سػ ل خكٛقذٝيت
ييت ؾنكستٗ بؿس٠ٺ ؿن تًو ؽنطسً..١
ض ح ؽنينذبذٜ ٕٛنٗ َػذذ ٕٛذذٔ ظٚدذيت جملْٓٛذذ ،)١ثذذِ رنًكذذ ٕٛإصن
أْ ٫ٚبس أخٚ ْٗٛأتٓكٌ َٔ ظٖط٠ٺ إصن ظٖذط ٠نذُٝذع ؽنؿذ ٖري)ٚ ..مل
أؾِٗ أبس ڄ غط شيو ٫ضتب فن بشن يؿط ل  ٚيؿٗطٚ ٠بشن  ..١ْ ٝضضن ٭ٕ
يػذذهط ٚض ٥شذذ ١يهشذذ ٍٛضتبڀذذت ز َٚذ ڄ ؿن أشٖ ذ ٕ يبؿذذط ب ذ ٫حنٍ٬
ٚؾكس ٕ يك..ِٝ
ثِ إٕ يڀب ٝيٓؿػ ٞسطن رب هل تـ ً ٢تؿذٝع ظٚديت ً٢
ذذطٚز َذذٔ ؽنٓذذعٍ ٚؾن ضغذذ ١يط ٜنذذ ١أ ٚيػذذؿط ٚقذذطؾٗ ذذٔ َٛنذذٛع
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ٖٛغٗ يط ٚ ١ٜ ٚ٭زل) َ ٚ ،نٓت ٭دط ٢ً ٩شنط ؽندڀٛفن ب ٫غِ
ؿن ؽنٓعٍ إش ن ٕ شيو َٛن ٛڄ سػ غ ڄ دس ڄ ب يٓػب ١هل ..
ٚقٛبًت نٌ ً ٫ٚت ٞب ٫ظزض ٚ ٤بٗع٠ٺ ٓٝؿ١ٺ َٔ يطأؽ..
ثِ إْ

قشتٴ َط٠ڄ ؾ قس ڄ يػٝڀط ٢ً ٠أ ك بٞ

و شيو ؽندڀذٛفن يًينذشن حلكنذ ڄ ٚ ١سذس ..٠ؾٗذ ٛيذٔ رننؿذٞ
ذذ ز  ٓ ٞٹ
ٚغٝبك ٢سٝح تطننٹ٘..
ذذ أأْت  ٚثل؟ بنػُت بػدط١ٜٺ  ٚمش٦ع ظ).
غنػطقن

ٱد ب ٔ ١غ ٪هل  َٜٛڄ ن َ٬ڄ

ذذ بين ڄ  ٚثل ..ي ٛأْذ
٭خصت٘ َٓوٹ ٓ٠ٛڄ..

ت َٓذص ظَذٔ ،أٚ
ؾذ٦ت غذطق ١ؽندڀذٛفن يؿينًذ ٴ

ثِ إْٗ ض ست تصضع ؽنه ٕ د١٦ٝڄ ٚشٖ ب ڄ زقذ ٥ل بنشؿذع ظنذطڈ سبذٝؼڈ
ٚغهب٘ ..ثِ ينُين ت ٚ ٖ ٓٝتؿذطت ن يربن ٕ
ذذ أْت تهصل ٫ ..ثك ١ي ٞبذو أبذس ڄ ..ضٜ ٚذيت يٝػذت يؿذ٤ٞٳ يٛسٝذس
يص ٟتٛز غطقن٘..
ذذ أْ  ٫أؾِٗ ..تٛقؿ ٔ ٞشيو ..ٕٛٓ.
ذذ يكس غطقتٳ أغً أزٜٚيت خًػ١ڄ  ٚنكستٳ أْ ئ أ٫سلن نينُ٤ ٝٺ
أَ ٚينن ..١ٖٛتطٜسْ ٞإٔ أخطز ٔ أ  ٛضٚ ٟأؾكس كً ٞطن َ ڄ ،ثِ ينٛز
ؿن شيو ؽنه ٕ يؿكنٝع..
ذذذذ أْذذت جمْٓٛذ١څ سك ذ ڄ َٚطٜه ذ١څ ب يؿذذو ..ن ذ ٕ َذذٔ
ترتن ٞؽنك  ..ي ٫ٛإقط ضٚ ٟػن قيت..

ڀذذأ ؾين ذ٬ڄ إٔ

ههتٴ ؾؿيت ْسَ ڄ يٓيننٗ ب جملٓ ،١ْٛثِ ن ٕ ً ٞإٔ أغنُع ١ًٝ
يً ٌٝيٓشٝبٗ يؿكنٝع ن حل. ٕ ٛٝط ٜرب يب ل ؽنػًل..
ص بن ه ١يؿينٛض ب يصْ  ..ضضن ٭ٕ يؿذ ض ٜسؾين ز َٚڄ يًنؿٙٛ
بأؾ٤ ٝٺ ٜٓ ٫بػ ٞقٛهل  ،أ ٚ٭ْ ؾهطت أؾه ض ڄ ؾطٜط٠ڄ ..نطٖتٴ ْؿػٞ
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٭ْ طنٓٝت غط ڄ ي ٛأْٗ ؿن ؽنك ؾين٬ڄ ن ٞأدطض َٔ ٖص يه بٛؽ..
نٝـ ٚؽن ش ْينصل ذذ ز ٕٚقكسٺ ذذ أسب بٓ أ َٔ ٚن ْ ٛأسب بٓ ؟ َٔ
دذذط  ٤ؾذذذ ضْ ؽنػذذنُط أق ذ بت ظٚدذذيت ْٛب ذ١ڂ ٫نن ٦ذ ل ٭ٚصن ..ض سذذت
تٓنش  ١ًٝيًٚ ٌٝتطؾض إٔ تأنٌ أ َ ٜڄ  ..١ًٜٛدسم ؿن ٭ضض ١ًٝ
غ ذ ت ،يهٓٗ ذ تٓكنذذط ْ ذ سٝيت ؿن خذذٛف ..ن ْذذت ؿذذ ٢إٔ أٚز ٗ ذ
ؽنك  ..ثِ تينٛز إصن ْٛب ت يٓش ٝيؿكنٝين.١
 ٫ؾ ٥س ..٠أن ز مسع قٛت أَٗ  ٜٓز َ َٔ ٜٗه ٕڈ َ  ..إْٗ تػذري
بجب تٺ حن ٛهل ٚ ،١ٜٚقس غسٚتٴ َٔ يط ذ سبذٝؼ ؽنٓذعٍ طن َذ ڄ ..ض سذت
تٓذطف بك٠ٛٺ حن ٛؽنكري ش ت٘ نٛضق ١يؿذط ي ٝبػ ١دنطؾٗ جمط ٣ؽن ٤
هل زض نُ دطف غريٖ زَ ٕٚك ١َٚٺ حنْ ٛكڀ١ٺ ٚقسضڈ َينًَٛشن.
ثِ ٚقع َ خؿٝنٴ٘ ٚتٓبأتٴ بذ٘ َٓذص ظَذٔ ..جذطتٴ ًٗٝذ قذب س ڄ ًذ٢
٭ضض ؾ قس٠ڄ يً ٢ً ٚ ،ٞ ٛؾؿنٚ ٗٝؿن ٜس ٜٗؿط ت حلبذٛل  ٚيكذ٤ٞ
ٜػڀٚ ٞدٗٗ ..
مل أؾِٗ َٔ أ ٜٔسٳكٳًځت ً ٢تًو ٭ز ١ٜٚنًٗ  ..أزضنتٴ ؾ ُٝبينس
أْٗ ذ ن ْذذت تذذسخط بك ذربڈ سب ذ١ڄ  َٜٝٛذ ڄ ..يكذذس خڀځڀځ ذتٵ َٓذذص ظَ ذٔڈ يؿينًنٗ ذ
ٚخس ن !
بينس س ٠أّ ٜڈ ؿن ؽنؿؿ ٢ضأٜت ٚدٗ٘ يهط ٜ٘يَ٬ب يٜ ٞڀذٌ ث ْٝذ١ڄ..
ب بنػ َ١ٺ ؾ َن١ٺ  ٚثك ١ق ٍ
ٖص ٙؽنط ٠غنڀٍٛٴ ظ ٜض٠ڂ ؽنطٜه١ٹ يًُك  ..يكس أخڀأْ ؽنذط ٠ؽن نذ١ٝ
بندطدنٗ َبهط ڄ..
مل أؾِٗ نٝـ نرب إق َنٗ َ ڄ ْٚكـ ظ ٜض٠ڄ قكري ،٠يهٓ مل
أقذذً ٛذذ ٢يذذطز  ٚننؿٝذذت بطؾذذع يط ٜذذ ١يبٝه ذ  ..٤غنػذذًُتٴ يذذ٘ َػذذًُ ڄ
غ٬س ٞنذٓسٟڈ َٓٗوٺ َٗعّٚڈ ٖععن١ڄ َٓهط ..٠يكس ق زض ٖص ؽنٓنكط
ش ٚؽنينڀـ ٭بٝض َكريٚ ٟسذيبٖٚ ،هذص غذًُتٴ يذ٘ سٝذ ت ٞيب ٥ػذ١
ٚزخًت قؿك٘ يهٝل..
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ستٴ ظب ڄ َط٠ڄ أخط ٣ؾن ضغ ڄ ْنشذ ض ٟيٝذ َٞٛب يؿذط ل َٚكنذس ٜڄ
بٝبيتٖ ..ص ٭مل يين قذط سذٛي ٞنذ ٭ؾ ين ٢يينُ٬قذٜ ٫ ١ڀذ م ..٭مل
ن ؽن  ٤طن َ ڄٜ ،نػطل ببـن٤ٺ رب يؿكٛم إصن ٭ ُ م  ٫ٚغب ٌٝيٛقؿ٘ أٚ
َك َٚنٖ٘ٚ ..هص طنڀط مس  ٞ٥ؽنعجمط ٠ينػػٌ غب ض ٭مل ؽنرتغ ؿن
أ ُل أ ُ ق ..ٞتط ٣نٝـ تهٖ ١ٜ ْٗ ٕٛص نًِّ٘؟ ..آٙٺ ي ٛأْ أزض.))ٟ
بٗص يػ ٍ ٪ؽن٪ضم ٜٓنٗ ٞؽندڀٛفن يٓ قلٚ ،تٓنٗذ ٞحلٝذ ٠ڂ ٭زبٝذ١
يينُذذ٬مڈ ض سذذٌٖٚ ..ذذ ٛيػذذ ٍ ٪ش تذذ٘ ٜينذذصب ٜٚڀ ذ ضزْ ٞظَٓ ذ ڄ ..تذذط ٣نٝذذـ
ته ٕٛيٓٗ ١ٜ؟..

***
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ذذ  09ذذ
أْكنذ ذطٴ نذذذٌ قذذذب حڈ إصن يذذذ ٕٛيؿكذذذ )ٍٛؾنهذذذطب نةبذ ذ١څ ضَذذذ څ١
قذذط ..٠إصن ضٜ ٚذذيت يذذيت ننبنٴٗ ذ بذذسَُٖٚ ٞ ٛػ ذ تٚ ٞأْؿ غذذ ٚ ٞيذذيت
ب تذذت تذذصنطْ ٞبذذذذ شيذذو يؿذذ ٤ٞؽنذذس  ٛسب ذ ڄ) ،إش ٫قذذت ٫ثٓن ذ ٕ يكذذسضٳ
ش ت٘ٚ ،تؿ ضنن سن ٢ؽنٓهس ٠ش تٗ غنًكن ً. ٗٝ
مثذذ ١سذذعٕٷ َذ ٚسػذذط٠څ خ قذذ ١سذذشن ٜ ٫ذذط ٣عڀذذٛفنڅ َذ يٓذذٛض ..سذذشن
تٴذذسؾٔ يهًُ ذ ت  ٚنٓذذل يينذذرب ت  ٚٯٖ ذ ت ٜػذذٛز ٱسب ذ فن إش تذذسضى إٔ
يين مل ٜٛ ٫زٴ مس عٳ قٛتو ٜٚنذ ٌٖ آَ٫و.
بنًذذو حلػذذط ٠ؾذذينط يػذذينس )ٟسذذشن ْكنذذط َٜٛذذ ڄ بأغذذ ٢إصن ضٜ ٚنذذ٘
يٓ قكذذ ٚ ١يذذيت تذذطزز نذذجريڄ ؿن ْؿذذطٖ  ٚ ،ذذذع ذذٔ يينجذذٛض ًذذ ٜ ْٗ ٢ذ١ٺ
َٓ غب١ٺ هل .
ن ْذذت ضٝ٥ػذذ ١ؽنُطن ذ ت ؽنكُٝذذً ١ذذ ٢بينذذس ؿذذط زق ذ ٥ل َؿذذ ٝڄ قذذس
 ٚؾكت ً ٢يك  ٞ٥ضأؾ١ڄ ب ٞخ ق١ڄ سشن ًُتٵ ؾدكذ ١ٝؽنطٜهذ ،١نأْٗذ
أض زت إٔ تنشسخ ٓٗ َ نػ١ڄ شنط ٜتٗ .
ض ح قٛتٗ يكب ْٞ ٝيطْ ٕ ٜرتزز ز خٌ ضأغ ١ًٝ ٞيڀطٜذلٚ ،سذشن
ضأٜنٴٗ  ٚقؿ١ڄ َع ظٚدٗ ً ٢يب ل ٚدستٴ قينٛب١ڄ ؿن ؽنڀ بك ١بذشن يكذٛت
 ٚيكٛض.٠
بنػُت ؽنطأ٠ڂ يهًٗ ١يَ ٞٴذ َٹً١ڄَٚ ،ست ٜسٖ يػذُ ١ٓٝؽنكذ ؾشيت
ب ُٓٝذ د يذذت ذذ ٝؾذذٛم دػذذسٖ ؽنهذذٛض يككذذري ٚقذذسَ ٗٝيكذذػريتشن
ٚٚدٗٗ ذ يطقٝذذل ٭ْجذذ ..ٟٛتأنذذستٴ َذذٔ ؾدكذذٝنٗ سذذشن ق يذذت ب يكذذٛت
يكػري ش ت٘
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ذذ أْتٳ تؿبٗٗ بػُٛض ..يينٓلٴ يڀٜٛذٌ يٓشٝذٌ  ٚيؿذُٛرٴ ش تٴذ٘ ..أضدذٛ
إٔ  ٫تهَ ٕٛه ؽننٓ قس ظ زت َؿ ط ٱسب فن.
ذذ ؿن ي ٛقع يكس..
ذذ َٓٗ ٖٞ َٚنو؟
ذذ أْ أ ٌُ ؿن ٚظ ض٫ ٠قنك ز قب س ڄٚ ،ؿن يً ٌٝأ٩يـ يط ٜ ٚت.
ٖٓ ذ ْذذست ٓٗ ذ تٓٗٝذذس٠څ أ ٚؾذذٗكٖٚ ١ذذ ٞتذذس  ْٞٛيًذًذذٛؽ ؿن يك ذ ي١
ؽنكنًُ١
ذذذ ند ينذذو طن َذ ڄٖ ..ذذص ٙؽنٖٛبذ ١تػذذط ٟؿن يين ً٥ذ ١نُذ أض ..٣يكذذس
سٳُٳًځتٵ خ ينٴو ضٜ ٚنٳٗ بشن شض ٚ ٗٝػننٗ نڀؿٌْٚ ،كنذطت إيٓٝذ غنٝينذ ڄ
بؿ ذوٺ ٚخذذٛفٺ َذذٔ إٔ ْػذذطقٗ  ..يكذذس خ ذ بن َذذط٠ڄ ٚبًٗذ ذ١ٺ  ٚثكذذ ١أ ًذذِ
أْهِ غنٝين ڄ خًـ ضٜ ٚيتٚ ،يهٔ ٖ ٗٝت) ..يكس نكست بجك١ٺ إٔ ظٚدٗ
زؾع َ ٫ڄ سن ٢خنڀـ ٚيٝسٖ يينعٜع.
ثذذِ نذذشهت ٚت بينذذت ثطثطتٗ ذ ؽنػذذنُط ٠حلْٓٛذذ ١نٗذذس ٌٜػن َ ذ١ٺ ٫
ٜٓكڀع
ذذ ٚؿن ي ٛقع ؾإٕ ظٚدٗ يؿٗري قس ً َٓ َط ضڄ تػً ُ٘ٝؽندڀٛفن
نُذ ز ذ ٚ ..)ٙيهذذٔ مل ٜكذذٌ بذذ٘ ٭َذذط ٭ٕ ٜطؾذذ ! ْٛنذ ٕ قذذس غذذنٓنر
بصن ٥ذذذ٘ إٔ تينًكٗذ ذ يؿذذذسٜس ٖٛٚغذذذٗ ب يهن بذذذٚ ،١ضضنذ ذ غريتٗذ ذ َٓذذذ٘
ٜسؾين ْٗ إصن ..ٕٛٓ.
ٖٓ أٚقؿنٴٗ

طن١ٺ َٔ شض ٞ

ذذ ٖٛغٴٗ ٜسؾينٗ إصن ٚ !ٕٛٓ.يهٔ أمل رنـٳ إٔ دنٔ دٓ ْٗٛسذشن
تكذذش ٛش ت قذذب ح  ٫ٚتينجذذط ًذذ ٢نن بٗ ذ ؟ َ ذ ش ذنذذسخ سذذشن تؿكذذس ٭ّ
ضنٝينٗ ؟ أ ٫تؿكس كًٗ ؟
ذذذذذ ظٚدٴٗذ ذ مل ٜينُذذذٌ ؿن جمذ ذ ٍ يڀذ ذ يٓؿػذذذ ،ٞيذذذص ٖذذذٜ ٫ ٛكذذذسض
ت مل دنذذط ٩أسذذسْ ًذذ ٢خذذن٬ؽ
يين ٛق ذ ٚ ..يًػذذب ش تذذ٘ يذذص ٟشنذذط ٳ
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يهنذ ذ ل ضغذذذِ ً ٫ٚتذذذ٘ ؽنػذذذنُطٚ ٠ؾذذذه ٙ ٛيًڀبٝذ ذ  ..يكذذذس طؾٓ ٖذ ذ
أ  َ ٛڄٚ ،قځسٸضْ بػٗٛي١ٺ َ َِٖٗ ٛٷ ب يٓػب ١إيَ ٖ ٖٛ َٚ ٗٝؿ..ٞ
ذذ ٚنِ أق َت يسٜهِ؟.
ذذ ً ٢٭قٌ ؿط ٠أ ّ ٛڈ َسَٓ ٠كيب نطٝ٥ػ ..١يكس ٳزخٳًذت ؾذ ب١ڄ،
ٚض قبٓ ٖ تػنش ٌٝبػط ١ٺ ذٝب١ٺ نًٗ١ڄ ؾسٜس ٠يٓشَٓ ٍٛدٛض ٠٭غذٓ ٕ.
ٚقس قځڀځينٳذتٵ َذس٠ځ ٱق َذ ١ؾرتتذ ٕ قكذريت ٕ ؿن ؽنؿذؿٚ ،٢ضضنذ أغذب ٛڄ ؿن
ؽنٓعٍ زت ً ٢إثط ٙأغذٛأ ٚأؾذس ٖ ٝدذ ڄ ٖٚذص ْ ٜڄ ..مل تػذنڀع بينذس شيذو
٭غبٛع إٔ تػُع غِ ظٚدٗذ أ ٚتذطٚ ٣دٗذ٘ ز ٕٚإٔ تٓيننذ٘ بأغذٛأ ٭يؿذ قن
ن يع ْ ٚ ٞيػذ ضم  ٚذ  ..)ٔ٥ؿن يٓٗ ٜذ ١تٛقذـ ذٔ ظ ٜضتٗذ طن َذ ڄ َٓينذ ڄ
يٲسط ز.
ذذ  ٫ظ ٜض ت؟..
ذذ بكٝت ز ٕٚظ ٜض تٺ َڀًك ڄ س ٠أ ٚ !ّ ٛشيو أؾس َ آؽنٓ غنٝين ڄ.
ذذ  ٌٖٚقسقنُ ٖٛ؟ ٌٖ ..أغ  ٤إي ٗٝظٚدٗ سك ڄ؟..
ذذ أْت تػذأي أْذ ذٔ ظٚز خ ينذو؟ َذٔ ٜينًذِ أٜذٔ تهُذٔ حلكٝكذ١؟
يهٔ ٚيٮَ ْ ..١مل تينڀٓ ض ٥ش ١يهش ٍٛؽنٓبينج َٔ ١ؾُ٘ ٚث ٝب٘ ْڀب ڄ
سػٓ ڄ! يصيو ق بًٓ ٙٴ نُٛزٺ ٚدؿ  ٤إش بنٓ غنٝين ڄ إصن د ْبٗ َذٔ يكذط ع..
شيو ذنسخ سشن تط َٜٝٛ ٣ڄ ٚؽنذس ٠أ ذ ٛڈّ َطٜهذ ڄ ؾٝػذس ٚؾذطزڄ َذٔ ً٥نذو
ٚس ٝتو..
قٳُٳنٳتٵ ١ًٖٚڄ ْ قنط٠ڄ إصن ٭ؾل ينػنينٝس ؽن نٞ
ذذ ن ْت بنػ َن٘ بٝجْٚ ١كنط ت٘ يع ٥ؿٚ ١حلٝنذ٘ ؿٝؿذٚ ١ض ٥شذ١
ؾُ٘ َػنؿع٠ڄ يٓ غنٝين ڄٚ ،قس غهبٓ َٓ٘ سشن أٌُٖ ظٜذ ض ٠ظٚدنذ٘ أ َ ٛذ ڄ
ٚ ١ًٜٛمل ٜهٔ ٜأت ٞإَ ٫طغُ ڄ..
ذذ ٚنٝـ َ تت؟..
ذذ َ أزض ْ ٞأْ ؟ ..يػت بٝب..١
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ذذ يكس تٛؿن بسٚض٪َ ٙخطڄ..
ذذ مسينتٴ بصيو ..أْ ي ّٛٝذذٛظٷ ؾ ضغذ١څ َكذ ب١څ ب ؽنًذٌ تكذطأ يكذشـ
بذذِٓٗڈ ٚتنب ذ زٍ ٱؾ ذ ت٪ٜ ..غذذؿ أْذذو ؾكذذست بٛؾ تذذ٘ َكذذسضى يٛسٝذذس
 ٚ٭خري يًُينً َٛت..
ذذ ن َ ..٬نٓت ٭غأي٘ ٓٗ ..
ٖٓ زخٌ ً ٓٝظٚدٗ يڀٝ
يكٗ.٠ٛ

ؽنًنشذـ بذطز ٤ٺ قذٛؿن ٚٚؾذ ح بؿٓذ دشن

ذذ َ ن ٕ أ صل بنػ َنٗ ٚأؾذس قذؿ  ٤بؿذطتٗ  ٖٚ ،تٝذو يينٝذٓشن
يط ٥كنشن ..ن ْت ؿً١ڄ ٚنًٗ١ڄ ؿن ٯٕ ش تٜ٘ ٫ ..ػينو أ ٫تنٛقع ؾذؿ ٖ٤
ين ّ ؽنؿ د َٜٛ ٧ڄ َ سشن تٓكنط إصن بط ٚ ٠٤دٗٗ ْٚك  ٤غذطٜطتٗ ٚسذسٜجٗ
ؽنن ٛظٕٜ ٫ٚ ،ػينو إ ٫إٔ تنػ  ٍ٤مل خن ض ؽنطضٴ يينكً ٚ ٞيكسضٴ ٭ػنل
عًٛق ڄ بٗص ٚ ٍ ُ.ؾط ؾ١ڄ ًَ ١ْٛ٭دٓش ١يٝك ً ٗٝيينٓن٘..
ضست أؾهط ؾٗٝ

عٕڈ ٚنأْ أض ٖ َ ثً١ڄ أَ َٚ ٞأْ أمسع

ذذذذ ن ْذذت تكذذبض ًذذ ٢شض ذذ ٞبطق ذ١ٺ ٚتكذذ ًٝ ٍٛذوٹ أ ٫تػنػذذًُ..ٞ
س .. ٜن َطأ٠ٺ ٚنأ ٟعًٛمڈ نينٝـٺ آخط ٜٓبػ ٞإٔ تينجط ٢ً ٟش تذو..
غذذندطدَ ٗٝذذٔ ٭ ُ ذ م نً٪يذذ٠٪ٺ َذذٔ يبش ذ ض َُٗ ،ذ ضنذذٖٚ ٛذذسزٚ
ٚظجمطٚ ..) ٚمل ْؿِٗ َٔ ٳٓٳتٵ ب ي ..ٚ ٛيطد ٍ؟ أ س  ٖ٩ؽنندًٝذٕٛ؟ ..يكذس
ن ْت َك ب١ڄ نٓ٫ ٕٛنڀٗ ز نُ ًُت يذص ظ كذت أسْ ٝذ ڄ َذص ٛض٠
سشن زخًٓ سذطتٗ ز ٕٚغذن٦ص ٕ ،ثذِ تينذٛز بػذط ١ٺ إصن غذهٓٝنٗ ٚتذربض
ؽنينذذصض ..٠نكذذستٴ أْذوٹ َذذِٓٗ ..أْذتٹ تٓػذذًشن إصن حلذذذط ٠س ؾٝذ١ڄ يكذذسَشن
بٗس ٤ٚنأب ٞنًُ أض ز َس ُٖيت ..نِ نطٖتٴ ٚد٘ٳ يػشً ٚ ١ٝيٓكن ض٠ځ
يسقٝك ١يؿؿ ؾ ،١يهِٓٗ غنٝين ڄ نصيو ٫ ..ؾطم بشن  ٚسسٺ ٚآخط).
ثِ إْٗ ت بينت ثطثطتٗذ ْكذـ غذ ٺ ١أخذط ٣ز ٕٚتٛقذـ ،ثذِ ْنؿهذت
ؾذأ٠ڄ نُٔ تصنط ؾ ٦ٝڄ َُٗ ڄ ٚق يت
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ذذ مث ١ؿن ؽنك سذط٠څ بٗ خع  ٔ٥دَ ٟٛنينًكذ ت ؽنطنذ ٢ؽنذعَٓشن..
 ٫أ ًِ إٕ أ ٝست َنينًك تٗ يعٚدٗ أّ  ..٫عنهٓ إٔ أ ً َٔ ؾدلڈ
أ طؾ٘ إٔ ٜبشح ؿن ؽنك ؽنػًلٚ ،قس ٫سكنتٴ َس ٣تينًكو بٗ  ..سنذ ٢يذٛ
جطْ ً ٢قٛض٠ٺ قسعن ١أ ٚقشٓٗ ؽنهػٛض..
ذذ ٚيهٔ أيٝػت ٱدط  ٤ت ؽننبين ١إٔ تػًِ َنينًك ت ؽنطٜض ؽننذٛؾ٢
٭ؾط ز ً٥ن٘؟.
ذذ أْ مل أقٌ أْٗ تٛؾٝت ٖٓ ىٚ ،ؿن ي ٛقع ؾكس ن ْذت خ ينذو سٝذ ڄ١
تذذطظم سذذشن تطنذتٴ يينُذذٌ ؿن ؽنكذ  ..أْ ذتٳ يذذص ٟؾذذرتض أْٗذ تٛؾٝذذت ؿن
ؽنك  ٢ً ٚ ،٭غً ؾكس ؾينًت ٚيهٔ بينس ضس ًٞٝضضن  ..أْ يػتٴ  ٚثك!١
ذذ َٔ ٜينٝـ ؿن ؽنك عنٛت ؿن ؽنك ..
ذذ يكس أغًل ؽنك بينس ضس ًٞٝبػٓٚ ،١ي ٛأْٗ تٛؾٝذت ٖٓذ ى ٭بًػذن
ؽنُطن ت بصيو إش بكٝتٴ ً ٢قً١ٺ ٝب١ٺ بٗٔ ..إ ٫ؿن ٭ؾٗط ٭خري ٠سشن
تذطزت ٭ٚنذ ع ؿن ؽنسٜٓذذْ ٚ ١كڀينذذت قذذًنٓ ٚتذذطززت يؿذ ٥ين ت ب غذذنُط ض
س ٍٛقطل إغ٬م ؽنؿؿ..٢
مل أ طف َ أق ..ٍٛضست أس ٖ ٍٚهِ تًو ؽنينً َٛت يػعٜط ٠تذري٠
يذذذيت ظٚز تذذذ بٗذذذ ٫ٚ ..غذذذ ُٝأْٗذذذ ؾنشذذذت أَذذذ َٜ ْٗ ٞذذذ ١يطٜ ٚذذذً ١ذذذ٢
َكط  .. ٗٝثِ إْ ٚدستٴ ْؿػ ٞأطننِ
ذذ ْينِ أضدٛىٹَٓ ..ش ٝأ ٟؾ٤ٞٺ تبك َٔ ٢أثطٖذ  ..ضغذ َٗ ٌ٥رت٥ذ ١أٚ
ثٛلٷ ؾنعم أ ٚقٛض٠څ قسعن ..١أ ٟؾ٤ٞٺ سكري ٖ ٛب يٓػب ١إي ٞنٓعٷ مثشن..
ذذ إ ٫إٕ

ًل أسسِٖ َٔ تًو ين ٛؾ٘ ييت مل ٜڀ ي بٗ أسس..

سشن خطدتٴ َٔ بٝت يطٝ٥ػ ١غڀن غُ َ١څ َٔ ٭غ ٚ ٢يذصنط ٜت
ؽنطٜذذط ..٠نذذأْ أْ ذ َذذٔ ؿذذت تًذذو حل ٝذ  ٠يؿ ضغذذ ١ؽنهذذٝين ١بذذشن أضٚقذذ١
ؽنؿذذذ ؿن  ٚؽنكذذذش ت ٚدذذذسض ْٗ يين ضٜذذذٚ ،١يذذذٝؼ تًذذذو ؽنذذذطأ ٠ؽنػذذذشٛق١
حلػ غ ٚ ١ييت سڀُت ٔ غري قكسٺ س٠ ٝځ ظٚدٗ ٚقًبٳ٘ٴ.
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ثِ إٕ َڀ ضز ت قب ح ي ٞأخذصت تنػذ ضع ٚتنذ ٛتط ..بس ٜذ١ڄ تكذًت بذٞ
ذذسَ ٠ذذط تٚ ،بذذس هلذ دًٝذ ڄ أْذ أ ٓذ يك ٖ٤ذ أ ً ٚزثنٗذ  ..ؾنؿذتٴ ؿن
أ ُ ق ٔ ٞيػب يه َٔ ٚمل أدس..ٙ
مل أؾٗذذِ ْٝذذ ١بٝجذذ ١طن َذذ ڄٖ ..ذذٌ غذذنينڀ ٞؽندڀذذٛفن ٯخذذ ڈط يٝؿذذٙٛ
يطٜٗٚ ١ٜ ٚذسض دٗذس ؽن٪يذـ؟ أّ أْٗذ قذس نُٗذ بٓؿػذٗ ًذٖ ٖٛ ٢ذ ؟ َذ
نٓذذت ٭قبذذٌ بنؿذذ ٜ٘ٛين ذ ضٜذ  ٚحلك ذ ٥ل ..سذذشن رنذذطز يهن ذ ل إصن يٓذذٛض
غذذنسخٌ ٚق ٥ينٴذ٘ٴ إصن ٭بذذس ش نذذط٠ځ يكذذط  ٚ ٤ينذ ضٜذٚ ،تػذذس ٚأَذذطڄ  ٚقينذ ڄ ٫
عنهذذٔ زسهذذ٘ ..سنذذٚ ٢إٕ ن ْذذت يكذذؿش ت جمُ ٛذ١ڄ َذذٔ ٭ن ش ٜذ
 ٚينًؿٝل  ٚينش ٌَ ..يكس ؾينطت ب ٭غ ٢يينُٝل يًط سًٚ ١د ْبٗ ٯخط َٔ
ؿ ٞيص ٟمل ٚئ ٜػُين٘ عًٛم..
حلكٝك ..١شيو ْ .
ثذذِ إْ ذ ضأ ٜذتٴ ش ت ٜذذ« ّٛقذذب ح» ذذرب ظد ذ ز ْ ؾذذصتَٝ ..ٞعتٴٗ ذ ضغذذِ
يٓكن ض ت يػٛز  ٤تػري ؿن حل ض ٠يڀ ١ًٜٛيؿكري ٠بػط ١ٺ ٚغه  ..ضؾينتٵ
ضأغٗ ب سج١ڄ ٔ يؿك ١حلكري ٫ٚ ،٠أ ًِ إٕ ضأت رب يعدذ ز يذس نٔ
نُ َٝعتٴٗ أْ بٛنٛح..
ثذذِ مسينذذت زق تٗ ذ ًذذ ٢يب ذ ل ..ضتٝب ذ١ڄ ٓٝذذس٠ڄ  ٫تهذذٌ ..تٗذذسأ ٖٓ ٗٝذ ڄ١
ينين ذ ٚز يٓك ذطٳ ًذذ ٢أ ك ذ بٚ ٞن ٝذ ْ ..ٞنٓ ذتٴ قذذس ُذذستٴ ؿن َه ذ ْٞ
ٚتٛقؿت سن ٔ ٢ينٓؿؼ ،خؿ١ٝځ إٔ تػُين ..
يكس بذ غن قذسَٚٴٗ ؽنؿذ دٚ ٧أسذطد  ..ن ْذت ٬قنٴٓذ ٯٕ تػذري
سنُ ذ ڄ حنذذ ٛيٓكڀذذ ١حلطدذذْ ..١كڀذذ ١ي ٬ذذٛز ..٠أْ ذ أضؾذذض قڀين ٝذ ڄ إ ذ ز٠
ؽندڀٛفن يٓؿٝؼ ذذ يػب ٺ أ ٚٯخط ذذ  ٖٞٚ ،ٯٕ ب تت تسضى شيذو بكذٛض٠ٺ
 ٫يڂبؼ ؾ.. ٗٝ
ض سذذت تٗذذسض بػه ذ ٺ نةيذ١ٺ أَ ٚطدذذٌ سذذشن َؿذذت ؿن حلذ ضَ ٠بنينذذس ڄ٠
ٚ ،ؾؿن ٖ تنشطن ٕ بٛنٛحڈ ؿن ٖ ٝز ..يكس أزضٳنځتٵ أْذ٘ يذٔ ٜهذٕٛ
ضنكسٚضٖ تؿٜ٘ٛٳ يطْٚ ١ٜ ٚؿطٖ ضغِ يٓػد ١ييت سنؿكنت بٗ إٕ ن ٕ
ؽندڀٛفن ٭قً ٞؿن سٛظ ٠ؾدلڈ آخط زي٬ٝڄ أبس ٜڄ ً ٢٭قٌ يٓ قل.
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ثِ إٕ قٛت ضٝ٥ػ ١ؽنُطن ت أت ْ ٞرب هل تـ َيننصضڄ
ذذ أضد ٛإٔ  ٫رن ٝأًَو ..مث ١ؾكـن بينض ٭ٚض م ؽنُعق ١يكسعن..١
سشن ٚقينذتٵ ذً ٝذ ٢٭ٚض م ؽنُعقذ ١تػذنينن ؿن شٖذ ،ٍٛإش نڂنذ
ً ٗٝبـن ٜس يط سًٌُ ١ٷ أزبٞٷ َذ ٖ ..ذص ٙضضنذ بك ٜذ عڀٗ ٛذ ؽنُذعم
يص ٟسنهٓن٘ أ  َ ٛڄ ٫ٚ ،أ ًِ َٔ َعق٘ ٖهص  ..ؿن ثٛض ٠غه ٺ ْٚكُذ١ٺ
ضضن  ..أ ٢ً ٚذٌ.
أتذذن أخذذريڄ ٭ٚض مٴ يكذذؿط ٤ٴ ؽنػذذرب ٠ؿن نذذٝؼڈ قذذسِٜڈ َڀذذ ..ٟٛبك ٜذ
عڀذذٛفنٺ قذذسَ ِٜٴعقذذت قذذؿش ت٘ ؽنطقُذذَ ١ذذٔ ٚغذذڀٗ طن ذ ْ ٝڄٚ ،أڂيكذذٞ
أغً ٭ْك ف ؽندنؿ ١ٝؿن يكُ َ١ٹ ضضن ٖٚص ٖ ٛنٌ َ تبك ..٢أْك ف
ٚضٜك تٺ َٔ ؾكٍٛڈ َبينجط.٠
سذذسقتٴ ؿن ٭ٚض م ب ْؿين ذ ٍڈ ٓٝذذـ أن ذ ز أمسذذع َينذذ٘ نذذطب تٹ قًذذيب..
ؽنػذ ذنٴٗ ذذذصضڈ ٚضٖبذذذ ١نُذذذٔ ٜينذ ذ أ عڀ ٛذ ذ ڄ أثطٜذ ذ ڄ أْ ٚػذذذد١ڄ َسؾْٛذ ذ١ڄ
َهنؿؿ١ڄ َٔ يهن ل ؽنكسؽ.
َ أض  ٙأَ َ ْ ٞقلٷ ٚبؿس ٠إش ر يندًل َٔ أغً ٭ٚض م ٭قً١ٝ
ٚأڂُٖذذٌ إيك ذ  ٤يب ذ ق ٞيػذذب ٺ أ ٚٯخذذط ..يينذًذذ ١ؽنٛنذذٛع أ ٚغذذطٜن٘ ..ضضن ذ .
يهٔ َ أض ٜ ٫ ٙطق ٢ذذ يٓكك٘ ذذ إصن ض١ٜ ٚٺ ن ًَ ،١بٌ ٖ ٛذذ  ٜٚيٮغذـ ذذذ
ض١ٜ ٚڅ ْ قك١څ أخط!٣
نطب ض ٷ َ سلٷ ٚقسَ ..١يكذس ذصبنٵ ٚأضقذ ٵن بذٖ ٬ذ ٛز٠ٺ ضٜ ٚذ١څ
ْ قك١څ  ٚسس ٚ ،٠ٯٕ أقب يس ٟضٜ ٚن ٕ ْ قكن ٕ ؾُ يينٌُ؟..

***
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طنذذسزت ٭ٚض مٴ يكسعن ذ١ڂ ؽنُعقذذً ١ذذَ ٢هذذنيب أ َ ٜذ ڄ  ًٜٛذ١ڄ نذج ذ ٺ١
ٖ َسٚ ،٠ؾٛقٗ ٖ ي١څ َٔ قس غ١ٹ ؽنٛتٹ ٚضَعٜنٖ٘ ..ص ٙإشڄ بك ٜذ يكذؿش ت
يذذيت سنهذذٓنٗ يط سًذذ ١ؿن يطزٖذذ ت ؽنكنًُذذ ١أ َ ٛذذ ڄ ًٜٛذذ ١إصن د ْذذ
قًبٗ ٚ ،ػنًنٗ ٓ ٕ أّڈ نطنٝعڈ أ ٚدٓشن.
ٖذذ ٞش تٴ يكذذؿش ت ؽنؿذذ ١َٚ٪يذذيت غذذنًكت َٴػٵذذرب٠ڄ َكذذؿط٠ڄ ؿن زٴض ڈز
َكؿٌ أ  َ ٛڄ ١ًٜٛڄ ،بط٠ڄ يػٓشن ٚغُٛض ٭غ ١ً٦يرتطنَ ٢ً ٞهنيب
أْ  ..ز ٕٚيٓ ؽ غنٝينِٗ يػب ٺ غ َضٚ ..ؾ ٗٝضغ ي١څ يذَ ٞذٔ ظَذٔڈ ٚيچذ ٢أٚ
َٔ يين مل ٯخط.
سذذسقتٴ ؾٗٝذ ًبڀذ ڄ خ ٥ذ ٳ ٭َذذٌَ ..ذذٔ أٜذذٔ ػذ  ٟأبذذسأ ٚيذذٝؼ مثذ ځ١
ت َنؿطقذًٗٝ ١ذ أسْ ٝذ ڄ
ف قذؿش ٺ
ؾك ٷٌ  ٚس ٷس َهنُذٌ؟ مثذ ١ؾكذـن أْكذ ٴ
أضق َّ ..عقنٗ ٜسٷ قن ؽن١څ جمٗٛي..١
أت ْ ٞقٛت ضٝ٥ػ ١ؽنُطن ت غ َه ڄ رب ٭ثري
ذذذذ َ ذ أزض ْذذ ٞأْ ذ َذذٔ َذذعم يكذذؿش ت؟ ..أْ ذ مل أنذذٔ ٖٓ ذ ى سذذشن
دٴُينت َنينًك ت يط سًٚ ،١يهٔ ذنسخ إٔ ْينٝس ؽننينًك ت ٭غط ٠ؽنذطٜض
 ٌُْٗٚبينض ين ٛؾ٘ٚ ،ضٜك١څ قؿط  ٤أ ٚبڀ ق١ڂ َين ٜس٠ٺ قسعنذ ..١أضدذ ٛإشڄ إٔ
تينصض ي ٞقً ١سًٝيت..
ذذ يكس َٳجٳٌ أسسِٖ نج ١يطٜ ٚذ !١بذ يٓكنط إصن يڀطٜكذ ١يذيت طنذت بٗذ
يينًُ ١ٝطن ْ ٝڄ ٚقڀط ٜڄ ٚبينٓـ ..مث ١غه ٷ  ٚن ٷ ْٚكُ١څ ضَ..١
أتن نشهنٗ يكب ١ْٝ ٝرب هل تـ ٚقش١ڄ غري َ١ُ٥٬
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ذذ أأْت ًكل أ ٚب ٝٷ ؾط ٞ؟ ٖص ٙيٝػذت دطعنذ ١قنذٌٚ ..يهذٔ إٕ
ت إٔ أؼنٔ يكًت إٕ ظٚدٗذ َذٔ ؾينذٌ شيذو ..يكذس أض ز تذسَري ؽندڀذٛفن
ؾ ٦ٳ
أ  َ ٛڄ ٚ ،١ًٜٛػنچً٘ َط ضڄ َػٚ٪ي ١ٝتسٖٛض قش ١ظٚدن٘..
أدبتٴ نؿ ٤
ذذذذ ؾٗذذ ٞإشڄ دطعنذذ ١قن ذ ڈٌ َينٜٓٛذذ ..١سذذشن ْؿكذذس عٜذذعڄ تكذذب ت ٛؾٗذذ٘
ل ػنچًنذ٘ قذ سبن٘ نذٌ تًذو ٭ُٖٝذ١؟ يذ ٛأْذ
َكسغ١ڄ ،ؾُ ب يو بهنذ ٺ
ي ػينس )ٟيٓؿطت ٖص ٙؽنكنڀؿذ ت سنذ ٢أخًذس شنذط سبٝذبيت ٛنذ ڄ ذٔ
إ س َٗ ٚضَ ٗٝؿن يكُ َ!!١
ذذذ مثذذ٫ٚ ١بذس يهذذجري َذٔ ٭غذذط ض يذيت يذذٔ ْينذطف أبذذسڄ هلذ تؿػذذريڄ..
ٜػنش ٌٝيسخ ٍٛؿن كٌ ؾدلڈ آخذط َذٔ ظَذٔڈ عنًذـ ٚإزض ى َؿذ طٙ
ؿن حلكن١ٺ َين!١ٓٝ
ن ٕ خـن ي ٢ًٝنبريڄ قب ْٝ ٝڄ غري َٓنكنِ ..تنك ضل نًُ ت٘ أسْ ٝذ ڄ
ٚتنب س أس ْ ٝڄ أخذط ،٣ن ينأتذأ ٠أ ٚٱغذٗ ٍ يينكًذ ..ٞأؾذب٘ ؾذ ٞٺ ٤بذـن
قٜ ١نُطٕ ًذ ٢يهن بذ ،١نځنبذت ؿن إسذس٣
 ٜؾعڈ َٔ ش ٟٚحل د ت
يكؿش ت
و
ٚ ٟغذذَٚ ،ِٝذذع ًُذذ ځ
{{ ذنذذسخ أسْ ٝذذ ڄ إٔ تػنػذذًِ حلذذ ٺ ْنٗذذ ظ ڈ
يه ٌَ كٝكن٘ تهع قسَو ١ٝ ٛڄ ؿن ؾذذ يجين يذ ؽنٓكذٛل أَ َذو
شن
ًذذ ٢٭ضضٖ ..ذذ ٛشيذذو ٫جنذذص ل يػطٜذذع ٟيًكذذ ٝز يذذصٜ ٟط ْذذ بينذذ ڈ
عنًؿ ٚ ،١يص ٟنًُ ضآْ تػينت سسقن٘ ب ٖنُ ّڈ  ٚنذ َهؿذط ڄ ذٔ
أْ ٝب٘ ..إْذ٘ ٜؿذينطْ بأُٖٝنٓذ ٚطنٝعْذ نُذ تؿذينط يؿكُذَ ١ب ؾذط ڄ ٠قبذٌ
ينٓٗ  ..ش ت جنص ل ي ٢ًٝش ت يطز  ٤٭ػنط يًص. ٥
٭غٛأ َٔ شيو إٔ أٚي٦ذو ْ٫نٗذ ظٜشن ًَشذٜ ٫ٚ ،ٕٛينطؾذ ٕٛيؿذينٛض
ب ذٌٜ ..كبين ٕٛؿن ًٝڀٓ ُس ڄ  ١ًٝيٛقتْ ..ط ِٖ د ْب ٝڄ َٔ ظ ١ٜٚ
يينذذشن ؾٝذذجري ٕٚؿن أ ُ قٓ ذ ؾذذينٛض ڄ َكٝن ذ ڄ ب ٱ ذ ذ ل ؽنطنذذَ ٞكذذشٛب ڄ
ب يطؾض  ٚيجٛض ٠ؽن٪ؽن ،١نًُ ضأ ٜٓيهشه ١يٛغ ٚ ١ُٝيؿو يينطٜض
٭ؾب٘ بع سـٺ َؿرتؽ.
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َ ظ ٍ يؿ ل ؾ س يٛد٘ ٜڀ ضزَْٓ ٞص أ ّ ٛڈ ب ٖٛ ٬زٜٚ ،٠ينطف
طن َ ڄ ضأ ٜٞب٘ َٚع شيذو ٜ ٫ؿكذس أبذس ڄ ٭َذٌ ٚ ،حلكٝكذ ١إٔ َكذسض شيذو
٭َذٌ ٖذ ٛيٮغذـ أْذ !! نًُذ أؾًذ ؿن ْنذذع ع نذشه ٺ ١سكٝكٝذ ٺَ ١ذ ،
ٚنًُ ذ أؾذذطقت ذذٚ ٝدبذذ ٝيطٜ٩نذذ٘ قذذسؾ١ڄ ٜنذذذسز ؿن قذذسض ٙ٭َذذٌ
ؽننه ٚ ٌ٥تؿنس دصٚت٘ ن يٓ ض ؽنكسغ ١ييت ُ ٫س أبس ڄ..
ذذ َنػًلٷ ْ ٚنٗ ظ..ٟ
نذذصيو قٳ ذطٸح  ٚيذذس ٟش ٯض  . ٤ضسذذ ٫ ١تينذذطف ؽن ٛضبذذ ١بكذذ ٛٺ
ت
ُٝذ ذلڈ  ٚٚنذ ذ ٚ ..ؿن ي ٛقذذذع ؾكذذذس تذذذطززتٵ نًُ تٴذذذ٘ أَذ ذ َ ٞنكذذذس٣
يهًُ تٺ ؾن ثً١ٺ ؿن أ ُ قٚ ،ٞهلص آؽنن بؿس.٠
ذذ ي ٛأْوٹ  ٫تػهٓشن َٓع٫ڄ َٔ ثٓيت ؿط ٠غطؾ ١يطأٜتٹ شيو ؽنينسّ
ذن ّٛس ٍٛأْج ٢أخط ٫ ..٣ؾو ٓس ٟؿن شيو..
ذذ يهٓ٘ مل ٜطٳ َٓعيٓ قبٌ أْ٘ ٜعٚضْ يب ضسٖ !١نؿتٴ ؾ ط٠ڄ ب يكنًِ
إش أٖ ٕ أب ٞأْٛثيت قبٌ إٔ  ..)ٜ٘ٓٝٗي ٛتينًِ ضن ش ٜكؿ  ..يؿط ؾ١ًَْٛ ١
ؾذت يػذ َض ،يڀذ ٥ط
٭دٓش ..١يعٖط ٠يربٜذ ١يعضقذ  ٤ش ت يينڀذط
نػري ٭دٓش!!١
ز ٕٚإٔ دسخ نًُ ت ٞ٭ثط ؽنطدٚ ٛنع  ٚيس ٟض سن٘ ً ٢دبٓٝذ٘
ٚطننِ
ذذ ضب  ..ٙيٛغس َينػٍٛٴ يهّ٬ڇ ًٞٴ يًػ ٕڇ أٜه ڄ! إش ڄ ؾكس أسهذِ
ؾب ن٘ ْ ٚنٗ ٢٭َط! سػٓ ڄً ،يب َٓ٘ َٗط ڄ نبري ڄ ،أ ٢ً ٚ٭قٌ إٔ
ٍّ  ..ؿن يًشكنذ ١يذيت ٜذسضى بٗذ إٔ ًٝذ٘ إٔ ٜينڀذٞ
ُ َٔ٪ٜذ٬ڄ بذأدطڈ جمذع
نُ ٜأخص غٝندص قط ض ڄ ب هلطل..
ذذ يهٓ٘ ذن  ٍٚؾين٬ڄ حلك ٢ً ٍٛتًو يٛقنٝؿ١ٹ ز ٕٚإٔ أ ً  ..ثذِ
إْو تٓؿ ٔ ٞبٓنو أ ٟقؿ تٺ د شب!١
ذذذذ أْ ذ  ٫أْؿذذ ٞهل ي ذ١ځ ؾذذٛم ضأغ ذوٹ ٜط ٖ ذ يهذذجري ..ٕٚإٕ يًُطنذذع
٫دن ُ  ٚ ٞيجط ٖ ٠ٚي١ڄ د شب..١
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ذذ يٝؼ ؾكـن َ شنطت ..ثِ ملٳ تڀً َذٔ بٓنذو ْذعع تًذو هل يذ١؟..
َٓص َن ٢ن ْت ؽنع  ٜخڀ١٦ٝڄ نرب٣؟..
ن ْت تًو يٓع ت َطٖك١ڄ ٚعٝؿ١ڄ ي ٞيػب ٺ  ٚسس ..أْ سكًت
َٓص ؿذٛييت ًذ ٢نذٌ َذ أضٜذس  ٚيٓكذ ف يذصٜٓ ٟنٗذ ٞزَٚذ ڄ إصن ْنٝذذ ٺ١
َينً ١َٛيٝؼ ْك ؾ ڄٚ ،شيو َ أؾع  ٌٖ ..نٓتٴ أز ؾذع ذٔ خذ يب أّ
ٔ أْ  ٟؽننهدُ١؟ يػت أزض ٌٖ ..ٟأسب٘ أّ أسذ سبذ٘ يذٞ؟ ٖٚذٌ ٖذص
غب ٷ يًع ٚز؟  ٫أ ًِٚ ،يهٓ أٜكٓت ؿن أ ُ قٖ ١ٜ ْٗ َٔ ٞص ٙؽنطسً١
ؽنهڀطب٫ ،١بس أْ ن يين ز ٠غأسكٌ ً ٢نٌ َ أضٜس}}.
إش ْنٗٝذذت َذذٔ قذذط  ٠٤شيذذو ؽنكنڀذذـ ؽنكنڀذذع َذذٔ قذذؿشنشن َننذ يٝنشن
ؾينطت ب يكسَ!١
ٌٖ تنشسخ يه تب ٔ ١ظٚدٗ ب ينشسٜس  ٔ ٚضأ ٜٗؾ ٘ٝأ ٚأْٗ تب
ً ٢ؾدكٝن٘ ؾدك١ٝڄ أخط َٛ ٣ظ١ٜ؟ أٖذ ٞتكذل ًٓٝذ قكذ ١س ٝتٗذ أّ
إْٗ تػنًِٗ َٔ س ٝتٗ ؽنهڀطب ١سه ١ٜڄ أخط ٣أنجط إث ض٠ڄ؟ َٔ يكين
ٝذذذٌ َينبذذذٛز ٟؾذ ذ ب ڄ ْنٗ ظٜذ ذ ڄ ..أضؾذذذض بؿذذذس ٠إٔ أقذذذسم ٖذذذص يٛقذ ذـٳ
ؽندنكذذذطٳ يكنذذذ مل ..يطدذذذٌٴ حلػذذذ ؽٴ يؿذذذ ط ٟيذذذذص ٟش ل غط َذذذ ڄ ؿن
يه تب ٫ ١عنهٔ أبسڄ ٚقؿ٘ ب ْ٫نٗ ظ..ٟ
ٚيهٔ ؿن حله . ١ٜسٜس ٠نجري َٔ ينؿ ق ٌٝحلكٝك ١ٝشنطٖ
يػذذينس )ٟش تٴ ذ٘ٴ ..ش تٴ ٭ٚق ذ ف تبٛبنذذ٘ٚ ،نًُذذْ ١نٗ ذ ظٚ )ٟضزت ؿن
ضٜ ٚن٘ يٛقؿ٘ ٖ ٛب يص ت! ؾهطَ ٠ڀ ضزت٘ٹ هل أ  َ ٛڄ قشٝشٚ ،١نصيو
مسين١ڂ يين  ١ً٥ييت ؾْ ٖٗٛنش ض ٭ّ ٚغط ب١ڂ أ  ٛض ٭ل مل تنػري..
ذنسخٴ أس ْ ٝڄ إٔ ٜٓكنط ؾدك ٕ يًؿ ٤ٞش ت٘ ٚدت يٓٛض ْؿػ٘ ٜٚذط ٙ
نٌٷ َُٓٗ بكٛض٠ٺ عنًؿ١ٺ طن َ ڄ ..حنٔ ْينٝـ س ع يبكط ٟنذٌ ٜذ..ّٛ
َ ٜس  ٙٛأسسِٖ ؿك ڄ ٚتينًك ڄ ٜػُ ٘ٝآخط تػًك ڄ ٚطنًك ڄ!
{{ ن ٕ ً ٢ضٚس ٞيرب ١٦ٜإٔ تنكذسّ ؾذ ٦ٝڄ ؾؿذ ٦ٝڄ ؿن قذط  ٠٤يذٓؿؼ
يبؿطٚ ١ٜؾِٗ ب ع يٓ ؽ َٔ ..نٌ خڀأٺ ي ٞأتينًِ َٔٚ ،نٌ ُٖػ١ٺ أٚ
نًُ١ٺ أمسينٗ ٜٓؿن ي ٞب لٷ دسٜسٷ يسضؽڈ آخط..
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ؾُٗتٴ َج٬ڄ نٝـ ٚؽن ش ٜػ٤ٞٴ ْ ٫نٗ ظ ٕٜٛؾُٗٓ سذشن ْڀًذ َذِٓٗ
إٔ ٜينًُٜٚ ٛكسَ ٛؾ ٦ٝڄ ..٭ؾد م ؽنٖٛٛبٚ ٕٛغ ُٛٝت ٝغري ق زضٜٔ
ً ٢يذنؿهري إ ٫ؿن ش ٚتٗذِ َٚذٖٛبنِٗ ؽنكسغذٖ .١ذِ ٜكنٓذَ ٕٛذط ض ڄ أْٓذ
ْڀً َِٓٗ بڀُع ؾنًنبؼ ً ْ ٜ ْٛ ِٗٝبٓ ،ِٖ ٜ ٛؿن سذشن أْٓذ ؿن  ٚقذع
٭َط ْڀً هلِ ٭ْٓ ْنٛقع هلِ  َِٗٓٚ٭ؾهٌ.
نٝذذـ نكذذس أَذذري ٟأْ ذ أ ُذذع ؿن أدذذطٚ ٙدٗذذسَ ٙذذع ًُذذ٘ ين ذ ّ
بجطٚتٞ؟ ..ؽن ش أخ ٝأًَ٘ نًُ غأين٘ ٔ أؾ ٚ ٤ ٝقين١ٝٺ َ ز ١ٜنُكسض
زخً٘؟ٖ ..ذٌ خذ ل أًَذ٘ ؿن غذص ديت ؽنؿرتنذ١؟ أّ إٕ  ٚقينذٝيت ضزتذ٘ َذٔ
أس َ٘٬إصن  ٚقعڈ ٜهطٙ؟..
ٜب غن  َٜٛڄ بينٓٝشن ًُطتشن َن دص ڄ ٚقؿذ١ڄ ؾذ ط١ٜڄ دطذنذ ١نأْذ٘
ؿ١ٝٺ َٔ ظَٔ يؿطغ ٕ
ؾطؽ ين َٔ ٙٛقط  ٠٤ض١ٜ ٚٺ
ذذذذ أتػذذ  ٍ٤أسْ ٝذذ ڄ إٕ نٓذذتٹ تؿُٗذذشن َينٓذذ ٢يًشذذ  ..إْذذو تذذعزضٜٔ
ت إْ ٫ػذد څ ١أْجٜٛذ څ ١ذٔ أبٝذوٹ!ْ ..ينذِ أبذط ٴز َذٔ
يين ٛـ  .ضؾ َٚ ،١أْ ٹ
ًٝ.س ش ت٘ ..تنش ؾشن بإقط ضڈ يٓكنطٳ إصن ٚدٗٚ ٞتٓػشن أ ٟؾ٤ٞٺ أقٛي٘،
ٚسن ٢مس ٞش ت٘ س ٜٔقينٛب١ڄ ؿن تصنط..ٙ
ذذ شيو يٝؼ قشٝش ڄ..
ذذ تًو يَ٬بذ  ٚ ٠٫ذسّٴ ٫نذرت خ ٫ ٚبنػذ َ تٴ يػ َهذ ٚ ١يذطزٚزٴ
حل ٥ط ٠تجري دٓ..ْٞٛ
ذذ أْذ ؾذ ضز ڂ ٠يبذ ڇٍ ٚسػذ  ٚ ..حلكٝكذ ڂ ١أْذ أسذ إٔ أسٝذ غذينٝس ڄ٠
ٖ ْ ١٦يب ٍ زَ ٕٚؿ نٌ ..أٌْٗ َٔ حل ؾطسن٘ ْٚؿٛت٘ ٚأتطى ع ٚؾ٘
ٚآ ،َ٘٫ؾٌٗ تً َٛ؟..
َ أغب  !ٙأؾهط..
ؽندًٛمٴ يص ٟرن يڂ٘ٴ ب ضز ڄ أْ ْ ٝڄ ٖ ٛؿن ي ٛقع سٝذٕ ٛٷ قذػريٷ َذص  ٛٷض
ٜط ـ ..أْ ؿن ي ٛقع خ ٥ؿ١څ َٓ٘ قًك١څ َٔ قذسم َؿذ طَٚ ٙذٔ َكذريٟ
َين٘ ..سشن  ٜٗغنٓ ٚسـٷ أ ٚنً ٜنينشن ًٓٝذ ينكنذ ٖط بذ يربٚز  ٚيكذ٠ٛ
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 ٚيجب ت ..أْ إش ڄ أغًـ ع ٚؿن ٚؾهٛن ٞبكؿط٠ٺ َٔ يَ٬ب  ٚ ٠٫يربٚز
ٚأ ًٚ ٞدٗ ٞحل ٥ط بكٓ عڈ َٔ هلس٤ٚٹ  ٚيؿطٚز..
إٕ ً ٢قسَٞٸ إٔ تبك ٝض غدنشن ً ٢٭ضض  ٚي ٛقذع سٝذح يؿذك١
 ٚؽنطت  ،بسٍ إٔ ٜكصف بٖ ٞص حلذ مل ٭ْذ ْ ٞيطػنذ ١يين ٛقذـٚ ..ؿن
ذٌڈ ذٔ
ي ٛقع ؾش ن ٢٭َري ت  ٚؽنًه ت ٜطؾهٔ يع ٚز َٔ ؾذدلڈ
يينٌُ}}.

***
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ذذ  20ذذ
ل َذٔ ٚدٗذْ ١كنذط ٭ْجذ ٢نذطب
ري ؽنهنذ ٛٳ
ت يؿكذ ٳٌ ٭خذ ٳ
سشن قذطأ ٴ
ض ٷ َ سلٷ ٚؾينٛضٷ ب ؽنط ض ،٠إش تصنطتٴ ْٗ ٍ ..سبٝبيت.
نذذصيو إشڄ تؿهذذط ٭ْجذذ !٢ؽنػذذأي ڂ ١هلذذ َٓذذ ٚض څ ٠ينشكٝذذل َه غذذ ٳ
ٚتٓ ظ٫ت ..يينب١ڂ ض ٭ق بع  ٫أنجط..
إْٗ ب غنُط ض تطٜس أؾٚ ،٤ ٝسشن  ٫دكٌ ً ٗٝتهبذت َؿذ طٖ
ُسڄ ٚتنش ٍٛإصن طنج ٍڈ َٔ يجًرٚ ..ؿن يٓٗ  ١ٜتهػط زَ١ٝځ حل ٹ ٚتكـ
حلب ٝٳ ب ْ٫نٗ ظ ١ٜأ ٚ٭ْ ْ..١ٝ
ٖهذذص إشڄ خػذذطتٴ سبٝذذبيت يٮبذذس! ..ٯٕ أؾٗذذِ ..يكذذس تٛقين ذتٵ َ ذ
ببػ ١ٺ أؾ ٤ ٝبين ٗٓٝمل ٜهٔ ضنكسٚض ٟتًبٝنٗ  َٔ ..٭ػنل يذص ٟنذربٳ
ؿ ٝتٺ خ ٝي ٝت؟ ..إظن حنٔ يطد ٍ ٓ.ؼٴ ٭نينـ يػ ضمٴ ؿن
يٓػ ٤ٳ
٭سّ٬ڇ  ٚؽنج ي ٝتَ ..ن ٢ن ْت آخط َط٠ٺ ضأ ٜٓؾ ٗٝأْج ٢تس ؾع ٔ بًذسٖ
ؿن ؽنينطنذذ ١أ ٚسنذذ ٢تنشذذ ٍٛإصن إضٖ ب ٝذ١ٺ طنذذٛت ؿن غذذب ٌٝؾهذذط٠ٺ َ ذ ؟ مل
ذنسخ ٖص  ..إٕ ؿن ضأؽ ٖ تٝو ؽندًٛق ت يهينٝؿ )١آي١څ س غذب١څ َربجمذ١څ
ينشكٝل ٭ٖس ف ؽنطسً..١ٝ
ت ض نهذ ڄ َذٔ ؾذكيت نذ ٞڂأ ٳضٚڇح ذٔ ْؿػذٚ ٞأْؿذض
ٖٚهص خطد ٴ
ٓٗ شيو يهٝل  ٚيهةب..١
ثِ إٕ ٜسڄ نبري٠ڄ ق١ٜٛڄ ً ْ ٢ق ١ٝحلذ ض ٠قبهذتٵ ًذَ ٢ينكذَُ ٞذٔ
سٝح  ٫أزضٚ ،ٟدصبنٓٵ ٞإصن يع ..١ٜٚ
ضأٜذذتٴ يٛدذذ٘ٳ يهذذبريٳ يذذس ٥ط ٟيًٓ ؾذذط ذذذذ ٭غذذن ش َذذط ٕ ٚذذذذ ٜبنػذذِ
بنػ َن٘ يػ َهذ ځ ١يهطٜٗذ ١يذيت دُذٌ َينٓذ ٢ٱْذص ض  ٚينٗسٜذس ٚ ،يذيت
دبٗ يػب ٺ َ يٓػ..٠ٛ
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ذذ أخريڄ ر يينجٛضٴ ًٝو ..بينس ْنكن ضڇ غ تٺ  ٚحٹ أغ بٝع..
ذذ َ ش تطٜس؟
ذذ أْت تٗطل َٓ ٚتنش ؾ ْ ٖ ٜص ..
ذذ َٓ ؟ َٔٚ ..أْنِ؟..
ذذذذ قذذب ح ٚأْذ !  ٫تهذذٔ ت ؾٗذ ڄ ؾأْذذت تذذسضى ٬قنٓذ ٚ ،قذذس نًؿذنٵ
ب قڀ ٝزى إش إٔ يينٕٛٝٳ تنشًل سٛهلذ نًُذ زخًذتٵ ٖذص ٙحلذ ض ٠بًػذن
ْرب٫ ٠مش٦ع ظ سشن يؿلن نًُ ١حلذ ضٚ ٠أز ض ٓٝذ٘ يكذػري ٠سٛيذ٘ بٓكنذط٠ٺ
خ ؿ ..)١يٓكينس إشڄ إصن ؾكنو ْٚنهًِ..
ذذ ن ..٬يٝؼ ؿن ؾكيت ..جنًؼ ٖٓ ى ؿن ؽنكٗ ٢إٕ أسببت..
ضتػُت بنػ َ١څ ًٜ ٖٛٚ ٙ ًٝ ٢كٍٛ
ذذ ؾ ؽندڀٛفنڂ إشڄ ؿن يؿك..١
ذذ أْ ببػ ١ٺ  ٫أثل بو قًتٴ ؾننينه ڄ ٚأْ أدًؼ).
ذذ ْينِ ؾأْ أؾٛقو ق٠ٛڄ ضؾـ يكٗ ٠ٛؾ بنٌ ؾذ ضب  ٚ ..)ٙٯٕ قذ ضس
ِ تبنػٖ َٔ ٘ٝص ٙيًينب ١ؽنٓٗه..١
ذذ  ٫أبنػَٓ ٞو ؾ ٦ٝڄ  ٫ٚأٚز ً زثنذو! َٚذع أْذو َبينٛثٴٗذ يطمسذ..ٞ
يهٓو يػتٳ ق س ٳ يين٬ق..١
ذذ َ ظيتٳ ؾننينه ڄ إشڄ يطؾهْ ٞؿط نن بو!
ذذ أْتٳ تٗص ..ٟيكس ًُتٴ أْو تؿهذٌ تؿذ ٜ٘ٛننذ ل ضدذٌڈ َٝذت ًذ٢
ؽند ط ٠به ت ٺ دسٜس...
ذذ نٜ ْ٬هط ٙإن  ١يٛقت ،ؾًٓنك ضح إشڄ ..يكذس أخذربتٵ قذب ح
ب ٫تؿ م يينذ ٝيص ٟكسطن  ٖٞٚ ،ٙدذسٴ آغذؿ١ٺ ًذ ٢ؾهطتٗذ جملْٓٛذ١
 ٢ً ٚإن ٚ ١قنو يجُشن بنػِ) ٚ ،ٯٕ ؾًنينسٵ هل نن بٳٗ ي ٛمسشت..
ذذ إظن ٖ ٞتأغـ ً ٢ثكنٗ ب ،ٞإش ؾ دأٖ ٖٛغ ٞب يط سٌ ٚب يسق١
يينًُ ٚ ١ٝين ضرن ٖٞٚ ،١ٝتٓذ ٟٛٯٕ ذطض يطٜ ٚذ ١يٓ قكذً ١ذ ٢ن تذ ٺ
َػُٛضڈ آخط..
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ذذ ن ٕ شيذو قذشٝش ڄ ؿن ؽن نذ ،ٞإ ٫أْذ أقٓيننٴٗذ بٓؿذط يهنذ ل
نُ ٖ ..ٛيًط ٜ ٚت يٓ قك ١غشطٷ خ م..
ذذذذ تؿهذذٌ ٚينٓؿذذط يهن ذ ل نُ ذ ٖذذ ٛإشڄ ..ؽن ذ ش تً ذ ًذذ ٢غذذنين ز٠
ؽندڀٛفن إٕ ن ْت يٓػد١ڂ ؽنكٛض ٠يسٜو؟..
ؽ
ذذذذ ٜذذ يذذو َذذٔ خبٝذذح! إَذذ أْذذو غذذ ض ٷم ذنذذ ٫ ٍٚبنذذع ظ أَٗ ٚذذ ٚٛٷ
سكٝك ..ٞأخربْ ٞنِ َٔ ؽن ٍ تطٜس ٱ ز ٠ؽندڀٛفن؟..
ذذ تًذو إٖ ْذ څ ٫ ١أقبًذٗ ٖٓذ تهذ ؿت نذط ٖٝيت هلذص يطدذٌ يًذعز
ؽنذط ٚؽ َذس  ٞ٭زل) ..إظنذ أْذت دذ  ٍٚبجذ ڄ نػذ ٚز ؽنُجًذ ١يؿذٗري٠
ت شيذذو ؿن
ب غذذنين ز ٠غُٓٝنٗذذ ؽنػذذًٛبُ ..١ذذ ٔ٦ؾٗذذ ٞتٗذذ ٛىٚ ،قذذس ضأٜذذ ٴ
ٚ .. ٗٝٓٝإظن ن٬نڂُ ًٜٝل ب ٯخط..
ذذ قڀين ڄ ًْٝل ٚشيو ؾدط! أ ٝذٌ طن َذ ڄ نٝذـ ٜؿهذط ٭زٜذ ؽنينذسّٴ
يؿ ؾ ذٌٴ  ٚيين ذ ظل بؿدك ذشنڇ ْ ذ دششنڇ غنذذًٝشنڇ ؾذذٗري ..ٜٔحلػ ذسٴ يك تذذٌ
ؾنذذعٚزٷ ب ذ يطؾض  ٚٱز ْذذَ ،١ذذع قً ٝذٌڈ َذذٔ يؿذذٗ ١ْٝ ٛؽنهبٛتذذ ١ؾن ذ ٜذذسٚض
خًـ ٭ب ٛل ؽنػًك..١
ذذ تٛقـ ٔ هلط  ٚ ٤٭..ّ ٖٚ
ـن َذٔ شيذو بهذجريٖٚ ،ذ ٞنًذـ ذٔ خ٫ ٝتذو
ذذ إظن سكٝكنٴٓ أبػ ڂ
ؽنطٜه ..١ؿن ي ٛقع ؾكس جنصل أسسٴْ يٰخط َٓص أ  َٔ ّ ٛغ  ١ت٬قت
ْٛٝٴٓذذ  ..قذذذب ح ضغذذذِ ؾذذذينطٖ ٭ؾذذذكط َٚػذذ سٝل ينذُٝذذٌ  ٚيهذذذشه١
يطْ ْ ١ؿً څ ١خ ٥ؿذ ١ؿن أ ُ قٗذ  ٚ ،دذ ٺ ١ؽنذٔ ٜػذ ْسٖ ٚ ،قذس ڀذت ؿن
س ٝتٗ يكينب ١كب تٺ َػنش ١ًٝإش ضب ٖذ ُٗذ يؿكذري بينذس ٚؾذ  ٚ ٠يذسٜٗ
ؿن غٔڈ َبهط ٠إصن إٔ َٳًځهځتٵ ضنٖٛبنٗ ٚؾدكٝنٗ خؿب١ځ ؽنػطح ..ؾٗذٞ
إشڄ ك َ١ٝڅ طن َ ڄٚ ،ب٬ف َ تنٛقع ؾأْ أنٔٴ هل سب ڄ ق ؾ ٝڄ سكٝك ٝڄ..
ذذ ْينِ ٖٛ ..يٝؼ سب ڄ صض ٜڄ ٜٗ ٫ٚذسف يًذع ٚزٖٚ ،ذ ٛنُذ أضٜ ٣ذسٚض
َٓص أ ّ ٛڈ ١ًٜٛٺ ..قبٌ إٔ ٜؿذينٗ يرتٌَٴ بهجري..
ذذ مسع أ ٜٗؽنذٓشـن ٫ ..دذ  ً ٍٚنُنٓذ ًذ ٢أؾذ ٝٺًٗ ٤ذٗ َ ..ذ
ًٝو إ ٫إ ز ٠يط ١ٜ ٚإٕ أضزت أ ٫أسڀِ أْؿو..
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ٖٓ ْٗهتٴ غ نب ڄ ٚأْ أقٍٛ
ذذ مث ١ؾهط٠څ أؾهذٌ ..ملٳ  ٫تنكذٌ ب يؿذط ١؟ ..إٕ نٓذتٳ ًذ ٢سذل،
يك ْٜ ٕٛينٝذس يذو َذ ؾكذست ..أ ًذِ أْذو يذٔ ذط ٩سنذ ٫ ٢أنذڀط يؿهذ
ً ٫ٚتهُ يب ٥ػ ٢ً ١قؿش ت .ط ٥س ٭زب ٚ ..١ٝٯٕ ٚز ڄ.
مسينن٘ ٜك ٝخًؿ..)ٞ
ذذ أ ٜٗيًل يٛق  ..سص ض إشڄ..
يكذذس بًػٓذ إشڄ ْكڀذذ ١ي ٬ذذٛز ٠إش ضَذذُٝ. ٢ذذع بذذأٚض قِٗ نًذذٗ ًذذ٢
ؽنٓهس ..٠حلطلٴ ٯٕٳ ب تت َؿنٛس١ڄ ً ٢غنٝع .بٗ ت ..أْ أْنكط يّٛٝ
يًُٛت ٢ؿن َينطننِٗ َع ٭س ..٤ ٝأغ ْسٴ ؽنٗعَٚشنٳ ٚدجحٳ يكنً ٢نس َٔ
غ ْستٵِٗ ٜسٴ يكسض..
ٖٚهص ت بينتٴ قط ٤ت ٞيًكؿش ت .طذن ١يػطٜب١
{{ يٝذذّٛٳ ض قبنٴذذ٘ٴ ٜكذذطأ إسذذس ٣قككذذ ٞيًُذذط ٠٭ٚصن َٓذذص ظ ٚدٓذذ ..
ضزت٘ َط ض ڄ سن ٢قځبٹٌٳ إٔ ٜهع ٓٝذ٘ ؽنذرتززً ٠ذ ٢أسذس أ ُذ ي ..ٞؽنذط٠ڂ
٭ٚصن ٜكطأ ي ٞؾ ٗٝؾ ٦ٝڄ ن ْت ؿن يٓ ز ٟ٭زبَٓ ٞص أ ّ ٛڈ خًذت سذشن
ن ْت ٖ ييت َ ظ يت تينُ..٘ٝ
ي ّٛٝض قبنٴ٘ٴ ٜينرب غڀ ٛضٳ يككذ١ٹ بػذط  ..١غذطمٳ ؿن قذُتٺ ٜٛذٌڈ ثذِ
أيكًٞ ٢ٸ ْكنط٠ڄ د ْب١ٝڄ ٚقس نٛض ؾؿنَٚ ٘ٝڀُٗ يٮَ ّ ؿن تينبريڈ أ طؾ٘
دٝس ڄ ..إْ٘ حلػس..
 ٫عنهٔٴ إٔ أخڀ٧ٳ هل ي١ځ هط ٤ٳ ؽنطٜط ٠ضطنت ؾٛم ٚدٗ٘  ٚييت
ْبينجتٵ َٔ ْكنط ت٘ٹ ٚشٖٛي٘ٹ ْٚرب ت٘ ..يػري ..٠يٛسـ ؽنطٜط ؽننأمل ..يهٓٗ
ن ْت غري٠ڄ َٔ ْٛعڈ خ م ..تًو ييت مل ْنٛقينٗذ أبذس ڄ ٚقذسَنٓ بينٓؿٗذ
ٚسكذذسٖ  ..سذذشن تػ ذ ض يبٓذذت َذذٔ أَٗ ذ  ٚ ،يذذعٚز َذذٔ ظٚدنذذ٘ . ٚذذس َذذٔ
حلؿٝس!  ٜهل ٍٛيكسَ..١
ذذ  ٫بأؽ ق ٍ أخري ڄ) َ ..غٝه ٕٛغِ يكك١؟
ب ض٠څ  ٚسس٠څ غندطدٗ ضغُ ڄ ٓ٘ ٜ ٖٛٚنش ؾ ٢يٓكنط َب ؾط٠ڄ إصن
ٚدٗٚ ٞقس ينٛت ؾؿن ٙٴ ب َ٫نينذ ض ٫ ..أ ًذِ إٕ مسذع دذ ٛب ،ٞيهذٓ
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ٚدست ْؿػ ٞأْػش بينسٖ َب ؾط٠ڄ إصن غطؾ ١ؽنهنب ١أتهطع يهطب ت
قًيب ن ٞتٗذسأ ٚ٭ كذ ب ٞؽننذٛتط ٠إٔ تػذرتخٚ ٞ٭ ُذ ق ٞترتقذ ١إٔ
تربز..
َ أقين إٔ تهنؿـ ٭ْج ٢ب ينذسضٜر إٔ ؾذطٜوځ س ٝتٗذ ٜ ٫نُٓذ٢
ري ٜ ٫ٚهٔٴ هل يٛز ،بٌ ضضن رنؿ ٖ ٚذنصضٖ  ..نأظنذ ٚقينذت
هل
ين ٢ً ٖٛسطلٺ َػنينط٠ٺ ن َٓ١ٺ دذت ينٝذ ض مل ت٬سكنٗذ غذ بك ڄٖ ..ذٞ
تينًِ بػطٜعتٗ إٔ ً َٔ ٗٝٯٕ ؾكذ س ڄ إٔ دذصض َذٔ ٖذص يطدذٌ ٚإٔ
تٓكنط َط ض ڄ خًـ ننؿٗ ٚؿن بٝنٹٗ ب يص ت.
ٖٚهص ب تذت ؽنهنبذ ١ڂ ؽنكنًُذ١ڂ ز نٓذ ١٭يذ ٕ ٛتذطذن  ..أغذطم ؿن
يهطغ ٞيهدِ يكس ِٜيٛثري –سٝح دًؼ أبذ ٞذذذ َينعٚيذ١ڄ ذٔ يبٝذت
 ٚحل ٠ ٝأينُؼ س٠ ٝڄ أخط ٣بشن يطؾٛف يينُ٬قٚ ١خًـ ٭ب ٛل ؽنػًك..١
ثِ أشنط نٝـ نعيت أَ ٞحل٠ ٝځ نًٗ  َٜٛڄ ؿن ٖص يبٝت ش ت٘..
ن ْذذذت ؿذذذ ٢أبذذذٚ ٞتنش ؾذ ذ  . .ٙبكػذذذٛت٘ٹ ٚبذذذطٚزٙٹ ٝٓٝ ٚذذذ٘ يعضقذ ذ ٜٔٚ
يؿ٫ٛشٜنشن ..تكطأ ب غنُط ضڈ ننبذ ڄ بينٗٓٝذ ٖٚ ،ذ ٞدذسخ ْؿػذٗ بكذٛتٺ
ٖ َؼڈ ٚإقبينٗ تط ـ ؾٛم بينض يكٛض ٚؾٛم ؾذؿن ٗٝدذ ّٛبنػذ َ١څ
ظ ٥ػ١څ ت ..١ٗ٥
أتػ  ٍ٤بص ط ٌٖ غأ نعٍ  ٜتطَ ٣جًٗ حل ٳ  ٚحلْ ٚ ٠ ٝنشط ً٢
قؿش تٹ نن ل؟}}.
ٜٓنٗذذذٖٓ ٞذذ يؿكذذذٌ ؾذذذذأ٠ڄ إش ْكذذذٌ إصن َهذذ ٕ ينُعٜذذذلٚ ..أ٫سذذذلن
ب غنػط ل أْ أض ـ َٔ يربز أ َٔ ٚينأثط ٛ ٚف..
يكذذس نٓ ذتٴ س ذ ٥طڄ بؿذذسَٚ ٠ذذٓؿين٬ڄ ز ٕٚإٔ أؾٗذذِ َينٓذذ ٢ؽن ذ أقذذطأٖ ..ذذٌ
ن ْت ؽن٪يؿ١ڂ نش١ٝڄ سك ڄ أّ ١ْٝ .؟ َ أزض ْٞ؟ ..إظنذ أْذ أقذطأ ؽنؿذ طٳ
يٓ ظؾ ذ١ځ َ٫ذذطأ٠ٺ ب يػ ذ ١حلػ غذذ ..١ٝتًذذو ؽنؿ ذ ط يينٓٝؿذذ ١٭يُٝذذ ١يذذيت مل
تك ضح بٗ أسسڄ ٭ٕ أسسڄ سٛهل مل ٜهٔ دسٜطڄ ب يجك..١

***
135

ذذ  22ذذ
ي ّٛٝظ ضْ ٞقسٜك ٞتٛؾٝل.
تتٴ ؾٛضڄ ً ٢ؾؿن ٘ٝيسقٝكنشن بٝجنشن ن َ٬ڄ ٚأخب ضڄ  ٫تڀٝذل
ْ٫نكن ض ..ن ْت ضأغ٘ يهبري ٠قس ظز زت بينس يع ٚز نذد َ١ڄ ذذذ ٚإٕ مل
أؾِٗ يين٬ق ١بذشن يذع ٚز ٚسذذِ يذطأؽ ذذذ طن َذ ڄ نُذ تهذدُت نطؾذ٘
ؽنهٛض!٠
ت إٔ ْٗ ٍ قذس ذ زت إصن حلذ ضٚ ،٠إٔ ٭َذٛض يٝػذت ًذَ ٢ذ
ذذ مسين ٴ
ٜط ّ بشن يعٚدشن..
و ؽننهذطض،٠
ذذ غبل ٚإٔ أخربتذو أْٓذ مل ْينذس قذسٜكشن بينذس خ ْ ٝتذ ځ
َٚذذع شيذذو َذ تؿنذذأ دُذذٌ يذذَ ٞعٜذذسڄ َذذٔ ٭خبذ ض ؽنع ذذذ ١سعنذذ ١يؿ ٥ذذس٠
ٚنأْ أسن ز يّٛٝٳ َعٜسڄ َٔ ٫نڀط ل.
ذذ خربٷ َع ر؟! يكس نكستٴ أْو غنكؿع َذٔ يؿذطح ٚتكذؿل بٝذسٜو..
إظن ٖص ٙؾطقنوڃ..
ذذ ملٳ أؾطح يؿؿٌڇ ؽندًٛق ١يذيت أسببذت؟ ٱْػذ ْ١ڂ يذيت أػنچذٌ ْؿػذٞ
ٚظضٳ تين غنٗ ب تت ي ّٛٝأتينؼ!
ذذذذ يهذذٔ غذذين زتٗ ؿن ٜذذسى أْذذت ،نٝذذـ  ٫تؿٗذذِ؟ ؾًنعضٖ ذ ٚتينٝذذس
٭َٛض إصن ْك بٗ ..
ذذ بٗص ٙيبػ ١؟ نٝـ ٚؽن ش إق٬ح ٭َٛض َع َطأ٠ٺ َنعٚدذ١؟ يكذس
ذعتٴ ؿن ؽن ن ٔ ٞإضن  ٚ ٗ٥ينؿ ٙٛبؿ٤ٞٺ َؿٝسٚ ،أَ يٝذ ّٛؾُذ ظيذتٴ
سذ ذ ٥طڄ أدٗذذذٌ َذ ذ أضٜذذذس َٓٗذ ذ  ..ؾًذذذِ أظٜذذذس تين غذذذنٗ ؟ يػذذذڀش ٕٛٝؾ قذذذسٚ
حلػ غَ ١ٝجًو غينس ٤ٷ سك ڄ ؿن س ٝتِٗ يبػٝڀ!١
أد ل ٚقس آؽنن٘ نط َن٘
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ذذذذ ؿن ي ٛقذذع عنهذذٔ تطزٜذذس يينب ذ ض ٠ش تٗ ذ ٓذذو َينهٛغ ذ١ڄ ..يبؿذذط
ؽنطنذذ ٢ب حلػ غذذ ١ٝتينػذ  ٤ب ٥ػذذ ٕٛ٭ْٗذذِ بذ يػ ٛينينكٝذذسٖٚ ،ذذِ أشنٝذ ٤ٷ
بؿهٌڈ ؾ ٥ضڈ ظ ٥ذسٺ ذٔ حل دذَٚ ١هبذٌ ..يذع ٚزٴ مل عنٓذع َٜٛذ ڄ َؿذ طٳ
حل ٓس ؽننعٚدشن٫ ،غ ُٝسشن ٜه ٕٛيعٚز قُ ٦ٝڄ غٛق ٝڄ نعٚدٗ ..
ؽن ش تكط ز َٚڄ ً ٢تينكٝس ٭َٛض؟
ذذذذ يذذ ٛأْٓ ذ تعٚدٓ ذ يٛقذذؿ أسذذسِٖ نذذصيو ب يػذذٛق ..ٞهلذذص أ كٹذذس
٭َٛض ..يع ٚز مل ٜهذٔ َٜٛذ ڄ بٗذص ٙيبػذ  ١يذيت تنذ ٚ ،ِٖٛيطٜ ٚذ ١يذيت
بشن ٜس ٟخري زيٌٝڈ ًذ ٢شيذو ..تنذٛؾط غنٝذع ٓ قذط يٓذذ ح أسْ ٝذ ڄَٚ ،ذع
شيو ٜٓنكط يؿؿٌ!
ذذ َ أْت ؾ ٌٷ إشڄ يًُ ٛتٳ إٔ ْٗ ٍ س ٌَٷ ؿن ٭ؾذٗط ٭خذري ..٠يكذس
ضأ ٣أسسِٖ ؿن حل ض ٠بڀٓٗ هل ..١ً٥
ٖٓ ْٗهتٴ د شب ڄ ظ ٥ط ٜ َٔ ٟقن٘ ،ثذِ طزتذ٘ ؾذط ذطزَ ..٠ذ نذ ٕ
ي ٞإٔ أمسع أْب  ٙ٤ؽنع ذ ..١بينس إٔ أغًكتٴ يب لٳ خًؿ٘ أدٗؿتٴ ؿن به ٤ٺ
َطٜطڈ س..ْٞ ٛٝ
{{ يطدٌٴ يؿطقٜ ٫ ٞڀٝذل ؽنٓ ؾػذٚ ،١رنؿذ ٢نٓذٕٛڈ هلععنذ٫ٚ ،١
ٜكبٌ ؿن بٝن٘ ضنذ ٖذ ٛأقذٌ َذٔ ْ٫نكذ ض ؽنڀًذلٚ ..ظٚدنذ٘ ؿن ي ٛقذع ٖذٞ
خكِٷ ذذ جمطز خكِ ذذ  ٫سبٝب١څ ٚقسٜك..١
ملٵ ٜػذذنػطق بًذذٛؽٴ شي ذوځ ٫ننؿ ذ ف ؽن ذ٪مل إ ٫بهذذين١ځ أؾذذٗطڈ َذذٔ
يذذع ٚز ٚ ..يطدذذٌ يؿذذطقَ ٞكذذڀً ٷ ٜٓػذذش ًذذ ٢يطدذذ ٍ َذذٔ غنٝذذع
ؽنؿ ضل ٫دنُ  ٚ ١ٝيڀبك ت  ٚؽنػن ٣ٛينينً..ُٞٝ
نًُ ؾرتٜتٴ َػنًعَ ت ٞبٓؿػ ٞغب شيو ي٘ نٝك ڄ ٚضضن غٝكن ڄ..
يٹِٳ ٜه ٜل غنك٬ي ٞؽن ز ٟشيوځ يؿذطقٞ؟ ٖذٌ رنؿذ ٢يجذٛض ت نهذٌ
غٝذذ١؟ نًُ ذ ينكٝذذت ب ٭قذذسق  ٤يكذذس َٜ ٢ؿذذينط ب ذ ٛف  ٚينٗسٜذذس
ٚتٴكنًِٴ  ..ٙ ٓٝيڀ غ ١ٝيصٚ ٟقع ؿن غط ّ يينكؿٛض ٠يػينٝس ٠حلط ٠عنكت
ضٜ٩نٗ خ ضز يكؿل حلكن ت..
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ؽن ش ت٪ش ٜ ٖٛ ٜ٘ت ٞبٗص يؿهٌ؟ ٚمل

ٝؿ٘ آض ٞ٥؟..

أٖ ٛؾطرٷ ؿن يجك ،١أّ إٔ ض ٚغ يكط ع يڀبك ٞس هل َٓؿص ڄ َٔ
ٝٓٝذذ٘ ُٖٚػ ذ ت٘؟ ..عًؿ ذ ت أد ٝذ ٍڈ ٚقذذط ٕٚأنذذرب سك ذ ڄ َذذٔ إٔ ٜطزَٗ ذ
حل ..
ٚيهٔ َ ٖ ٛحل ؟ قبض يط ! ٜأؾسٴ يهًُ ت ٖؿ ؾذ١ڄ ٚتكًبذ ڄ،
ٖٚذذ ٞتين ذ آ٫فٳ ٭ؾذذ ٤ ٝؽندنًؿذذ ١بذذشن يٓ ذ ؽ ،بذذٌ ٚرننًذذـ ٓذذس ؽنذذط٤
َينٓ ٖ ٚؾستٗ  ٚينُٗ نٌ قب حڈ َ ٢ً ٚس ٣يؿك ٚ ٍٛ٭ظَٓ.١
يذذصيو نًذذ٘ ض ح ظٚدذذٜ ٞذذجري سٓكذذ ٞبذذ٘ يًػذذٝڀطٜٚ ٠ذذسؾين زؾين ذ ڄ
ٱ  ٕ٬ينُطزٚ ،سن ٢يٓأ ٟبٓؿػَٚ ٞؿذ ط ٟبينٝذس ڄ ٓذ٘ ..بذتٴ أخؿذ ٙ
ٚأنٝل ب٘ ٚأنڀط ب غنُط ضڈ ؽنط  ٠سػ غٝن٘ ٚيًؿؿك ..ً٘ٝ ١أٖهص ٜ
تط ٣ته ٕٛحل٠ ٝ؟ سطبذ ڄ َػذنُط ڄ ٠زٖ ٕٚذ ٛز٠؟ ..أٖذص ٖذ ٛيذع ٚز؟ ؾذ ٷس
ٚدصل؟ نطٷ ٚؾطٷ ٚإصن ٭بس؟..
ي ّٛٝدنُٳينٳتٵ ظَط٠ڂ ٭قسق  ٤بينس يٓ ز ٟ٭زب ٞتٓ قـ يط١ٜ ٚځ ييت
تٴكذذطأ  َٜٝٛذ ڄ َػًػذذً١ڄَ ..ػ ذ ضبٝذذع بط سنذذ٘ ًذذ ٢غطتذذ٘ ؽنًػ ذ  ٤يكذذك١ًٝٹ
يػٛز ٚ ٤ق ٍ بهٝل
ذذ  ٫أؾِٗ مل رٳ خن ٝضٴ ؾطم  )١ٓ.ب يص ت! يط ١ٜ ٚؾسٜس ٠يڀٍٛ
 ٚينينكٝذذذس ..أخؿذذذ ٢إٔ تنشذذذ ٍٛدًػذ ذ ت يٓذ ذ ز ٟإصن َػذ ذ بك تٺ يًنجذ ذ ٩ل
 ٚجمل َ٬ت..
يهٔ ظٚد ٞأد ل بًٗذ١ٺ س ز٠
ذذ ؾطم ًَ ٖٞ )١ٓ.شُ ١دذ ٕٛؾذن ٜٓبو يهذربٚ ٣ض ٥يننذ٘ ٭خذري..٠
يكذذس قطأتٴٗ ذ ذذسَ ٠ذذط تٺ ؿن ؽن نذذٚ ٞيهٓٗ ذ تهنػ ذ نذذٌ َذذط٠ٺ َين ذ ْٞ
دسٜس ..٠إْٗ حل٠ ٝڂ ًَٚ ٖٛطٖ  ..أتينًِ إٔ يه تذ غذنٛس ٢يينُذٌ َذٔ
ؾك ٍٛيينٗس يكسٚ ِٜقك ٖ ١بٚ ٌٝق ب ٚ ،ٌٝييت َ تؿنأ تنهطض إصن ٭بس؟
ذذ ؾًٓكطأ إش ڄ يهن لٳ ؽنكسؽٳ ش ت٘ٴ ،إش ضضن غنڀ ع دصلٳ ٭مس عڇ
أنجط.
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غڀت ضب ل ؾُٗ بط سنٗ يندؿ ٞبنػ َ١ڄٚ ،أٜست ظٚدٗ ق ١ً٥
ذذ ٯٕ ؾكـن ْهنؿذـ ٖٜٛذ ١ؽنٗذٚٛؽ يذص ٟخنذ ض يينُذٌ يًكذط ..٠٤
ؾًٓبسأ إش ڄ بنٛد ٘ٝضغ  ٌ٥نذ ل أ ٚإْذص ض ب يؿكذٌ يٮ هذ  ٤يذص ٜٔبذ تٛ
ٜنشذذ ٕٛبأ ص ضڈ  ٔ ١ٖٝ ٚسّ حلهٛض..
ٖٓ قٗك٘ ظٚدً ٞطد ڄ ٚق ٍ
ذذذذ نذذٌ َ ذ أ ًبذذ٘ إٔ ظنذذٓ يينُ ذٌٳ ؾطق ذ١ڄ ث ْٝذذ ١ؾٗذذٜ ٛطَذذع بكذذٛض٠ٺ
غ َه١ٺ يًدڀ ١٦ٝ٭قً ٚ ١ٝيؿينٛض ب يصْ  ٚينهؿري ٔ ڀ ٚ .. ٜأَ
بكٛم ضغ  ٌ٥ٱْص ض يٮ ه  ٤يٓهًـ ي ٢ًٝؾٗ ٞب ض ذ١څ ؿن أغذ يٝ
يرتغ ٚ ٝيرتٖ.. ٝ
ْكنط ُٝ.ع ْ سٝيت َػن قنشن ؾأدبت
ذذ ٜٓبػ ٞؽنٔ ٜٛد٘ يطغ  ٌ٥إٔ ٜكطأ يينٌُ أ٫ٚڄٚ ،أَ أْ ؾًِ أغنڀع
إطن ّ ث٬ث ١ؾكٍٛڈ َٔ يهن ل ؽنٌُ..
ٖٓ ًت قٗكٗ ت حلهٛض حلذ ز ،٠يهذٓ تذتٴ ؿن ذ ٝظٚدذٞ
ْكنط ٠ينأْ ٝيج قب ١يَ ٞع ؾينٛض ٙيينُٝلڈ ب ٱسب فن  ٚيكسَ ..١ؾٗذ ٛإش ڄ
ٜنٛقع َ ينأٜٝذس يه َذٌ ٫ ٚقذڀؿ ف ن ْبذ٘ ز ٕٚأ ٟنبذ ضڈ يطأٜذٞ
يؿدك..ٞ
ب

ن ٕ ؽنٛقـ ًطدذ ڄ يذ ٞإش د ؾذ ٢ظٚدذً ٞذ زثيت ٚسنذ ٢يٓكنذط
ًٖ. ١ًٝ ٞػ َٚ ١بينسٖ ؾ ط ڄ ب ُ ٚ ١ْ ٝل يڀينٓ!١

َذذٔ ؽنًؿذذت سكذ ڄ ننؿ ذ ف َؿٗذذ ّٛيذذ ٚ ٤٫ٛحل ذ ٓذذس ظٚدذذ ..ٞإْذذ٘
ؽن ٛؾك١ڂ ين َٚ ١إيػ ٤ٴ يؿدك ١ٝطن َ ڄ ..يٓ ؽ ٓس ٙإَ سًؿ  ٤أ ٚأ س ..٤
 ٚحل ٠ ٝب يٓػب ١ي٘ سطلٷ نربَٚ ،٣ػأي ١س٠ ٝٺ أَٛ ٚت}}.
شنذذذطت يطٜ ٚذذذ ١يٓ قكذذذ ١يج ْٝذذذ )١بأقذذذسق  ٤ؽن نذذذٖٚ ..ٞهذذذص
قطضتٴ إٔ أظٚض ث ْ١ٝڄ يػٝس ضبٝع ..يٛسٝس يص ٟتبكذَ ٢ذٔ شيذو يذعَٔ بينذس
ضس ٌٝظٚدن٘..
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ٚدست٘ َ ظ ٍ دنًؼ ٚسٝذسڄ ؿن ًذٌ ٭ز ٚت ؽنٛغذٝك ١ٝيؿذ ضؽ يذصٟ
بس ٚنإٔ ث٬ثشن َ ڄ مل طنط ً ٘ٝأبسڄ ،بٌ رب ؽنه ٕٴ إي ٓٝغً ُٝڄ َٔ
ؾن..١
أ ُ م ؽن ن ،ٞبٗس ٘٥ٚحلع ٘٥٬ ٚ ٜٔ٭قؿط ٚأن٘٥ ٛ
بنػذذذِ يذذذ ٞيطدذذٌٴ َطسبذذ ڄ نذذذأْ
 ٚيكُت

ؽنٓكذذذص يذذذ٘ َذذذٔ غٖ ٝذذ

يٛسذذذس٠

ذذ ٌٖ أْٗٝتٳ يبشحٳ يص ٟتهن ؟..
ذذ بٌ ٖ ٛنن ل ..إظن َ ظيت أضد ٛؾُٗ ڄ أ ُل ينًو يين٬ق ١يػطٜبذ١
بشن يعٚدشن ..يين ؾكشن  ٚيينس ٜٔٚيًسٚز ٜٔؿن ٯٕ ش ت٘..
ض ح ٜنشؿع يٲد ب ١ب ُٓٝسسقت أْ َذصٖ٫ٛڄ ؿن يػذُٓ ١يذيت أقذ بن٘
نُطض ٚؿن ضأغ٘ يكًين  ٤طن َ ڄ ً ٫ٚڄ ٝذٌ غطتذ٘ ؽنًػذ  ٤يس نٓذ..١
 ٫ؾو ؿن إٔ يطدٌ قس تػري رب يينكٛز إصن زضدذ١ٺ ٜػذنش ٌٝؾٗٝذ ينينذطف
إي .٘ٝض ح ٜيننكط ش نطتذ٘ ز ٕٚدذس ..٣ٚيذٝؼ يؿذهٌ ٚسذس ٙيذص ٟتػذري..
تًو ؽنطسً ١ي٘ ب تت ت ضرن ڄ يؿدلڈ آخط ٜ ٫ينٓ..٘ٝ
ذذ أشنذط قذ ٛڄ ٫يٓٝنؿذ٘ َينٓذ  ٙإٔ أسذس أغذب ل ؾؿذٌ يذع ٚز ؿن ي ٛقذع
يٝؼ ؾكس ٕ حل ٚإظن ؾكس ٕ يكس قٚ ،١يٝؼ مث ١ب ض٠څ أخذط ٣أقذسم
تينبريڄ ٔ تًو يين٬ق ١يػطٜب ..١يكس نذ ٕ ينينػذ ٕ ؾذكشن َذٔ يًشكنذ١
٭ٚصن يهُٓٗ مل ٜهَ ْٛط٠ڄ قسٜكشن ضغِ ٫جنص ل يك تٌ ٫ ..ق ٛغذِ
َؿرتن ٫ٚ ١أس زٜح َنب زي ٫ٚ ١ؾينٛض بٛسس ٠ؽنكري أَ ٚنين ١يكشب ١أٚ
ين ٛذذذ ٪يػذذذطً ..ٟذذذ ٢يينهذذذؼ نذذ ٕ مثذذذْ ١ذذذٛعٷ َذذذٔ ينٓذذ ؾؼ  ٚيػذذذري٠
ؽنطنذذ ٫ ١ٝعنهذذٔ نبنٗ ذ  ،ينشذذس ٟؽنػذذنُط  ٚينب ذ  ٜٔيكذ ضر ؿن نذذٌ
ؾ.٤ٞ
ذذ ٚيهذٔ أدذب أضدذٛىَ ..ذٔ نذ ٕ .ذ َْٚ ٞذٔ يهذش١ٝ؟ نٝذـ
دڀُت آَ هلُ بٗص يؿهٌ ٚنٝـ َٴٓ ٝبٗص ٙينين غ ١نًٗ ؟
ذذذذ يكذذس يين ذ ن ذٌٷ َُٓٗ ذ زٚض  .ذ ْ ٚ ٞيهذذش ١ٝؿن أٚق ذ تٺ عنًؿذذ..١
ٜػذذنش ٌٝإشڄ تٛد ٝذ٘ٴ أق ذ بعڇ ٫تٗ ذ ّ ي ٛس ذسٺ ز ٕٚٯخذذط َ ..ذ إٕ أزَذذٔ ًذذ٢
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يؿذذط ل سنذذ ٢ؾذذينطْ بذ حلٓل ًٗٝذ ينذذسَري ،ٙيهٓٓذ نطٖٓذ  ٚ ٙتُٗٓ ذ ٙ
سذذشن ب تذذت ؾذذينبٝن٘ غذ سك١ڄ ٫غذذٓ ُٝذذس .ذذٓؼ يًڀٝذذـ ..يكذذس سنٳكذذطت
ؾكط ٚ ٙمشأظت َٓ٘ ٚيهٓ٘ بسٚضَٓ ٙينٗ َٔ يهن بذٚ ،١سنذ ٢أْذ٘ مل ٜكذِ
هل دٓ ظ..٠
ذذ  َٚأزض ى؟ قنٓٓتٴ يين٬ق ١بٓٝهُ ْكڀينت..
ذذ تًو سكٝك١څ غ ين ..١مل تهٔ مث ١دٓ ظ ٠٭ْٓ مل ْكطأ ذٔ  ٚسذس..٠
يكس ن ْت أخب ض ٙآْص ى ؿن .ط ٥س نٌ ٚ ،ّٜٛي ٛإٔ جمًؼ ع ٤ٺ أقِٝ
هل يينطؾٓ ز ٕٚأزْ ٢ؾوٚ ..ؿن ي ٛقع ؾكس ًُٓ بٛؾ تٗ َٓ٘ ٚسس ٙإش بذسأ
ٜنشذذسخ ذذٔ ي ٛذذ ١يرتَذذٌ ؿن ؽنك ذ ب٬ت ٜٚؿذذه ٛيٛسذذس٠ځ ًذذ ٢قذذؿش ت
.ط ٥س ..نين زت٘ ز َٚڄ ٜٓسل قسضٜٚ ٙطث ٞيٓؿػ٘ ٚسسٖ  َ ..ظيت أشنذط
قسَ ١ضب ل َٓ٘ ٚتينًٝكٗ إش ق يت  َٚأزض ْ أْ٘ مل رنٓل ينينػذ ١بٝسٜذ٘
ٚرنؿ ٞدجنٗ ؟ ؽنػه١ٓٝڂ ب.)١ً٥ ٬
أق بن يط س َٔ ٠مسذ ع تًذو ينؿ قذ ٌٝيهطٜٗذ ٚ ١يذيت نذٔ بٗذ
يطدٌ ً ٞؿن ظ ٜضت ٞيػذ بك ..١أْذ أمسذع ب ينذسضٜر قذٛت ڄ َػذ ٜطڄ يكذٛت
َينبٛز ٟيص ٟمل ٜهٔ ًٜ َ ٢بس٬َ ٚنذ ڄ ..قذٛت ڄ خ ؾنذ ڄ ْٚذٛضڄ نذ٬ٝ٦ڄ
ٜٓبينح َٔ غ ٖ ٝيكنًُ.١

***
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ذذ  23ذذ
ن ْذذت بهذذين ١أغذ بٝعڈ قذذس ْكهذذت ًذذ ٢يك ذ  ٞ٥٭خذذري يين قذذـ َذذع
يٓ ؾذذطٚ ،قذذس تٛقين ذتٴ خ٬هل ذ َعٜذذسڄ َذذٔ ينٗسٜذذس ت  ٚيكذذطع ًذذ ٢ب ذ ب،ٞ
ٚسن ٢ضد ٍ يؿط ٜ ١كنشُ ٕٛؽنٓعٍ ..يهٔ شيو نً٘ مل ذنسخ!
ٚقس ؿتٴ س ي١ڄ َٔ يرتق  ٚينشؿع يس  ١ُ٥نش ٍ جملطّ ٜؿينط ؿن
نٌ ث ْ ١ٝبكذطل حلكنذ ١نك يذ٘ ..ؽنذط ڂ ٠يٛسٝذس ٠يذيت طنذت بٗذ َهذ ٜكيت
َذذٌ ؽنكٗذذ٢
ن ْذذت بينذذس ذذس ٠أ ٜذ ّڈ ًذذ ٢شيذذو يًك ذ  ،٤سذذشن غذذنٛقؿ
يٓش ٌٝش ت قب ح ٚق ٍ زَ ٕٚكسَ ت
ذذذذ تكذذًت يب ضسذذ ١غذذٝس٠څ تػذذأٍ إٕ نٓذتٳ تينذذٝـٴ ؿن حلذ ضٚ ،٠سذذشن
أدبنٗ ب ٱدن ل ق يت إْٗ  ٫تطغ ؿن حلسٜح إيٝذو ٚنًؿذن بإضغذ ٍ
ضغ ي١ٺ قكري٠ٺ ًطد١ٺ إيٝو..
ذذ ٖٞ َٚ؟..
خطدت يهًُ ت ببـن٤ٺ َٔ ؾِ يؿ ل يؿكري ؽنصٍٖٛ
ذذ ق يت إْو غ ضمٷ ٚيلٚ ،إْٗ ْ زَ١څ ً ٢ينينطف ًٝو..
ذذ َ ٖص ٙينؿ ٖ١؟..
ذذذذذ ثذذذِ إْٗذ ذ غذذذًُت يػذذذُ  ١يطدذ ذٌڈ غًذذذٝلن يكذذذٛت قذ ذ ٬٥ڄ
يٮغـ ،غٓٓؿط يهن ل نُ ٖ..ٛ
ذذ  ٫دٌُ إيَ ٞعٜسڄ َذٔ ٖذص ٙيطغذ  ..ٌ٥أٚي٦ذو يبؿذط يٝػذٛ
َطغٛب ڄ بِٗ..
ثِ إْ َهٝتٴ غ ڄ ؿن طقذ ٞيبذ ضزٖ ..هذص إشڄ! بٗذص ٙيبػذ ١
غًُ ٚ ٛغنػًُ .. ٛبنػذُتٴ ب ضتٝذ ح إش تٛقينذتٴ يًٖٛذ ١إٔ ٜػذنينٌُ ٫ثٓذ ٕ
يينٓـ أ. ٚطعن ١نس!ٟ
142

ثِ غ بت ذ أخبذ ضِٖ ٚأقذ ٛتِٗ أغذ بٝع سٜذس ڄ ٠ثكًٝذ ١سنذ ٢بذسأت
أتػ  ،ٍ٤إصن إٔ قطأتٴ ْبأ خڀب ١ؽنُجً ١يطمس ْ ٢ً ١ٝؾط أ ُذ ٍ ظٚدٗذ
يط سٌ! ٚإشڄ ؾكس ٴطڇف يػب ٫ ..ثٓذ ٕ غ ضقذ ٕ ؿن حلذ ٚؿن ينؿ قذٌٝ
يسقٝكذذ ١يط ٥ينذذ ١ڀذذـن ؽنػذذنكبٌ يكط ٜذ ٚ ،سذذشن ٜػذذٛز حل ذ  ٚيٛؾ ذ م
رننؿذذ ٞذذ٬فٴ  ٚؽنؿ ذ طٴ يػذذًب ٫ ..١ٝبذذأؽ ،ؾًنٴٓٵؿذذط يط ٜ ٚذ١ڂ ْ قك ذ١ڄ،
ٚسن ٢ذنشن شيو يٛقت ئ أ ٝس ؽندڀٛفن..
ثِ إْ ضأٜتٴ ْٗ ٍ ..أخريڄ تنٗ !
ٳبٳطت بٗس٤ٚٺ ٚتج قذٌ حلذ ضَ ٠ذٔ ْ قذٝنٗ ز ٕٚإٔ تط ْذ ..ٞخؿذل قًذيب
بينٓذ ذـٺ ذذذس ٠زقذذذ ٥ل سنذذذ ٢مسينذذذت قذذذٛت نذذذطب ت٘ زَ ٕٚب يػذذذٚ ..١ضغذذذِ
نڀط ب َ ٞنٓت ق زضڄ ً ٢إظ س ٗٓ ٝ ١ؿن يج ْٞ ٛيككري ٠ييت
غنػطقٗ بٛضٖ ..
ن ْت َينكذٛز ٠يؿذينط طنؿذ ٞب غذرتخ ٺٚ ٤بذبـن ٤نذ َطأ ٺ ٠س َذٌ زٕٚ
إٔ تكنٗط ً ٗٝٓٝ ٢أ ٟآث ضڈ يًكًل أ ٚيهةبنٗذ ؽنيننذ ز ٫ٚ ..٠سٳُٳذٌٳ ٚدٗٴٗذ
تذذأثريٳ ذذ٬ف يين قذذـ ،بذذٌ غُطٖذ ضنذذ ٢حلَ ٛذذٌ يينُٝذذل .ذ ضف إش
ػنًت ؿن أسؿ  ٗ٥حلكٝك١ځ يٛسٝس٠ځ ؿن س ٝتٗ .
ٚنذذينتٵ ض سذذ١ځ ٜذذذسٖ ًذذ ٢قنٗطٖذذ ؿن ذذذسّ ضتٝذذ حٚ ،بذذذست ؾذذذسٜس٠
 ٚ ٍ ُ.يبػ  ١إش غٝڀطت ٖطَ ْٛت حلٌُ ًٚ ٢دٗٗ يط ٥ل ؾذ ظز ز
مسٓ١ڄ ٚؾشٛب ڄ ٚقؿ ..٤
ؿذَ ١ذٔ ٭ ُذ مٚ ،مل أزضى آْ٦ذصٺ أْٗذ
يكس ٖعت تًو يجذْٞ ٛ
غنػري س ٝت ٞإصن ٭بس ..سشن ذستٴ إصن ؽنٓذعٍ نٓذتٴ َٗن دذ ڄ ذ دعڄ ذٔ
ت ث ْٝذ ڄ ١إصن يػذڀٛض يكسعنذ١
ًٛ.ؽ أ ٚيذنؿهري بٗذسٖٚ ،٤ٚهذص .ذأ ٴ
حل ٥ط ٠ؽنُعٳق١
ًذذ ٢سذذشن غذذطٚ ٠دًذذؼ أَ ذ َ ٞض مسذ ڄ ًذذٚ ٢دٗذذ٘
{{ يٝذذ ّٛز ُٖ ذ
يؿُين ٞيٛغ ِٝتينذبري ڄ دذس ٜڄ َنكذٓين ڄ هلذسٚ ،٤ٚيهٓذ٘ نذ ٕ ٜػًذَ ٞذٔ
يس خٌ
143

ذذ ب ت يع َ ڄ ً ٓٝإٔ ْنشسخ..
ذذ ٔ َ ش ؟
ذذ ق ضس .. ٝمل تٛز ٜٔسك ڄ يهن ب١؟  ٌٖٚغنهٖ ٕٛذصَٓٗ ٙنذو؟
بنػِ بنهًـ).
ذذ يكس ننبتٴ يككل يككري ٠أ  َ ٛڄ ١ًٜٛڄ قبٌ إٔ أق بًو! ٚقذس
ينك ٓٝأَ ٍٚط ٠ٺ ؿن يٓ ز ٟ٭زب ،ٞيص ٜؿ د ٦غ ٪يو!
ذذ يهٓٓ َ سْ ؿن ؽن نذٖ ..ٞذٌ ًٜذعّ ؾينذ٬ڄ إٔ ٜهذ ٕٛؿن َٓعيٓذ
ضٕ ٝ٥ ٚ؟ ٚؽن ش ؟
ذذ ٚإش ڄ ؾًنيننعٍ يينٌُ ٭زب ..ٞيٝؼ يػ ٪يو د ٛلٷ َكٓع.
ت يندًذ ٞذٔ ٖٜ ٛذ ٺ ١ذ بطٚ ،٠أَذ أْذ ؾٗذصٙ
و أْذ ٹ
ذذ َٔ يػذٌٗ ًٝذ ٹ
سطؾيت َٚكسضٴ ضظق..ٞ
ذذ ٖ !١ٜ ٛأْت تكط ً ٢ينكً َٔ ٌٝؾأْٚ ٞضغب ت..ٞ
ذذ ننيب نُ تؿ ٥شن إش ڄٚ ،يًكط  ٤حلهِ ب ٢ً .. ٓٓٝؾطض أْوٹ
غنٴكط٥شن..
ذذ نـ ٔ غنؿع ظ ٟز..ٌ٥ ٕٚ
ذذذذ ٚيهذذٔ يٓنب سذذح ؿن ينؿ قذذ ..ٌٝمثذذ ١زق ذ ٥ل نذذجري ٠ؿن س ٝتٹٓ ذ
ٚقكنٹٓ يػطٜب ١أٚزٴ غنينُ يځٗ ؿن ننيب ،بٌ  ٚقس ؾينًتٖ ..ص ٙينؿ قٌٝ
ًَهٚ ٞسس ٫ٚ ،ٟأٚز قط ٤تٗ َهذطض٠ڄ ؿن نن ب تذو ..سنذٚ ٢إٕ بكٝذتٵ
سبٝػ ١٭زض ز..
ذذذذ ٫سكن ذتٴ شيذذو ب يؿينذذٌ ..أْذذت  ٫تهنؿذذ ٞب غذذنينُ ٍ قكذذ ١س ٝتٓ ذ
ؽنؿرتن ١ز ٕٚإشْ ٞؿن سٜسٺ َٔ قككو ،بٌ ٚدطٸّ ً ٞؾينذٌ يؿذ٤ٞ
ش ت٘ٚ ..يػتٴ أؾِٗ نٝـ دطَ َٔ غنينُ ٍ ك ض ٠خرب ت ٚ ٞضبٞ
ؿن ننيبٚ ،مل ته ٕٛقكنٓ ؽنؿرتن ١سك ڄ يو ٚسسى..
ري َذٔ يڀط ٥ذـ  ٚ٭سذس خ
ذذ مث ١س ٜٷس َذٔ يينبذ ض ت قًٝذتٚ ،نذج ٷ
ٚقينت ٚقس غنينًُنٴٗ قبًوٹٖ ..ص نٌ َ ؿن ٭َط..
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ذذ ْينِ ..يكس بسأتٵ قٛض٠ڂ تًو ١ًُٝ.ٹ ٭ْ ْ ١ٝؽنػنٗرت ٠تكنٗط َذط ض ڄ
ؿن أ ُ ي ذ و ..ؽنذذطأ٠ڂ يػذذڀش ١ٝيذذيت تينؿذذل ٭نذذ ٚ ٤ ٛيكنٗذذٛض  ٚؽن٬بذذؼ
يجُٚ ١ٓٝإْؿ م ثط ٠ٚأب ! ٗٝأْ يػت ػنك  ٤نُ تيننكسٚ ،يهٔ قٛضتٞ
يٝػت سك ڄ دنهذطٚ ٙسذسى ..إٕ ًذ ٢يٓذ ؽ إٔ تػذُع نذصيو قذٛتٞ
ٚد ْيب َٔ حله ..١ٜ
ٖٓ نذطل ؽنٓهذس ٠غ نذب ڄ ْٗٚذض ..أظ ح يهطغذ ٞبكسَذ٘ ٚقذ ح
بينكب١ٝ
ذذ ًٝوٹ يًينٓ ..١يكس تعٚدتٴ َطأ٠ڄ ٓٝس٠ڄ أْ ْ١ٝڄ  ٫تؿهط إ ٫ؿن ش تٗ
ؽننهدُ!١
ت َذٔ دط ٗ٥ذ بذ يكنًِ يؿذسٜس..
ؾ دأت ثٛضتذ٘ غذري ؽننٛقينذٚ ١ؾذينط ٴ
ن يين زٜ ٠ٴػ ٤ٴ ؾُٗ ٞز ٕٚإٔ أن ٕٛق زض٠ڄ ً ٢يسؾ ع ٔ ْؿػذٚ ..ٞقذس
تهطض ٖص يكنًِ ؿن س ٝتَ ٞط تٺ سٜس٠ڄ ٚنإٔ س ٝت َ ٞتؿنأ تنهطض
ز ٥ط٠ڄ ؿن ز٥ ٚط ٚ ..١ٝ٥ ْٗ ٫يهٓ َع شيو  ٫أ نعّ ينػً ِٝب ٭َط ي ٛقع
٫ ٚغنػ..ّ٬
َٔ ٯٕ ؾك س ڄ غٓنٓ ؾؼ ً ٢يٓ ٛزض ييت تكع يٓ  ٢ً ٚ ،تؿ قٌٝ
ضس٬تٓذ ٚغذذٗط تٓ َٚين ضؾٓ ذ  ..قذذس ٜكنٗذذط شيذذو نًذذ٘ َهذذطض ڄ ؿن ننبٓ ذ
بڀطمڈ َنب ٚ ،١ٜٓغٝشذ َٔ ٯٕ ؾك س ڄ  ٚسسٴْ ذٔ ٯخذط أؾهذ ضٳٙ
ٚتأَ٬ت٘ خؿ ١ٝإٔ تٴػطم! ٜ ..هل َٔ س٠ ٝٺ ذٝب١ٺ مل ْػعٳ إي! ٗٝ
ٖٚهص دٛيت ب ينسضٜر س ٝتٓ ي ١ٖٝ٬ؽنً ١٦ٝب حلؿ٬ت  ٚ٭غذؿ ض
 ٚيؿٗط ٠إصن س ٝٺ ٠عنًٖ٪ذ يكًذل ٜٚػذٛزٖ ينذٛتطٖ ..ذ ٛش دنذٛؽ سذٛيٞ
َنشؿذع ڄ كذب ٝڄ نًُذ ُْٗهذتٴ ؿن يهن بذٚ ،١رنٝذٌ يذ ٞأْذ٘ رنذنًؼٴ
يٓكنذطٳ يًكذذؿش تَٚ ،ذذع شيذذو ٜذذأب ٢قذذط  ٠٤قككذذ ٞسذذشن أ ً ذ ضأٜذذ٘ إش
ٜطؾض  ٫رت ف ًٓ ڄ ضنٖٛبيت..
ثِ إْ تن٘ ؿن يكن ّ٬بينس َٓنكـ يً ٌٝؿن غطؾ ١ؽنهنبَٓ ١شٓ ٝڄ
ًسٚزب ڄ ً ٢ؽنهن ٜكً قؿش ت عڀٛفن ضٜ ٚيت ٭ٚصن..
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 ٫أْػ ٢ؿن س ٝت ٞشيو ينينبريٴ ٭ ثِٝٴ ؽنٗن ز! ن ٕ ٜكً يكؿش ت
قًكذذ ڄ ًذذ ٢ذذذ ڈٌ بينكذذبً ٚ ،١ٝذذٚ ٢دٗذذ٘ َذذع ٜٷر َذذٔ يػهذذ  ٚذذٛف
٥ؿ ١ؽنُػذه ١بذ ؽندڀٛفن
 ٚيصٖ ..ٍٛض ح ٜكطأ ٚؾؿن  ٙتط ؿ ٕ ٜٚسٙ
تطتينس ..نٓت قس ؾنكست٘ ي٬ٝڄ ؿن ؽندسع ؾٗبڀتٴ ج ڄ ٓ٘..
ٖٓ أْطت ؽنهنب١ځ ق ١ً٥ڄ
ذذ يهٓو ضؾهتٳ بإقط ضڈ قط  ٠٤قكك..ٞ
ٖٓ ْنؿض َٔ ق ٠ٛؽنؿ دأٚ ٠ؾش ٚدٗ٘ سن ٢خًن٘ َٛؾه ڄ ًذ٢
ت ؾننكذع يٛدذ٘ ،ثذِ ْڀذل بًٗذذ ٺ ١غذذري
يػٝذ ل ذٔ يذ ..ٞ ٛتًينذجِ حلكنذ ٺ
َكٓين١
ذذ ٜٓبػ ٞينأنس َٔ إٔ تؿ ق ٌٝس ٝتٓ
ٖص ٙيكؿش ت.

ق ٫ ١تكنٗط يًينًٔ ً٢

ذذ سن ٢أْت غري َ َٔ٪بٗص ٙحلذ ١يػطٜب !١أْتٳ َٔ ْؿذط ؾينذ٬ڄ أزم
ينؿ ق !ٌٝسن ٢أْ أقذطأ ؿن بينذض ننبذو أؾهذ ض ڄ ٚتذأَ٬تٺ غذبل إٔ
ضززتٗ ًٝو دت ن ٤ٛيكُط ..تًو هلُػ ت ييت ٜنب زهل قًب سبٝذبشن
ؿن يكن !ّ٬قطأتٴٗ ً ٢أٚض قو ،ؾهٝـ ط ٢ً ٩تٗ َٞ؟
ذذ إٕ شيو ٖط ٜٓ ..٤بػ ٞينأنس ٚشيو نٌ َ ؿن ٭َط..
ق ٍ ٖص َٚه ٢بػط  ١ب ُٓٝؾػطتٴ ؾُ ٞشٖذ٫ٛڄْ ٚ ،ينكذس س دبذ ٟ
ؿن زٖؿ١ٺ أخطغن ..
أَ ّ شيو ؽنٛقـ يينذٚ ٝدستٴ ش تذَ ٞطغُذ١ڄ ًذَ ٢ط دينذ ١غنٝذع
٫سنُ ٫ت ٌٖ ..ذنذ  ٍٚظٚدذ ٞببػذ ١ٺ غذطق١ځ بينذضڇ أؾهذ ضٟ؟ ..أّ إٔ
حلػس  ٚيػريٜ ٠سؾين ْ٘ ٫غرت م يٓكنط إصن غڀٛضٟ؟ أّ أْذ٘ ؾينذ٬ڄ ٜ ٫جذل
بٞ؟..
ؾًنينكؿ ٞأٜنٗ يط ٜح جملٓ ١ْٛبٗس ٤ٚبٝنٓ يه شلٚ ..يرتقك ٞأٜنٗ
يؿذذ ٝشن ؽنًينْٛذذ ١ؿن ظٜ ٚذ عذذس ٓ ؽنكنًذذِ ..يكذذس زقذذت غذ  ١حلكٝكذذ١
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ٚغڀينت مشؼٷ ًطق١څ ً ٢دًٝذس أن شٜذ
تٓؿػٓ ٖ }}.

يٛؾذ م ٚأٖٚذ ّ حلذ

يذيت

سذذشن ٚنذذينتٴ يٛضٜك ذ ت يكذذؿط  ٤ؽنُعقذذ ١نٓذذت أضتينذذس إش قذذسَن
 ٚقينٝذذ ١يكذذؿش ت ٚغذذطزٖ حلځ ذطٵؿن ؽنؿ ذ د ٧ينؿ قذذ ٌٝينٓ ذ ؾؼ ؿذذٞ
 ٚحلطل ٭زب ١ٝبشن ؾدكشن َٔ أؾس يبؿط سػ غ١ٝڄ ٚقًك ڄ..
يهذذٓ ؾذذينطتٴ نذذصيو بٹدٳذسٳضڈ ن يؿذ أ ٓذذس قذذط  ٠٤ؽنكڀذذع ٭خذذري
٫ٚغ ُٝيػڀٛضٳ ٭ضبين١ځ يٓٗ  ١ٝ٥إش تُٖٛتٴ يًشكن ١أْ قطأتٴٗ ؿن َه ٕڈ
َ ٚب حلطف ي ٛسس ..شيو يؿذينٛض ؽنط ذ دنن سٓذ سذشن ْؿذينط بنهذط ض
حلكن١ٺ َ أَٛ ٚقـٺ سسخ يٓ ؿن ؽن ن..ٞ
بينذذس إٔ كذذطتٴ ش نطتذذ ٞخًكذتٴ إصن إٔ ٖذذص ٙيػذذڀٛض ٭ضبينذذ ١ذذٔ
يؿذذ ٝشن ٚغذذكٛفن ٭قٓينذذٚ ١نؿذذـ سكٝكذذ ١ؽنؿ ذ ط َٓػذذٛخ١څ ب ذ حلطف
ي ٛسس ؿن إسس ٣ض ٜ ٚت يػينس ٟؽننأخط..٠
إشڄ ؾطضن غنين ض َٳجٳً ٞ٭ ً ٢بينض ؽنكذ ع ذذذ ٚبذ ٭سطْ ٣ٳػٳذذٳ ذذذ َذٔ
ظٚدنذذ٘ يذذيت ؽن ذ أْهذذط َٖٛبنٗ ذ  ..ثذذِ تذذصنطتٴ َؿينُ ذ ڄ ب ذ يػِ  ٚ٭غذذ٢
َك ذ بًيت ٭ٚصن َذذع قذذب ح  ٚيذذيت ز ذذت ؾ ٗٝذ إٔ يػذذينس ٟغذذنين ٕ َذذط ضڄ
بهنذ ذ لٺ ؾذذذب ل ٱجنذ ذ ظ بينذ ذضڈ َذذذٔ ض ٜ ٚتذذذ٘ ..ؾ ينينذذذس ٌٜؽنعَذذذع إشڄ ًذذذ٢
ؽندڀذذٛفن يٓ ذ قل ٖذذ ٛيذذٝؼ ٭ ٍٚأ ٚ٭خذذري! ..يًينٓذذ ..!١يؿذذدل يذذصٟ
بستٴ٘ زٖطڄ ٜصٚل ضٜٚسڄ ضٜٚسڄ ننُج ٍ يجًر دت مشؼ حلكٝك!١

***
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ذذ  24ذذ
ثذذِ إْذ هؿذتٴ ًذذ ٢قذذط ٠٤ٺ غذذطٜين ١يطٜ ٚذ ت ٭زٜذ يط سذذٌ  ٚيذذيت
نكذذستٴ أْ ذ سؿكننٗ ذ ذذٔ قنٗذذط قً ذ ٚ ،يهٓٗ ذ يهجطتٗ ذ كذذ١ٝڅ ًذذ٢
يص نط ..٠مل أؾأ َك ضس ١ضٚس ٞب يػب حلكٝكذٚ ،ٞيهذٓ أضزت ؿن
ي ٛقع غنذ ٤٬قنب غ تٺ) َين.١ٓٝ
مل ذن يؿ حللن طن َ ڄ سٝح إٔ َينكنذِ تذط خ يطٝ٥ ٚذ ١ؽنػُذٛض ٠قذس
ر تسَريُ ٙسڄ ..إصن إٔ ٖنسٜت إصن قك١ٺ َبهط٠ٺ نٓت قذس ْػذٝنٗ َذٔ
إسس ٣جمُ ٛت٘ يككك ١ٝ٭ٚصن ٔ ٬ق ١بٓ١ٺ بأب. ٗٝ
ن ْذذت ٫بٓذذ ١غنًٝذذ ١يينٝذذٓشن قُطٜذذ ١يٛدذذ٘ ز ُ٥ذذ ١يهذذشو  ٚهلذذعض،
ٚيهٓٗذ ؾ ضغ ذ١څ طن َ ذ ڄ َذذٔ يذذس خٌ نكؿذذط ٠قذذسؾَ ٫ ..١ؿ ذ ط إْػ ذ ْ١ٝ
يبنذذ ٫ ..١س ذ أ ٚتين ذ ـ  ٫ٚسنذذ ٢نط ٖٝذذ ..١سك ذٌٷ أدذذطزٷ َذذٔ يَ٬ب ذ ٠٫
ب يين مل  ٚٯخطٚ ٜٔسن ٢ب يٓؿؼ ..طن َ ڄ نُ تٓؿػٌ يكڀ ١ؽنسيًذ ١بًشذؼ
ؾط  ٗ٥ؾنهٝل  ٗٝٓٝإصن زضد ١ٱغ٬م..
ثذذِ تنذذصنط ٫بٓذذ ٚ ١يذذسٖ يجذذطٟٳ ش ٟيينٝذذٓشن يعضق ذ  ٜٔٚيؿذذ٫ٛشٜنشن
قكريت ٞيٓكنط ٚدًس ٙيؿ س يب ضز ش ٟ٭ٚضز ٠يعضق  ٚ ٤يص ٟذع ٔ
ذ  ٙبٓنذذ٘ ٚأًُٖذذٗ طن َذ ڄٓ ٫ ..ذ م  َٓ ٫ٚقؿذ ت  ٫ٚسنذذ٢
إقنٗذ ض حلذ
خ٬ؾ ذ ت ..ن ْذذت غذذري َطٝ٥ذذ ..١دًػذذت ٫بٓذذ ١يب نٝذذ ١ن ْذذ يٓ ؾذذص٠
تنذذصنط ٚد ذ  ٍٚبج ذ ڄ تؿػذذري غذذب ؾؿذذٌ ٬ق تٗ ذ  ٚسذذس٠ڄ تًذذ ٛ٭خذذط٣
ٚتينع ٚشيو إصن ْؿأتٗ ..
يكس نُس ق س يط ١ٜ ٚيٓ قك ١إشڄ ًذ ٢ذ ضل ظٚدنذ٘ ٚس ٝتٗذ
ؿن أزب٘ ٖٓ ..ضأٜتٴ ْؿػ ٞأغطع ب  ٙؽنكٗذ ٢ش تذ٘  ٚؽنٓهذس ٠ش تٗذ ٭ جذط
ًذذذ ٢يٓ قذذذس حلػذذذ ٚ ) ٝيذذذص ٟبذذذس نذذذإٔ يذذذعَٔ ْػذذذٖٓ ٘ٝذ ذ ىٚ .قذذذس
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شنطت ْكنطت٘ بٓكنط ٠يػٝس ضبٝذعْ ،كنذط٠ځ َذٔ نذ ٕ ٜٓنكنطْذٜٚ ٞنذٛقين
َٓص زٖطْ ..كنط ٠يؿِٗ  ٚينينذ ـ ٭ظيذ ٞؽنكطْٚذ ١ب بنػذ َ١ٺ غذ خط ..٠يكذس
أق بنٓ غنٝين ڄ يينٓ ١يط سٌ
ذذ ٜبس ٚإٔ جو قس ضتڀِ ث ْ١ٝڄ بصيو حل ٥ـن ش ت٘ َٚ ..بذ ٍ يؿذينط
ؽنؿينح ٚإ ٬م يًش١ٝ؟..
ثِ إْ٘ ْڀًل ضزڄ ً ٢غ ٪يٞ
ذذ ب يڀبع غنؿ ز يط ٞ٥ ٚبػع ض َٔ ٠س ٝتذ٘ يعٚدٝذ ..١ؿن ي ٛقذع ؾكذس
سهت ض ٜ ٚت٘ ٭ٚصن بؿهٌڈ أ ٚبةخط ٔ ٬قنُٗ يؿذٗري ٠ؽنهذڀطب..١
نٝـ ضزٖ أ  َ ٛڄ ثِ نٝـ خ ل أًَذ٘ بؿذس ..٠يكذس ننٳذ ٳ ذٔ سٝذ ٠
ؽنؿذ ذ ٖري ًٚذذذسث ٞيٓينُذذذ ٚ ١حلؿذذذ٬ت  ٚ٭نذذذٚ ٤ ٛأغذذذؿ ضُٖ يؿذذذٗري٠
ٚخ٬ؾ تُٗ يين قؿ.١
يكذذذس ن ْذذذ أؾذذذٗط ظٚدذذذشن ؿن يٛغذذذـن كذذذسڄ نذذذ َ٬ڄ ..يعٚدذذذ ٕ
يٛغذذذ ٕ ُٝيذذذصن ٕ ٝؽنٖٛٛبذذ ٕ قذ ذ سب ؽنك يذذ  ٚيجذذذط  ٤ؽنؿذذ د ٧سنذذذ٢
أقبشت أخب ضُٖ ً ٢يػ ٕ نٌ َٔ ٜٗنِ ..يكس دػس دكلٳ سًِ نذٌ
ْ ؾ ٧إش أمثطت ؽنٖٛب ١ؿن س ينُٗ َ ٫ڄ ٚؾٗط..٠
ذذذذ إشڄ ؾكذذس قنذذٌ يػذذينس ٟدذذت ٭نذذ ٤ ٛؼنػذذ ١ؿذذط َذ ڄ ن ًَذذ١
بؿهٌ تًو يعدن ١يؿٗري!٠
ذذذذذ ٚسنذذذ ٢سذذذشن زخًذذذت ظٚدنذذذ٘ ؽنكذذ ٚبذذ ت ٖذذذَ ٛذذذسَٓ ڄ مل تؿ ضقذذذ٘
٭نٚ ،٤ ٛغؿط ي٘ يكط  ٤نٌ ظ٫ت٘ٚ ..سنذ ٢سذشن تطَذٌ بذ ت أؾذٗط أضَذٌڈ
ؿن ٭ٚغذ فن ٭زبٝذذَٚ .١ذ ظيذذت أشنذذط نذذٌ ؽنكذ ب٬ت يذذيت أزصن بٗذ ذذٔ
سعْذذ٘ ٚؾكذذس ٙسنذذ ٢إْذذ٘ غذذ صن ًذذَ ٢ذذ أ نكذذس ؿن إ يذذ ١يذذصقٔ ٚإقنٗذذ ض
يهةب ..١يكس ْؿط خرب تطًَ٘ ؿن نٌ ًڀذً ٚ ١ذ ٢قذؿش ت نذٌ جمًذ١
سنذذ ٢تأنذذستٴ َذذٔ أْذذ٘ ن ذ ٕ ٜػذذنُنع ب ٭نذذٜٚ ٤ ٛيننكذذط يذذسَٛع ٚنذذٌ
قڀط٠ٺ َٔ يؿٗط ٠إصن يطَل ٭خري.
ْػُػتٴ ُسڄ ؿن تًو ٭ ّ ٜؿن أخب ض ؽن نذٚ ٞقذط  ٠٤يهنذ نذٞ
أ ٓذذذ دذذذذس ٜت حل نذذذذط يذذذذيت ب تذذذذت تػذذذذب يذذذذ ٞس يذذذذَ ١ذذذذٔ هلٝذذ ذ ز
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٫ ٚنڀط ل ..ن ْت سبٝذبيت تكڀذٔ ٯٕ ًذ ٢بينذس بهذينَ ١بذ ٕ َذ ٚؿن
أسؿ  ٗ٥ؿٌ ضدٌڈ آخط ..ن ْت سبً ٢بؿؿً ٚ ٞذع.ٟ
ثِ أخربْ ٞتٛؾٝل ذذ ضغِ دصٜط ٟي٘ ذذ برب ًبٗ يًڀ٬م إش مل تيننعّ
يينٛز ٠إصن ظٚدٗ ؿن ًٝر..
نٓت قس أٜكٓت سذشن ضأٜنٴٗذ ثذْٞ ٛٳ َينذس ٚتٺ ؿن حلذ ض ٠أْذ نذٝينت
ؾطقيت يٛسٝس ٠ؿن يػين ز ..٠أزضنت إش ضأٜذتٴ دػذسٖ حل َذٌ ؽنهذٛض
 ٚيص ٟظز ز غط ب١ڄ ُ َه ٢أْ يڀدتٴ س ٝتٚ ٞؾٖٛنٗ .
ضسذذت أؾه ذط دذذس ٜڄ ؿن يك  ٗ٥ذ ذذذذ ضغذذِ ؾكن ذذ ١ؾهذذط ٠ينذذٛزز َ٫ذذطأ٠ٺ
َنعٚد ١ذذ ٚأ ْ ٌٝؿػ ٞض نين ڄ ٓس قسَ ٗٝب ن ٝڄ َٚيننصضڄ..
ثِ أځْٵْٗ ٢ؿػ ٞعّڈ ٚأ نعّ يكب ٍٛبنين غيت ٭بس ..١ٜشيو ٖ ٛيذجُٔ
يبذ ٖلن يذصٜٓ ٟبػذ ٞإٔ أزؾينذذ٘ يكذ  ٤دذب ٚتذذطززٚ ٟنذينؿ ..ٞأْذ يڀطٜذذس
 ٚؽنًين ٕٛإصن ٭بس..
{{ ي ّٛٝقرتبتٴ َٓذ٘ غ نذب١ڄ ٚبٝذس ٟإسذس ٣جمُ ٛتذ٘ يكككذ،١ٝ
ٚبكينٛب ١ب يػ ١أَػهتٴ ْؿػْ٫ ٔ ٞؿذ ضٚ ،أخصت أقطأ ً ٘ٝبكٛتٺ
َهبٛت ن ْت تػري أسصٜنٗ َٚع دٗ ًٝذ ١يٝذً ّٛذٚ ٢قذع سطنذ١
يػٝذذٚ ّٛتبذذسٍ يڀكذذؼ ٖٚبذذٛل يذذط .. ٜتهذذشو نذذشهنٗ هلػذذنري١ٜ
يؿ قينذًَ ١كٝذ١ڄ بطأغذٗ إ صن يذذٛض  ٤ؾذ غط٠ڄ ؾ ٖذ ينبذس ٚنإسذذس ٣بذذس ت
ب خٛؽ ؽنٗٚٛغ ت أثٓ  ٤يڀكؼ يسَ ..ٟٛنصيو تبسٍ أٚؾشنٗ ؽنً١ْٛ
ٚقبين تٗ َٚكن٬تٗ ْٚكن ض تٗ يؿُػ ١ٝذذ سن ٢ي٬ٝڄ ذذ بن ٛتطڈ غذطٜع ٜبينذح
ً ٢يس ٚض  ٚيكس ع.
ثِ إْٗ تٛقًت بين٬ق تٗ إصن سذع َينطضڈ يينطض يٛس تٗ يڀؿٛي١ٝ
ي ؿ ؾً ١ضطنذت ًذ ٢دسض ْذ٘ يٛس تٗذ يينُ٬قذً ٚ ١ذ ٢ؾط غ تٗذ تٓذ ثطت
جمُ١ ٛڅ َٔ ؽنطبين ت  ٚيس٥ ٚط ؽنً ٚ ١ْٛڀٛفن ؽن  ٚ ١ً٥ييت ٚقـ أَ َٗ
يٓكن ض ٠س ٥ط ٜٔدع ٔ ٜٔينينًٝل ..سسٳدنٵِٗ بٓكنط ت تٗسٜسٺ ن يككط
سنذٜ ٢بذذس ٚإ ذذ بِٗٚ ،أَذ َذذٔ عنذنينض أٜ ٚبذذس ٟسذريٚ ٠شٖذذ٫ٛڄ ؾرتَٝذذ٘
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بٓكنط ٠سنك ضڈ ٚتكصف ب٘ ؿن أت ٕٛيينٓنٗ ٭ظيٚ ١ٝتٓبص ٙنذ ٌٖڈ َٓشـن أٚ
س غسٺ ي..ِٝ٦
ٚذنريْ ٞيبشذح ذٔ يػذب يذصَ ٟذٔ أدًذ٘ ٖذس بينذض يٓػذ٠ٛ
ذذسعن ت ؽنٖٛبذذ ١ن ذ َط ت يذذسَ ؽ يًكنٗذذٛض ضنكنٗذذط يين ذ ضف يؿًٝػذذٛف
يين مل ؽنٖٛٛل ..أْ ٟؿعڈ دنٓ َٔ ٘ٓٝيين ٖص يسٚض؟ أٖ ٞضٜؿذ ١ذ ٚٚؽڈ
أخطٜ ١ًَْٛ ٣ينًكٓٗ ؾٛم يطأؽ ١ًُٝ.؟ أ٤٬ ٚٷ نجٝـٷ  ٫يًٛد٘ ٚإظن
يًطٚح ؽنٗعٚظ ٠يهشً ١ت ٔ٦دت  ٚأ ٠يؿينٛض ب يٓكل؟)
ذذذذ  ٫أؾٗذذِ دذذس ٣ٚقذذط  ٠٤قذذؿش تٺ ن ًَذذَ ١ذذٔ قكذذيت ًذذ ٢أمسذ ع
ن تبٗ ب يص ت؟..
ذذ بٌ تؿِٗ طن َ ڄ ..يكس بًؼ يػ ٌٝيعب ..٢يكذس بذصيتٳ أقكذ ٢دٗذسى
يًنينطٜض ب ٚ ٞيػدط .. َ ١ٜنٝـ تُٖٛت أْ  ٫أتينطف ً ٢ش ت ٞؿن
أْج ى يهشً ١يؿ قين ١ؽنع ١ٜٓب يطٜـ  ٚييت  ٫تؿنأ تكنٗط ؿن ننبو ..إٕ
ن ٕ ٖص ضأٜو ب ٞؾًِ  ٫دنؿلن ب٘ يٓؿػذو أ٫ٚڄ ٚيٹذِٳ تذعٚدن ث ْٝذ ڄ؟..
ٚؽن ذ ش ذذس يذذص٠ڄ ْٚؿذذ٠ٛڄ ؿن إش٫يذذ ٞأَ ذ ّ يٓ ذ ؽ ٚإب٬غٗذذِ ضأٜذذو بذذ ٞأ٫ٚڄ
بأٍٚ؟..
نٓت أقٚ ٝأَٮ يسْ ٝغهب ڄ ٚبك ق ڄٚ ..قس غنػطقن٘ ثٕ ٛڈ طن يو
ؾْ ٗٝؿػ٘ ثِ أد ب بربٚزٺ ٚدؿ ٤
ذذذذ  َٚذ ؽن ذ ْع ؿن إٔ أغذذنًِٗ َٓ ذوٹ ذذس ٠ؾذذدٛمڈ يط ٜ ٚذ ت ٞبنً ْٛتذذو
ٚتكًب ت َع دو؟..
ذذ ٚيهٓو  ٫تػنًِٗ! أْت تعٜـ ٚتڀينٔ ٚتهصل ٚتػدط ..أْت َٔ
أسـن يٓ ؽ يص ٜٔطؾنِٗ ؿن س ٝت ..ٞؽن ش ٜكًكو ٜٚنينػو أْو تعٚدت
َطأ٠ڄ أشنٚ ٢أغنٌ ٚأثطَٓ ٣و ضنط سٌ؟ َذطأ٠ڄ ٜؿع ذو خ ٝهلذ  ٚكًذٗ
ْٚكنط تٗ ذ ؾُ ذ تؿنذذأ تڀينذذٔ بطٚسٗ ذ هل ُ٥ذذٜٚ ١ڀ ذ ضزى خ ٝهل ذ ن يكنذذٌ
يڀ ٌٜٛأ ٚيؿب ؟..
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ْكنط ْ سٝيت قًك ڄ ٚقس ڂينٓت نط َن٘ ..ثِ إْ٘ أد ب
نٝل ٘ٝٓٝ

بذنشؿلنٺ ٚقذس

ت تًذو ؽنذطأ٠
ذذ يٝؼ غنًٗ َ ڄ ..أْ أْكذٌ ي ٛقذع بهذٌ سذص ؾري ..ٙأْذ ٹ
طن َ ڄٚ ،ؿن ي ٛقع أْتٹ َعٜرٷ َٔ ؿط ٠أؾد مڈ ؿن دػس إْػ ٕ ..أْ مل
أتعٚز َطأ٠ڄ بٌ قب١ًٝڄ ن ًَٚ ..١أَ ٔ َٖٛبنو  ٚكًوٹ ؾ ٬تينًٝل ..تينًكٞ
بٗص ٙ٭ َ ّ ٖٚؾ٦تٹ إٕ ن ْت تطذنوٹ..
ت ؿن تًو يًشكن ١قذ زض ڄً ٠ذ ٢إٜص ٥ذ٘ ؾينذ٬ڄٚ ،يهذٔ َذ ْؿذع إٔ
نٓ ٴ
ت ق ١ً٥ڄ
أضَ ٘ٝبنُج ٍ أ ٚأدطٚ ٟض  ٙ٤بػهشن؟ َه ٝٴ
ذذ غرت َ ٣غنؿينٌ ين ؾٗ ١يهشًٚ ،١ينرتى يٓ ؽ ذنهُ..ٕٛ
ثِ ْػذ ٓٝتًذو ت زثذ ١يٓري ْٝذٚ ١غ بذت دذت دبذ ڈٌ َذٔ ؽنؿذ نٌ
٭خطَٚ ٣ؿ غٌ حل ،٠ ٝسن ٢شنطٵتٴ٘ٴ بٗ  َٜٛڄ..
َؿذذذٝت حنذذذ ٙٛب يڀطٜكذذذ ١ش تٗذ ذ  ..ب حلُ غذذذٚ ١
ؽننػ ض  ١س ًَ١ڄ ٖص ٙؽنط ٠جمً ١مل ٭زل)

ڀذذذ ٛت ي ٛغذذذين١

ذذ يكذس ْؿذطت جملًذ ڂ ١إسذس ٣قككذ ..ٞأخذري ڄ تينطؾذً ٛذَ ٢ذٖٛبيت
خًـ يكٓ ع  ٚؽنػ سٝل..
مل ٜٓكنط إصن ٚدٗ ٞإ ٬ق ڄ ..قً ؾذؿنْٚ ٘ٝكنذط د ْبٝذ ڄ ٖٚذ ٛعنػذو
ب جملً ١نأْٗ ق شٚض٠
ذذ أ طف ٖص ٙيكك ..١غط ٜٷ سك ڄ أِْٗ قبً! ٖٛ
ذذ غط ٜٷ أْو مل تنينطف ًَٖٛ ٢بيت؟ ..ضضنذ َنًهذ ٛش ٥كذ١ڄ أزبٝذ ڄ١
سكٝك ١ٝمل طننًهٗ أ ٚأْو نٝيننٗ ؿن غُطْ ٠ػدو حلٝذ تٚ ٞغذطقنو
يهٌ َ أق َٚ ٍٛأقك٘ ًٝو..
تكٓع نشه١ڄ َطٜط٠ڄ
ذذ  ٫أ ًِ َ ؾينًتٹ سن ٢أقٓينذنِٗ بٓؿذط ٖذص ٙڀ٦ٝذٚ !!١يهذٔ أٜذ ڄ
ن ٕ َ ًُن٘ ؾٗ ٛيٝؼ َٖٛب١ڄ أ ٚأزبذ ڄ  ٫ٚأ ذطف َذ أمسٝذ٘٬ ..قذ تٷ
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َ١؟ ضؾ٠ٛڅ َ ز ١ٜأ ٚتٛق١ٝڅ َٔ َػٍٚ٪؟ أ ٚسن ٢غنينُ ٍ يٛد٘ ٌُٝ.
 ٚيهشه. ١ص ب..١
بنػُتٴ ؿن ٖس ٤ٚؽنٓنكط ٚثكن٘
ذذ ئ ٜه ٕٛؿن َكسٚضى بينس ي ّٛٝإٔ تٗع ثكيت بٓؿػٖ ..ٞص ٙيكك١
ؽنڀب ٛذذ ١إ ذذٕ٬ٷ ؽنذذٖٛبيت ٚطنج ذ ٍٷ يذذجكيت بٓؿػذذٚ ٞنرب ٜذ  ..ٞ٥نذذٌ َ ذ
غُٝهٓو ؾينً٘ ٖ ٛينػًٌ ي٬ٝڄ سشن تينهو يػريٚ ٠بٝسى َينذٍٛٷ  ٫تينًذِ
نٝـ غنػنينًُ٘ ينػرتم يٓكنذط إصن نن بذ ت ..ٞؿن يكذٛض ٠يك زَذ ١يٓذ
غنهع ٜسى ً ٢ننؿ ٞبسٍ إٔ أنذع ٜذسً ٟذ ٢ننؿذو ..غذأن ٕٛؿن
َطنع يكٛضٚ ،٠غنػڀع ؾ ٗٝنشهيت ٚأغٓ ْ ٞيبٝه  ٤ن يؿُؼ
يكػري..٠
سسم بٛدٗ٬ٜٛ ٞڄ ٜ ٖٛٚبنػِ غ خط ڄ ثِ ضزز

كس

ذذ يهرب ٖٞ ٤ ٜبس  ١ٜيػكٛفن ،تذصنط ٟشيذو دٝذس ڄ ..ؿن غذطٚض ٹ
ى
يب ذ ٥ؼ ٖذذص بس ٜذذٜ ْٗ ١نذذو ..حنذذس ضىٹ جملًذذذٌ نشكذذ٠ٛٺ قذذػري ٠حنذذٛ
هل  ١ٜٚطنٮ يسْ ٝنذٝذ ڄ..
أشنذذط طن َذ ڄ نٝذذـ ضتينذذست َذذٔ هلذنذذ٘ حل قذذسٚ ٠سطٚؾذذ٘ ي ٛثكذذ١
نُٔ ٜكطأ ؽنػنكبٌٚ ..أشنط نٝـ بينجت نًُ ت٘ ؿن دػس ٟضتس ز تٺ
ز ٥ط ١ٜنشذطڈ ً ٢غڀ ؽن ..٤
يكس ؿتٴ دت غكـٺ  ٚسس َع ضدٌڈ ش ٟضغ ي١ٺ ٚسٝذس ٠ؿن حلٝذ ..٠
تسَري.}}!ٟ

***
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ذذ  25ذذ
َذذٔ أقذذذسم ٜذذ إهلذذ !ٞضٜ ٚنٳذذ٘ٴ يٓ قكذذذ ١أّ ضٜ ٚنٳٗذذ يٓ قكذذذ١؟ إسذذذس٣
يطٜ ٚنشن ن شب١څ  ٫ٚؾو!
ت َهنٛبذ ڄ ١زَذ ڄ َٚين ْذ ..٠
ٖص ٙغڀ ٛٴض َطأ ٺ ٠تٓذعف ًذ ٢يذٛضم نًُذ ٺ
ً ٢نٌ ٚضٜك١ٺ ؾنعق ١أؽن خ ٍ ٝأْجَ ٢كًٛب١ڄ ٓ٠ٛڄَٓ ،شٛض٠ڄ َذٔ يٛضٜذس
إصن يٛضٜس  ٫ٚعنهٔ إ ٫إٔ دطن ..
يهٓ أشنذط ؿن ٯٕ ش تذ٘ عڀ ٛذ٘ يٓذ قل ٭ثذري إصن قًذيب ،بذ٘
ٜكذذـ نٝذذـ دٛيذذت قك ذ١ڂ حل ذ يينكنذذ ِٝإصن َأغ ذ ٚ ،٠نٝذذـ دذذٍٛ
يؿ ل يين ؾل يذِٓٗ إصن حلٝذ  ٠ؽنٖٛذٛل َٖٛبذ ڄْ ١ذ زض ٠إصن َذسَ ڈٔ ًڀذِ
يكً َٗعّٚڈ ز خً ٝڄ ؾ ؾٌڈ ؿن حل ٚ ٠ ٝيذع ٚز .نٓذتٴ قذس ضؾهذت بإقذط ض
تكسٜلٳ أْ ٟنك زٺ ؽنينبذٛز ٟذذذ يذص ٟغذريت نن ب تذ٘ سٝذ تٚ ٞتػذصٜتٴ ًٗٝذ
َٓص يڀؿٛي ١ذذ يهٔ تك ٫ڄ َؿ د ٦ڄ أنس أغٛأ ع ٚؿن..
ن ْذت ضٝ٥ػذ ١ؽنُطنذ ت ..طؾنٴٗذ َذٔ يكذذٛت يڀؿذٛي ٞيكذذبْٞ ٝ
بينب ض ت٘ ؽننهًؿ ١ؽنؿط  ١ؿن يًب ق ٚ ،١هل ٞ٥ ٛأس ْ ٝڄ ..ي ّٛٝبذس يكذٛتٴ
َنًٗؿ ڄ ٖ٫ج ڄ ً ٢غري يين ز٠
ذذذذ ؽنينذذصض !٠يكذذس أنذذينتٴ ضقُذذو يؿذذرت ..٠يكذذس تكذذٌ بذذ ٞيذذسننٛض بذذسض
يذذس ٜٔبينذذس يك  ٓ٥ذ ٭خذذري بأ ٜذ ّڈ َينذذسٚز ت يٝڀً ذ َ ذ زؾذذع بينذذض ؾذذ ٛتري
ؽنكذ ؽننذذأخطٖٚ ..٠ذذً ٛذذ ٢ؾهذطٜ ٫ ٠نكذذٌ إ ٫يكهذ َ ٤كذ حل٘ ٜٓٚػذذ٢
سن ٢إٔ ٜك ٍٛؾهطڄ.
ٚقس ْنٗعتٴ يؿطق ١يػ ٪ي٘ ٔ خ ينو إش ن ْت ً زثنٓ غه١ڄ ؿن
شٖ ٚ ،تصنطٖ ب يڀبع ز ٤ ٓ ٕٚيؿٗطتٗ ..
ن ْت نين زتٗ  ٫تكُت إ ٫سشن تٴك ځع ..غأينٗ َنًٗؿ ڄ
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ذذ  َٚش أخربىٹ ٔ يػينسٟ؟..
ذذذذ يكذذس ز ذ  ٙب يٛغذذس ذذذذ أضدذذ ٛؽنينذذصض ٠ذذذذ يذذسننٛض  ٫ذن ذ أبذذسڄ ظٚز
خ ينذذو ،يذذص ٟيڀ ؽنذ سكذذس يػذذب ٺ جمٗذذٍٛڈ ًذذ ٢ظٚدنذذ٘ٚ ..قذذس ٚقذذـ يذذٞ
ب ينؿك ٌٝيك ٤ٳُٖ ٭خذري ؽنطٜذ  ..يكذس دًذؼ ٭زٜذ ٴ َٓؿذطزڄ ذذذ بٓذ ٤ٶ ًذ٢
ًبذذ٘ ذذذذ غ ذ تٺ  ًٜٛذ١ڄ بذذأٚض م خ ينذذو تؿٛقنذذ ١ؿن ٭ضؾذذٝـ ..ض ح ٜكذذطأ
بِٓٗڈ ٚ ٢ً ٚدٗ٘ َين مل ڀٛضَ ٠ػذ٬ڄ ؽن٬سكن ت ؿن تذإٔٚ ..ؿن يٓٗ ٜذ١
ضآ ٙيڀبٝذذ عنذذعم ٭ٚض م ؾذذط طنعٜذذل ..بينٓذذـٺ ٚسكذذسٺ ًَشذذٛقنشن ز ٕٚأٟ
تبذَ ٌٝع أْ٘ مل ٜهذٔ َهذڀطڄ يذصيو إش أَهٓذ٘ أخذصٖ  ٚينكذطف بٗذ
٫سك ڄ ..يكس خؿٜ َ ٢ً ٞبسَ ٚذٔ أَذ ڈط َذ  ..أ نذص ٴض َذٔ ثطثطتذ ..ٞأْذت َذ
ظيت ً ٢ـن أيٝؼ نصيو؟..
يهٓٗ مسينت قٛت تٓٗس ٟيينُٝل ثِ أدبتٴ أخريڄ
ذذ ْينِ أْ ٖٓ  ..أْ غ ضمٷ ؿن تؿهريڈ ُٝل ٫ٚ ،أ طف مب أدٖ .. ٝذٌ
ن ْت قس َ تت أّ يٝؼ بينس؟..
ذذ نٚ ..٬هلص بػه٘ يڀب ٝب يص ت ..ن ْت أٚض قٗ قس سٴؿكنت ؿن
٭ضؾذذٝـ بينذذس ؾذذرت ٠تذذسٖٛضڈ ًٜٛذذ َٚ ،١ذ إٔ ؾ ذ ضؾت ًذذ ٢ينشػذذٔ قًذذ٬ٝڄ
بؿهٌ ٱبط يينهً ١ٝسن ٢قنٗط ظٚز خ ينو َڀ يبذ ڄ بندطدنٗذ ؾذٛضڄٚ ..قذس
ضؾض بينٓ زٺ ضد ٤ٳ ٭ ب ًٚ ٤ذ ٫ٚتِٗٚ ،مل ٜينذس بٗذ ث ْٝذ١ڄ أبذسڄ ..مل ٜؿٗذِ
ٚ ٬قذذع ؿن س ٝتذذ٘ مل ٜؿذذأ إٔ
يڀ ذ ق ٴِ يڀذذيب َ ذ سذذسخ ،نذذإٔ أَذذطڄ دً ذ ڄ
ٜك ضسٓ بٗ ٚ ..قس تٛقع ٭ ب  ٤أْ٘ َٛؾوڅ ًذٖ ٢ذذط٠ٺ َؿ د٦ذٚ ١يهذِٓٗ
ًُ٫ ٛسك ڄ أْ٘ مل ٜػ ؾط يبن..١
ذذ ٚإشڄ َ ش سٌ بٗ ؟  َ ٌٖٚتت ؿن َٓعهل أّ ؿن َك ڈ آخط؟..
ذذ يػط ٜٴ أْو تػأي أْ ٔ أخب ض خ ينو ب يص ت َ ،أزض ْ ٞأْ ؟..
ذذ إٕ َٖ ٛعم ؽندڀ ٛت نٝـ إشڄ سكًنِ ًذٖ ٢ذص ٙ٭ٚض م يذيت
بشن ٜسٟ؟..
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ذذ يكس ته إٔ جمُٛع َ َعق٘ ٜعٜس ٔ ٭يـ قذؿش !١أنجذط َذٔ
ؿط ٠نن ٚ ،يهجطت٘ ذع ٔ تسَري نٌ ؾذ ٤ٞأ ٚأْذ٘ مل ٜذطّ غنٝذع
ؽنذذعم ؿن يكُ َذذَ٫ ١ذذن ٤٬يػذذًٚ ..١يهذذٔ ٖذذٌ  ٚيذذستو أخنٗ ذ ًذذ ٢قٝذذس
حل٠ ٝ؟ إٕ بإَه ْٗ ق ْ ْٛڄ يبشذح ذٔ بينذض ينؿ قذ ٌٝإش يذٝؼ مثذ ١ؿن
ؽنٛت أ ١ٜأغط ض..
بذس يذ ٞيٝذَ ّٛذٔ ثطثطتٗذ أْٗذ قذس غذست ؾهذٛي ٝڄ ١أنجذط َذٔ يذ٬ظّ
بؿإٔ َٛنٛع يط سًٚ ،١نذصيو بؿذإٔ ٬قذيت أْذ بٗذ إش يؿشذن ْػُذ١
ت ؿن شيذو يٛقذت قذس ؾكذست ٖنُذ َ ٞذسٜجٗ
يؿذو َذٔ أغذً٦نٗ  ..نٓذ ٴ
بينس إٔ ْعيت أْب  ٖ٩٭ٚصن ً ٢ضأغ ٞن يكذ ك ..١دًػذتٴ قذ َن ڄ زٕٚ
إٔ أدٝبٗ ظَٓ ڄ ٚأْ أؾهط ؿن ؾس س ١ػ ض ٠٭زب ..١ٝؿط ٠نن ! ..ثِ
طننُتٴ ؿن نػٌڈ َٓٗ ٝڄ ؽنه ؽن١
ذذ ن ٚ ..٬يست ٞيٝػت ً ٢قٝس حل..٠ ٝ
ت إعنذ ْ ٞؿن نذٌ ؾذ..٤ٞ
ى غذ ڄ ١ن ًَذٚ ١قذس ؾكذس ٴ
ت ب ٬سط ٺ
دًػ ٴ
سسقتٴ ٬ٜٛڄ ضنذُ ١ ٛننب٘ يهبريً ٠ذ ٢٭ضؾذـ ٚقذس ْكؿذع يذِٖٛ
أخذذذريڄ  ٚتهذذذشت يذذذ ٞيكذذذٛض ..٠أْذ ذ أدٗذذذٌ ؾينذ ذ٬ڄ ؿن ننذ ذ َذذذٔ أتأَذذذٌ..
جمُ١ ٛڅ نبري٠څ َٔ يهن ل ضضن تين ً ْٛٚذ ٢إخط دٗذ يًينذ مل أّ َذعٜرٷ
َٔ أزل يعٚدشن يًسٚزٜٔ؟..
ثِ ست ؿن س ٘ٓٝيكط  ٠٤يػڀٛض يٓ ظؾ١
{{ قٝذذٌ إٕ يػذذط ٚض  ٤يذذع ٚز يٓ ذ د ٖذذ ٛيٛقذذٛع ؽننهذذطض ؿن غذذط ّ
يؿذذطٜو ش تذذ٘ إش تنهذذطض ؾذذٗٛضٴ يينػذذٌ  ٚننؿ ذ فٴ ك ذ ٍ حلُٝذذس٠
 ٚؽنع  ٜيؿدك ١ٝبؿهٌڈ ٖٚ ،َٜٞٛهص طننس حل ٠ ٝيعٚدٝذًٓٝ ..١ذ
ت َذط ض ڄ ٚبؿذه ڈٌ  ٚڈع
ت َنينذسزٚ ،٠قذس س ٚيذ ٴ
إ ش ڄ تينًِ سذ يؿذطٜو َذط ٺ
تڀبٝذل ٖذذص يذذسضؽ يهذذٓ قذڀسَتٴ نذذسض ٕڈ يٝذ١ٺ ٜػذذنش ٌٝيٓؿذ ش
 ٬شضٜينذ ڄٖٚ ..هذص أنذشت قكذ ١غط َٓذ
ربٖ ٚؾؿذًت ًذ ٫ٚت ٞؾؿذ ڄ
َٚه ڄُ َٔ ١ط يذعَٔ ..سٳذ ٳسثٳت َذط ڄ ٚ ٠سذس ڄ ٠ثذِ ْػذ ٖ ٓٝيؿذطفن غذط نٗ
ـ..
 ٚبٛضٖ
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نٓت أقڀسّ  َٜٝٛڄ ب يطدٌ يٛغ ِٝيڀُٛح يك ٟٛخ ضد ٝڄ ٚيهٔ
ؽنٗعٚظ س ِٜيجك ١ب يٓؿؼ َذٔ يذس خٌ ،ز ٥ذِ ؽنٓذ ٚض ٚ ٠ؽنط ٚغذ ٚ ،١يذصٟ
تػنش ٌٝقط  ٠٤أؾه ضٚ ٙؿن يٛقت ْؿػ٘ ؾسٜس يػري ٠ؾل يًػٝڀط ..٠يكس
ذعتٴ ٔ ٱ ذ ل بٗص ٙك ٍ ضغِ ً ٫ٚت ..ٞي ّٛٝؾكـن ننؿؿت
إٔ ظٚد ٞقس تكٌ ب جملً ١٭زب ١ٝييت ْؿطت قكيت ٚغأهلِ قط س١ڄ إٕ
ن ْ ٛظَشن ًْ ٢ؿط ؽنعٜس َٔ قكك!!ٞ
نٓ ذتٴ قذذس ٫سكنذذت أْذذ٘ قذذس ْؿذذط قك ذ١ڄ ؾ ٗٝذ بينذذسَ ٟب ؾذذط٠ڄ ٖٚذذصٙ
غ بكٚ ..١سشن ظضتِٗ ٭ ٌُ ً ٢يٓؿذط ٓذسِٖ ؾُٗذتٴ أْذ٘ قذس أ ڀذ ِٖ
ؼنذؼ قكذلڈ يٓؿذذطٖ جم ْذ ڄ ٚتب ذ ڄ!ٖٓ ..ذ ى ؾذهطَ ْٞٚذٔ قًذذبِٗ إش
نكس ٚإٔ يٜ ٞس ڄ ؿن نطَ٘ ؽنؿ د ..٧ن ٕ  ٚنش ڄ أْ٘ ٜػُطِٖ بؿ ٥ضڈ
َذذٔ أ ُ يذذ٘ يٝػهذذ ٛيٓكنذذط ذ ٸ!َٚ ..ذذٔ ٜينًذذِ َذ ز ض ٚقٝذذٌ ٖٓذ ى خًذذـ
يه ٛيٝؼ)؟..
يكذذس أؾذذع ن تًذذو ٭غ ذ ي ٝؽنًنٜٛذذ ١ؽنػذذنبڀٓٚ ١بجذذت ؿن قذذسضٟ
ٛف إش ؾينطتٴ ؾذأ٠ڄ إٔ يين مل بأغطٜ ٙنةَط ً..ٞ
تًو ت ٫ٚتٴ ؽنػنُٝن َٔ ١قبٌ ظٚد ٚ ٞيٓ ؾط ٜٔيسؾين ٞإصن يكنٌ
مل تهٔ َؿٗ َٛڄ ١يذس ،ٟبذٌ خًكذت ٓذس ٖٝ ٟدذ ڄ  ٚينب غذ ڄ إش مل أ ذطف
نٝـ أؾينط َ ٫ٚن ٢أغه  ..ؾينٛضٷ  ٚسسٷ ضزَْ ٞط ض ڄ ..إسػ ؽ ؽنط٤
سشن ٜؿينط بأْ٘ ٜٴڀُؼ ضٜٚس ڄ ضٜٚس ڄ ..أن ّ ٛيرت ل ًٜكُٝ. ٗٝذع ؾذٛم
ضأغٚ ،ٞأْ أ ذع ب ينسضٜر ٔ ينٓؿؼ ٚأضغ ز َٚڄ ؿن يع ٝل  ٚيع٥ري..
ضغبنذذ٘ ؽنػذذنُط ٠ؿن ينٓ ذ ؾؼ  ٫تهذذٌ ،سنذذ ٢هذذٛض ٭قذذسق ..٤
ينٓ ؾؼ ً ٢حلكن ٚ ٠ٛيربٚظ ٫دنُ  ،ٞأ ٚسن ٢إيك  ٤يٓه ت ٚتٳكٳسٴض
حلسٜح..
أْ أؾينط ؾذأ٠ڄ بإٔ ضٜ ٚن٘ يطمس ١ٝتػس ٚب ينسضٜر أنجذط تكذسٜك ڄ،
ٜٚين ًَ ْٛنڀؿً١ٺ
ٚإٔ يٓ ؽ ب تٜ ٛأخص ٕٚد ْب٘ ََٓ٪شن بهَ٘٬
أ ٚسن ٢نُٗعٚظ ..٠يكس أيؿٝتٴ ْؿػَ ٞسؾ١ ٛڄ زؾين ڄ إصن ٱَػ ى ب يكًِ
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ٚتػڀري سزٺ ٖ ٌ٥ڈ َٔ يكؿش ت بينكب ١ٝيًسؾ ع ٔ يٓؿؼ ..غس قًُٞ
غٝؿ ڄ  ٚيػڀٛض َط ؾين ١زؾذ ع ..إٕ ًذٞٸ إٔ أقذل ًذ ٢يٓذ ؽ دذ ْيب َذٔ
ت إٔ ؽنٓنكذط ٜهنذ ذ ز ڄ٠
حلك ٥ل ٚأخًس ْػذديت َذٔ ينذ ضٜذ إش ًُذ ٴ
ين ضٜذ..
غأين

ضب ل برب ٠٤ٺ ز ٕٚتؿهري

ذذذ ٖذٌ غنٓؿذط ذ مل ٭زل) يذوٹ َعٜذس ڄ َذٔ يككذل إش ڄ ؽنذ إٔ
ظٚدو ب ت ٜنكسض أ س زِٖ نٌ ؾٗط؟ ٖص ٙؾطق١څ ًٝوٹ غنٓ َٗ ..
ْكنطتٴ إي ٗٝؿن ًٖعڈ ٚقس أؾع ن
أد ٝبٗس٤ٚٺ ضغِ نڀط ب ٞيس خً.ٞ
ذذ ؿن ي ٛقع يكس ْؿطت يٞ
 ٚسس ڄ..

طٜك ١تؿهريٖذ  ،ثذِ س ٚيذتٴ إٔ

مل ٭زل) قبٌ إٔ تٓؿط يعٚد ٞسطؾ ڄ

 ٫أ نكذذس أْٗذذ قذذسقن ْ ..كنذذطت ٖ ٓٝذذ يػذذٛز  ٕ ٚدذذت يػذذط٠
يهجٝؿ ١ب ٖ ٞؿن سري ٚ ٠بنػذُت قذسٜكيت يذ ٞؿن َذعٜرڈ َذٔ يطثذ ٤
٫ ٚظزض ٚ ..٤ضضنذذ تػذذ ٤يت ؿن غذذذطٖ ذذذٔ غذذذب غريتذذذ ٞيينُٝذذ َ )٤ذذذٔ
جن س ت ظٚدٚ !ٞززتٴ إٔ أقطر ٚأٖعٖ ق ١ً٥ڄ يينهؼ ٖ ٛيكش.. ٝ
يينهؼ طن َ ڄ ..أضدٛىٹ إٔ  ٫ته ْٞٛغ شد ١ن ٯخط.)ٜٔ
ثِ إٕ ٭َٛض قس تڀٛضت إصن ْكڀ ١يٛ ٬ز ٠إثط س زث١ٺ بػٝه١ٺ ٚقينت
ي ..ٞنٓت قس عَتٴ ً ٢نن ب ١ض١ٜ ٚٺ ٔ س ٝت ٞيعٚدٝذْ ٚ ،١ػُػذتٴ
ؾ ٗٝذ نٛغذذ١ًٝٺ يًذذسؾ ع ذذٔ يذذٓؿؼ ..يهٓٗ ذ يٮغذذـ خنؿذذت!ٖ ..هذذص
ٚبهٌ بػ  ١خنؿذت ز ٕٚأثذطَٚ ،ذٔ َٓنكذؿٗ إش مل تػذٓ يذ ٞؾطقذ١
بًٛؽ شضٚتٗ ..
جتٴ ن جملٓ ٔ ١ْٛؽندڀٛفن ؿن نٌ َه ٕ ٚسن ٢ؿن حلسٜك،١
 ٚتكًت نُٝع ٭قسق  ًِٗ ٤ضأَ ٖ ٚع ًُ ٞبأْٗذ مل تػذ زض ؽنٓذعٍ،
ٚمل أتًلٻ َِٓٗ غ ٣ٛب ض ت يطث  ٚ ٤ينين ـ ٭دٛف..
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ضس ذتٴ أزٚض ؿن ؽنٓذذعٍ ٚسذذس٥ ٖ ٟذ ذ١ڄ ن ذ يًب. ٠ٛطذنذذ ١تذذس ؾع ذذٔ
أؾذذب هل  ..أَؿذذ ٞبڀ ذ  ٚغذذين١ٺ َرتحنذذَ ١ذذٔ دذذس ضڈ إصن آخذذط ٚأْ ذ أتهًذذِ
بكٛتٺ ٍڈ
ذذ يكس أخص .. َ ٖٚغطق .. ٖٛيهٌ َؿرت ن ٕٛؿن ؽنَ ٪ط ..٠إِْٗ
ٜندص ٕٚد ْب٘ ..د ْب٘ ٚسس ..ٙيط ٜ ٚت  ٫نؿ َٔ ٞتًك ْ ٤ؿػٗ ..
سشن أ ٌ ٚدٗ٘ يؿُين ٞؽنكٝت س َ٬ڄ َين مل يصْ
ز ٕٚتؿهري ٚأْؿبتٴ أقن ؾط ٟؿن ٚدٗ٘..

ْكههت ً٘ٝ

 ٫أشنط نجريڄ ؾن ز ض ؿن تًو ي ٛقين ..١يكس ؾكستٴ بينسٖ تصنطٟ
٭غً َ ز ض ؾٗ ٛضڄ  ١ًٜٛبػب ٭ز ،١ٜٚيهٓ أشنط بٛنٛحڈ قٛتٞ
.ذذط ٜؽنبشذذٛح ٚأْ ذ أقذذ ٝنًهذذِ َؿذذرتن ..ٕٛيٓ ذ ؽ ٜڀ ذ ضزْٚ
ٜٚػطق ٕٛس د ٝت ٞيسؾين ٞإصن  ..ٕٛٓ.أ ٜٗ٭ْص ٍ ؽننةَط.}}ٕٚ

***
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ذذ  26ذذ
 ٨زؾينذ ڄ إصن ٖ ٜٚذٓ. ١ذٕٛ؟ ..مل أ ٝذٌ شيذو
نٝـ عنهٔ زؾذع َذط ڈ
ؾنهٓ ڄ إ ٫بينس إٔ قطأتٴ يٛضٜك ت ؽنُعق..١
ٚيٹِٳ ٜهًِ إْػ ٕٷ ْؿػ٘؟ ..ضضن ٭ْذ٘ يځذِٵ ٜكبذٌ غذ ٣ٛأدٛبذ ١ش تذ٘ ٚ٭ٕ
يين مل سٛي٘ قس خصي٘ ٚأغطق٘ ؿن قُتٺ ُٝل..
نذذصيو ٜنذذ ِٖٛؽنذذط ٤أْذذ٘ َڀ ذ ضزٷ َٚٴط قځ ذ  ..ضضن ذ ٭ٕ يهذذٌ خ ذ ْٙٛ
 ٚينٓ .!ٙٛأهلص رنؿ ٢ؽنط ٤أس ْ ٝڄ َٔ خ ٝي٘  َٔٚقسُٖ ٣ػ ت٘؟
ٚيهذذٔ ؿن ٓ.ذذٚ ٕٛسذذسٜ ٙينج ذطٴ ؽنذذط٤ٴ ًذذ ٢هلذذس ٤ٚيذذس خًٚ ٞتنؿذذذط
ق ت٘ ز٥ ٛ ٕٚل ..يصيو ضضن ننبت يط سً ڂ ١أسً ٢غڀٛضٳٖ ؿن ؽنك ..
يكس دطضتٵ أخريڄ ؿن غذٓٗ ..
نٓتٴ غ ضق ڄ ؿن يهةب ١ؽنؿط ٚ ١أْ أقطأ يهًُ ت ؽنهنٛب ١بذـن
ٜس َطأ٠ٺ جمٓ١ْٛٺ َٝنٚ ١ض ٥شنٗ ٚقٛتٗ ُٖٚػٗ َ ظ يت تٓبينح َٔ بك ٜ
يكذذذؿش ت ..يهذذذٔ نذ ذ ٕ ًذذذ ٞإٔ غذذذنكبٌ َػذذذنأدطڄ ًذذذنُ٬ڄ يًػطؾذذذ١
ٱن ؾ ١ٝؿن ؾكيت إش َ ست قذ زضڄ ًذ ٢زؾذع ٭دذطٚ ٠سذسٖٚ ..ٟهذص
ْنع تٴ ْؿػ َٔ ٞأٖٚذ َٚ ٞأسع ْذٚ ٞؾنشذتٴ يبذ لٳ ٭ض ٣ؽنػذنأدطٳ يذصٟ
أضغً٘ تٛؾٝل..
ًذذ ٢يبذ ل ٚقينذذت يكذذسَ ١يذذيت ؾذذًت يػذ ْٖٓ ..ٞذ ى ضأٜنٴٗذ  ْٗ ..ذ ٍ
ببڀٓٗ ؽننٛضَ ١تٛؾو ً ٢يٛنع ٚقس قؿط ٚدٗٗ بؿهٌڈ ًَؿت ..سشن
ضأت تػينت  ٖ ٓٝأنجط ينبذس ٚنُدًذٛمڈ خذط ؿنٚ ،ؾنشذت ؾُٗذ زٕٚ
إٔ ته ٕٛق زض٠ڄ ً ٢ينٓؿؼٚ ..نينت ٜسڄ ً ٢بڀٓٗ ب ُٓٝأغذط ت يٝذس
٭خط ٫ ٣ؾينٛض ٜڄ ينٓػل ؾينطٖ ٭ؾينح ؽنطبٛفنٖ ..ٳُٳػت
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ذذ  ٫أؾِٗ َ ..ش تؿينٌ ٖٓ ؟..
غسٚتٴ آْص ى ضضن أؾس ؾشٛب ڄ َٓٗ ٚقس ن ز قًيب ٜنٛقـٚ ،يهٔ
ن ٕ ً ٞإٔ أطن يو ْؿػ ٞإش أخصت ْٗ ٍ تنًٌُُ َٛؾه١ڄ ً ٢يطسٝذٌ
ٚقس غُطٖ ْ٫ع زٴ  ٚيكذسَ ٚ ١يؿذينٛض ب ْ ٝذَ ..١ذسزتٴ ٜذسٚ ٟدذصبنٴٗ
يًس خٌ ق ٬٥ڄ
ذذ أْ  ٫أؾِٗ أٜه ڄٚ ،يهٔ أضدٛىٹ ضت سَ ٞذٔ ٓذ  ٤يكذينٛز ؾأْذتٹ
ًٜ َ ٢بس ٚس ٌَٷ ؿن ٭ؾٗط ٭خري..٠
ْٳسٳت قً٬ٝڄ ثِ ق يت  ٖٞٚتسخٌ
ذذ مث ١يينب١څ َ َ ..كً ٷ غدٝـ أ ٚضضن قسؾ١څ ذٝبذ ..١مل أ ذطف أْذو
غريتٳ يؿك..١
خنؿت يهًُ ت ؿن سًكذٚ ٞأْذ أض قبٗذ ًذؼ بكذينٛب ١ثذِ ُٖػذت
َطغُ ڄ
ذذ ْينَِٓ ،ص إٔ تعٚز قسٜك ..ٞيكس ؾينًٗ يٛغس ث ْ١ٝڄ إش أغؿذٌ ُذسڄ
ٖ ١ٜٛؽنػنأدط..
ثِ إْ ْؿذطت َٔ سٝذح  ٫أزض ٟؿن بهذ ٤ٺ َطٜذط س ؽنذ دًػذتٴ إصن
د ْبٗ ٚ ..قتٷ  ٌٜٛأبه ٞز ٕٚإٔ أ طف ض س١ڄ أ ٚع ٤ٶ ..أتٛقـ ثذِ أ ذٛز
يًٓش ٝسن ٢ؾ دأتٴ ْؿػٚ ٞؾ دأتٴٗ  ..مل أنٔ ق زضڄ ًذ ٢يهذٚ ّ٬قذس
خنًڀذذت ز خًذذَ ٞؿ ذ ط يكذذسَ ٚ ١حل ذ َذذع يؿكذذس ٕ ؽنطٜذذط  ٚيؿذذينٛض
ب يصْ ٚنصيو حلطَ ٕ..
ض سذذت تٓكنذذط إيذذَ ٞصٖٛي ذ١ڄ ٚقذذس بذذست أغن ذٌٳ ؾن ذ ضأٜنٴٗ ذ ؿن س ٝذ ت..ٞ
ن ٕ دًسٴٖ ؾسٜسٳ يٓينٚ ،١َٛغ ق ٖ غهن ٕ مسٓٝن ٕٚٚ ،دٗٴٗ يكُطٟ
َطبذذذذٛفنڂ يؿذذذذينط ٜبذذذذس ٚبٝهذذذ  ٜٚڄ بؿذذذذهٌڈ ن َذذذذٌ ..يٝذذذذ ّٛتبذذذذس ٚطن َذذذ ڄ
نػُه١ٺ ًَػ  ٤بينٓٝشن ض ٥كنشن ..أخريڄ ق يت  ٖٞٚطنػو بصض ٞ
ذذ ن ٕ ً ٢تٛؾٝل دصٜط ..ٟأْ مل أقؿـ ؾينط ٟيًك ٥و ٚسنذ ٢مل
أدس ٚقن ڄ يػػٌ ٚدٗ ..ٞيًينشن ..ؾًننٛقذـ ٜذ عٜذع ..ٟأْذ مل أضى ٖهذص
ؿن س ٝت َ ..ٞش زٖ ى؟ ..أْ َٔ دن إٔ تبه ٞبؿينٌ هلطَ ْٛت..
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ذذ  ٫أ طف َ أق َ ..ٍٛأغينسْ ٞإش أدًؼ ن ٛضى ٚقذس ؾذنكت يذ ٹ
و
نذجريڄ ..نذ ٕ ًذذ ٞإٔ أض ٣دٓٓٝذوٹ َذذٔ ضدذٌڈ غذري ٟنذذ ٞأزضى َذ نذ ع
َ ..
ذذ ٚ ...نٝـ س يو؟..
ذذذذ َ ذ ظي ذتٴ ؾ ؾ ذ٬ڄ نُ ذ ٗذذست ز  ُ٥ذ ڄ ..مل ٚيذذٔ أْؿذذط ؾذذ ٦ٝڄ ضغذذِ
ً ٫ٚت ٞؽنػنُٝن ..١يين مل ٜ ٫طٜس إٔ ٜػُين ..
ذذ ْينِ ٫ ..عنهٔ تػٝري َػ ض يكسض بػٗٛي ..١يؿؿٌ يذصضٜع ٜكذٝب
نصيو ..أٜ ٚكٝبٓ  ..ؾٓشٔ إثٓ ٕ ٯٕ.
ق يت شيو ٚضبنت ً ٢بڀٓٗ َنشػط٠ڄ)
ذذ َع شيو أض ٣يطن ٜؿع َٔ ٝٓٝوٹٚٚ ،دٗوٹ أغنٌ ٚأْكَ ٢ذٔ شٟ
قبٌ..
ذذ قڀين ڄ ..إش غأغس ٚأَ ڄ! إظن هلص ٙيًشكن ١خٴًكت.
غهتٴ  ٚههت ؾؿيت يػؿً ٢ثِ أ ًكتٴ قٛت ڄ ن يؿشٝ
ذذ سشن ٜٓنٗ ٞنٌ ؾ٤ٞٶ ٚتنشطض ..ٜٔعنهٔ إٔ ْنعٚز ..يكس ضتهبتٴ
خڀ١٦ٝڄ كنُ..٢
بنػُتٵ ضنط ض٠ٺ ق ١ً٥ڄ
ذذ ٚيهٔ َ ش تػري ٜذ عٜذعٟ؟ أْذ ضنؿذ نًٚ ٞأ بذ ٚ ٞ٥قذس ظز زتٵ
 ٚسسڄٚ ،أْتٳ ذذ نُذ أض ٣ذذذ ز ٕٚزخذٌڈ ث بذت ٚأؾذسٴ نذ ٝڄ ضٚسٝذ ڄ ..يػذتٴ
 ٚثك١ڄ َٔ جن ت َٔ ٞي٫ٛز ٠إش تينرتض ػنً ٞبينذضٴ ؽنكذ  ٚ ..ٯٕ ًذٞ
إٔ أْٗض ٭ض ٣يؿك ١ين ي ١ٝحلكٝك ،)١ٝإش ٜٓبػذ ٞإٔ أ جذط ًذَ ٢هذ ٕڈ
َ قبٌ بس  ١ٜيؿٗط..
ق يت شيو ٚد ٖست يًٓٗٛض ..ن ْذت ؾُٝذ أض ٣قذس أقذبشت ًُٝذ١ڄ
دسڄ ٚأقٌ غٛز ١ٜٚڄ ضغِ َن بٗ يهجري ..٠سشن َهذتٵ بينٝذسڄ ؾهذطتٴ ؿن
نًُ تٗ ذ  ..يكذذس ضؾهذذن ببػ ذ ١ٺ ٚز ٕٚأزْذذ ٢قذذينٛب ،١نُ ذ ْٗذذع ٜذذسْ
بينؿ١ٜٛٺ ٱبين ز ب ٥عڈ َنذ ..ٍٛسشن تكًتٴ بنٛؾٝل أخريڄ ظ كتٴ بػه
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ذذ ي ّٛٝأٚؾوځ قًيب ً ٢ينٛقـ بػببوٜ ٌٖ ..ػطىځ شيوځ  ٫رت ف؟
ق١؟..
أغأٍ غ٫ ٪ڄ ذنريْ ..ٞمل  ٫تٓؿػٌ بؿْٚ٪و
{{  ٫أ ًِ نِ َه َٔ ٢يٛقت ٖٓ  ..يكس أَهٝتٴ ٚقن ڄ ٬ٜٛڄ دس ڄ
ْ ١ُ٥ڄ أ ٚدت تأثري ؽندسض ت  ٚ٭ز ١ٜٚؽندنًؿ ..١يٛقتٴ ؿن ؽنك ضَذ زٟٷ
غ  ٥ٴِ ؽنَ٬ذ ثكٝذ ٷٌ دنذجِ ًذ ٢يكذسض نشذذط ضسذ ٢غذري َط٥ذ ..ٞنذِ
َهذذَٓ ٢ذذ٘ ٚنذذِ تبكذذ٢؟  ..يػذذ ٍ ٪يينٓٝذذس ش تٴذذ٘ َذذ ٜؿنذذأ ٜينٝذذسٴ ْؿػٳذذ٘ٴ
ن يكس..٣
أخري ڄ أ ص دًػيت ؽنؿهً ٢ً ١يهطغ ٞيهذبري ن ْذ ْ ؾذص٠
يطزٖذذ ١يينًٜٛذذ ..١ن ْذذت تذذأثري ت ٭زٜٚذذ ١قذذس تط دينذذت قًذذ٬ٝڄ ؾ غذذنڀينت
ْ٫نك لٳ نص  ٞبينس إٔ ذعتٴ ٭غ بٝع ٔ ضؾع ضأغ ٞؾٛم يٛغذ ز..٠
ٚضغِ قٛت ٞؽنؿ د َ ١٦ظيتٴ أ ْ َٔ ٞقس عڈ ٚثكٌڈ نبريڈ ز خٌ ضأغ..ٞ
َ أقب ٖص ؽنه ٕ!! َ نٌٴ ٖص ٙيٓ ٛؾص ؽنػًك ١مسٝه ١يعد ز
ب ٬غن ٥ط تڀٌ ًذ ٢يينذ مل ذ ضد ٞيبينٝذس ،ز ٕٚإَه ْٝذ١ٺ يًُػذ٘ أٚ
مش٘ أ ٚٱسػ ؽ بًؿ ٖ٘٥ ٛ؟ ..سن ٢بس ي ٞشيو يين ملٴ  ُٖٚڄ أ ٚغط ب ڄ..
يطزٖ ذ تٴ يڀ ًٜٛذ١ڂ يك ذ َن ١تنُ ذ ز ٣ضَ ز ٜذ١ڄ غ ذ ١ڄ ؿن ْذذٛض يٓٗ ذ ض
يؿهٜ ٫ ،ٞكڀينٗ أس ْ ٝڄ إ ٫ؽنطٚضٴ يػطٜع ؽنُطنذ١ٺ أ ٚؽننج قذٌ ؽنطٜهذ١ٺ
بؿشن ٚيب ؽ يٓ..ّٛ
 ٫أؾنأ أتػ َ ٔ ٍ٤ػعٚ ٣دٛز ٖٓ ٟز ٕٚيينجٛض ً ٢أدٛب١ٺ ؾ ؾ،١ٝ
 َٚهلسف َٔ ؾٌ سطنيت ٚضٚس ٞبهٌ ٖص ٙ٭ز١ٜٚ؟ ٚيهٔ ؿن أٚق تٺ
ضدٞٳ يڀذ ؾ ٳ ب ؽننذةَط ٚ ٜٔيينٝذٕٛڇ ؽندنب٦ذ١
أخط ٣أخؿ ٢شيو يين ملٳ
خًـ .سض ٕ  ٚ٭يػٓ١ٹ بٝج ٫ ١تنٛقـ ٔ يڀينٔ حلكن١ڄ  ٚسس.٠
ضز ؾنذٝب بينب ض تٺ غ َه١
ثِ أغأٍٴ ؽنُطن ُ ١دط ٣ي ٞؿن
 ٫طنذذت يػذذ ٪ي ٞبكذذً ١ز ٕٚيٓكنذذط ؿن ٚدٗذذَ ٞب ؾذذط٠ڄ ،نُذذٔ ٜنش ؾذذ٢
أغ ١ً٦٭ ؿ ٍ تطد ..١إْٗ  ٫ربْ ٞسنْ ٔ ٢ذٛع حلبذٛل يهذجري٠
يذذيت أتٓ ٚهل ذ ًٝذذ ١يكذذب ح  ٚؽنػ ذ  ،٤ؾإَ ذ أْٗ ذ د ًٖ ذ١څ أ ٚغذذري عٛي ذ١ٺ
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ب ٱد بٚ ..١أَ يڀب ٝؾٝشسث ؿن أٚق تٺ َنب س ٠ب يكٛت ش تذ٘ يذصٟ
ْهًِ ب٘ ٭ ؿ ٍٜٚ ،بنػِ ب غنُط ض ز ٕٚغب ٺ  ٚن ..
ذذذ أَذ ظيذتٹ تؿذ ينط ٜٔبينٝذذ ٕٛيٓذ ؽ تط قبذو؟ أ ٚتأخذذص قذذٛضى؟ ٖذذٌ
ؿشن ؽن٬سك١؟ ٜػأٍ)
نِ أطنٓ ٢قؿين٘! ز٠ڄ  ٫أدٚ ، ٝأس ْ ٝڄ أقٍٛ
ذذذذذ يينٝذذذ ٫ ٕٛتذذذط قب  ،ؾأْذ ذ يػذذذت جمْٓٛذذذٚ !١يهذذذٔ أتٓهذذذط إٔ
ؽنَ ٪ط ت نس ٱْػ ٕ  ٫تنٛقـ؟ ٖص يين مل ؾطٜطٷ بڀطٜك١ٺ  ٫تٛقذـ..
إْ٘ أؾب٘ ب يػ ب ٚ ،١يٓ ؽ ؾ  ٘ٝأ س ٤ٷ بٝين ٕٛٝنٛسٛف.
يهٓ٘ ٜ ٫نٛقـ ٔ ٫بنػ ّٜٚ ،ػذأٍ ز ٕٚإٔ ٜبذسًٝ ٚذ٘ أْذ٘ مسذع
نًُ١ڄ ؾن قًت
ذذ  َٚش تهنبشن يّٛٝ؟..
ذذ تًو َٗٓيت! أخربتوځ َط ض ڄ أْ
يكس بسأتٴ ض١ٜ ٚڄ دسٜس٠ڄ بسٍٳ ؽنػطٚق..١

أزٜبٚ ،١يهٓو  ٫تنصنط ؾ ٦ٝڄ..

ؿن شيو ؽنػ  ٤ظ ضْ ٞظٚد ..ٞدًؼ ً ٢يهطغذ ٞؽنك بذٌ َڀأ ٦ذ ڄ
ضأغ٘ٴ ٚض ح ٜجطثط بكٛتٺ َٓدؿض
ذذ أؾسٴ َ ذنعْ أْ بتټ َهڀط ڄ يهن بذ ١غذ ٓٝض ٜٛيؿذٛ ًِٝنذ ڄ
ٔ ٭زلٚ ،ٱجن ظ سزٺ َٔ ؽنؿ ٖس  َٜٝٛڄ ..ن ٯي ١طن َ ڄٚ ،إ..!٫
إْ٘ ٜؿنهٚ !ٞؽنٔ؟! يذ ٞأْذ َ ..ذٔ يٛسذسٜ ٠ؿذنه !ٞن شبذ ڄ بينذ ڄ..
 َٔٚنػـن يينٌُ ..يهٓ أ ًل ؾذأ٠ڄ ؾ ضز ٠يب ٍ
ذذ ض ٥شنو ؾكنٝين !١ؾًنأخص ػن َ ڄ ..يػذ ٥ط  ٚيبري َٚ ٠ش أٜه ڄ َٔ
ٜينًِ؟ ..مث ١ض ٥ش١څ أخط..٣
مل أؾأ إٔ أخرب ٙضن ضأٜت َٔ َكينس ٟيػط ٟن ْ ْ ؾذص ٠يطزٖذ١
يينً ..١ٜٛيكس تنٴٗ ٭َ ٍٚط ..٠يػٝس ٠يؿكط  ٤ؽنكبٛغ ١نسًَ ١ٝؼ
ن ْب٘ ؿن ؽنكينس ٭َ َٚ ٞتنكطف ً ٢ض سنٗ طن َ ڄ٫ ..بذس أْٗذ تذسخٔ
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ٯٕ ؿن ًٌَڈ ٚؾطٚز  ٖٞٚتٓنكنط إٔ ٜك ّٛظٚدذ ٞبكهذ  ٤ي ٛدذ يجكٝذٌ..
ضس ذتٴ أؾهذذط ؿن  ٫دذذس ٣ٚؽن ٛدٗذذ ،١ثذذِ قً ذتٶ ٚأْ ذ أَػ ذ ضأغذذ ٞب ٝذسٺ
َط ؿ١
ذذ يكس عٴ ٜين ٚزْٜٓ ..ٞبػ ٞإٔ أ ٛز إصن غطٜط..ٟ
مل ٫ضتٝذ ح ًذٚ ٢دٗذ٘ ..تذط ٣أٜذٔ خنؿذ ٢ؾذذأ ڄ ٠نذ ٴٌ شيذو
أؽن ٴ َين ٳ
حل !  َٚش بينس؟ ٌٖ ..غٝدڀـن يكنً ٞس ؽن أ ٛز إصن ؽنٓعٍ؟
 ٫ٳذٳ ٳ إش ڄ أْ خرتتٴ طؾ ٢ً ٞشيو ؽنكينس ٭ثري يينً ٟٛأض ق ٴ
َطٚضٳ يين مل يبڀٚ ٤ٞظسـٳ يٛقت يجكٚ ٌٝسطن١ځ يؿذُؼٚ .ؿن إٓڈ َينذ ڄ
دُ ٝيٓ ؾص ٠ڂ يهرب َٔ ٣٭ش ٚ ٣يؿطٚضٖ ..ص يين مل ؽنً ٤ٞب ٭ٚغ ز
َه ٕٷ خڀريٷ دس ڄ ،يهٓ٘ ٜبسٚ ٚض  ٤يعد زڇ  ُٖٝٚڄ ٚبينٝذس ڄ ..أْذ ٖٓذ ؿن
أَ ٕڈ َڀًل ضغِ سّ ثكيت ب ؽنُطن تٹ أ ٚيڀب. ٝ
ثِ إٕ يسَ١ٝځ َكبٛغ١ځ يٛد٘ٹ ب تتٵ أؾسٳ غرتخ ٤ٶ ٚأنجط تڀًب ڄ ..ؿن
ؽنط ٠ين ي ١ٝدًؼ ٫ثٓ ٕ ؿن ؽنكينس ٭َ َ ٞيًػ ٝض ٠ظَٓ ڄ ٬ٜٛڄ ٜنذ زٕ٫
خ ضز ؽنك  ..سشن أٚؾو ً ٢هلبٛفن ٖٳُٳػٳتٵ ؿن أشْ٘ٹ بؿ٤ٞٺ  ٚنين١ڄ ٜسٖ
ؿذ ١أغذطع
ً ٢ننؿ٘ يبينٝس ٌٖ ..٠ضأٜتٴ قبً١؟ ..ن ْذت حلطنذ١
َٔ ! ٝ
أْ ٯٕ أؾينط ب يهط ٖ ١ٝيًين مل ٫ ٚمش٦ع ظ يؿسٜس َٔ نٌ ؾ..٤ٞ
إٕ ٖ ٞإ ٫زق ٥ل ٜٚسخٌ ً ٞبٛدٗ٘ يؿُين ٞيهط ٜ٘ن يكٓ ع ..دنًؼ
أَ ََ ٞڀأ  ٧يطأؽ ث ْ١ٝڄ يٝنشسخ ٔ يٛسس!٠
أزمٴ ٭ضض بكذذذذذسَ ٞؿن غهذذذ ذ ٚ ..دننذذذ ذ سٴ ؾذذذذذينٛضٷ ب يهربٜذذذ ذ ٤
.طذنذذٚ ،١أمسذذع ث ْٝذ١ڄ ؿن ز خًذذ ٞظ٥ذذري تًذذو يًبذذ ..٠ٛضؾهذتٴ يذذطز ًذذ٢
دٝن٘  ٚينعَت يكُت ظَٓ ڄ ثِ قًت أخري ڄ
ذذذ ٯٕ أَٝذذع تًذذو يط ٥شذ ١يج يجذذ ١إصن د ْذ
ڀط َطأ..٠

يذبري ٚ ٠يػذذذ ٥ط ..إْذذ٘

ٜنذُس ٚدٗٴ٘ ؿن تينبريڈ غط ٜٺ ي١ًٖٛٺ ٜنٛقـ خ٬هل ٔ ينٓؿؼ..
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ثِ إْ

أغه

ًٚ ٢دٗ٘ نأؽ ؽن  ٤ق ٥ش١ڄ ؿن ٖ ٝز

ذذ أخطز َٔ ٖٓ أ ٜٗيٛغس
ٖٓ ؟ أ ٜٗيسٚز..٠

 ..ٔ٥نِ َط ٠أَطتو إٔ  ٫تينٛز إصن

ضأٜن٘ رنطز ٚقس بنًت َ٬بػ٘ طن َ ڄ ٚؾنطن ٕ ق زَن ٕ حن ٟٛبإبط٠ٺ
ؿن يٝس ..يكس إٓ ٭ْ٫ ٕ ٚنه غ١ٺ دسٜس.}}٠

***
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ذذ  27ذذ
ت تكذذ يشن ٖذذ تؿٝشن َؿذذ د٦شن ٖع ْذذَ ٞذذٔ ٭ ُذذ م ..ؿن
يٝذذ ّٛتًكٝذذ ٴ
يًشكن١ٹ ييت نكستٴ ؾ ٗٝإٔ حله ١ٜځ بًػت شضٚتٗ ٚإٔ يط ١ٜ ٚيٓ قكذ١ځ
غنبك ٢إصن ٭بسٹ ْ قك١ڄٚ ،إٔ  ٫ؾ ٤ٞيبن ١غٝكعٴ َٔ ٯٕ ؾك سڄ..
ن ٕ ٫تك ٍٴ ٭ َٔ ٍٚضٝ٥ػ ١ؽنُطن ت ..دًنٴٗ ب يػٍ ٪
ذذ ٌٖ مث ١أْب ٤ٷ دسٜس٠؟ ٌٖ جطر ً ٢أٚض مڈ أخط٣؟
بًػٳ قُنٴٗ يجكٚ ٌٝقٛتٴ تٓؿػٗ ً٢

ـن ،ثِ إْٗ أد بت

ذذ ٭ْب  ٤غنهٕٛٴ َٓوځ ٓ ٚو..
ذذ  ٫أؾِٗ..
ذذذذ يكذذس تكذذًتٴ بإسذذذس ٣ؽنُطنذذ ت ؽننك ذذس تٚ ،قذذس أخذذذربت إٔ
ؽنطسَٛذذذ ١ن ْذذذت ٚسٝذذذس٠ڄ طن َذ ذ ڄ ؿن يينذذ ملٚ ،نذ ذ ٕ شيذذذو غذ ذ ٴط تينذ ذ ـ
٭غًبَ ١ٝينٗ نس يعٚز يؿٗري  ٚيك..ٟٛ
ذذ ْينِ..
ذذ ٚإشڄ مل تهٔ هل ؾكٝكٚ ،١أْتٳ يػت بٔٳ تًو يؿكٝك١ٹ ؽنع ..١َٛ
مل أقڃٛٳ ً ٛ. ٢ل غ ٣ٛب يػين ٍڇ  ٚينُنُ١ٹ ربٳ هل تـ..
ذذ يكس زخًتٳ إصن َٓعي ٞدت سذرڈ ١ٖٝ ٚٺ ٚأن ش ٜٳ ب ٬غٓس! ٚشيذو
ٜجري بس خً٫ ٞمش٦ع ظٳ  ٚيط  َٔ ..أْتٳ ٖ ٜص  َٚش تطٜس؟
بينس تؿهريڈ أدبتٴ

صض

ذذ يط سً ١مل تهٔ خ ييت ٚإظن قسٜك١څ ي ٛيست ،ٞأ ٟضنج ب١
ذذ أْت ت ٛقٌٴ يهصل! أن ز أؾِ ض ٥ش١
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س ع رب ٭غ٬ى..

ي..١

ذذ تًو ن ْت إد بيتٚ ،يوٹ َڀًلٴ حلط١ٜٹ ؿن تكسٜك ٞأ ٚتهصٜيب..
ذذذذ بذذٌ أْذذت َٗذذٚٛؽٷ َذذٔ ْذذٛعڈ غط ٜذ  ..تهذذصل ز ٕٚتٛق ذـٺ  ٫ٚس ٝذ ،٤
ٚنأْو تس ؾع ٔ قه١ٝٺ غ َ ١ٝأٖ ٚسفٺ ْب..ٌٝ
ت ًذذ ٢ؾذذؿيت َؿهذذطڄ ؿن غذذنش ي ١إٔ تؿٗذذِ ٖذذص ٙؽنذذطأ ٠أٚ
هه ذ ٴ
ت
ت ٖذص ٙيٓكڀذ ،١ثذِ إْٗذ أنًُذ ٵ
ت بٗذ سنذ ٢بًػذ ٴ
تكسم يطسً ځ ١ييت َطض ٴ
َٗن د١ڄ
ذذذذ أ ًذذِ إٔ َذذٔ ؽنػذذنش ٌٝٯٕ إٔ تينٝذذس إي ذٞٸ ٭ٚض م يذذيت غذذنٛيٝتٳ
ً ٗٝب حلٚ ،١ًٝشيو ٜجري غهيب ٚخٛؿن َٓو..
ذذ  ٫ز  ٞيًدٛف!
ذذ إشڄ أ ً َٓو إٔ  ٫تين ٚز ٫تك ٍ ب ٞث ْ١ٝڄ أبذسڄ ٫ٚ ،ب يڀبٝذ إش
سصضتٴ٘ َٓو..
ق يذذذذت شيذذذذو ٚأْٗذذذذت ؽنه ؽنذذذذ ١ؾُٝذذذ ض ح ٚدٗذذذذٜ ٞنهذذذذطز بذذذ حلُط٠ٹ
٫ ٚنڀط ل ..ضستٴ أؾهط ؿن ٖٕ ٛ
ذذ إصن أ ٜٔحنسضت؟ ٚنٝـ بًػذت سٝذ تٖ ٞذص يذسضى؟ أْذ يينذ ؿٞٴ
ًٛمٴ ً ٢يس..ّ ٚ
ٚقبٌ إٔ أقش َٔ ٛنڀط بٚ ٞسًِ ٜككنذيت قسَتٴ سشن مسينتٴ رب
ؽنه ؽن ١يج ْ ١ٝيكٛتٳ يينطٜضٳ يًٓ ؾط يػٝس َطٕ ٚ
ذذذذ أ ًذذِ أْ ذوځ مل تنٛقذذع إٔ تػذذُع قذذٛت ٞث ْٝذ١ڄ ،خكٛق ذ ڄ بينذذس نذذٌ
يؿذذن  ِ٥يذذيت بًػنذذو َٓٸذذ )ٚ ..ؿن ي ٛقذذع ؾذذإٕ ضأٜذذ ٞبذذو مل ٜذذنػري أبذذسڄ،
ٚيهٓ ٚدستٴ يع َ ڄ ً ٞإٔ أبًػو ننؿ ؾ ڄ َصٖ٬ڄ تٛقذًتٴ إيٝذ٘ أثٓذ ٤
َط دينيت ٭خري ٠يط ١ٜ ٚيػينس ٟيٓ قك..١
ذذذذذ َٚذ ذ ٜهذذذ ٕٛشيذذذو ٫ننؿذ ذ ف؟ ٚملٳ ٜذذذنينشن ًٝذذذو إب٬غذذذ ٞأْذ ذ
ب غنٓن د تو؟
ذذذذ ٭ْذذو يٛس ٝذسٴ ؿن يين ذ مل يذذص ٟعنً ذوڂ يٓػذذد١ځ ٭خذذط ٣ؽندڀذذٛفن
يط ١ٜ ٚيٓ قكٚ ..١شيو ب يهذبـن ٖذ ٛننؿذ ؿن ..يطٜ ٚذ١ڂ يٓ قكذ ١يٝػذت
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ْ قك١ڄ يبن ..١يكس أْٗ ٖ يط سٌ ًذ٦ٖٝ ٢ذ ١غذٍ ٪ڈ ًذري بٓٗ ٜذ١ٺ َؿنٛسذ،١
ٚنٌٴ َ ؿن ٭َط إٔ يسؾرت يص ٟغنينًُ٘ ن ٕ أنرب َٔ سذذِ يطٜ ٚذ١
بهجري ؾدًل ٖص ْ٫ڀب ع..
ت بع نَ َ٘٬ػنج ضڄ ب بنػ َ ١يين ؾل يٮزل
ذذ ؾٗ ٞإشڄ َٔ دٓؼ يط ٜ ٚت يككري ٠ش ت ؽن٦ذ ١قذؿش ١النو ﭭيوا)،
ٚقس نن َٓٗ يط سٌ ؿن تًو يؿرت ٠يعَٓ ١ٝسزڄ نبريڄ ،إش ْؿػٌ ؿن
شيو يٛقت ٭غذب لٺ قنكذ ز ١ٜبهن بذ ١يػذ ٓٝض ٖٜٛت  ٚؽنكذ ٫ت ؾهنذ
يط ٜ ٚذ ت يككذذري ٠ؿن أٚق ذ ت ؾط غذذ٘) ..يػذذب ٺ جمٗذذٜ ٍٛكذذطض إٔ ٜٓ ٫ؿذذط
قذ١
ٖص ٙيط ١ٜ ٚب يذص ت ،ضضنذ ؽنٛنذ ٛٹٗ حلػذ ؽ ب يٓػذب ١حل ٝتذ٘
ٚضضن ٭ْٗ آؽنن٘  ٚصبن٘ بؿس ..٠ضضنذ نذ ٕ ٜأَذٌ ؿن إٔ ٜينذطف َٜٛذ ڄ ْٗ ٜذ١
طنذ١ڂ يذيت مل تكذع آْذص ىٚ ،يهٓٗذ
َأغ ت٘ يٝدڀٗ ً ٢يٛضم ..تًذو
ن ْت ؿن ي ٛقع َٛتٳ٘ٴ ؽنؿ د ٧ب يص ت..
ضست أؾهط ؿن ض ٺ ضنذ ق يذ٘ غذري قذ ز ڈض ًذ ٢يكبذ ٍٛأ ٚيٓؿذ ،ٞثذِ
أدبتٴ صض
ذذ تًو تبك ٢ب ينأنٝس ْكنط١ٜڄ ق بً ١يًڀينٔ ٫ٚ ،عنهٔ إثب تٗ ..
ذذ يٝػت ْكنط ،١ٜإْٗ ي ٛقع ..أ س قط  ٠٤يط ..١ٜ ٚنذ ٕ خڀذأڄ ؾ زسذ ڄ
َٔ يبس ٚ ١ٜؾد ڄ إٔ ْٓكنط يًُدڀٛفنٹ ً ٢أْ٘ ْ قلْ ..ينِ َٔ يطْ َٚػذ١ٝ
إٔ ٜرتى ٭ز ٜٴ  ٚيطغ ّٴ يينبكط ٟأ ُ ٫ڄ غري َهنًُذٚ ،١يهذٔ يػذينسٟ
برتنٝذذذذعٚ ٙزقنذذذذذ٘ ٖٚس٥ٚذذذذذ٘ عنًذذذذـٷ طن َذذذذ ڄ ذذذذذٔ ٭زبذذذذ  ٚ ٤يطغذذذذ َشن
يؿٛنٜٛشن ٖٛٚ ،يٝؼ ؾنٔ ٬ُ ٕٜٛٗٓ ٫ڄ بس..ٙٚ٩
ذذ غأ ٝس قط ٤تٗ ٚ ،يهذٔ شيذو ٜٗ ٫ذ ٴِ ٯَٕ ..ذ بذ ت ٜينٓذ ٝأنجذط
َذٔ نْٗٛذ ْ قكذذ ١أْٗذ ؿن ي ٛقذذع ن شبذ١څ َٚذٮ ٣بنعٜٝذذـ ي ٛقذذع ..قكذ١ڂ
يين ؾل ينينؼ ؽنكنًٜ ّٛسؾين٘ سب٘ يٲزَ ٕ ً ٢يؿط ل  ٚؽنٗس ٥ت هل ٞؿن
ي ٛقع أنصٚب١څ تؿنكطٴ إصن حل..٤ ٝ
ذذ أنصٚب َٚ ..!١أزض ى أْٗ نصيو؟  َٚإثب تو؟..
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مل أؾذذأ آْذذص ى إٔ أنؿذذـ غنٝذعٳ أٚض قذذ ٞؾكًذذت نذذ ٞأغذذري جمذذط٣
حلسٜح
ذذذذ شيذذو نكذذ زٚ ..ٟيهذذٔ ٜٓبػذذ ٞإٔ أٖٓ٦ذذو  ٚيػذذٝس ٠قذذب ح ًذذ٢
٭خب ض يػينٝس ..٠أطنٓ ٢يهُ ظدن١ڄ َٛؾك..١
ذذذذ أؾذذهطى ..يعؾ ذ ف بينذذس أغذذب ٛشن طن َ ذ ڄ ٜنًذذ ٙٛؾذذٗط يينػذذٌ ؿن
ي ..ٕ ْٛٝثِ ْينٝـ ؿن قكط َينبٛزىځ يط سٌ ض ح ٜكٗك٘)..
ذذ سص ض ..ؾٗص ؽنٓعٍ مل ٜؿٗس ؿن ت ضرن٘ ظدن١ڄ غينٝس٠ڄ  ٚسسٚ ،٠ؾٝذ٘
ب يذذص ت ْنشذذذطت ػنذذ ٠ڂ يط٥ ٚذذذ ٞبنٓذذ ً ٍٚبذذذنشن نذذ ًَنشن َذذذٔ حلبذذذٛل
ؽنٗسٚ ،١٥ؾ ٘ٝؾكست ظٚدنٴ٘ كًٗ ثِ ؾكس ٖ ٛس ٝت٘..
قٗك٘ يٓ ؾط ق ٬٥ڄ
ذذ تًو ط ؾ ت  ٫تينٓ .. ٝإظن أْ ضدٌٴ ًِٚ ،قس تكًتٴ بذو نذس
قٓ ذ ذ ت ٞنذذذ ٞأ ذذذ ٟٛإصن ٭بذذذس قذذذؿش ١تًذذذو يطٜ ٚذذذ ١ؽنؿذذذٚ ١َٚ٪نذذذٌ
 َ٬ت ٫غذنؿٗ ّ سٛهلذ  ..نذصيو نڂنٹبٳذتٵ ٚنذصيو غنٴٓؿذط ؿن غهذٕٛ
ؾٗط ..ذُٗ ٭قً ٞغري ْ قكذ١ٺ غذڀطڄ  ٚسذسڄ ..ؾًنػذينس  ٝتذو أٜٗذ
يؿ لٚ ..ز ڄ..
ٖهص أْٗذَ ٢ه ؽننذ٘ ؾذذأ ڄ ٠ز ٕٚإٔ ٜهذَ ٕٛػذنينسڄ يػذُ ع ضأٜذ،ٞ
ؾ يط١ٜ ٚڂ ٯٕ تكبعٴ ؿن َڀبين١ٺ َ بشن أٜس ٟؽنٓهس ٚ ٜٔيينُ ٍٚ ،غسڄ طز
 ٟؽنذذصْ
إصن يينًذذٔ ْػذذد١څ يذذنينًٔ دطعنذذ١ځ يط سًذذ ١ينينػذذٚ ١تينهذذؼ زٚضٳ ٿ
 ٚيهش..١ٝ
ثذذِ ضسذذت أ  ٝذسٴ بذذِٓٗڈ قذذط ٠٤ځ ؽندڀذذٛفن  ٚيذذصٜٓ ٟنٗذذ ٞب يػذذ ٍ ٪تذذط٣
نٝـ ته ٕٛيٓٗ ١ٜ؟ آٙٺ ي ٛأْ أزض ..)ٟب ٭مل يين قط  ٚينػذ  ٍ٩حلذ ٥ط
تٓنٗذذ ٞز ٕٚإد بذ١ٺ ذذٔ يػذذٜ ْٗ ..ٍ ٪ذ١څ َؿنٛسذ١څ طن َذ ڄ ..ضسذتٴ أْؿذذْ ٞكنطٜذذ١
يٓ ؾذذذط بإبذذ  ٤ش ٚقذذذ ١٭زل  ٚنذذذس زِٖ ..يهذذذٓ ٚنًُذذ أ ذذذستٴ قذذذط ٠٤
يؿكٌ ٭خري ظززتٴ قنٓ ڄ بٓكنطٜن٘..
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ًٞٸ ي ّٛٝإٔ أنؿـ يًين مل بط  ٠٤ؽنػه ١ٓٝييت قهت بك ١ٝأَٗ ٜ
ؿن ؽنك يينكً ٞبػب شيو حل يًينشن ش ت٘ ..ضضن ن ٕ ظٚدٗ نذش١ٝڄ
يهٓٗ ذ مل تهذذٔ أبذذسڄ .ذذ٬زٜٓٚ ،بػذذ ٞيًين ذ مل إٔ ٜػذذُع ٚدٗذذْ ١كنطٖ ذ
ٚقذذذٝش تٗ َذذذٔ يينذ ذ مل ٯخذذذط بينذذذس إٔ ْيننٗذ ذ ُٝ.ذذذع بأبؿذذذع ٭يؿذذذ قن
 ٚ٭ٚق ف..
{{ أْ َٛؾه١څ طن َ ڄ ً..ٕٛٓ. ٢
ت
أن ٴز أؾكس كًذ ٞؿن َٓعيذ ٞب يذص ت ٚن ْذ يطدذٌ يذص ٟأسببذ ٴ
َٜٛذ ڄ ..بينذذس خطٚدذذ ٞث ْٝذ١ڄ َذذٔ ؽنكذ نكذذستٴ إٔ يكذذسضٳ َذذٓش ؾطقذ١ڄ
أخذذذذطٚ ..٣يهذذذذٓ َػذذذذنُط٠څ ؿن ضٜ٩ذذذذ ١يٛدذذذذ ٙٛيؿذذذ سبٚ ١ض  ٤يٓ ٛؾذذذذص
٫ ٝ ٚت يػ َه ١ترت قل خًؿ ٞتط قب ٚتنذػؼ ًٞٸ ..أْ أْ ّٚ ،ؿن
أسه ْ ٞتٓذ ٴّ آخذ ٴط ضٜ ٚذ ت ،ٞيهذٓ أقػذِ أْذ٘ ٜكطأٖذ ضغُذ ڄ ذ ٫ٚ
أزض ٟنٝذذـ ..إٕ ؿن ب ض تذذ٘ تًُٝشذ تٺ غ َهذذ ١يٝنذذصنطْ ٞزَٚذ ڄ بذذةخط
ؾكذذٌڈ ننبذذذت ..سنذذذ ٢إْذذذ٘ ٜٓؿذذذط تب ذذ ڄ بينذذضٳ أؾهذذ ضٚ ٟتؿ قذذذ ٌٝمل
أشنطٖ أَ َ٘ يبن..١
يٝذذ ّٛقذذسّ يذذ ٞنأغ ذ ڄ َذذٔ يينكذذريٚ ،نذذستٴ حلُ ذ قيت أتٓ ٚيذذ٘..
يهٓ ضأٜتٴ ًٚ ٢دٗ٘ يٓكنط ٠يع ٥ؿ١ځ حل ٥ط٠ځ ؽنصْبذ١ځ ش تٗذ ٚ ..بذسٍ إٔ
أتٓ  ٍٚيؿط ل َٓ٘ ضَٝت يهٛل َٔ ٜس ٢ً ٙ٭ضض ق ١ً٥ڄ
ذذ أمل أ ً َٓو ينٛقذـ ذٔ تًذو تذ ٫ٚت؟ ..أْذ يذٔ أتٓذ َ ٍٚذٔ
ٜسى ؾ ٦ٝڄ أبس ڄ..
ٜعّ ؾؿن ٘ٝؿن سعّڈ ز ٕٚإٔ ٜبسْ٫ ً٘ٝ ٚع ز ..ثِ ٜؿطع ؿن تٓكنٝـ
قڀع يعد ز ؽننٓ ثط ٠ز ٕٚنًُ١ٺ  ٚسس ..٠ن ٕ  ٫ٚؾو ٜؿهذط بڀطٜكذ١ٺ
أخطٜ ٣كنشِ َٔ خ٬هل سك..ْٞٛ
ٚؿن حلسٜك ٚ ١حل ٞأقػِ أْ أمسعٴ أق ٛتٳ خڀ ٛتٺ ت٬سك َٔ ..
أٚي٦و  َٚش ٜطٜس َ ٕٚب يهبـن  َٔٚأضغًِٗ؟..
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ثذذِ إْذذ٘ ٜهؿذذط ذذٔ أغذذٓ ْ٘ حل ذ ز ٠نًُ ذ ؾ ذ ٖسَُْٗٓ ٞه ذ١ڄ ؿن
ينأيٝـ ..ن ْت َٗٓيت تع ذ٘ ٚتينهط قؿ..ٙٛ
ذذ أْتٹ إش ڄ َكط٠څ ً ٢يهن بذ١؟ ..يكذس أٚقذ ٢يڀبٝذ بذإٔ تطذنذٞ
أ ك بو َٔ يهػـن يٓؿػ..ٞ
ذذ  َٜٛڄ َ غأؾينٌٚ ..يهٔ ي ٝؼ قبٌ إٔ أ ٝس نن ب ١ؽندڀٛفن يصٟ
غطقنٳ٘ٴ َ ٚأخؿٝنٳ٘ٴ ؿن َهذ ٕڈ َذ  ..ش نطتذ ٞتين ْذسْ ٞحلػذٔ سكنذو،
ٚيهٓ أغنينٝس ب ينسضٜر شنط ٣يؿك ٚ ٍٛيػڀٛض  ٚسس ڄ تًذ ٛٯخذط..
إْٗ تنؿهٌٴ ضٜٚس ڄ ضٜٚس ڄ ً ٢يكؿش ت ضغُ ڄ ٓو..
ذذ َ ستٴ أؾِٗ ؾذ ٦ٝڄ ..يكذس ؾكذستٹ ب يؿينذٌ كًذوٹ  ٫ٚعنهذٔ ؾينذٌ
ؾ٤ٞٺ ٱق٬ح شيو..
شيو ٖ. ٛشِٝٴ بين ٘ٓٝؾهطت) ..إٔ ٜنُٓ ٢ؽنط٤ٴ ٜٚطد ٛغط ڄ يينٛز ځ٠
إصن ؽنك هل ٛأَطٷ ؿن غ  ١ٜيب٪ؽ ..يٝؼ أتينؼٴ َٔ ٱْػ ٕ يصٜ ٫ ٟكسض
ً ٢إغُ ض  ٘ٝٓٝؿن أَ ٕ ٚ ،يصٜ ٟنػ  ٍ٤ب غنُط ض إٕ ن ٕ غٝكشٛ
َٔ َٓ َ٘ أ ٚ ..٫ ٚيصٜٓ ٟكنط ز َٚڄ خًـ ننؿٹ٘١ٜ ْٗ َ ..ڂ ٖص يينص ل؟..
نٓ ذتٴ قذذس نكذذست أْذذ٘ غذذٝنٛقـ ذذٔ ضٜ٩ذذ ١تًذذو ٭ؾينذذ ٢ضنذذذطز
خطٚد َٔ ٞؽنك  ،يهٔ شيو مل ذنسخ..
ضغِ نٌ ً ٫ٚت٘ يب ٥ػذ ١ٱخؿذ  ٤يين٬قذَ ١ذ ظيذت أؾذ ٴِ ض ٥شنٳٗذ
ً ٢ث ٝب٘ٚ ،أمسعٴ ُٖػ تٹ٘ٹ ًذ ٢هلذ تـ ؿن غطؾذ ١ؽنهنذ ٚ ،تكذسَ
نص ض تٴ٘ ؽنصْب١ڂ ي ٚ ٞي٬نطٚض ١ٜسشن ٜنأخط ٔ يبٝت..
أتػ ذ َ ٍ٤ؿذذُ٦ع٠ڄ ُ ذ ٜذذط  ٙؾ ٗٝذ  ،إش نٓذذت بذذ ٬ؾ ذوٺ أغن ذٌٳ َٓٗ ذ
ضنط سٌٚ ،نصيو أؾس سكٝك١ڄ ٚأق ي١ڄ ..أغأي٘ َط٠ڄ ضنط ض٠
ذذ ٌٖ نصبتٳ ً ٞإش ڄ سشن ظ ُت  َٜٛڄ أْو تهط ٙيؿكط  ٚت؟ يكس
ُ ؽڈ آْص ى َذٔ تػذٝري يذ ٕٛؾذينط ٚ ،ٟز ٝذت أْذو دذ يْٛذ٘
َٓيننٳ
يب ٳ يس نٔ!
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تٳٛٳقځـٳ ٔ َهؼ يًكُ ٚ ١تػينت  ٙ ٓٝبؿس ٠إش مل أنٔ قذس ٚدٗذتٴ
ي٘ نًُ١ڄ  ٚسس٠ڄ َٓص أغ بٝع ..يص ؾٛدٚ ٧قينك٘ غ ٪يٞ
ذذ ذ َ .. ٝيس  ٞٯٕ هلص يػ َٔٚ ،ٍ ٪أ ٟأضضڈ ْٳبٳتٳ؟
ذذ َ يس ٞ؟ أٖص ٙؾه ٖ١؟ ..إٕ ؾكط ٤ٳى ًؼ َينٓ ً ٢ؽن ٥ذس٠
ٚتٓ ّٴ بٚ ٓٓٝض ٥ش١ڂ ڀطٖ طنٮ ٖص ؽنه ٕ..
ذذ ؾكط  !ٞ٥نؿٖ ٔ ٞص هلط  ،٤إش يٝؼ يذسٜوٹ زيٝذٌٷ  ٚسذسٷ ًذ٢
قسم خ٫ ٝتو ..أخربتوٹ َط ض ڄ بأْ أنن هل َػذطس ..١ٝدذت نذػـنٹ
حل د١ٹ بين ڄ..
ذذ تٛقـ ٔ ٭ن شٚ .. ٜنذصيو قذطتٳ تهنٴذ يًُػذطح! َنينذسزٴ
ؽن ٖ ٛؾ ُٝأضَٚ !٣ن ٢تٓنٗ ٞتًو ينشؿ ١٭زب١ٝ؟ َ ٕ يٝػ نؿ ١ٜ؟
ٚؽنذ ش  ٜٛقنذ يه تذ ًذ ٢يكذ  ٤ؽنُجًذ ١يكذ س٠؟ ..أغذ١ً٦څ ب ٥ػذ١څ زٕٚ
أدٛب!١
ٖٓ ٜٗٓض ٔ ؽن ٥سًُ ٠ط يٛد٘ إش ًِ أْ٘  ٫عنهذٔ إٔ ٜٓنكذط
ًٞٸ ؿن أ ٟدس ٍٚ ،يهٓ٘ ٜػسز يهُ ت٘ إيٞٸ ًُ ٝڄ  ٢ً ٚأضض ي ٛقع.
ٖ ٓ ٫سكنٴ٘ٴ إصن ؽنڀبذ ٚأْ أقٝ
ذذ ملٳ  ٫تنعٚدٗ ؟ ٖ ٝتعٚدٗ أضدٛى ..ضضن تٛقؿتٴ ً ٢٭قذٌ ذٔ
سنك ضى..
ثِ أ٫سك٘ يػ  ١ٜيب ل ٚأْ أقٝ
ذذذذ ؾًنػذذس غطؾ ذ١ڂ يػذذكٝؿ ١ؽنكنًُذذَ ١ه ذ ٕٳ طغذذهُ  ،ؾٗذذ ٞبٝذذت
يينٓ ن  ٚيينك ضل..
 ٫أ ًِ سك ڄ َٔ َٓٸ دنينٌٴ ٯخطٳ أؾس تين غ١ڄ ٖٛ ..أّ أْ ؟ ؽن ش أ ضزٙ
ٖهص ؟ ٚب ٞضغب١څ س ضق١څ  ٫عنهٔ َك َٚنٗ يؿهذش٘ ٚتينطٜنذ٘؟ ٚيهذٔ
نٝـ َٚنٜٓ ٢نٖٗ ٞص ٕٛٓ.؟ ..إٕ ً ٞؾين٬ڄ إٔ أ ٛز إصن ؽنكذ ؾأْذ
ؿن قُ ١ينين }}.

***
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ذذ  28ذذ
ٚغـن ص ب ت ٞن ٕ أؾسٴ َ آؽن إٔ ْٗ ٍ ب تذت تكذِٝٴ ٯٕ ًذ ٢بينذس
ذذس ٠س ذ ض تٺ َ ذ ٚقذذس أٚؾذذهتٵ ًذذ ٢يٛنذذع! ٖذذ ٞتذذٓػُؼ ؿن س ٝتٗ ذ
.سٜذذس ٠غذذري ب ٦ذ١ٺ بذذ ٫ٚ ٞضنؿ ذ ط ..ٟب يٓذذسّ ٜؿذذنينٌ ز خذذٌ قذذسض،ٟ
ٚبؿذذذٛق ٞؽنػذذذنش ٌٝإيٗٝذذ  ..يط ٥شذذذ ١ؾذذذينطٖ ٭ًَذذذؼ ٚيٓؿشذذ ت أْؿ غذذذٗ
حل ضٚ ٢ً ٠دٗ..ٞ
بينذذس ذذس ً ٠ذ ٫ٚتٺ خذٛيذذ ٚ ١ؾك ذتٵ ًذذ ٢يك ذ  ..ٞ٥ؾنشذذت يذذ ٞيب ذ ل
ضؾٝكنٴٗ ؿن يػهٔ .سٜس..
ذذ  ٫تيننكذس أْذ أًُٖذو أ ٚأسذ  ٚٴٍ ٱغذ  ٠٤إيٝذو نذصضت) يهذٓ
َٛؾه١څ ً ٢يٛنع ؿن أّٜٛ ٟڈ ٚأٜذ ١حلكنذ١ٺ نُذ تذط ٚ ،٣ذٛفٴ ٜؿذً
َٔ يك زّ جملٗ..ٍٛ
ن ْت بڀٓٗذ ٯٕ ؾذسٜس ڂ ٠يهذد َٚ ،١ضغذِ ز ٗ٥ذ ب يذص ط نذ ٕ
ٚدٗٗ ت ّ هلس ٚ ٤ٚيػه ١ٓٝخ ي ٝڄ طن َ ڄ َٔ ٫نڀط ل..
ذذ ْينِ ..أْتٹ تؿهط ٜٔٯٕ ؿن ؽنػنكبٌ ب َ ُٓٝظيت أْذ أ ذٝـ ًذ٢
ؽن نذذ ٞذ دعڄ ذذٔ يندًذذٓ ٞذذ٘ ..يٓػ ذ ٜ ٤ؿهذذطٕ ز َٚذ ڄ ؿن يػذذسً ..ذذ٢
ٚدٗو تطتػِ يٓكنط ٠ؽنػنكبً ١ٝيكًك ١ش تٗ ييت ضأٜتٴ  ّٜٛظؾ ؾو..
ذذ ٌٖ سهطتٳ ظؾ ؿن؟..
ذذ يكس تػًًتٴ إصن حلؿٌ ٭يكًٝ ٞوٹ يٓكنط ٠٭خذريٚ ٠غذـن يعٖذٛض..
 َٜٗٛمل تبسٴ ًٝوٹ َ َ٬ٴ يػين ز..٠
ت ًذذل ..يؿذذطم يٛسٝذذس بذذشن
ذذذذ يٓكنذذط ٠٭خذذري !٠نذذشهت) ..أْذذ ٳ
 ٓ.ظ ٚ ٠يعؾ ف إٔ ؽنط ٤ذنهط ظؾ ؾ٘ َؿنٛح يينٓٝشنٜٚ ،ؿِ بأْؿ٘ ض ٥ش١
يعٖٛض..
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ذذ يهٓوٹ مل تينًُ ٞآْ٦صٺ يٓٗ  ١ٜتنُ..١
ذذذذذ شيذذذو ٭ْٓذ ذ ْذذذطؾض بينٓذ ذ زٺ تكذذذسٜل سسغذذذٓ ْٚ ،ينذذذذع ذذذٔ قذذذط ٠٤
يين َ٬ت ي ٛنش ١يًؿؿٌ ..يكس ضغبتٴ آْص ى ؿن يع ٚز بؿذسٚ ،٠أَذ ٯٕ
ؾأض ٣يع ٚزٳ قؿك ڄ ٜػين ٖٛ َٔ ٢خ ضد٘ يًسخ ٍٛإيٜٚ ٘ٝػينَ ٢ذٔ بس خًذ٘
يًنشطض..
ذذذذ بٗذذص ٙ٭ؾهذ ض ذذٔ يذذع ٚز
عنهٔ إٔ تكبً ٞب َٜٛ ٞڄ؟..

ينًذذشن َُٗذذيت َػذذنش١ًٝڄ ..نٝذذـ إشڄ

ذذذذ يًذذع ٚز أغ ذؼٷ نُ ذ تينًذذِٚ ،بينهذذٗ َ ذ زٟٷ يٮغذذـ ..أْ ذ مل أ ذذس
ٚسذذسً ٚ ،ٟذذ ٞإٔ أنذذُٔ غذذٚ ١َ٬يٝذذس ٚ ٟغذذنكط ض ٙؽنذ زَ ..ٟذ تهػذذب٘
ب يه ز ٜهؿٝو ٚسسى..
ضسذذت أسذذسم ؿن ٚدٗٗذ يب غذذِ ؽنػذذرتخٚ ٞقذذس قؿذذعت إصن ش نطتذذٞ
ً ٢يؿٛض قٛض٠ځ ؽنطسَٛذٖٚ ١ذ ٞت ٬ذ ؿن ؾذب بٹٗ ٭زٜذ ٳ يكذ سٳ يينبذ١ځ
ـن  ٚيؿأض ..يَ٬ب  ٫ڂ ٠ش تٴٗذ ٚبػذُ ڂ ١يطنذ يػطٜبذً ١ذ ٢يٛدذ٘ يٓ قذع
يك ٹ
ؽنُنًَ ٧سٜطڄ ؽنؿ ٚنذ ت ٓهذ ٺٚ ١قذربٚ ..ؿن ي ٛقذع ؾذإٕ أٚدذ٘ ينؿذ ب٘
 َٜٛڄ..
بٚ ٝبشن يط ٞ٥ ٚؿن ؾب ب٘ ؽننينجط مل تػ
مل أ ًِ مبٳ أد ٝيهٓٗ ت بينت سسٜجٳٗ تػٛلٳ بسق١
ذذ  َٚش ًُتٳ بين َو يؿ ٥ت ً ٢أ ١ٜس ٍ؟ َ ظيت تذسٚض ؿن يذس٥ ٚط
ؽنؿطغ ١ش تٗ ٚأ ّ ٖٚيؿٗط ٚ ٠جملس ٭زبٚ ،ٞتهن ضٜ ٚنو إ! ٖ ٜ
ذذ ي ٕٛيؿك..ٍٛ
ذذ ْينِ ،شيو ن ٕ مسٗ  ..مل تٴٓؿط بين ڄ؟..
ذذذذ نذذ ..٬يهذذٓ أ ُذذٌ يٝذذ ّٛنذسٺ ًذذ ٢ضٜ ٚذ١ٺ دسٜذذس ٠ذذٔ ن تبذ ٺ١
َػُذذٛض٠ٺ ض سً ذ١ٺ ڂُذذؼ شنطٖ ذ ُذذسڄ َذذٔ ين ذ ضٜذٚ ،غٴ ذطڇقت أ ُ هل ذ ؿن
ٚن يٓٗ ض ..يكس بًػن ؾصض تٷ َٔ أ ُ هل ٚ ،ضن أْ٘  ٫ذنل يْ ٞؿذطٴٖ
غٝنهذذذُٓٗ ننذذ ب. ٞسٜذذذس ًذذ ٫ٚڄ غذذذنين ز ٠سكٗذذ يهذذ ٥ع ٚمسيننٗذذ
ؽنًڀد..١
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ينذذٛت ؾذذؿن ْٗذ ٍ يذذسقٝكن ٕ ؿن ً ٚيذ١ٺ ٱخؿذ  ٤إسب ٗذ ٚخٝبنٗذ ،
ٚغأيت سشن بسأ ٖ٫نُ ّ ٜنػًٌ إصن  ٗٝٓٝي ٛغيننشن
ذذ ؾ يكك ١إشڄ  ٚقين١ٝ؟..
ذذذذ ْينذذِ ..غنٝذذع يؿدكذذ ٝت  ٚقينٝذذ !١أْذذ أسذذ  ٍٚبًذذ ٛٳؽ حلكٝكذذَ ١ذذ
أَهٓ شيو..
غط ٕ َ ٖعت ننؿٚ ٗٝأ ًٓت نأْج١ًُٝ ٢ٺ جمس٠
ذذذذ شيذذو ٜ ٫ػذذري ؾذذ ٦ٝڄ َذذٔ ي ٛقذذع ..حل ذ  ٝ ٚذ ٫ت ؾذذ ٚ ٤ٞحل ٝذ ٠ڂ
ي ٛقين ١ٝؾ٤ٞٷ آخط٫ ..بس َٔ أغ ؽڈ َنشن تٴبٓ ً٘ٝ ٢حل!٠ ٝ
ثِ غأيت ؿن ؾطٚز
ذذ  َٚغِ يكك١ٹ .سٜس٠؟..
ذذ يط١ٜ ٚڂ يٓ قك..١
ض سذذت ْٗ ذ ٍ تؿذذنت ت زثذذ ١بڀذذطمڈ ؾذذنٚ ،٢تػذذري َٛنذذٛع يك  ٓ٥ذ َ ذ
غنڀ ت ..ن ْت ًُ ٝڄ تينٝس ػٝس يط ١ٜ ٚيٓ قك ٖٞ ..١ٯٕ ؿن ٛض
يٖ٬نُ ّ ٚإن  ١يٛقتٜٚ ،نينشن ً ٞإشڄ دنص ل ٖنُ َٗ ؽنؿنت..
ؿن ؽنٓذذعٍ ذذستٴ يكذذط َ ٠٤ذ تبكذذَ ٢ذذٔ ؾكذذٍٛڈ ؾنعقذذ ..١ن ذ ٕ يؿكذذٌ
يٛسٝذس ؽننبكذذ ٞؾذب٘ يه َذذٌ غذري َؿٗذذّٛڈ تكطٜبذ ڄ ..يط سًذذ ١ؾٝذ٘ تٗذذص ٟأٚ
تًٗٛؽ َٚ ،تؿنأ تهطض ُ.ذٌ ٚتؿذنِ ٚتٗذسز زَ ٕٚذرب ڈض أزبذٚ .ٞقذس بجذت
بذذ ٞقذذط ٠٤ڂ يؿكذذٌ ؾذذينٛضڄ ُٝكذ ڄ بذ حلعَٕ ..ذذٔ ي ٛنذ إٔ قٖ ٛذ يينكًٝذذ١
ٯٕ ؿن حنس ضڈ َػنُطٚ ،أْٗ تٓعيلٴ حن١ٜٚ ٖ ٛٺ ٛ ٫ز٠ځ َٓٗ ..
{{قشتٴ بٛدٗ٘ بؿهٌڈ َؿ د٧
ذذ ؽن ش تسٚضٴ بينكب١ٝٺ سٛيٖ ٞهص نًُ دًػتٴ ٭نن ؟ تطٌٖ ٣
ؿ ٢ؾ ٦ٝڄ؟  ٖٚت ٕ يين ٕ ٓٝيكًكن ٕ ؽنصْبن ٕ؟..
ذذ يٝؼ مث َ ١أخؿ ..ٙ
ذذذذ بذذٌ ذ ف إٔ أزٚٸٕ ب ينؿ قذذَ ٌٝذ تؿينذذٌ ..يكذذس ب تذذت يذذسٜو يٝذذّٛ
مسين١څ أزبٜٓ ١ٝبػ ٞحلؿ قن ً ْ ٗٝقين١ڄ ٜ ..يًُٗعي ١يهرب!٣
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ذذ ً ٢يينهذؼ طن َذ ڄ ..أخبذ ٴض يؿهذ  ٥تعٜذس َذٔ ؾذٗطتٚ ٞيهذٔ
خنب ضٖ يٝؼ أَط ڄ غٗ٬ڄ َ ٫ٚػنػ غ ڄ ..يكس أغِٗ غًٛنو يٮغـ ؿن
ؾٗطت..ٞ
ذذ أْتٳ إش ڄ ؿ ٢إٔ أنن ًَشُذ١ڄ ض ٥ينذ١ڄ تبذس ٚخط بٝؿٴذو ن ْبٗذ
ت ًٝذذ ١س ٝتذذو يًنكنذذ ٖط ب يجكذذ ١يينُٝذذ ،٤
ٚنذذٝين ڄ ١قعَذذ ..١يكذذس د ٖذذس ٳ
ٚيهٓو ؿن ٭ ُ م ؿٌٷ َٗعٚظٷ خ ٥ـ ٜؿنكط ز خً ٝڄ يًجك ١ب يٓؿؼَٚ ..
تؿنأ تػطم ٚتكنبؼ ٚتكًس..
مل ٜهٔ َٔ يػٌٗ أبس ڄ إسس خٴ ٖع٠ٺ ؿن أ ُ م يٛغس إش ض ح ٜك بذٌ
ت ؾذ َن ٺ ١قنذ ؾط ٫ ٠غذب هلذ ٚنأْذ٘ ٜطثذٞ
تٗ َ ت ٞنٌ َط ٺ ٠ب بنػذ َ ٺ
حل ي ٞأٜ ٚعزض .. ٜيًينٓ١ڂ ٚأيـٴ يينٓ..١
يذذٝؼ يذذ ٞؿن ٖذذص يين ذ مل ذ  ٟٚيطَ ذ ز ٟأقذذسق ٚ ٤يذذٝؼ يذذ ٞؾٝذذ٘
أقطب ٚ ،٤إش ڄ ؽنٔ أؾهً ٚ ٛذ ٢ننذـٹ َذٔ أبهذٞ؟ يٛسذس ٠ؾكذطٷ  ٚذٛظ..
قط ٷر ؿن  ٚٺز ُٝلَٚ ..ذ يذص ٟدنطٖذ ًذ ٢ؽنذط٤؟ أٖذ ٛغذ ٤ٛيڀذ يع أّ
ببػ  ١غط ب ١أ  ٛضٙ؟..
يٝذذ ّٛخنذذ ض ظٚدذذْ ٛٓ ٞذذ ڄ ٱسذذس ٣قككذذ٘ يككذذري ٠سه ٜذذ ت
يكٝـ حلعٚ ،)ٜٔأْنب٘ ؿن غُطٖٝ ٠ذ ْ ٞ٭ٕ ٱسس ٣قكك ٞيكسعن١
يينٓ ٕ ٛش ت٘ ٚب حلطفٚ ..يػت  ٚثك١ڄ َٔ أْ٘ ًع ً ٢يكك ١إش ننبنٴٗ
َٚعقنٗ ذ َٓذذص زٖذذطٚ ..ضغذذِ إٔ يككذذنشن عنًؿن ذ ٕ طن َ ذ ڄ غذذري إٔ ْػذذذ
يينٓذذ ٕ ٛزي ٝذٌٷ ز َ ذؼٷ ًذذ ٢يػذذطق ١يينًٓٝذذٚ ١ؿن ٚن ذ يٓٗ ذ ض ..ن ذ ٕ َذذٔ
ؽنُهذٔ إٔ أؾذطع بؿهذش٘ ز ٕٚتذ ٛڈٕ يذ ٫ٛإٔ أسذس ڄ ؿن يينذ مل َذ نذ ٕ
يٗٝنِ بػُ ع ؾه..ٟ ٛ
ثِ إٕ ؾطن  ٤ؽنَ ٪ط ٠غٝػأي ٕٛسنُ ڄ ٔ يهٝؿ ١ٝيذيت ٚقذع بٗذ
ظٚد ٢ً ٞقكيت يكسعنٚ ،١ؿن ي ٛقع ؾإْ٘ ٜػندسّ ز ٕٚأزْ ٢ؾو ْ ٛڄ
َذذٔ يند ذ ط يينكًذذٜ ٞكذذطأ بذذ٘ أؾه ذ ضٜٚ ٟػذذب بينٝذذس ڄ ؿن ذذط َ نذذٞ
م ْ غد ڄ تأَ٬تٚ ٞغڀٛض ٟييت ننبنٴٗ ٚنصيو ييت َ ظ يت مل
تٛيس بينسٴ ً ٢٭ٚض م..
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ثِ ب تت ْٛب ت ٱ غٗ ٍ  ٚؽنػل تس ُٖ بهجط ٌٖ ..٠تط ٜ ٙسؽ يٞ
يػِ ؿن يڀين ّ أّ أْ٘ ٜػنينٌُ ٱؾين ع ؽنػب يًُطض؟..
مل أطن يو ْؿػ ٞإش ٜٓ ٫بػ ٞيػهٛت أنجط..
ٚدستٴ ْؿػ ٞأغنٌ غه ٓٝڄ س ز٠ڄ ٚأتكسّ حن ٙٛأثٓ  ٤يينؿ ٚ ٤أْ أظأض
غ نب١ڄ
ذذ أ ٜٗيؿٝڀ ٕ يًينشن ..ؾًنينرتف ..نٝذـ ٚقذًت ٜذسى يػذ زض ٠إصن
ين َٞ؟..
ْٗض نُٔ يػينن٘ س ١ٝإش غنًك ٢يڀبل يػ خٔ ً ٢سذط ..ٙسشن
أبكذذط َكذذس ض غهذذيب  ٚيػذذ٬ح يَ٬ذذع ؿن ذذ ٝأخذذص يًذذٛض  ٤خڀذذ ٛتٺ
غطٜين..١
ذذ تٛقؿ ٞٯٕ ٌٖ ..دٓٓتٹ طن َ ڄ؟ أْ  ٫أؾِٗ ؾ ٦ٝڄ..
ذذ يكس صتٴ غنٝعٳ سن ٝذ تٚ ،ٞيهٓذو َذع شيذو ٚدذستٳ َٓؿذص ڄ
ينسؽ يػِ يٚ ،ٞضضن ن ٕ إؾين ڄ أ ٚق ڄ ١خبٝج..١
ذذ يٝؼ قشٝش ڄ ..نؿ ٔ ٞهلص ..ٕ ٜيكس ب تت حل٠ ٝڂ َينذو خڀذط٠ڄ
سك ڄ..
ذذذذ َٚذ ش ذذٔ ْٛبذ ت ٱغذذٗ ٍ يؿذذسٜس  ٚؽنػذذل؟ أْذ أتٓذ  ٍٚينذ َٞ
ذذصض ..أقنٓٓذتٳ أْذ  ٫أزضى خڀنذذو؟ ..تطٜذذس إٔ تكنؿذذط ب يبٝذذت ٚسػذ ل
يبٓو ٚتكسَ٘ َٗط ڄ ينًو يين ٖط!٠
ن ْت ْكٌ يػهشن قطٜب١ڄ َٔ ضقبن٘ ،يهٓ٘ طنهٔ بػٗٛي١ٺ َذٔ
ت يػهذ ٴ يؿذس ٜٴس قذٛتٞ
ي ٞشض ذ٫ ٚ ٞغذنً ٤٬ٝذ ٢يػذ٬ح ..يكذس ؾٳذ ٳن ٳ
ٚأؾكسْ ٞت ٛظْ..ٞ
ثِ إْ٘ ق ح ؿن غه
ذذ َ ز عنهٔ يػهٛت ً ٢٭َط أنجط َٔ شيو ..يكس تٛقؿتٹ
َٔ ؾرت٠ٺ ٔ تٓ  ٍٚ٭زٚ ..١ٜٚأ ض ٣إٔ س ينو قس غ ٤ت ٖذص ٙؽنذط ٠بػذط ١ٺ
عٝؿ..١
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..

ذذ ٚيهٓو َٔ رنؿ ٞ٭ز١ٜٚ

ذذ نؿ ٔ ٞهلط  ..٤غذس ڄ أتكذٌ ب يڀبٝذ يٝػذنكبًوٹ ؽنكذ ٴ ث ْٝذ١ڄ..
ن ٕ خطٚدو خڀأڄ نبري ڄ..
ق ٍ شيو ثِ غ زض َػط ڄ َص ٛض ڄ ن ٛ ٛفنٺ ؾ ضڈ َٔ .ش..ِٝ
ظأضتٴ ؿن يؿهذذ  ٤بكذذٛتٺ َط ذذ  ..نٓذذتٴ َٗٛ ٜذذ نذذط٠ڄ َذذٔ يذذجًر
تنسسطز بؿهٌڈ َنػ ضع ز ٕٚإٔ عنهٔ إٜك ؾٗ  ٚ ،يٓنٝذ ١تنٖٞ ١َٛ
 ْٝٗ٫ض يه ٌَ  ٚينشڀِ ؽنس.}}ٟٚ
نٓتٴ قس سبػت أْؿ غ ٞتكطٜب ڄ  ١ًٝقذط  ٠٤يؿكذٌ ؽنذطٚع ..غُطْذٞ
حلعٕ ْ٫ ٚكب ض ؾنعٚدشن ب ٖ٫ن ٝز  ٚيػه ؽنسَط..
بس إٔ حل ي ١يينكً ١ٝؽنط ب ١ييت غٝڀطت ً ٢يه تبذ ١قذس ْنكًذت
إصن دػس ٟرب تًو يػڀٛض يػشطٚ ،١ٜضغِ يؿينٛض بذ يكنًِ يذص ٟغُذط
نًٓٝذ يه تبذذٚ ١أْذ ) مل ٜهذذٔ بإَهذ ْ ٞيجكذذ ١يه ًَذذ ١ؿن قذذشَ ١ذ
أقذذطأ ٫ ..عنهذذٔ ٖٓ ذ َينطؾ ذ١ڂ حلكٝكذذَ ١ذذٔ  ٝذ ٍ  ٫ٚطن ٝٝذعٴ يذذَ ِٖٛذذٔ
ؽنب يػ ١ؾٛم يكؿش ت ؽندٝؿ..١
ْكنذذطتٴ إصن يٛضٜك ذ ت ْكنطتٓ ذ يٮ ؿ ذ ٍ ٜككذذ ًٓٝ ٕٛذ بكذذٛتٺ  ٖ٫ذ ٺ
ح
قَ ٔ ١ػ َط تِٗ يطٖٝب )١ؽنند ٚ ،١ًٝذٔ أقذسق ٤ٺ
َنكڀع ضٜ ٚنِٗ
أغذذڀٛضٜشن ٚأ ذذس ٤ٺ عذنٳًځكشن ٚأؾذذب س ڄَ ..ذذٔ ٜينًذذِ أٜذذٔ ٜٓنٗذذ ٞي ٛقذذع ٚأٜذذٔ
ٜبذذذسأ ٝذ ذ ٍ؟ ..ضضنذ ذ نذ ذ ٕ يؿكذذذٌ أ ٚيطٜ ٚذذذ ١بطَنٗذ ذ ٖذذذٚ٬ؽ َذذذطأ٠ٺ
َػه١ْٛٺ ب يؿو..

***
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ذذ  29ذذ
غنًكت ْٗ ٍ بينس يٛنع ٚقس غُطٖ يطن سن ٢٭شْشن ..ق يت
ري دذص ل َ٬َٚذ زقٝكذ ..١ؿذط ڂ ٠أقذ بع
ؽ قذػ ٷ
ذذ يڀؿ ٴٌ ن َذٌ! ضأ ٷ
 ٚؾ١ٝڅ ْٚؿ فنڅ ب ز َ ..ٕ ٜأغينسْ..ٞ
ض سذذت تنشذذسخ بكذذٛتٺ ٖ ذ ز٨ڈ َذذٓدؿض نأْٗ ذ  ٫تط ْذذ ٞبذذٌ تهًذذِ
ْؿػٗ ..
ذذ  ٚ٭ِٖ َٔ شيو أْوٹ ؿن قش١ٺ كن ..١ُٝيكس خٴًل سٛنٴذو يينذطٜض
يًشٌُ ؽنط ٚ ٜٱجن ل يػٌٗ.
قًت شيو ثِ ههتٴ ً ٢ؾؿيت بينس َ٬سكنذيت ؽنبنصيذ ..١ثذِ غذريتٴ
جمط ٣حلسٜح
ذذ ٖهص تبسأڂ يط ..١ٜ ٚأق بٌ يعٚدشن يؿٗري ٜٔؿن َينذطض يهنذ
قبذذذٌ يؿ دينذذذ ١بأٜذذ ّڈ قًًٝذذذٚ ،١أيؿذذذت ْكن ٳطٖٴُذذ ضنذذذٖٛبيت ..ثذذذِ أتًكذذذ ٢بينذذذس
أغذذب ٛشن تك ذ ڄَ ٫ذذٔ ٭ضًَذذ ١حلػذذٓ  ٤يذذيت  ٫تبذذسَ ٚؿذ ٛذ ڄ ١أبذذسڄ بذذٌ
تنشسخ ٚتؿهط بينكً ١ٝغٝس ٠٭ ُ ٍ ٚضنػ سٝل ُ ًٗٝؽنينن ز..٠
ذذ إشڄ أْت تًين ٴ ؿن يط ١ٜ ٚؾدكٝنٳو حلكٝك!١ٝ
ذذ  َٚظيتٴ ؾين٬ڄ أ ٝـٴ أسس خ يكك١ٹ ؾدك ٝڄ َٜٛ ..ڄ ب!ّٛٝ
ذذ ٚيهٔ أ ٟض١ٜ ٚٺ ب يهبـن ْ قك١؟..
ذذ شيو ٖ ٛڀأ يصٚ ٟقينٓ ب٘ غنٝين ڄ! ؽندڀٛفن غري ؽنهنُذٌ ٖذٛ
يص ٟأقع ً ٘ٝؾ ُٝبينس َٔ سٝح  ٫أزض..ٟ
ٖٓ ذ بذذسأت ْٗ ذ ٍ ؾذذذأ ٠بإضن ذ ع ٚيٝذذسٖ ب ُٓٝذ ضس ذتٴ أتكن ذ ٖط بكذذط ٠٤
.طٜسَٓ ٠ؿػ٬ڄ ٓٗ ..
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ن ْت تًو يًشكن ت ييت أغس ٚؾَ ٫ ٗٝط ٝ٥ڄ .ؾذذأ٠ڄ نٓبذ ت يعٜٓذ١
َطبه ڄٚ ١ق ك ..١تهذٝع نًُذ تَ ٞذع يطٜذ ح زَ ٕٚذٔ ٜػذُينٗ ٚ ،أتذأقًِ
ب ينسضٜر َع َه ْيت .سٜس ٠ؿن حلٝذ َ ،٠ه ْذ١ڂ يٓب تذ ت ..يهذٔ ٖذصٙ
ؽن ٛقذـ تطدذ ١ن ْذت نذصيو َٓعيٝذ ڄٚ ١ؾذٗ ١ْٝ ٛإش أَ ثذٌ ؾذذأ ڄ ٠ظٚدذ ڄ
َُٗ٬ڄ..
ػنًت يكشـٴ ٖص ٙ٭ ّ ٜخرب ٜٔدسٜس ٜٔسطن ٖنُ َ ٞؾأ ذستٴ
قط ٤تُٗ سَ ٠ط ت..
ُٝؼ يك زّ َ ٛس ظؾ ف ؽنُجً ١ؽندهذطًَ ١ذ ٢يٓ ؾذط يهذبري
رب بًٗذذذ١
ن ٹن ذ ٳ ذ ٴ
ؿن أسذذس يؿٓ ذ زم بينذذس أقذذٌ َذذٔ ذ ڈّ ًذذ ٢تطًَذذٗ  ..ڂ
غنٓه ضڈ َبڀٓ)١
ٚإشڄ ٜٓنكذذٌ غطعنذذ ٞ٭قذذًع بهذذطب ١قذذسضڈ َذ نط ٠إصن غذذهٓ ٢يذذس ض٠
يؿذ ذ خط ٠يذذذيت تٓ قًنٗذ ذ ٭دٝذ ذ ٍ ..غٝكذذذب يٓذذذصٍ ؽننػذذذًل غذذذٝسڄ ؽنٓذذذعٍ
ؾكٝستٚ ..!ٞيهٔ بينس ؾٗط ػٌڈ ٍ أّ قكط..
رب يج ْ ٞؾكس قنٗط ؿن جمً١ٺ أزب١ٝٺ َٓؿك٬ڄ طن َذ ڄ ذٔ ٭..ٍٚ
ٚأَ
ْبذ ذأڂ قنٗذذذٛض ضٜ ٚذذ١ٺ أخذذذري٠ٺ َؿكذذذٛز٠ٺ) يًط سذذذٌ يؿذذذٗري ر ْؿذذطٴٖ يٝذذذ ّٛؿن
بين١ٺ ؾذ خط٠ٺ بهذطّڈ َذٔ أضًَنذ٘ حلعٜٓذ ٚ !١يذيت تكذ زف أْٗذ تنذعٚزٴ ٖذص
٭غبٛع!
ًذذ ٞإشڄ ٱغذذط ع يؿذذط ْ ٤ػذذد ٺَ ١ذذٔ يينُذذٌ ٭دكذذل َذذٔ إٔ نًُذذ ڄ١
 ٚسس٠ڄ مل تينسٍٚ ،إٔ يٝؼ مثَ ١عٜذسٷ َذٔ تعٜٝذـ حلكذ ٥ل ٚقًذ يٛقذ ٥ع..
ٜهؿٚ َ ٞقع َٔ قنًِڈ ً ٢يط سً١ٹ أثٓ  ٤س ٝتٗ ..
نٓت أقرتلٴ ٯٕ َٔ سذ ٥ـنٺ دسٜذس تكذڀسّ ًٝذ٘ آَذ ي ٞإش ؾذ ضؾ ٴ
ت
ًذذ ٢إْٗذ  ٤يكذذؿش تٖٚ ..ذذٜ ٛؿذذب٘ يينذ ٥لٳ يذذص ٟبًػنذذ٘ سذذشن أْٗٝذتٴ ضٜ ٚذذ١
يػينس ٟز ٕٚيٛقٛع ً١ٜ ْٗ ٢ٺ  ٚنش١ٺ يٮسذس خ ..يذص غذ ض تٴ إصن غنذع
ؽنذذعم ؽننبكٝذذ ٚ ١ؽننٓ ذ ثطَ ٠ذذٔ ؽندڀذذٛفن ؽنذذسَط  ٚيذذيت  ٫تطقذذ ٢٭ٕ تهذذٕٛ
ؾك٬ڄ ن َ٬ڄ ،بٌ ْكـ قؿش١ٺ ٖٓ ٚبهين ١أغڀطڈ ٖٓ ى
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{{ غأؾهش٘ ..أقػذِ أْذ غأنؿذـ خْ ٝنذ٘ ٚ ًٚينذ٘ تػذُ..ُٞٝ
غأتكذذٌ ب ذ ُٝ.ع ٚأدينًذذِٗ ٜأخذذص ٕٚسذذصضِٖ َٓذذ٘ ..يذذٔ ٜينطؾذذَ ٛذذٔ ٯٕ
ؾك س ڄ سشن ٜكط ٖٛ َٔ ٘ ْٚ٩يه ت يؿينً ٞيًكؿش تٚ ،أ ٟؾدك١ٝٺ
ع تً١ٺ قنً ١ًٝتكـ ٚض  .. ٖ٤ؽنذس ٖٔ ؽننًذ ٚ ٕٛيذصٜ ٫ ٟنذٛضع ذٔ ْ ٝذ١
يينًٓ ١ٝبٌ ٚزؽ ي ػِ يًعٚد ١نأ ٟدب ٕ ..غأضغٌ ضغ  ًٞ٥إصن .ط ٥س
٭زبٚ ١ٝأتكٌ بأقسق  ٚ ٘٥سس ڄ  ٚسس ڄ}}.
{{ يًينٓ ..١سن ٢ضب ل تنٗطل َ ! َٔ ..ن ْت أ ذع قذسٜك تَٜٛ ٞذ ڄ
ذذذٛض
ب تذذذت تبذ ذ زي نذذذس ضغبنٗذ ذ سذذذسٜج ڄ َُٝٛذ ذ ڄ د ؾذ ذ ڄ ٜنذٓذ ذ
ب ينؿ ق ..ٌٝسسٜج ڄ جم َ٬ڄ َس ٖٓ ڄ نشسٜجٓ ٭ ؿ ٍ يػطب ٤
ذذ  ٫أقسم ..رنْٛو؟ٚ ..يهٔ ٌٖ ٚنينتٹ ؾين٬ڄ غه ٓٝڄ ً ٢ضقبن٘
 ٜعٜعتٞ؟ ..أْ  ٫آخص نّ٬ٳ أٟڈ َٓهُ ً. ًٌُ ٢س سن ٢أدكل
َذذٔ ٯخذذط ..تًذذو تٗ َ ذ تٷ ؾكنٝينذ١څ َذذٔ نًٝهُ ذ ٜٚ ،بذذس ٚإٔ خ ٝيهُ ذ
يطٖ ٞ٥ ٚص ٙ٭ٜ ّ ٜينٌُ بأقك ٢قن٘..
ذذذ ٚيهٓذوٹ ًُذتٹ نٝذـ يينذ ظٚدذ ٞز ٚض يذس ٕٚدذَٓ ٕ ٛذص يينذ ّ
٭ ٍٚيع ٚدٓ َٚ ،ع شيو تنكنذ ٖط ٜٔب يكذسَْ ..!١ينذِ رنذٚ ..! ْٛأ ذطف
سذل ؽنينطؾذذ ١إٔ أخبذ ض غع ٚتذ٘ ؿن أضدذ  ٤ؽنسٜٓذذ ٫ ١تؿٛتذوٹ أْذتٹ ب يذذص ت،
ٚؽن ش إش ڄ دذُشن ٯٕ ٔ تكسٜكٞ؟..
ذذ تبك ٢غنٝعٴ يؿ ٥ين ت أ َ ٖٚڄ سنٜ ٢نِ إثب تٗ ..
ذذذذ بذذٌ يكذذس تٛض ذ تٹ َينذذ٘ ؿن ؽنذذَ ٪ط ..٠أْ ذتٹ تندذذص ٜٔد ْبذذ٘ طن َ ذ ڄ،
ٚتطؾهشن سن ٢إبس  ٤ينين ـ َين ٫ ..ٞذ إش ؽن أ ذبتٹ بَ٘ٚ ،ذٔ
ٜينًِ َ ز ض بٓٝهُ ؿن ؿ .٤
ٖهذذذذص تهذذذذُشٌ يكذذذذس ق ت! ي ٛسذذذذس ٠تًذذذذ ٛ٭خذذذذط ٣تنهػذذذذط
ن ؽنٛد ذ ت ًذذ ٢قذذدط ٠يكذذط س َٚ ..١ذ نٓذذت ؿن خهذذِ نذذڀط بٞ
ٚي ٛيت ٭د ٌَ أ ٚأز ٖٔ ..ي ّٛٝغنٝينٴِٗ ؾطن  ٤ؿن ؽنَ ٪ط ٠نذس٫ ..ٟ
ز عڈ بينس ي ّٛٝيڀ ٤٬حلك ٥ل يهط ١ٜٗب يهًُ ت ؽنينػٛي.}}١
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{{ جملً ١٭زب ٫ ١ٝتػنذ ٝيطغ !ًٞ٥
يكس َه ٢أغبٚ !ٕ ٛبذسٍ إٔ ٜطغذً ٛؽنكذ بًيت  ٚينشكذل َذٔ قذش١
َينً َٛت ،ٞؾكس ْؿط ٚي٘ قك١ڄ دسٜس!٠
أ ٟؾ ٤ٞؿن غب ٌٝظ ٜز ٠ؽنبٝين ت!
َط ٷ إٔ ٜيننربىځ ُٝ.ع جمٓ ْٛڄ ؾ قس ڄ يٮًٖٜٚ ..١ٝنٛقؿ ٕٛبؿه ڈٌ
غن  ٔ ٞتكسٜكو! ..سن ٢ي ٛؾهٛتٳ َٔ يكس ع ْكنط ٚإيٝوځ ْكنذط٠ڄ
ًَ٪ٴٖ ذ يطٜبذذَ ..١ػذذنشٌٝٷ إٔ دكنذذ ٢ؾذذٗ زت ٞنذذس ٙبنكذذسٜل أسذذس ٖٚذذٛ
٭ز ٜذ يؿذذٗري تبذذٛل َذذٔ آ٫ف ٭قذذسق  ٚ ٤ؽنين ذ ضف ..يكذذس خػذذطتٴ
ؽنينطن١ځ خػ ض٠ڄ َصي.}}١
{{ يّٛٝٳ دًػٓ ؿن بٗ ٛؽنٓعٍ به ٌَ َ٬بػٓ  ..ز ٕٚنًُ١ٺ  ٚسس،٠
ٚأَ َ ٞسك ٥يب ..ؿن ْنكن ض ٚقَٛ ٍٛقنؿ ٞؽنك ٫قذڀش ب ..ٞضضنذ ؿن
ضسًيت ٭خري.٠
أْكنط إصن ٭ؾل ؿن ْهػ ضڈ ٚغِڈ ق تٌ َنش ؾ١ٝڄ يٓكنطٳ إيٝذ٘ طن َذ ڄ،
ٚضضن إصن أ ٟؾذ٤ٞٺ آخذط ..بُٓٝذ دًذؼ ٖذ َ ٛكذ يب ڄ غذ قٖٚ ٘ٝذ ظ ڄ إسذس٣
قسَ ٘ٝؿن قًلڈ ٚتطق ٺ  ٚن  ٫ ..ؾو ٜطد ٛؿن أ ُ ق٘ إٔ ٜنِ إدٔ ٞ٥٬
ؽنٓعٍ ٖص ٙؽنط ٠ز ٕٚؾهذ  ٥أ ٚذط ىٺ دػذس ٟنذ ؽنط ٠يػذ بك ..١إْذ٘ ٫
ٜڀٝلٴ قرب ڄ سن ٢أخنؿ َٔ ٞس ٝت٘.
بس قًك ڄ بٌ ٚخ ٥ؿ ڄ سصض ڄ َ ٚ ..يصيو أسهط تًو ؽنُطن١ځ ؽنط بذ ځ١
ي ٛقؿذ١ځ ًذذ ٢يبذ ل ٚبٝذذسٖ ٱبذذط ٠دذ ٖع٠څ أبذذس ڄ ..نذ ٕ ذنُذذ ٞبٗذ ش تذذ٘
يجُ َٔ ١ٓٝدٜٓٚ ،ْٞٛهُٔ نصيو إخ٤٬ٶ َػ ؽن ڄ يبٝن٘).
ذذ ٌٖ تعٚدنٳٗ ؟ ..غأين٘ ؾذأ٠ڄ)..
ن ٕ ْنكن ضٴْ قس ٍٚ ،قس ؾينطتٴ إٔ ؾطقيت يڀطح ٖص يػٍ ٪
ؽنً ئ تنهطض أبس ڄ ..تٛقؿت قسَ٘ ٔ ٖ٫نذع ظ ز ٕٚإد بذ ..١نذ ٕ قذس
ْػ ٞإٔ ضنكسٚض ٟيه..ّ٬
ذذ إش ڄ ،ؾكس ر ٭َط؟!
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ذذ تصنط ٟأْوٹ َٔ ًبتٹ َ

شيو..

ضستٴ ؾذأ٠ڄ أسسم ؿن ٝٓٝذ٘ ٭يذنُؼ ؾُٗٝذ حلكٝكذ ..١تذتٴ ؾُٗٝذ
بطٜذذ ٳل يكنؿذذط  ٚيؿذذُ ت ..١يكذذس ْنكذذط طن َذذ ڄ ٚأض ز إٔ ٜذذعضع ض ٜنٳذذ ٴ٘ ؾذذٛم
دػسٜٚ ،ٟػسز يكسض ٟيڀينٓ١ځ يٓذ .٤٬أتػ  ٍ٤إٕ ن ٕ ٜهصل سن٢
ٜذذسؾين يسؾينذذ ١٭خذذري ٠حنذذٜٚ ٖ ٛذذٓ. ١ذذ ٕٛؽنڀبذذل؟ َ ذ ذذستٴ أ ذذطف
حلكٝك١ځ َٔ  ٚ ،ٍ ٝيكسمٳ َٔ يهصل ..إْٗ إش ڄ يٓٗ .١ٜ
زخذذٌ أخذذري ڄ َذذٔ يب ذ ل ؽنؿنذذٛح َٛقنؿ ذ ٕ ؾ ذ ب ٕ َذذٔ ؽنك ذ  ،ب ُٓٝذ
ذص ڈض تًذو ؽنذطأ ڂ ٠ؽنط بذ ١نذبري ٠يذطأؽ ٖ ً٥ذ ١يؿذينط ش ت
قرتبت َذ
يجذذٛل يذذس نٔ يڀٜٛذذٌ نػذذط لٺ أغذذٛزٺ نطٜذذ٘ دنذذط ًذذ ٢٭ضض شًٜذذ٘
يڀ..ٌٜٛ
ٚز ڄ َٓ ٜعيٚ ..ٞز ڄ أٜنٗ حل.}}٠ ٝ
ن ْذذت يينب ذ ض ت ٭خذذريَ ٠هنٛب ذ١ڄ ب ذـنٺ َط ذذـ ًَذذ٤ٞٺ ب ٭خڀ ذ ٤
ٱَٝ٥٬ذذَ ١ذذٔ ؾذذسْ٫ ٠ؿين ذ ٍ ،نطغ ذ يْ٫ ١نش ذ ض ..نًُ ذ تٷ أظي ٝذ١څ أبسٜذذ١
تؿب٘ َ ٜٴهن ً ٢ؾ ٖس ٠قرب أٜ َ ٚٴكطأ ؿن تأبشن يط سًشن.
ت آخذذ ٳط تًذذو ؽنذذعم يكذذؿط ٜٚ ٤ذذس ٟتط ذذـ بؿذذسٚ ،٠نذذصيو
ٜٛذذ ٴ
دػس ٟنً٘ ٜطتينس َٔ ينأثط ..ثِ أدٗؿتٴ ؿن به ٤ٺ َطٜطڈ َهبٛت..

***
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إشڄ ؾكس ْنٗ ٢نٌٴ ؾ٤ٞٺ بطس ًٗٝ٭خريڇ ٔ ؽنٓعٍ ..شبٌ شيذو حلذ
يص ٟز ّٳ ؾٗطڄ ٚتطى َه ْذ٘ ْسبذ ڄ ١أخذط ..٣نأْذ٘ نذ ٕ غذط ب ڄ أ ٚظٖذط ڄ٠
بط١ٜڄ مل تينُط ٬ٜٛڄ..
نذذصيو سذذيب يهذ ٥ع ..قنٗذذطت ًذذٚ ٢دٗذذ٘ ينذينذذس ت نڀؿذٌڈ ؾذ ر
بػط  ١سن ٢أؾؿكتٴ ًَٓ ٘ٝٸ ..
ٖٚهذص ٚدذذستٴ ْؿػذذ ٞأدطدذذط قذذسَ ٞبذذبـن٤ٺ ًذذ ٢يؿذذ ٛضع ًؿٝذذ١
هل ز٥ذذ ..١ضسذتٴ أتأَذذٌ ٭ٖٚذ ّ  ٚيذذصنط ٜت يذذيت َذذطت نَٛهذذٚ ،١أدذذرت
٭ملٳ يص ٟغس دع٤ڄ ٜ ٫نذعأ َ ..
ٚأيؿٝذتٴ ش تذذ ٞتكذذرتل بذذ ٚ ٬ذٞڈ َذذٔ ز ضتُٗذ يؿدُذذ ١يكسعنذذ ٚ ..١يذذيت
ته ثطت سٛهل ٭ؾذ ضٴ ؽنينُط ٠يس نٓٚ ١قت غطٚل يؿُؼ.
مل أؾٗذذِ أبذذسڄ يػذذب ٳ يذذص ٟأض سذ زَٚذ ڄ نًُذ ٚقؿذتٴ ًذذ ْ ٢قذذ١ٝ
يؿ ضع َنأَ٬ڄ ؽنٓعٍ يطَ ز ٟيهبري ؽنٓنك نؿب ڈ ُذ٬مڈ قذ زّ َذٔ
ظَ ذٔڈ غ ذ بط ..ؿن ٖذذص ؽنه ذ ٕ تذذٓؿؼ  َٜٛذ ڄ ؿ ذٌٴ سبُٗ ذ يذذص َ ٟذ ت بينُ ذطڈ
َبهذذطَ ..ذذٔ تًذذو يٓ ٛؾذذص يهذذبري ٠أ ذذٌ  َٜٛذ ڄ يٛدٗ ذ ٕ يب ٥ػ ذ َٕ ..ذذٔ
سذذذط ٠ؽنهنبذذْ ١كنذذط  َٜٛذ ڄ ٚقذذس غُذذط ٙيؿذذينٛضٴ ب يٛسؿذذ ٚ ١يذذٓكلَٚ ..ذذٔ
سذذذط ٠يذذسٚض يج ذ ْ ٚ ٞؽنه ذ  ٠٤يٝذذ ّٛبٓذذٛضڈ خ ؾذذت ضضن ذ دًػذذت تٓذذٛح  َٜٛذ ڄ
غين زتٳٗ ٚتؿه ٛيسْ ٝييت غسضت بٗ ..
ثِ إْ ؾنشتٴ  ٢ً ٝتًو ؽنطأ ٠يػطٜب ١ش ت يطز  ٤يڀ ٚ ٌٜٛقؿ١ڄ
أ ً ٢يذسضد ت ؽنؿهذ ١ٝإصن ؽنٓذعٍ تينبذح ب يبذ ل ذ ضدٚ ٞتٓكنذط سٛهلذ
َط ضڄ..
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ٳ ٚځقؿځتٵ ٖٓ ى ظَٓ ڄ قبٌ إٔ أ٫سذلن ٚدٛزٖذ ز ٕٚإٔ تكذطع .ذطؽ َذط ڄ٠
 ٚسسٚ ..٠بست ٥ ٜػ١ڄ ذذ بٌ َٚص ٛض٠ڄ قًذ٬ٝڄ ذذذ إش ْكنذطتٵ ؾذٛم ننؿٗذ َذط تٺ
سٜس ٠دينًن أْنب٘ أخريڄ إصن غط ب ١ؽنؿٗس..
ثِ إْٗ ضضنذ ٦ٜػذت ٖٚبڀذت ث ْٝذ ڄ ١يذسضد ت يطخ َٝذٚ ،١ز ضت سذٍٛ
يع ٜٚذ ١ينكذذـ َك بذٌ .ذذس ض .ذ ْيب يڀٜٛذٌ ْذ قنط٠ڄ إصن ؽنٓذعٍ ذرب بذ لٺ
َينسْ ٞؿن يػٛض تٝـن ب ؽنٓعٍ إس ١ڄ ن ًَ.١
ً ٬ذذ ٢يذذسَٚ ،ّ ٚذذع شيذذو ؾكذذس ٖعتذذ٘
نذ ٕ بذ لٴ حلسٜكذذ ١ش ى َكؿذ ڄ
ؽنذذطأ ٠بينٓ ذـٺ  ٚععن ذ١ٺ ز ٕٚإٔ ٜٓؿذذن  ..ٯٕ َ ذ ذ ز جم ذ ٍٷ يًذذندُشن ..شيذذو
ؽنٛقـ غري بٝين!ٞ
ثذذِ إٕ ؽنذذطأ ٠ؾ ض ذذ ١يك َذذ ١ذذذذ ٚقذذس ٦ٜػذذت طن َ ذ ڄ ذذذذ غذذنس ضت ؾذذذأ٠ڄ
َٚهت تٗط ٍٚؿن نٝل ٚترببط بؿ٤ٞٺ َ ..
نٓت ٥ ٜػ ڄ بؿسٚ ،٠خؿٝت َٔ إٔ أڂنٝع أثطٖ يسضد ١أْذ
ٚض  ٖ٤بك ٠ٛسن ٢بتٸ ضنش ش تٗ  ،ثِ قشت

ذسٚتٴ

ذذ ٌٖ إشڄ َ تت ظبْٛنو؟ أعنهذٓ َػذ ستو ؿن ؾذ٤ٞ؟ يكذس ضأٜنذوٹ
ٖٓ ى تينبجشن ب يب ل..
ٖٓ قڀينذت ؾذذأ٠ڄ خڀ ٖذ يػذطٜين ٚ ١غذنس ضت ٚقذس بٛغنذت ..ن ْذت
ؽنطأَ ٠نٛغڀ ١يينُذط ٖ ً٥ذ ځ ١يكذ. ٠ٛػذُ ْٚ ١ٝؾذينطٴٖ ؽنطبذٛفن يهجٝذـ
 ٚؽنطؾذذذٛع ٜٓنُذذذ ٞيينكذ ذطڈ آخذذذطْ ..كنذذذطتٵ ْذ ذ سٝيت بٛدذ ذ٘ٺ ن َذذذس ٚتكذ ذ ٝع
َنٓ غذك١ٺ غذري غنًٝذذ ١نُذ يذذَ ٛذٔ قذذٛض٠ٺ ضَ زٜذ١ٺ قسعنذذ ١ٱسذس. ٣ذذس ت
يك ضَ ت ..ق يت ؾذأ٠ڄ بكٛتٺ شنٛضٚ ٟقس َٝعت
ذذذذ نذذ ،٬مل طنذذت ًذذ ٢سذذس ًُذذٚ ،ٞيهذذِٓٗ غذذنػٓ ٛذ !ٖ ..ذذٌ
طنًو َؿن س ڄ يًُٓعٍ؟ يكس ضأٜنو ٖٓ ى َط ضڄ..
ذذ ن ٬يٮغـٚ ..يهٔ مل زخٛيوٹ ؽنٓعٍ إٕ نٓتٹ  ٫تينًُشن ب٘؟
ق ست بينٓـٺ ز ٕٚإٔ

ٝ

ذذ إظن أتٝتٴ يٚ ٕ ٓ٦ُ ٬سػ ..
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ثِ إْٗ غنس ضت َٚهت غ نب١ڄ..
ذذ تٛقؿ َٔ ٞؾهًو ..يس ٟبينضٴ ٭غ..١ً٦
يهٓٗذ ذ أؾذ ذ ست بٝذذذسٖ َٚهذذذت بػذذذط  ١يذذذربم بػذ ذ قشن ذذذًٜٛنشن
قذذٜٛنشن ..ض قبنٴٗذ ذ دعڄ ذطٴ ًذذ ٢٭ضض شٜذٌٳ ثٛبٗذ يڀٜٛذذٌ يؿهذذؿ ض
نص ٌٜغط لٺ أغٛز َبً ٍٛيطٜؿ ت) ..يكس قذطأتٴ تًذو يينبذ ضَ ٠ذ٪خطڄ ؿن
َه ٕڈ َ  ..نڀطل ن ْٞ ٝؾذأ٠ڄ ب يص نطٚ ٠قس َٚهذتٵ تًذو ذ ط٠ڂ
ؿن زَ غ ٞسن ٢ؾينطتٴ ب يس ٚض..
ضأٜنٴٗذ تبنينذذس بػذذط ٚ ١دػذسٴٖ ؽنُؿذذٛمٴ ٜنهذ  ٍ٤بُٓٝذ ُذذستٴ َذذٔ
يذذصٖ ٍٛإش ؾذذنينٌ َكذذب حٷ ؾذذذأ٠ڄ ز خ ذٌٳ ضأغذذ ..ٞيكذذس قذذطأتٴ تًذذو يينب ذ ض٠ځ
يػطٜبذذ ١ؿن ؾكذذٌ بڀًذذيت ٭خذذري يذذص ٟأبهذ ْٖ ..ٞذذص ٙؽنذذطأ ٠ؽندٝؿذذٖ ١ذذٞ
ؽنُطنذ١ڂ ش تٴٗذ يذيت ضٚنذت يط سًذٚ ١أؾع نٗذ بإبطتٗذ يهذدُٚ ١دطَٗذ
يؿ ضع..
ًٌ إشڄ؟ ..ؽن ش د  ٍٚؽنطأ ٠زخَٓ ٍٛعٍڈ ڂطزت َٓذ٘ٚ ،قذ سبن٘
َ
ٯٕ ؿن ؾٗط ػًٗ ؟..
غُطْ ٞؾينٛضٷ نطٜ٘ٷ ب يؿو يك تٌ ٚب حل د ١ؽن غ ١يًنكطف يين دٌ
إش يٝؼ مث١ځ أٚ ٟقتٺ أنٝين٘..
قؿًتٴ ٥سڄ إصن ؽنٓعٍ يػ َض ٚقس َنٮتٴ بينععنذ١ٺ َؿ د٦ذ ..١مثذ ١ؿن
ٖص ؽنه ٕ غذشنٷ ...أ ٚضضن ٜه ٕٛسسغ ٞخ  ٦ڄ ...ؾًٓذطل.
ضست أزٚض س ٍٛؽنٓذعٍ بينكذبَ ١ٝٴشٳذسٹق ڄ ؿن يٓ ٛؾذص يػذٛز . ٚذسض ٕ
ييت أيك ًٗٝ ٢يػطٚل قن٫٬ڄ ز نُٓ ..١ذأْ ًُذ ٞإٔ قذ سب ١ؽنٓذعٍ
تػينس ٯٕ بع ٚزڈ ٖ ْ٧ڈ ؿن أسس ؽنك ٜـ بينس إٔ سكًت ً ٢نذٌ ؾذ..٤ٞ
يبٝذذت  ٚيجذذط ..٠ٚسطٜنٗذذ ٚظ ٚٷز دسٜذذس ..ثذذِ إْٗذذ غنشكذذ ٞأضبذذ ح يطٜ ٚذذ١
.سٜس ٠ييت ْعيت ً ٢يٛغـن ٭زب ٞنك ك..١
ْ ؾص څ ٚ ٠سذس ٠ؿن يذسٚض يجذ ْْ ٞبينذح َٓٗذ نذ ٛٷ ٤خ ؾذت ،خؿذل قًذيب
بينٓـٺ ؽنطآٖ .
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ثِ إْ مل أنٝع ٚقن ڄ ..بؿذ ١ٺ مل أ ٗسٖ ؿن ْؿػ ٞتػًكت يػذٛض
ؽنينذذذسْ ٞبؿذ ذ١ٺ ز ٕٚتؿهذذذري يينًُذذذ ٞإٔ َينكنذذذِ يذذذس ض ت جملذ ذ ٚض ٠ؾ ضغذ ذ١څ
بسٚضٖ  ..ثِ ٖبڀتٴ َٔ  ْ .ٯخط ؿن قنطف زقذ ٥ل ..نذ ٕ شيذو تٗذٛټضڄ
ي٥ ٝؼڈ  ٫عنًو َ رنػط..ٙ
ؿن حلسٜكذذ ١ؽنًُٗذذ ١ؽنٗذذذٛض ٠طؾ ذتٴ طٜكذذ ٞز ٕٚقذذينٛبٚ ،١أخذذصت
أؾذذل طٜكذذٚ ٞغذذـن ؿذذط ت ٭قذذل يؿ ضغذذ ٚ ١يٓب تذ ت ؽنٝنذذ ٚ ١يٓذذ ٛؾري
ضز.
حلذط ١ٜؽنٗؿُ ٚ ١يسضد ت إصن إٔ بًػتٴ سذط ٠ؽنهنبَٔ ١
ْكنطتٴ إصن يٓ ؾص ٠ؽنطتؿين ١ييت قؿعتٴ َٓٗ َٜٛذ ڄ َذ ٚقذس ًُذتٴ أْٗذ
تٴرتى َؿنٛس١ڄ غ يب ڄٚ ،إش تػًكت ز خ٬ڄ ربٖ تٝكٓتٴ َٔ قسم سسغ..ٞ
ز خٌ ؽنهنبذ ١ؽنكنًُذ ١يبذ ضز ٠نٳذطٳبٳ ض ذ ٷ َؿذ دَ ..٧ذ ش يذ ٛأْذ
ٚقينذذت ؿن ؾذذطىٺ َ ذ ؟ أ ٚإٔ أسذذسڄ ؾ ذ ٖسْ ٚ ٞتكذذٌ ب يؿذذط ١؟ َ ذ ػ ذ ٟ
أقذذٚ ٍٛأْ ذ  ٫أًَذذو ذذصضڄ َكٓين ذ ڄ يًن ٛدذذس ٖٓ ذ ؟ ..سنذذ ٢إْ ذ  ٫أ ًذذِ ُ ذ
أ ذذح ب يذذص تٖ ..ذذٌ تٓنٗذذ ٞإشڄ َڀ ذ ً ٞ٭زبٝذذٚ ١خ ٝذ ٫تً . ٞذذ ١ؿن
غ ٖ ٝيػذٕٛ؟
ُستٴ ظَٓ ڄ ٬ٜٛڄ ؿن قن ّ٬ؽنهنب٫ٚ ً ١ڄ غرت م يػُع ؽن ٜس ٚٴض
ؿن ؽنٓذذعٍٚ ،سذذشن مل أمسذذع ُٖػ ذ ڄ أ ٚسطنذذ ١ؾنش ذتٴ يب ذ ل بٗذذس ٤ٚحنذذٛ
يك ي ٕٛيؿ ض..ٙ
قذذذينستٴ يذذذسضد ت ؽنكنًُذذذ ١بؿذ ذ١ٺ ٜذذذسؾين
أزضنتٴ أْ٘ َ ز بإَه ْ ٞيرت دع ..يٝؼ ٯٕ..

يط ذ ذ إصن ٭َذ ذ ّ ،إش

قؿذذذعتٵ إصن شٖذ ذ ؿذذذط تٴ يكذذذٛض ؽنذ ذ عنهذذذٔ إٔ أض ٣ؿن يڀذ ذ بل
يينًذذ ٚ ..ٟٛيذذس ٠قذذب ح ؽنػذذٓ ١ؽنطٜهذذ ١تكذذ ٝش ذذطڄ َ ذ إٕ تط ْذذٞ؟ أّ دج ذ١څ
َنشًً١؟ ..أّ  ٫ؾ ٤ٞيبن١؟..
سذذشن ؾنشذتٴ بذ لٳ حلذذذط٠ٹ يٛسٝذذس٠ٹ ؽنهذ  ٠٤ن ْذذت ٜذذس ٟتطتينذذس َذذٔ
ٚقعٳ يكسَ..١
ٛف  ٚيرتزز َٚ ،ن ٕ ؾ٤ٞٷ ؿن يين مل يٝدؿـ
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ؽنؿ دذذأ ٠يذذيت ن ذ زت تٛقذذـ قًذذيب ،إش دًػ ذتٵ ًذذ ٢يػذذطٜط َذذطأ٠څ
ٓ١ٺ ؿن يػٔ بٌ نًٗ١څ بؿينطڈ أؾ ٝٺ .ٌٜٛ
نُ تٛقينت ..غريٴ
أغذذٓست ؽنذذطأ٠ڂ قنٗطٖ ذ إصن حلذ ٥ـن ٚغڀذذت غ ذ ق ٗٝب يذذسث ض  ٚكذذست
ٜس ٜٗؿن سذطٖ  ..ثِ أزضنتٴ بينس قسَ ١ؽنؿ دأ ٠٭ٚصن إٔ مثذ ١خًذ٬ڄ ؿن
ؽنذذذطأ ٠ش ت يؿذذذينط ٭بذذذٝض ؽنٓػذذذسٍ ،إش بذذذست ؿن ُذذذسٖ ٚٚنذذذينٝنٗ
حلذط ١ٜننُج ٍڈ أ ٚزَ ١ٝطض.
بينذذس إٔ ْنبٗ ذتٴ ٭ْٗ ذ مل تطْذذٚ ٞمل تٓنبذذ٘ يٛدذذٛزٚ ،ٟأْٗ ذ يذذٔ تع ذذل
ت أْٗذذ  ٫تنشذذطى ٚيهٓٗذذ تنذذٓؿؼ بكذذينٛبٚ ،١إٔ
بذذأ ً ٢قذذٛتٗ ٫سكنذذ ٴ
 ٗٝٓٝذ َينًكن ذ ٕ ًذذ ٢٭ضض ز ٕٚإٔ ٜڀذذطف هل ذ دؿذذٔ ..أؾذذب٘ َ ذ ٜهذذٕٛٴ
بنُج ٍڈ سكٝكٞڈ يًب٪ؽ.
ٚسنٚ ٢دٗٴٗ ٭قؿطٴ يٓ سٌ  ٚيص ٟبس أؾسٸ قؿط ضڄ ٚؾشٛب ڄ دذت
ؾذذت نػذ  ٙذذ٤٬ٷ مشينذٞٷ ذٝذ نڀذذٚ ٤٬دذذَ ٙٛذذٛت٢
ْذذٛض ؽنكذذب ح
هلٓس حلُط..
ثِ إٕ ننؿ ؾ ڄ آخط ظسـ ً ٞببـن٤ٺ نُ تعسـ أؾينذ ٢بذ ضزً ٠ذ٢
غ م ؽنط ٤سنُ ٢س يسّ ؿن طٚق..ٞ
إش تذتٴ تًذذو يؿذ َ١ځ يهذذبري٠ځ ؽنُٝذع ٠يذذيت نٓذتٴ قذذس ْػذذٝنٴٗ ؾذذٛم
يؿؿ ١نين١َ٬ٺ  ٫تع ٍٚأبسڄ ً ٢ق سبنٗ ..
َػنشٖ !!ٌٝص ينُج ٍ  .يؼ  ٫عنهٔ إٔ ٜه ٕٛهل ..
ن ْذذذذت يٛدٓنذذذ ٕ نذذذ َطتشن بؿذذذذس ٚ ٠يكذذذذسغ ٕ ؾذذذ ضغشن طن َذذذ ڄ،
ٚنصيو ْهُؿت يؿؿن ٕ ؾنشٛين ڀشن زقٝكشن َنهػط.ٜٔ
ٖ ت ٕ َ ٓٝطأ٠ٺ َٝن ١أ٤ ََٝٛ ٚٺ ٜهنؿؿٗ كطْ  ،زَٚ ٕٚهذ١ٺ َذٔ
سٝذذ ذ  .٠سنذذذذ ٢أُْٗذذ ذ ينكذذذذكن دٗذذذذ ١٭ضض ٖ٬ ٚٴُذذ ذ ؽنينذذ ذ ٕٷ ظدذذ ذ د،ٞ
ؾصنطت ْ ٞبين ٕٛٝيػش ي ٚ ٞيػ٬سـ.
أٖ ٜٔص يٛد٘ ؽندٝـ َذٔ ٚدذ٘ يًٝذ ٢ؽنذٓري ؽنذسٚض يٓذ بض ب حلٝذ ،٠
ٚأٜذذٔ يؿذذؿنشن ڀٝذذنشن ؽننؿذذككنشن َذذٔ ؾُٗ ذ يهذذطظ ٟز ٥ذذِ يهذذشو
 ٚيهذٝر؟ ..أٖص َ تؿينً٘ حل ٠ ٝبٓ ؟!!
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ٚقؿ ذتٴ ٖٓ ذ ى ظَٓ ذ ڄ أسذذسم ب يؿذذينط ٭بذذٝض  ٚيٛدذذ٘ يينذذذٛظ ً ذ  ٚڄ٫
ينُ ؽ قً١ٺ خؿ١ٝٺ بٚ ٘ٓٝبشن ٚد٘ َينؿٛقيتْ ..ينِ ..مث ١ض بـنڅ خؿٞٷ َذ بذشن
يٛدٗشن ..أ ٚأُْٗ ش تٴ يٛد٘ بينس إٔ ؾكذست قذ سبن٘ ثًجذٚ ٞظْٗذ ْ ٚذت
كٛزڄ َٔ غ ٤ٛينػص ١ٜؽنعَٔ  ٚينذؿ ف ٚؾكط يسّ يؿسٜس.
 ٜإهل ..ٞإْٗ ٖ ..ٞمل طنت إشڄ نُ

نكس ُٝ.ع..

تٓؿػ ذتٴ أخذذريڄ ؿن ؾه ذ  ٤حلذذذط ٠يط نذذس بينذذس إٔ سبػ ذتٴ أْؿ غذذٞ
ظَٓ ذ ڄ ،٭ؾ ذِٳ ض ٥ش ذ١ځ نػذذط ت بذذع ؽننينؿٓذذٚ ١ظد د ذ ت ٭زٜٚذذ ١ٯغذذٓ١
ت ذع ڈٕ ن غذ ڈ ٜػُطْذٚ ،ٞبط ذ ٹ يكذسَ١
ٚض ٥ش ١بٝذت .ذس ت ..ؾذينط ٴ
يٛدٛز.ٟ
ضب ..ٞيٝن مل أضٖ  ..نٓتٴ نُٔ ضأ ٣يًن ٛدجً ١بٛب٘..
مث ١أؾ ٝٷٜٓ ٫ ٤بػذ ٞإٔ تكذع ًٗٝذ ٓٝذ ؽنذط ٤أبذسڄ ..ن يڀؿذٌ ٜػذرتم
يٓكنذذذط إصن عذذذسع  ٚيسٜذذذ٘ ،أ ٚ٭ّ تينذ ذ ْل دجذذذ ١ضنذذذٝينٗ  ٫ ..ؾذذذ ٤ٞأبذذذسڄ
ٜذذنُدض ذذٔ تًذذو ؽنؿ ذ ٖس ينينػذذ ،١غذذ ٣ٛيذذص ط يذذس  ٚ ِ٥يهذذ ٛبٝؼ
٭بس..١ٜ

***
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ذذ  30ذذ
ْل نطب َذٔ سٝذح ٫
ؿن حلذط ٠ش ت يه ٤ ٝيؿش ٚ ٝهل٤ ٛ
أزض ٟز ٚضٷ ؾذذذسٜس ٚغجٝذ ذ ٕ ٚأقذذذٝبت غذ ذ ق ٞبذ ذ ي ٖٔٛؽنؿذ ذ د ..٧ثذذذِ إْذ ذ
طن يهتٴ ْؿػَ ٖ ٞػ ڄ
ذذ ؽنينصض ٜ ٠غٝست ٌٖ ..ٞأْتٹ بري؟ ..أْ مل أقكس..
يهٓٗذذ مل تػذذذُين ! بكٝذذذت د يػذذ١ڄ دذذذسم ؿن ٭ضض بٛدذذ٘ٺ سذذذع ٜڈٔ
ن َس ..مل تكنٗط ًَ٬ ٗٝذْ ١نبذ ٙٺ يًٛدذٛز يػطٜذ ٜؿذ ضنٗ حلذذط٠
غ ٣ٛتينبري هلذِ  ٚيكًذل ٭ظيذ ٞيذص ٟخٝذٌ يذ ٞأْذ٘ تهجذـ ٯٕ ٚظ ز ًذ٢
يٛد٘ يؿُين..ٞ
تػ ذ ٤يتٴ ؿن غذذط ٟبكًذذل َ ..ذ ػ ذ  ٟؾ ذٌٷ ٯٕ؟ يذذٝؼ مثذذ ١ؿن ؽنٓذذعٍ
إ ٫ٚ ، ْ٫عنهٔ إٔ ٜػنُط ٚقٛؿن إصن ٭بس ..ثِ إْ تكذسَت َٓٗذ ذصض
ٚدًػت ً ٢د ْ يػطٜط ٚؽنػت ننؿٗ ٚأْ أضزز بإقط ض
ذذذذ  ٫بذذأؽ ً ٝذوٹ ..يكذذس أت ٝذتٴ يٓذذذستوٚ ،يهذذٔ أخذذربٖ .. ٜذذٌ أْ ذتٹ
بري؟ ٌٖ ..آش ىٹ أٚي٦و؟
إيٞ

ؽنػ ذتٴ ٚدٗٳٗ ذ

ٓ ذ ٕڈ ٚأغذذ ٢غ ذ َط ،ؾ ضتينذذست ؾذذؿن ٖ ز ٕٚإٔ تٓكنذذط

ذذ أأْتٹ َطٜه١؟ ٌٖ ..أْتٹ د ٥ين١؟..
أؾذذذع ًَُذ ذؼٴ ٚدٗٗذ ذ ؾذذذسٜس .ؿذ ذ ف ٚدًذ ذسٴٖ َنٓذ ذ ٖ ٞيطقذذذ١
نكؿطٖ ..٠صَ ٙذطأ څَ ٠كذ ب څ ١ب ينذؿذ ف يؿذسٜس َٚذٔ ٜذسضَ ٟذ ش أٜهذ ڄ..
ْكذذل يػذذهط أٖ ٚبذذٛفن يهذذػـن ..يهذذٔ يٓكنذذطَٛ . ٠زٜذذ ٚ ١يٛنذذين١ٝ
يكًُ ٖٞ ١ب ٬ؾو يؿدلڈ ؾك َ..ٞ
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ًذذ ٢ؽنٓهذذس ٠جملذ ٚض ٠ضأٜذتٴ بك ٜذ خبذذع ٚأ ينُذ١ٺ أخذذط ٣قسعنذ ١سنذذ٢
إْذ ذ مل أَٝعٖذ ذ ٚ ،نذذذأؽ َذ ذ ٺ ٤ؾذ ذ ضؽ ..ثذذذِ ؾذذذينطت ب يػهذ ذ يينذذذ ضّ..
نٝـ تٴرتى ٖص ٙؽنطٜهذ ١يٛسذسٖ ٖهذص ؟ أينُذٛت؟ ..أٖذصٖ ٙذ ٞڀذ١
يػط١ٜ؟..
ٚيٝن مل أ طح شيو يػذ ٍ ٪إش أتذ ْ. ٞذ ٛل بأغذطع ؾنذ تٛقينذت..
بًػ ؾذأ ڄ ٠قٛت خڀ َػذط  ١خذ ضز يبذ ل ز َذت ثذ ٕ ٛغنذسْ ٞخ٬هلذ
ي ط ذ  ،ثذذِ إٕ يب ذ ل ْؿذذن بينٓ ذـٺ ًذذَ ٢كذذط ٚ ٘ٝقنٗذذطت ًذذ ٢يب ذ ل
قب ح..
ُست ؽنذطأً ٠ذ ٢يبذ ل َذص ٛض ڄٚ ٠قذس غڀذت ؾُٗذ بٝذسْٚ ، ٜٗذست
ٓٗ تٓٗٝس٠څ خ ؾن ..١مسينتٴ ٚض  ٖ٤قٛت ڄ ٜكٍٛ
ذذ َ ش ٖٓ يو؟..
ذذ ٖ ٛشيو ؽنٗٚٛؽ ؿن حلذط ..٠أد بت ثِ يٝكنٗط َذٔ خًؿٗذ يػذٝس
َط ٕ ٚنطَ٘ يهدِ  ٘ٝٓٝ ٚيؿطٜطتشن) مسينن٘ ٜطزز غ نب ڄ
ذذ أْت ث ْ١ٝڄ؟..
مل ٜهٔ ٓس َ ٟأق ..ٍٛدًػتٴ ً ٢يػطٜط َػنػذًُ ڄ ن يؿذأض ؿن
ؽنكٝس ٠ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛيس ٟأزْ ٢تؿػريڈ أ ٚسذ ٫ ..١ؾ ٤ٞيبنٜ ١ػؿط ي..ٞ
ت ب يػهذ َُٓٗذ  ..يكذس نذصب ًذٚ ٞأخؿٝذ ذ
يهٓ َذع شيذو ؾذينط ٴ
 ٔ ٚيين مل سَ ٠ ٝطأ٠ٺ ًنهط..٠
٫سكنتٴ ضتب ىځ قب ح ؽنؿ دٚ ٧قُنٗ  ٗٝٓٝ ٚيكًكنشن ذ ٥ؿنشن،
ت إٔ أ ذص َٛقذع ؽنٗذ دِ ٛنذ ڄ ذٔ يذسؾ ع ذٔ يذٓؿؼٖٚ ..هذص
ؾكطض ٴ
ضَٝنٴٗ بٓكنط٠ٺ ْري ْ ١ٝز ٕٚنًُ١ٺ  ٚسس ..٠قرتلٳ َ َط ٕ ٚق ٬٥ڄ
ذذذذ تينًذذِ أْذذو ؿن َٓعيٓ ذ  ..جطْ ذ ًٝذذو َنًبػ ذ ڄ ن ذ يًلٚ ،يذذ ٛأْ ذ
أضزٜنو قن٬ٝڄ ٫ينُؼ ي ٞيك ْ ٕٛصضڄ..
ثِ إْ٘ غش َكك ڄ َينًك ڄ ً ٢حل ٥ـن ٚٚقـ ثذ ٥طڄ َٗن دذ ڄ ٜذطَك
بينس١ْٝ ٚ
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ذذ َط ..ٕ ٚتٛقـ ..ق ستٵ قذب ح ،ثذِ طن يهذت ْؿػذٗ ٚخذ بن )
 ٫عنهٔ إٔ تكسم بين ڄ إٔ ؾدكذشن َنشهذط ٜٔؾذٗريَ ٜٔجًٓذ عنهذٔ
إٔ ًٜذأ إصن يينٓـ ٚ ..ٯٕ َ ..ش أْت ؾ ٌ؟..
ؾهطت ..يبؿط ؽننشهطٜ ٕٚطتهب ٕٛدط ِ٥ٳ سه ض..١ٜ
ذذذذ أدًذذؼ ٖٓ ذ ب ْنكن ذ ض تؿػ ذريڈ ن َذذٌ ..يكذذس يينب ذتٹ يينب ذ١ڄ قذذصض٠ڄ َٓذذص
يبس ٜذذ ..١أخؿ ٝذتٹ ذ  ٚذذٔ يين ذ مل بأغذذطٚ ٙدذذٛز َذذطأ٠ٺ ؾك ذ َ١ٝٺ َطٜه ذ١ٺ
د ٝذ ؿن َٓعيذذو كذذسڄ ن ذ َ٬ڄ َذذٔ يذذعَٔ ..أ ٚب ذ ٭سط ٣تينٝؿذذشن أْ ذتٹ ؿن
َٓعٍ ؿٛينٗ  ،ي١ڄ ً ٗٝبينس إٔ غنٛيٝتٹ ً ٢نٌ ؾ..٤ٞ
ذذ  ٚف َينٓ ظٚد ٞأتصنط؟ ب ٭سط ٣ظٚدٓ  ..حنٔ مل خنذـٹ ؾذ ٦ٝڄ..
بينطف يك ْ َ ٖٞ ٕٛظ يت بشن ٭س ..٤ ٝيٮغـ َٔٚ ،ن ٕ يٝنٓبذأ بأْٗذ
غنينٝـ بينس ظٚدٗ  ٖٞٚؽنطٜه١ڂ ٭ظي١ٝ؟..
ذذ يكس زؾٓنِ ب حل ٝذ َ ٠ذطأ ڄ ٠ز ٕٚضػنذ ..١أخؿٝذنِ ٚدٛزٖذ ذٔ يٓذ ؽ
 ٚجملنُع  ٚيٛغـن ٭زبٚ ٞقؿش ت جمل٬ت..
ذذ أْت تٗص ٟب ٬ؾِٗ ..يكذس ن ْذت هلذ ؾنطنذ څ ١تينٓذ ٢بٗذ ًذَ ٢ذس ض
يػ ٚ ١بؿهًٗ ؾتٵ ١ًٝځ ٖص ٙيؿرت ..٠نذطحڈ غ ٥طڈ ؿن دػسٜ ٟعز ز
ُك ڄ  َٜٛڄ بينس  ..ّٜٛأتينًِ َس ٣قينٛب ١إبك ٜ َٔ ٤ذطؾض يڀينذ ّ  ٚيؿذط ل
 ٚ٭زً ١ٜٚذ ٢قٝذس حلٝذ ٠؟! ؿن ٖذص ؽنٓذعٍ ؽنط ذ مثذ ١قذ ٝٷح ٜذٚ َٞٛإبذ ٷط
هًٚ ١ٝأْ ب ٝتػص١ٜٺ أْؿَٚ ..١ٝع شيذو ؾكذس َذ ت قبًذٗ !! ٚمل ٜهذٔ شيذو
ؿن حلػب ٕ َڀًك ڄ ،ؾُٔ ن ٕ ٜنٛقع؟
و يؿطقذ !١أْذ
ذذ تينذٓشن ؽنُطنذ ١يذيت طزتٹٗذ ؾذط ذطز ٠س ؽنذ  ٚتنذ ٹ
أ طف أنجط ؾن تكنٓشن ..خڀنوٹ إٔ ترتن ٞؽنػه ١ٓٝينُٛت َٔ ٛ.ع
 ٚينذؿ ف ،ثِ دكًشن أْتٹ ً ٢نٌ ؾ ..٤ٞؽنٓعٍ ٚثطٚتٳٗ ..
ذذذذ ن ذ ٕ ًذذ ٢تًذذو ؽندًٛقذذ ١يؿذذٓٝين ١إٔ تطسذذٌ َذذٔ ٖٓ ذ سذذشن بذذسأت
تنسخٌ ؿن َ ٜ ٫ينٓٗٝذ  ..يكذس أخذصت تڀذ يب بنكػذ ِٝيرتنذ ١بذٚ ٝبذشن
ٖص ٙيؿُڀ  ..٤ثِ إْٗ ض ست تڀ ي أٜه ڄ ك١ٺ هلذ !! يكذس دًُذتٴ ؾذٛم
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َ ٜنشًُ٘ عًٛمٚ ،قس إٓ يينص بٖ ٞص إٔ ٜٓنٗ ..ٞثِ بسأت حلُك  ٤تٗسز
ب ٫تك ٍ ب يؿط !١
ذذذذ تكػذذ َ ِٝذ ش ؟ أْ ذتٹ تينٝؿذذشن ؿن َٓعهل ذ ! يكذذس تڀؿً ذتٹ ًذذ ٢س ٝتٹٗ ذ
ٚغًبنٗ نٌ ؾ..٤ٞ
ذذ ؿن ٖذص أْذت عڀذ ..٧يكذس ْكذٌ ظٚدذَٓ ٞذص ظَذٔ غنٝذع أَ٬نٗذ
ٚسػ ب تٗ إصن مس٘ بينس إٔ ٓٝن٘ تهُ١ڂ ٚق ٝڄ ً ٗٝإش تڀٛض َطنٗ
يسضد١ٺ َ ز بإَه ْٗ يه ّ٬أ ٚؽنؿذٚ ،ٞيهٓٗذ بٛؾ تذ٘ ٚضثذت ث ْٝذ١ڄ
ت ؾذطٜه ڄ ١هلذص ٙؽندًٛقذً ١ذ ٢سذشن غذط !٠يكذس
ْكـ نٌ ؾ ٤ٞؾأقذبش ٴ
ز ُٖذ ٖذذص ينؿذ بو ؽنؿذ دَ ٧ؿػذذسڄ سٝذ ت ٞبأنًُذذٗ  ..نذ ٕ بٝينٝذ ڄ
َٚنٛقينذ ڄ إٔ أسكذذٌ ًذذ ٢نذذٌ ؾذذ٤ٞٺ ضنؿذذطزٚ ،ٟيهٓٗذ قؿذذعتٵ ث ْٝذ١ڄ إصن
س ٝتٖ َٔ ٞص ٙحلذط ٠يينؿٓ ،١نأظن ينين قب ..
ٖٓ ضتؿع قٛت َط ٕ ٚيػ ن
ذذ يٝؼ ًٝوٹ تٛن ٝأ ٟأَطڈ هلص يٛغس ..نٌ ٖذص ٙينؿ قذ ٌٝتهذط
 ٫ٚتٓؿع..
ذذ نٝـ  ٫تط٣؟ يكس ْهؿـ يػط يص ٟصب كسڄ َٔ يذعَٔ،
ٜٚنينشن ٯٕ تٛنَٛ ٝقؿ ٞسنٜ ٫ ٢كنٔ يؿذ ل بذ ٞيكنٓذ ..ٕٛيكذس نٓٓٝذ
بٗ ذ أ  َ ٛذ ڄ ًٜٛذذٚ ١أ ًٓ ذ س ٝتٗ ذ يب ٥ػذذ ١أَذذسڄ ٜ ٫كذذسم سنذذ ٢ؾذذت
يرتخ! ..ي ٛأْٗ بكٝت ٚسسٖ ز ْٓٚيؿڀػت َٓص ظَذٔ ..سنذ ٢إْٗذ أؾػذست
ً ٞؾٗط ػًَ ٞطتشن!
قشتٴ بٗ
ذذذذ تهذذصبشن ..بذذٌ أْذتٹ َذذٔ أضغُذتٹ ظٚدذذو ًذذ٢
ؽنك إش تٛقينت هل إٔ طنٛت ؿن غه ٕٛأؾٗط..

ذذطٜر غطعننذوٹ َذذٔ

ت بهؿذ ٠٤
ذذ ينُٓٝذ ت ؾذ ٞٷ ٚ ٤٭ؾينذ ٍ ؾذ ٞٷ ٤آخذ ٷط طن َذ ڄ ..يكذس ؾٛد٦ذ ٴ
تًذذو ؽنُطنذذ ١يؿكنٝينذذ ١يذذيت دًبٗ ذ ظٚدذذ ..ٞيكذذس ن ْذذت ٓٝؿ ذ١ڄ دًؿذذ٫ ١
ٜػُض هل دؿٔ ..سن ٢إْٗ أزخًت ٭ْ بٝذ ٭ْؿٝذ ١أسْ ٝذ ڄ َذط تٺ ذس ٠ؿن
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يٚ ،ّٛٝمل تهٝع َ ٛسڄ حلكٓٚ ،١مل تٓؼٳ سب١ڄ ز٤ ٚٺ  ٚسس ٠نذ ٞدذ ؾلن
ل َٓٗذ بينذس إٔ نؿذؿت غذطْ
ًٚ ٢قنٝؿنٗذ ٚ ..مل ٜينذس بإَه ْٓذ يذندً ٴ
ٚغست ؾطٜه١ڄ ؿن س ٝتٓ ..
يب ل َػڀ١ٝڄ ٚدٗٗ

ق يت شيو ْٗ ٚ ،ضت ً ٢نطغٞڈ نبري ن ْ
بط سن . ٗٝقًت
ذذ ؾًنػڀٚ ٞدٗوٹ ن ٫ ٞتط ٟنشٝنوٹٖ ..ص ينُج ٍٴ يبؿط ٟؾ ٖسٷ
ً ٢دطعننهُ  ،أْتٹ  ٚ٭ز ٜيينكن ِٝب يؼ حلػ غ ..١ٝيكس خٳسٳع أدٝذ ٫ڄ
َٔ يكط  ٤بػطق ت٘ ٚيهٓ٘ غطم َٔ َطأت٘ نٌ ؾ ..٤ٞسن ٢أؾه ضٖذ ،
َٚكنڀؿ ت أس زٜجٗ ٚض ٜ ٚتٗ  ..غطم س ٝتٳٗ ٚبٝنٳٗ ٚأتينػٗ زٖذطڄ  ٚؿذل
ٚتعٚز ً ٗٝؿن س ٝتٗ  ..نٝـ إشڄ  ٫تؿكس كًٗ ؟..
ذذ أْت نُ أض ٣تنًصٻش ب يكنًِ  ٚينذ  َٔ ..يػٌٗ إ ٬مٴ ٭سه ّ
سشن جنٌٗ ينؿ ق ..ٌٝيكس ف ظٚد ٞب ٥ػ ڄ ظَٓ ڄ ؿن ٖص ؽنٓعٍ ؽنط ..
نذذشٝنو ؽنػذذه ١ٓٝن ْذذت ٚسؿذ ڄ ٜندؿذذ ٢دذذت دًذذس ػنذذٌٚ ..مل تهذذٔ
ق زض٠ڄ  َٜٛڄ ً ٢حل أ ٚتب زٍ ؽنؿ ط..
ذذذذذ نذذذصيو أخذذذربىٹ ظٚدذذوٹ! أْذذتٹ مل تهنؿذذذؿٖ ٞذذذص َذذذٔ ينذطبذذذ١
يص ت..١ٝ
ذذ ْينِ َٔ ٖٛ ،أخربْٚ ٞقسقن٘ ..سشن ًُٓ َين ڄ ً ٢تًذو ؽنػذطس١ٝ
ن ذ ٕ ٜٗذذصَ ٟينكنذذِ يٛقذذت َذذٔ ينين غذذ ١سنذذ ٢أزَذذٔ ؽنٓ َٛذ ت  ٚؽنٗذذس ٥ت
 ٚيهش ..ٍٛيكس به ٢ً ٢ننؿذ ٞز ٕٚإٔ ذننذ ز ؽنذٔ ٜػٜٛذ٘ ..ضدذٌٷ بٗذصٙ
حلػ غٜ ١ٝنٛم إصن حل  ٚيين ٛـ ؽننأدذ ١ينبكٜ ٘ٝككن ڄ َنٛثبذ ڄ ٚتبكذ٢
ؾينًَٖٛ ١بن٘ َنكس ..٠يكس سٳُٳًځت ظٚدنٴ٘ َٛضثذ ت ٓ.ذَ ٕٛذٔ أَٗذ ٚ ،ؾٗذِ
ٖ ٛشيو َذٔ يينذ ّ ٭ ٍٚيًذع ٚز ؾؿذينط ب ٭غذط ٭بذس ..ٟبذ ت أغذري خنٝذ ڈض
خ  ..٧خڀأڅ ق تٌٷ  ٚسس أؾػس ً ٘ٝس ٝت٘..
ذذ يهٓ٘ مل عنًو يؿذ  ١يًڀ٬م بٌ ؾځ ځك ٳس يؿذ ٫ ١ضته ل ؾينٌ
 ..١ْ ٝيڀ٬م ن ٕ غٝين ي٘ يؿكط  ٚيؿهٝش،١ٶ يصيو زؾذٔ خڀذأ ٙؿن
ٖص ٙحلذط ٠خًـ ٭ب ٛل ؽنػًك ١إصن ٭بس..
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ذذذذ  ٫تذذٓؼٳ أْذذ٘ ن ذ ٕ قذذس غذذس ؾدكذذ١ٝڄ َذذ َٚ ،١ذ ذ ز بإَه ْذذ٘
تڀًٝذذل ظٚدنذذ٘ ؽنطٜهذذ ٚ ١يذذع ٚز بذذأخط ..٣ن ذ ٕ يٝدػذذط مسيننذذ٘ ٚق ذذس٠
قط ..٘٥
ذذذذ سذذذ څَ ١هذذشه څَ ١بهٝذذٛ ٚ ،١نذذ ڄ ذذٔ شيذذو ؾكذذس خذذرتع خذذرب
ٚؾ تٗ ٚ ،دسخ بإغٗ لٺ يٲ  ٔ ّ٬شنط ٖذ بينٝذٓشن ز َينذنشن ؾننًهذ ڄ
نصيو ًَه ١ينُج ..ٌٝسن ٢إْ٘ أيـ ض١ٜ ٚڄ قكري٠ڄ ٔ سعٕ يرتٌَ!..
ذذ ن ٕ سع ٜٓڄ ؾين٬ڄ ..ب يٓػب ١إي ٘ٝظٚدنذ٘ َذطأ٠څ َٝنذ١څ ؾينذ٬ڄ ..يكذس ضثذ
ؿن يكك ١سبٳ٘ ٚؾب بٳ٘..
ذذ ثِ ْنكٌ يٝػڀ ٛب ينسضٜر ً ٢قككذٗ ؽندعْذ ١ؿن ٭زض ز  ٚسذس٠ڄ
تًذ ٛ٭خذذط ..٣أْذ مل أقذذطأ قككذٗ يهذذٔ ؾٗذطؽ يككذذل ؽنُعقذ ١ػنذذٌ
أمسذ  ٤ض ٜ ٚتذ٘ يؿذذٗري ٠ش تٗذ  ..مل ٜينذطف تذ ضٜذٴ ٭زل غذڀٛڄ أؾذس ٚق سذ١ڄ
ؾن ؾينٌ ..سن ٢إْ٘ َعم أ ُ هل ٚأسذطم يٛضٜكذ ت ؽننبكٝذ ١نك تذٌڈ ذنذطم
دج ١نشٝن٘ ..أْ  ٫أؽن سعْ ڄ  ٫ٚؾكسڄ ؿن تًو يؿينذ ٍ ،بذٌ زّٷ بذ ضزٷ  ٚكذٌٷ
عڀـنڅ َبنهط ٜ ٫ينطف ْسَ ڄ  ٫ٚتطززڄ..
ٖٓ ضتؿع قٛت َط ٕ ٚحل قس ؽنؿُ٦ع ي ٛقـ ن ْ يٓ ؾص٠
ذذ تٛقـ ٔ ٖص هلط  ..٤تنشذسخ ٚنأْذو ؿذتٳ َينُٗذ ظَٓذ ڄً ..ذ٢
خ ٝيو يط ٞ٥ ٚينٛقـ ذٔ ٖذص ٙهلًٛغذ ت  ٚيٓكنذط إصن حلكذ ٥ل ..أَ َذو
عًٛق١څ سػ غٜ ١ن ١ُٝ٭ب ٜٔٛقينست ضنذٗٛزٖ يذص تْ ٚ ٞذت زٖذطڄ ؿن
ظ ٚدٗ ذ سنذذ ٢ضتهبذذت خڀ٦ٝذذُ ١طٖ ذ  ،أٖٚ ٫ذذ ٞغذذنس ٩ى أْذذت إصن
س ٝتٗ  ٖٚ ..قس أؾػستٳ ً ٗٝنٌٳ ؾ َٔ ..٤ٞأْت سن ٢د غبٗ ؟
ذذ ؿن ي ٛقع أْت َذٔ ؾهذشٗ إش أخذرب ٳت َذط ضڄ أْٗذ ٜنُٝذ ١٭بذ،ٜٔٛ
ؾ ُٝز ت ٖ ٞإٔ ؽنُطن ٖٓ ١تط  ٢أَٗ ؽنطٜه ١ؽنػًٓٝ ..١هُذ َذٔ
ٯٕ ؾك سڄ تٓػٝل ٭ن ش ٚ ٜٱز  ٤ت.
ذذ  َٚأُٖ١ٝڂ شيو ٯٕ؟..
ذذ أؾينط أْ ؿت َينُٗذ سكذ ڄ ضزسذ ڄ َذٔ يذعَٔ إش زضغذت تؿ قذٌٝ
حله ٜذذذَ ١ذ ذ ڄ نذ ذ َ٬ڄ َػذذذنين ٓٝڄ ب يؿذذذٗٛزٚ ،ضأٜذ ذتٴ ؿذذذط ت يكذذذٛض
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يػذذينٝس ٠هلذذص ٙؽندًٛقذذ ١يؿذذكط  ٤يذذيت ْنؿذذت ب ٭نذذٚ ٤ ٛس ٝذ  ٠يؿذذٗط٠
٭قك ٢زضدٚ ،١قينست خؿب ١ؽنػطح َط ضڄ ؾٛم دج ١نشٝنٗ ..
ذذ تٛقـ.
ذذ يكس أغٛت يط سٌ  ٖٞٚتينًذِ إٔ ظٚدنذ٘ تط قبُٗذ ذرب يعدذ ز زٕٚ
إٔ ٜه ٕٛضنكسٚضٖ ؾينٌ ؾذ ،٤ٞثذِ إْٗذ دٓستذ٘ يهن بذ ١ؽنػذطس ٝت هلذ
ٚقٓ  ١جن١َٝٛٺ َٔ َٖٛبنٗ ؽنن ٛنين ..١أْبأتذوځ إٔ ٖذص ؽنٓذعٍ مل ٜينذطف
قـن ينِ يػين ز ٖٚ ،٠قس أت ٢زٚضى..
ٖٓ ق ست قب ح بٓعم
ذذ يننٛقـ ٯٕ ٚينؿينٌ َ تؿ  ..٤أْذت بػذٝضٷ بكذٛض٠ٺ  ٫تٛقذـ ..يكذس
قنٗط أخريڄ نٌٴ ؾ ٚ ،٤ٞأْذ أؾذينط ؾذذأ ڄ ٠بط سذ ٺ ١غطٜبذ ..١يذٝؼ مثذ ١أغذط ٷض
ينجكٌ يكً  ،يص  ٫تيننكس إٔ بإَه ْو بنع ظ..ٟ
ذذذذ ْينذذِ ْهؿذذؿت ٭غذذط ض يذذص أتٛقذذع أَذذط ٫ ٜٔث يذذح هلُ ذ  ..أ٫ٚڄ إٔ
قذذ ٚ ١يذذيت ٖذذْ ٞكذذـ
تٴٓكذذٌ ؽنػذذه١ٓٝڂ يًُؿذذؿٚ ٢تٴينذ يځر َذذٔ أَ ٛهلذ
أَ ٛيو)ٚ ..ث ْ ٝڄ إٔ ٜنِ تكػ ِٝنٌ ؾ٤ٞٺ ب يينسٍ ،ؾًٗ سكنٴٗ ضغِ نذٌ
ؾٜٓ ..٤ٞبػ ٞتينٝشنٴ ٚق َٔ ٞتهُذ ..١غذٛف أبًذؼ يكذ ْ ٕٛبٛدذٛز ٖذصٙ
ؽنذذطأٚٚ ٠نذذينٗ يكذذش ٚ ٞيك ذ ْ ْٞٛيٝذذنِ تطت ٝذ ٴ ٭َذذٛض ب يڀطٜكذذ ١يين زيذذ١
 ٚيكشٝش..١
قُنت قب ح بطٖ١ڄ  ٖٞٚدسم ؿن ٭ضض ..ن ْذت تنُٝذع غٝكنذ ڄ ٚمل
تينطف َ تك ..ٍٛثِ إْٗ ضززت ببـن٤
ذذ َٔ ٯٕ ؾك سڄ مل ٜينذس ٜينٓذ ٝؾذ ٫ ..٤ٞبذأؽ ،ؾذأخريڄ أ ًذ ٴ
ل
َٔ ثكًٗ سٓ ٍٛك ..ٞضنكسٚض ٟٯٕ إٔ أس ٝس ٝتٚ ٞأخڀ ٛحن ٛؽنػنكبٌ
بهُريڈ ْ قع ..نٌ َ أطنٓذ  ٙإٔ  ٫تكذٌ قكذنٴٓ إصن قذؿش ت جملذ٬ت،
ؾ ٭ٚغ ز ٜينؿك ٕٛيؿه ٜٚ ٥كٓين َٗٓ ٕٛثط ٚت..
ق يت شيو ْٚكنطت ي ٞد ْب ٝڄ ْكنط ٠ينُ ؽڈ ٚضد )٤
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ذذ أْ يػتٴ َينٓ ٝڄ بٓؿط حلك ٥ل ،ؽن دكل يينسٍ قًتٴ شيو بًٗذ١ٺ
ش ت َػع ،)٣أْتٹ تؿُٗشن بين ڄ َ أ  ..ثِ غٝينًِ ؽنكطبذ ٕٛب ينذسضٜر َذ
سسخ..
تينًِ..

ذذ

ؽن مل تكع ؾهٝش١څ نرب ٣ؾأْ ؾنجً١څ َؿٗٛضٚ ٠ي ٞمسينيت نُ

ذذذذ ْينذذِ ..يڀطٜكذذ ١ينسضدنٝذذ ١غذذنه ٕٛب ذ ينًُ .. ٝؾكذذـن ؽنذذٔ ٜٗذذنِ أٚ
ذن ٫ ٍٚغنٓن ز إش أْ أنن بسٚض ٟض١ٜ ٚڄ دسٜس..٠
ضَذذن بٓكنذذط٠ٺ قًك ذ١ٺ ؾهذذٛيَ ١ٝنػ ذ ١ً٥ڄ ُ ذ أ ذ يهٓٗ ذ مل تؿذذأ إٔ
ٜڀ ٍٛشيو ٫دنُ ع أنجط َٔ شيو ؾٓٗهت ب ْع ز.
نذذطٖ ٫ثٓ ذ ٕ آْذذص ى يسضدذذ ١أُْٗ ذ ن ْ ذ ق ذ زضً ٜٔذذ ٢خٓكذذ،ٞ
ٚيهُٓٗ ذ أزضن ذ ؾهذذ ١ًٝبًذذٛؽ ْؿط د ذ١ٺ ْٗ ٝ٥ذذٚ ،١قذذس ب ذ ت بإَه ُْٗ ذ
أخريڄ تٓؿؼٴ يكينس ..٤
ؿٝذ١ڄ سْٓٛذ ،١ثذِ غذ زضتٴ
أيكٝتٴ ً ٢يط ١ٝ٥ ٚؽنطٜهْ ١كنط٠ڄ أخري٠ڄ
ؽنٓعٍٳ ؽنًينٕٛٳ إصن ٭بس ٖٚص ٙؽنط َٔ ٠خ ٍ٬يب ل يطٝ٥ػ..ٞ

***
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ذذ  32ذذ
َذٔ ؽنذذط ٜؾينذ٬ڄ إٔ تذذ ٍٚ٪٭َذذٛض نذٌٻ سذشنڈ إصن خ ٛتُٗٝذ  ..بذ ت ٯٕ
ت أخذريڄ
بإَه ْ ٞإٔ أتٓؿډ ؼ بط س ٺ ١أنذرب ٚأْذ ّ بؿذه ڈٌ أؾهذٌ ٚقذس بًػذ ٴ
حلكٝك١ځ ييت ضزتٴٗ َ ڄ ن َ٬ڄ..
يهٔ ْٗ  ١ٜنٌ َطسً١ٺ دٌُ ز َٚڄ قًكذ ڄ َؿ د٦ذ ڄ بكذٛم ڀذ٠ٛ
ؽنكبً ..١ن ٕ ً ٞأ٫ٚڄ إْٗ  ٤٭َٛض ؽنينًكذَ ١ذٔ ؽن نذ ٞيؿذ ٥و ؽنًنذبؼ،
ت ذٔ بينذس أَذ ٛٳض
ت يػذًڀ ت بنؿ قذَ ٌٝذ ٚقذعٚ ،ت بينذ ٴ
ٖٚهص ؾكذس أبًػذ ٴ
ؽنذذطأ ٠ؽنػذذهٚ ،١ٓٝتأنذذستٴ َذذٔ أْٗ ذ تنًكذذ ٢يينذذ٬ز ؽنُهذذٔ ٚنذذصيو
ْكٝبٳٗ يين زٍ.
ت بأْٗذ َذ ظ يذت
ت ٭ ُذٗٓ ٔ٦ذ ٚ ،ؾٛد٦ذ ٴ
ٚقس ظضتٴٗ ؿن ؽنؿؿَ ٢ذط ٺ
ً ٢س هل ٚق٬بنٗ ٭بس ١ٜأنشت َعَٓ ..١يهٓ مسينتٴ بينذس ذ ّڈ َذٔ
يذذذعَٔ أْٗذذ بذذذسأت بذذ ينًؿلن بذذذبينض يهًُذذ ت ؽننؿطقذذذ ..١تٓٗذذذستٴ ذذذعٕڈ
َنػذ ٬٥ڄ ذذٔ َػذذع ٣قذذط  ٞتُذذ ّٛٱْك شٖذ ٚإٕ نٓذتٴ قذذس غذ ستٴٗ
ؾين٬ڄ ضنٓع َٛتٗ تنِ.
ٚأَ قب ح ٚظٚدٗ ؾكس خنؿ ٔ ٝ٭ْكن ض َذ ڄ ْٝٚذـ سنذٖ ٢ذسأت
يين قؿٚ ،١ؿن ي ٛقع ؾكس دٓ ٝأضب س ڄ نربَ ٣ذٔ يطٜ ٚذ ١٭خذري ٠ؽنًؿكذ١
ل
 ٚيذذيت تًكؿٗذذ ؽنٗنُذذ ٕٛبؿهذذ ٛڈٍ كنذذٚ ِٝزضغذذٚ ٖٛسؿكنٖٛذذ نهنذذ ٺ
َكسؽ.
ٚأَذ أْذ ؾكذذس ٚنذذينتٴ يًُػذ تٹ ٭خذذريً ٠ذذ ٢ضٜ ٚذذيت سذذ ٍٛيذذعٚدشن
٭زٜبشن يؿٗري ٜٔز ٕٚشنطُٖ ب ٫غِٚ ،يهٔ  ٚقؿ ڄ ب ينؿ ق ٌٝنٌ
َ دط ٣يًعٚدشن ؽننٓ ؾػشن يًسٚز.ٜٔ
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ن ذ ٕ ضنكذذسٚض ؽنينٓذذٝشن بػذذري ٠٭ز ٜذ يينكنذذ ِٝغذذند٬مٴ حلكٝكذذ١
يه ًَذذَ ١ذذٔ نن ذ بٚ ،ٞيهذذٔ أٚي٦ذذو يٮغذذـ ب ذ ت ٛقًذذٚ ..١سنذذ ٢يٓ قذذس
حلػ ٝمل تنػٔ يذ٘ ؾطقذ ڂ ١قذط  ٤ٹ ٠ننذ ب ٞ٭ْذ٘ تذٛؿن بينذس ؽنينُينذ ١بؿذرت ٺ٠
قكري..٠
حلػذذٓ١ڂ يٛسٝذذس ٠ؾنذ سذذسخ أْذ سكذذًتٴ أخذذريڄ ًذذ ٢ؾطقذ١ٺ يٓؿذذط
نن ب ٞ٭ ..ٍٚدُؼ يٓ ؾطٴ بؿس ٠سشن أخربت٘ بنؿ قَ ٌٝذ ٚقذع ٚضغذ
ؿن إٔ دكذذل يطٜ ٚذذ ١خبڀ ذ١ڄ أ ٚؾهذذٝش١ڄ َ ذ  ،يهذذٔ شيذذو مل ٜكذذع أبذذسڄ إش
قطأٖ س ٷز قً َٔ ٌٝيكط ٚ ٤أقٌ َذٔ يٓكذ ز ..يكذس أقذ ٝيٓذ ؽ بٓذ ٛڈع َذٔ
ُذذ ٍٛيؿهذذط ٟأ ٚيػذذب ت ٭زبذذ ٞذذذذ يٮغذذـ ذذذذ  َٚذ ذ زٜ ٚهرتثذذٕٛ
بأْب  ٤ؽنؿ ٖري أ ٚبن ضٜذ ٭زل!
ٚؿن ي ٛقذذع ؾكذذس ت بينذذت ض ٜ ٚذ تٴ يػذذينس ٟؾذذٗطتٳٗ ٚظ ز ش ٗ ٜٛذ ٚ ،ر
د ٚ ًٜٗٛقنب غٗ َط ضڄ يًسض َ  ..يبؿط ٜ ٫هرتث ٕٛأبسڄ ب حلكٝك..١
ٚأَ ذ يؿهذذ١ًٝڂ تنًُ ذ١ڂ ٭خذذطَ ٣ذذٔ ٖذذص ٙيٛق ذ ٥ع يػطٜبذذٖ ١ذذ ٞأْ ذ
خڀذذٛت حنذذ ْٗ ٛذ ٍ  َٜٛذ ڄ َ ذ س ذ َ٬ڄ ؿن ٜذذس ٟذذذذ بؿد ذطڈ ذذذذ كڃ ذسٳ ْؿ ذطڇ ضٜ ٚذذيت
٭ٚصن..
ٚقس غٴطٻتٵ ْٗذ ٍ يذس ٣قذط  ٠٤يذطقِ ؽنهنذٛل ًذ ٢يينكذس ،سنذ ٢إْٗذ
 ٚؾكذذت أخذذريڄ ًذذ ٢يذذع ٚز بذذ ٞإش غذ ٍ يين بٗذ ٚض ٚزت خ ٝيځٗذ يڀُٛسذ ت
ب ؽن ٍ  ٚيؿٗط..٠
ْ ٚنبٗ ذتٴ غذذطڄ أثٓ ذ ٚ ٤قذذٛؿن أَ َٗ ذ ٖٚذذ ٞتكذذطأ يينكذذس بينٓ ٜذذٝ ٚ ١ذذٓشن
َ٫يننشن إ٫چ إٔ ٚقؿيت تًو طن ثٌ طن َ ڄ ٚقؿذ ١٭زٜذ يط سذٌ ؾذ ب ڄ ًذ ٫ٚڄ
إغذذ ٤ ٛأْج ذ  ٙب ؽن ذ ٍ  ٚؽنه غ ذ ٚ ..نذذطب َذذٔ دذذط  ٤شيذذو خذذٛفٷ ٚتؿ ذ ّ٩ٷ
نبري ڇٕ.
يڀبٝين ١يبؿذط ١ٜن ينذ ضٜذ َذ تؿنذأ تهذطٸض ش تٗذ ٖٚ ،ذ ٖذ ٞيككذ١
٭ظيْ ١ٝؿػٗ تنهطٸض َط٠ڄ أخطَ .٣ن ٢تٓهػط تًو حلًك ١ؽنؿطغ١؟

***
ْنٗت آل 2007
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صدر للروائي
 يؿ٦ط ٕ ،ض ٔ ،4661 ّ ،١ٜ ٚز ض يؿط ع.
 يينعي ،١ض ٔ ،4664 ّ ،١ٜ ٚز ض يجك ؾ.١
 ؽنطس ،١َٛض ٔ ،0222 ّ ،١ٜ ٚز ض يؿط ع.
 ؾهٝشَ ١س ١ٜٚؿن أڂٚغ ضٜت ،ض ٔ ،0222 ّ ،١ٜ ٚز ض نٓين ٕ.
 زَؿل ٭خط ،٣ض ٔ ،0223 ّ ،١ٜ ٚز ض ٬ؽ.
 يػطؾ ١ضقِ  ،0111ض ٔ ،0224 ّ ،١ٜ ٚز ض ٬ؽ*.
َ أغ  ٠ضٜؿ ،١ٝث٬خ ض ٜ ٚت قكري ٔ ،0225 ّ ،٠ز ض ٬ؽ.
 غ٬ي ١يؿُؼ ،ض ٔ ،0226 ّ ،١ٜ ٚد ز يهن ل يينطل.
 ينؿ ح ٭ظضم ،ض ٔ ،0242 ّ ،١ٜ ٚز ض نٓين ٕ.
 قڀن ٕ ؿن قٓسٚم ،أضبع ض ٜ ٚت قكري ،0242 ّ ،٠ز ض يؿهط.
 أْؿ ؽ يؿٝڀ ٕ ،ض ٔ ،١ٜ ٚز ض نٓين ٕ.
 ظَٔ يكسٜػشن ،قٝس يڀب .١
 يط ١ٜ ٚيٓ قك ،١قٝس يڀب .١
 ٱجن ٌٝيػٛض ٟعڀٛفن).

* انلت هذه الرواية جائزة مهرجان املزرعة لإلبداع يف السويداء (مناصفة) عام .2006
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