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موسه اهلجرة إىل الشنال
جسر العبور بني الشنال واجلنوب
تقديه :أ .سهيل الشعار

أحسثت ضُاّٖ مِغم اهلجرطٕ ىلٍ اشؿرل و ُ رت قرسُضً
نجٖ كبريٕ ٠ ًُٓ ..تعاو تُحسث ٗ هفِؽ اشقطا ٙاشكثري مرى
اشهجْج ُا٢غٛلٖ..
فلَى ًِ ق حب ًرصا اشملرا اشطُاٚرٓ إففرط.ز ُ ..رى مر شا
تفحس.ث اشطُاّٖ؟
أ .اشطْب ق حل
أزّب طبٓ مى اشػرِزاي اهرٍ اشك مرال اشطْرب قر حل
قلررس قرر حل أٓررسُ .شررس رر ن  ٗ 9999ىل لررْم مررطُٔ رر و
اشػرررِزاي ُترررِٗ ٗ ىلحرررس٘ مػفؿرررفْ رب اشم قرررلٖ اش ّط هْرررٖ
شوسي اشيت أ ن فٌْ فرتٕ طِّلٖ مى غوِارب لطَ.
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غوٖ.

ك هت ُف تٍ شْلٖ ا٢ضبمر  98 ٙؾرب  9009 ٙرى لرط 79

ف مطلع حْ تٍ ُطفِشفٍ ٗ طّفٍ ُاهفقا ٗ ؾب بٍ ىلٍ
ُ ّٖ٠اـططِن ٦كل و زضاغفٍ فحكا مرى ا ممرٖ اـططرِن
لٗ زضاٖ اشبك شِضِّؽ ٗ اشملِن ُغ فط بمسً ىلٍ بطّط هْ
حْث ُاقا زضاغفٍ ٗ ا ممٖ شوسي.
أقسض اشطلب ق حل اشمسّس مى ا ٢ل و ا٢زبْٖ موٌ ل
 -9مِغم اهلجطٕ ىلٍ اشؿل و ضُاّٖ 9966

-9
 -3مطِّز 9985
 -4زُمٍ ُز ح مس كل 9997
 -5ا ٢ل و ا٢زبْٖ اشك ملٖ 9984
أ -اػط اشمبِض بٌ ثق ففٌ
مث.لررت ضُاّفررٍ مِغررم اهلجررطٕ ىلٍ اشؿررل و ُ ررت قررسُضً
حسث ً مففط.زاً ُاغفثو  ٗ ً ْٚت ضّذ اشطُاّٖ اشمطبْٖ.
ُبمس أكثط مى ٔػٌ م ً مرى ٌِٚضًر  ٠ترعاو ًرصَ
اشطُاّٖ ط ظاٖ كِْن ُ٠زتٌ  ُ .س أ س ً.بمض اشو.ق ز مرى أًرم
م ٖٛضُاّٖ طبْٖ قسضرب خ١و اشقطي اشمؿطّى.
طؽ اشعّى 9969
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ُّكررى اشقررِو أي ًررصَ اشطُاّررٖ مثلررت اػررط اشمبررِض بررٌ
ثق ف رب اؾوِب – اشػِزاي – ُبٌ ثق فٖ اشغطب – شوسي –
ْررا ررى اشطُاّررٖ أهٌ ر اغفمطنررت مررى خرر١و فكطتٌ ر
ث١ث ؾدكْ رب ضْٚػٖ مث.ا كرا موٌر ضّٞرٖ كفلفرٖ شلِارِز
تٌٛط ٗ أُو اشطُاّٖ ؾدكْٖ اشطأُ اشصٔ ّث.را اؾْرا اشث شرث
ٗ اشملرررا اشطُاٚرررٓ ُاشرررصٔ ررر ف أدلرررب حْ ترررٍ بمرررس ضحْرررا
ا٠غررفمل ض ا٦للْررعٔ ثررم ًو ر ا ؾدكررْٖ اؾررس ُاشرريت مث.لررت
بػ طٖ اجملفلع اشفقلْسٔ ففلع م با ا٠غفمل ض اؿسّث ثم
ؾدكررْٖ مكررطفٗ غررمْس اشؿدكررْٖ اشطْٚػررٖ ُا٢كثررط ىلثر ضٕ
شلف.أما.
((طفرررا ّفرررْم ا٢ب ّمرررْـ ًرررِ ُأمرررٍ ُحْرررسّى ُّقرررطض
ا٠شفح ر ب ب ٕسضغررٖ ُاشف.ملررْم اشو ٛر مٓ اؿررسّث شٌُْٛررط ًو ر ا
تفِ ً ُهبِد ً ملففٌ شلوٛط ّط٘ فٍْ إمللِي ممجرعٕ ىلش ّقرِو
شٍ ه ٚط إسضغٖل
ًصَ اشبلس  ٠تف.ػع شصًوك
ثم غٌ.ا لٍْ اشسضاغٖ ٗ اشق ًطٕ ُمل ّبلغ اشث شثٖ ؿطٕ
بمررس ُمررى ًور ا َُػر سٕ ٚلررٖ مػفؿررطب اللْررعٔ ّكلررا
ضحلفٍ شلسضاغٖ ٗ شوسي.
شِا وٌ ..
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ىلهٌ ضُاّٖ اشقطيُ ..ىلهٌ ه شت ؾٌطتٌ مى كِهٌ اشطُاّٖ
ا ٍُ٢اشرررريت تو ُشررررت بؿرررركا أزبررررٓ ُفرر ر ضاب اشك.ررررسان بررررٌ
اؿه ضارب ُمِ ف ىلهػ ي اشم مل اشث شث ُضّٞفٍ شلم مل اشمطبرٓ
إفقس.ن.
غرِ ّبقرٗ اشطُاٚرٓ اشطْرب قر حل ابرى اؾورِب ُابرى
اشػِزاي اشؿدكْٖ اشطُا ْٖٚإبس ٖ اشيت ا فحلت بقللٌ مل
اشغررطب ُ ط.تررٍ مررى أُضا ررٍ ُكؿررفت اشكررثري مررى اؿق ر ٚ
ُا٢ؾررْ  ٙاشرريت د بررت ررى أ ررٌ اشكررثريّى ُغررفبقٗ أ ل شررٍ
شخريٕ  ٠توهب شبحث اشب حثٌ هق زًا كر هِا أُ مرٟضخٌ فٌرِ
ر مل ثررطٔ ملررٓ ٙبقه ر ّ ىلهػ ر ي اشم ر مل اشث شررث اشررصٔ مررى بررٍ
اشطْب ق حل ُ ب.ط ى ًلِمٍ ُ ٠مٍ ُأفطاحٍ ُىلحب ط تٍ.
ُّررصكط أي اشطْررب ق ر حل لررا شفرررتٕ طِّلررٖ ٗ اشقػررم
اشمطبرٓ هلْٛرٖ ا٦شا رٖ اش ّط هْرٖ ُ BBCبمرس اغرفق شفٍ اهفقرا
ىلٍ طررط حْررث لررا ٗ ُظاضٕ ا ٦رر١ن ثررم اهفقررا ىلٍ برر ضّؼ
 ١هلر ر ٗ اـلرررْج
كلرررسّط ىل لْلرررٓ ٗ اشِْهْػررركِ ثرررم ٖرررث ً
اشمطبٓ.
تُطْت ضُاّٖ مِغم اهلجطٕ ىلٍ اشؿل و ٢كثط مى شغٖ..
ُأحسثت زُشٖ اشػِزاي اشمطبْٖ ا ٚعٕ ؼلا اغمل
ا ٚعٕ اشطْب ق حل شلطُاّٖ اشمطبْٖ.
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رر  7رر
رسرب ىلٍ أًلرٓ ّر غر زتٓ بمرس دْبررٖ طِّلرٖ غربمٖ أ ررِان
لرررٗ ُارررٍ اشفحسّرررس كورررت خ١هلرر أتملرررم ٗ أُضُبرر  .تمللرررت
اشكررثري ُدر ب ر اشكررثري شكررى تلررك كررٖ أخررط٘ .إٌررم
أهر رسرب ُبرٓ ؾرِب ٛرْم ىلٍ أًلرٓ ٗ تلرك اشقطّرٖ اشكرغريٕ
وس موحوٗ اشوْا .غبمٖ أ ِان ُأه أحى ىلشرٌْم ُأحلرم بٌرم ُٕر
اٛررفٌم ك هررت ؿٛررٖ جْبررٖ أي ُاررست حقْقررٖ ٚلر ً بْرروٌم
فطحِا بٓ ُنجِا حِشٓ ُمل ّض ُ ت طِّا حفٗ أحػػت
كررأي ثلج ر ً ّررصُب ٗ زخررْليت فكررأه مقررطُض طلمررت لْررٍ
اشؿررلؼ .شاا ز  ٙاؿْ ر ٕ ٗ اشمؿررريٕ فقستررٍ ظم ه ر ً ٗ برر١ز
"ُررِرب مررى اشرر ز حْف هٌرر " .تمررِزرب أشهرر هٓ أقررِاتٌم ُأشفرررت
ْور ٔ أؾررك هلم مررى كثررطٕ مر فكررطرب فررٌْم ٗ اشغْبررٖ ر ن
9

برررْ ُبْررروٌم ؾرررٓ ٙمثرررا اشهرررب ب أُو ًُلرررٖ ضأّرررفٌم .شكرررى
اشهب ب ضاح ُاغرفْقٛت ثر هٓ ّرِن ُقرِشٓ ٗ فطاؾرٓ اشرصٔ
أ طفررٍ ٗ اشغطفررٖ اشرريت تؿررٌس اررسضاهٌ لررٗ تطً ر رب حْ ر تٓ ٗ
طفِشفٌ ُمطلع ؾب بٌ ُأضخْت أشهٓ شلطّح .شاا شملرطٔ قرِرب
أ طفررٍ شررٍ ٗ بلررسه ُؾِؾررٖ مطحررٖ .قررِرب اشررطّح ًُررٓ ُررط
ب شودا دريَ ًُرٓ ُرط عقرِو اشقلرحُ .همرت ًرسّا اشقلرطٔ
ُهٛطرب خ١و اشو فصٕ ىلٍ اشودلٖ اشق ٚلٖ ٗ فو  ٙزاضهر فمللرت
أي اؿْ ٕ  ٠تعاو غري أهٛط ىلٍ ارص ٌ اشقرِٔ إمفرسو ُىلٍ
طُ ٌ اشه ضبٖ ٗ ا٢ضض ُىلٍ اؾطّس ا٢خهط إوٌسو فرِب
ً مفٌرر فررأحؼ ب شطلأهْوررٖ .أحررؼ أه ر شػررت ضّؿررٖ ٗ مٌررب
اشطّح ُشك مثا تلك اشودلٖ كلِب شٍ أقا شرٍ ارصُض شرٍ
ًس .
ُا ٙرب أمٓ ؼلرا اشؿر ٔ ُفرطب أبرٓ مرى قر١تٍ ُأُضازَ
فج ر ُ .ٙا ر ٙرب أخرريت ُا ر  ٙأخررِأ ُالػررو هؿررطب اشؿ ر ٔ
ُهفحسث ؾأهو مورص تففحرت ْور ٔ لرٗ اؿْر ٕ .همرم اؿْر ٕ
طْبٖ ُاشسهْ كح هل مل تفغري.
فجرررإٔ ترررصكطرب ُاٌر ر ً ضأّفرررٍ برررٌ إػرررفقبلٌ مل أ طفرررٍ.
غأشفٌم وٍ ُُقففٍ هلم .ضاا ضبمٖ اشق مٖ ٗ مِ اـلػٌ
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أُ ّعّررس لررْ ً١ؾررمط ضأغررٍ كثْررف مبررْض شْػررت شررٍ ؿْررٖ
ُؾ ضبٍ أقغط لْ ً١مى ؾِاضب اشطا و ٗ اشبلس .ضاا ُغْم.
ُ و أبٓل "ًصا مكطفٗ".
مكطفٗ مى؟ ًا ًِ أحس إغرتبٌ مى أبو  ٙاشبلس ز؟
ُ و أبٓ أي مكطفٗ شْؼ مرى أًرا اشبلرس شكورٍ دطّرب
ار  ٙموررص ٔػررٖ أ ررِان اؾرررت٘ معض ررٖ ُبوررٗ بْف ر ً ُتررعُ بوررت
قلِز ..ضاا ٗ ح شٍ ّ ٠مللِي وٍ اشكثري.
 ٠أ لم ُ م ً م شا أث ض فهِشٓ شكو تصكطرب أهٍ ّرِن
ُقرِشٓ كر ي قر مف ً .كررا أحررس غررأش ُغررأشفٍ .غررأشِهٓ ررى
أُضُب ً .را اشور ؽ مثلور أن ىفلفرِي ور ؟ ًرا إمْؿرٖ د شْرٖ أن
ضخْكررررٖ؟ مررر شا ّفمررررا اشوررر ؽ ٗ اشؿررررف ٙ؟ ّقِشررررِي ىلي اشوػررر ٙ
غر فطارب ّط كررى ١هْررٖ مررع اشطار وُ .غررأش ُز اشررطّؼل "ًررا
قررحْح أهٌررم ّ ٠فعُاررِي ُشكررى اشطاررا مرروٌم ّمررْـ مررع إررطإٔ
ب ؿطان؟".
أغٛلٖ كثريٕ ضززرب لٌْ حػب للٓ .زًؿرِا حرٌ لرت
هلررم ىلي اُ٢ضُبررٌْ ىلشا اغررفثوْو فررِاضب نررْٛلٖ مثلو ر ُ م ر ً
ّفعُاِي ُّطبِي أُ٠زًم حػب اشفق شْس ُا٢قِو ُهلم أخ١ب
حػوٖ ًُم لِم ً ِن طْبِي.
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ُغأش قجِبً" .ا بْوٌم معاض ِي؟".
ُ لررت شررٍل "همررم بْرروٌم معاض ررِي ُبْرروٌم كررا ؾررٓ .ٙمرروٌم
اشم ما ُاشطبْب ُإعاضع ُإملرم مثلور ُ مر ً" ُ .ثرطرب أ ٠أ رِو
بقْررٖ م ر خطررط لررٗ ب ر شٓل "مثلو ر ُ م ر ًِّ .شررسُي ُِّتررِي ُٗ
اشطحلرررٖ مرررى إٌرررس ىلٍ اشلحرررس وللرررِي أح١مرر ً بمهرررٌ ّكرررسب
ُبمهررررٌ ىْررررب .ىررر فِي مررررى اجملٌررررِو ُّوؿررررسُي اؿررررب
ُّبحثِي رى اشطلأهْورٖ ٗ اشرعُ ُاشِشرس .فرٌْم أ ِّر ُ ٙبْروٌم
مػفهرررمفِي بمهرررٌم أ طفرررٍ اؿْر ر ٕ أكثرررط ٖر ر ّػرررفح
ُبمهٌم حطمفٍ اؿْ ٕ .شكى اشفطُب تهْ ُأدلب اشهمف  ٙمل
ّمِزُا نمف  ."ٙمل أ ا حملجِب ًصا ُشْف لت فقرس كر ي
شكْ ً .خفت مى دطُضٔ أّ ٠فٌم.
ُ شرررت بورررت فرررصُب نررر حكٖل "خفوررر أي تمرررِز ىلشْوررر
بوكطاهْٖ دلف ."ٙ
شكرررى مكرررطفٗ مل ّقرررا ؾرررْٚ .ً ٛرررا ّػرررفلع ٗ قرررلت
ّبفػم أحْ ه ً ابفػ مٖ أشكرط ا٤ي أهٌر ك هرت د مهرٖ مثرا
ؾدل وسث هفػٍ.
هػْت مكطفٗ بمس ششك فقس بسأرب أ ْس قرليت ب شور ؽ
ُا٢ؾررْ  ٗ ٙاشقطّررٖ .كوررت غررمْسًا تلررك ا ّ٢ر ن كطفررا ّررط٘
ُاٌٍ ٗ إط ٕ ُ٢و مطُٕ .ك هت أمٓ شرٓ ب ٕطقر ز ترصكطهٓ
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َرررى مرر رب ٢شًرررب ُأ رررعٔ ُترررصكطهٓ َرررى ترررعُ ٢شًرررب
ُأًو .ٜابت اشبلس طِ ُ ً٠طن ً ممعّ ً ُمٌوُِّ .ً ٛمر ً شًبرت ىلٍ
مك هٓ ا٢ثرري ورس ارصع ؾرجطٕ طلرح لرٗ نرفٖ اشوٌرط .كرم
ررسز اشػ ر رب اشرريت هررْفٌ ٗ طفررِشيت ؼررت تلررك اشؿررجطٕ
أضمٓ اؿج ضٕ ٗ اشوٌط ُأحلم ُّؿطز خْ شٓ ٗ ا٢فر اشبمْرس؟
أهررع أهررٌ اشػررِا ٓ لررٗ اشوٌررط ُتكر ّح اشور ؽ ٗ اؿقررِو
ُخِاض ثِض أُ هٌْر ٓر ض .كر ي اؿرّ ٜػرمسهٓ أحْ هر ً ففلرط
اشبر خطٕ أمر مٓ ق ر سٕ أُ ه ظشررٖ .مررى مك ر هٓ ؼررت اشؿررجطٕ
ضأّت اشبلس ّفغري ٗ ب٘ .ٙضاحت اشػِا ٓ.
ُ مت لٗ نفٖ اشوْرا طللبر رب شهرذ إر  ٙكرا مكورٖ
تٟزٔ لا م ٖٛغ ُْٖ .ضأّت اشهفٖ تفقٌقط م ً بمس ن أمر ن
شطلرر رب إرر  ُٗ ٙا هررب خررط ّفقٌقررط إرر  ٙأم مٌرر ُ .ك هررت
ؽطط ٗ شً أحْ ه ً أفك ض دطّبٖ .كورت أفكرط ُأهر أض٘
اشؿ ر طّ ٜهررْ ٗ مك ر ي ُّفػررع ٗ مك ر ي أي ششررك ؾررأي
اؿْ ٕ تمطٓ بْس ُتأخص ب شْرس ا٢خرط٘ .شكرى شملر أزضكرت
ششك فْل بمرس .أهر ا٤ي لرٗ أٔ حر و أزضا ًرصَ اؿكلرٖ
شكى بصً فق٘ ىلش أي ه١تٓ ؼت الرسٔ مطهرٖ مطِا رٖ
ُ ليب مفف ٚا .ىله أضّس أي خص حقٓ مى اؿْ ٕ وِٕ أضّس أي
أ طٓ بػد  ٙأضّس أي ّفْض اؿب مى ليب فْوبع ُّثلط .مثرٖ
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ف ب كرثريٕ  ٠برس أي تُرعاض مثرٖ مثر ض هرب أي تُقطرف كفرب
كثريٕ تقطأ ُقفح رب بْه  ٗ ٙغجا اشملط غأكفب فٌْر
ُ ١انررحٖ غرر٘ اررطُٔ .ٙأهٛررط ىلٍ اشوٌررط بررسأ م ر ّ َٞطبررس
ْر ً
ب شطلٓ رر  ٠بس أي إطط ًطا ٗ ًه ب اؿبؿٖ رر ُىلٍ اشطا و
م تٌم مفك ٖٛلٗ احمل ضّث أُ موحوْٖ لٗ إم ُوُُ .فلرٜ
ْو ر ٔ ب ر ؿقِو إوبػررطٖ كطاحررٖ اشْررس ىلٍ طررط اشكررحطاٙ
حْث تقِن اشبِْرب .أهع ط ٚطاً ّغطز أُ كلب ً ّوبح أُ قرِرب
فأؽ ٗ اؿطب رر ُأحرؼ ب ٠غرفقطاض .أحرؼ ىلهر مٌرم ُأهر
مػرررفلط ُمفك مرررا ..٠" .شػرررت أهر ر اؿجرررط ّلقرررٗ ٗ إر ر ٙ
شكررو اشبررصضٕ تبررصض ٗ اؿقررا"ُ .أشًررب ىلٍ اررسٔ فْحررسث
ى اؿْ ٕ با أضبمٌ م ً با ٔػٌ م ً  ٠برا مثر هٌ
فْقِ٘ ىلحػ غرٓ بر ٢مى .كورت أحرب ارسٔ ُّبرسُ أهرٍ كر ي
ّررٟثطهُٓ .شمررا أحررس أغررب ب قررسا يت ممررٍ أه ر كوررت موررص
قغطٔ تؿحص خْ شٓ حك ّ رب إ نٓ ُك ي اسٔ ورب أي
وكٓ ُٕر غر فطرب خفرت أي ّرِرب ٗ دْربيتُ .كورت حرٌ
ّلم بٓ اؿوٌ ىلٍ أًلٓ أضاَ ٗ مو مٓ .لت شٍ ششك فهرحك
ُ ول "حسث طا ُأه ؾ ب أه ىلشا ار ُظرب لرط اشوبرِٕ ررر
ّم ر اشػررفٌ رررر فررينه غأقررا إٛررٖ"ُ .حػرربو لررطَ أه ر ًُررِ
فِاسه أهٍ بقٓ شٍ مِ اث ؿط م ً.
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كرر ي اررسٔ وررسث ررى حرر كم د ؾررم حكررم ششررك
ا ٦لْم أّر ن ا٢ترطااُ .شػرت أ لرم مر اشرصٔ زفرع َكرطفٗ ىلٍ
شً ر شك ر تصكطتررٍ بغفررٖ فقلررت أغررأو وررٍ اررسٔ فٌررِ
لْم عػب كا أحرس ٗ اشبلرس ُهػربٍ برا بأحػر ب ُأهػر ب
مبمثررطٕ بلررٓ ُعررطٔ أ لررٗ اشوٌررط ُأغررفلٍ شكررى اررسٔ ًررع
ضأغٍ ُ و ىلهٍ ّ ٠ملم وٍ غِ٘ أهٍ مى هرِاحٓ اـططرِن ُأهرٍ
ا ر  ٙىلٍ اشبلررس موررص مررِ ٔػررٖ أ ررِان ُاؾرررت٘ أضن ر ً تفررطب
ُاضثًِررر ُمل تبررر مرررروٌم ىل ٠امررررطإٔ .فأدطاًررر اشطاررررا ب ٕررر و
ُاؾرتاً موٌ  .ثم با أضبمرٖ أ رِان ظُارٍ قلرِز ىلحرس٘ بو ترٍ.
لت ؾسٔل "أٔ بو تٍ؟" فق ول "أٚوٌ حػروٖ"ًُ .رع ارسٔ ضأغرٍ
ُ ول "تلك اشقبْلٖ ّ ٠ب شِي ٕى ّعُارِي بور تٌم" .شكورٍ أضز
كأهٍ ّمفرصض أي مكرطفٗ طرِو ىل مفرٍ ٗ اشبلرس مل ّبرسُ مورٍ
ؾررٓ ٙموفررط ُأهررٍ وهررط قرر ٕ١اؾلمررٖ ٗ إػررجس ب هف ٛر ن
ُأهرررٍ ّػرر ضع "بصضا رررٍ ُ سحرررٍ ٗ ا٢فرررطاح ُا٢ترررطاح"ً ...كرررصا
ططّقٖ اسٔ ٗ اشك١ن.

***
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بمس ًصا بِْمٌ كوت ُحسٔ أ طأ ُ ت اشقْلِشٖ.
ك هررت أمررٓ ُأخرريت تلغط ر ي مررع بمررض اشوػررِٕ ٗ أ كررٗ
اشبْت ُك ي أبٓ ه ٚل ً ُ س خرط أخرِأ شؿرأي مر فدلرِرب
بوفػررررٓ .همررررت موحررررٖ خرر ر ض اشبْررررت فقلررررت فررررينشا ًررررِ
مكطفٗ ولا بطْدٖ كبريٕ ُظهبْٖ ً١لِٙاً بطتقر ُ .ً٠شملرٍ
ضأ٘ اشسًؿٖ لٗ ُآٌ فق ول "أضارِ أ ٠أكرِي أّقٛفرك مرى
هِن .شكو لت أاْٛك بمْوٖ مى مثط اؿقرا تصُ رٍ .كرصشك
أحب أي أتمط ىلشْك ُ .ت اشٌٛريٕ شْؼ ُ ت ظّ ضٕ .ا صضهٓ".
مل ّغررب ر أزبررٍ اؾررم فأًررا بلررسه ّ ٠ب ر شِي بمب ر ضارب
اجمل ملررّٖ .ررسخلِي ٗ إِنررِع زفمرررٖ ُاحررسٕ ّعُضُهررك ٌٚرررطاً
ك ي أُ كطاً ٌّ ٠لٌم أي ّقسمِا إم شّط .ضززرب اشِز ب شِز
ثم آ ٙب شؿ ٔ.
ز قرت اشوٛرط ٗ ُاٌرٍ ًُرِ مطرطب .ىلهرٍ ضارا ُغرْم زُي
ؾك ابٌفٍ طّهٖ ضحبٖ ُح ابر َ مفب رساي ّقِمر ي أًلرٖ
فررِب ْوْررٍ ُضأغررٍ بؿررمطَ اشغعّررط ا٢غررْب مفو غ ر ُ م ر ً مررع
ض بفررٍ ُكففْررٍ ُأهفررٍ ح ر ز مود ر ضاَ ملْ ٛر ي ب شؿررمط ُٕ .ر ضفررع
ُاٌرررٍ أثور ر  ٙاؿرررسّث هٛرررطرب ىلٍ فلرررٍ ُ ْوْرررٍ فأحػػرررت
بر ٕعّج اشغطّرب مرى اشقرِٕ ُاشهررمف ٗ ُارٍ اشطارا .كر ي فلررٍ
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ضخرررِاً ُك هرررت ْور ر َ ه ػرررفٌ ػمررر١ي ُاٌرررٍ أ رررطب ىلٍ
اؾل و موٍ ىلٍ اشِغ مُّٖ .فحسث بٌرسُ ٙشكرى قرِتٍ ُانرح
طع .حٌ ّػركى ُاٌرٍ ّقرُِ٘ .حرٌ ّهرحك ّغلرب اشهرمف
لررٗ اشقررُِٕ .هٛررطرب ىلٍ شضا ْررٍ فك هف ر ررِّفٌ طُ ٌل ر
ه فطٕ شكى أق بمٍ ك هت طِّلرٖ ضؾرْقٖ حرٌ ّكرا اشوٛرط
ىلشٌْل بمس تأما اشصضاع ُاشْس ؼؼ بغفرٖ كأهرك امرسضرب مرى
اؾبا ىلٍ اشِازٔ.
لت أز ٍ ّفحسث فٌِ مل هٓ ٙىلشٓ ٗ ٓإٔ اشقْ ٜىل٠
شْقِو شٓ ؾُْ .ً ٛشملٍ مى ه حْٖ أخط٘ ا  ٙبِاظع مى حػى اشوْٖ.
شكوٍ طع لٓ حسغٓ .فقر ول "شملرك اشِحْرس مرى أًرا اشبلرس
اشرررصٔ مل أغرررمس برر شفمط لْرررٍ مرررى برررا"ٕ .رر شا ّ ٠ررررتا ًرررصا
ا٢زب ُمرررى ٗ بلرررس ىلشا دهرررب فٌْرر اشطارر و رر و بمهرررٌم
شبمضل ّ ابى اشكلب.
"همت كثرياً وك مى أًلك ُأقس ٚك" رر  ٠دطُ فقس
كوت أ س هفػٓ ظّوٖ اشؿب ب ٗ اشبلس.
" رررر شِا ىلهررررك هلررررت ؾررررٌ زٕ كرررربريٕ رررررر مرررر شا تػررررلِهٌ ؟
اشررسكفِضاَ؟" ّقررِو شررٓ مر شا تػررلِهٌ ؟ مل ّمجررب ششررك فقررس
كورررت أحػرررب أي إّ١رررٌ اشمؿرررطٕ ٗ اشقطرررط كلرررٌم همرررِا
ب هفك ضٔ.
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"ّقِشِي ىلهك ٠مع موص قغطا".
"اشمفِ" رر ًكصا لت شكو
ا ّ٢ن معًِاً بوفػٓ حػى اشٛى بٌ .

ُاؿ ّق و كورت تلرك

"زكفِضاًَ .صا ؾٓ ٙكبري".
فقلررت شررٍ ُأه ر أتكرروع اشفِانررع ىلي ا٢مررط ّ ٠مررسُ أه ر
هررْت ث١ثررٖ أ ررِان أهقررب ٗ حْر ٕ ؾ ر ط مغلررِض مررى ؾررمطاٙ
ا٦هكلْررعُ .ادفٛررت  ٠أخفررٓ لررْكم أهرر ادفٛررت حررٌ
نحك اشطاا ماُ ٙاٌٍ ُ ول
"مى ًو  ٠ح اٖ شو ب شؿمط .شِ أهك زضغت لرم اشعضا رٖ
أُ اهلوسغرٖ أُ اشطررب شكر ي خرررياً" .اهٛرط كْررف ّقرِو "مررى"
ُّ ٠ؿررلل بٌ ر مررع اشملررم بررأي اشبلررس بلررسٔ ًُررِ رررر  ٠أه ر رررر
اشغطّب.
شكورررٍ ابفػرررم ٗ ُاٌرررٓ بط رررٖ ُ٠حٛرررت كْرررف طغرررٗ
اشهرررمف ٗ ُاٌرررٍ لرررٗ اشقرررِٕ ُكْرررف أي ْوْرررٍ ٗ اشِا رررع
ْْلف ي كمْ أهثٗ ُ ول
"شكررى مررى معاض ررِي هفكررط فْل ر ّموْو ر ىلِ ر اشملررم
مٌل ك ي نطُضٔ شطفمٖ اشِطى".
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قلت بطًٖ ف ظزٓت أغرٛلٖ كرثريٕ ٗ ضأغرٓل مرى أّرى
ًِ؟ ُٕ شا اغفقط ٗ ًصا اشبلس؟ ُمر ًرٓ كرفٍ؟ شكرو ثرطرب
اشرتّث ُأغمف ًِ فق ول
"اؿْر ٕ ٗ ًررصا اشبلررس ًْوررٖ خررريٕ .اشور ؽ طْبررِي ؿررطتٌم
غٌلٖ".
فقلت شٍل "ىلهٌم ّرصكطُهك بر ـري .ارسٔ ّقرِو ىلهرك ضارا
ف نا".
نحك حْوٛص ضَ ٢هٍ تصكط مق بلٖ شٍ مع اسٔ ُبرسأ
كأهٍ غط مى ِشٓ ُ ول
"اررررسا ..شاا ضاررررا .شاا ضاررررا ..تػررررمِي مرر ر ً ُ مفررررٍ
موفكرربٖ ُهٛررطَ حر ز ُكررا غررى ٗ فلررٍّ .قفررع فررِب اؿلر ض
خفْف ً ُّؿٓ مى بْفٍ شللػجس ٗ اشفجط َ ً .شاا ضاا".
ك ر ي كلك ر ً ًُررِ ّقررِو ًررصاُ .مل ٠؟ ُاررسٔ ٗ ُا ررع
ا٢مط أ جِبٖ.
ُخفت أي ّفلت اشطارا برا أي أ لرم ورٍ ؾرْ ً ٛررر ىلٍ ًرصا
اؿس بلغ فهِشٓ رر فجط٘ اشػرٟاو لرٗ شػر هٓ برا أي أفكرطل
"ًا قحْح أهك مى اـططِن؟".
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ُ ١خْا شٓ أي م بٌ ْوٍْ س تمكط
ُفِا ٜاشطاا لْ ً
شكوٍ بػرط ٖ ُمٌر ضٕ ر ز ىلٍ ًسُٚرٍ ر و شرٓ ًُرِ ّفملرس أي
ّبفػمل "مى نِاحٓ اـططِن ٗ اشِا ع .ا اـططِن".
ُقلت بطًٖ كريٕ ُكأهٍ ّو ـ بْوٍ ُبٌ هفػٍ ًا
ّكلت أن ّمطْ إعّرس ثرم ضأّرت اشطْرف اشػر حط ورِن حرِو
ٓ ُاٌر ً
ْوٍْ ُ م ً كل ضأّفرٍ أُو ّرِن ُ ر و ًُرِ ّوٛرط ىلشر .
ب شٖ ُاٍل
"كوت ٗ اـططِن أ لا ٗ اشفج ضٕ .ثم ٢غب ب سّرسٕ
طضرب أي أؼِو شلعضا ٖ .كوت طِو حْر تٓ أؾرف ب ش١غرفقطاض
ٗ ًصا اؾرع ٙمرى اشقطرط  ٠أ لرم اشػرببُ .ضكبرت اشبر خطٕ
ُأه  ٠أ لم ُاٌيت ُٕ .ضغت ٗ ًرصا اشبلرس أ جبرف ًْٛفٌر .
ًُجررؼ ً ر اؼ ٗ لرريبل ًررصا ًررِ إك ر يًُ .كررصا ك ر ي
كلر ترط٘ .مل ىرب ٚر ٗ اشبلرس ُ ٠أًلرٍ" .ثرم قرلت ُ ر ن
 ً١ٚىلهٍ شاًب شلحقا ُز هٓ شلمؿ  ٗ ٙبْفٍ بمس ِّمٌ.
ُٕ أُقلفٍ شلب ب
أكثط ُنِح ً حِو ْوٍْل

و شٓ ًُِ ِّز

"اسا ّمط اشػط".
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ُاشطْف اشػ حط

ُمل ٌّلرر حفرررٗ أغرررأشٍل ""أٔ غررط ّمطفرررٍ ارررسٔ؟ ارررسٔ
شْػرررت شرررٍ أغرررطاض"ُ .شكورررٍ مهرررٗ مبفمرررساً غطرررِارب هؿرررْطٖ
مفحفعٕ ضأغٍ ّْا لْ ً١ىلٍ اشْػ ض.

***
شًبررررت شلمؿرر ر  ٙفِاررررسرب قجِبرر ر ً ُاشملررررسٕ ُغررررمْس
اشفرر ر اط ُأبررررٓ .تمؿررررْو زُي أي ّقررررِو مكررررطفٗ ؾررررّْ ً ٛررررثري
اً٠فل ن .ك ي كم زتٍ ّػلع أكثط ٖ ّفكلم .كوت حٌ
ىفت اؿسّث ُحٌ أاس أهرٍ ّ ٠مورْ كرثريًا أتلفرت حرِشٓ
ك أه أحر ُو أي أارس ٗ درط اشبْرت ُاسضاهرٍ اؾرِاب لرٗ
ا٢غررٛلٖ اشرريت تررسُض ٗ ضأغررٓ .شكوررٍ ك ر ي بْف ر ً زّ ر ً شررْؼ
أحػى ُ ٠أغِأ مى بِْرب إْػِضّى ٗ اشبلس .موقػم ىلٍ اعّٙى
كبقْررٖ اشبْررِرب اررع ٙشلوػرر ُ ٙاشقػررم اشررصٔ فْررٍ "اشررسِّاي"
شلطا ر و ُضأّررت ىلٍ ّررٌ اشررسِّاي دطفررٖ مررى اشطررِب آ٢ررط
مػرررفطْلٖ اشؿررركا شارب هِافرررص خهرررطا .ٙغرررقفٌ مل ّكرررى
مػطح ً ك شم زٕ ُشكوٍ ك ي مثلث ً كٌٛط اشثِض.
لو ر أه ر ُقجررِب ُتطكو ر اشب ر ٌ ُٗ .اشططّ ر غررأشت
قجِب ً ى مكطفٗ .مل ى هٓ ظسّس شكوٍ ول "مكطفٗ
ضاا لْ ".
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هررْت ٗ اشبلررس ؾررٌطّى كوررت خ١هللرر غررمْساً ُ .ررس
ْمررف اشكررس َكررطفٗ ررسٕ مررطارب .مررطٕ ز ْررت ؿهررِض
اافل ع ؾوٖ إؿطُع اشعضا ٓ .ز ر هٓ قجرِب ضٚرْؼ اشلجورٖ
ُ ررس ك ر ي قررسّقٓ هؿررأه مم ر ً موررص طفِشفو ر  .زخلررت لررٌْم
ُك ي مكطفٗ بْوٌم ُك هِا ّبحثِي أمطاً ّفمل بفِظّرع إر ٙ
لررٗ اؿقررِوُّ .بررسُ أي بمررض اشو ر ؽُ .مرروٌم مررى ًررِ هررِ ٗ
اشلجوٖ ك هِا ّففحِي إ  ٗ ٙحقِهلم با إِ س احملرسز هلرم.
ُاحفرررس اشوقرر ف ُتكرر وِا بمهرررٌم لرررٗ بمرررض ُفجرررإٔ ضأّرررت
مكطفٗ ٌّب ُا فر ًً .رسأ اشلغر٘ ُاغرفلمِا ىلشْرٍ بر حرتان ظاٚرس.
ُ ر و مكررطفٗ ىلي اـهررِع شلو ٛر ن ٗ إؿررطُع أمررط مٌررم ُىل٠
اخفلطرررت ا٢مرررِض ُغرر زرب اشفِنرررٗ ُىلي لرررٗ أ هرر  ٙاشلجورررٖ
خ قررٖ أي ّكِهررِا ررسُٕ حػرروٖ شغريًررم فررينشا خر شفِا اشقر هِي
ِ بِا كبقْٖ اشو ؽُٕ .ر فرطب مرى ك١مرٍ ًرع أدلرب أ هر ٙ
اشلجوٖ ضُٞغٌم اغفحػ ه ً ُقلت مى و ًم اشك١ن.
مل ّكى مثرٖ أزهرٗ ؾرك ٗ أي اشطارا مرى جْورٖ أخرط٘
ُأهٍ أحقٌم بط ٚغٖ اشلجوٖ شكى ضَ ٢هٍ شْؼ مى أًرا اشبلرس
مل ّوفدبَِ.

***
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بمرررس ًرررصا بوحرررِ أغررربِع حرررسث ؾرررٓ ٙأشًلر ر ز ر ر هٓ
قجِب جمللؼ ؾطابُ .بْول مى هػلط ا  ٙمكطفٗ ّكلرم
قجِب ً ٗ ؾرأي مرى ؾرُٟي إؿرطُع .ز ر َ قجرِب أي هلرؼ
ف فرررصض ُشكرررى قجِبرر ً حلرررف لْرررٍ برر شط١ب .مرررطٕ أخرررط٘
٠حٛررت غررح بٖ اشف ر ن تومقررس م ر بررٌ ْوْررٍ ُشكوررٍ الررؼ
ُ ز بػرط ٖ ىلٍ ًسُٚرٍ اشطبْمرُٓ .ه ُشرٍ قجرِب كأغر ً مرى
اشؿطاب فرتزز بطًٖ ثم أمػرك بٌر ُُنرمٌ ىلٍ ا هبرٍ زُي أي
ّؿررطب موٌ ر ُ .مررطٕ أخررط٘ أ ػررم قجررِب فؿررطب مكررطفٗ.
كوت أ ط قجِب ً مفٌِضاً فدطط شٓ أي أمومٍ ى مه ّقٖ
اشطاا ىلش مى اشِانح أهٍ دري ضادرب ٗ اؾلػرٖ أقر .ً١شكرى
خررر ططاً خررررط ًجررررؼ ٗ شًررر ففِ فررررت .ؾررررطب مكررررطفٗ
اشكأؽ ا ٍُ٢ب ٛعاظ ُانح ؾرطبٌ بػرط ٖ كأهٌر زُاٙ
مقْت .شكوٍ ٕ ُقا ىلٍ اشكأؽ اشث شثرٖ أخرص ّبطرُّ ٜرل
اشؿررطاب مكرر ً بلررصٕ حْوٛررص اضؽررت هرر١رب ُاٌررٍ ُدرر ب
اشفررِتط ٗ أضكرر ي فلررٍ ُأقرربحت ْورر َ حرر ٕفٌ ه ػررفٌ
أكثط مى شٔ با .اشقِٕ اشريت ؼػرٌ ٗ ضأغرٍ ُابٌفرٍ ُأهفرٍ
ن ت ُ م ً ٗ اشهمف اشصٔ غ و مع اشؿرطاب لرٗ ْوْرٍ
ُفلٍ.
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ُؾطب مكطفٗ كأغر ً ضابمرٖ ُكأغر ً خ مػرٖ .مل ّمرس
ٗ ح اٖ ىلٍ تؿجْع شكى قجِب ً ك ي ولف ب شط١ب لٗ
أٔ ح و .زفى مكطفٗ مفٍ ٗ إقمس ُمسز ضالٍْ ُأمػرك
اشكأؽ بكلف ّسٍّ ُغطحت ْو َ كل خْا شٓ ٗ ف ب
بمْررسٕ ثررم فجررإٔ همفررٍ ّفلررِ ؾررمطاً ىلهكلْعّ ر ً بكررِرب ُانررح
ُهط ر غررلْم .ررطأ كررْسٕ ُاررستٌ فْل ر بمررس بررٌ ك ر ٚس ررى
اؿطب اشم ْٕٖ اٍُ٢ل
"ً ٙ٠ٟهػ  ٙف١هسضظ
ّوفٛطي اشه ٚمٌ
ّوفٛطي اشه ٚمٌ اشصّى أبساً شى ّغ زضُا إْو ٙ
ّوفٛطي اشه ٚمٌ اشصّى أبساً شى هٓ ٙبٌم اشقط ض
ىلٍ أحه ي ً ٙ٠ٟاشوػِٕ شُارب اشِاَِ إْفٖ
ّوفٛررررطي اشهررر ٚمٌ اشررررصّى ّط ررررسُي مررررِتٗ ٗ اـوررررسب
ُاؿ اع ُاشطٌ ٗ ١ٚن اشلْا.
ًصَ قطٖ تؿ ضهغ كطُؽ .اشػ ٖ ا ُظرب اشِاحسٕ.
مثٖ نِ ٙنْٛا
مثٖ أمل ْٛم".
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بمس ششك تأَُ ًُِ ّ ٠عاو ٖػك ً ب شكأؽ بٌ ّسّرٍ
ُ ْو َ غ ضحف ي ٗ ف ب زاخا هفػٍ.
أ ررِو شكررم شررِ أي فطّفرر ً اهؿررقت وررٍ ا٢ضض فجررإٔ
ُُ ررف أم ر مٓ ْو ر َ تقررسح ي اشلررٌب ٕ ر ش ررطرب أكثررط ٖ ر
ش طربُ .خ مطهٓ بغفرٖ ؾرمِض فْٛرع ؾرٓ ٙمثرا اشكر بِؽ
كأهور ر مرررى اشطار ر و اجملرررفلمٌ ٗ تلرررك اشغطفرررٖ مل هكرررى
حقْقٖ ىلِ ًُل ً مرى اًُ٢ر ن ُ .فرعرب ُُ فرت فرِب اشطارا
ُقحت فٍْل "م ًصا اشصٔ تقِو؟ م ًصا اشصٔ تقِو؟" هٛط ىلشٓ
هٛرررطٕ ا مرررسٕ  ٠أزضٔ كْرررف أقرررفٌ شكرررى شملرررٌ ك هرررت
خلْطرر ً مررى ا٠حفقرر ض ُاشهررْ ُ .زفمرر بموررف بْررسَ ثررم ًررب
ُا ف ر ً ُخررط مررى اشغطفررٖ ٗ خطررِارب ث بفررٖ مطفررِع اشررطأؽ
كأهررٍ ؾررٓ ٙمْكر هْكٓ كر ي قجررِب مؿررغِ ًّ ٠هررحك
مع بقْٖ مى ٗ اجمللؼ فلم ّوفبٍ ٕ حسث.
شًبرررت ىلشْرررٍ ثرر هٓ ّرررِن ٗ حقلرررٍ فِاسترررٍ مكبرر ً وفرررط
ا٢ضض حِو ؾجطٕ شْلِي .ك ي مطتسّ ً غطُا ً٠مرى اشكر كٓ
كرياً مفػد ً ُ لْك ً مى اشسب١ي ّكا ىلٍ ضكبفٍْ ُ لرٗ
ُاٌررٍ بقررع مررى اشطررٌ .حْ ر هٓ بأزبررٍ اؾررم كم زتررٍ ُ ر و شررٓل
"بمض فطُع ًصَ اشؿجطٕ تثلط شْلِه ً ُبمهٌ ّثلط بطتق ."ً٠
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فقلررت شررٍ بر ٦للْعٔ لررساًل "ؾررٓ ٙمررسًـ" .فوٛررط ىلشررٓ
مػفغطب ً ُ ول "مر شا؟" فأ رسرب اؾللرٖ .نرحك ُ ر و شرٓل "ًرا
أهػرررفك ىل مفرررك اشطِّلرررٖ ٗ ىلللررررتا اشمطبرررٓ أن ؼػرررب ىلهور ر
خِاا ر رب؟" لررت شررٍل "شكوررك شْلررٖ أمررؼ ررطأرب اشؿررمط ب شلغررٖ
ا٦للْعّٖ".
در  ٚقررلفٍ .فقلررت شررٍل "مررى اشِانررح أهررك ؾرردل خررط
دري م تع م .مى اـري أي تقرِو شرٓ اؿقْقرٖ" .مل ّبرس لْرٍ أٔ
ترررأثط ب شفٌسّرررس اشرررصٔ نرررلوفٍ ك١مرررٓ ُمهرررٗ وفرررط حرررِو
اشؿجطٕ ُٕ .فطب مر ى حفرطَ ر و ًُرِ ّروفض اشطرٌ رى ّسّرٍ
زُي أي ّوٛط ىلشٓل
" ٠أزضٔ م شا لت ُم شا فملت ٗ اشلْلٖ إ نْٖ.
اشػكطاي ّٟ ٠اخص لرٗ ك١مرٍ .ىلشا كورت لرت ؾرًْ ٛ
فٌِ كدرتفٖ اشو ٚم أُ ًصّ ي احمللِن .شْػت شٍ ْلٖ .أهر ًرِ
ًصا اشؿردل اشرصٔ أم مرك كلر ّمطفرٍ كرا أحرس ٗ اشبلرس.
شػت خ ١ششك ُشْؼ وسٔ ؾٓ ٙأخفٍْ".
شًبررت ىلٍ اشبْررت ُضأغررٓ ّهررج ب ٢فك ر ض .أه ر ُاث ر أي
ُضا" ٙمكرطفٗ" كرٖ أُ ؾررّْ ٠ ً ٛرِز أي ّبرِح بررًٍ .را خر هف
أشه ٔ شْلٖ اشب ضحٖ؟ اشؿمط ا٦للْعٔ اشصٔ طأَ ك ي حقْقرٖ.
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مل أكى غركطاي ُمل أكرى ه ٚلر ً ُقرِضتٍ ًُرِ ار شؼ ٗ
ششررك إقمرس ٖررساً ضالْررٍ ٖػررك ً ب شكررأؽ بكلفر ّسّررٍ
قِضٕ ُانحٖ  ٠مطا ٙفٌْ ً .ا أحسث أبٓ؟ ًا أ ِو حملجِب؟
شمررا اشطاررا فررا أحررساً ٗ مك ر ي م ر ُفررط مررى اشػررجى؟ شملررٍ..
شكررى أّررٖ أغررطاض ٗ ًررصا اشبلررس؟ شملررٍ فقررس شاكطتررٍ؟ ّق ر و ىلي
بمرض اشور ؽ ّكر بِي "ب ٠موْعّر " ىلثرط حر زثُ .أخررياً ررطضرب أي
أمٌلٍ ِّمٌ أُ ث١ثٖ فرينشا مل ّرأت ب ؿقْقرٖ كر ي شرٓ ممرٍ
ؾأي خط.
مل ّطا اهف ٛضٔ فقس ا ٙهٓ مكطفٗ ؿْٖ ششرك اشْرِن.
ُاس أبٓ ُأخِٔ أّه ً فق و ىلهٍ ّطّس أي ورسث لرٗ اهفرطاز.
لت ممٍ فقر و شرٓل ًرا ؼهرط ىلٍ برْيت مػر  ٙدرس؟ أضّرس أي
أؼررسث ىلشْررك" ُٕ .ر ررسرب غررأش أبررٓل "م ر شا ّطّررس مكررطفٗ؟"
فقلررت شررٍ أهررٍ ّطّررسهٓ أي أفػررط شررٍ قررساً َلكْررٖ أضض شررٍ ٗ
اـططِن.
ضحت ىلشٍْ وس إغْب فِاسترٍ ُحرسَ أم مرٍ هْرٖ ؾر ٔ.
طض لٓ اشؿ ٔ فأبْت فقس كوت ٗ اؿقْقٖ أتمجا ه ع
اشقكرررٖ ٠ .برررس أهرررٍ رررطض أي ّقرررِو اؿقْقرررٖ .أ طر ر هٓ غرررْج ضٕ
فقبلفٌ .
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تفطغررت ٗ ُاٌررٍ ًُررِ ّوفررث اشررسخ ي بررب٘ ٙفبررسا ً زٚر ً
ِّ ر ً .أبمررسرب اشفكررطٕ ُأه ر أهٛررط ٗ ُاٌررٍ أي ّكررِي ر ت.ً١
اغفمل و اشموف ّرتا أثطًا ٗ اشِاٍ  ٠ؽط ٍٛاشمٌ.
أم أهٍ فقس شاكطتٍ فٌصا قفلاُ .أخررياً برسا مكرطفٗ
ّفحسث ُضأّت اشطْف اشػ خط حِو ْوٍْ أُنح مى أٔ ُ رت
ضأّفٍ فٍْ .ؾٓ ٙقػِؽ كأهٍ ٕع اش ب.
"غأ ِو شك ك١م ً مل أ لٍ ٢حرس مرى برا .مل أارس غربب ً
شصشك با ا٤ي .طضرب ًصا حفٗ  ٠هلح خْ شك ُأهرت زضغرت
اشؿمط" .نحك حفٗ ىفف حسٕ ا٠حفقر ض اشريت برسرب ٗ قرِتٍ
ًُِ ّقِو ًصا.
"خفررت أي تررصًب ُتفحررسث ىلٍ ا٤خررطّى .تقررِو هلررم ىلهرر
شػررت اشطاررا اشررصٔ أظ ررم .فْحررسث ..وررسث بمررض اؿررط شررٓ
ُهلررم .شررصا فرريني شررٓ وررسا ضار ُ ٙاحررساً .أي تمررسهٓ بؿررطفك أي
تقػم شٓ بأهك شى تبِح ٕدلِب بؿٓ ٖ ٙغأحسثك بٍ اشلْلٖ".
ُهٛط ىلشٓ هٛطٕ مطكعٕ .فقلت شٍل
"ًصا ّمفلس لٗ م غفقِشٍ شٓ .كْف أ سا ُأه  ٠أ لرم
وك ؾًْ ٛ؟".
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فق ول "ىله أ ػم شك بأي ؾرْٖ ً ٛر غرأ ِشٍ شرك شرى ّرٟثط
لٗ ُاِزٔ ٗ ًصا اشبلس .ىله ضاا ٗ ك ما قلٓ مػ مل
 ٠أحب هلصا اشبلس ُأًلٍ ىل ٠اـري".
 ٠أكفلررك أهر تررطززرب .شكررى اشلحٛررٖ ك هررت مؿررحِهٖ
ب ٠حفل ٠رب ُك ي فهِشٓ ضم ً شْؼ شٍ حس .خ١قٖ اشقِو
أه ُ سرب ُأ ػلت فرسفع مكرطفٗ ىلشرٓ بطظمرٖ أُضاب ُأُمرأ
شٓ أي أهٛط فٌْ ففحت ُض ٖ فينشا ًٓ ُثْقٖ مْ١زَ.
مكطفٗ غمْس مى مِاشْس اـططِن  06أدػطؼ ر ن
 ...0898ا٢ب مفررِفٗ ا٢ن ف طلررٖ بررس اشك ر زب ففحررت بمررس
ششرررك ارررِاظ غرررفطَ ا٠غرررم إِشرررس اشبلرررس كلرر ٗ ؾرررٌ زٕ
إرررْ١ز .إٌورررٖ "ط شرررب" .تر ر ضّذ قرررسُض اؾرررِاظ ر ر ن ٗ 0906
اشق ًطٕ ُاسز ٗ شوسي ن  .0926ك ي مثٖ ارِاظ غرفط خرط
ىلهكلْرررعٔ قرررسض ٗ شورررسي رر ن  .0929لبرررت قرررفح تٍ فرررينشا
أخف ن كثريٕ فطهػْٖ ُإٔ هْٖ ُقرْوْٖ ُزِ ضكْرٖ .كرا ًرصا
ؾحص خْ شٓ بؿكا ِّ ٠قرف فلرم أغرفطع إهرٓ ٗ تقلْرب
قفح رب اِاظ اشػفط ُاهكط شً رى بقْرٖ اُ٢ضاب٠ُ .برس
أي ُاٌرررٓ كر ر ي مؿرررحِه ً ب شرت رررب حرررٌ هٛرررطرب ىلشْرررٍ .مهرررٗ
مكطفٗ ّوفث ٗ زخ ي غْج ضتٍ بطًٖ ثم ول
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رر  2رر
ىلهٌ كٖ طِّلٖ .شكو شى أ ِو شرك كرا ؾرُٓ ..ٙبمرض
اشفف قررْا شررى تٌلررك كررثرياً ُبمهررٌ  ...إٌررم أهر كلر تررط٘
ُشرسرب ٗ اـططررِن .هؿررأرب ّفْلر ً فقررس مر رب أبرٓ بررا أي أُشررس
ببهمٖ أؾٌط شكورٍ ترطا شور مر ّػررت اؿر و .كر ي ّملرا ٗ
ػر ضٕ اؾلر و .مل ّكررى شررٓ أخررِٕ فلررم تكررى اؿْر ٕ ػررريٕ
ل رٓ ُ .لررٗ أمررٓ .حررٌ أضاررع ا٤ي بررصاكطتٓ أضاً ر بِنررِح
ؾررفف ً اشط ْقفر ي مطبقفر ي ٗ حررعن ُ لررٗ ُاٌٌر ؾررٓ ٙمثررا
اشقو ع ٠ .أزضٔ .و ع كثْرف كرأي ُاٌٌر قرفحٖ عرط ًرا
تفٌرررم؟ شرررْؼ شرررٍ شرررِي ُاحرررس برررا أشرررِاي مفمرررسزٕ تٌٛرررط ُتغْرررب
 ١بمهو شبمض.
ُتفل ظ  .مل ّكى شو أًا .كو أه ًُٓ أً ً
ك هررت كأهٌر ؾرردل دطّررب ْمررف بررٍ اشٛررطُ قررسفٖ ٗ
اشططّ  .شمل كوت كلِ ً دطّب ً أُ شما أمٓ ك هت دطّبرٖ.
 ٠أزضٔ .مل هكررى هفحررسث كررثرياً ُكوررت ُشملررك تمجررب
أحررؼ ىلحػ غر ً زافٛر ً بررأه حررط بأهررٍ شررْؼ مثررٖ كلررِب أب أُ
أن ّطبط ك شِتس ىلٍ بقمٖ ممْوٖ ُقْ٘ ممٌ .كورت أ رطأ
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ُأه ن أخط ُأزخا أشمب خ ض اشبْت أتػكع ٗ اشؿرِاضع
شْؼ مثٖ أحرس ّرأمطهٓ أُ ّوٌر هٓ .ىل ٠أهر مورص قرغطٔ كورت
أحؼ بأه  ...أه كفلف .أ كس أهر شػرت كبقْرٖ ا٢طفر و
ٗ غ  ٠أتأثط بؿٓ ٠ ٙأبكٓ ىلشا نطبت  ٠أفطح ىلشا أثورٗ
لرٓا إررسضؽ ٗ اشفكررا  ٠أتررأمل ٕر ّفررأمل شررٍ اشبر ِي .كوررت
مثا ؾٓ ٙمكرِض مرى إطر  ٙتلقْرٍ ٗ إر  ٙفرّ ١بفرا تطمْرٍ
لرررٗ ا٢ضض فْقفرررع .كرر ي ششرررك اشِ رررت أُو ٌرررسه ب ٕرررساضؽ
أشكط ا٤ي اشو ؽ ك هِا دري ضادبٌ فٌْ .
ك هت اؿكِمٖ تبمث أ ِاهٌ هِبِي اشب١ز ُا٢حْر ٙ
فْدفٓ اشو ؽ أبو ًٙم .ك هِا ّٛوِهٌ ؾطاً ْٛلر ً ار ًٙم مرع
اْررِف ا٠حررف١و .كوررت أشمررب مررع اشكرربْٖ خر ض زاضهر فجر ٙ
ضاا لرٗ فرطؽ ٗ ظٔ ضهرٓ ُُ رف فِ ور  .ارط٘ اشكربْٖ
ُبقْررت أهٛررط ىلٍ اشفررطؽ ُىلٍ اشطاررا فِ ررٍ .غررأش ررى اهررٓ
فأخ تٍ .و شٓ كرم لرطا فقلرت شرٍ  ٠أزضٔ ر و شرٓل "ًرا
ؼب أي تفملم ٗ إسضغٖ؟" لت شٍل "م ًٓ إسضغٖ؟" فق و شٓل
"بو ْْ ٙا مى اؿجط ُغ٘ حسّقٖ كربريٕ لرٗ ؾر ط ٜاشوْرا.
ّرررسب اؾررررطؽ ُترررسخا اشفكررررا مرررع اشف١مْررررص .ترررفملم اشقررررطإٙ
ُاشكف بٖ ُاؿػ ب" .لرت شلطارال "ًرا أشربؼ ل مرٖ كٌرصَ؟"
ُأؾطرب ىلٍ ؾٓ ٙك شقبٖ فِب ضأغٍ .فهحك اشطاا ُ ر و شرٓل
30

"ًصَ شْػت ل مًٖ .صَ بطهْطٖ .بمرٖ"ُ .تطارا مرى لرٗ فطغرٍ
ُُنررمٌ فررِب ضأغررٓ فغر ب ُاٌررٓ كلررٍ فٌْر  .ثررم ر و اشطاررال
"حرررررٌ تكررر ر ُؽرررررط مرررررى إسضغرررررٖ ُتكرررررري مِٚفررر ر ً ٗ
اؿكِمٖ تلبؼ بمٖ كٌصَ" لت شلطارال "أشًرب شللسضغرٖ".
أضزف اشطاا خلفٍ فِب اؿك ي ُٓل ىلٍ مك ي كلر
ُقفٍ مى اؿجط لٗ نفٖ اشوْا ؼْ٘ بٍ أؾج ض ُأظً ض.
ُزخلورر لرررٗ ضارررا شٔ ؿْرررٖ ّلررربؼ ابرررٖ فقرر ن ُضبرررت لرررٗ
ضأغٓ ُ و شٓل "شكى أّى أبِا؟" فقلت شٍ ىلي أبٓ مْت .فق و
شٓل "مى ُشٓ أمطا؟" لت شٍل "أضّس أي أزخا إسضغٖ" .هٛط ىلشرٓ
اشطاا بمطف ثم ْسُا اهٓ ٗ غجا ُغأشِهٓ كم لطٔ
فقلررت هلررم  ٠أزضُٔ .فجررإٔ زب اؾررطؽ .فررطضرب مرروٌم ُزخلررت
ىلحررس٘ اؿجررطارب فجرر  ٙاشررطا١ي ُغرر هٓ ىلٍ حجررطٕ أخررط٘
ُأالػ هٓ ٗ مقمس بٌ قبْٖ خطّى .رسرب ىلٍ أمرٓ ٗ اشٌٛرط
فػررأشف أّررى كوررت فحكْررت هلر اشقكررٖ .هٛررطرب ىلشررٓ بطًررٖ
هٛرررطٕ د مهرررٖ كأهٌرر أضازرب أي تهرررل ىلٍ قرررسضً  .فقرررس
ضأّررت ُاٌٌ ر ّكررفِ بطًررٖ ُ ْوٌْ ر تللم ر ي ُؾررففٌْ تفرررتاي
كأهٌ ر تطّررس أي تبفػررم أُ تقررِو ؾررْ .ً ٛشكوٌ ر مل تقررا ؾررْ.ً ٛ
ُك هرررت تلرررك هقطرررٖ ؼرررِو ٗ حْر ر تٓ .كر ر ي ششرررك أُو رررطاض
اؽصتٍ َحض ىلضازتٓ.
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ىله  ٠أطلب موك أي تكرسب مر أ ِشرٍ شرك .شرك أي تمجرب
ُأي تؿك .أهت حطً .صَ ُ ر ٚع مهرٗ لٌْر ُ رت طِّرا ًُرٓ
كلر ر ترررط٘ ا٤ي ْ ٠لرررٖ هلر ر  .أ ِهلر ر شرررك ٢هٌر ر ؼهرررطهٓ
٢ي اؿِازث بمهٌ ّصكط ب شبمض ا٤خط.
إٌم أه اهكطفت بكا ط تٓ شفلك اؿْ ٕ اؾسّسٕ.
ُغرررط ي مر ر اكفؿرررفت ٗ قلرررٓ مقرررسضٕ جْبرررٖ لرررٗ
اؿفررُ ٜا٠غررفْم ب ُاشفٌررم .أ ررطأ اشكفرر ب فريغررذ ْلررٖ ٗ
شً ر  .م ر أشبررث أي أضكررع قلررٓ ٗ مؿرركلٖ اؿػ ر ب حفررٗ
تفففح شٓ مغ شقٌ ترصُب برٌ ّرسٔ كأهٌر طمرٖ ملرح ُنرمفٌ
ٗ إ ر  .ٙتمللررت اشكف بررٖ ٗ أغرربِ ٌ ُاهطلقررت بمررس ششررك ٠
أشرررِٔ لرررٗ ؾرررٓ .ٙقلرررٓ كأهرررٍ مسّرررٖ حرر زٕ تقطرررع ٗ برررطُز
ُفم شْٖ .مل أب و بسًؿٖ إمللرٌ ُىل جر ب ضفقر  ٓٚأُ حػرسًم.
ك ر ي إمللررِي ّوٛررطُي ىلش رٓا كررأه ممجررعٕ ُبررسأ اشف١مْررص
ّطلبررِي ُزٔ .شكررو كوررت مؿررغِ ً ٠بٌررصَ ا٤شررٖ اشمجْبررٖ اشرريت
أتْحررت شررُٓ .كوررت ب ر ضزاً كحقررا الْررس ِّ ٠اررس ٗ اشم ر مل
ؾٌّٓ ٙعهٓ.
طِّرررت إطحلرررٖ ا ٗ ٍُ٢رر مٌ ُٗ إسضغرررٖ اشِغرررطٗ
اكفؿفت أشغ ظاً أخط٘ موٌر اشلغرٖ ا٦هكلْعّرٖ .فلهرٗ قلرٓ
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ّمض ُّقطرع كأغرو ي قرطاث .اشكللر رب ُاؾلرا تررتا ٘ٙشرٓ
كأهٌ مم ز٠رب ضّ نْٖ ُاؾ ُاهلوسغٖ كأهٌ أبْ رب ؾمط.
اشمررر مل اشِاغرررع أضاَ ٗ زضُؽ اؾغطافْررر كأهرررٍ ض مررررٖ
ؾططهج .ك هت إطحلٖ اشِغطٗ أ كرٗ د ّرٖ ّكرا ىلشٌْر إرطٙ
ٗ اشفملْم تلك ا ّ٢نُ .بمس ث١ثٖ أ ِان و شٓ ه ٚط إسضغٖ
ُك ي ىلهكلْعّ ًل "ًرصَ اشبلرس  ٠تفػرع شرصًوك فػر فط .اشًرب
ىلٍ مكط أُ شبو ي أُ ىلهكلرتا .شْؼ وسه ؾٓ ٙهمطْك ىلّ َ بمس
ا٤ي" .لت شرٍ لرٗ اشفرِضل "أضّرس أي أشًرب ىلٍ اشقر ًطٕ" .فػرٌا
شررٓ فْلر بمررس اشػررفط ُاشررسخِو ف هر ً ٗ مسضغررٖ ث هِّررٖ ٗ
اشقر ر ًطٕ ُموحرررٖ زضاغرررْٖ مرررى اؿكِمرررًُٖ .رررصَ حقْقرررٖ ٗ
حْ ر تٓ كْررف ْهررت اشكررس شررٓ ِم ر ً غ ر سُهٓ ُأخررصُا
بْرررسٔ ٗ كرررا مطحلرررٖ ِمر ر ً مل أكرررى أحرررؼ ػر ر ًٌم برررأٔ
ىلحػ ر ؽ ب ؾلْررا .كوررت أتقبررا مػ ر ساتٌم كأهٌ ر ُااررب
ّقِمِي بٍ مِٔ.
حررٌ أخ هررٓ هر ٚط إسضغررٖ بررأي كررا ؾررٓ ٙأ ررس شػررفطٔ
شلق ًطٕ شًبت ىلٍ أمٓ ُحسثفٌ  .هٛطرب ىلشرٓ مرطٕ أخرط٘ تلرك
اشوٛطٕ اشغطّبٖ .افررترب ؾرفف ً ؿٛرٖ كأهٌر تطّرس أي تبفػرم
ثرررم أطبقفٌلر ر ُ ر ر ز ُاٌٌر ر كمٌرررسَ و ر ر ً كثْفر ر ً برررا
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ُ ١ارر ٙرب بكررطُ ٕ.نررمفٌ ٗ
فلِ ررٖ أ ومررٖ .ثررم د بررت لررْ ً
ّسٔ ُ شت شٓل
"شِ أي أب ا ر ف ٕر اخفر ض شرك درري مر اخرتترٍ شوفػرك.
افما م تؿ  .ٙغ فط .أُ ابر أهرت ُؾرأهك .ىلهٌر حْ ترك ُأهرت
حط فٌْ ً ٗ .صَ اشكرطٕ مر تػرفمٌ برٍ" .كر ي ششرك ُزا ور ٠ .
زمررِع ُ ٠بررا ُ ٠نِنر  .ٙكلِ ر ي غر ضا ؾررططاً مررى اشططّر
مم ً ثم غلك كا موٌل غبْلٍُ .ك ي ششك ٗ اشِا ع خرط مر
شت شٓ فينهٓ مل أضً بمس ششك .بمس غوِارب طِّلرٖ ُػر ضب
ررسٕ تررصكطرب تلررك اشلحٛررٖ ُبكْررت .أمرر ا٤ي فررينه مل
أؾررمط بؿررٓ ٙلررٗ ا٦طرر١بْ .مررت مف ر ٓ ٗ حقْبررٖ قررغريٕ
ُضكبت اشقط ض .مل ّلِ.ح شٓ أحس بْسَ ُمل توٌلط زمِ ٓ شفطاب
أحس.
 ٗ ١اشبلررس
ُنررطب اشقطرر ض ٗ اشكررحطا ٙففكررطرب لررْ ً
اشصٔ خلففٍ ُضا ٓٚفك ي مثا ابا نطبت خْليت وسَ ُٗ
اشكرررب ح لمرررت اُ٢تررر ز ُأغرررطات بمررررئ ُُاقرررلت ضحلررريت.
ُفكطرب ٗ اشق ًطٕ ُمى ٗ ُازٔ حلف ففدْلٌ قلٓ اربً١
خررط أكر حجلر ً غررأبْت وررسَ شْلررٖ أُ شْلررفٌ ثررم أُاقررا
اشطحلٖ ىلٍ د ّٖ أخط٘.
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أشكط أه الػت ٗ اشقط ض ب شرٖ ضارا ٗ مػرِح ُ لرٗ
ض بفٍ قلْب كبري أقفط .ابفػم اشطاا ٗ ُآٌ ُؼسث ممٓ
ب شلغٖ ا٦هكلْعّٖ فأابفٍ .أشكط ُ م ً أي اشسًؿٖ برسرب لرٗ
ُاٌٍ ُاتػمت حس ف ْوٍْ أُو م هع قِتٓ .ز ر اشوٛرط ٗ
ُآٌ ُ و شٓل "كم غوك؟" فقلت شرٍ ٔػرٖ ؿرط .كورت ٗ
اشِا رع ٗ اشث هْررٖ ؿررطٕ شكررو خفررت أي ّػررفدف بررٓ .فقر و
اشطارررال "ىلٍ أّرررى تقكرررس؟" فقلرررت شرررٍل "ىلهر ر شاًرررب ش١شفحر ر ب
َسضغٖ ث هِّٖ ٗ اشق ًطٕ" .فق ول "ُحسا؟" لت همم .هٛرط ىلشرٓ
مطٕ أخط٘ هٛطٕ طِّلٖ ف حكٖ فقلت شٍ با أي ّفكلمل "ىلهر
أحب اشػفط ُحسٔ .ممَ أخ ؟" حْوٛص ر و شرٓ ْلرٖ مل أحفرا
بٌ ر كررثريًا ُ فررصااُ .أن ر ٙرب ُاٌررٍ ابفػ ر مٖ كرربريٕ ُأضز ل
"ىلهك تفحسث اشلغٖ ا٦هكلْعّٖ بط ٖ ١مصًلٖ".
ُقررررلت اشقررر ًطٕ فِاررررسرب مػرررررت ضُبوػررررى ُظُافررررٍ ٗ
اهف ٛر ضٔ فقررس أخ ًل ر مػرررت غررفكِو بقررسُمٓ .ق ر فح
اشطارا ُ ر و شررٓل "كْرف أهررت ّر مػرررت غرمْس؟" فقلررت شرٍل "أهر
غري ّ مػرت ضُبوػى" .ثم رسم ىلٍ ظُافرٍُ .فجرإٔ أحػػرت
بصضا ٓ إطإٔ تطِ ه ُبؿففٌْ لٗ خسٔ.
ٗ تلك اشلحٛرٖ ُأهر ُا رف لرٗ ضقرْف احملطرٖ ُغر٘
زُامررٖ مررى ا٢قررِارب ُا٢ح غررْؼ ُظهررسا إررطإٔ ملفف ر ي حررِو
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وقررٓ ُفلٌ ر لررٗ خررسٔ ُضاٚحررٖ اػررلٌ ضاٚحررٖ أُضُبْررٖ
دطّبرٖ تسدرسب أهفررٓ ُقرسضً ّ١مرؼ قررسضٔ ؾرمطرب ُأهر
اشكيب ابى ا٠ث ؿرط مر ً بؿرٌِٕ اوػرْٖ مبٌلرٖ مل أ طفٌر
مررى بررا ٗ حْ ر تٓ ُأحػػررت كررأي اشق ر ًطٕ ششررك اؾبررا
اشكرربري اشررصٔ ٓل ر ىلشْررٍ بمرررئ امررطإٔ أُضُبْررٖ مثررا مػررع
ضُبوػرررى ُ مررر ً تطررررِ شضا ًررر ّرررر ٣ططًررر ُضاٚحررررٖ
اػررسً أهفررٓ .ك ر ي شررِي ْوٌْ ر كلررِي اشق ر ًطٕ ٗ شً ر
ضم زّ ً أخهط ّفحِو ب شلْا ىلٍ ُمْض كِمْض اشريا ٖ.
ك هت مػع ضُبوػى تقِو شٓل "أهت ّ مػرت غمْس ىلهػر ي
خ و ُ م ً مى إطح" .قرحْح أهر مل أكرى أنرحكُ .تهرحك
مػررع ضُبوػررى ُتقررِو شررٓل "أ ٠تػررفطْع أي توػررٗ قلررك أبررساً؟"
ُّررِن حكلررِا لرٓ ٗ .اُ٢شررس بْلررٓ ب شػررجى غرربع غرروِارب مل
أاررس قررسضاً دررري قررسضً أغرروس ضأغررٓ ىلشْررٍ .ضبفررت لررٗ ضأغررٓ
ُ شتل " ٠تبك ّر طفلرٓ اشمعّرع" .مل ّكرى هللر أطفر و .كر ي
مػرت ضُبوػى وػى اشلغرٖ اشمطبْرٖ ُّمورٗ بر شفكط ا٦غر١مٓ
ُاشمل ضٕ ا٦غر١مْٖ فرعضرب ممٌلر اِامرع اشقر ًطٕ ُمف حفٌر
ُ ث ضً ُ .ك هت أحب مور ط اشقر ًطٕ ىلشٌْلر موطقرٖ ا٢ظًرط.
كو حٌ تكا أ سامو مى اشطِا هلِش َقٌٗ ظِاض ار مع
ا٢ظًط ُهؿطب كري اشفلط ًوسٔ ُّقطأ مػرت ضُبوػى ؾمط
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إمطٔ .كوت ُ فٌر مؿرغِ ً٠بوفػرٓ فلرم أحفرا ب ؿرب اشرصٔ
أغرربغ َ لررٓ .ك هررت مػررع ضُبوػررى ٖفلٛررٖ اؾػررم بطُهعّررٖ
اشلررِي موػررجلٖ مررع اشقرر ًطٕ كأهٌ ر قررِضٕ موفق ر ٕ بررصُب
شفو غب شِي اؾرسضاي ٗ دطفرُٖ .كورت أهٛرط ىلٍ ؾرمط ىلبطٌْر
ُأحرررؼ ب شرررص ط ...شملرررٌ ك هرررت تملرررم أهرر أؾرررفٌٌْ شكوٌرر
ك هت صبٖ أ صب امطإٔ طففٌ  .تهحك َطح ُؼورِ لرٓ
كل ؼوِ أن لٗ ابوٌ .
ُك هررر لررررٗ اشطقررررْف حررررٌ أ لمررررت بررررٓ اشبررر خطٕ مررررى
ا٠غرركوسضُّٖ .ضأّفٌ ر مررى بمْررس ًُررٓ تلررِح شررٓ َوسّلررٌ ثررم
ػفف بٍ اشسمع مى ْوٌْ ُىلٍ اِاضً ظُاٌر ُانرم ً ّسّرٍ
لٗ خكطَ ُأك ز أض٘ حفرٗ مرى ششرك اشبمرس قرف ْ ٙوْرٍ
اشعض ُّى .ىل ٠أه مل أكى حعّو ً كر ي كرا ًلرٓ أي أقرا
شوسي اب ً١خط أك مى اشق ًطٕ  ٠أزضٔ كم شْلٖ أمكرث
وررررسَ .كوررررت ٗ اـ مػررررٖ ؿررررطٕ ّٛررررو مررررى ّطاهررررٓ ٗ
اشمؿطّى مفل غك ً لٗ هفػٓ كأه طبٖ موفِخُٖ .ضآٚ
كٖ ل ح فص ٗ إسضغٖ كا غ١حٓ ًصَ إسّرٖ اؿر زٕ ٗ
ْجلررريت ُٗ قرررسضٔ ىلحػر ر ؽ بر ر ضز ا مرررس كرررأي ارررِ
قسضٔ مكبِب ب شكدط ُٕ ابفلمت اشلجٖ اشػ حا ًُ إِ
ؼررت اشػررفْوٖ ُاغررفساض ا٢ف ر ا٢ظضب حِاشْو ر أحػػررت تررِاً
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بأشفررررٖ درر ر مطٕ شلبحررررط .ىلهرر ر أ ررررط ًررررصا اشملرررر١ب ا٢خهررررط
اش١موفٌٓ كأهرٍ ّرِض برٌ نرلِ ُٓ .اغرفلطأرب طْلرٖ اشطحلرٖ
ششررك ا٦حػ ر ؽ ٗ أهررٓ ٗ  ٠مك ر ي ُحررسٔ أم ر مٓ ُخلفررٓ
ا٢بررس أُ  ٠ؾررُٓ ٙقررفحٖ اشبحررط حررٌ ٌّررسأ غررطاب خررط زاٚررم
اشفبررسو ُاشفحررِو مثررا اشقور ع اشررصٔ لررٗ ُاررٍ أمررًٓ .ور أّهر ً
قرررحطا ٙكهرررطٕ معض رررٖ ٖفرررسٕ تورر زّ تورر زّ  ُ .رر زهٓ
اشوسا ٙاشغطّرب ىلٍ غر حا زُفرط ُىلٍ شورسي ُىلٍ إأغر ٕ .شقرس
غررلكت ششررك اشططّ ر بمررس ششررك ٚررساً ُكوررت أغ ر ٚا هفػررٓ
طِاو اشطحلٖ ًا ك ي مى إلكى ت ٗ١ؾٓ ُ ٖ ٙرع؟ ُترط
اشقرررِؽ مؿرررسُز ُ٠برررس أي ّوطلرر اشػرررٌمُ .أهٛرررط ىلٍ اشْػرر ض
ُاشْلٌ ىلٍ اـهطٕ اشساكوٖ ُاشقط٘ اشػكػرِهْٖ اشق ٚلرٖ
لٗ حِاٗ اشف١و .غرقِ اشبْرِرب ٓرطا ٙقسُزبرٖ كٌٛرِض
اشبقط ُمثٖ د١شٖ ؾرف فٖ مرى اشهرب ب موؿرِضٕ فرِب اشِزّر ي.
م ر أكثررط إ ر ً ٙو ر ُم ر أضحررب اـهررطُٕ .كررا تلررك ا٢شررِاي.
ُضاٚحررررٖ إكرر ر ي دطّبررررٖ كطاٚحررررٖ اػررررس مػررررع ضُبوػررررى.
ُا٢قِارب هل ُ ع هْٛرف ٗ أشهرٓ مثرا حفْرف أاوحرٖ اشطرري.
ًصا مل موٛم بِْتٍ ُحقِشٍ ُأؾج ضَ مطغِمٖ ُفقر ً ـطرٖ.
اشغررسضاي كررصشك  ٠تفمررط بررا تػررْا بررٌ ؾررط ي قررو ْٖ.
ُّقف اشقط ض ٗ احملطٖ بهع ز  . ٚىرط اشور ؽ مػرط ٌ
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ُّسخلِي مػط ٌ ثم ّفحطا اشقط ض ٠ .نِن ُ .ٙفكطرب ٗ
حْرر تٓ ٗ اشقرر ًطٕ .مل وررسث ؾررٓ ٙشررْؼ ٗ اؿػررب ي .ظازرب
مملِمر تُٓ .حررسثت شررٓ أحررساث قررغريٕ ُأحبررف ظمْلررٖ شررٓ ثررم
كرررطًف ُ شرررت شرررٓل "أهرررت شػرررت ىلهػر ر ه ً .أهرررت شرررٖ قرررل ."ٙ
تػكمت ٗ ؾرِاضع اشقر ًطٕ ُظضرب اُ٢برطا ُزخلرت إػرطح
ُ طمت اشوْا غ ع ً شارب مرطٕ .مل ورسث ؾرٓ ٙىلط ١ر ً غرِ٘
أي اشقطبٖ ظازرب اهفف خ ً ُتِتط ُتط اشقِؽ .غْوطل اشػٌم مِ
ف ب أخط٘ فٌِشُٖ .اهٛط ىلٍ زخر ي اشقطر ض ّف١ؾرٗ حْرث
تٌب بٍ اشطّح ٗ د١شٖ اشهب ب إوفؿطٕ ٗ اشِزّر يُ .أخرصت
غوٖ مى اشوِنُ .حللت أه أقلٓ ُحسٔ ٗ ا مع اشقلمٖ .ك ي
إػررجس مهر  ٙبر  ٠اشؿررلمساه رب ُاشطخر ن آ٢ررط ّفررًِج
ُأهر ُحررسٔ أقررلُٓ .اغررفْقٛت ُٗ أهفررٓ ضاٚحررٖ اشبدررِض فررينشا
اشقطر ض ّقرررتب مررى شوررسي .اشقر ًطٕ مسّوررٖ ن ر حكٖ ُكررصشك
مػررررع ضُبوػررررى .ك هررررت تطّررررسهٓ أي أه زٌّرر ر ب هٌرر ر اُ٢و
اشْعابْت شكو كوت أه زٌّ ب غم ظُاٌ  .تمللت موٌر حرب
مِغْقٗ ب ر ُؾمط كْفؼ ُهمت ى م ضا تِّى ُ٢و مطٕ
موٌ  .شكو مل أكرى أغرفلفع بؿرُٓ .ٙتهرحك مػرع ضُبوػرى
ُتقررِو شررٓل "أ ٠تػررفطْع أي توػررٗ قلررك أبررساً؟" ًررا كر ي مررى
إلكررررى ترررر ٗ١ؾررررٖٓ ٙررر حررررسث؟ كوررررت ٚررررساً حْوررررصاا
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ُتصكطرب مر شرٍ شرٓ اشقػرْؼ ُأهر ٗ ططّقرٓ ىلٍ اشقر ًطٕل
"كلو ّ ب هػ فط ُحسه ٗ هٌ ّٖ ا٢مط" .ك هت ّسَ تفحػؼ
اشكررلْب لررٗ قررسضَُ .أنر ٙرب ُاٌررٍ ابفػر مٖ كرربريٕ ُأضز ل
"ىلهرررك تفحرررسث اشلغرررٖ ا٦هكلْعّرررٖ بط ١رررٖ مصًلرررٖ" .اشلغرررٖ اشررريت
أهمٌر ر ا٤ي شْػرررت ك شلغرررٖ اشررريت تمللفٌر ر ٗ إسضغرررًٖ .رررصَ
أقِارب حْٖ هل اطؽ خط.
كر ي قلررٓ كأهررٍ مسّررٖ حر زٕ .شكررى اشلغررٖ شْػررت شغرريت.
تمللررررت فكرررر حفٌ ب ٕل ضغررررُٖٓ .لرررر اشقطرررر ض ىلٍ قطررررٖ
فكفِضّ ُىلٍ مل اٌ مِضؽ.
كا ؾٓ ٙحسث با شقر  ٓٚىلّ ًر كر ي ىلضً قر ًُ .كرا
ؾرررٓ ٙفملفرررٍ بمررررس أي فلفٌررر كررر ي ا فررررصاضاً  ٠شقفلرررٌ بررررا
٢كصُبررٖ حْر تٓ .كوررت ٗ اـ مػررٖ ُاشمؿررطّى حررٌ شقْفٌر
ُٗ حفررا ٗ تؿلػررٓ .اشب ر ب ُٖررط طِّررا ّررٟزٔ ىلٍ اشق ررٖ.
ففحت اشب ب ُتطّثت ُبسرب شمْ ؼت نِ ٙإكب ح اشب ًت
كأهٌ ر غررطاب ٕررع ٗ قررحطا .ٙكوررت كلررِضًا كأغررٓ بقررٓ
ثلثٌ ر ُحررِشٓ فف ت ر ي أتفحررـ ممٌل ر ُتهررحك يُ .ا ر ٙرب
تػمٗ مِهر غطرِارب ُاغرمٖ تهرع ثقرا اػرلٌ لرٗ رسمٌ
اشْلوررٗ فْلْررا كفلررٌ ىلٍ اشْػ ر ضُ .ك هررت توٛررط ىلشررٓ ًُررٓ
زمررٖ ُ .فررت بر شيت ُهٛررطرب ىلشررٓ بكررلف ُبررطُزُ ..ؾررٓ ٙخررط.
40

ُففحت فلٓ ٢تكلم شكوٌ شًبت ُ .لت شك حبيت "مى ًصَ
ا٢هثٗ؟".
ك هررررت شوررررسي خ ضاررررٖ مررررى اؿررررطب ُمررررى ُطررررإٔ اشمٌررررس
اشفكفررررِضٔ .طفررررت ح هرررر رب تؿلػررررٓ ُأهسّررررٖ ً مبػررررفس
ُموفسّ رب بلِمعبطٔ .ا طأ اشؿمط ُأؼسث ٗ اشسّى ُاشفلػفٖ
ُأهقس اشطغم ُأ ِو ك١م ً ى ضُح هْ رب اشؿرطب .أفمرا كرا
ؾٓ ٙحفٗ أزخرا إرطإٔ ٗ فطاؾرٓ .ثرم أغرري ىلٍ قرْس خرط .مل
ّكررى ٗ هفػررٓ طررطٕ مررى إررطح كل ر شررت مػررع ضُبوػررى.
البرررت اشوػرر  ٙىلٍ فطاؾرررٓ مرررى برررٌ ففْر ر رب ارررْـ اـررر١م
ُْمْ ر رب اشكررِّكطظ ُففلم ر رب اشف بْ ر هٌْ .حررٌ هفلررع
حررعب ا٢حررطاض أُ اشمل ر و أُ احمل ر ف ٌٛأُ اشؿررِْ ٌْ أغررط
بمرررئ ُأشًررب ُٗ .إررطٕ اشث هْررٖ شررت شررٓ اررٌ مررِضؽل "أهررت
بؿرررع .مل أض ٗ حْرر تٓ ُاٌر ر ً بؿرررم ً كِاٌرررك"ُ .ففحرررت فلرررٓ
٢تكلم شكوٌ شًبتُ .حلفت ٗ تلرك اشلحٛرٖ ُأهر غركطاي
أه غأتق نر ً اشرثلى ٗ ّرِن مرى اّ٢ر نُ .قرحِرب ُ ي ًلورس
ىلٍ اررِاضٔ ٗ اشفررطاف .أٔ ؾررٓ ٙاررصب ي ًلوررس ىلشررٓ؟ أبًِ ر
ن ب٘ ٗ غ١ح إٌوسغٌ ُأمٌ مى اشمِاٚا اشثطّٖ ٗ شفطبرِو
ك هت قْساً غٌ ً١شقْفٌ ًُٓ زُي اشمؿطّى ترسضؽ اشلغر رب
اشؿرررط ْٖ ٗ أكػرررفِضز .ك هرررت حْرررٖ ُاٌٌر ر شكرررٓ مرررطح
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ُ ْو ً ر ت ر ي عررب ا٠غررفط١ع .ضأت ر فررطأرب ؾررفق ً زاكو ر ً
كفجط ك شب .ك هت كػرٓ ؼرى ىلٍ مو خر رب اغرفِاْٖٚ
ُ ِؽ غرْٖ ُ فر ب أضاِاهْرٖ .كورت ٗ ْوٌر ضمرعاً شكرا
ًررصا اؿرروٌُ .أهر اوررِب وررى ىلٍ اشؿررل و ُاشكررقْع .ي ًلوررس
هرررت طفِشفٌر ر ٗ مسضغرررٖ ضاًبر ر رب .لفٌر ر ظُارررٖ ه ٚرررب ٗ
اش ٕ ي .حِشفٌ ٗ فطاؾرٓ ىلٍ ر ًطٕ .دطفرٖ هرِمٓ مقر ٕ تطرا
لررٗ حسّقررٖ غررف ٚطً ُضزّررٖ موفقر ٕ بمو ّررٖ ُغررج ز غوسغررٓ
زافُ ٜاشػطّط ضحب كساتٍ مى ضّـ اشوم نُ .أنِا ٙكٌطب ْٖٚ
قغريٕ ٓطاُ ٙظض ُ ٙبوفػجْٖ مِنِ ٖ ٗ ظُاّ ممْورٖ.
ُ لررٗ اؾررسضاي مطاّ ر كرربريٕ حفررٗ ىلشا ن ر امت امررطإٔ بررسا
 ٗ ١ي ُاحررس .تمب ر ٗ اشغطفررٖ
كررأه أن ر اع حطّ ر ً ك ر م ً
ضاٚحرررٖ اشكررروسو احملرررطُب ُاشورررس ُٗ اؿلر ر ن طرررِض ؾرررط ْٖ
هف شٕ ُ ق ري كْل ُّٖ ُزًِي ُمػ حْ ُحبرِب .دطفرٖ
هرررِمٓ ك هرررت مثرررا دطفرررٖ للْرر رب ٗ مػفؿرررفٗ .مثرررٖ بطكرررٖ
غ كوٖ ٗ أ ل ب كا امرطإٔ .كورت أ رط كْرف أحطكٌر .
ُشارب ّررِن ُاررسًُ مْفررٖ اهفح ر ضًا ب شغ ر ظ ُُاررسُا ُض ررٖ قررغريٕ
ب ر هٓ .شررْؼ فٌْ ر غررِ٘ ًررصَ اشمب ر ضٕل مػرررت غررمْس .شموررٖ ا
لْررك" .ك ر ي قلررٓ كأهررٍ مسّررٖ ح ر زُٕٓ .ل ر اشقط ر ض ىلٍ
قطٖ فكفِضّ ُ .ىلٍ مل اٌ مِضؽ.
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ٗ رررٖ احملكلرررٖ اشكر ر ٘ ٗ شورررسي الػرررت أغر ر بْع
أغرررفلع ىلٍ احملر ر مٌ ّفحرررسثِي ر ر كرررأهٌم ّفحرررسثِي رررى
ؾدل ٌّ ٠ل أمرطَ .كر ي إرس ٓ اشملرِمٓ غرري ضثرط ًغورع
قا مطّع أ طفٍ ُ ن إمطفٖ للر اشقر هِي ٗ أكػرفِضز
ُضأّفررٍ مررى بررا ٗ ًررصَ احملكلررٖ هفػررٌ ُٗ ًررصَ اشق ررٖ
ّمفكط إفٌلٌ ٗ فل ا٠تٌ ن ا فك ضاً .ه زضاً م كر ي ّفلرت
مررفٌم مررى ّررسَُ .ضأّررت مررفٌلٌ ّبكررِي ُّغلررٗ لررٌْم بمررس أي
ّفطب مى اغفجِابٌم .شكوٍ ًصَ إطٕ ك ي ّك ضع اثٖ.
"ًا تػببت ٗ اهفح ض ي ًلوس؟"
" ٠أزضٔ"
"ُؾْ ١دطّوِز؟"
" ٠أزضٔ"
"ُىلّعابْ ١غْلِض؟"
" ٠أزضٔ".
"ًا فلت اٌ مِضؽ؟"
"همم"
" فلفٌ لساً؟"
"همم"
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ك ي قِتٍ كأِ ّكل مى مل خرطُ .مهرٗ اشطارا
ّطغم عصب قِضٕ مطّمٖ شطاا شٚب تػبب ٗ اهفح ض فف تٌ
ُحطم امطإٔ مفعُاٖ ُ فا ظُافٍ ضاا أه هٓ اهكبت حْ تٍ
كلٌ لٗ طلب اشلصُٕ .مطٕ خطط شٓ ٗ دْبرِبيت ُأهر ار شؼ
ًو ر ا أغررفلع ىلٍ أغررف شٔ بطفػررِض م كػررِو فػرررت كررٌ
و ُو أي ىلك مى إؿوقٖ أي أ ف ُأقرطر ٗ احملكلرٖل
"ًررصا إكررطفٗ غررمْس ُ ٠اررِز شررٍ .ىلهررٍ ًُررم أكصُبررُٖ .أهر
أطلررب مرروكم أي ؼكلررِا بقفررا ا٢كصُبررٖ" .شكررو كوررت
ً مساً مثا كِمٖ ضم زُ .مهٗ بطفػِض م كػِو فػرت كرٌ
ّطغم قِضٕ شمقا بقطٔ زفمفٍ اشٛرطُ ىلٍ اشقفرا ٗ ؿٛرٖ
دريٕ ُاوِي .ضُ٘ هلم كْف أه ْوت ق نرطاً ش ١فكر ز ٗ
ا ممٖ شوسي ُأه ٗ اشطابمرٖ ُاشمؿرطّى .ر و هلرم ىلي " ي ًلورس"
ُ"ؾْ ١دطّوِز" ك هف فف تٌ تبحثر ي رى إرِرب بكرا غربْا
ُأهٌل ر ك هف ر غررفوفحطاي غررِا ٙبلفرر مكررطفٗ غررمْس أُ مل
تق ر ب" .َ١مكررطفٗ غررمْس ّ ر حهررطارب احمللفررٌ ىلهػ ر ي هبْررا
اغررفِ ب قلررٍ حه ر ضٕ اشغررطب شكوٌ ر حطلررت لبررٍ ً .ت ر ي
اشفف ت ي مل ّقفلٌل مكطفٗ غمْس ُشكى فلٌل اطثِن مطض
ه و أقر بٌ مورص أشرف ر ن"ُ .خطرط شرٓ أي أ رف ُأ رِو هلرمل
"ًررصا ظُض ُتلفْرر  .فلفٌلرر أهرر  .أهرر قررحطا ٙاشٛلررأ .أهرر شػررت
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طررررْ .ً١أهرر ر أكصُبررررٖٕ .رر ر شا  ٠ؼكلررررِي بؿرررروقٓ ففقفلررررِي
ا٢كصُبررٖ " شكررى بطفػررِض فػرررت كررٌ حررِو احمل كلررٖ ىلٍ
قطاع ب ر ٌٕ كورت أهر ىلحرس٘ نرح ّ َُٓ .لر اشقطر ض
ىلٍ قطٖ فكفِضّ ُىلٍ مل اٌ مِضؽ.
شبثررت أط ضزًر ث١ثررٖ أ ررِان كررا ّررِن ّررعزاز ُتررط اشقررِؽ
تررِتطاً طبررٓ ٖلررًِ ٕٙررِا ُ ٙررِافلٓ ٚلررأ٘ ُاشػررطاب ّللررع
أم مٓ ٗ مف ًٖ اشؿِب ُ س ؼسز مطمٗ اشػٌم ُ ٠مفرط مرى
ُ ِع إأغ ُٕ .شارب ِّن شت شٓل "أهت ثِض ًلجرٓ ّ ٠كرا مرى
اشطررطاز .ىلهرر تمبرررت مررى مط ضزتررك شرررٓ ُمررى اطّررٓ أم مرررك.
ترعُا "ُ .تعُافٌر  .دطفررٖ هررِمٓ قر ضرب غر حٖ حررطب .فطاؾررٓ
كر ي طمرٖ مرى اؾحرْم .أمػركٌ فكرأه أمػرك غررح ب ً
كأه أن اع ؾٌ ب ً كأه أمفطٓ قٌِٕ هؿْس ػركطٔ
بطُغررُٓ .تففررأ تلررك ا٠بفػر مٖ إطّررطٕ لررٗ فلٌر  .أ هررٓ اشلْررا
غر ًطًا أخررِض إمطكررٖ بر شقِؽ ُاشػررْف ُاشررطمح ُاشوؿر ب.
ُٗ اشكررب ح أض٘ ا٠بفػ ر مٖ م ر ففٛررت لررٗ ح هل ر فررأ لم أه ر
خػطرب اؿرطب مرطٕ أخرط٘ .كرأهٌ ؾرٌطّ ض ض ْر تؿررتٍّ ٗ
اشػِب بسّو ض .قر ز ؾرٌطظاز مفػرِشٖ ٗ أهقر ض مسّورٖ فلرٌ
اشطرر ِي .كوررت أ ررْـ مررع هٛطّرر رب كْوررع ُتررِهٓ ب شوٌرر ض
ُب شلْا أُاقا اؿطب ب شقِؽ ُاشػْف ُاشطمح ُاشوؿ ب .ضأّرت
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اؾوررِز ّمررِزُي ّلررًٟم اشررص ط مررى حررطب اـو ر زب ُاشقلررا
ُاشِبررر  .ٙضأّررررفٌم ّعض ررررِي بررررصُض اؿررررطب اشق زمررررٖ ٗ مم ًررررسٕ
فطغ ٔ ُضأّت شِّرس ارِض ّهرع أغرؼ زُشرٖ اشطف ًْرٖ اشم مرٖ.
ُاهقلبت إسّوٖ ىلٍ امرطإٔ جْبرٖ هلر ضمرِظ ُهرساٙارب د مهرٖ
نرطبت ىلشٌْر أكبر ز ا٦بررا ُكر ز ّقررفل ٗ ط١بٌر اشؿررِب
دطفٖ هِمٓ ّوبِع حعي اطثِن مرطض ففر ا .اشمرسُ٘ أقر بفٌى
موررص أشررف ر ن شكررو ًْجررت كررِامى اشررسا ٙحفررٗ اغررففحا
ُ فاُ .ك ي إغوِي ّرطززُي أًر ظّج اؿرب اؿقْقرٓ ُإرطح ٗ
مػ ضح شػرت غكِّط فلم ىفر هلر لريب .مرى كر ي ّٛرى أي
ؾْ ١دطّورِز تقرسن لرٗ ا٠هفحر ض؟ خ زمرٖ ٗ مطمرم ٗ غرًِِ.
بػْطٖ حلِٕ إبػم حلِٕ اؿسّث .أًلٌ طُِّي مرى نرِاحٓ
ًررا .أدطّفٌ ر ب هلررساّ ُاشكرر١ن إمػررِو ُاشوٛررطٕ اشرريت تررط٘
اشؿٓ ٙف ١ؽط .ٍٛاصبٌ ر ٕٓ اؾسّرس لٌْر  .زُخفٌر ضاٚحرٖ
اشكوسو احملطُب ُاشوس ُُ فت ُ ف ً تهحك ـْ هل ٗ إط ٕ
ُتمبرررث بمقرررس اشمر ر اشرررصٔ ُنرررمفٍ كأهؿرررِطٖ حرررِو اْرررسً
اؾلْا .زخلت دطفٖ هرِمٓ بفرِ ً٠بكرطاً ُخطارت موٌر ؼلرا
اطثِن إطض ٗ زمٌ  .م تت زُي أي توبؼ ببورت ؾرفٖ .شخريترٓ
مى ا٢مث و  ٠توفس.
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أشبؼ شكا ح شٖ شبِغٌ ؾوٗ ّمط مفٗ ّ ٓ ١طبقٍ.
"أشرررْؼ قرررحْح ً أهرررك ٗ اشفررررتٕ مر ر برررٌ أكفرررِبط 0922

ُف اّط ً ٗ 0923صَ اشفرتٕ ُحسً لٗ غبْا إث و كورت
تمْـ مع ٔؼ هػ  ٗ ٙي ُاحس؟".
"بلٗ".
"ُأهك كوت تًِم ك ً١موٌى ب شعُا ؟".
"بلٗ".
"ُأهك اهفحلت اه ً كفلف ً مع كا موٌى؟"
"بلٗ".
"ىلهررررك كوررررت حػررررى ُتؿرر ر ضشع ُأمررررٌ ُمكررررطفٗ
ُضتؿ ضز؟"
"بلٗ".
"ُمع ششك كوت تكفب ُؼ نط ى ا ٠فك ز إب لٗ
اؿرررب  ٠لرررٗ ا٢ض ر ر ن؟ أشرررْؼ قرررحْح ً أهرررك أ لرررت ؾرررٌطتك
بس ِتك ا٦هػ هْٖ ٗ ا ٠فك ز؟".
"بلٗ".
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ث١ثرررِي مرر ً .كر ر ي ؾرررجط اشكفكر ر ّبرررْض ُىهرررط
ُّكفط ٗ اؿساُ ٚطري اشِ ِب ّغ شلطبْع كا ن .ث١ثِي
مرر ً ُ رررٖ اشر ر رب تغرررل كرررا شْلرررٖ بمؿرر ب بْفٌرررِفى ُبر ر ر
ُإطر ر بع ؽرررط  ٠اشكفرررب ٗ اشفرررى ُاشفكرررط .مػرررطحْ رب
بطه ضز ؾِ ُثا ٗ اشطُّ و كِضرب ُاهلْل ضكت .ك هت اّرسث
غفِو تغطز ب شؿرمط ُمػرطح اشر هؼ ا ُّلرع ّفرْض ب شؿرب ب
ُا٢شرر  .اشبحرررط ٗ مرررسَ ُارررعضَ ٗ بِضُرررث ُبرررطاًّ ُموطقرررٖ
اشبحريارب تعزًٓ م ً بمس ن .اؾعّطٕ مثا ؿى صب غمْس
حعّى ٗ ؼرِو غرطابٓ مرع ؼرِو اشفكرِو .ث١ثرِي مر ً ُأهر
اع ٙمى كا ًصا أ ْـ فٍْ ُ ٠أحؼ ْ شٍ اؿقْقٓ ُ٠
ّموْ موٍ ىل ٠م ّ ٣فطاؾٓ كا شْلٖ.
همم ٗ اشكرْف ر شِا ىلي قرْف ً مثلرٍ مل ّرأتٌم مورص مٛرٖ
نُ .خطات مى زاضٔ ِّن غبت أ ؿرم اهلرِاُ ٙأحرؼ برأه
مقبا لٗ قْس ْٛم ُقلت ضكى اـطب  ٗ ٙحسّقٖ ً ّرس
ب ضا .كر ي د قر ً بر ـل  ُ .فرت رى بمرس أغرفلع ىلٍ خطْرب
مى ارعض اهلورس اشغطبْرٖ ّفحرسث رى مؿركلٖ إلرِهٌ .اغرفقطرب
ْ فجإٔ لٗ امرطإٔ تؿرطٚب بموقٌر شطّٞرٖ اـطْرب فريتفرع
ثِبٌ ىلٍ م فِب اشطكبفٌ مٌٛطاً غ ٌ ملفففٌ مى اش ُهع.
همم ًرصَ فطّػريتُ .غرطرب ىلشٌْر ك شقر ضب ّػرري ىلٍ اشؿر١و.
49

ُُ فت ُضاُ ًٙاشفكقت حفٗ أحػػت عطاضتٌ تػرطٔ ىلشرٓ.
ُ لت ضاٚحٖ اػسً تلك اشطاٚحٖ اشيت اغفقبلف بٌر مػرع
ضُبوػِي لٗ ضقْف قطٖ اشق ًطٕ.
ُا رتبرررت موٌرر حفرررٗ أحػرررت برررٓ ف شفففرررت ىلشرررٓ فجرررإٔ
ف بفػلت ٗ ُاٌٌ ابفػ مٖ مل أكرى أ لرم مكرريً شكرو
عمرت لرٗ أ ٠تهررْع ًبر ُ .ٙنرحكت أّهر ً حفرٗ  ٠توقلررب
اشسًؿٖ ٗ ُاٌٌ ىلٍ سا ٙف بفػلت ُُ .فت ىلٍ ا هبٌ مرِاً
مرررى ضبرررع اشػرر ٖ أنرررحك حرررٌ ّهرررحكٌ رررِو اـطْرررب
ُأنررحك بكررِرب مطتفررع شكررٓ تػررطٔ فٌْ ر ررسُ٘ اشهررحك
حفرٗ ار ٙرب ؿٛررٖ أحػػررت فٌْر أهر ًُررٓ قررطه كفررطؽ
ُمٌرررطٕ ّطكهر ر ي ٗ تو غر ر اوبر ر ً ىلٍ اوررربًُ .ور ر خرررط
اشكررِرب مررى حلقررٓ كأهررٍ شررْؼ قررِتٓل "م ر ضأّررك ٗ ؾررطاب
بمْساً ى ًصا اشعح ن ُاؿط؟" أزاضرب ضأغٌ بسًؿٖ ف بفػلت
ًصَ إطٕ ابفػ مٖ طّهٖ بطّ ٖٛحفرٗ أحرِو اشسًؿرٖ ىلٍ حرب
اغرررفط١ع لرررٗ ا ٢رررا ُٗ أثوررر  ٙششرررك تفطغرررت ٗ ُاٌٌررر
فِاسرب كا هٖ مى ه تٍ ّعّسهٓ ا فو ً بأي ًصَ فطّػريت.
كوررت أ لررم بطبْمررٖ إق ر مط أي تلررك اشلحٛررٖ ح هررٖ .كررا
ؾررًٓ ٗ ٙررصَ اشلحٛررٖ قفلرراُ .ؼِشررت ابفػرر ميت ىلٍ غررطُض
ك ر ز ّفلررت ظم مررٍ مررى ّررسٔ حررٌ شررتل "همررمُ .مل ٠؟" ُغررطه
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مم ً أحؼ بٌ ىلٍ ا هيب ًُج ً مى اش ُهع ؼت رؼ ِّشْرِ
أحررؼ بٌرر مسّوررٖ مررى ا٢غررطاض ُاشومررْمُ .غررطهٓ أهٌرر تهررحك
بػٌِشًٖ .صَ اشػرْسٕ هِ ٌر كرثري ٗ أُضُبر هػر ّ ٠ ٙمرطفى
اـِ ّقبلى لٗ اؿْ ٕ َرطح ُحرب اغرفط١عُ .أهر قرحطاٙ
اشٛلأ مف ًٖ اشطد ٚب اؾوِهْٖ.
ُغررررأشف ُمررررى هؿررررطب اشؿررر ٔ ررررى بلررررسٔ .ضُّررررت هلررر
حك ّ رب ملفقٖ رى قرح ضٔ شًبْرٖ اشطمر و ُأزدر و تفكر ّح
فٌْ حِْاه رب ُ ٠اِز هل  .لت هل أي ؾِاضع قلٖ ب١زٔ تمج
ب ٢فْر ر و ُا٢غرررِز ُتعحرررف لٌْر ر اشفل غرررْح ورررس اشقْلِشرررٖ.
ُك هت تػفلع ىلشرٓ برٌ مكرس ٖ ُمكصبرٖ .تهرحك ُتغلرض
ْوٌْ ر ُؼلررط ُاوف ً ر ُ .أحْ ه ر ً تكررغٓ ىلشررٓ ٗ قررلت ُٗ
ْوٌْرر طرررف مػرررْحُٓ .ارر ٙرب ؿٛرررٖ أحػػرررت فٌْرر أهرر
اهقلبررت ٗ هٛطً ر كلِ ر ً بررسا ً ْٚضّ ر ً ّػررك بْررسَ ضق ر ً
ُب ٢خط٘ هؿ ب ً ّكْس اشفْلٖ ُا٢غِز ٗ ا٢زد و.
ًصا حػرى .شقرس ؼرِو حرب ا٠غرفط١ع ىلٍ مرطح ُؼرِو
إطح ىلٍ طف ُحٌ أحطا اش كرٖ اشػر كوٖ ٗ ا ٢لر ب
غْػفحْا اشمطف ىلٍ ضدبٖ أ ع لٗ أُت ضً إؿسُزٕ كل
ولِ شُٓ .غأشف ل "م اوػك؟ ًا أهت ىلفطّقٓ أن غِْٔ؟".
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لت هل ل "أه مثا طْا .طبٓ ىلفطّقٓ".
هٛطرب ىلٍ ُآٌ ُ شتل "همم .أهفرك مثرا أهرِ اشمرطب ٗ
اشكِض .شكى ؾمطا شْؼ ف ٓ ً ه ل ً مثا ؾمط اشمطب".
"همررمً .ررصا أه ر ُ .اٌررٓ طبررٓ ككررحطا ٙاشطبررع اـ ر شٓ
ُضأغٓ ىلفطّقٓ ِّض بطفِشٖ ؾطّطٕ".
نحكت ُ شتل "أهت تكِض ا٢ؾْ  ٙبؿكا دطّب".
ُ زهر اؿررسّث ىلٍ أًلررٓ فقلررت هلر دررري كر شب ًررصَ
إطٕ ىله ّفْم ُشْؼ شٓ أًا .ثم سرب ىلٍ اشكصب فِقرفت
هل ُقف ً مٌِ ً٠كْف فقسرب ُاشرسٔ حفرٗ ضأّرت اشرسمع ّطفرط
ىلٍ ْوٌْ  .لت هل ىلهر كورت ٗ اشػ زغرٖ مرى لرطٔ حرٌ
دطب ُاشسأ مع ث١ثٌ خطّى ٗ مطكب ك ي ّمر بٌرم اشوْرا
مى ؾ ط ٜىلٍ ؾ طًُ .ٜو حسث ؾٓ ٙك ي أفها مى اشطثر .ٙ
اشطث  ٗ ٙمثا ًرصَ ا٢مرِض طفرٖ درري مهرلِهٖ اشمِا ربٕ .مرت
ْو ً ُق حت ٗ هؿِٕل
"ه ّا؟"
"همم اشوْا".
"أهفم ىلشي تػكوِي لٗ نف
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اشوْا؟"

"أاا بْفو لٗ نفٖ اشوْا ُ م ً عْث أه كورت ىلشا
 ١أخرط ّرسٔ مرى اشو فرصٕ ُأزا ررب
اغرفْقٛت لرٗ فطاؾرٓ شرْ ً
م  ٙاشوْا حفٗ ّغلب اشوِن".
اشط ٚط ّ مػرت مكطفٗ س ُ رع ٗ اشؿرطا .اشوْرا ششرك
ا٦شرٍ ا٢فمرٗ رس فر ظ بهرحْٖ اسّرسٕ إسّورٖ رس ؼِشررت ىلٍ
امطإُٔ .م ًِ ىلِّ ٠ن أُ أغبِع حفٗ أنرطب خرْليت ُأدرطؽ
ُتسٔ ٗ لٖ اؾبرا .أهرت ّر غرْستٓ رس  ٠تمللرٌ ُشكورك
مثا "ك ضه ضفِي" حٌ زخرا ر ترِرب روذ مرِي رس أقر بك
زا ٙفف ر ا  ٠تررسضّى مررى أّررى أتررٗ غررِْزٔ بررك ىلي رر اُ ً١ىلي
ا .ً١شخريتٓ مى ا٢مث و  ٠توفس .ؾوٗ ّمط مفٗ ّ ٓ ١طبقٍ.
ُأحػػت بعم ن اؿسّث ٗ ّسٔ كفو ي مٌطَ مطِاع أؾسَ
ففقررف أًررعَ ففلؿررٓ أحطكررٍ فففحررطا ُفق ر ً ٦ضازتررٓ ىلي
ّْو ً ُىلي  ُ .ً٠لت هل ل
"مهررت غ ر ف ي زُي أي أحررؼ بٌل ر  .مل أحررؼ َثررا ًررصَ
اشػم زٕ موص ظمى بمْسُ .بقٓ كثرياً أ ِشٍ شرك ُتقِشْورٍ شرٓ .مر
ضأّك ٗ أي هفلؿٗ مم ً ُهِاقا اؿسّث؟".
قررلفت بطًررٖ فلررم أ ل ر ٢ه ر أحػػررت بررصشك اشررس ٙ
اشؿرررْط هٓ ؼرررت اؿجرر ب اؿرر اع حرررٌ أحػرررٍ أ لرررم أهرر
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مػررْطط لررٗ ظمر ن إِ ررف ٠ .ىلهٌر شررى تقررِو  ُ .٠شررتل "ًررصا
شقرر  ٙجْرررب .ضارررا دطّرررب  ٠أ طفرررٍ ّرررس ِهًٓ .رررصا  ٠هرررِظ
شكىُ "..قلفت ثم شتل "همم مل ٠؟ ًْٛفك  ٠تسو لٗ أهرك
مى كلٖ ؿِن اشبؿط"
لت هل ُمِاٖ اشفطح تفحرطا ٗ ارصُض لريبل "غرفجسّى
أه ُػ ح جِظ غقطت أغو هٍ .شى أ ِ٘ لٗ أكلك حفٗ شِ
أضزرب" .ررسضرب أه ر أقررغطً غلػررٖ ؿررط م ر ً لررٗ ا ٢ررا
امررطإٔ ٗ حررسُز ا٢ضبمررٌ مٌل ر حررسثت هل ر مررى اشفج ر ضب فرريني
اشعمى س ما اػسً عورِ .اشفج ْرس اشس ْقرٖ لرٗ ابٌفٌر
ُ لررٗ أضك ر ي فلٌ ر  ٠تقررِو شررك ىلهٌ ر ؾ ر خت بررا تقررِو ىلهٌ ر
ههجت.
حْوٛص فق٘ غأشفٌ رى اهٌر فق شرتل "ىلّرعابْ ١غرْلِض".
ضززتٍ مطتٌ ُأه أم ٣بٍ فلٓ كأه كا مثطٕ كلثط٘.
"ُأهت م اهك؟".
"أه  ..أمٌ ..أمٌ حػى"
"غأهْك حػى".
ُمررع اشؿررِاُ ٙاشوبْررص اهفطاررت أغرر ضّطً ُتررسف حررب
ؼررؼ بررٍ مررِ اشم ر مل بأغررطَ لررٓ أه ر ُأه ر ّ ٠موررْ حبٌ ر
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شلم مل ٠ُ .غح بٖ اؿعي اشيت تم ُاٌٌ مرى ي ٤ي بقرسض مر
تموْ ٓطٕ شػ هٌ حٌ تهحك ُاكفو ظ ؾففٌْ ُا٢غطاض
اشك موٖ ٗ ع فلٌ ُ .ؽْلفٌ ضّٖ ُأفحؿرت اشفدْرا ًُرٓ
تقررِو شررٓل "اؿْ ر ٕ ملْٛررٖ ب ر ٢مل .شكررى هررب لْور أي هفف ر ٙو
ُهِااٍ اؿْ ٕ بؿج ٖ".
همررم أهر أ لررم ا٤ي أي اؿكلررٖ اشقطّبررٖ إور و ؽررط مررى
أفررِاَ اشبػررط ً ٙررٓ كررا أملورر ٗ اـرر١م .اشؿررجطٕ تولررِ
ببػر ر طٖ ُارررسا ر ر ف ُغرررْلِرب ببػر ر طٖ .ششرررك ًرررِ اشػرررط.
قررس ت ّ ر غررْستٓ اشؿررج ٖ ُاشفف ر ٞوُ .شكررى ىلٍ أي ّررطث
إػفهررمفِي ا٢ضض ُتػررطح اؾْررِف ُّط ررٗ اؿلررا مورر ً
ظِاض اشصٚب ُّلمب اشكيب كطٕ إر  ٙمرع اشفلػر ح ٗ اشوٌرط
ىلٍ أي ّررأتٓ ظم ر ي اشػررم زٕ ُاؿررب ًررصا غررأٚا أهر أ ر ررى
هفػررٓ بٌررصَ اشططّقررٖ إلفِّررُٖ .حررٌ أقررا ً٠ث ر ً لررٖ اؾبررا
ُأدرطؽ اشرربريب ثررم أشرفق٘ أهف غررٓ ُأغررفجم ررر تلررك ّر غررْستٓ
هؿِٕ أ ٛم وسٔ مى اؿب ُمى اشػم زُٕ .هلصا فأه  ٠أهِٔ
بك ؾطاً ىل ٠بقسض م ّكِي اشبحط ؾطّطاً حرٌ ترفحطم اشػرفى
لررٗ قرردِضَ ُبقررسض م ر تك رِي اشك ر قٖ ؾررطّطٕ حررٌ تؿ ر
اشؿررررجطٕ هكررررفٌُ .تطكررررعرب اشفكررررطٕ ا٢خررررريٕ ٗ ضأغررررٓ
بؿمريارب لرٗ شضا ٌر اّ٢رى طّبر ً مرى اشطغرغ ُ٠حٛرت أي
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ؾمط شضا ٌْ أكثرف ٖر ًرِ ورس اشوػر  ٙر زٕ ُ ر زهٓ ًرصا
ىلٍ ؾمط خط ٠ .بس أهٍ ه م دعّط مثا هب رب اشػمسٕ لٗ ح فرٖ
اؾسُوُ .كأِ غطرب اشفكطٕ مى شًر ىلشٌْر ف فرسشت ٗ
الػفٌ ُ شتل "م ب شك تبسُ حعّو ً؟".
"ًا أبسُ حعّو ً؟ أه لٗ اشمكؼ غمْس اساً.
ُ ررر ر زرب اشوٛرررررطٕ اؿ هْرررررٖ ىلٍ ْوٌْررر ر ُمرررررسرب ّرررررسً
فأمػكت ّسٔ ُ شتً" .ا تسضٔ أي أمٓ ىلغب هْٖ؟".
"ًصا ىلشي ّفػط كا ؾّٓ .ٙفػط شق ٙه قسفٖ ُتف ًلور
تلق  ً ْٚكأهو تم ضفو موص طُي ٠ .برس أي ارسٔ كر ي اورسّ ً
ٗ اررْـ ط ر ضب بررى ظّ ر ز٠ُ .بررس أهررٍ بررا اررستك ًُررٓ ػ ر
اشموررب ٗ بػررف ي ٗ ىلؾرربْلْٖ٠ُ .بررس أهررٍ أحبٌ ر مررى أُو هٛررطٕ
ًُررٓ أّهرر ً أحبفرررٍ ُ .رر ف ممٌرر فررررتٕ ثررم تطكٌرر ُشًرررب ىلٍ
ىلفطّقْ ًُ .و ا تعُ ُ .خطات أه مى غ١شفٍ ٗ ىلفطّقْ ُأهت
اٛت مى غ١شفٍ ٗ ىلغب هْ ".
ًصا اشك١ن ُاشهِ ٙاـ فرت أّهر ً ُاشوبْرص أغرمسً
فقط طرب هل تٌ ب شهحك ُ شتل
"ّ شك مى ؾْط ي".
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ُؽْلت بطًرٖ شقر  ٙاؾورِز اشمرطب ٦غرب هْ  .مثلرٓ ٗ ًرصَ
اشلحٛررٖ أالررؼ ب شررٖ ىلّررعابْ ١غررْلِض ٚلررأ اوررِهٓ تبررسز ٗ
ؾررم ب اشف ر ضّذ ٗ اشؿررل و .ىلِ ر أه ر  ٠أطلررب اجملررس فلثلررٓ ٠
ّطلب اجملس.
ُأزضرب مفف ح اشب ب بمس ؾٌط مرى ٓرٗ اشطدبرٖ ًُرٓ ىلٍ
إلرط اشقكرري ىلٍ
ا هيب أهسشؼ خكب ُ ستٌ بمس ششك
دطفرٖ اشورِن ُشفحفٌر ضاٚحرٖ اشكروسو احملررطُب ُاشورس فلرر٣رب
ضٚفٌْر بمرربري مل تكرى تملررم أهرٍ رربري ترا .كوررت تلرك اّ٢ر ن
حٌ تكبح اشقلٖ م لٗ مس اشصضاع ّمرتّ ًسُ ٙتطااْسٔ.
كررا اؿلررٗ ُاشِاْررب ٗ اشقلررب ُاشفررِتط ٗ اشمكررب ّفحررِو
ىلٍ ًسُ ٙاطاح ًُِ ّؿ بطى إطّضُ .كوت أ لم أي اشططّ
اشقكررري اشررصٔ غررطه َ مم ر ً ىلٍ دطفررٖ اشوررِن ك ر ي ب شوػرربٖ هل ر
ططّق ً مهّْ ً ٛمب بمبري اشفػ مح ُاحملبٖ ُك ي ب شوػبٖ شرٓ
اـطررِٕ ا٢خررريٕ بررا اشِقررِو ىلٍ لررٖ ا٢ه هْررُٖ .تطّررث وررس
ح فٖ اشفطاف كأه أـل تلرك اشلحٛرٖ ٗ شًر ُأشقْرت
هٛرررطٕ مِنرررِ ْٖ لرررٗ اشػرررف ٚط اشِضزّرررٖ ُإرررطاٙارب اشكررربريٕ
ُا٢نررِا ٙاؿررصضٕ ٗ أضكر ي اؿجررطٕ ثررم لررٗ ُثر و اش ُهررع
إكفلرررا اشفكر رِّى أمر ر مُٓ .مرررى ٗ لرررٖ إأغر ر ٕ قرررطخت
بكِرب نرمْفل "ً ."٠ .٠رصا  ٠هرسّك هفمر ً ا٤ي .شقرس نر ت
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اشلح ٖٛاـطريٕ حٌ ك ي بِغمك ا٠مفو ع ى اؽ ش اـطرِٕ
ا .ٍُ٢ىله أخصتك لٗ دطٕ ُك ي بِغمك حْوٛرص أي تقرِشٓ
" ."٠أم ر ا٤ي فقررس اطفررك تْ ر ض ا٢حررساث كل ر هررط كررا
ىلهػ ي ُمل ّمس ٗ مقسُضا فما ؾٓ .ٙشِ أي كا ىلهػ ي ط
مفٗ ّفوع ى اؽ ش اـطِٕ ا ٍُ٢شفغريرب أؾْ  ٙكثريًٕ .را
اشؿررلؼ ؾررطّطٕ حررٌ ؼْررا لررِب مّ١ررٌ اشبؿررط ىلٍ قررح ضٔ
تفم ضا ضم هل ُهرف فٌْر حلر اشمورسشْب؟ ُتطّثرت ُأهر أمػرح
بطاحررٖ ّررسٔ  ٚر ًط وقٌ ر ُأ بلررٌ ٗ مو ر بع ا٦حػ ر ؽ ُمررع
كا ٕػٖ مع كا بلٖ أحؼ أي هلٖ ٗ اػسً تطؽرٓ
ُتأش ُاٌٌ ُٕمت ْو ً ب ّ خر طف ُاغرفط ت هٛطاتٌر
كأهٌ توٛط ىلشٓ فرتاهرٓ ضمرعًا شرْؼ حقْقرُٖ .همفٌر تقرِو شرٓ
بكِرب مفهطع مػفػلمل "أحبك" فج ُب قِتٌ ًف نرمْف
ٗ أ ل ب ُ ْٓ ّس ِهٓ أي أ ف .شكى اشقلٖ ق ضرب لرٗ بمرس
خطِٕ ُبمس ششك أشفق٘ أهف غٓ ُأغرفجمُ .مرى ٗ لرٖ ا٢مل
رب بطأغرٓ غرح ٚب شكطّر رب بمْرسٕ سّرٖ كبدر ض ّكرمس
مى عريٕ م ؿٖ ُغ٘ اشكحطاُ .ٙاهفجرطرب ًرٓ ببكر ٖ ٙرض
قطب ُاغفػللت أه ىلٍ هِن مفِتط قلِن.
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رر  3رر
ك هت شْلٖ  ٖٛٚمى شْ شٓ ؾٌط ِّشْرِ ُكر ي اشوْرا رس
فر ض ششررك اشمر ن أحررس فْه ر ه تٍ تلررك اشرريت ؼررسث مررطٕ كررا
ؿرررطّى أُ ث١ثرررٌ غررروٖ ُتكررربح أغر ر طري ورررسث بٌر ر ا٤بر ر ٙ
أبور ًٙمُ .دلرط إر  ٙأدلرب ا٢ضض إلفرسٕ برٌ اشؿر طُ ٜطرط
اشكحطا ٙحْث تقِن اشبْرِرب ُبقْرت اؿقرِو كجعّرطٕ ُغر٘
إ ر ُ .ٙك ر ي اشطا ر و ّفوقلررِي بررٌ اشبْررِرب ُاؿقررِو ٗ ررِاضب
قررغريٕ أُ ّقطمررِي إػ ر فٖ غررب حٖ ُك ر ي مكررطفٗ غررمْس
حػرررب للرررٓ هْرررس اشػرررب حٖ .حرررسث أبرررٓ فقرررس كورررت ٗ
اـططِن ُ فٌ أهٌم همِا بمس ق ٕ١اشمؿ  ٙقرطار هػرِٕ ٗ
اؿررررٓ فٌط ررررِا ىلٍ مكررررسض اشكررررِرب فررررينشا اشكررررطار ٗ زاض
مكطفٗ غرمْس .كر ي مرى زترٍ أي ّمرِز مرى حقلرٍ مرع مغْرب
اشؿلؼ ُشكى ظُافٍ اهفٛطرب زُي اسُُ٘ .شًبت تػأو وٍ
ًو ًُو ا فأخ ًُ أهٌم ضأَُ ٗ حقلٍ ُاشبمض ٚى أهرٍ ر ز
ىلٍ بْفٍ مع بقْٖ اشطار وُ .اهكبرت اشبلرس كلرٌ لرٗ اشؿر ط.ٜ
اشطا و ٗ أّسٌّم إك بْح ُبمهٌم ٗ اشقِاضبُٚ .لِا ّبحثرِي
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اشلْررا كلررٍ زُي اررسُُ٘ .أضغررلِا ىلؾ ر ضارب تلْفِهْررٖ ىلٍ مطكررع
اشبررِشْؼ لررٗ امفررساز اشوْررا حفررٗ كطمررٍُ .شكررى اؾثررث اشرريت
ٓلررٌ إررِ ىلٍ اشؿرر ط ٜششررك ا٢غرربِع مل تكررى بْوٌرر اثررٖ
مكطفٗ غمْس ُٗ .اشوٌ ّٖ اخلسُا ىلٍ اشطأٔ أهٍ  ٠بس س مر رب
دط ً ُأي اثل هٍ س اغفقط ٗ بطِي اشفل غْح اشيت ّغل بٌر
إ  ٗ ٙتلك إوطقٖ.
أم أه فينهٍ ى مطهٓ ششك ا٦حػر ؽ اشرصٔ ا رتاهرٓ شْلرٖ
همفٍ فجإٔ ُ لٗ دري اغفمساز م ّقرطأ ؾرمطاً ىلهكلْعّر ً
ًُررِ ٖػررك كررأؽ اـلررط بْررسَ زافور ً مفررٍ ٗ اشكطغررٓ
ٖررسزًا ضالْررٍ نررِ ٙإكررب ح ّررومكؼ لررٗ ُاٌررٍ ُ ْورر َ
غ ضحف ي كل خْا شٓ ٗ ف ب زاخا هفػٍُ .اش١ٛن حِشور ٗ
اـ ض كأهٍ ِ٘ ؾرْط هْٖ تفهر فط لرٗ خور نرِ ٙإكرب ح.
أحْ ه ً ؽطط شٓ فجإٔ تلك اشفكطٕ إع جٖ أي مكطفٗ غمْس
مل وررسث ىلط ١ر ً ُأهررٍ فمر ً١أكصُبررٖ أُ طْررف أُ حلررم أُ
ك بِؽ أمل بأًا اشقطّٖ تلرك شارب شْلرٖ زاكورٖ خ هقرٖ ُٕر
ففحِا أ ْوٌم مع نِ ٙاشؿلؼ مل ّطَُ.
ك ر ي اشلْ را ررس بقررٓ أ لررٍ حررٌ لررت مررى وررس مكررطفٗ
غمْس ُخطات ُأه أؾرمط ب شفمرب ررر ضَر مرى طرِو اؾلرِؽ ررر
ُمع ششك مل أكى أضدب ٗ اشوِن فلهْت أتػكع ٗ ؾِاضع
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اشبلس اشهْقٖ إفمطاٖ ت١مؼ ُآٌ هػل رب اشلْا اشب ضزٕ اشيت
تٌررب مررى اشؿررل و قللررٖ ب شوررس٘ قللررٖ بطاٚحررٖ ظًررِض اشطلررح
ُضُث اشبٌ ٚم ُضاٚحٖ ا٢ضض اشيت ضُّت شفًِر ب ٕر  ٙبمرس ٚلرأ
أّ ن ُضاٚحٖ و زّا اشصضٕ ٗ موفكرف ههرجٌ ُ ربري أؾرج ض
اشلْلِي ك ي اشبلس كم زتٍ ق مف ً ٗ تلك اشػ ٖ مى اشلْرا
ىل ٠مى طقطقٖ مكوٖ إ  ٙلٗ اشؿر طُ ٜهبر ح كلرب مرى حرٌ
٤خررط ُقررْ ح زّررك موفررطز أحررؼ بر شفجط بررا اُ٢اي و ضبررٍ
قررْ ح زّررك خررط ثررم ىررْم اشكررلتُ .مررطضرب ببْررت ُز اشررطّؼ
اشِطٓ ٙوس مومطف اشسضب فطأّت مى اشط ٖ اشكغريٕ نرِٙاً
خ ففر ر ً ُهمرررت ظُارررٖ ُز اشرررطّؼ تكرررطر ب شلرررصُٕ .أحػػرررت
ب ـجررا ٢ه ر اطلمررت لررٗ أمررط مل ّكررى مررى حقررٓ أي أطلررع
لٍْ .مل ّكى و شٓ أي أٚا ّق ً ٛأتػكع ٗ ؾِاضع اشبلس
ُبقْرررٖ اشور ر ؽ ٗ أغرررطتٌم أهر ر أ رررط ًرررصَ اشقطّرررٖ ؾر ر ض ً
ؾ ض ً ُبْف ً بْف ً ُأ ط أّه ً اشقب ب اشمؿط ُغ٘ إق ٕ ٗ
طررط اشكررحطا ٙأ لررٗ اشبلررسُ .اشقبررِض أّهرر ً أ طفٌ ر ُاحررسًا
ُاحساً ظضتٌ مع أبٓ ُظضتٌ مع أمٓ ُظضتٌ مع ارسٔ ُأ رط
غرر كوٌْ اشرررصّى مرر تِا برررا أي ِّشرررس أبرررٓ ُاشرررصّى مرر تِا بمرررس
ُ٠زتٓ ُ .س ؾْمت مع إؿرْمٌ مروٌم أكثرط مرى مٛرٖ أغر س
ٗ حفررط اشرتبررٖ ُأ ررف لررٗ ح فررٖ اشقر ٗ ظحر ن اشور ؽ ضّثلر
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ِّغس إْت عج ضتٍ ُأًْا اشرتاب .فملرت ششرك مرع أًرا اشبلرس
ٗ اشكب ح ُٗ ٓ ضٕ اشقْ ٜأؾٌط اشكْف ُب شلْا ٗ أّسّو
إك بْحُ .اؿقِو أّهر ً أ طفٌر مورص ك هرت غرِا ٓ ُأّر ن
اشقحرر٘ حررٌ ًجطً ر اشطا ر و ُؼِشررت ا٢ضض اـكرربٖ أضن ر ً
بلقم ً تػفًِ اشطّح .ثم ا ٙرب مكور رب إر ُ ٙار ٙرب اؾلمْر رب
اشفم ُهْررٖ ُ ر ز مررى هررعح مررى اشطا ر و ُ ر زرب ا٢ضض كل ر
ك هررت توررفج اشررصضٕ ٗ اشكررْف ُاشقلررح ٗ اشؿررف  .ٙكررا ًررصا
ضأّفٍ موص ففحت ْ لٗ اؿْ ٕ ُشكو أبرساً مل أض اشقطّرٖ
ٗ مثرررا ًرررصَ اشػر ر ٖ ٗ أُاخرررط اشلْرررا ٠ .برررس أي تلرررك اشوجلرررٖ
اشكبريٕ اشعض  ٙإفًِجٖ ًٓ للٖ اشكبح .اشػل  ٙتبسُ أ طب
ىلٍ ا٢ضض ٗ مثررا ًررصَ اشػ ر ٖ بْررا اشفجررط ُاشبلررس ّلفٌرر
نررررِ ٙب ًررررت هملررررٌ كأهٌرر ر مملقررررٖ بررررٌ اشػررررل ُ ٙا٢ضض.
ُتصكطرب ُأه أ ض مٖ اشطما اشيت تفكا برٌ بْرت ُز اشرطّؼ
ُبْرررت ارررسٔ تلرررك اشكرررِضٕ اشررريت ضهٌر ر مكرررطفٗ غرررمْس
تررصكطتٌ برروفؼ ىلحػ ر ؽ اـجررا اشررصٔ ا رتاهررٓ حررٌ همررت
مو د ٕ ُز اشطّؼ مع ظُافٍ .فدصاي بْه ُاي مففِحف ي.
ُُقررلت وررس بْررت اررسٔ فػررلمفٍ ّفلررِ أُضازَ اغررفمسازاً
شكرر ٕ١اشكرربح .أّ ٠و ر ن أبررساً؟ قررِرب اررسٔ ّكررا ك ر ي خررط
قِرب أهمٍ با أي أه ن ُأُو قِرب أهمٍ حٌ أغفْقًُِ .ٜ
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لررٗ ًررصَ اؿ ر و  ٠أزضٔ كررم مررى اشػرروٌ كأهررٍ ؾررٓ ٙث بررت
ُغرر٘ رر مل مفحررطا ُأحػػررت فجررإٔ بطُحررٓ توررفمـ كلرر
ورررسث أحْ هر ر ً ىلثرررط ىلضًر ر ب طِّرررا ُقرررف شًر ر ُتبدرررطرب
ا٢فك ض اشػِزا ٙاشيت أث ضً حسّث مكطفٗ غمْس .اشبلس ا٤ي
شْؼ مملق ً برٌ اشػرل ُ ٙا٢ضض ُشكورٍ ث برت اشبْرِرب ث بفرٖ؟
ُاشؿجط ؾجط ُاشػل  ٙق فْٖ ُشكوٌ بمْسًٕ .ا كر ي مرى
احملفلرررا أي ورررسث شرررٓ مر ر حرررسث ٕكرررطفٗ غرررمْس؟ ر ر و ىلهرررٍ
أكصُبرٖ؟ فٌررا أهر أّهر ً أكصُبررٖ؟ ىلهر مرى ًور  .أشْػررت ًررصَ
حقْقٖ ك فْٖ؟ شقس ؿت أّهر ً ممٌرم ُشكرو ؿرت ممٌرم
لررٗ اشػررطح  ٠أحرربٌم ُ ٠أكررطًٌم .كوررت أطررِٔ نررلِ ٓ
لررٗ ًررصَ اشقطّررٖ اشكررغريٕ أضاً ر بمررٌ خْ ر شٓ أّول ر اشففررت.
أحْ ه ً ٗ أؾٌط اشكْف ٗ شوسي ىلثط ًطلٖ مطط كورت أؾرم
ضاٚحفٌ  ٗ .ؿ ٛرب خ طفٖ بْا مغْب اشؿلؼ كوت أضاًر .
ٗ أخطّ ر رب اشلْررا ك هررت ا٢قررِارب ا٢اوبْررٖ تكررا ىلٍ أشهررٓ
كأهٌر أقررِارب أًلرٓ ًور  .أهر  ٠برس مررى ًرصَ اشطْررِض اشرريت ٠
تمْـ ىل ٗ ٠بقمٖ ُاحسٕ مى اشم مل .قحْح أه زضغت اشؿمط
بْس أي ًصا ّ ٠م ؾْ ً ٛك ي مى إلكى أي أزضؽ اهلوسغرٖ
أُ اشعضا ررٖ أُ اشطررب .كلررٌ ُغرر ٚا شكػررب اشمررْـ .اشِارررَِ
ًو ا كوت أؽْلرٌ لحْرٖ أُ غرِزا ٙففبرسُ ُاًِر ً شقرِن
أ طفٌمً .و ا مثا ًو شْؼ أحػى ُ ٠أغِأ.
63

ُشكو مى ًو كل أي اشودلٖ اشق ٚلرٖ ٗ فور  ٙزاضهر
هبفرررت ٗ زاضهر ر ُمل توبرررت ٗ زاض دريًر ر ُ .كرررِهٌم ار ر ُٞا ىلٍ
زّ ضهر ر  ٠أزضٔ ٕر ر شا ًرررا ممورررٗ ششرررك أهور ر هػرررلم ح نرررطه
ُمػفقبلو أهٌم غْدطاِي مى ب١زه ىلي ا ً١أُ ا ً١كل
خرررط رررِن كرررثريُي ر ر اشفر ر ضّذ مرررى بررر١ز كرررثريٕ .غررركك
اؿسّررررس ُاشبررررِاخط ُإػفؿررررفْ رب ُإكرر ر هع ُإررررساضؽ
غرررفكِي شور ر ُغررروفحسث شغرررفٌم زُي ىلحػر ر ؽ ب شرررصهب ُ٠
ىلحػ ر ؽ ب ؾلْررا .غرروكِي كلرر مررى ررِن ر زِّي ُىلشا
كو أك شّب فوحى أك شّب مى قوع أهفػو .
مثا ًصَ ا٢فك ض أُقلف ىلٍ فطاؾرٓ ُقر حبف بمرس
ششك ىلٍ اـططِن حْث تػللت للٓ ٗ مكلحٖ إم ض  .م رب
مكررطفٗ غررمْس موررص ر مٌ ُشكررو مر أففررأ أ بلررٍ مررى حررٌ
٤خط .شقس ؿت ٔػرٖ ُ ؿرطّى مر ً ُأهر مل أهرع برٍ ُمل
أضَ .ثم ًكصا فجإٔ أاسَ ٗ مك ي ِّ ٠اس فٍْ أمث شٍ.
ُىلشا َكرررطفٗ غرررمْس ضدرررم ىلضازترررٓ ارررع ٙمرررى رر ٕٓ
فكطٕ ٗ شً طْف ّ ٠طّرس أي ّهرٓ ٗ حر و غربْلٍُ .ىلشا
ىلحػ ؽ بمْس ب ـِ بأهٍ مى اؾ ٚع أ ٠تكِي اشبػ طٖ ًٓ
كا ؾٓ .ٙمكطفٗ غمْس و ىلي ارسٔ ّمرط اشػرط .اشؿرجطٕ
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تولِ ببػ طٖ ُارسا ر ف ُغرْلِرب ببػر طًٖ .كرصا .شكرى
ًرررب أهرررٍ كر ر ي ّػررردط مرررى بػر ر طيت؟ ٗ ضحلرررٖ ب شقطر ر ض برررٌ
اـططِن ُا٢بْض ك ي ممٓ ٗ هفؼ اشقلطٕ مِٚف مفق س.
حٌ ؼطا اشقطر ض مرى كِغريت كر ي اؿرسّث رس ُقرا بور
ىلٍ أّ ر ن زضاغررفٍ ُ .للررت موررٍ أي ررسزاً مررى ضٞغ ر ُ ٗ ٓٚظاضٕ
إم ض ك هِا مم قطٍّ ٗ إسضغٖ ُبمهٌم ك ي ّعاملٍ ٗ
هفؼ اشفكاُ .مهرٗ اشطارا ّرصكط أي ف١هر ً ٗ ُظاضٕ اشعضا رٖ
ك ر ي ظمْلررٍ ُإٌوررسؽ ف١ه ر ً ك ر ي ٗ اشفكررا اشررصٔ أم مررٍ
ُف١ه ً اشف اط اشصٔ ادفورٗ أّر ن اؿرطب كر ي مرى أبلرس خلر
ا ٗ فكلٌم ُاؾطاح اشؿٌري ف١ه ً ك ي أحػى او ح أّرى
ٗ إسضغررٖ كلررٌ أّ ر مٌمُ .فجررإٔ ضأّررت ُاررٍ اشطاررا ّهررٓٙ
ُ ْوٍْ تللم ي ُ و ٗ قِرب مفحلؼ موفمال "دطّبٖ تكرِض
أهر هػررْت أهبررغ تللْررص ٗ فكررلو ُمل ىطررط لررٗ بر شٓ موررص
تطا إسضغٖ ا٤ي فق٘ تصكطتٍ همم مكطفٗ غمْس".
مررطٕ أخرررط٘ ششرررك ا٦حػرر ؽ برررأي ا٢ؾرررْ  ٙاشم زّرررٖ أمرر ن
ْوْررك تكرربح دررري زّررٖ .ضأّررت ه فررصٕ اشقلررطٕ ُب بٌر ّلفقْر ي
ُخْا شٓ أي اشهِ ٙإومكؼ لرٗ هٛر ضٕ اشطارا ٗ ؿٛرٖ ٠
تعّس ى ططفرٖ اشمرٌ ّفرًِج تًِجر ً خ طفر ً كأهرٍ رؼ ٗ
ضابمرررٖ اشوٌر ر ض٠ُ .برررس أي اشرررسهْ ٗ تلرررك اشلحٛرررٖ برررسرب كفلفرررٖ
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ب شوػرربٖ شللررأمِض إفق ررس أّهر ً ىلش أي ػطبررٖ ك ملررٖ ك هررت
خ ض ُ ٍْ أقبحت فجإٔ ٗ مفو ُو اشْس .حٌ ضأّت ُاٌرٍ أُو
مرررطٕ رررسضرب أهرررٍ ٗ موفكرررف اشػرررفٌُ .أهٛرررط ىلشْرررٍ ا٤ي ًُرررِ
ّ ٠ ١عّرس ِّمر ً
ّػفططز ٗ غرطز شكطّ ترٍ اشبمْرسٕ فرأض٘ ضار ً
ُاحساً ى ا٢ضبمٌ.
"همم مكطفٗ غمْس ك ي أهبغ تللْص ٗ أّ مو  .كور ٗ
فكا ُاحس .ك ي هلؼ ٗ اشكرف اشرصٔ أمر ن قرفو مب ؾرطٕ.
ه حْٖ اشْػ ض ّ .شلغطابٖ كْرف مل ىطرط لرٗ بر شٓ برا ا٤ي
مررع أهررٍ ك ر ي ممجررعٕ ٗ ششررك اشِ ررت؟ ك ر ي أؾررٌط ط شررب ٗ
كلْٖ دطزُي أؾٌط مرى أ هر  ٙاشفرْم شكرطٕ اشقرسن ُضٞغر ٙ
اشساخلْ رب ُاـطب  ٗ ٙاشلْ شٓ ا٢زبْرٖ ُاشكفر ب ٗ اطاٚرس
اؿ ُ ٘ٚإلثلٌ اشصاٚمٓ اشكْت ٗ فطب اشسضام  .مل ّكى شٍ
هؿ  ٙمى ًرصا اشقبْرا ىلط ١ر ً .كر ي مومرع ًُ ٠مفم شْر ً ّقهرٓ
أُ ر ر رب فطادرررٍ ُحرررسَ ىلمر ر ٗ اشقرررطا ٕٙأُ ٗ إؿرررٓ مػر ر ف رب
طِّلٖ .كو ْْم ً زاخلٌْ تلك ا ّ٢ن ٗ كلْرٖ درطزُي حفرٗ
أبو  ٙاشم قلٖ إثلثٖ .ك ي ه بغٖ ٗ كا ؾٓ ٙمل ِّاس ؾرٓٙ
ّػفمكٓ لٗ شًوٍ اشمجْب .ك ي إسضغِي ّكللِهور بلٌجرٖ
ُّكللِهٍ ًِ بلٌجٖ أخط٘ .خكِق ً مسضغِ اشلغٖ ا٦للْعّٖ
ك هِا كأِ ّلقِي اشسضؽ شٍ ُحسَ زُي بقْٖ اشف١مْص".
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ُقرلت اشطاررا بطًرٖ فأحػػررت بطدبرٖ ؾررسّسٕ أي أ ررِو
ىله أ ط مكطفٗ غمْس ُىلي اشٛطُ أشقت بٓ ٗ ططّقٍ
فقل لٓ شارب شْلٖ مٛللٖ ٛٚرٖ كرٖ حْ ترٍ ُىلهرٍ هرٗ
خط أّ مٍ ٗ طّٖ مغلِضٕ اشصكط وس موحوٗ اشوْا ُىلهٍ م رب
دط ً ُضَ اهفح ضاً ُامل أه زُي غ ٚط اشور ؽ ُقرْ ً لرٗ
ُشسّررٍ .شكررو مل أ ررا ؾررْ ً ٛىلِ ر إررأمِض إفق ررس ًررِ اشررصٔ
اغفططزل
طررع مكررطفٗ غررمْس مطحلررٖ اشفملررْم ٗ اشػررِزاي فررعاً رررر
كر ي ب شفمررا كأهررٍ ّػر ب اشررعمىُ .بْولر ٚللور مررى بمررسَ ٗ
كلْٖ دطزُي أضغا ًِ ٗ بمثٖ ىلٍ اشق ًطٕ ُبمرسً ىلٍ شورسي.
كررر ي أُو غررررِزاهٓ ّطغررررا ٗ بمثررررٖ ىلٍ اـررر ض  .كررر ي ابررررى
ا٦هكلْررع إررسشاُ .كو ر ْْم ر ً مػررسَ ُهفِ ررع أي ّكررري شررٍ
ؾررأي ٛررْم .مررى كو ر هوط ر اشكلل ر رب ا٦هكلْعّررٖ كأهٌ ر
كلل ر رب طبْررٖ ٠ .هػررفطْع أي هػرركى حررطفٌ مفف ر شٌْ .أم ر
مكطفٗ غرمْس فقرس كر ي ّمرِ فلرٍ ُّر٘ ؾرففٍْ ُؽرط
اشكلل ر رب مررى فلررٍ كل ر ؽررط مررى أ ررِاَ أًلررٌ  .ك ر ي ششررك
ّلٟهرر دْٛرر ً ُىل ج برر ً ٗ اشِ رررت هفػرررٍُ .كورر هطلرر لْرررٍ
غلرررْ٘ مرررى ا ٦جر ر ب ُاؿقرررس "ا٦هكلْرررعٔ ا٢غرررِز" ُ .لرررٗ
أّ مو ك هت اشلغٖ ا٦هكلْعّٖ ًرٓ مففر ح إػرفقبا ررر  ٠تقرِن
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٢حررس ٚلررٖ بررسُهٌ  .كلْررٖ دررطزُي ك هررت مسضغررٖ ابفساْٚررٖ.
كر ر هِا ّمطِهٌر ر مرررى اشملرررم مر ر ّكفرررٓ فقررر٘ ٕرررا ٙاشِٚر ر ٚف
اؿكِمْررٖ اشكررغط٘ رررر أُو م ر ؽطاررت اؾررفغلت ق غررب ً ٗ
مطكررع اشف ؾرررطُ .بمررس اٌرررس اٌْرررس بلررِا أي أالرررؼ ٠مفحرر ي
ا٦زاضٕ ُ .هْت ث١ثٌ م ً ه ٚب مأمِض .تكرِض ُ برا أي أحر و
لررٗ إم ر ف بم ر مٌ اثرروٌ فقرر٘ ض ْررت مررأمِضاً .ك ر ي مفررفـ
إطكررع ا٦هكلْررعٔ ىلهلرر ً تكرررط ٗ ض مررٖ أكرر مررى اؾرررعض
اش ّط هْرررٖ كلرررٌ ّػررركى ٗ كرررط طِّرررا رررطّض ٖلرررِٙ
ب ـسن ُق  ٙب ؾوسُ .ك هِا ّفكطفِي ك ٤هلّٖ .ػردطُهو
مى إِٚفٌ اشكغ ض أُ٠ز اشبلس ؾلب اشمِاٚس ُّفصمط اشو ؽ
موررر ر ُّؿررررركِي ىلٍ إفرررررفـ ا٦هكلْرررررعُٔ .كررر ر ي إفرررررفـ
ا٦هكلْررعٔ طبم ر ً ًررِ اشررصٔ ّغفررط ُّررطحمً .كررصا دطغررِا ٗ
لِب اشو ؽ بغهو مرى أبور  ٙاشبلرس ُحربٌم ًرم إػرفملطُي
اشررسخُ .ٙ١تأكررس مررى ك١مررٓ ًررصا ّ ر ب ر  .أمل تػررفقا اشبلررس
ا٤ي؟ أمل هكبح أحطاضاً ٗ ب١زه ؟ تأكرس أهٌرم احفهروِا أضشاو
اشو ر ؽ .أضشاو اشو ر ؽ ًررم اشررصّى تبررِأُا إطاكررع اشهرردلٖ أّ ر ن
ا٦هكلْررع .كو ر ُاثقررٌ أي مكررطفٗ غررمْس غْكررري شررٍ ؾررأي
ّصكط .ك ي أبرَِ مرى اشمب ّرسٕ اشقبْلرٖ اشريت تمرْـ برٌ مكرط
ُاشػررِزاي .ىلهٌررم اشررصّى ًطبررِا غرر١طٌ ب ؾر مررى أغررط اـلْفررٖ
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بس ا اشفم ّؿرٓ ثرم بمرس ششرك للرِا ضُازًا ؾرْـ كفؿروط
حٌ اغفم ز ففح اشػِزاي.
ُّقر ر و ىلي أمرررٍ ك هرررت ض ْقر ر ً مرررى اؾورررِب مرررى ب ٚرررا
اشعاهسٔ أُ اشب ضّ ا أ لم .اشور ؽ اشرصّى شرْؼ هلرم أقرا ًرم
اشصّى تبِأُا أ لٗ إطاتب أّ ن ا٦هكلْع".
ُك ي إأمِض إفق س ّغ٘ ٗ هِن مطّح حٌ مط اشقط ض
لررٗ خررعاي غررو ض اـررعاي اشررصٔ بو ر َ ا٦هكلْررع ر ن 0926
مفجٌ ً دطب ً ىلٍ ا٢بْض لٗ خ٘ حسّرسٔ ُحْرس ٖفرس ر
اشكحطا ٙكأهٍ اػط مرى اؿبر و برٌ اربلٌ ؾطغرٌ بْوٌلر
ًررِٕ غررحْقٖ شررْؼ هل ر ررطاض .مػرركٌ مك رطفٗ غررمْس .ك ر ي
مفطُن ً أي ّكِي شٍ ؾأي َق ّْؼ إففؿٌ ُإر مريُ .شكورٍ
مل هس حفٗ اً ّطّح اػسَ ٗ ًصا اشقطط إلفس ملِْي مْا
مطبرررعُ .ترررصكطرب مر ر شرررٍ ىلي اشق نرررٓ برررا أي ّكرررسض لْرررٍ
اؿكم ٗ اُ٢شس بْلٓ و شٍل "ىلهك ّ مػرت مكرطفٗ غرمْس
ضدم تفِ ك اشمللرٓ ضارا دريب .ىلي ٗ تكِّورك اشطُحرٓ بقمرٖ
مٛللٖ شرصشك فينهرك رس برسزرب أهبرا ط رٖ ّوحٌر ا شلور ؽل
ط رررٖ اؿرررب"ُ .ترررصكطرب أّهرر ً أهرر حرررٌ خطارررت مرررى بْرررت
مكطفٗ غمْس تلك اشلْلٖ ك ي اشقلط إ ح س اضتفع مقساض
69

مٖ اشطاا ٗ ا٢ف اشؿرط ٓ ُأهر لرت ٗ هفػرٓ ىلي اشقلرط
مقلم ا ٚ٢فط  ٠أزضٔ ٕ شا خْا شٓ أي اشقلط مقلم ا ٚ٢فط؟.
ُٗ اـططررِن أّه ر ً ررطض شررٓ طْررف مكررطفٗ غررمْس
بمرس قر زثيت مررع إرأمِض إفق ررس بأ را مرى ؾررٌط كأهرٍ اررى
أطل ر مررى غررجوٍ غررْٛا بمررس ششررك ِّغررِؽ ٗ شاي اشبؿررط
شْقررِو م ر شا؟  ٠أزضٔ .كو ر ٗ بْررت ؾ ر ب غررِزاهٓ و نررط ٗ
اؾ ممٖ كور أهر ًُرِ ظمر ٙ١زضاغرٖ ٗ ىلهكلررتاُ .كر ي برٌ
اؿ نرررطّى ضارررا ىلهكلْرررعٔ ّملرررا ٗ ُظاضٕ إ شْرررُٖ .قرررا بور ر
اؿسّث ىلٍ مِنِع اشعُا إدفلُ٘ .ؼِو اؿسّث مى هق ف
لِمٓ ىلٍ ك١ن ى ح ٠رب قسزٕ .ثم مى ًم إفعُارِي مرى
أُضُبْر ر رب؟ ثرررم مرررى ىلهكلْعّر ر رب؟ مرررى ًرررِ أُو غرررِزاهٓ ترررعُ
ىلهكلْعّررٖ؟ فرر١ي؟  ٠فرر١ي؟ ُ .٠فجررإٔ ..مكررطفٗ غررمْس .هل ر
اشؿ ب احمل نط ٗ اؾ ممٖ ُ لٗ ُاٌرٍ ىلحػر ؽ اشفرطح شاترٍ
اشررصٔ حملفررٍ لررٗ ُاررٍ إررأمِض إفق ررسُ .مهررٗ اشؿر ب ّقررِو
ؼت ه  ٙاـططرِن إطقرمٖ بر شوجِن ٗ أُاٚرا فكرا اشؿرف ٙل
"مكررطفٗ غررمْس ك ر ي أُو غررِزاهٓ تررعُ ىلهكلْعّررٖ بررا ىلهررٍ
ك ي أُو غِزاهٓ تعُ أُضُبْٖ ىلط .ً ١أٚى أهكم مل تػلمِا
بررٍ فقررس هررعح مررى ظمررى تررعُ ٗ ىلهكلرررتا ُػرروؼ ب ؾوػررْٖ
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ا٦هكلْعّٖ .دطّب أي أحرسًا ًور ّ ٠رصكطَ مرع أهرٍ ر ن برسُض
خطري ٗ مٟامطارب ا٦هكلْع ٗ اشػِزاي ٗ أُاخرط اشث١ثْور رب.
أهررررٍ مررررى أخلررررل أ ررررِاهٌم ُ .ررررس اغررررفدسمفٍ ُظاضٕ اـ ضاْررررٖ
اش ّط هْررٖ ٗ غررف ضارب مطّبررٖ ٗ اشؿررطب اُ٢غررُ٘ .ك ر ي مررى
غرركطترئ إررُٟط اشررصٔ اهمقررس ٗ شوررسي غرروٖ  .0936أهررٍ ا٤ي
ملِْهري ُّمْـ ك شلِضزارب ٗ اشطّف ا٦هكلْعٔ".
"ُهمت هفػٓ أ ِو زُي ُ ٓ بكِرب مػلِعل مكطفٗ
غررمْس تررطا بمررس مِتررٍ غررفٖ أفسهررٖ ُثرر١ث بقررطارب ُثررِضًا
ُٓر ر ضّى ُىلحرررس٘ ؿرررطٕ ورررعًا ُٔرررؼ همجر ر رب ُث١ثرررٌ
نلٖ ُث١ث ً ُ ؿطّى ؾجطٕ بٌ غرو٘ ُطلرح ُحرطاظ ُٔػر ً
ُ ؿرررطّى ؾرررجطٕ شْلرررِي ُمثلرررٌ بطتقر ر و ُتػرررمٖ أضازب لرررح
ُتػررمٖ شضٕ ُبْف ر ً مكِهر ً مررى ٔررؼ دررط ُزّررِاي ُدطفررٖ
ُاحررسٕ مررى اشطررِب آ٢ررط مػررفطْلٖ اشؿرركا شارب هِافررص
خهررطا ٙغررقفٌ شررْؼ مػررطح ً كبقْررٖ اشغررط ُشكوررٍ مثلررث
كٌٛررط اشثررِض ُتػررملُ ٖٛغرربمٖ ُث١ثررٌ اوٌْ ر ً ُث١ثررٖ ررطُف
ُٔػٖ م١شْم هقساً".
ٗ ؿٛررٖ  ٠تعّررس ررى مقررساض مر ّؿررْا اشر ب ثررم ىففررٓ
ضأّرررت ٗ رررْ اشؿرر ب اؾرر شؼ برر شيت ؾرررمِضاً ُانرررح ً حْرر ً
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مللِغ ً ب شص ط ضأّفٍ ٗ اتػ ع حسب اشمْوٌ ُاضتم ف اؾفى
ُاضؽ  ٙشلفرك ا٢غرفا .ىلشا مل ّكرى خ ٚفر ً فللر شا غرأش ًرصا
اشػٟاول "ًا أهت ابوٍ؟".
غررأش ًكررصا زُي أي ّررسضٔ ًررِ ا٤خررط ٕ ر شا هط ر بٌررصَ
اشكلل رب اشرث١ث ًُرِ ّملرم ُر ن اشملرم مرى أهر  .ىلهرٍ مل ّكرى
ظمْلٓ ٗ اشسضاغٖ شكوو كو ٗ ىلللرتا ٗ ُ ت ُاحس ُ س
ْمفور مو غررب رب ررسٕ ُؾررطبو اشرربريٕ أكثررط مررى مررطٕ مم ر ً ٗ
ح هررر رب ه ّفػررر ز ً .كرررصا ٗ ؿٛررررٖ خررر ض حررررسُز اشعمررر ي
ُإكر ي تبررسُ شررٍ ا٢ؾررْ ً ٙررِ ا٤خررط دررري حقْقْررّٖ .بررسُ شررٍ
كا ؾٓ ٙقفل ًِ .ً١أّه ً رس ّكرِي ابرى مكرطفٗ غرمْس
أُ أخ َ أُ ابى لٍ .اشم مل ٗ تلك اشلح ٖٛاشقكريٕ َقساض م
ّطط افرى اشمرٌ احفلر ٠رب  ٠حكرط هلر كرأي زن ُحرِاٙ
غقط شفًِل مى اؾوٖ.
كرررا تلرررك ا٠حفلر ر ٠رب اغرررفقطرب لرررٗ حر ر و ُاحرررس حرررٌ
نرررحكت ُ ر ر ز اشمر ر مل كلر ر كر ر ي أؾد قر ر ً شُٔ ُارررَِ
ممطُفررٖ ُأهر  ٙممطُفررٖ ُمٌررى ممطُفررٖ ؼررت هر  ٙاـططررِن
إطقمٖ ب شوجِن أُاٚا فكا اشؿف  .ٙنحك ًِ ا٤خط ُ ول "ّ
شٓ مى فوِي طبمر ً أهرت شػرت ابرى مكرطفٗ غرمْس ُ ٠طّبرٍ
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ُأهت مل تػلع بٍ مى با ٗ حْ ترك ىلهر هػرْت أهكرم ممؿرط
اشؿمطا ٙشكم غطح رب ُؾطح رب".
ُفكطرب ٗ ؾٓ ٙمى إطاضٕ أه ٗ ظ م اشو ؽ ؾ ط ررر
غِا ٙأضزرب أُ مل أضز ٢ه هْت ث١ثٖ أ رِان أهقرب ٗ حْر ٕ
ؾرر ر ط مغلررررِض مررررى ؾررررمطا ٙا٦هكلْررررع ُ ررررسرب ٢زضؽ ا٢زب
اؾرر ًلٓ ٗ إررساضؽ اشث هِّررٖ بررا أي ّط ررِهٓ مففؿرر ً شلفملررْم
ا٠بفسا.ٓٚ
ًُو تسخا اشطاا ا٦للْرعٔ ُ ر و ىلهرٍ ّ ٠رسضٔ قرحٖ مر
ْا ى اشسُض اشصٔ شمبٍ مكطفٗ غمْس ٗ مرٟامطارب اشػْ غرٖ
ا٦هكلْعّرررٖ ٗ اشػرررِزاي .اشرررصٔ ّمللرررٍ أي مكرررطفٗ غرررمْس مل
ّكى ا فك زّ ً ّطكى ىلشٍْل "ىلهر رطأرب بمرض مر كفرب لر
أهرر َ ا فكرر ز ا٠غرررفمل ض" .اشكرررفٖ اشغ شبرررٖ لرررٗ كف ب ترررٍ أي
ىلحكرر ر  ْٚتٍ مل ّكررررى ِّثرر ر بٌرر ر  .كرر ر ي ّوفلررررٓ ىلٍ مسضغررررٖ
ا ٠فك زٌّ اشف بْ هٌْ اشصّى ىففِي ُضا ٙغف ض اشفملْم ًطُب ً
مرررى مِااٌرررٖ اؿقر ر  ٚإس لرررٖ ب ٢ض ر ر ن .اشمساشرررٖ إػر ر ُإ
ا٠ؾررررتاكْٖ ..فرررطز كللر ر رب .ضارررا ا ٠فكر ر ز شرررْؼ ك تبر ر ً
كفؿ ر ضشع زكوررع ُ ٠غْ غررْ ً كطُظفلررت .ىلهررٍ أزإ شررٖ ٠
ْلرررٖ هلرر برررسُي اؿقرر ُ ٚا٢ض رر ن ُا٦حكرر  ْٚرب .أ كرررٗ مرر
ّػفطْع أي ّفملٍ ًِ أي وسز اشم ٖ ١بٌ حقْقرٖ ُأخرط٘ برٌ
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ض ررم ُ خررط .أمر أي ػمررا ا٢ض ر ن تقررِو ؾررْ ً ٛزُي خررط فررصشك
ؾأي اؿك ن ُضا و اشػْ غٖ .اشسهْ شْػت ٗ ح اٖ ىلٍ معّس
مى ضا و اشػْ غٖ ٠ .مكطفٗ غرمْس ًرصا مل ّكرى ا فكر زّ ً
ِّث بٍ"ُ .غأشفٍ ىلي ك ي س با مكطفٗ غمْس.
" .٠ىله مل أ بلٍ .كر ي رس ترطا أكػرفِضز بلرٓ َرسٕ
شكو همت هفف ً ًو ًُو اٌّٛ .ط أهٍ كر ي ظّرط هػر  ٙخلر
شوفػرٍ أغررطِضٕ مررى هرِع مر  .اشطاررا ا٢غرِز اشِغررْم إررسشا ٗ
اُ٢غ ر  ٙاشبًِْلْررٖ .ك ر ي كل ر ّبررسُ ُااٌررٖ ّمطنررٌ أفررطاز
اشطبقرررٖ ا٢ضغرررفقطاطْٖ اشرررصّى كررر هِا ٗ اشمؿرررطّو رب ُأُاٚرررا
اشث١ثْور رب ّفٛر ًطُي بر شفحطضُّ .قر و ىلهررٍ كر ي قررسّق ً شلررِضز
فررر١ي ُشرررِضز ررر١يُ .كر ر ي أّهر ر ً مرررى ا٢ثريّرررى ورررس اشْػر ر ض
ا٦هكلْعٔ .ششك مى غِ ٙح٢ ٍٛهٍ ّق و ىلهرٍ كر ي شكْر ً٠ .
ِّاس لٗ ُاٍ ا٢ضض أغِأ مى ا ٠فك زٌّ اشْػر ضٌّ حفرٗ
موكبٍ ا٢ك زّٓ رر  ٠أزضٔ ُ م ً م شا كر ي ررر ىْرا ىلشرٓ أهرٍ
حكررا لْررٍ ٢غررب ب مررى ًررصا اشوررِع .كررأهٌم أضازُا أي ّقِشررِال
أهٛطُا كم مى مفػ قِي ُمفحطضُي ًصا اشطارا ا٦فطّقرٓ
كأهٍ ُاحس مو أهٍ تعُ ابوفو ُّملا ممو لٗ سن إػر ُإ
ًصا اشورِع مرى اُ٢ضبرٌْ ّ ٠قرا ؾرطًا شرِ ترسضُي رى اجملر هٌ
اشرررصّى ّٟمورررِي بففرررِب اشطارررا ا٢برررْض ٗ اورررِبٓ ىلفطّقْرر ُٗ
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اشِّ٠ر رب اؾوِبْررٖ ٗ اشِّ٠ر رب إفحررسٕ .هفررؼ اشط ررٖ اشم طفْررٖ
إفططفررٖ تفجررٍ ىلٍ أ كررٗ اشررْلٌ أُ أ كررٗ اشْػ ر ض شررِ أهررٍ
فق٘ تفطب شلملم شِاس أقرس  ٙحقْقرٌْ مرى ْْرع ا٢اور ؽ
ُشكوفم س همفم بٍ ًو  .ك ي طم ً غْمِز ُّوفع بمللٍ ًرصا
اشبلرررس اشرررصٔ ترررفحكم فْرررٍ اـطافر ر ربً .ر ر أهرررفم ا٤ي تٟمورررِي
غطافر ر رب مرررى هرررِع اسّرررس .خطافرررٖ اشفكررروْع خطافرررٖ اشفرررأمْم
اشِحررسٕ اشمطبْررٖ خطافررٖ اشِحررسٕ ا٦فطّقْررٖ .ىلهكررم ك ٢طف ر و
تٟموررِي أي ٗ اررِ ا٢ضض كوررعاً غفحكررلِي لْررٍ َمجررعٕ
ُغفحلِي ْْع مؿ كلكم ُتقْلِي فطزُغ ً .أًُر ن .أحر١ن
ّقٛرٖ .رى ططّر اؿقر ُ ٚا٢ض ر ن ُا٦حكر  ْٚرب ّكررى أي
تقبلرررِا ُا مكرررم ُتفم ّؿرررِا ممرررٍ ُؼر ر ُشِا اشفغرررْري ٗ حرررسُز
ط تكم.
ُ س ك ي بِغع ضاا مثا مكطفٗ غمْس أي ّلمب زُضاً ٠
بأؽ بٍ ٗ ًصا اشػبْا ُشرِ أهرٍ مل ّفحرِو ىلٍ مٌرط برٌ ّرسٔ
حفوٖ مى ا٦هكلْع إمفًٌِ".
ُبْول ر ابوررط٘ موكررِض ّفوررس ضا ٙضتؿ ر ضز أخلررسرب أه ر ىلٍ
أفك ضٔ م اسُ٘ اشوق ف؟ ًصا اشطارا ررر ضتؿر ضز ررر ًرِ ا٤خرط
مفمكررب .كررا أحررس مفمكررب بططّقررٖ أُ بررأخط٘ .شملو ر هررٟمى
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ب ـطاف رب اشيت شكطً ُشكوٍ ّٟمى غطافٖ اسّسٕ خطافٖ
كرررطّٖ ًرررٓ خطافرررٖ ا٦حكر ر  ْٚرب .مر ر زمور ر غررروٟمى ب شرررٍ
فلررْكى ىلهلر ً ر زضاً لررٗ كررا ؾررٓ .ٙأمر ا٦حكر  ْٚرب اشطاررا
ا٢بْض جملطز أهٍ حكلو ٗ حقبٖ مى ت ضىو غرْٛا أمرساً
طِّ ً١وؼ مِه بينحػ ؽ ا٠حفق ض اشصٔ وػرٍ اشقرِٔ ػر َ
اشهمْف" .مكطفٗ غمْس و هلمل "ىله اٛفكم د ظّ ً .بر ضٕ
مْلررِ زضامْررٖ ُ ٠ؾررك .شكررى فْررٌٛم ًررم أّهرر ً مل ّكررى
مأغر ٕ كلر هكرِض مرى ُ ٠هملرٖ كلر ّكرِضُي ًرم .كر ي
لر ً١مْلِزضامْر ً غررْفحِو مررع مررطُض اشررعمى ىلٍ خطافررٖ ٛلررٗ
ُهمررررت موكررررِض ّقررررِو شطتؿررر ضزل "شقررررس هقلررررفم ىلشْوررر مررررطض
ا فكرر ر زكم اشطأهرر ر شٓ .مرر ر شا أ طْفلِهرر ر دررررري حفوررررٖ مررررى
اشؿرررطك رب ا٠غرررفمل ضّٖ هعفرررت زم ٙهر ر ُمر ر ترررعاو؟" ُ ر ر و شرررٍ
ضتؿ ضزل "كا ًصا ّسو لٗ أهكم  ٠تػفطْمِي اؿْ ٕ بسُهو .
كوررفم تؿرركِي مررى ا٠غررفمل ض ُٕ ر خطاو ر خلقررفم أغررطِضٕ
ا٠غفمل ض إػفرتّ .بسُ أي ُاِزه بؿركا ُانرح أُ مػرفرت
نررطُضٔ شكررم ك ٕ ر ُ ٙاهلررِاُ ."ٙمل ّكِه ر د نرربٌ .ك ه ر
ّقِ٠ي ك١م ً مثا ًصا ُّهحك ي لٗ مطمٗ حجط مرى خر٘
ا٠غفِا ٙتفكا بْوٌل ًِٕ ت ضىْٖ شْؼ هل طاض.
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رر  4رر
شكرررى أضارررِ أّ ٠فبر ر زض ىلٍ أشًر ر هكم ّر ر غر ر زتٓ أي
مكطفٗ غمْس أقبح ًِغ ً ّ١ظم ٗ حلٓ ُتطح شٓ .ك هرت
أحْ ه ر ً ُررط أؾررٌط زُي أي ىطررط لررٗ ب ر شٓ أهررٍ م ر رب لررٗ أٔ
ح و دط ً أُ اهفحر ضاً ا ُحرسَ ّملرم ٠ .اشور ؽ ِّترِي
كا ِّنُ .شِ ُ فو هفلمى ٕ شا م رب كا موٌم ُكْف م رب ررر
مر شا وررسث شور مررى ا٢حْر ٙ؟ اشررسهْ تػررري ب خفْ ضهر أُ ضدررم
أهِفو ُ .أه كل ٌّ١اشبؿط أغرري أررحطا عكرم اشمر زٕ ٗ
اشغ شب ٗ فلٖ طِّلٖ تكمس ُتورعو ؼر٘ ُتطحراُ .اؿْر ٕ
ٗ ًصَ اشق فلٖ شْػت كلٌ ؾطاً .أهفم ُ ٠ؾرك ترسضكِي ششرك.
س ّكِي اشػري ؾ ً ب شوٌ ض اشبِازٔ ترتامٗ أم مور كبحرِض
شْؼ هل غ حا .هفكبب ط ًُ .ػرف حلِ ور مرى اشٛلرأُ .هبلرغ
اؿس اشصٔ هٛى أي شْؼ بمرسَ مفقرسن .ثرم تغْرب اشؿرلؼُّ .ر ز
اهلررِاُ .ٙتفررأش مّ١ررٌ اشوجررِن ٗ اشػررل  ٙهطمررم ُهؿررطب حْوٛررص
ُّغر ر مغر ر اشطكرررب .بمهرررو ّكرررلٓ ْ رررٖ ُضا ٙاشؿرررْذ
ُبمهو ّفحل حلق رب ّط كِي ُّغوِي ُّكفقِيُ .فِ و هر ٙ
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زاف ٖٛضخْلُٖ .أحْ ه ً هػطٔ ب شلْا مر طر ب شور اشػرطٔ ُحرٌ
ّرربٌ اـررْ٘ ا٢بررْض مررى اـررْ٘ ا٢غررِز هقررِول " وررس اهررب١
اشكبح ولس اشقِن اشػطٔ".
ُىلشا ك ي اشػرطاب أحْ هر ً ىرس و ُىلشا ك هرت ضغرِمو
احمللِمٖ بفما اؿط ُاشمطـ تغِض أحْ ه ً بأفك ض  ٠أغ ؽ هل
مررى اشكررحٖ فرر ١اررطن .أؾررب ح اشلْررا تفبدررط مررع اشفجررط ُٓررٗ
اشوٌ ر ض ت ر ز مررع هػررْم اشلْرراً .ررا مثررٖ ُغررْلٖ أخررط٘ دررري ًررصَ؟
ًكصا كوت أ هٓ ؾٌطّى كا غوٖ ٗ تلرك اشقطّرٖ اشكرغريٕ
ورس موحورٗ اشوْررا .اشوٌرط بمررس أي كر ي هررطٔ مرى اؾوررِب ىلٍ
اشؿرررل و ّررروح فجرررإٔ ٗ ظاُّرررٖ تكر ر ز تكرررِي مػرررفقْلٖ
ُهرررطٔ مرررى اشغرررطب ىلٍ اشؿرررطب .اجملرررط٘ ًورر مفػرررع ُ لْرر
ُُغرر٘ إر  ٙاررعض قررغريٕ كهررطٕ ؼررِن لٌْر طْررِض بْهر .ٙ
ُ لررٗ اشؿ ر ط ٌٛد ب ر رب كثْفررٖ مررى اشودررا ُغررِا ٓ زاٚررطٕ
ُمكوٖ م  ٙمرى حرٌ ٤خرط .اشطار و قرسُضًم ضّرٖ ّلبػرِي
غررطاُّا طِّلرررٖ ّقطمرررِي أُ ّعض رررِي حرررٌ ُرررط بٌرررم اشبرر خطٕ
كقلمٖ ٚلٖ ُغ٘ اشوْا ّطفمِي م تٌم ُّلفففرِي ىلشٌْر بطًرٖ
ثم ّمِزُي ىلٍ م ك هِا فٍْ .ىلهٌر ُرط لرٗ ًرصا إكر ي ُ رت
اشهحٗ مطٕ ٗ ا٢غبِع ُم تعاو ٗ ١ٚو اشودا إومكػٖ
لٗ إ  ٙبقْٖ تفكػط حٌ ٌّعً إِ اشصٔ ؼسثٍ قطك رب
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اشب خطُٕ .توطل قف ضٕ مبحِحرٖ غْػرلمٌ أًلرٓ ُ ٠ؾرك ٗ
زُضًررم ًُررم ّؿررطبِي ٌررِٕ اشهررحٗ .مررى بمْررس تبررسُ احملطررٖ.
ضقرررْف أبرررْض لْرررٍ طر ر بِض مرررى ؾرررجط اؾلْرررعُ .تللرررح لرررٗ
اشؿر ط ٌٛحطكرٖ ُانررحٖ .بمرض اشور ؽ لررٗ اؿلرط ُبمهررٌم
لٗ ا ٢سان ُ ِاضب ُمطاكرب ؾرطا ْٖ تفحرطا مرى اشؿر طٜ
إق بررا شللحطررٖ .تررسُض اشب ر خطٕ حررِو هفػررٌ شكررٓ  ٠تكررِي
احملطكرر رب ٗ فرررط٘ اشفْرر ض ُّكرررِي ٗ اغرررفقب هل ٌْرررِض
مفِغ٘ مرى اشطار و ُاشوػر  .ٙششرك أبرٓ ُأُشٛرك أ لر مٓ ُأُ٠ز
أ ل مٓ ُ س ضبطِا ٓريًم ٗ ؾجط اؾلْعّ ٠ .فكرا نرب ب
بررْ ُبْرروٌم ًررصَ إررطٕ فأهر ر زن مررى اـططررِن فقرر٘ بمررس
دْبٖ مل ترسن أك ثرط مرى غربمٖ أؾرٌط .ىلهر أضاًرم بمرٌ ُا مْرٖ.
ا١بْبٌم هْٛفٖ ُشكوٌ دري مكِّٖ ُ ل ٚلٌم أكثط بْ ن ً
مى ا١بْبٌم ؾرِاضبٌم تففر ُرب طرِ ُ ً٠كرطاً غرِزاً ُبْ نر ً.
بمهٌم شٍ ؿٗ ُاشصّى شْػرت هلرم ؿرٗ أًللرِا ح ١فٌر  .برٌ
ٓريًررم ٓر ضٕ غررِزا ٙمل أضًر مررى برراّ .وٛررطُي ىلٍ اشبر خطٕ
زُي اكرررتاث ىلش تلقررٓ مطاغررٌْ ُّررعزحم اشو ر ؽ وررس مسخلررٌ .
ىلهٌم ّوفٛطُه ٗ اـ ض ٌّ ٠طُشرِي ٕ ١ر تُّٓ .كر فحِه
١
ُّك فحِي ظُايت لٗ جا ُشكوٌم ّططُي اشطفلٖ ب ً
ّفور ُبِي ٓلررٌ لررٗ أّررسٌّم ضّثلر ؼللور اؿلررري ىلٍ اؿررٓ.
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ًررصا حرر شٓ مورررص كورررت تللْرررصًا ٗ إسضغرررٖ مل أهقطرررع ىلٗ ٠
دْرربيت اشطِّلررٖ تلررك غررب أي حررسثفكم وٌ ر  ُٗ .اشططّ ر ىلٍ
اؿٓ أغرأهلم رى اؿلر ضٕ اشػرِزا ٙفْقرِو أبرٓل "أ طابرٓ درـ
لررك ُأخررص موررٍ ٓ ضتررٍ اشبْهر  ٙاشرريت تمطفٌر ُفِ ٌر ٔػررٖ
اوٌْرر رب أّهرر ً" ٠ُ .أزضٔ أٔ أ لرر مٓ دؿرررٍ ا ٢طابرررٓ حفرررٗ
أهع قِرب لٓ بس اشكطّم ّقِول " لٓ اشط١ب ًصَ أْرا
ٓرر ضٕ ٗ اشبلررس كلررٌ ً .ررصَ اررِاز ُشْػررت ٓرر ضٕ .ىلشا ؾررٛت
ُاررسرب مررى ّمطررْ فٌْ ر ث١ثررٌ اوٌْ ر ً"ُّ .هررحك لررٓ بررس
اشطٓى ُّقِول "ىلشا ك هت ارِازاً فٌرٓ ارِاز ر ط ٠ .خرري ٗ
ٓ ضٕ  ٠تلس"ُ .اغأهلم ى قكِو اشفلط ًرصا اشمر ن ُأهر أ لرم
ىلار بفٌم غرلف ًل " ٠خرري فْرٍ"ّ .قِشررِي ششرك بكرِرب ُاحرس ُكررا
غرروٖ ا٦ا بررٖ هفػررٌ ُأه ر أزضا أي ا٢مررط خرر ١م ر ّع لررِي.
ُِررط ببو ر  ٙمررى اشطررِب آ٢ررط لررٗ نررفٖ اشوْررا ٗ موفكررف
ُ مررٍ ُأغررأهلم وررٍ فْقررِو لررٓ بررس إو ر ي "ؾررفد هٖ .هلررم
حِو ّ ٠ػفطْمِي بو  . ًٙحكِمٖ ك١ن ف ضب".
ُأ ررِو شررٍ ىله ر كوررت ًو ر موررص غرربمٖ أؾررٌط فقرر٘ ُمل
ّكِهررِا ررس بررسُٞا بو  ًٙر بمررس .شكررى ًررصا ّ ٠ررث لررٓ بررس
إو ي فْقِول "كا اشصٔ ّفلحرِي فْرٍ هْٛرِي ىلشْور مرطٕ كرا
ر مٌ أُ ث١ثررٖ ظلر ًريًم ُشررِاضٌّْم ُ٠ففر تٌمّ ..مررْـ فرر١ي
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ُّػق٘ ١ي .كو مطت حٌ أّ ن ا٦هكلْع مرى ًرصَ اشسُؾرٖ".
ُب شفمررا ّرط بور ْررع مررى اشور ؽ ٗ شررِضٔ ررسّم ًُررم ٌّففررِيل
" ر ف اؿررعب اشررِط اشررسّقطاطٓ ا٠ؾرررتاكٓ"ً .ررا ًررٙ٠ٟ
اشو ؽ اشصّى ّطل لٌْم "اشف١حِي" ٗ اشكفب؟ شِ لت ؾسٔ
ىلي اشثِضارب تكوع ب هٍ ُاؿكِم رب تقِن ُتقمرس مرى أالرٍ
 ١كل ر أي حْ ر ٕ مكررطفٗ
شهررحك .اشفكررطٕ تبررسُ ؾ ر شٕ فم ر ً
غررمْس ُمِتررٍ ٗ مك ر ي مثررا ًررصا ّبررسُ ؾررْ ً ٛقررمب ً تكررسّقٍ.
مكطفٗ غمْس ك ي وهط اشكلِارب ٗ إػجس ب هف ٛن ٕ .شا
ك ر ي ّب ر شغ ٗ ُثْررا ششررك اشررسُض إهررحك؟ ًررا ا ر  ٙىلٍ ًررصَ
اشقطّررٖ اشو ْٚررٖ ّطلررب ضاحررٖ اشب ر و؟ شمررا ا٦ا بررٖ ٗ تلررك اشغطفررٖ
إػررفطْلٖ شارب اشوِافررص اـهررطا .ٙمرر شا أتِ ررع؟ ًررا أتِ ررع أي
أاسَ ا شػ ً لٗ كطغٓ ُحسَ ٗ اشٛر١ن؟ أن أتِ رع أي أارسَ
مملق ً مى ض بفٍ عبا ّفسٍ مى اشػقف؟ ُاشطغ شٖ اشيت تطكٌر
ٗ ٚط كفِن ب شؿلع آ٢ط مفٗ كفبٌ ؟.
"ىله أتطا ظُايت ُُشسٔ ُكرا مر شٓ مرى مفر ع اشرسهْ ٗ
شمفك ُأه أ لم أهرك غرفكِي أمْور ً لرٗ كرا ؾرٓ .ٙظُاريت
تملررم بكررا م ر شٓ ًُررٓ حررطٕ اشفكررط  .ىلهررٓ ُاث ر عكلفٌ ر .
ُشكررو أطلررب موررك أي تررٟزٔ ًررصَ اـسمررٖ شطاررا مل ّػررمس
ب شفمط ىلشْك كلر ّوبغرٓ ررر أي تؿرلا أًرا برْيت بط ّفرك ُأي
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تكِي ِه ً ُمؿرياً ُهكْح ً شِشسٔ ُأي ػوبٌل م اغفطمت
مؿقٖ اشػفط .اوبٌل مؿقٖ اشػرفطُ .غر سًل أي ّوؿر هؿرإٔ
زّٖ ُّمل ١ل ً١مفْساًُ .أه أتطا شك مفف ح دطفيت اـ قٖ
ُشملك ػس فٌْ مر تبحرث ورٍ .أهر أ لرم أهرك تمر هٓ مرى ضدبرٖ
اغفط١ع مفططٖ بؿأهٓ ا٢مط اشصٔ  ٠أاس شرٍ مر ضاً .فحْر تٓ
مٌل ر ك ر ي مررى أمطً ر شررْؼ فٌْ ر ٛررٖ أُ ر ٕ ٢حررسُ .شررِ٠
ررى
ىلزضاكررٓ أي ممطفررٖ أًررا اشقطّررٖ َ نررٓ ك ر ي غررْمِ
مِاقلٖ اؿْ ٕ اشيت أخرتتٌ شوفػرٓ بْروٌم ٕر كر ي مثرٖ مر ض
شلكفل يُ .أهت ٗ حا مى اشمٌس اشصٔ طمفٍ لٗ هفػرك تلرك
اشلْلٖ.
ففحرررررسث مررر ر ؾرررررٛتُ .ىلشا مل تػرررررفطع أي تقررر ر ُن ضدبرررررٖ
ا٠غفط١ع ٗ هفػك فػفجس ٗ تلك اشغطفٖ اشيت مل ّسخلرٌ
أحس درئ مى با ك ق رب ُضب ُؾصُضاً مففط ٖ ُقر ُ٠رب
شكف بٖ مصكطارب ُدري ششك .أضارِ لرٗ أٔ حر و أي تػر سا
لٗ تعاْٖ اشػ رب اشريت  ٠ػرس ُغرْلٖ أفهرا شقهر ُ . ٌٚأهر
أتررطا شررك تقررسّط اشِ ررت إو غررب شفمطررٓ ُشررسٔ مفف ر ح اشغطفررٖ
ُتػر سًل لررٗ ىلزضاا حقْقررٖ أمررطٔ .ىلهررٍ ٌّلر أي ّمللر أٔ
هِع مى اشور ؽ كر ي أبًِلر ررر ىلشا كر ي ششرك ٖكور ً أقر ً١ررر
ُشْؼ ًسٗ أي وػو بٓ اشٛى حػى اشٛى ًِ خط مر أضمرٓ
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ىلشْررٍ رررر ُشكررى شمررا ششررك ّػ ر سًل لررٗ ممطفررٖ حقْقفٌل ر
ُشكى ٗ ُ ت  ٠تكرِي إمطفرٖ فْرٍ خطرطاً .ىلشا هؿر مؿربمٌ
بٌِاً ٙصا اشبلس ُضُاٚحٍ ُأشِاهٍ ُت ضىٍ ُُاَِ أًلٍ ُشكطّ رب
فْهرر ه تٍ ُحكرر زاتٍ ُظضا تررٍ فرريني حْرر تٓ غررفحفا مك هٌرر
اشكحْح كؿٓ ٙشٍ مموٗ ىلٍ ا هب مم ي كرثريٕ أخرط٘ أ لر
مسشِ ٠ .ً٠أزضٔ كْرف ّفكرطاي ٗ حْوٛرص .رس وػر ي مرِٔ
ب شطث  ُ ٙس وِ٠ه غْ هلل ىلٍ بطاً .صا شْؼ مٌلر ً .إٌرم
أي حْ تٓ شى ػٓ ٙمى ُضا ٙاجملٌِو كرطُح ؾرطّطٕ تلحر بٌلر
اشهطضُ .كرم كورت أُورٗ أي أٚرا ممٌلر  .أضا بٌلر ّكر اي
أم ن ْ ُّكِه ي لٗ ا ٢ا م ضاً شِاِزٔ .ىله  ٠أزضٔ أٔ
اشمللررٌ أكثررط أه هْررٖ بق ر  ٓٚأن شً ر بُٓ .مٌل ر ّكررى فينهررٍ ٠
حْلٖ شٓ ُشملك تسضا كسٔ ىلشا سرب بصاكطتك ىلٍ م لفٍ
شك تلك اشلْلٖ ٠ .اسُ٘ مى خرسع اشروفؼ .ششرك اشورسا ٙاشبمْرس ٠
ّررررعاو ّرررررتزز ٗ أشهررررٓ ُ .ررررس ٚووررررت أي حْررر تٓ ُظُااررررٓ ًوررر
غْػرررركف هٍُ .شكررررى شملررررٓ خلقررررت ًكررررصا أُ أي مكرررررئ
ًكصا مٌل ّكى مموٗ ششك  ٠أزضٔ .ىله أ ط بمقلٓ م
هب فملٍ ا٢مط اشصٔ اطبفٍ ٗ ًصَ اشقطّٖ مرع ًر ٙ٠ٟاشقرِن
اشػررمساُ .ٙشكررى أؾررْ  ٙمبٌلررٖ ٗ ضُحررٓ ُٗ زمررٓ تررسفم ىلٍ
مو ط بمْسٕ ترتا ٘ٙشٓ ُّ ٠كى ػ ًلٌ .
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ُاحػطتٓ ىلشا هؿرأ ُشرسٔ أحرسًل أُ كً١لر ُفٌْلر
اطثِمٖ ًصَ اشمسُ٘ سُ٘ اشطحْا .ىله أٓلك ا٢م هٖ ٢ه
حملررت فْررك قررِضٕ ررى اررسا ٠ .أزضٔ مفررٗ أشًررب ّ ر قررسّقٓ
ُشكو أحؼ أي غ ٖ اشطحْا س أظفت فِزا ً".
ىلشا ك ي مكطفٗ غرمْس رس اخفر ض اشوٌ ّرٖ فينهرٍ ّكرِي
ررس رر ن بررأ ٛم لررا مْلررِزضامٓ ٗ ضُاّررٖ حْ تررٍُ .ىلشا كرر ي
ا٠حفل ر و ا٤خررط ًررِ اشكررحْح فرريني اشطبْمررٖ تكررِي ررس موررت
لٍْ ب شوٌ ّٖ اشريت كر ي ّطّرسً شوفػرٍ .تكرِض رع اشكرْف ٗ
ؾررٌط ِّشْررِ اشمفْررس .اشوٌررط اش١مبر شٓ فر ض كلر مل ّفررض موررص
ث١ثرٌ مر ً .اشٛر١ن ّكررٌط و قرط اشطبْمرٖ ْْمر ً ٗ وكررط
ُاحس ق ّس أ رسن مرى اشوٌرط شاترٍ ُأ را مورٍ اكرتاثر ً ًكرصا
هب أي تكِي هٌ ّٖ ًصا اشبطا .ىلِ ًا ًٓ فم ً١اشوٌ ّٖ اشيت
كرر ي ّبحرررث وٌرر شملرررٍ كرر ي ّطّرررسً ٗ اشؿرررل و اشؿرررل و
ا ٢كٗ ٗ شْلٖ الْسّٖ قفٖ ؼرت هر  ٠ ٙلرِن هلر برٌ
ِن ّ ٠موٌْم أمطَ .هٌ ّٖ اشغعإ اشفر ؼٌ ُشكروٌم كلر ر شِا
ت مطُا نرسَ احمللفرِي ُاشؿرٌِز ُاحملر مِي ُاشقهر ٕ شْحطمرَِ
موٌ ً .كصا ول "ضأ٘ احمللفِي أم مٌم ضاّ ٠ ً١طّس أي ّسافع
ررى هفػررٍ .ضار ً١فقررس اشطدبررٖ ٗ اؿْر ٕ ىلهر تررطززرب ٗ تلررك
اشلْلٖ حٌ ؾٌقت اٌ ٗ أشهٓ" .تم و ممٓ تم و" .ك هت حْ تٓ
رررس اكفللرررت شْلفٌر ر ُمل ّكرررى مثرررٖ مر ر ض شلبقر ر ُ .ٙشكرررو
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تطززرب ُخفت ٗ اشلح ٖٛاؿ هرُٖ .كورت أضارِ أي ُروح
احملكلرررٖ مررر جرررعرب أهررر رررى ؼقْقرررٍُ .كأِررر أزضكرررِا
كررسٔ فكررللِا أّ ٠مطررِهٓ خررط أموْررٖ شررٓ وررسًم حف رٗ
اشكِشِهْا ًلوس اشصٔ كوت أتِغم فٍْ اـري شكرط ظّر ضتٓ
هلررم ٗ شفطبررِو ُىله ر تطكررت ٗ هفػررٍ أثررطاً حػررو ً .ر و ىلهررٍ
ّمف هفػٍ ىلهػ ه ً مفحطضاً شْؼ ورسَ ؼْرع نرس أحرسُ .شكورٍ
ضاا ُا مٓ ُ س ك ي ّط٘ أي ظُاا ً مثا ششك شى ّروجح ُ .ر و
أّهر ر ً أي ابوفرررٍ ي ُ مرررت ؼرررت ترررأثري اشفلػرررف رب اشؿرررط ْٖ ٗ
أكػفِضز ُك هت مرتززٕ بٌ ا فو ب اشبِشّٖ أُ ا٦غ١نًُِ .
ّ ٠ػرررفطْع أي هرررعن ىلشا كرر ي اهفح ضًرر بػررربب أظمرررٖ ضُحْرررٖ
اهف بفٌر أُ ٢هٌر اكفؿررفت خررساع مػرررت مكررطفٗ غررمْس هلر .
ك هررت ي ابوفررٍ اشِحْررسٕ ُ ررس طففٌ ر ًُررٓ زُي اشمؿررطّى
فدس فٌ ُدطضرب بٌ ُ لت هل هفرعُ ظُاار ً ّكرِي اػرطاً برٌ
اشؿل و ُاؾوِب ُحِشت اصُٕ اشفطلع ٗ ْوٌْر اـهرطاُّى
ىلٍ ضم زُ .مع ششك ّقرف أبًِر ُغر٘ احملكلرٖ ُّقرِو بكرِرب
ً ز ٝىلهٍ ّ ٠ػفطْع أي هرعنً .رصا ًرِ اشمرسو ُأقرِو اشلمرب
كقِاهٌ اؿطب ُاؿْ ز ٗ اؿطبً .صَ ًٓ اشقِٕ اشيت تلربؼ
و ع اشطٖٓ" إ ٌرم أهٌرم حكلرِا لْرٍ ب شػرجى غربع غروِارب
فق٘ ُضفهِا أي ّفدصُا اشقطاض اشصٔ ك ي لٍْ ًِ أي ّفدصَ
َحض ىلضازتٍ ُىط مرى اشػرجى ُّفؿرطز ٗ أقرق ع ا٢ضض
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مى ب ضّؼ ىلٍ كِبوٌ اى ىلٍ زهلٓ ىلٍ ب هكِا ًُرِ ور ُو
اشفػررِّفُ .تكررِي اشوٌ ّررٖ بمررس ششررك ٗ طّررٖ مغلررِضٕ اشررصكط
لٗ اشوْرا ُّ ٠ػرفطْع إرط ٙأي هرعن ًرا ك هرت ا فب طر ً أُ
أهررٍ أغررسو اشػررف ض َحررض ىلضازتررٍ .ىلِ ر أه ر مل أاررٓ ٙىلٍ ًو ر
٢فكط ٗ مكطفٗ غمْس فٌ ًٓ شٔ بِْرب اشقطّٖ إف١ققٖ
مى اشطٌ ُاشطِب ا٢خهرط تؿرطٚب بأ و ٌر أم مور ُٓريهر
ؼررث اشػررري ٢هٌرر ررت غْ ؾررْلٌ ضاٚحررٖ اش غررْم ُاشملررف
ُإر ً .ٙرصَ اشبْرِرب لرٗ ح فررٖ اشكرحطا ٙكرأي ِمر ً ٗ ٌررس
سّم أضازُا أي ّػرفقطُا ثرم هفهرِا أّرسٌّم ُضحلرِا لرٗ جرا.
ًو تبسأ أؾرْ ُ ٙتوفٌرٓ أؾرْ ُ .ٙموطقرٖ قرغريٕ مرى ًرِا ٙبر ضز
ضطررب ّررأتٓ مررى ه حْررٖ اشوٌررط ُغرر٘ ًجررري اشكررحطا ٙكأهررٍ
هكف حقْقٖ ُغ٘ مل ملٓ ٙب ٢ك شّب.
أقررِارب اشو ر ؽ ُاشطْررِض ُاؿِْاه ر رب تفو ر ًٗ نررمْفٖ ىلٍ
ا٢شي كأهٌرر ُغرر ُؽ ُطقطقرررٖ مكورررٖ إرر  ٙإورررفٛم تقرررِٔ
ا٦حػ ؽ ب ٕػفحْا ُاشوٌط ُاشوٌط اشصٔ شِ َ٠مل تكرى بساّرٖ
ُ ٠هٌ ّٖ هطٔ مِ اشؿل و ّ ٠لِٔ لٗ ؾٓ ٙرس ّمرتنرٍ
ابا فْفجٍ ؾط ً ُ س تك زفٍ ًُرسٕ مرى ا٢ضض فْفجرٍ دطبر ً
ُشكورررٍ ىلي رر ا ً١أُ اررّ ً١ػرررفقط ٗ مػرررريَ اؿفلرررٓ ه حْرررٖ
اشبحط ٗ اشؿل و.
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رر  5رر
ُ فت وس ب ب زاض اسٔ ٗ اشكب ح رر ب ب ندم فْ مى
خؿررب اؿررطاظ  ٠ؾررك أهررٍ اغررفِ ب حطررب ؾررجطٕ ك ملررٖ
قررومٍ ُز اشبكررري مٌوررسؽ اشقطّررٖ اشررصٔ مل ّررفملم اشوج ر ضٕ ٗ
مسضغٖ كل ك ي ّكوع ج١رب اشػِا ٓ ُحلق تٌ ُأّه ً
ه ر اشم ٛر ن ُّكررِٔ ُوجررم ُّفدكررل كررصشك ٗ هقررس
اؿلري ا أي ّؿرتٔ أحس مى أًا اشبلرس ٓر ضٕ زُي مؿرِضتٍ.
ُز اشبكررري ّ ٠ررعاو حْر ً ىلٍ ِّمور ًررصا ُشكوررٍ مل ّمررس ّكرروع
مثررا بر ب بْررت اررسٔ بمررس أي اكفؿررفت ا٢اْر و اش١حقررٖ مررى
أًا اشبلس أبِاب خؿب اشعاي ُأبرِاب اؿسّرس هلبِهٌر مرى أن
زضمر يُ .اشػررِا ٓ أّهر ً بر ض غررِ ٌ حررٌ ار ٙرب مكور رب إر .ٙ
ُهمررفٌم ّقٌقٌررِي فلْررعرب نررحكٖ اررسٔ اشوحْلررٖ اـبْٛررٖ
إوطلقرٖ حرٌ ّكرِي لررٗ غرجْفٍ ُنرحكٖ ُز اشرطّؼ اشرريت
ؽط مى كطف ٖلِ ٙب شطم ن زاٚل ً ُنحكٖ بكطٔ اشريت
تأخررص شِهٌ ر ُطملٌ ر م رى اجمللررؼ اشررصٔ ّكررِي مِاررِزاً فْررٍ
87

ُنحكٖ بوت فصُب اشقِّرٖ إػررتالٖ .ؽْلرت ارسٔ ا شػر ً
لٗ فطُٕ ق١تٍ ُٗ ّسَ مػبحفٍ مى خؿب اشكوسو تسُض ٗ
حطكررٖ زاٚبررٖ كقررِاضّؼ اشػ ر ُْٖ .بوررت فررصُب ُُز اشررطّؼ
ُبكرررطٔ أقرررس  َٞاشقرررسامٗ هلػرررِي لرررٗ تلرررك ا٢غر رطٕ.
اشِطْٛررٖ اشرريت  ٠تملررِ أضالررٌ ررى ا٢ضض أكثررط مررى ؾ ر ّى.
اضتف ع اشػطّط ى ا٢ضض ٗ ظ م اسٔ مى اشغطُض ُ كرطَ
مررى اشفِانررع ...بوررت فررصُب مفكٛررٖ لررٗ كِ ٌ ر ُٗ اشْررس
ا٢خررط٘ غررْج ضُٕ .ز اشررطّؼ كأهررٍ ىررط اؿك ّر رب اـبْثررٖ
مرررى أطرررطا ؾر ر ضبٍُْ .بكرررطٔ هلرررؼ ُحػررربً .رررصَ اشرررساض
اشكرربريٕ شْػررت مررى اؿجررط ُ ٠اشطرِب آ٢ررط ُشكوٌر مررى
اشطٌ هفػٍ اشصٔ ّعضع فٍْ اشقلح ٚلرٖ لرٗ أطرطا اؿقرا
ُ م ر ً تكررِي امفررسازًا شررًٍُ .ررصا ُانررح مررى ؾررجريارب اشطلررح
ُاشػو٘ اشو مْٖ ٗ فو  ٙاشساض ُاشوب تر رب اشريت ِرت ٗ اؿْطر ي
هفػررٌ حررٌ تػررطب ىلشٌْ ر إ ر  ٙمررى ا٢ضض إعضُ ررًُٖ .ررٓ زاض
فِنٗ ٚلٖ زُي ه ٛن اكفػبت ًْٛفٌ ًصَ لٗ مس٘ أ ِان
طِّلٖل دط كثريٕ كفلفٖ ا٢حج ن بوْت بمهٌ شك بمض
ٗ أُ رب كفلفٖ ىلم حػب اؿ اٖ ىلشٌْ أُ ٢ي اسٔ تِفط شٍ
ؾررٓ ٙمررى إر و مل هررس ُغررْلٖ أخررط٘ ّوفقررٍ فٌْر  .دررط ّررٟزٔ
بمهٌ ىلٍ بمض بمهٌ هل أبِاب ُطْ ٠ ٖٛبس أي توح كٓ
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تسخلررٌ ُبمهررٌ شْػررت هل ر أبررِاب ىلط ١ر ً بمهررٌ هل ر هِافررص
كثريٕ ُبمهٌ شْػت هل هِافرص .حْط هٌر ملػر  ٙمطلْرٖ َر ٙ
ًررٓ خلررْ٘ مررى اشطمررا اـؿررى ُاشطررٌ ا٢غررِز ُظب شررٖ اشبٌر ٚم
ُكصشك اشػطِح ُا٢غقف مى ارصع اشودْرا ُخؿرب اشػرو٘
ُاطّس اشودْا .زاض مف ًٖ ب ضزٕ ٗ اشكرْف زافٛرٖ ٗ اشؿرف .ٙ
ىلشا هٛطرب ىلشٌْ مى اـر ض زُي طرف أحػػرت بٌر كْ هر ً
ًؿر ر ً شرررى ّقرررِ٘ لرررٗ اشبقر ر ُ ٙشكوٌر ر تغ شرررب اشرررعمى بؿرررٓٙ
ك ٕمجعٕ.
ُزخلت مرى بر ب اؿرِف ُهٛرطرب ىلٍ اشْػر ض ُاشرْلٌ ٗ
اشفو  ٙاشِاغعً .و شك ُط هؿط لٗ بطُف شْجفًُ .و شك بكا
ُؾررطًُٖ .و شررك أكْ ر ؽ لررح ُفررِو ُبمهررٌ خْطررت أفِاًررٍ
ُبمهررٌ مففررِح ُٗ .ضكررى وررع تأكررا ؾررمرياً ُتطنررع مِشررِزاً.
ًصَ اشرساض مكرريً مرطتب٘ َكرري اؿقرا ىلشا اخهرط اؿقرا
اخهررطرب ُحررٌ هف ر ح اشقحرر٘ اؿقررِو هف حٌ ر ًررٓ أّه ر ً.
ُأؾم تلك اشطاٚحٖ اشيت ّف ظ بٌ بْرت ارسٔ خلرْ٘ مرى ضُاٚرح
مفو ثطٕ ضاٚحٖ اشبكا ُاشؿرطٖ ُاشفلرط ُاشقلرح ُاشفرِو ُاشلِبْرٖ
ُاؿلبٖ أنف ىلشٌْ ضاٚحٖ اشبدِض اشرصٔ ّمبر زاٚلر ً ٗ فلرط
اشفد ر ض اشكرربري .ضاٚحررٖ تررصكطهٓ بفقؿررف اررسٔ ٗ اشمررْـ
ُتطفٍ ٗ شِاظن ق١تٍ .اشفرطُٕ اشريت ّكرلٓ لٌْر ُحرٌ ّؿرفس
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اش ز ّػرفمللٌ دطر  ٙبر ضٕ رى الرِز ث١ثرٖ ِرِض كْطرٖ ٗ
الس ُاغعُ .ىلبطّ اشك ٕ١مرى اشوحر ؽ لْرٍ تكر ُّط ُهقرِف
ُشٍ طؿت مى م ؽ أّه ًًُ .رِ ّففدرط خ قرٖ َػربحفٍ ٢هٌر
مرررى خؿرررب اشكررروسو ُّرررسا ب حب تٌر ر ُّػرررح بٌر ر ُاٌرررٍ
ُّػفوؿ ضاٚحفٌ ُ .كر ي ىلشا دهرب مرى أحرس أحفر زَ نرطبٍ
بٌر لررٗ ضأغررٍ ّقررِو ىلي ششررك ّطررطز اشؿررْط يًُ .ررصَ ا٢ؾررْ ٙ
ْْم ً مثا دط زاضَ ُاشودا ٗ حقلٍ هل ت ضّذ كٍ لرٓ
اسٔ مطاضاً ُتكطاضًا ٗ كا مطٕ وص ؾُّْ ً ٛهْف ؾْ.ً ٛ
ٌُُلررت وررس ب ر ب اشغطفررٖ ُأه ر أغررفلط ٝششررك ا٦حػ ر ؽ
اشمررصب اشررصٔ ّػررب ؿٛررٖ شق ر  ٓٚمررع اررسٔ كلل ر ررسرب مررى
اشػفط .ىلحػ ؽ ق ب شمجب مرى أي ششرك اشكْر ي اشمفْر مر
ّعاو مِاِزاً أقر ً١لرٗ ٚر ًط ا٢ضضُ .حرٌ أ هقرٍ أغفوؿر
ضاٚحفٍ اشفطّسٕ اشيت ًٓ خلرْ٘ مرى ضاٚحرٖ اشهرطّح اشكربري ٗ
إق ٕ ُضاٚحٖ اشطفا اشطنْعُ .ششرك اشكرِرب اشوحْرا إطلرٛى
ّقررِن اػررطاً بررْ ُبررٌ اشػر ٖ اشقلقررٖ اشرريت مل تفؿرركا بمررس
اشػ رب اشيت اغفِ بت أحساثٌ ُمهرت ُأقربحت شبور رب ٗ
قرررطح شرررٍ مرررسشِ٠رب ُأبمرر ز .مرررى َقر ر ّْؼ اشمرر مل اشكرررو ٓ
اُ٢ضُبررٓ ف١حررِي فقررطاُ ٙشكررو حررٌ أ ر ه اررسٔ أحررؼ
ب شغوٗ كرأه هغلرٖ مرى ز ر رب لرب اشكرِي هفػرٍ .ىلهرٍ شرْؼ
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ؾجطٕ غوسّ ي ؾ كٖ ُاضفٖ اشفطُع ٗ أضض موت ٌْ اشطبْمٖ
ب ٕررر ُ ٙاـكرررب ُشكورررٍ كؿرررجريارب اشػرررْ و ٗ قرررح ض٘
اشػِزاي هْكٖ اشلحٗ حر زٕ ا٢ؾرِاا تقٌرط إرِرب ٢هٌر ٠
تػررط ٗ اؿْر ًُٕ .ررصا ُاررٍ اشمجررب .ىلهررٍ ر ف أقر ً١رررر ضدررم
اشط ِي ُاجمل رب ُاؿطُب ُفػ ز اؿك نً ًُ .رِ شا ا٤ي
ّقرتب مى مٍ إٛرٖ أغرو هٍ ْْمر ً ٗ فلرٍ ْور َ قرغريت ي
ب ًفف ر ي ؼػررب أهٌل ر  ٠تطّ ر ي ُشكوررٍ ّوٛررط بٌل ر ٗ حلكررٖ
اشلْا اػلٍ اشهْٛا موكلـ لٗ شاترٍ ٛر ن ُ رطُب ُالرس
ُ هرر١رب ُشْػررت فْررٍ طمررٖ ُاحررسٕ مررى اشؿررحم ّقفررع فررِب
اؿل ض هؿْط ً ُّؿٓ ٗ دبـ اشفجط مى بْفٍ ىلٍ اؾ مع.
مػح اسٔ بطط ثِبرٍ اشرسمع اشرصٔ غر و لرٗ ُاٌرٍ مرى
ؾرررسٕ اشهرررحك ُبمرررس أي أمٌلرررِهٓ ضّثلر ر أغرررفقط ٗ فلػرررٓ
ممٌرررم ر ر و ارررسٔل "ُا حك ّفرررك حك ّرررٖ ّر ر ُز اشرررطّؼ".
ُك ي ًصا ىلّصاه ً شِز اشطّؼ بأي ّػفلط ٗ اشقكٖ اشيت طمٌر
زخررِشٓ لررٌْمُ" .بمررس ّ ر حر أٓررس أضكبررت اشبوررت أم ر مٓ
لررٗ اؿل ر ض ًُررٓ تفلفررل ُتفلررِ٘ ُب ر شقِٕ اطزتٌ ر مررى ْْررع
ثْ بٌر حفررٗ أقرربحت ضّررٖ كلر ُشررستٌ أمٌر ك هررت فطخررٖ
سّلٖ مى اِاضٔ عطٔ بلغت تًِ رر اشوٌس ّ ح أٓس كأهرٍ
طبوجررٖ ُاشكفررا ىلشا طِ فررٍ بررصضا ْك  ٠تكررا حررسَُ .ك هررت
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مسًوررٖ ُمسشكررٖ الررسً ّللررع ٗ نررِ ٙاشقلررط ُ ططً ر ّررسُر
اشمقا.
ُهعشت بٌ ىلٍ موطقرٖ ضملْرٖ ُغر٘ اشرصضُٕٕ .ر لرت لٌْر
همت حطكٖ ٗ اشصضٕ ُقِت ً ّقِول مى ًو ا؟ ّ ح أٓس
اوِي اشؿب ب شرْؼ مثلرٍ اورِي .فكرطرب بػرط ٖ ُ .للرت أهر
فطّتُ .أخصرب أقطر بأقِارب ؾْط هْٖ ُأهثط اشطما ُأبططع
فررص ط اشطاررا ًُررطب .ىلِ ر اشوكفررٖ أي لررٓ ْػررٗ ك ر ي ررس
تقفٗ أثطٔ موص خطفت اؾ ضّٖ مى بْت اشمطؽ حفٗ ُقلو ىلٍ
بقمٖ اشطما ُٕ .ضأ٘ أه للت فطّت ُ ف ّففرط ُ .ثر هٓ ّرِن
لٍْ ُ ل لْرٍ
ٗ اشكب ح اشب كط شًب ىلٍ ُاشسٔ ضٖٓ ا
اشقكٖ كلٌ ُ و شٍل ابوك ًصا ؾْط ي ضارْم ُىلشا مل لرس
شٍ ظُاٖ ٗ ًصا اشوٌ ض أفػس اشبلس ُغبب شو فهر ٚح  ٠أُو هلر
ُ ٠خطُ .فم ً١قسُا شٓ ٗ هفرؼ اشْرِن لرٗ بورت لرٓ ضارب.
ا ّطٌٓ م تت ٗ أُو ُ٠زٕ" ُ .شت شٍ بورت فرصُب ًُرٓ
تهررحك بكررِتٌ اشطا ر شٓ إبحررِح مررى كثررطٕ اشفررسخٌل "ُمررى
ِّمٌ ُأهت تطكب ُتوعو كأهك فحا اؿلري".
فقر و هلر ُز اشررطّؼل "ًررا أحررس ّمررط حررً ُٕ١ررصا اشؿررٓٙ
أكثررط موررك ّ ر بوررت فررصُب؟ ىلهررك زفوررت مث هْررٖ أظُا ُا٤ي
ُأهت جِظ كطكبٖ شِ ُاستٍ ٕ لت  ُ ."٠و اسٔل "همو
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أي درروج بوررت فررصُب ؾررّٓ ٠ ٙفكررِضَ اشمقررا"ُ .أؾررملت بوررت
ٓ اشطر١ب ّر حر أٓرس كورت
فصُب غرْج ضٕ ُ شرتل " لر .
حٌ ّط س ظُآ بٌ فدرصٔ أقرطر قرطاخ ً ػفرا مورٍ اشبٌر ٚم
إطبِطٖ ٗ مطاحٌ ٗ اشػ ْٖ".
ُكر ي بكررطٔ بررا ششررك ّهررحك ُّ ٠قررِو ؾررْ ً ٛفقر ول
"حررسثْو ّر بوررت فررصُب أٔ أظُااررك كر ي أحػررى؟" .فق شررت
بوت فصُب لٗ اشفِضل "ُز اشبؿري" .فق و بكرطٔل "ُز اشبؿرري
اشكحْ ي اشفمب ي؟ ك هت اشموع تأكا ؿ ."َٙ
ُهفهت بوت فصُب ضم ز اشػْج ضٕ لٗ ا٢ضض عطكٖ
مػطحْٖ بأق بمٌ ُ شتل " لٓ .اشط١ب ك ي وسَ ؾٓ ٙمثا
اشِتس حٌ ّسخلٍ ٗ أحؿ  ٠ ٓٚأاس أضن ً تػم  .كر ي ّطفرع
ضالٓ بمس ق ٕ١اشمؿ ُ ٙأٚا مؿبِحٖ حفٗ ّٟشي شاي اشفجط.
ُك ي حٌ تأتٍْ اؿ شٖ ّؿدط ك شثِض حٌ ّصبح ُك ي زاٚل ً
حٌ ّقِن مى فِ ٓ ّقِول ً ا ّ بورت فرصُب" فقر و هلر
اررسٔل " ٠جررب أهررك فلفررٍ ٗ ررع اشؿررب ب" فهررحكت بوررت
فصُب ُ شتل " فلٍ أالًٍ .صا اشؿّٓ ٠ ٙقفا أحساً".
ك هت بوت فصُب امطإٔ طِّلٖ شِهٌ ف حم مثا اشقطْفرٖ
اشػررِزا ٙم ر ّررعاو فٌْرر ىلٍ ا٤ي ًُررٓ تق ر ضب اشػرربمٌ بق ّرر
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ْ و ُ .س ك هت مؿرٌِضٕ ٗ اشبلرس ّفػر ب اشطار و ُاشوػر ٙ
لررٗ اشػررِا ٙشػررل ع حررسّثٌ ٕرر فْررٍ مررى اررطإٔ ُ ررسن ؼررط .
ُك هت تسخى اشػج ّط ُتؿطب اـلط ُؼلف ب شط١ب كأهٌ
ضاا.
ُّقر ر و ىلي أمٌر ر ك هرررت ابورررٖ أحرررس غررر١طٌ اشفرررِض ُ .رررس
تعُات سزاً مى خريٕ ضا و اشبلس م تِا كلٌم وٌر ُتطكرِا
هل ثطُٕ شْػت لْلٖ ُ .س ألبت ُشرساً ُاحرساً ُ رسزاً  ٠وكرٗ
مى اشبو رب اؾفٌطي ظلر هلى ُ رسن ؼرطاٌى ٗ اؿرسّث مثرا
أمٌى.
ُّطُ٘ أي أحس٘ بو رب بوت فصُب تعُات ضا ً١مل تكى
أمٌ ضانْٖ وٍُٓ .لٌ ُغ فط بٌ  ُٕ .ز بمرس مرِ مرى ر ن
أضاز أي ّقْم ُشْلٖ ّس ِ ىلشٌْ ا ضب ظُافٍ .فق شت شرٍ اشعُارٖل
"أي أمٓ  ٠تفحط ٗ ك١مٌر ُمرى اـرري أي هرس ًِ ُحرسً ".
 ١شعرِا ُإُٔرِا هلر ُ .بمرس أي طملرت ُؾرطبت شرت ٠بوفٌر
ُفم ً
ُظُاٌر ر ّػرررلعل "ّر ر مورررًٖ .رررصا اشطارررا مل ّقكرررط ٗ حقرررك
فلػكوك حػى ُملبػك حػى ُ س مّ ٣سّك ُض بفك شًب ً.
ُشكى ّ ٠بسُ لرٗ ُاٌرٍ أهرٍ ّقرسض لرٗ ىلؾرب ك ٗ اشفرطاف.
فررينشا أضزرب اشؿرربع اشكررحْح فأهر أ ررط شررك ظُار ً ىلشا ار ٙا ٠
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ّرتكك حفٗ تعً ضُحك" ُٕ هع اشعُ ًصا اشك١ن دهب
دهب ً ؾسّسًا ُطل ظُافٍ ث١ث ً ٗ اؿٌ.
ُ شررت بوررت فررصُب شررِز اشررطّؼل "م ر ب شررك شررك م ر ي
ُأهت مكفف بعُاٖ ُاحسٕ؟ ًا نمفت ًلفك؟".
ُتب زو ُز اشطّؼ ُاسٔ هٛطارب مل أفٌلٌر ىل ٠فْلر بمرس
ُ ول "اشِاٍ ُاٍ ؾْذ ُاشقلب لب ؾ بً .را تمرطفٌ أضملرٖ أُ
ثْب ً تكلح شٓ؟".
ُ و بكطٔل "اشوكْحٖ ّ ُز اشطّؼ .أهت مل تمس ضاا
ظُا  .ىلهررك ا٤ي ؾررْذ ٗ اشػرربمٌ ُأحف ر زا ق ر ض هلررم أُ٠ز .أ٠
تػررفحٓ شررك كررا غرروٖ ررطؽ؟ ا٤ي ّلعمررك اشِ ر ض ُا٠غررفمساز
ٕ ٕ ١ا غبح هٍ ُتم ٍ".
نحكت بوت فصُب ُنرحك ارسٔ هلرصا اشقرِو ُ ر و
ُز اشطّؼ ٗ دهب مكطوعل "م شا ّفٌلك أهت ٗ ًصَ ا٢مِض؟
أهت ُح أٓس كا ُاحس مروكم اكففرٗ بر مطإٔ ُاحرسٕ ُٕر
م تف ُتطك كل مل ػسا اؾطإٔ لٗ اشعُا  .ح أٓس ًصا
طِو اشِْن ٗ قُ ٕ١تػبْح كأي اؾوٖ خلقت شٍ ُحرسَُ .أهرت
ّ بكطٔ مؿرغِو ٗ ْرع إر و ىلٍ أي ّطورك مورٍ إرِرب .ا
غرربح هٍ حلرررا اشررعُا ُحلرررا اشطرر١ب ُ رر و مرر ممورر َ خرررصًُى
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بينحػ ي أُ ف ض ًِى بينحػ ي ُ .و ٗ كف بٍ اشمعّرعل اشوػرِاي
ُاشبوِي ظّوٖ اؿْ ٕ اشسهْ " ُ .لت شرِز اشرطّؼ ىلي اشقرط ي مل ّقرا
"اشوػررِاي ُاشبوررِي" ُشكوررٍ رر و "إ ر و ُاشبوررِي" .فق ر ول "مٌلرر
ّكى  ٠تِاس شصٕ أ ٛم مى شصٕ اشوك ح".
ُملررررؼ ُز اشررررطّؼ ؾررر ضبٍْ إقِغررررٌ بمو ّررررٖ ىلٍ أ لررررٗ
ططف ًل ر كحررس ا٦بررطٕ ثررم أخررص ّػررح بْررسَ اشْػررط٘ ؿْفررٍ
اشغعّررطٕ اشبْهرر  ٙاشرريت تلرربؼ ُاٌررٍ مررى اشكررسب ىلٍ اشكررسب
ُّفو ر فط شِهٌ ر ا٢بررْض اشو قررع مررى هررطٕ ُاٌررٍ كلررِي اؾلررس
إرسبِب فكررأي اشلحْرٖ ؾررٓ ٙقرو ٓ أشكر ب شِارٍُ .ىررفل٘
بْ ض اشلحْٖ زُي مؿرقٖ ببْر ض اشملرٖ اشكربريٕ مقْلر ً ىلطر ضاً
ق ضخ ً ّ ظ أًم ممر مل اشِارٍل اشمْروٌ اؾلْلرفٌ اشرصكْفٌ
ُا٢هرف إطًررف اشِغررْمُُ .ز اشررطّؼ ّػررفملا اشكحررا مفررصض ً
بأي اؿكا غوٖ شكو أٚى أهرٍ ّفمرا ششرك ظًرِاً .كر ي ٗ
 ١خ قٖ ىلشا ضهفٍ بِاٍ اسٔ اشصٔ شْؼ
فلِ ٍ ُاٌ ً ْْ ً
فْررٍ ؾررّْٓ ٙررعَ ُُاررٍ بكررطٔ ًُررِ ك شبطْدررٖ إكطمؿررٖ.
ُُانررح أي ُز اشررطّؼ ّررسضا ششررك ُ ررس همررت أهررٍ ك ر ي ٗ
ؾررب بٍ ّررٖ ٗ اؿػررى ُأي لررِب اشففْر رب ك هررت ؽفر عبررٍ
بلٓ ُعطٔ أ لٗ اشوٌط ُأغفلٍ .ك ي كثري اشعُا ُاشطر١ب
ّ ٠موٍْ ٗ إطإٔ أهٌ امطإٔ ّأخصًى حْثلر اتفر ُهْرب ىلشا
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غررٛال "اشفحررا دررري ررِا " ُأشكررط مررى ظُا تررٍ زهقُّ١ررٖ مررى
اـوسب ًُسهسُّٖ مى اشغه ض ُأثِْبْٖ ُاسً ؽرسن ورس
ُشسَ ا٢ك ٗ اـططِن ُامطإٔ مى لريّ ز بٌ ٗ حجفرٍ
اشطابمٖ ُٕ .غٛا كْف تعُاٌ و ىلهٍ اافلع بٌر ُبعُاٌر ٗ
اشػفْوٖ برٌ برِض غرِزاي ُارسٕ ُتكر زب ممٌلر ُ .شكرى اشطارا
تِٗ ٗ مكٖ ِّن اشِ ِ لٗ طف رب ُ .ر و شرٍ ًُرِ وفهرطل
"أُقْك بعُايت خرياً"ُ .مل هس خرياً مى ظُااٌ  .ؾرت ممرٍ
ث١ثٖ أ ِان ًُِ ُ ت طِّا عػر ب ُز اشرطّؼُ .كر ي فطحر ً
بٌ ُأ ٛم غطُضَ ىلهٌر ك هرت ر طاًُ .كر ي وكرٓ شلور ؽ
خك ٚل أفم شٍ ممٌ ُّقرِول "مرى مل ّفرعُ ف١تْرٖ مل ّمرط
اشعُا "ُ .أثو  ٙحْ تٍ ممٌ تعُ ب مطإٔ مى اشكب بْـ ز بٌر
ٗ ظّر ضٕ شررٍ ىلٍ ٓررطٕ اشؿررْذ .شكررى إررطأتٌ مل تطْقر اؿْر ٕ
مم ر ً فطل ر اشف١تْررٖ ىلضن ر  ٙشلكب ؾررْٖ ُشكررى اشكب ؾ رْٖ
بمس ششك بقلْا ًجطتٍ ًُطبت ىلٍ أًلٌ ٗ ٓطٕ اشؿْذ.
ُنطب ُز اشطّؼ بكِ ٍ ٗ ارويب ُ ر ول " ر شِا هػرِاي
اشوك ض٘ ؾٓ ٙفِب اشفكِض" .فقلت شٍ " ٠أزضٔ".
فق ول "أٔ ك١ن ًصا؟ ؾر ب مثلرك ٗ رع اشؿرب ب ّمرْـ
غبع غوٌ ٗ ب١ز اهلوك ُاشطهك ُتقِو  ٠أزضٔ".
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غرركت فق ر و ُز اشررطّؼل " بْلررفكم ًررصَ  ٠خررري فٌْ ر .
أهفم ضا و إطإٔ اشِاحسٕ رر شْؼ فْكم دري لك بس اشكرطّم
ششك ًِ اشطاا".
كور ب شفمررا ممررطُفٌ ٗ اشبلررس بأهور  ٠هطلر ظُا تور ُ٠
هفررعُ لررٌْى ُك ر ي أًررا اشبلررس ّفوررسضُي لْو ر ُّقِشررِي أهو ر
نرر مررى ظُا تورر  .ىل ٠لررٓ بررس اشكررطّم كرر ي مط ١رر ً
معُاا ً ُظاهْ ً أّه ً".
ُ شت بوت فصُبل "حطّم اشوك ض٘ ّ ٠مطفى هلصا اشؿٓٙ
كل ر تمررط شررٍ بو ر رب اشبلررس .هػ ر  ٙدلررف اؿك ّررٖ وررسًى
كؿرررطب إرر  .ٙبورررت اشبلرررس تملرررا اشسشكلرررٖ ُاشرررسخ ي ُاشطورررٖ
ُتلبؼ اشفطكرٖ اشقطمكرْلُ .حرٌ تط رس لرٗ اشر ف آ٢رط
بمس ق ٕ١اشمؿ ُ ٙتففح فدصٌّ ّؿرمط اشطارا كأهرٍ أبرِ ظّرس
اهل١شٓ .اشطاا إ وسَ ًلٖ ّكبح شٍ ًلٖ".
ُنحك اسٔ ُنحك بكطٔ ُ و ُز اشطّؼل "ز رك مرى
بو ر رب اشبلررس ّرر بوررت فررصُب .اشوػررِاي اش اهْ ر رب ًررً ٙ٠ٟررى
اشوػ ."ٙ
ُ شررت بوررت فررصُبل " قلررك ًررِ اش اهررٓ" ُ رر و اررسٔل
"ُز اشطّؼ وب اشوػِاي اشغري مطٌطارب".
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ُ و ُز اشطّؼل " لٓ اشْلٌ ّ ح أٓس شِ ش ت هػر ٙ
اؿبـ ُاشف١ترٖ كورت ضمْرت مػربحفكُ .تطكرت قر١تك مر
بررٌ أفدر شًى كأهررٍ اشكررحى إكفررٗ قر ب غررلْم بك مررا
خريَ ُؾطَ .وسه ًو ّقطمِهٍ ُّرتكِهٍ مثا ا٢ضض اـ."ٙ١
ُ رر و بكرررطٔل "اـف هرررٖ مرررى ؾرررطُ ٙا٦غررر١ن" .فقرر و ُز
اشررطّؼل "أٔ ىلغرر١ن ًررصا؟ ىلغرر١مك أهررت ُىلغرر١ن ح ر أٓررس
٢هكم  ٠تمطفِي اشصٔ ّكلحكم مى اشرصٔ ّهرطكم .اشف١ترٖ
ُإكرطِّي ُ رطب اشؿر ن .أشْػرِا مػرللٌ مثلور ؟ شكروٌم هر ؽ
ّمطفِي ا٢قِوّ .رتكِي هػر ًٙم كلر خلقٌرى ا  .أمر مرى
فوجعًى كل ػع اشبٌْلٖ".
ُنحك اسٔ حفٗ أغق٘ ثر١ث حبر رب مرى مػربحفٍ مرطٕ
ُاحسٕ زُي ُ ٓ ُ ول "إكطّ رب مثلك ّ ٠قسض لٌْى" .ر و
شرررٍ ُز اشرررطّؼل "ُمر ر أزضاا أهرررت ب ٕكرررطّ رب؟" فقر ر و بكرررطٔ
ب شوْ برٖ ررى اررسٔل "ًرا هػررْت أي حر أٓرس غر فط ىلٍ مكررط
غوٖ غفٖ ُأ ن فٌْ تػمٖ أؾٌط؟".
ُ و اسٔل "مؿرْت لرٗ رسمٓ شرْؼ ممرٓ درري إػربحٖ
ُا٦بطّ ".
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فق و ُز اشطّؼل "ُم شا فملت؟ سرب كل شًبت ب ٕػبحٖ
ُا٦بطّ  .لٓ اشْلٌ شِ كوت قلك ٕ سرب ف ضب اشْسّى".
فقر و اررسٔل "أٚوررك كوررت ضامررت ُممررك امررطإًٔ .ررصا ًررِ
كررا ًلررك .أه ر ضامررت ُممررٓ إ ر و ف ؾرررتّت ا٢ضض ُ لررطرب
اشػ ْٖ ُطٌطرب أُ٠زٔ".
ُ ر و ُز اشررطّؼل "ب ر
إكطٔ؟".

ّ ر ح ر أٓررس ًررا ش ررت اشؿررٓٙ

ك هت حب رب إػبحٖ طِو اشِ ت تففلت بٌ أق بع اسٔ
ط شمررٖ ه ظشررٖ كأهٌ ر زُ٠ب اشػرر ْٖ .شكررى اؿطكررٖ تِ فررت
فجإٔ ُضفع اسٔ ُاٌٍ ىلٍ اشػرقف ُفرفح فلرٍُ .شكرى بكرطٔ
ك ي أغب مورٍ فقر ول "أهرت ّر ُز اشرطّؼ فورِي .ضارا كربري
شكرى مر ورسا فٌررم .اشوػرِاي هػرِاي ٗ مكرط أُ اشػررِزاي أُ
اشمرررطاب أُ ُاب اشرررِاب .اشػرررِزاُ ٙاشبْهر ر ُ ٙاؿلرررطا ٙكلرررٌى
غِاغْٖ".
ُمل ّػررفطع ُز اشررطّؼ مررى ؾررسٕ زًؿررفٍ أي ّقررِو ؾررْ.ً ٛ
ُهٛط ىلٍ بوت فصُب كأهٍ ّػفوجس بٌر  ُ .ر و ارسٔل "اؿر
ىلهرر ر كررررسرب أتررررعُ ٗ مكررررط .إكررررطِّي هرر ر ؽ طْبررررِي
ُوفِٛي اشمؿرطُٕ .إرطإٔ إكرطّٖ تمرط ْلرٖ اشطارا .تمطفرت
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بطارررا تقرررٓ ٗ برررِ٠ب كور ر هلفقرررٓ زاٚلرر ً ٗ قررر ٕ١اشفجرررط ٗ
مػجس أبِ اشم .ٙ١زخلت بْفٍ ُتمطفت لٗ أًلٍ ك ي أبِ بور رب
وسَ غت بو رب كا ُاحسٕ تقِو شلقلرط رِن ُأهر أ مرس قلرك.
بمس مسٕ و شٓل ّر غرِزاهٓ أهرت ضارا مفرسّى ُؼفر ٜاشمؿرطٕ
ّ ُز اشطّؼ هفػٓ م شت
خلْ أظُاك بوف ً مى بو تٓ .اؿ
ىلٍ اشبوررت اشكرربريٕ .شكررى بمررسً بقلْررا ا ر هٓ تلغررطا بِف ر ٕ
إطحِمرررٖ أمرررٓ فػرر فطرب ٗ اشػرر ٖ ُاؿرررٌ" ُ .رر و بكرررطٔل
لٌْ  .ك هت امطإٔ ف نلٖ"ُ .توٌس ُز اشرطّؼ ُ ر ول
"ضٖٓ ا
"ّ خػر ضٕ .اشرسهْ ًكرصا .تمطرٓ اشرصٔ ّ ٠طّرس أي ّأخرص .لرٓ
اشْلٌ شِ كوت ٗ قلك كوت للرت ل ّرا .كورت تعُارت
ُ مسرب ًو ا ُش ت ح ُٕ١اؿْ ٕ مع بو رب اشطّف .م شا أضامرك
هلصا اشبلس اـ ٙ١إقطِع؟".
ُ و بكطٔل "اشغعاو شت بلسٔ ؾ ن".
ُك هررت بوررت فررصُب ررس أُ ررسرب غررْج ضٕ أخررط٘ اررصبت
موٌ ر اشررسخ ي بػررد  ُ ٙكررطرب بررٍ ه ر  ٙاشغطفررٖ فق شررت شررِز
اشطّؼل "أهت مل تمسن ح ُٕ١اؿْر ٕ حفرٗ ٗ ًرصا اشبلرس اـرٙ١
إقطرِعً .ر أهرت هرٌ بررسّى  ٠تمجرع ُ ٠تكر مرع أهررك ظزرب
لٗ اشػبمٌ".
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فق و ُز اشطّؼل " لرٓ اشرْلٌ غربمٌ غروٖ فقر٘  ٠تعّرس
ِّم ً ُاحساً .ىلِ أهت قطربِ أك مى ح أٓس".
فق و شٍ ارسٔل "خر ا ّر ُز اشرطّؼ .بورت فرصُب مل
تكررى ُشررسرب حررٌ تعُاررت أهرر ًُ .ررٓ أقررغط موررك بػرروفٌِأُ
ث١ث".
فق و ُز اشطّؼل " لرٗ أٔ حر و أهر ٗ ِّمور ًرصا أهؿر٘
ُاحررس فررْكم ُ .لررٓ اشررْلٌ بررٌ فدررصٔ إررطإٔ أهر أهؿرر٘ مررى
حفْسا ًصا".
فق شرت بوررت فررصُبل "أهررت تفلررح ٗ اشكرر١ن ٠ُ .بررس أهررك
ػطٔ ُضا ٙاشوػ ٢ ٙي به فك مثا قلٖ ا٦قبع".
فقر ر و ُز اشرررطّؼل شرررِ كورررت ترررعُاف ّر ر بورررت فرررصُب
شِاررسرب ؾررْ ً ٛمثرررا مررسافع ا٦هكلْررع" .فق شرررت بوررت فرررصُبل
"إسافع غكفت ُ رت مر رب ُز اشبؿرري .أهرت ّر ُز اشرطّؼ ضارا
قلررك كلررٍ ٗ ضأؽ شكررطا ُضأؽ شكررطا قررغري
كررط
مثا قلك".
ُاضتفررع نررحكٌم ْْمر ً حفررٗ بكررطٔ اشررصٔ كر ي مررى
برررا ّهرررحك بٌرررسُُ .ٙتِ رررف ارررسٔ رررى اشطقطقرررٖ َػررربحفٍ
ُ م ً ُنحك نحكفٍ اشوحْلٖ اـبْثٖ إوطلقُٖ .نرحكت
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بورررت فرررصُب بكرررِتٌ اشطارر شٓ إبحرررِحُ .نرررحك ُز اشرررطّؼ
نحك ً أ طب ىلٍ اشؿدري مورٍ ىلٍ اشهرحكُ .مػرحِا اشرسمِع
مررى أ ْرروٌم رررر ُ ر و اررسٔل "أغررفغفط ا اشمٛررْم ُأتررِب ىلشْررٍ".
ُ شت بوت فصُبل "أغفغفط ا ُ .ا نرحكفِه ّر ْ رٖ
اشلٌم اْمو ث هْٖ ٗ غ ٖ خري".
ُ و بكطٔل "أغفغفط ا  .اشلٌم ادفرط شور ُاضظ ور حػرى
اـف ن".
ُ ر و ُز اشرطّؼل "أغرفغفط ا اشمٛررْم .أّر ن هقهرٌْ لررٗ
ُاررررررررٍ ا٢ضض ُبمررررررررسً ضبوررررررر ّفمررررررررا فْوررررررر مررررررر ّؿررررررر ."ٙ
ًُبررت بوررت فررصُب ُا فررٖ زفمررٖ ُاحررسٕ كل ر ٌّررب ضاررا ٗ
اشث١ثٌ ُاهفكبت بطِهل ممفسشٖ اشق مٖ  ٠امو  ٗ ٙاشٌٛط
ُ ٠تقِؽ ٗ اشكففٌ ُ .ن بكطٔ مفحر م ً١لرٗ هفػرٍ ُ ر ن
 ١لرٗ كر َ ُ .ر ن ارسٔ مرى لرٗ فرطُٕ
ُز اشطّؼ ّفك ٜلرْ ً
اشكُ ٕ١الؼ لٗ غطّطَ شٔ ا٢ضاا اشقكريُٕ .هٛطرب ىلشٌْم
ث١ثٖ ؾِْر ُامطإٔ ؾْدٖ نحكِا بطًٖ لٗ ح فٖ اشق ُٗ .
دس ّطحلِي .دساً ّكري اؿفْس أب ً ُا٢ب اسًا ُتػفلط اشق فلٖ.
ثررم خطاررِا ُ .ر و شررٓ ُز اشررطّؼ ًُررِ ّررصًبل "ب ر كط ّ ر
أفوسٔ تفغس٘ ممو ".
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ُُسز ارسٔ لرٗ غرطّطَ ثرم نرحك ُحرسَ ًرصَ إرطٕ
كأِ ر ّٟكررس ىلحػ غررٍ ب شمعشررٖ بمررس أي شًررب اشو ر ؽ اشررصّى
ّهحكِهٍ ُّهحكٌمُ .بمس فرتٕ ول "ًا تسضٔ ٕ شا ز ر ا
ُز اشطّؼ شلغساٙ؟" فقلت
شٍ ىلهو أقس  ُ ٙس ز هٓ مى با .فق و اسٔل "ىلهٍ ّطّرس
موك خسمٖ".
فقلتل "م شا ّبغٓ؟".
ول "ّبغٓ اشعُا ".
ففهر حكت ُ لررت ؾررسٔل "مر ؾررأهٓ بررعُا ُز اشررطّؼ؟"
فق و اسٔل "أهت ُكْا اشمطُؽ".
شررصرب ب شكررلت .فقر و اررسٔ ًُررِ ّٛررى أهر مل أفٌررمل "ُز
اشطّؼ ّطّس أي ّفعُ أضملٖ مكطفٗ غمْس".
مطٕ أخط٘ شصرب ب شكلت فق و اسٔل "ُز اشطّؼ ّ ٠رعاو
ؾر ب ً ًُررِ قر حب مر و ُ .لررٗ أٔ حر و إررطإٔ ّلررعن هلر اشػرررت.
ث١ثٖ أ ِان مطرب لٗ ُف ٕ ظُاٌ  .أ ٠تطّس اشعُا أبساً؟".
لت شٍ ىله شػرت مػر ً٠ُٟوٌر  .أبًِر مِارِز ُأخِتٌر
فلل ر شا ّ ٠طلبٌ ر ُز اشررطّؼ مرروٌم؟ فق ر و اررسٔل "اشبلررس كلررٌ
تمط أي مكطفٗ غمْس املك ُقْ ً لٗ ظُافٍ ُُشسٍّ".
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لرررت شرررٍ ىلهر ر ُقرررٓ لرررٗ اشِشرررسّى ُشكرررى إرررطإٔ حرررطٕ
اشفكط ُأُشْ ًٞم مِاِزُي .فق و اسٔل "ىلهٌ تث بك١مك.
شِ حسثفٌ فقس تطنٗ".
أحػػرررت بغرررْ ٜحقْقرررٓ أزًؿر ر ىلش أي ًرررصَ ا٢ؾرررْ ٙ
مأشِفرٖ ٗ اشبلررس ُ .لرت ؾررسٔل "ىلهٌر ضفهررت ضار  ً٠أقررغط موررٍ
غو ً ىلهٍ ّك ً بأضبمٌ م ً"ُ .شكى اسٔ أقط لرٗ أي ُز
اشطّؼ ؾ ب ُأهٍ مْػِض اؿ و ُأهٍ مفأكس أي أب ً شرى ّر هع
ُشكرررى إرررطإٔ هفػرررٌ رررس ترررطفض ُشرررصشك أضازُا أي هملرررِه
ُاغطٖ خري.
حرربؼ اشغهررب شػر هٓ فلررصرب ب شكررلت ُ .فررعرب ىلٍ شًر
قررررِضت ي ف نررررحف ي ٗ ي ُاحررررسُ .شؿررررسٕ جرررريب اؼررررسرب
اشكرررِضت ي ٗ شًررر ُؽْلرررت حػرررروٖ بورررت قلرررِز أضملررررٖ
مكرررطفٗ غرررمْس ًرررٓ إرررطإٔ هفػرررٌ ٗ اؿر ر شفٌ ررررر فدرررصاي
بْهر ر ُاي مففِحفر ر ي ٗ شورررسي ُامرررطإٔ ترررٛى ؼرررت ُز اشرررطّؼ
اشكٌرررا بْرررا طلرررِع اشفجرررط ٗ طّرررٖ مغلرررِضٕ اشرررصكط ورررس
موحوررٗ اشوْررا .ىلي كر ي ششررك ؾررطاً فٌررصا أّهر ً ؾررط ُىلي كر ي
ًصا مثا إِرب ُاشِ٠زٕ ُفْه ي اشوْراُ .حكر ز اشقلرح ارعٙاً
مررى ه ٛر ن اشكررِي فقررس ك ر ي ششررك أّه ر ً كررصشكُ .أتكررِض
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حػرروٖ بوررت قلررِز أضملررٖ مكررطفٗ غررمْس ٗ اشررث١ثٌ مررى
اشملررط تبكررٓ ؼررت ُز اشررطّؼ اشررصٔ بلررغ اشػرربمٌ ُّفحررِو
بك  ًٞىلٍ كل مى كل ُز اشرطّؼ إؿرٌِضٕ رى هػر ٍٚ
اشكررثريارب ّفوررسض بٌر ضار و اشبلررس فْررعزاز اشغررْ ٗ ٜقررسضٔ
نرررطإُُ .مل أغرررفطع اشبقرر  ٙفدطارررت ُهمرررت ارررسٔ ّورر زٔ
ُضاٚرررٓ فلرررم اشففرررت ُٗ .بْفور ر غرررأش أبرررٓ رررى غررربب دهررريب
فحكْرررت شرررٍ اشقكرررٖ .نرررحك ُ ررر ول "ًرررا ًرررصا ؾرررّٓ ٙرررثري
اشغهب؟".
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رر  6رر
طّبر ر ً مرررى اشػر ر ٖ اشطابمرررٖ بمرررس اشٌٛرررط شًبرررت ىلٍ بْرررت
مكررطفٗ غررمْس ُزخلررت مررى ب ر ب اؿررِف اشكرربري ُهٛررطرب
بطًرررٖ ىلٍ اشْػر ر ض ىلٍ اشغطفرررٖ إػرررفطْلٖ مرررى اشطرررِب آ٢رررط.
غرر كوٖ  ٠كرر ٕق ٕ ُشكرررى كػررفْوٖ أشقررت مطاغرررٌْ ٗ
طض اشبحط .ىلِ اشِ ت مل وى بمسُ .أالػف لٗ كطغرٓ
ٗ إكرطبٖ أمر ن اشرسِّاي إكر ي ْورٍ ُار ٙرب شرٓ بكرِب
مى كري اشلْلِيُ .ا  ٙاشِشساي ُغرلل لرٓ ا٢كر قلرِز
اغم أبٌْ ُا٢قغط غمْس اغم أبٍْ .طف١ي زّر ي أحرسًل
ٗ اشث موٖ ُث هٌْل ٗ اشػ بمٖ ّطكب ي ٓ ضاً كا قب ح ىلٍ
إسضغرررٖ لرررٗ بمرررس غرررفٖ أمْرر و .ىلهٌلرر أم هرررٖ ٗ وقرررٓ ُمرررى
ا٢غرررب ب اشررريت ؼهرررطهٓ ًورر كرررا رر ن أي أتفقرررس أحِاهللرر .
غوغفولٌ ًصَ إطٕ ُغوحهط إغوٌ ُإساحٌ ُهقْم احففر ً٠
ّكِي شكط٘ مهرْ ٖٛمرى شكطّر رب طفِشفٌلر  .ر ول "اوبٌلر
مؿقٖ اشػفط" .ىلهر شرى أفمرا ؾرْ ً ٛمرى ًرصا اشقبْرا ىلشا أضازا
حررٌ ّك ر اي أي ّػ ر فطا فلْػ ر فطا .كررا أحررس ّبررسأ مررى أُو
اشططّ ُاشم مل ٗ طفِشٖ  ٠توفٌٓ.
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اهكرط اشِشرساي ُٚلرت ًرٓ ُا فرٖ أمر مٓ .مرٖ ٖؿررِ ٖ
تقررطب مررى اشطررِو شْػررت بسّوررٖ ُشكوٌ ر ضّ هررٖ ٖفلٛررٖ كمررِز
كب اشػكط  ٠تهع حو  ٗ ٙسمٌْ ُّ ٗ ٠رسٌّ ُشكرى
ططاً خفْف ً ّفِح موٌ  .ؾفف ً شمػ ُاي طبْمٖ ُأغو هٌ ِّٖ
بْهر  ٙموفٛلررُٖ .اٌٌر ُغررْم ُاشمْور ي اشػررِزاُاي اشِاغررمف ي
ىفل٘ فٌْل اؿعي ُاؿْ  .ٙحٌ غللت لٌْ أحػػت بْسً
ه لررٖ زافٛررٖ ٗ ّررسٔ .امررطإٔ هبْلررٖ اشِ فررٖ أاوبْررٖ اؿػررى أن
أه أؽْا ؾْ ً ٛشْؼ مِاِزاً حقْقٖ؟ امطإٔ أحؼ حرٌ أشق ًر
ب ر ؿط ُاـطررط فررأًطب موٌ ر أغررطع م ر أغررفطْعً .ررصا ًررِ
اشقطبرر ي اشرررصٔ ّطّرررس ُز اشرررطّؼ أي ّصعرررٍ لرررٗ ح فرررٖ اشقرر
ُّطؾٓ بٍ إِرب فٌْللٍ م ً أُ مٌ.
ُٚلت ُا فٖ ضدم اؿر حٓ ُمل ػلرؼ ىل ٠حرٌ لرت هلر ل
"ىلشا مل ػلػرررٓ فػرررأشًب" .برررسأرب اؿرررسّث بطْٛر ر ً مفمػرررطًا
ُمهٗ كصشك ُاشؿلؼ توحسض مِ إغْب ُاهلِا ّ ٙز لرًْ١
 ُ ١لررْ ً١لررْ ً١أّه ر ً أخررصرب قررسٕ شػ ر هٓ توحررا ُ قررسٕ
لررْ ً
شػ ر هٌ  ُ .لررت هل ر ؾررْ ً ٛأنررحكٌ ُاضػررف لرريب مررى صُبررٖ
نررحكٌ ُ .اهفؿررط زن إغْررب فجررإٔ ٗ ا٢ف ر اشغطبررٓ كررسم ٙ
م ٌّ١م تِا ٗ حطب ضمٖ هؿبت بٌ ا٢ضض ُاشػل ُ .ٙاهفٌت
اؿرررطب فجرررإٔ ب هلعّرررٖ ُهرررعو ٚررر١ن ك مرررا مػرررففب احفرررا
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اشكِي بأ ط بٍ ا٢ضبمٖ ُأنر ع مر اؿرعي ُاؿْر  ٙاشرصٔ ٗ
ْوٌْر  .مل ّبر ىل ٠اشكررِرب اشررصٔ زفأتررٍ اشلفررٖ ُاشمطررط اـفْررف
كْوبررِع ررس هررف ٗ أٔ ؿٛررُٖ .فجررإٔ لررت هلر ل "ًررا أحببررت
مكطفٗ غمْس؟".
مل ػرررربُٚ .للررررت بطًررررٖ أهفٛررررط ُشكوٌررر مل ػررررب .ثررررم
أزضكررت أي اشٛرر١ن ُاشمطررط ك ر زا ىطا ر ه ررى طررِضٔ ُأي
ششرررك غرررٟاو ّ ٠ػرررأو ٗ ششرررك اشعمرر ي ُششرررك إكرر يُ .شكرررى
اش١ٛن م شبث أي ثغط ثغطٕ هفص موٌ قِتٌ ىلٍ أشهٓل
"ك ي أب ً ٠ُ٢زٔ".
ىلشا قسب  ٚفيني اشكِرب مل ّكى حعّور ً برا ك هرت
فٍْ مو د ُٕ .تطكت اشكت ِّغِؽ هل فلمٌ تقِو ؾرْ .ً ٛهمرم
ششك ًِل
"ك ي ظُار ً كطّر ً ُأبر ً كطّر ً .طرِو حْ ترٍ مل ّقكرط
ممو ".
فقلت هل ُأه أمْا ٗ اش١ٛن ػ ًٌ ل "ًا كورت تمرطفٌ
مى أّى ًِ؟"
شتل "مى اـططِن".
لتل "ُم شا ّملا ٗ اـططِن؟"
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شتل "ٗ اشفج ضٕ".
لتل "ُٕ شا ا  ٙىلٍ ًو ؟"
شتل "ا

أ لم".

ُكررسرب أّررأؽ .ثررم ًبررت هػررلٖ هؿررطٖ ٗ اػ ر ًٓ ح ملررٖ
ؾحوٖ مى اشمطط فِب م كوت أطلع فْرٍُ .اغفوؿرقت اشمطرط
ُأحػػررت بْأغررٓ ّررعزاز حررسُٕ .فجررإٔ حررسثت فجررِٕ كرربريٕ ٗ
اش١ٛن هفص موٌ قِرب حعّى ًصَ إطٕ حعه ً أ لر مرى درِض
اشوٌرررررررررررط .شرررررررررررتل "أٚورررررررررررٍ كررررررررررر ي ىفرررررررررررٓ ؾرررررررررررْ."ً ٛ
٠حقفٌ ب شػٟاول "ٕ شا؟"
شررتل "ك ر ي ّقهررٓ ُ ف ر ً طررِّ ً١ب شلْررا ٗ تلررك اشغطفررٖ"
ُاظززرب م١حقٖل "م شا ٗ تلك اشغطفٖ؟".
شررتل " ٠أزضٔ .ىلهررٓ مل أزخلررٌ رر٘ .إففر ح وررسا ٕ .ر شا
 ٠تفحق بوفػك؟".
همم ًبو لور أهر ًُرٓ ا٤ي ٗ ًرصَ اشلحٛرٖ ُأُ رسه
إكررب ح ُزخلو ر ًررا لررسَ مملق ر ً مررى ض بفررٍ ٗ اشػررقف أن
لسَ ا شػ ً اشقطفك  ٙلٗ ا٢ضض؟
غأشفٌ مطٕ أخط٘ل "ٕ شا تٛوٌ أهٍ ك ي ىفٓ ؾًْ ٛ؟"
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قرررِتٌ ا٤ي شرررْؼ حعّور ر ً ُشْػرررت فْرررٍ مو در ر ٕ ُشكورررٍ
مؿطؾط ا٢ططا كِض ٖ اشصضٕل
"أحْ ه ً ب شلْا ٗ اشوِن ك ي ّقِو ك١م ً ...ب شطط هٖ"
ُ٠حقفٌ ب شػٟاول "أٔ ضط هٖ؟"
فق شتل " ٠أزضٔ .مثا اشك١ن ا٦فطلٓ"
ُٚللت م ُ ً١ٚاٌفٌ ٗ اش١ٛن مرت ب ً موفٛطاً.
"ك ي ّطزز ٗ هِمٍ كلل رب ..مثا اْو اْ  ٠ ..أزضٔ".
ٗ ًصا إكر ي هفػرٍ ٗ ُ رت مثرا ًرصا ٗ ٚر١ن مثرا
ًررصا ك ر ي قررِتٍ ّطف رِ كررأحِارب مْفررٖ ط فْررٖ لررٗ غررطح
اشبحرطٚ" .للررت أط ضزًر ث١ثررٖ أ ررِان .كرا ّررِن ّؿرفس تررِتط ُتررط
اشقرررِؽ .رررِافلٓ ٚلرررأ٘ ُاشػرررطاب ّفرررًِج رررسامٓ ٗ قرررحطاٙ
اشؿررِب ٗ .تلررك اشلْلررٖ حررٌ ًلػررت اررٌ ٗ أشهررٓل "تمر و ممررٓ.
تم و ممٓ" ك هت حْ تٓ س اكفللت ُمل ّكى ِّارس غربب
شلبق ُ "..ٙتو ًت ىلٍ أشهٓ قطخٖ طفا مى مك ي م ٗ اؿرٓ
ُ شت حػوٖل "كأهٍ ك ي وؼ بسهِ أالرٍ .برا اشْرِن ّرِن..
با مِتٍ بأغبِع ضتب كا ؾُٟهٍ .ك هت شرٍ أطرطا ْمٌر
ُزِّي زفمٌ  .با مِتٍ بِْن ز هٓ ُحسث َر ورسَ .أُقر هٓ
كرثرياً لرٗ اشِاشررسّى .أ طر هٓ اشطغر شٖ إدفِمررٖ ب شؿرلع .ر و
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شرٓ .أ طٌر شرٍ ىلشا حررسث ؾررٓ ُ .ٙر و شررٓ ىلشا حرسث ؾررٓ ٙفأهررت
تكرررِي ُقرررْ ً لرررٗ ا٠ُ٢ز .ر ر و شرررٓل اغفؿرررريٍّ ٗ كرررا مر ر
تفملٌ .بكْرت ُ لرت شرٍل ىلي ؾر  ٙا مر ٗ رِ  .فقر ول فقر٘
مررى بر ب ا٠حفْر ُ ٙاشررسهْ دررري ممطُفررٖ ٗ .ششررك اشْررِن تِغررلت
ىلشْررٍ أّ ٠وررعو ىلٍ اؿقررا ُاشررسهْ فْهر ي ُدررطب .كوررت خ ٚفررٖ.
شكوٍ و  ٠زا ٓ شلدِ ُىلهٍ هْس اشػب حٖ .كوت مفِاػٖ
طررِو اشْررِن ُظاز خررِٗ حررٌ تررأخط ررى مْم ر زَُ .اهفٛطه ر ثررم
ك ي م ك ي".
ُأحػػررت بٌرر تبكرررٓ ٗ قررلت ثرررم اضتفررع بك ًٞرر
ُؼرِو ىلٍ ؾرٌْ حر ز اضتمرـ شررٍ اشٛر١ن اشقر ٚم برْ ُبْوٌر .
ن ر ع اشمطررط ُاشكررلت ُمل ّمررس ٗ اشكررِي ىل ٠مْررب امررطإٔ
ثكلت ظُا ً  ٠تمطفرٍ ضار ً١أفرطز أؾرط فٍ ُنرطب ٗ رطض
اشبحط ُضا ٙغطاب أاويبُُ .ز اشطّؼ اشؿْذ ٗ زاضَ ولم بلْ شٓ
اشغوج ؼت فطكٖ اشقطمكْلُ .أه م شا أفما ا٤ي ُغر٘ ًرصَ
اشفِنٗ؟ ًا أ رِن ىلشٌْر ُأنرلٌ ىلٍ قرسضٔ ُأافرف زمِ ٌر
َوررسّلٓ ُأ ْررس اشطلأهْوررٖ ىلٍ لبٌ ر بكلل ر تٓ؟ ُ لررت هكررف
ِمررررٖ مػررررفوساً ىلٍ شضا ررررٓ ُشكررررو أحػػررررت برر ر ـطط
ُتصكطرب ؾْ ً ٛفلبثت ُا ف ً ًكصا ظمو ً ٗ ح شٖ بٌ ا ٦رسان
ُا٦حجر نُ .بغفررٖ ًررب٘ لررٓ ور  ٙثقْررا تٌ شكررت ؼررت ُطأتررٍ
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لٗ إقمس .اش١ٛن كثْف ُ لْ ُأغ غٓ ُشْػت ح شٖ ّومسن
١
فٌْ اشهِ ٙرر اش١ٛن ا٤ي ث برت كرأي اشهرِ ٙمل ِّارس أقر ً
ُلِن اشػل  ٙفطز ففِب ٗ ثِب سّم مٌلرٌا .اشمطرط أنرغ ث
أح١ن قِرب ّ ٠ػلع مثرا أقرِارب أضارا اشولرا ٗ ترا اشطمرا.
ُهبررع مررى اررِ اشٛرر١ن قررِرب مل ّكررى قررِتٌ قررِرب شررْؼ
د نرررب ً ُ ٠حعّور ر ً ُ ٠خ ٚفر ر ً قرررِرب فرررطز ّقرررِول "كر ر ي
احمل مِي ّفكر ض ِي لرٗ ارثيت .مل أكرى أهر إٌرم برا ك هرت
اشقهررررْٖ ًررررٓ إٌلررررٖ" بطُفػررررِض م كػررررِو فػرررررتكٌ مررررى
إٟغػٌ ؿطكٖ اشفػرلح اـلقرٓ ٗ أكػرفِضز ُم غرِهٓ
ُ هِ ٗ اشلجوٖ اشملْ ُٕٟط اؾلمْ رب اشفبؿريّٖ اش ُتػرفوفْٖ
ٗ ىلفطّقْ  .مل ّكى ىفٓ كطاًْفٍ شٓ .أّ ن تفللرصٔ لْرٍ ٗ
أكػفِضز ك ي ّقِو شٓ ٗ ت ن ُانحل "أهرت ّر مػررت غرمْس
خري مث و لٗ أي مٌلفو اؿه ضّٖ ٗ ىلفطّقْ سّٖ اؾسُ٘
فأهررت بمررس كررا اجملٌررِزارب اشرريت بررصشو ً ٗ تثقْفررك كأهررك
ؽط مرى اشغ برٖ ُ٢و مرطٕ"ُ .مرع ششرك فٌر ًرِ شا ّػرفملا كرا
مٌ ضتررٍ شْدلك ر مررى حبررا إؿرروقُٖ .غررري ضثررط ًغوررع تررعُ
ُطل مطتٌ مغ مطاترٍ اشغطامْرٖ ممطُفرٖ مؿرٌِض بكر١تٍ مرع
اشْػ ض ُاُ٢غ  ٙاشبًِْلْٖ .هْت ْس إرْ١ز غروٖ ٗ 0925
بْفٍ ٗ غر فطُي ُشرسي .كر ي ّقرِو شرٓل "أهرت ُدرس ُشكرو ٠
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أكررطَ اُ٢د ر ز فأه ر أّهرر ً ُدررس" .شكوررٍ ٗ ًررصَ احملكلررٖ
غْػرررفملا كرررا مٌ ضترررٍ شْهرررع حبرررا إؿررروقٖ حرررِو وقرررٓ.
ُاحمللفررِي أّه ر ً أؾررف رب مررى اشو ر ؽ مرروٌم اشم مررا ُاشطبْررب
ُإعاضع ُإملم ُاشف اط ُاؿ هِتٓ  ٠ػلع قلٖ بْ ُبْروٌم
شِ أه طلبت اغفٛج ض دطفٖ ٗ بْرت أحرسًم فأدلرب اشٛرى أهرٍ
غرريفض ُىلشا ار ٙرب ابورٖ أحرسًم تقررِو شرٍ أهر غرأتعُ ًررصا
اشطاا ا٦فطّقرٓ فرْحؼ حفلر ً برأي اشمر مل ّوٌر ض ؼرت ضالْرٍ.
ُشكى كا ُاحس موٌم ٗ ًرصَ احملكلرٖ غْػرلِ لرٗ هفػرٍ
ُ٢و مرررطٕ ٗ حْ ترررٍُ .أهر ر أحرررؼ ػر ر ًٌم بورررِع مرررى اشففرررِب
ف ٠حفف و مق ن أق ً١بػربيب ُأهر فرِب كرا ؾرٓ ٙمػرفملط
ىله اشسخْا اشرصٔ هرب أي ّبرت ٗ أمرطَ .حرٌ ارٓ ٙشكفؿروط
َحلررِز ُز أٓررس ًُررِ ّطغررف ٗ ا٢درر١و بمررس أي ًعمررٍ ٗ
مِ مٖ ات ا و شٍل "ٕ شا اٛرت بلرسٔ ؽرطب ُتوٌرب؟" اشرسخْا
ًررِ اشررصٔ ر و ششررك شك ر حب ا٢ضض ُق ر حب ا٢ضض طأطررأ
ضأغٍ ُمل ّقا ؾْ .ً ٛفلْكى أّه ً ششك ؾأهٓ ممٌم .ىله أهع
ٗ ًصَ احملكلٖ قرلْا غرِْ اشطُمر ي ٗ طط ارٖ ُ مقمرٖ
غررو بك خْررا اشلررويب ًُررٓ تطررأ أضض اشقررسؽ .اشبررِاخط كررطرب
طض اشوْا أُو مطٕ ؼلا إسافع  ٠اـبع ُغركك اؿسّرس
أهؿٛت أق ً١شوقا اؾوِز ُ .س أهؿُٟا إساضؽ شْمللِه كْف
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هقررِو "همررم" بلغررفٌم .ىلهٌررم البررِا ىلشْو ر اطثِمررٖ اشموررف اُ٢ضبررٓ
ا٢ك ر اشررصٔ مل ّؿررٌس اشمرر مل مثْلررٍ مررى بررا ٗ اشػررِن ُٗ
فطزاي اطثِمٖ مطض فف ا أق بٌم موص أكثرط مرى أشرف ر ن.
همم ّ غ زتٓ ىله اٛفكم د ظّ ً ٗ قرط زاضكرم .طرطٕ مرى
اشػم اشصٔ حقوفم بٍ ؾرطاٌّ اشفر ضّذ .أهر شػرت طرْ .ً١طْرا
ك ي أكصُبٖ".
بْول كوت أفكط ٗ ِو مكطفٗ غمْس ًُِ هلؼ ٗ
ًررصا إك ر ي ْوررٍ ٗ شْلررٖ مثررا ًررصَ كوررت أهررع هؿررْجٌ
ب شبك ر  ٙكأهررٍ ّكررل مررى بمررس ىررفل٘ ٗ خْ ر شٓ بأقررِارب
مبمثطٕ  ٠بس أه همفٌ ٗ أُ رب مفب سٕ ُشكوٌ ترساخلت
ٗ شً ر كررأاطاؽ كوْػررٖ رررر قررطار طفررا ٗ مك ر ي م ر ٗ
اؿررٓ ُقررْ ح زّررك ُهٌْر ٓر ض ُأقررِارب ررطؽ تررأتٓ مررى
اشهرفٖ ا٢خررط٘ شلوٌرط .شكررو ا٤ي أهررع قرِت ً ُاحررساً فقرر٘
قررِرب بك  ٌٚر إلررضُ .مل أفمررا ؾررْ .ً ٛالػررت حْررث أه ر برر١
حطاا ُتطكفٌ تبكرٓ ُحرسً شلْرا حفرٗ غركفتُ .كر ي ٠
بس أي أ ِو ؾْ ً ٛفقلتل "اشفمل ب ٕ نٓ ّ ٠وفرع أحرساً .ورسا
اشِشرررساي ُأهرررت مر ر ظشرررت ؾر ر بٖ ٗ مقفبرررا اشملرررط .فكرررطٔ ٗ
إػفقباُ .مى ّسضٔ شملك تقبلٌ ُاحساً مى اـط ب اشمسّسّى
اشصّى ّطلبِهك".
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أا بت فِضاً ععن ُا٢مط اشرصٔ أزًؿر ل "بمرس مكرطفٗ
غمْس  ٠أزخا لٗ ضاا".
ُمل أكررى أهرررِٔ أي أ رررِو هلرر ششرررك ُشكرررو لرررتل "ُز
اشررطّؼ ّطّررس ظُااررك ُأبررِا ُأًلررك  ّ ٠ر همِي .كلفرر أي
أتِغ٘ شٍ وسا".
ُقررلفت فرررتٕ طِّلررٖ حفررٗ ٚووررت أهٌرر شررى تقررِو ؾررًْ ٛ
ُفكطرب أي أ ِن ُأشًبُ .أخررياً أحػػرت بكرِتٌ ٗ اشٛر١ن
كأهررٍ هكررال "ىلشا أا ُهررٓ لررٗ اشررعُا فررينه غررأ فلٍ ُأ فررا
هفػٓ".
ُفكرررطرب ٗ رررسٕ أؾرررْ  ٙأ ِهلرر ُشكرررو مرر شبثرررت أي
همررت إررٟشي ّور زٔل "ا أكر  .ا أكر " شكرر ٕ١اشمؿر ٙ
فِ فت ًٓ أّه ً ُخطات زُي أي أ ِو ؾْ.ً ٛ
ُأهر أؾررطب فٌررِٕ اشكررب ح ار ٙهٓ ُز اشررطّؼ .كوررت أهررِٔ
اشررصً ب ىلٍ زاضَ ُشكوررٍ مل ٌّل ر  .ر و ىلهررٍ ا ر  ٙشْررصكطهٓ
بررس ِٕ اشب ضحررٖ ُشكررو كوررت أ لررم أهررٍ مل ّػررفطع اشك ر
فج  ٙشْمط م هفْجٖ ُغ طيت .لت شٍ ح ٕ الؼل " ٠ف ٚسٕ.
ىلهٌرر  ٠تطّرررس اشرررعُا ىلط ١رر ً شرررِ كورررت مورررك شرتكرررت ًرررصا
إِنِع اشبفٖ".
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مل أكررى أحػررب أي اـ ر غررْقع لْررٍ كل ر ُ ررع فم ر.ً١
شكى ُز اشطّؼ اشصٔ ّبسو اشوػ  ٙكل ّبرسو اؿلرري هلرؼ
أم ر مٓ ا٤يُ .اٌررٍ مطبررس ُافو ر َ ّطتمؿ ر ي ُ ررس ررض ؾررففٍ
اشػفلٗ حفٗ ك ز ّقطمٌ  .أخص ّفلللا ٗ مقمسَ ُّوقط ا٢ضض
ٗ كبْٖ ب شغٖ بمك َ .خلع حصا َٙمى ضالٍ اشْلوٗ ُشبػٍ سٕ
مطارب ُك ي ّفأًب شلقْ ن ثم هلؼ ُّففح فلٍ كأهرٍ ّطّرس
أي ّررفكلم ثررم ّػررركتّ .رر شلمجررب ًرررا ممقررِو أي ُز اشرررطّؼ
ؾ ؟ ُ لت شٍل "شى تمسن امطإٔ دريً تفعُاٌ ".
رر ر و ُ ْورر ر َ اشررررصكْف ي مل تمررررِزا شكْررررفٌ أقرررربحف
كطتٌ مى اشعا رس اغرفقطت لرٗ ح شرٖ ُاحرسٕ ا مرسٕل "شرى
أتعُ دريًر  .غرفقبل ُأهفٌر قر دطً .را تٛرى أهٌر ملكرٖ أُ
أمريٕ؟ ا٢ضاما ٗ ًصا اشبلس أكثرط مرى ارِع اشربطى .ؼلرس ا
أهٌ ُاسرب ظُا ً مثلٓ".
لت شٍل "ىلي ك هت امطإٔ كػ ٚط اشوػ  ٙفلل شا ا٦قطاض؟
أهت تملم أهٌ ضفهت ضا  ً٠دريا بمهٌم أقغط موك غو ً .ىلشا
أضازرب أي تففطب شرتبْٖ ُشسٌّ فلل شا  ٠ترتكِهٌ ُؾأهٌ ؟".
بغفٖ تسف مى ُز اشطّؼ دهب اورِهٓ مل أكرى أٚرى أهرٍ
مى طبْمفٍ .ث ض ثِضٕ ضمٖ ُ و ؾْ ً ٛأزًؿ حقْقٖل "اغرأو
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هفػك ٕ شا تطفض بوت قلِز اشرعُا  .أهرت اشػربب ٠ .ؾرك أي
بْوك ُبْوٌ ؾْ .ً ٛم زخلك أهت؟ أهت شػت أب ً ُ ٠أخ ًر ُ٠
ُشرررٓ أمطًرر  .ىلهٌرر غرررففعُا ضدرررم أهفرررك ُأهفٌرر ِ .أبًِرر برررا
ُىلخِتٌ ر بلررِا .اشكرر١ن اشف ر ضب اشررصٔ تفمللِهررٍ ٗ إررساضؽ ٠
ّػري وسه ً .صا اشبلس فٍْ اشطا و ِامِي لٗ اشوػ ."ٙ
ُ ٠أ لرررم مر ر شا كر ر ي ورررسث شرررِ ٠أي أبرررٓ زخرررا ٗ تلرررك
اشلح ُ ٖٛلت فِضًا ُخطات.
ُضحرررت ىلٍ قجرررِب ٗ حقلرررٍ .كر ر ي قجرررِب ٗ مثرررا
هرررْو طفِشفوررر ممررر ً ُكوررر للرررؼ لرررٗ زضارررفٌ
غررر
مف١ققٌ ٗ إسضغٖ اُ٢شْرُٖ .كر ي أشكرٗ مر ُٕ .ر اهفٌْور
مى مطحلٖ اشفملْم ا .ٍُ٢و قجرِبل ًرصا اشقرسض مرى اشفملرْم
ّكفٓ اشقطاُ ٕٙاشكف بٖ ُاؿػ ب .مرى هر ؽ معاض رِي مثرا
ب ٚو ُأاسازه  .كا م ّلعن إعاضع مى اشفملْم م ّكوٍ مى
كف بٖ اـط ب رب ُ طا ٕٙاؾطاٚس ُممطفٖ فرطُض اشكرُ .ٕ١ىلشا
ك هت شو مؿكلٖ همط هفف ًم مرع اؿكر ن" .مهرْت أهر ٗ
ششررك اشػرربْا ُؼررِو قجررِب ىلٍ ط ررٖ فم شررٖ ٗ اشبلررس فٌررِ
اشِْن ضْٚؼ شلجوٖ إؿطُع اشعضا رٓ ُاؾلمْرٖ اشفم ُهْرٖ ًُرِ
هِ ٗ ؾوٖ اشؿفد هٖ اشيت ك زرب تفم ًُِ لٗ ضأؽ كرا
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ُفرررس ّقرررِن ىلٍ مطكرررع إسّطّرررٖ شطفرررع اش١ٛمرر ربُ .حرررٌ ار ر ٙ
ا٠غرررررفق١و أقررررربح قجرررررِب مرررررى ظ لرررر  ٙاؿرررررعب اشرررررِط
ا٠ؾرررتاكٓ اشررسّقطاطٓ ٗ اشبلررس .كور أحْ هر ً هفررصاكط أّر ن
طفِشفو ٗ اشقطّرٖ فْقرِو شرٓل "شكرى اهٛرط أّرى أهرت ا٤ي ُأّرى
أه  .أهت قطرب مِٚف ً كبريًا ٗ اؿكِمٖ ُأهر مرعاضع ٗ ًرصَ
اشبلسٕ إقطِ ٖ"ُ .أ ِو شٍ بين ج ب حقْقٓل "أهت اشرصٔ لحرت
 ٠أه ر ٢هررك تررٟثط لررٗ اؿْ ر ٕ اؿقْقْررٖ ٗ اشقطررط .أم ر مررى
فلِٚفررررِي  ٠هقررررسن ُ ٠هررررٟخط .اشورر ر ؽ أمث شررررك ًررررم اشِضثرر ر ٙ
اشؿرررط ِْي شلػرررلطٖ .أهرررفم كرررب اؿْر ر ٕ .أهرررفم ملرررح ا٢ضض".
ُّهحك قجِب ُّقِول "ىلشا كو مى ملح ا٢ضض فٌٓ أضض
م غدٖ".
نحك أّه ً بمرس أي هرع كريت مرع ُز اشرطّؼ ُ ر ول ُز
اشررررررررررررطّؼ ضاررررررررررررا كررررررررررررط ّ ٠مرررررررررر ر مرررررررررر ر ّقررررررررررررِو".
لرررت شرررٍل "أهرررت تملرررم أي  ١ررريت بٌر ر  ١رررٖ ّْلرررٌ اشِاارررب
 ٠أكثط ُ ٠أ ا؟"
فق و قجرِبل " ٠تلففرت شفدطّرف ُز اشرطّؼ .همفرك ٗ
اشبلس  ٠تؿِبٌ ؾ ٚبٖ .أًا اشبلس كلرٌم ّلرٌجِي علرسا ٢هرك
تقررِن ب شِااررب مررِ أُ٠ز مكررطفٗ غررمْس ضٓررٍ ا خررري
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ْ ن .شقس ك ي لٗ أٔ ح و ضا ً١دطّب ً  ٠تطبطرك برٍ ضابطرٖ".
ُغرركت لرررْ ً١ثرررم رر ول "ىلِرر ىلشا كرر ي أبرررِ إرررطإٔ ُىلخِاهٌرر
ضانٌ ف ١حْلٖ ٢حس".
لررت شررٍل "ُشكررى ىلشا ك هررت  ٠تطّررس اشررعُا  ُ "..ر طم
ً١ٚل "أهت تمط ه ٛن اؿْ ٕ ًو  .إطإٔ شلطاا ُاشطاا ضارا
حفٗ شِ بلغ أضشو اشملط".
لررت شررٍل "ُشكررى ىلشا ك هررت  ٠تطّررس اشررعُا  ُ "..ر طم
ً١ٚل "ٗ ًصا اشمكط".
ُ و قجِبل "اشسهْ مل تفغري ب شقسض اشرصٔ تٛورٍ .تغرريرب
أؾررْ  .ٙطللبر رب إر  ٙبررسو اشػررِا ٓ ق ضّررث مررى حسّررس بررسو
ق ضّررث اـؿررب .أقرربحو هطغررا بو تور شللررساضؽ .ضازًِّر رب.
أُترررِمبْ١رب .تمللور ر ؾرررطب اشِّػررركٓ ُاشررربريٕ برررسو اشمط رررٓ
ُإطّػٖ .شكى كا ؾٓ ٙكل ك ي"ُ .نحك قجرِب ًُرِ
ّقررررِول "اشررررسهْ تررررفغري حقْقررررٖ حررررٌ ّكررررري أمثرر ر شٓ ُظضاٗ ٙ
اؿكِمٖ"ُ .أن ًُِ م ّعاو ّهحكل "ًُصا طبم ً مى ضابرع
إػفحْ١رب".
لررت حملجررِب ُ ررس غررط٘ ر ل "ًررا تٛررى أي ُز اشررطّؼ
ُ ع ٗ دطان حػوٖ بوت قلِز؟".
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و قجِبل "ّ ٠ػفبمسُ .ز اشطّؼ ضاا قب بٖ ًُِ .موص
غوفٌ ّلٌج بصكطً  ُ .س طلبٌ مرى برا ُأبًِر برا ُشكوٌر
ضفهرررررررتُ .اهفٛرررررررطُا شملرررررررٌ تقبرررررررا مرررررررع مرررررررطُض اشرررررررعمى".
لررت حملجررِبل "شكررى ٕ ر شا ًررصا اشغررطان اشفج ر ٓٚ؟ ُز اشررطّؼ
ّمط حػوٖ بوت قلِز موص ك هت طفلًٖ .ا ترصكطً ًُرٓ
طفلٖ ؾطغٖ تفػرل اشؿرجط ُتكر ضع ا٠ُ٢ز؟ ك هرت ًُرٓ ففر ٕ
تػبح ممو ضّٖ ٗ اشوٌط .م شا اس ا٤ي؟".
ُ و قجِبل "ُز اشطّؼ كٌ ٙ٠ٟاشو ؽ إغطمٌ ب فور ٙ
اؿلري اشِاحس مروٌم  ٠تمجبرٍ اؿلر ضٕ ىل ٠ىلشا ضأ٘ ضار ً١خرط
ضاكب ً لٌْ ّ .طاً حْوٛص ْْلٖ ُّػمٗ ا ًساً شؿرطا ٌٚحفرٗ
ُشِ زفع فٌْ أكثط ٖ تػفح "ُ .قرلت مرسٕ ّفكرط ثرم ر ول
"ُشكررى اؿقْقررٖ أي بوررت قلررِز ررس تغررريرب بمررس ظُااٌ ر مررى
مكطفٗ غرمْس .كرا اشوػرِاي ّرفغريي بمرس اشرعُا شكوٌر ًرٓ
خكِق ً تغريرب تغرياً ِّ ٠قف .كأهٌ ؾدل خط .حفٗ مى
أهررسازً اشررصّى كو ر هلمررب ممٌ ر ٗ اؿررٓ هوٛررط ىلشٌْ ر اشْررِن
فوطاً ؾْ ً ٛاسّساًً .ا تمط ؟ كوػ  ٙإسي".
ُغررأشت قجررِب ررى مكررطفٗ غررمْس فقر ول "ضٓررٍ ا .
ك ي ورتم ُكوت أحرتمٍ .مل تكى اشكلٖ بْوو ُثْقرٖ أُو
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ا٢مطُ .شكى للو مم ً ٗ ؾوٖ إؿطُع طب بْوو  .مِتٍ ك ي
خػ ر ضٕ  ٠تمررِضً .ررا تملررم شقررس غ ر سه مػ ر سٕ ْلررٖ ٗ
توٛرررْم إؿرررطُع .كر ر ي ّفرررٍِ اؿػر ر ب رب .خ ترررٍ ٗ اشفجر ر ضٕ
أف زتو كثرياً ًُِ .اشرصٔ أؾر ض لْور ب غرفغ١و أضبر ح إؿرطُع
ٗ ىل مرررٖ ط حِهرررٖ شلرررس ْ  .شقرررس ُفرررطرب لْورر أتم برر ً كرررثريٕ
ُأقبح اشو ؽ اشِْن هِْٛهٌ مى أططا اشبلس ًُِ .اشرصٔ أؾر ض
لْو أّه ً بففح زك ي تم ُهٓ .ا٢غم ض ا٤ي وسه  ٠تعّس رى
ا٢غم ض ٗ اـططِن .ظم ي كل تملم ك هت اشبهر ٚع ترأتٓ
مطٕ أُ مطتٌ ٗ اشؿرٌط ب شبر خطٕ .كر ي اشفجر ض ىعهِهٌر حفرٗ
توقطرررع كلْرررٖ مرررى اشػرررِب ثرررم ّبْمِهٌرر بأنرررم مهر ر فٖ.
إؿطُع ّلك اشْرِن ؿرطٕ شرِاضٔ ػلرب شور اشبهر ٚع كرا ّرِن
ُا٤خط مب ؾطٕ مى اـططِن ُأن زضم يُ .ضاِتٍ أكثط مى مرطٕ
أي ّفٍِ اشط ٚغٖ ُشكوٍ كر ي ّرطفض ُّقرِو أهر أارسض مورٍ.
اشملررسٕ ُاشفج ر ض ك ر هِا ّكطًِهررٍ كطاًْررٖ ؾررسّسٕ ٢هررٍ فررفح
ِْي أًا اشبلس ُأفػس لٌْم أمطًم .بمس مِتٍ مرت ىلؾر رب
بأهٌم زبطُا فلٍ .فطز ك١ن .شقس م رب دط ً .ؿطارب اشطا و
م تِا دط ً ششك اشم ن .ك ي قلْٖ ُاغمٖ .ششك ًِ اشطاا اشصٔ
ك ر ي ّػررفح أي ّكررِي ُظّررطًا ٗ اؿكِمررٖ شررِ ك ر ي ِّاررس
سو ٗ اشسهْ .
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فقلت حملجِبل "اشػْ غٖ أفػستك .أقبحت  ٠تفكرط ىل٠
ٗ اشػرررلطٖ .ز رررك مرررى اشرررِظاضارب ُاؿكِمرررٖ ُحرررسث ورررٍ
كينهػ ي .أٔ هِع مى اشو ؽ ك ي ًِ؟"
ٌُٚطرب اشسًؿٖ لٗ ُاٌٍ ُ ول "م شا تقكس أٔ هِع مرى
اشو ؽ؟ ىلهٍ ك ي كل شكطرب شك".
ُمل أغررفطع أي أاررس اشكلل ر رب إو غرربٖ ُ٢نررح حملجررِب
كررسٔ ُ .ر و ًررِل "مٌل ر ّكررى ...اّررـ اشػرربب ٗ اًفل مررك
َكرررطفٗ غرررمْس؟ شقرررس غرررأشف ورررٍ كرررصا مرررطٕ مرررى برررا؟"
ُاغررفططز قجررِب بررا أي أضز لررٗ ك١مررٍل "تمررط ؟  ٠أفٌررم
ٕ شا املك ُقْ ً لٗ ُشسّرٍ .طبمر ً أهرت تػرفح ؾرط ا٢م هرٖ
ُ س لت بٌ خري ْ ن .شكوك كوت أ لو ممطفٖ بٍ .مى ممٍ
ًو ٗ اشبلس ُأهت كوت تطاَ مى اشم ن ىلٍ اشم ن .كوت أتِ رع
أي همل أُ هما اسا ُقْ ً .ارسا كر ي قرسّقٍ اؿلرْم.
ك ر ي وررب ا٠غررفل ع ىلٍ حسّثررٍ .ك ر ي ّقررِو شررٓل تمررط ّ ر
قجِب؟ ح أٓس ضاا فطّس مى هِ ٍُ .كوت أ ِو شٍل ح
أٓس ضارا كرط  .فْع را ارس ُّقرِول " ٠ ٠تقرا ًرصا .حر
أٓس اع ٙمى اشف ضّذ".

023

لررت حملجررِبل "أه ر لررٗ أٔ ح ر و ُقررٓ ىلهْ ر ً .اشِقررٓ
اؿقْقٓ ًِ أهت .اشِشساي ًو ممكُ .أه بمْس ٗ اـططِن".
فق و قجِبل "ىلهٌل ُشساي شكْ ي مٟزب ي .فٌْل ك ّا
أبٌْل  .غريًل ٗ اشسضاغٖ أحػى م ّكِي".
فقلت شٍل "م شا وسث هلل ىلشا مت مِنِع اشعُا إهرحك
اشصٔ ّطّسَ ُز اشطّؼ؟".
فق ر و قجررِبل "ًررِي لْررك .حفلرر ً ُز اشررطّؼ غْوؿررغا
برر مطإٔ أخرررط٘ ُ .لررٗ أغرررِأ اشفررطُض تفعُارررٍ ٠ .أٚوررٍ ّمرررْـ
أكثررط مررى ر ن أُ ر مٌُّ .كررِي هل ر غررٌم ٗ أضنررٍ ُظض ررٍ
اشكثري".
ثم مثا نطبٖ مف ا ٖٛتوعو لٗ أن اشطأؽ هعو لٓ ِو
قجِبل "ٕ شا  ٠تفعُاٌ أهرت؟" خفر لريب برٌ ارويب خفق هر ً
كر ز ّفلررت ظم مررٍ مررى ّررسُٔ .مل أاررس اشكللر رب ىل ٠بمررس مررسٕ.
لت حملجِب ُقِتٓ ّطػفل " ٠ؾك أهك ُعح".
فق ول "اس ٕ .شا  ٠تفعُاٌ ؟ أه مفأكس أهٌ غرفقبا .أهرت
ُقٓ لٗ اشِشسّى ُب ٢حط٘ أي تفم إِنِع ُتكبح أب ً".
ُأحػػرت بمططًر شْلرٖ أمررؼ ُترصكطرب ا٢فكر ض اشرريت
هبفررت ٗ ضأغررٓ بؿررأهٌ ٗ اشٛرر١نُ .همررت قجررِب ّهررحك
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ُّقِو " ٠تقا شٓ ىلهك ظُ ُأب .اشطا و ّفعُاِي لرٗ ظُار تٌم
كا ِّن .شى تكِي أُهلم ُ ٠خطًم".
ُ لت حملجِب ُ س اغفمسرب غْططتٓ لرٗ هفػرٓ ُأهر
أنحك أّه ًل "أهت فوِي حق ً".
ُتطكفٍ ُشًبت ُىلي كوت س أّقوت مى حقْقٖ غفأخص
كثرياً مى ضاحٖ ب شٓ فْل بمس .ىلهر بؿركا أُ بر خط أحرب
حػوٖ بوت قلرِز أضملرٖ مكرطفٗ غرمْس .أهر مثلرٍ ُمثرا ُز
اشطّؼ ُم ٌّ١خطّى شػت ممكِم ً مى اطثِمٖ اشمسُ٘ اشيت
ّفوع٘ بٌ اػم اشكِي.
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رر  7رر
احففلور غفر ي اشِشررسّى ُ رسرب شلدططررِن .تطكرت ظُارريت
ُابويت ٗ اشبلس ُغ فطرب ٗ اشططّ اشكرحطأُ ٗ غرْ ضٕ مرى
غررْ ضارب إؿررطُع اشرريت شكطً ر قجررِب .كوررت أغ ر فط ر زٕ
ب شب ر خطٕ ىلٍ مْو ر  ٙكطّررٖ اشوٌررطٔ ُمررى ًو ر ا خررص اشقط ر ض
م ضاً بأبٓ ٓس ُأت ا ىلٍ اـططِن .شكو ًصَ إطٕ كوت ٗ
جلرٖ مررى أمررطٔ زُي غرربب ُانرح ففهررلت اخفكر ض اشططّر .
ُ مت اشػْ ضٕ ٗ أُو اشكب ح ُغ ضرب ؾط ً حصا ٙاشوْرا مرِ
غر ر فٌ ثرررم اػٌرررت اوِبر ر ً ٗ ظاُّرررٖ مػرررفقْلٖ ُنرررطبت ٗ
اشكررحطاِّ ٠ .ٙاررس مررأُ٘ مررى اشؿررلؼ اشرريت تكررمس ٗ اشػررل ٙ
غطررِارب بطْٛررٖ ُتكررب أؾررمفٌ لررٗ ا٢ضض كررأي بْوٌر ُبررٌ
أًا ا٢ضض ثأضاً سّ ً ٠ .مرأُ٘ غرِ٘ اشٛرا اشػر خى ٗ ارِ
اشػررْ ضٕ ًُررِ شررْؼ ٚر .ً١ططّر ٖررا ّكررمس ٌُّررب٘  ٠ؾررٓٙ
ّغررطٔ اشمررٌ .ؾررجريارب مبمثررطٕ ٗ اشكررحطا ٙكلررٌ أؾررِاا
شْػررت هلرر أُضاب أؾررج ض ب ٚػرررٖ شْػررت حْرررٖ ُ ٠مْفررٖ .تػرررري
اشػررْ ضٕ غ ر رب زُي أي ّمرررتض ططّقٌ ر ىلهػ ر ي أُ حْررِاي .ثررم
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ِررط بقطْررع مررى اؾلر و ًررٓ ا٢خررط٘ جفر  ٙنر مطٕ ٠ .تِاررس
غررح بٖ ُاحررسٕ تبؿررط ب ٢مررا ٗ ًررصَ اشػررل  ٙاؿ ر ضٕ كأهٌ ر
دط  ٙاؾحْم .اشِْن ًو ؾْٓ ٠ ٙلٖ شٍ فطز رصاب ّفمصبرٍ
اشكر ٚى اؿررٓ ٗ اهف ٛر ض اشلْررا .اشلْررا ًررِ اـرر١م ُٗ .ح شررٖ
تقطب مى اؿلٗ ط فت بطأغٓ هفف مى أفكر ض كللر رب مرى
ْا ُقِض شِاَِ ُأقِارب ػرٓ ٙكلرٌ ّ بػرٖ ك  ٢قرري
اشكغريٕ اشيت تٌب ٗ اؿقِو اشبِض .فْم اشمجلرٖ؟ غرأشف ل "فرْم
اشمجلٖ؟" شرتل "ُٕر شا ُكرث أغربِ ً خرط؟" شرت ..اؿلر ضٕ
اشػِزا ٙأ طابٓ دـ لك ُب ٍ اؿل ضٕ اشػِزا ُ .ٙو أبٓل
"ًرا ًررصا ؾررّٓ ٙررثري اشغهررب؟" قررا ا٦هػر ي شررْؼ قفِٚر ً ٗ
ث١ارررٖ .ىلهٌر ر ًرررصَ اشؿرررلؼ اشررريت  ٠تطر ر ب .ترررصُب إرررذ تؿرررا
اشففكريُ .مكطفٗ غمْس ُاٌٍ ّوبع ُانح ً ٗ خْ شٓ كل
ضأّفٍ أُو ّرِن ثرم ّهرْع ٗ أظّرع قطكر رب اشػرْ ضٕ ُقرِرب
احفك ر ا عكررٗ اشكررحطاُ ٙأح ر ُو ا ًررساً اغررفم زتٍ فرر١
أغفطْعِّ .ن ا٠حفف و غف ي اشِشسّى خلمت حػوٍ اشثرِب رى
ضأغررٌ ُض كررت كل ر تفمررا ا٢ن ّررِن خف ر ي ُشررسٌّ  ّ .ر هل ر مررى
امررطإٔ ٕ .ر شا  ٠تفعُاٌ ر أهررت؟ كْررف ك هررت ىلّررعابْ ١غررْلِض
تو اْررٍ؟ "ادررفل أٌّر اشغررِو ا٢فطّقررٓ .احررط ٗ هر ض ممبررسا
أٌّ ر ا٦شررٍ ا٢غررِز .ز ر أتلررِ٘ ٗ طقررِؽ قررلِاتك اشمطبْررسٕ
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إٌْجررٖ" ًُ ر ًو ر موبررع اشو ر ض ً .ر ًررِ إمبررس ٠ .ؾررٓ .ٙاشؿررلؼ
ُاشكرررحطاُ ٙهب تر ر رب ّ بػرررٖ ُحِْاهر ر رب جفر ر ٌُّ .ٙفرررع كْر ر ي
اشػررْ ضٕ حررٌ توحررسض ٗ ُاز قررغريُُ .ررط بمٛر ن ْررا هفر مررى
اشمطـ ٗ ًصا اشفٍُّْ .مِز ىلٍ خْ شٓ ُاٍ مكرطفٗ غرمْس ٗ
ُاٍ ابوٍ ا٢ك  .ىلهٍ أكثط اشِشسّى ؾبٌ ً بٍِّ .ن حفلرٖ اـفر ي
أه ر ُقجررِب ؾررطبو أكثررط ٖ ر هررب .اشو ر ؽ ٗ بلررسه شطت بررٖ
اؿْر ٕ وررسًم هملررِي مررى أٔ حررسث غررمْس مٌلر قررغط ررصضاً
 ٦مٖ حفا كحفا اشمطؽ .اطضترٍ مرى ّرسَ ٗ اشلْرا ُإغورِي
ّغوِي ُاشطا و ّكفقِي ٗ لرب اشرساض ُ .فور أمر ن بر ب اشغطفرٖ
تلك .لت شٍل "أه ُحسٔ وسٔ إفف ح .ب ب مى اؿسّس" .و شٓ
قجِب بكِتٍ إدلِضل "ًا تسضٔ م بساخلٌ ؟" لت شٍل "همم"
ول "م شا؟" فقلت ُأه أنحك ؼت ُطرإٔ اـلرطل " ٠ؾرٓ٠ .ٙ
ؾٓ ٙىلطً ."ً ١صَ اشغطفٖ ب ضٕ رى هكفرٖ كربريٕ .ك ؿْر ٕ.
ؼػررب فٌْ ر غررطاً ُشررْؼ فٌْ ر ؾررٓ ٠" .ٙؾررٓ ٙىلط ١ر ً" ُ .ر و
قجررِبل "أهررت غرركطاي ًررصَ اشغطفررٖ ملْٛررٖ مررى أضنررٌ ىلٍ
غقفٌ ب شكوِظ .شًب ُاِاًط ُزضض ُ٤شً .ٜا تملم مرى ًرِ
مكطفٗ غمْس؟" لرت شرٍ ىلي مكرطفٗ غرمْس كر ي أكصُبرٖ
ُنحكت مطٕ أخط٘ نحكٖ كلِضٕ ُ لت شٍل "ًرا تطّرس أي
تمررط حقْقررٖ مكررطفٗ غررمْس؟" فق ر و قجررِبل "أهررت شػررت
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غكطاي با فوِه ً أّه ً .مكطفٗ غمْس ًرِ ٗ اؿقْقرٖ هريب
ا اـهطٌّٛ .رط فجرإٔ ُّغْرب فجرإُٔ .اشكورِظ اشريت ٗ ًرصَ
اشغطفررٖ ًررٓ كوررِظ إلررك غررلْل ي ٓلررٌ اؾر ي ىلٍ ًور ُ .أهررت
وررسا مففرر ح اشكوررع" .افررفح ّرر هػررم ُز ورر هفررطب اشررصًب
ُاؾررِاًط لررٗ اشور ؽ"ُ .كر ز قجررِب ّكررطر ُهلررع اشور ؽ
شِ ٠أه أدلقت فلٍ بْسٔ ُٗ .اشكب ح اغفْق ٜكا ُاحس مو
ٗ بْفررٍ  ٠هررسضٔ كْررف ُقررلو ُ .اشططّ ر ّ ٠وفٌررٓ وررس حررس
ُاشؿلؼ  ٠تكا ٠ .دطُ أي مكطفٗ غمْس ًرطب ىلٍ ظمٌطّرط
اشؿل و .ىلّعابْ ١غْلِض شت شرٍل "إػرْحِْي ّقِشرِي أي أهلٌرم
قررلب شْحلررا ُظض خط ّ ر ًم .ىلهررٍ ىلشي م ر رب بث ر ً .فل ر ّػررلِهٍ
اـطْ ٖٛم ًِ ىل ٠ظفطٕ ا٠كفف َ ٙم هقفك ّ ىلشرٍ ُثورْيت .أهرت
ىلهلٓ ُ ٠ىلشٍ دريا" ٠ .برس أي ًرصا ًرِ غربب اهفح ضًر ُشرْؼ
مطنٌ ب شػرطط ي .ك هرت مٟمورٖ حرٌ بلفرٍ .كفرطرب برسّوٌ
ُ بررسرب ىلهلرر ً كمجررا برر ىلغررطاْٚاّ .رر شلغطابررّٖ .رر شلػرردطّٖ.
ا٦هػ ر ي جملررطز ىلهررٍ خل ر وررس خرر٘ ا٠غررفِا ٙبمررض اجمل ر هٌ
ّمف ُهرررٍ برررساً ُبمهرررٌم ّمف ُهرررٍ ىلهلر ر ً .أّرررى ا ٠فرررساو؟ أّرررى
ا٠غفِاٙ؟ ُاسٔ بكِتٍ اشوحْا ُنحكفٍ اـبْثٖ حٌ ّكِي
لررٗ غررجْفٍ أّررى ُنررمٍ ٗ ًررصا اشبػ ر  ٙآ٢ررسٔ؟ ًررا ًررِ
حقْقررٖ كل ر أظ ررم أه ر ُكل ر ّبررسُ ًررِ؟ ًررا ًررِ فررِب ًررصَ
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اشفِنرررٗ؟  ٠أزضُٔ .شكورررٍ بقرررٓ لرررٗ أٔ حرر و ضدرررم اُ٢بٛرررٖ
ُفػ ز اؿكم ُ ػِٕ اشطبْمُٖ .أه مِ ى أي إِرب حٌ ّ ظ شٍ
غْبفػم ًِ ٗ ُاٍ إِرب .أّ ٠كفٓ ًصا؟ ًا ابى زن مط شرب
بررأكثط مررى ًررصا؟ ُبررطظ شو ر مررى ُضا ٙاشفررا أ طابررٓ ا ر ٌّ ٙررطُو
مِه ُ طرع اشططّر لرٗ اشػرْ ضٕ ففِ فور  .بسهرٍ ُثْ برٍ بلرِي
ا٢ضضُ .غررأشٍ اشػ ر  ٚم ر شا ّطّررس؟ ر ول "أ طررِهٓ غررْج ضٕ أُ
توبرر ا شِاررٍ ا  .شررٓ ِّمرر ي مل أشب طمررم اشفوبرر ا" .مل ّكرررى
وسه توب ا فأ طْفٍ غْج ضٕ ُ .لو ب ٕطٕ هقف لرُْ ً١هػررتّح
مى و  ٙاؾلِؽ .مل أضَ ٗ حْ تٓ ىلهػ ه ً ّؿطب اشػرج ٚط بفلرك
اشلٌفٖ .الؼ ا ٢طابٓ لٗ مٟخطتٍ ُأخص ّؿرف٘ اشرسخ ي بروٌم
فِب اشِقف .بمس ز ْقفٌ مس شٓ ّسَ فأ طْفٍ غرْج ضٕ أخرط٘.
اشفٌلٌ كل فما مع ا .ٍُ٢ثم أخرص ّفلرِ٘ لرٗ ا٢ضض كأهرٍ
مك ب ب شكرطعُ .بمرسً ُرسز لرٗ ا٢ضض ُطرِب ضأغرٍ بْسّرٍ
ًُلس ُ م ً كأهٍ مْتُٚ .ا ًكصا طِو مكِثو ظً  ٙثلث
غ ٖ ُٕ .زاضرب قطك رب اشػرْ ضٕ ًرب ُا فر ً ىلهػر ه ً بمرث
ىلٍ اؿْ ٕ ُأخص ولسهٓ ُّس ِ ا شٓ بطِو اشملط فطمْت
شررٍ لبررٖ اشػررج ٚط َ ر بقررٓ فٌْ ر ُ .ث ر ض اشغب ر ض خلفو ر ُضا بررت
ا ٢طابٓ هطٔ مِ خْ ن مٌلٌلٖ وس ؾجريارب ه حْرٖ اؾورِب.
وررسً دوْل ر رب ُأطف ر و ررطإ .أّررى اشٛررا ّ ر ىلهلررٓ؟ مثررا ًررصَ
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ا٢ضض  ٠توبررت  ٠ا٢هبْر ً .ٙررصا اشقحرر٘  ٠تساُّررٍ ىل ٠اشػررل .ٙ
ُاشططّ ّ ٠وفٌٓ ُاشؿلؼ  ٠تطحم ُاشػْ ضٕ ا٤ي تِشِو ُشِشرٖ
لٗ أضض مى اؿكٗ مبػِطٖ ك ٕ ٚرسٕ" .ىلهر رِن موقطرع بور
فحسثِه أح زّث هفجلا بٌ " .مى ًرصا؟ ثرمل "ك ٕوبرت  ٠أضنر ً
طع ٌُٚ ٠طاً أبقٗ"ُ .اشػ ّ ٠ ٚرفكلم .امفرساز شللكورٖ اشريت
ّسّطً ّلموٌ أحْ ه ً ُّؿفلٌ ُا٢ضض حِشو زاٚرطٕ دط رٖ ٗ
اشػررطابُٚ" .ررا ّطفمو ر و ُىفهررو و ُتلفٛو ر بْررس ىلٍ بْررس".
قلررس غررمْس اشمب غررٓ ّ ر شررٍ مررى ؾ ر طُ .أبررِ هررِاؽ" .ؾررطبو
ؾطب ِن ٚلٛرِا مرى ٌرس ر ز"ً .رصَ أضض اشْرأؽ ُاشؿرمط ُ٠
أحرررس ّغررر ُ .شقْوررر غرررْ ضٕ حكِمْرررٖ ممطلرررٖ حِهلررر ٔػرررٖ
ػ ر كط ُؾ ر ُّـ مفررسض ٌ اشبو ر زب ُ .فو ر  .ؾررطبِا مررى م ٚو ر
ُأكلِا مى ظازه ُأ طْو ًم اشبورعّى .ر شِا ىلي امرطإٔ مرى بْلرٖ
إطّك ر ب فلررت ظُاٌ ر ُاؿكِمررٖ شاًبررٖ شفقرربض لٌْ ر  .م ر
اهٌ ؟ مر اهرٍ؟ ٕر شا فلفرٍ؟ ّ ٠مللرِي ررر فقر٘ أهٌر مرى بْلرٖ
إطّكر ب ُأهٌر فلفررٍ ُأهررٍ ظُاٌر ُ .شكرروٌم غررْمطفِهٍ .ب ٚررا
إطّك ب ُاهلِاُّط ُاشكبر بْـ .اشقهر ٕ إقرْم مروٌم ُإفوقرا.
مفرررفـ ر ر شٓ كطزفر ر ي مفرررفـ اورررِبٓ اشؿرررل شْٖ مفرررفـ
ؾررط ٓ اـططررِن .اشط ر ٕ لررٗ مػر ٘ إر  .ٙإؿر ّذ ُاشو ٛر ض.
اشبررسُ ٗ خْرر ن اشؿررمط ٗ مفرر ضب اشِزّرر ي .كلررٌم غرررْمطفِي
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 ١برا ظُاٌر ٗ ًرصَ
اهٌ فلْؼ كا ِّن تقفرا امرطإٔ ضار ً
 ١شق ترراُ .خطررطرب شررٓ
ا٢ضض اشرريت مل ترررتا اشؿررلؼ فٌْ ر ررف ً
وٌ ُأض٘ م وسث.
فكطٕ بلفٌ ٗ شً ثم طضرب أي أ
لت هلرم ىلهٌر مل تقفلرٍ برا ًرِ مر رب مرى نرطبٖ اشؿرلؼ كلر
م تت ىلّعابْ ١غْلِض ُؾْ ١دطّوِز ُ ي ًلوس ُاٌ مِضؽ .مل
و رسث ؾررٓ ُ .ٙر و اشؿ ر ُّـل "ك ر ي .وررسه لوررساي بررِشْؼ
ملمِي اهٍ م اِض كِا" ٠ .ف ٚرسٕ ٠ .زًؿرُٖ .غر ضُا ُغرطه .
اشؿلؼ ًِ اشمسُ .ىلهٌ ا٤ي ٗ كبس اشػل  ُ ٙم ً كل ّقِو
اشمطب ّ .شلكبس اؿرطُ٘ .غرفٛا ًكرصا غر رب  ٠تفحرطا
أُ ًكررصا ىْررا شلك ر ٚى اؿررٓ حفررٗ ّررٛى اؿجررط ُّبكررٓ
اشؿجط ُّػفغْث اؿسّس .بك  ٙامطإٔ ؼت ضاا ورس اشفجرط
ُفدصاي بْه ُاي مففِحف يً .ل ا٤ي كم ٛن اؾلر و اؾ فرٖ
إفو ثطٕ ٗ اشكحطا ٠ .ٙطمم ٠ .ضاٚحٖ ٠ .خري ٠ .ؾرط .جر١رب
اشػْ ضٕ تكسن اؿكٗ عقس .ططّقٍ إمِ غط ي م ّٟزٔ بٍ
ىلٍ اشك ضثٖ ُٗ .اشغ شب تكِي اشك ضثٖ ُانحٖ أم مٍ ُنِح
اشؿلؼ عْث أهو همجب كْف أي ضا ً١شكْ ً كٌرصا ًرِ
ٗ اؿقْقٖ ٗ دْ بٖ اشغب  .ٙىلهرٍ مروح رسض ًا ْٛلر ً مرى اشرصك ٙ
ُشكوٍ حطن احملكلٖ .ىلهٍ أٓ شكًٓ .صا مر شرٍ اشق نرٓ
ٗ "اُ٢شرررس بْلرررٓ" برررا أي ّكرررسض اؿكرررمُ .اشططّرر ّ ٠وفٌرررٓ
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ُاشؿرررلؼ ُانرررحٖ ُنرررِح اشؿررلؼ .غرررأكفب ٕػرررع ضُبوػرررى.
تمْـ ٗ ؾر هكلى ٗ ّرا أُ ُاّرت .لر وِاهٌر برصاكطتٓ
مى حرسّث مكرطفٗ غرمْس تلرك اشلْلرٖ .ظُاٌر مر رب ب شفْفِْٚرس
ُزفررررى ٗ اشقررر ًطٕ ٗ مقررر ٕ ا٦مررر ن اشؿررر فمٓ .همررررم ا فورر ر
ا٦غ١ن .مكطفٗ غمْس و ىلهٌ حهطرب احمل كلرٖ مرى أُهلر
ىلٍ خطً  .ك ي ً ز ً ٚطِو إسٕ .بمس أي قسض اؿكم بكٗ
لٗ قسضً  .مػحت ضأغٍ ُ بلفٍ لرٗ ابٌفرٍ ُ شرتل " ٠تبرك
ّرر طفلرررٓ اشمعّرررع" .مل تكرررى ؼرررب ارررٌ مرررِضؽ .حصضترررٍ مرررى
ظُااٌ  .غأكفب هل فلملرٌ تلقرٓ اشهرِ ٙشملرٌ ترصكط أؾرْ ٙ
ًِ هػٌْ أُ أًلا شكطً ُ .اهفٌت اؿطب فجإٔ ب شوكط .ؾف
إغْررب شررْؼ زم ر ً ُشكوررٍ حو ر  ٗ ٙررسن إررطإٔ ُاشوػررْم اشررصٔ
ّ١حقور مررى ُازٔ اشوْررا ولررا طررطًا شررى ّوهررب ٗ خْر شٓ مر
زمرت حْر ًُ .كلر ؼرر٘ فلررٖ ضح هلر حططور ضحلور  .بقررٓ مررى
اشططّر ر أ لرررٍ .طملور ر ُؾرررطبو  .قرررلٗ أهر ر ؽ قررر ٕ١اشمؿر ر ٙ
ُاشػِاب ُمػ سَُ أخطاِا مى أن بري اشػْ ضٕ و هٓ اـلرط
ُأهرر اغرررفلقْت لرررٗ اشطمرررا ُأؾرررملت غرررْج ضٕ ُتٌرررت ٗ ضُ رررٖ
اشػل ُ .ٙاشػْ ضٕ أّه ً غُقْت إ ُ ٙاشبوعّى ُاشعّت ًُرٓ ا٤ي
غ كوٖ ضانْٖ كلٌطٕ ٗ مطاحٌر  .اهفٌرت اؿرطب ب شوكرط شور
ْْم ر ً اؿج ر ضٕ ُا٢ؾررج ض ُاؿِْاه ر رب ُاؿسّررس ُأه ر ا٤ي
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ؼررت ًررصَ اشػررل  ٙاؾلْلررٖ اشطحْلررٖ أحررؼ ىلهو ر ْْم ر ً أخ رِٕ.
اشررصٔ ّػرركط ُاشررصٔ ّكررلٓ ُاشررصٔ ّػررطب ُاشررصٔ ّعهررٓ ُاشررصٔ
ّق تررا ُاشررصٔ ّقفررا .اشْوبررِع هفػررٍ ٠ُ .أحررس ّملررم مر شا ّررسُض ٗ
خلررس ا٦شررٍ .شملررٍ ّ ٠ب ر شٓ .شملررٍ شررْؼ د نررب ً ٗ .شْلررٖ مثررا ًررصَ
ؼؼ ىلهك تػفطْع أي تط ٗ ىلٍ اشػرل  ٙلرٗ غرلم مرى اؿبر و.
ًصَ أضض اشؿمط ُإلكى ُابويت اهٌ م و .غروٌسن ُغروب
ُغودهررع اشؿررلؼ شاتٌ ر ٦ضازتو ر ُغرروٌعن اشفقررط بررأٔ ُغررْلٖ.
اشػِاب اشرصٔ كر ي قر مف ً طرِو اشْرِن ًر رس اضتفمرت قريترٍ
ب شغو  .ٙقِرب صب غلػبْا  ٠ؼػب ىلهٍ قِتٍّ .غ شػْ ضتٍ
كل ك ي اشؿمطا ٗ ٙاشعمى اشقسّم ّغوِي ؾل هلمل
زضكػِهك كططٖ ُ ّم لٗ بِ٠ز
ُدري غت اشوفِض اشلْلٖ م ٗ ض ز
ُاضتفع قِرب خط ه ُبٍل
ه ُّى اشػفط مى زاض كِو ُاشكلبِ
ًِظظ ضاغٍ فطح ي ب شػفط ّقوبٍ
أب زُم رب دطفى ط ٍ اتو زي بٍ
نطب اشفجٖ ُأقبح ه ضَ ت كا اؾوبٍ
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ثم هبع قِرب ث شث ه ُب اشكِتٌل
ُاُ حْحٓ ُُا ُاع ليب
مى قْسٕ اشقول اشفرترب كليب
اشق ضٔ اشملم مى زّوٍ بفػليب
ُإ ؾٓ اؿج ظ مى اسَ بفقليب
مى ًكصا ُكا غْ ضٕ ُرط بور ط شمرٖ أُ ه ظشرٖ تقرف
حفٗ اافلمت فلٖ ْٛلٖ أكثط مى م ٖٛضاا طملِا ُؾطبِا
ُقلِا ُغكطُا .ثم ؼلقو حلقٖ كبريٕ ُزخا بمرض اشففْر ي
ُغرر٘ اؿلقررٖ ُض كررِا كلر تررط ل اشبور ربُ .قررفقو ُنررطبو
ا٢ضض بأضالو ر ُٓحلو ر علِ و ر ُأ لو ر ٗ لررب اشكررحطاٙ
فطح ً ش١ؾُٓ .ٙا  ٙأحس َصّ ٍ اشرتاهعغفِض ُنرمو َ ُغر٘
اشساٚطٕ ُقفقو ُض كو لرٗ دو ٚرٍُ .خطرطرب ٢حرس فكرطٕ
فكررف اشػررِا ِي غررْ ضاتٌم لررٗ ًْٛررٖ زاٚررطٕ ُغررلطِا أنررِاٌٚ
لٗ حلقٖ اشرط ل ف ؾرفملت ؾرملٖ مرى اشهرِ ٠ ٙأحػرب تلرك
اشبقمٖ ضأرب مثلٌ مرى براُ .ظدرطز اشطار و كلر تعدرطز اشوػر ٙ
ُاهطلقررت أبررِاب اشػررْ ضارب ْْم ر ً ٗ ي ُاحررسُ .اررصب اشهررِٙ
ُاشهجٖ اشبسُ مى ؾم ب اشِزّ ي ُغفِح اشف١و اجمل ُضٕ ضا و
ُهػر ر  ٙرررِن  ٠ترررطاًم ب شوٌر ر ض كرررأهٌم ّرررصُبِي ؼرررت نرررِٙ
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اشؿلؼ .اافلع خل ْٛم ُزخلت اؿلقٖ هػر  ٙحقْقْر رب شرِ
ضأّرررفٌى هٌرر ضاً ٕرر أ رررطتٌى هٛرررطٕ ُشكررروٌى ْرررْ١رب ٗ ًرررصا
اشعم ر ي ُإك ر يُ .ا ر  ٙأ طابررٓ غررطُ ُكررأَ ُشعررٍ ُؾررِ٘
ؿلررٍ لررٗ ه ر ض أُ ررسً ُ .أخررط أحررس إػ ر فطّى مررى اشػررْ ضٕ
قوسُ ٌ مى اشربريٕ ُظ ٌر ًُرِ ٌّفرفل "ٗ قرحٖ اشػرِزايٗ .
قحٖ اشػِزاي"ُ .زاضرب قو زّ اشػج ٚط ُ لب اؿلِ٘ ُدوت
ا ٢طابْ رب ُض كى ُضزز اشلْا ُاشكحطا ٙأقسا ٙطؽ ْٛم
كأهو بْا مى اؾى .طؽ ب ١ممورٗ فرطز لرا ّر ٚؼ هبرع
اضػ  ً٠ك  ٢قري اشكغريٕ اشيت توبع ٗ اشكرحطا ٙثرم ُرِرب.
ُ وس اشفجط تفط و  .ر ز ا ٢رطاب أزضااٌرم ىلٍ ؾرم ب اُ٢زّرٖ.
تك ّح اشو ؽل "مع اشػر١مٖ .مرع اشػر١مٖ"ُ .ضكهرِا كرا ىلٍ
غْ ضتٍ .أظرب احملطكر رب ُؼِشرت ا٢نرِا ٙمرى إكر ي اشرصٔ
ك ي با ؿ ٛرب مػطح أهؼ فم ز ىلٍ غ ب ٌسَ اع ٙمى
اشكررحطاُ .ٙاػٌررت أنررِا ٙاشػررْ ضارب بمهررٌ مررِ اؾوررِب
قررِب اشوْررا ُبمهررٌ مررِ اشؿررل و قررِب اشوْرراُ .ث ر ض اشغب ر ض
ُاخففررٗ ثررم ث ر ض ُاخففررُٗ .أزضكو ر اشؿررلؼ لررٗ لررم اب ر و
كطضٔ أ لٗ أن زضم ي.
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رر  8رر
زاضرب اشب خطٕ حرِو هفػرٌ حفرٗ  ٠تكرِي احملطكر رب ٗ
فررط٘ اشفْرر ض .كررا ؾررٓ ٙكلرر وررسث كررا مررطٕ .اشكرررف ضٕ
إبحِحٖ ُاشقِاضب مى اشؿ ط ٜإق با ؾجط اؾلْع ُاشلغ٘
لررٗ ضقررْف احملطررٖ .ىل ٠مررى فرر ضب ٛررْمُ .خررط ُقرر فح
قجِب ًُِ ّفجوب بوٛطاترٍ .كر ي ُحرسَ ٗ اغرفقب شٓ ًرصَ
إطُٕ .ك ي خج ً١كأهٍ وؼ ب شصهب أُ كأهرٍ ول.لر أهر
إػررُٟشُْٖ .مل أكررس أقر فحٍ حفررٗ لررت شررٍل "كْررف تررطكفم
ًصا وسث؟" ر و قجرِب ًُرِ ّػرِٔ غرط اؿلر ضٕ اشػرِزاٙ
اشطِّلٖ ٓ ضٕ لٓ بس اشكطّمل "اشصٔ ك ي .اشِشساي غرري
ًُل ر وررسٔ" .ىله ر مل أفكررط ٗ اشِشررسّى طررِاو ًررصَ اشطحلررٖ
إؿُٟمٖ .كوت أفكرط فٌْر  .لرت حملجرِب مرطٕ أخرط٘ل "مر شا
حسث؟" ّ ٠رعاو ّفجورب ُاٌرٓٚ .را قر مف ً .أقرلح اشفرطُٕ لرٗ
اشػط ُضب٘ اشبط ي حِو بطى ٓر ضَ .أظاح اشػرط ىلٍ ا٢مر ن
لُْ ً١أمػك و ي اشلج ن ثم فعٚ .للت ُا ف ً أهفٛط اشطز اشصٔ
مل ّرررأرب فقفرررعرب أهر ر أّهرر ً .ر ر و ًُرررِ ّلكرررع ٓر ر ضَل "كلر ر
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أخ تك ٗ اش ْٖ ٠ .ف ٚسٕ مى اـرِض ٗ إِنرِع .مل هكرى
هفِ رع حهرِضا لرٗ أٔ حر و" .لرت شرٍ أؾرجمٍ لرٗ اشكر١نل
"شْف للت بوكرْحفك ُتعُافٌر " .مل أغرففس غرِ٘ أهر ظزرب
قررلفٍ لق ر ً ٠ُ .بررس أهررٍ ك ر ي د نررب ً فقررس شكررع اؿل ر ضٕ
شكعٕ ِّٖ بكمبٍ ُاؿل ضٕ مل تفما ؾْ .ً ٛلت شٍ ُأه أ٠حقٍ
ُ ٠أؿقررٍل "موررص ُقررلف بط ْفررك ُأهرر مل كررا ُمل أ ُمل
أتكلم مع ىلهػ ي .ث١ثٖ أّ ن مى اـططِن ب شقط ض ُاشب خطٕ ُأه
أفكط ُأغأو هفػٓ كْف حسث م حسث ُ ٠أاس اؾِاب".
ُكأِر ضثرٗ ؿر شٓ فقر و بمطرفل "ًرصَ أغرطع مرطٕ تمررِز
فٌْ ىلٍ اشبلس" .لت شٍل "همم .اثو ي ُث١ثِي ِّم ً ب شهب٘" .ول
"ًرررا مرررى اسّرررس ٗ اـططرررِن؟" لرررت شرررٍل "كورر مؿرررغِشٌ ٗ
مُٟط" برسا اً٠فلر ن لرٗ ُاٌرٍ .فينهرٍ ورب أخبر ض اـططرِن
خ قٖ أخب ض اشفه ٚح ُاشطؾ ُ٘ ُفػ ز اؿك ن .و ب ًفلر ن
ب شغ ُانرح ُ رس حرع ٗ هفػرٓ أهرٍ هػرٓ مر مرى فْرٍل "َر شا
ّررأُطُي ًررصَ إررطٕ؟" لررت شررٍ بين ْرر  ُ ٙررس فهررلت اخفكرر ض
اشططّ ر ل "ُظاضٕ إم ر ض هٛلررت مررُٟطاً ز ررت شررٍ موررسُبٌ ررى
ؿطّى طرطًا أفطّقْر ً ٕو ؿرٖ غربا تِحْرس أغر شْب اشفملرْم ٗ
اشق ر ضٕ كلررٌ  .كوررت أه ر هررِاً ٗ غرركطت ضّٖ إررُٟط" .ر و
قجرررِبل "فلْبورررِا إرررساضؽ أُ ً٠ثرررم ّو ؿرررِا تِحْرررس اشفملرررْم.
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كْرررف ّفكرررط ًررر ٙ٠ٟاشور ر ؽ؟ ّهرررْمِي اشِ رررت ٗ إرررُٟطارب
ُاشكررر١ن اشفر ر ضب ُمرررى ًوررر أُ٠زهر ر ّػر ر فطُي كرررصا مرررًْ١
شللسضغٖ .أشػو بؿطاً؟ أشػو هسفع اشهطاٚب؟ أشرْؼ شور حر ٗ
ًرررصا اشبلرررس؟ كرررا ؾرررٓ ٗ ٙاـططرررِن .مْعاهْرررٖ اشسُشرررٖ كلرررٌ
تكط ٗ اـططِن .مػفؿفٗ ُاحس ٗ مرطُ٘ هػر فط شرٍ ث١ثرٖ
أّ ن اشوػ  ًّ ٙأثو  ٙاشِنع ٠ .تِارس زاّرٖ ُاحرسٕ مفمللرٖ ٗ
ًصا اشبلسُ .أهت م شا تكوع ٗ اـططِن؟ م اشف ٚرسٕ أي ّكرِي
شو ابى ٗ اؿكِمٖ ُّ ٠فما ؾًْ ٛ؟".
ك هت ٓ ضتٓ س ف تفٍ فجصبت ؾ مٌ حفٗ ّلحر برٓ
ُ ثررطرب اشكررلت .شررِ كر ي اشِ ررت دررري ًررصا اشِ ررت شكررطخت ٗ
ُاٌٍ فأه ًُِ ًكصا موص طفِشفو ّكطر أحسه لٗ ا٤خط
حررٌ ّغهررب .ثررم هطنررٗ ُهوػررُٗ .شكررو ار ٚع ُمفمررب ُ لرريب
مثقررا بٌررم ٛررْم .شررِ كر ي اشعمر ي أحػررى ٖر ًررِ لْررٍ ا٤ي
٢نحكفٍ ُأدهبفٍ بقكل ششك إُٟط .شى ّكرسب أي غر زٕ
أفطّقْ اؾسز ملؼ اشِاَِ أفِاًٌم كأفِاَ اشرص ٚب تللرع
ٗ أّررسٌّم خررفم مررى اؿجر ضٕ اشثلْوررٖ ُتفررِح هِاقررٌْم بطاٚحررٖ
اشمطررط ٗ أظّ ر  ٙبْه ر ُ ٙظض ر ُ ٙغررِزاُ ٙخهررطا ٙمررى إررًِري
اشف خط ُاؿطّط اشغر شٓ توعشر لرٗ أكفر فٌم كجلرِز اشقطر٘
اشػْ مْٖ ُا٢حصّٖ تمكؼ أنِا ٙاشؿلمساه رب تكط قطّطاً
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لٗ اشطخ ن رر شرى ّكرسب قجرِب أهٌرم تساضغرِا تػرمٖ أّر ن ٗ
مكري اشفملرْم ٗ ىلفطّقْر ٗ " رٖ ا٠غرفق١و" اشريت بوْرت هلرصا
اشغررطض ُكلفررت أكثررط مررى ملْررِي اوْررٍ قررطح مررى اؿجررط
ُا٦هورررت ُاشطخر ر ن ُاشعار ر مػرررفسّطٕ ك ملرررٖ ا٠غرررفساضٕ
ُنررع تكررلْلٌ ٗ شوررسي ضزً تٌ ر مررى ضخ ر ن أبررْض الررب مررى
ىلّط شْ ُظا اشوِافص ملِي طع قغريٕ مكفِفٖ ٌَر ضٕ ٗ
ؾرربكٖ مررى خؿررب اشفْررك أضنررْٖ اشق ررٖ مفطُؾررٖ بػررج اْس
جلْٖ ف خطٕ ُاشػقف لٗ ؾكا بٖ مطلْرٖ َر  ٙاشرصًب
تفررسٍ مررى اِاهبٌر مررساه رب كررا ُاحررس موٌر عجررم اؾلررا
اشمٛررْم .إوكررٖ حْررث تم ررب ُظضا ٙاشفملررْم ٗ ىلفطّقْ ر طررِاو
تػمٖ أّ ن مى ضخ ن أٓط ك شصٔ ٗ ه بلِْي ٗ ا٠هف شْرس
ُغطحٌ أملؼ ٕ ع مى خؿرب ا٢بورِؽ .لرٗ اؿْطر ي شِحر رب
ظّفْٖ ُ ب شٖ إدرا خطّطرٖ ُاغرمٖ ٢فطّقْر مرى إطمرط إلرِي
كا طرط بلرِي .كْرف أ رِو حملجرِب أي اشرِظّط اشرصٔ ر و ٗ
خط بررٍ اشه ر ٗ اشررصٔ ِبررا بم قررفٖ مررى اشفكررفْ ل "هررب أ٠
وررسث تو ر ض بررٌ م ر ّفمللررٍ اشفللْررص ٗ إسضغررٖ ُبررٌ ُا ررع
اشؿمب .كا مى ّفملم اشْرِن ّطّرس أي هلرؼ لرٗ مكفرب ُثرري
ؼت مطُحٖ ُّػركى ٗ بْرت قر  ٙعسّقرٖ مكْرف بر هلِاٙ
ّررطُح ُهررٓ ٗ ٙغررْ ضٕ أمطّكْررٖ بمررطض اشؿ ر ضع .ىلهو ر ىلشا مل
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لفث ًصا اشسا ٙمرى ارصُضَ تكِهرت ورسه طبقرٖ بطاِاظّرٖ ٠
ُررت ىلٍ ُا ررع حْ تو ر بكررلٖ ًُررٓ أؾررس خطررطاً لررٗ مػررفقبا
أفطّقْر مررى ا٠غررفمل ض هفػررٍ" رررر كْررف أ ررِو حملجررِب أي ًررصا
اشطاررا بمْوررٍ ٌّررطب أؾررٌط اشكررْف مررى أفطّقْ ر ىلٍ فْلفررٍ لررٗ
عررريٕ شِك ر ضهِ ُأي ظُافررٍ تؿرررتٔ ح اْ تٌ ر مررى ًررطُزظ ٗ
شورررسي ػٌْٛرر ٗ طرر ٚطٕ خ قرررٖ ُأي أ هرر ُ ٙفرررسَ أهفػرررٌم
هر ر ًطُي بأهرررٍ ف غرررس مرررطتـ نرررْع اشهرررْ ع ُأ ر ر ن ػر ر ضٕ
ُ ل ضٕ ُكِي ثطُٕ ف زحٖ مى ططارب اشمطب اشيت توهح لرٗ
اب َ إػفهمفٌ أهك اشمطإ ٗ اشغ بر رب؟ ًر ٙ٠ٟرِن ً ٠رم
هلرم ىل ٠بطرِهٌم ُفرطُاٌمِّ ٠ .ارس رسو ٗ اشرسهْ ُ ٠ا فرساو.
ُ ررس ر و مكررطفٗ غررمْسل "ىلِر أهر  ٠أطلررب اجملررس فلثلررٓ ٠
ّطلب اجملس" .شِ أهٍ ز ِزٕ طبْمْٖ ٢ههم ىلٍ طْرع اشرص ٚب
ًصا .كلٌم ّؿبٌِهٍ ُاَِ ُغْلٖ ُُاَِ ُهفٌ اشوملرٖ ُ .رس
رر و أحرررس اشرررِظضا ٙأُشٛرررك ٗ حفلرررٖ اخففرر ن إرررُٟط أهرررٍ كرر ي
أغف شَ .أُو م سمِهٓ شٍ ًففل "ىلهرك ترصكطهٓ بكرسّ عّرع
كوت لٗ قلٖ ُثْقرٖ برٍ ٗ شورسي .اشرسكفِض مكرطفٗ غرمْس.
ك ر ي أغررف شٔ ر ن  .0928ك ر ي ًررِ ضْٚػ ر ً ؾلمْررٖ اشكف ر ح
شفحطّط أفطّقْ ُكوت أه هِاً ٗ اشلجوٖ ّ .شٍ مى ضارا .ىلهرٍ
مى أ ٛم ا٢فطّقٌْ اشصّى رطففٌم .ك هرت شرٍ قر١رب ُاغرمٖ.
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ّ ىلهلٓ ششك اشطاا .ك هرت اشوػر  ٙتفػر ٘ لْرٍ ك شرصب ب.
ك ي ّقِو غأحطض أفطّقْر بررُ "ٔ....نرحك حفرٗ ب هرت مرٟخطٕ
حلقرررٍُ .أضزرب أي أغررررأشٍ شكورررٍ اخففررررٗ ٗ ظٓرررٖ اشطٞغررر ٙ
ُاشِظضا .ٙمكطفٗ غمْس مل ّمس ّمورْ ا٤ي فقرس ؾرغلت ورٍ
بوفػٓ .بط ْٖ قجرِب درريرب كرا ؾرٓ .ٙحرٌ رطأرب ضز مػرع
ضُبوػى لٗ ضغ شيت أُو مطٕ أحػػت بفطح ْٛم ُٗ .اشقط ض
طأتٌ شللطٕ اشث هْٖ ق ُ ً٠أي أبمس أفك ضٔ ى تلرك اشوقطرٖ
اشيت ق ضرب قِض زُضاهٌ ُ .شكى زُي اسُ٘.
ُمهررررت اؿلررررري تفقرر ر ش اؿجرررر ضٕ بأ١ٚفٌرر ر ُ رررر و
قجِبل "ٕ شا قلت كأهك أبكم؟ ٕ شا  ٠تقِو ؾرًْ ٛ؟" لرت
شررٍل "إِٚفرررِي أمثرر شٓ ّ ٠ػرررفطْمِي أي ّغرررريُا ؾرررْ .ً ٛىلشا رر و
غرر ر زتو افملررررِا كررررصا فملورر ر  .أهررررت ضٚررررْؼ اؿررررعب اشررررِط
ا٠ؾرررتاكٓ اشررسّقطاطٓ ًو ر  .ىلهررٍ اؿررعب اؿ ر كم ٕ .ر شا ٠
تكب دهبك لٌْم؟".
ُ ر و قجررِب ك ٕمفررصضل "شررِ ...٠شررِ ٠أي ًررصَ اشك ضثررٖ
ررسّ ...ررِن اؿر زث كور هفأًررب شلػررفط ٗ ُفررس شللط شبررٖ ببو ر ٙ
مػفؿفٗ كربري ُمسضغرٖ ُغرطٗ شلبروٌ ُمسضغرٖ أُشْرٖ شلبور رب
ُمسضغٖ ظضا ٖ ُ ُ "...طرع خطبفرٍ فجرإٔ ُ٠ش بكرلفٍ اشغ نرب.
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ُهٛطرب أه ىلٍ اشوٌط ىلٍ ّػر ضه ّللرع بر ـطط ُّرسُٔ بأقرِارب
مبٌلٖ .ثم أم مو اشقب ب اشمؿط ُغر٘ إقر ُٕ .حرعرب اشرصكط٘
ٗ لرريب ُ ر و قجررِبل "زفو ً ر أُو اشكررب ح زُي نِن ر .ٙ
أمطهر اشوػر  ٙأّ ٠رربكٌ مل هقررم مأُر ً ُمل نر أحررساً .كر ي
غرررْجْٛو اشبرررِشْؼُ .ؼقْرر ُفهرر ٚح" .لرررت شرررٍ برررص طل "ٕرر شا
اشبررِشْؼ؟" هٛررط ىلشررٓ بطًررٖ ثررم غرركت ُبمررس مررسٕ طِّلررٖ ر ول
"بمس أغبِع أُ ؿطٕ أّ ن مى غفطا أبًِ ر و ىلهرٍ أ طرٗ ُز
اشطّؼ ُ ساً .قسُا شٍ لٌْر  .أبًِر ؾرفلٌ ُنرطبٌ ُ ر و هلر ل
تفعُاْوٍ ضدم أهفك .أه مل أحهط اشمقس .مل وهط أحس اشمقس
دررري بكرررطٔ ُارررسا ُبورررت فرررصُب .أقرررس  .َٞأهرر ؾدكرررْ ً
ح ُشررت أي أث ر ُز اشررطّؼ ررى عمررٍ ُشكوررٍ أقررط .كأِ ر
أق ر بٍ ًررِؽ ُكللررت أب ً ر فق ر و أهررٍ ّ ٠كرربح أنررحِكٖ
ّقِو اشو ؽ ابوفٍ  ٠تػلع ك١مٍ .بمس اشعُا لرت شرِز اشرطّؼ
ّأخررررصً ب شػْ غررررٖ .أ مررررت وررررسَ أغرررربِ ٌ  ٠تكللررررٍ ُ٠
ّكللٌرر ر  .ك هررررت ...كرر ر ي ٗ ح شررررٖ  ٠تِقررررف .كرر ر جملوِي.
اؾرررفكٗ شطرررِب ا٢ضضّ .قرررِو كْرررف تكرررِي ٗ بْفرررٍ امرررطإٔ
تعُاٌ ر بػرروٖ ا ُضغررِشٍ ُّ ٠كررِي بْوٌل ر م ر ّكررِي بررٌ
اشعُ ُظُافٍ .كو هقِو شٍل اق  .ثم."...
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اؿلر ر ض ُاؿلر ر ضٕ هٌقر ر بغفرررٖ ٗ ي ُاحرررس حفرررٗ كرررسرب
أغررق٘ مررى لررٗ اشػررط ُ .شبثررت أغررأو ّررِمٌ بطِهللر ُ ٠أحررس
ّقِو شٓ .كلٌم كر هِا ّفجوبرِه بوٛرطاتٌم كرأهٌم ؾرطك ٙ
ٗ ىلثم ْٛم ُ .شت أمٓل "ٕ شا تطكت للك ُاٛت؟" لت هل ل
"اشِشساي" .هٛطرب ىلشٓ بطًرٖ هٛرطٕ ف حكرٖ ُ شرتل "ا٠ُ٢ز أن
أن ا٠ُ٢ز؟ مر شا بْوررك ُبْوٌر ؟ ار ٙرب ٢بْررك ُ شررت شررٍ بلػر هٌ ل
ِشرِا شررٍ ّفرعُا ّ .ر شلجرطإٔ ُفطادررٖ اشمرٌ" .هػر  ٙخرط ظمررى".
ُكلٍ كِن ُاشفما اشقبْح اشصٔ فملفٍ كِن".
ُاسٔ أّه ً مل ّػمف بؿرُٓ ٙاسترٍ ضا رساً لرٗ غرطّطَ
ٗ ح شٖ مى ا ٙ ْ ٦مل أ طفٌ فٍْ .كر ي كأِر ّوبرِع اؿْر ٕ
وسَ س ههرب فجرإٔٚ .للرت ا شػر ً ُٚرا ًرِ ّ ٠رفكلم .فقر٘
ّفررأَُ مررى ي ٤خررط ُّفقلررب لررٗ غررطّطَ ُّػررفمْص ب ر مررى
اشؿررْط ي اشررطاْم .كلل ر فمررا ششررك أحررؼ بررِخع كررأي بررْ
ُبررٌ اشؿررْط ي غرربب ًُ .بمررس اهف ٛر ض طِّررا ر و ى طررب غررقف
لٗ اشوػرِاي اشوػرِاي أخرِارب اشؿرْط يُ .ز
اشغطفٖل "شموٖ ا
اشطّؼ ُز اشرطّؼ"ُ .اهفجرط ارسٔ ّبكرٓ .ىلهر مل أضَ ّبكرٓ
ٗ حْر تٓ .بكررٗ طررِّ ً١ثررم مػررح زمِ ررٍ بطررط ثِبررٍ ُقررلت
لْررك ّرر ُز
حفررٗ ٚووفررٍ ررس ه ر ن .بمررس ظمررى ر ول "ضٓررٖ ا
اشطّؼ .اشلٌم أدفط شٍ ُتغلرسَ بطٓفرك"ُُ .رفم برس ِارب ُ ر ول
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"كر ي ضار ً١ررسّم اشرروٛري زاٚلر ً ّهررحك زاٚلر ً ػررسَ ُ ررت
اشؿرسٕ .مل ّطلرب مورٍ أحرس ح ارٖ ُ ر و  .٠شْفرٍ هرع ك١مررٓ.
ّوفٌٓ ًصَ اشوٌ ّٖ٠ .حِو ُ ِٕ ٠ىل ٠ب  .أُو مطٕ وكا ؾٓٙ
مثرررا ششرررك ٗ ًرررصا اشبلرررس مورررص خلقرررٍ ا  .قرررى خرررط اشرررعمى".
تؿجمت ُغأشفٍل "م شا حسث؟".
مل وفررا بػررٟاشٓ ُتؿر دا ظمو ر ً َػرربحفٍ ثررم ر ول "تلررك
اشقبْلٖ  ٠هٓ ٙمى ُضا ٌٚىل ٠اشؿط .لت شِز اشطّؼل ًصَ إرطإٔ
ؾٟن .أبمس وٌ  .ىلِ ا٢اا."...
ٗ قبْحٖ اشِْن اشث شث ٓلت ظا اٖ اشِغكٓ ٗ ارْيب
ُشًبت ىلٍ بوت فصُب .ىلشا مل تقا شٓ بوت فصُب فلرى ّقرِو
شٓ أحرسُ .قربت بورت فرصُب مرى اشعا ارٖ ٗ ىلهر  ٙكربري مرى
إِ٢ي ُ شتل " ٠بس ىلهرك تطّرس ؾرْ .ً ٛمرى  ٠همرط ًور مثرا
ٔط إسي ًصَ".
لرررت هلر ر ل "أضّرررس أي أ رررط مر ر حرررسث ٠ .أحرررس ّطّرررس أي
ى هٓ".
ؾررطبت اط ررٖ كرربريٕ مررى ا٦ه ر  ُ ٙطبررت ُاٌٌ ر ُ شررتل
"اشفمررا اشررصٔ فملفررٍ بوررت قلررِز  ٠هررطٔ بررٍ اشلػر ي .ؾررٓ ٙمر
ضأّو ُ ٠همو َثلٍ  ٗ ٠اشعمى اشػ ب ُ ٠اش١ح ".
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ُُ غررركت ُشبثررررت اهفٛررررط قررر بطاً حفررررٗ مهررررٗ ثلررررث
اشعا ارررٖ ُاـلرررط  ٠ترررٟثط فٌْرر ىل ٠مرررى بٌجرررٖ ُاٌٌرر ترررعزاز
ُنِح ً مع اشؿطاب .أدلقت بوت فصُب اشعا اٖ ُ شتل "ًصا
ّكفٓٔ .ط اشوك ض٘ ًصَ اب ضٕ شْػت كمطب اشفلط".
هٛطرب ىلشٌْ بهرطا ٖ فق شرتل "اشكر١ن اشرصٔ غرأ ِشٍ شرك
شررى تػررلمٍ مررى ىلهػر ي ٗ اشبلررس .زفوررَِ مررع بوررت قلررِز ُمررع ُز
ٓ
اشطّؼ إػكٌ .كر١ن ْرب قرمب أي ّقر و" .ثرم هٛرطرب ىلشر ا
هٛطٕ ف حكٖ بمْوٌْ اؾطّٛفٌ ُ شتل
"ًررصا كرر١ن شررى ّمجبررك .خكِق ر ً ىلشاًُ "...أطط ررت بطًررٖ
فقلررت هل ر ل "أضّررس أي أ ررط م ر حررسث كبقْررٖ اشو ر ؽ ٕ .ر شا أه ر
اشِحْس اشصٔ ّ ٠كح شٍ أي ّمط ؟".
أ طْفٌ ر غررْج ضٕ اررصبت موٌ ر هفػ ر ً ُ شررتل "بمررس قررٕ١
اشمؿ  ٙبعمى اغرفْقٛت لرٗ قرطار حػروٖ بورت قلرِز ٗ زاض
ُز اشررطّؼ .ك ر ي اشبلررس غ ر كو ً  ٠تػررلع فْررٍ حػ ر ً .اؿ ر
ىله ٚووت أي ُز اشطّؼ أخرياً ه و حقٍ موٌ  .اشطارا إػركٌ
أؾررط لررٗ اؾوررِي .أغرربِ ٌ مررع إررطإٔ  ٠تكللررٍ ُ ٠تس ررٍ
ّقطبٌ ُ .ففحت أشهٓ مطٕ ًُٓ تكطر ُتِشِو .اشلٌم ّ ضب ادفرط
شٓ .نحكت ُأه أهع قطاخٌ  .لت ٗ هفػٓل ُز اشطّؼ م
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تعاو فٍْ بقُْٖ .اؾفس اشكطارُ .همت حطكٖ ٗ بْرت بكرطٔ
شك بْت ُز اشطّؼُ .همرت بكرطٔ ّكرْحل ّر ضاارا اخفؿرٓ
لررٗ زمررك٠ .ظن تملررا شررك فهررْحٖ ًُلِشررٖ .ثررم همررت غررمْسٕ
امطإٔ بكطٔ تقِول ّ بوت احف ٓٛؾطفك م ًرصَ اشفهر ٚح؟
اشمطُؽ اشبكط  ٠تملا ًصا اشملا .كأهرك مل ػطبرٓ اشطار و
مى باُ .اخص قطار بوت قلرِز ّؿرفس ثرم همرت ُز اشرطّؼ
ّكطر بأ لٗ قِتٍل ّ بكطٔ ّ .ح أٓس ّ .برت اشرطّؼّ .ر
ْ ٖ .بت قلِز فلف  .فعرب ُثِبٓ هطاط ُضاّ ٠ ٓٚك ز
ّػرتهٓ ُخطْت ب ب بكطٔ ُب ب قجِب ُاطّت ىلٍ ب ب
ُز اشررطّؼ فِاررسرب ب ر ب اؿررِف مغلق ر ًُ .شِشررت بررأ لٗ قررِتٓ
ُا  ٙقجِب ثم بكطٔ ثم اافلع لْو اشو ؽُ .مرى هكػرط
ب ب اؿرِف همور قرطخٖ .قرطخٖ ُاحرسٕ تٌرس اؾبر و مرى ُز
اشطّؼ .ثم قطخٖ مثلٌ مى بورت قلرِزُ .زخلرت أهر ُقجرِب
ُبكطٔ .لت حملجِبل احبؼ اشو ؽ مرى زخرِو اشبْرت ٠ .ترسع
امررطإٔ تررسخا اشبْررتُ .خررط قجررِب ُقررطر ٗ اشو ر ؽ ُ ر ز
ُممٍ لك بس اشكطّم ُغمْس اشط ًط اشطُاغٓ ُحفرٗ ارسا
إػكٌ ا  ٙمى بْفٍ".
أخرص اشمررطب ّفكربب بغررعاضٕ مرى ُاررٍ بورت فررصُبُ .اررف
حلقٌ ُأؾ ضرب ىلٍ إ  ٙفجٛفٌر برٍ .ؾرطبت ُمػرحت اشمرطب مرى
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ُاٌٌ ُ شرتل "اغرفغفط ا اشمٛرْم ُأترِب ىلشْرٍُ .ارسه ًل ٗ
دطفررٖ ُز اشررطّؼ اشقكررريٕ إطلررٖ لررٗ اشؿ ر ضع .ك ر ي إكررب ح
مِ ررساًُ .ز اشررطّؼ ضّر ً كلر ُشستررٍ أمررٍُ .بوررت قلررِز ثِبٌر
ٖعب ُغطاُّلٌ  ًٓ .ا٢خط٘ ضّٖ .ك ي اش ف آ٢رط ّمرِن
ٗ اشررررسنُ .ضفمررررت إكررررب حُ .اررررسرب بوررررت قلررررِز ممهِنررررٖ
ُكسؾررٖ ٗ كررا ؾر مررى اػررلٌ  .بطوٌر  .أُضاكٌر  .ض بفٌر .
ض حللٖ هٌسً حفٗ طمٌ  .اشسن ّػْا مى ؾففٌ اشػفلٗ٠ .
حررِو ُ ٠ررِٕ ىل ٠ب ر ُُ .ز اشررطّؼ مطمررِي أكثررط مررى ؿررطٕ
طمو رب .طموفٍ ٗ بطوٍ ُٗ قسضَ ُٗ قػوٍ".
ُمل تػفطع بوت فرصُب أي تػرفلط .بلمرت ضّقٌر بكرمِبٖ
ُاضتمررـ حلقِمٌ ر ثررم شررتل "اشلررٌم  ٠ا رررتاض لررٗ حكلررك.
ُاسه ً لٗ ٌٚطً ُاشػكٌ مغطُظ ٗ لبٌ  .فلٌر مففرِح
ُ ْو ً ر تبحلق ر ي كأهٌ ر حْررُُٖ .ز اشررطّؼ شػ ر هٍ مسشررسو بررٌ
فكٍْ ُشضا َ مطفِ ف ي ٗ اهلِا."ٙ
ُدطت بوت فصُب ُاٌٌ بْسً ُاشمطب ّفكبب مرى برٌ
أقر بمٌ ُ ررس أخررص قررسضً ّملررِ ٌُّررب٘ بػررط ٖ ُتفر بع .شررت
بكمِبٖل "اغفغفط ا اشمْٛم .ك ه س م تر شػر فٌل  .كر ي
اشسن ح ضًا ّبقب مرى لرب بورت قلرِز ُبرٌ فدرصٔ ُز اشرطّؼ.
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اشرررسن مررر ٣اشر ر ف ُاشػرررطّط ُارررط٘ ارررساُو ٗ أضض اشغطفرررٖ.
لطَ ك ي ضاب٘ اؾأف .حرٌ هرع قرِرب
قجِب أط و ا
قلِز فع خ ضا ً ُ و ٢بْكل ىلّ ا أي تس ٍ ّرسخا .قجرِب
ُبقْررٖ اشطا ر و ٓلررِا ُز اشررطّؼ ُأه ر ُظُاررٖ بكررطٔ ُاشوػ ر ٙ
اشكبر ض أخررصه بوررت قلررِز .كفو ًلر ٗ شْلفٌلر ُٓ .لًِلر
بررا طلررِع اشؿررلؼُ .زفوًِل ر ًررٓ ظررِاض أمٌ ر ًُررِ ظررِاض
ظُافرررٍ ا ٍُ٢بورررت ضارررب .بمرررض اشوػرر  ٙبرررسأي مأُرر ًُ .شكرررى
قجررِب ب ر ضا ا فْررٍ ا ر ُ ٙهٌررطًى ُ ر ول اشرريت تفررفح فلٌ ر
غررأ طع ض بفٌ ر  .أٔ مررأمت ّ ر ُشررسٔ ّق ر ن ٗ ًررصَ اؿ شررٖ؟ ًررصَ
مكررْبٖ كرربريٕ حكررلت ٗ اشبلررس .طررِو حْ تو ر ؼررت غرررت ا .
خررط اشررعمى وكررا لْور مثررا ًررصا .أغررفغفطا ُأتررِب ىلشْررك ّر
ضب".
ُبكرررت ًرررٓ أّهر ر ً كلر ر بكرررٗ ارررسٔ .بكرررت طرررًِّ١
ُعط ررٖ ثررم ابفػررلت مررى خرر١و زمِ ٌ ر ُ شررتل "اشمجْررب ٗ
ا٢مط أي ظُافٍ اشكبريٕ م ُكٖ مل تكح مى هِمٌ طِو ًرصَ
إسٕ مع أي اشكْ ح اصب اشو ؽ مى طرط احمللرٖ .ضحرت ىلشٌْر
ًُعظتٌ فطفمت ضأغٌ ُ شتل "بوت فصُب م شا ار  ٙبرك ٗ
ًصا اشِ ت؟" لت هل ل " ِمٓ .حكلت فلٖ ٗ بْرفكم" .فق شرتل
" فلٖ مى؟" لت هل ل "بوت قلِز فلت ُز اشطّؼ ُ فلت هفػٌ ".
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فق شررتل "ٗ غررفٌ زاًْررٖ" ُُاقررلت هِمٌ ر ُ .كو ر ُمررى لٌررع
بوت قلِز هػلع ؾدريً  ُٕ .ز اشو ؽ مى اشسفى ُارسه ً
ا شػٖ تؿطب ٌِتٌ .
بمررض اشو ر ؽ أضزي أي ّرربكٌ ممٌ ر فكررطخت فررٌْىل "ّ ر
هػ ر  .ٙكررا ُاحررسٕ تررطُح ٗ ح هل ر ُ .ز اشررطّؼ حفررط ر َ بْررسَ.
ُبوت قلِز ب ضا ا فٌْ خلكت موٍ اشقسّم ُاؾسّرس" .ثرم
ظدررطزرب .أٔ ُا ّ ر ُشررسٔ ظدررطزرب ُ .شررت شلوػ ر ٙل "هك ّررٖ
فْكى .اشيت ّ ٠مجبٌ تؿطب مى اشبحرط" .أغرفغفط ا اشمٛرْم.
أبًِ ر  ..قلررِز ٗ تلررك اشلْلررٖ ك ر ز ٌّلررك مررى اشبك ر  .ٙىررِض
ك شثِضُ .اسا ؾفم ُنطب بمكر َ ُظ ر ُبكرٗ .لرك برس
اشكررطّم اؾررفبك مررع بكررطٔ زُي غرربب .ر و شررٍل وكررا شبررح
ظِاضا ُأهت ه ٚم؟ اشبلس كلٌ كأِ حا لْرٍ اشؿرْ طٌ ٗ
تلك اشلْلٖ .قجِب ُحسَ ك ي ضاب٘ اؾأف .اٌع كا ؾرٓ.ٙ
أحهط ا٢كف ي  ٠هسضٔ مى أّى .أُ٠ز ُز اشرطّؼ للرِا زُؾرٖ
فأغرركفٌم .موٛررط  ٠أضاا ا مثلررٍ ّ ر ُشررسٔ ّفطررط اشقلررب
ّؿررْب اشِشْررسُ .كلررٍ برر ١غرربب ُ ٠طلررب .ىلهٌرر بلررت اشطاررا
اشغطّب ٕ شا مل تقبا ُز اشطّؼ؟".
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اؿقِو هرياي ُزخ يً .رصا أُاي ا٠غرفمساز شعضا رٖ اشقلرح.
ّوٛفرررِي ا٢ضض ُهلمرررِي أ رررِاز اشرررصضٕ ُاؾرررصُع اشكرررغريٕ
شكطّرر رب إِغرررم اشرررصٔ اهفٌرررٗ ُّكِمِهٌرر أكِامرر ً ُغررر٘
اؿقرررِو ُوط ِهٌرر  .ا٢ضض غرررِزا ٙمبػرررِطٖ تػرررفمس شلحرررسث
اشق ر زن .اشطا ر و م ر تٌم موحوْررٖ لررٗ إم ر ُو ُبمهررٌم خلررف
احمل ضّث .لم اشودا تطتمـ شلٌِا ٙاـفْرف ُتػركى ُغر ض
ح ض ّفك س مى حقِو اش غْم إطُّٖ ؼت ُطإٔ اشؿلؼ ٗ
موفكف اشوٌ ضُ .مع كا ًبٖ ضّح ّفِح أضّرج اشلْلرِي ُاش تقر و
ُاشِْغررررفوسٔ .خررررِاض ثررررِض أُ هٌْررر ٓررر ض أُ قررررِرب فررررأؽ ٗ
اؿطبُ .شكى اشسهْ س تغريرب.
ُُاسرب قجِب ً ملطد ً ب شطٌ ّورس٘ اشمرطب مرى اػرلٍ
اشم ضٔ ىل ٠مرى خط رٖ حرِو ُغرطٍ ور ُو أي ّفكرا ؾرفلٖ رى
اشودلررٖ ا٢ن .مل أحْررٍ ُمل ّلففررت ىلشررٓ ُٚررا وفررط حررِو اشؿررفلٖ.
شبثت ُا ف ً أضا برٍ ثرم أؾرملت غرْج ضٕ ُمرسزرب شرٍ اشكروسُب
فررطفض بينؾ ر ضٕ مررى ضأغررٍٓ .لررت ًلررٓ ىلٍ اررصع نلررٖ طّبررٖ
أغرروسرب ضأغررٓ ىلشْررٍ ٠ .مك ر ي شررٓ ًو ر  ٕ .ر شا  ٠أحررعن حقْرربيت
ُأضحررا؟ ًرر ٙ٠ٟاشقررِن ّ ٠سًؿررٌم ؾررٓ .ٙحػرربِا شكررا ؾررٓٙ
حػ ر بٍّ ٠ .فطحررِي ِٕشررس ُ ٠وعهررِي ٕررِرب .حررٌ ّهررحكِي
ّقِشررِيل "أغررفغفط ا " ُحررٌ ّبكررِي ّقِشررِيل "اغررفغفط ا ".
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ّ ٠قِشِيل ُأهر مر شا تمللرت؟ تمللرِا اشكرلت ُاشكر مرى اشوٌرط
ُاشؿررجطُ .أهرر مرر شا تمللرررت؟ ُ٠حٛررت قجِبرر ً نرر ً ؾرررففٍ
اشػفلٗ كم زتٍ حٌ ّكرِي مكرلل ً لرٗ لرا .كورت أدلبرٍ
ٗ إك ر ض ٖ ُاؾررطٔ ُّغلررب ٗ غررب حٖ اشوٌررط ىلٍ اشؿ ر طٜ
ا٤خط ُتػل اشودا ٠ .تػفمكٓ نلٖ لٍْ .بْ ُبْوٍ مى اشرِز
كأهٍ أر ؾقْ ُ .شمى قجِب اشودلٖ اشكغريٕ حٌ لح أخرياً
ٗ فكلٌ ى اصع أمٌر زُي أي ّكػرط ارصُضً  .ضزن بر شرتاب
اؾطح اشكبري اشصٔ بقٓ ٗ اؾصع حْث ك هت ُ ل اطّرس
اشؿفلٖ ُأظاو وٌ اشرتاب ُضم ً شفجف ٗ اشؿرلؼ .لرت ٗ
هفػررٓ أهررٍ غررْكِي أكثررط اغررفمسازاً شلكرر١ن ا٤ي .ارر  ٙىلٍ
اشٛا حْث أهر ُالرؼ ُمرسز ضالْرٍٚ .را قر مف ً بطًرٖ ثرم توٌرس
ُ ر ول "أغررفغفط ا " .مررس ّررسَ فأ طْفررٍ غررْج ضّٕ ٠ .ررسخى ىل٠
حٌ أكِي أه ٗ اشبلس ّقِول "مطب فلِؽ اؿكِمرٖ" .ضمرٗ
اشػررْج ضٕ بررا أي ّكللررٌ ُ ر ول "أهررت تبررسُ مطّهر ً ٠ .بررس أي
اشطحلٖ س أضًقفرك .مل ّكرى ّلرعن حهرِضا .حرٌ أضغرلت شرك
اش ْٖ مل أكى أتِ ع أي ؼهط".
لررت كررأه أحررسث هفػررٓل "ىلهٌرر فلفررٍ ُ فلررت هفػررٌ .
طموفٍ أكثط مى ؿط طمو رب ُ ّ ..شلبؿ ٖ".
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اشففت ىلشٓ بسًؿٖ ُ ول "مى أخ ا؟"
مهررْت دررري مكرررتث شػررٟاشٍل " ررض حللررٖ هٌررسً حفررٗ
طمٌ ُ هٌ ُخسؾٌ ٗ كا ؾ ٗ اػلٌ  ّ .شلبؿ ٖ".
قر ح قجررِب بغهرربل " ٠بررس أي بوررت فررصُب ًررٓ اشرريت
أخ تررك .شموٌ ر ا ُ ٠ .ػررك شػ ر هٌ ًررصا كرر١ن ّ ٠كررح أي
ّق و".
لت شٍل "ّق و أُ ّ ٠ق و ىلهٍ حسث .حرسث أمر ن أ ْروكم
ُمل تفملررِا ؾررُْ .ً ٛأهررت .أهررت ظ ررْم ُضٚررْؼ ٗ اشبلررس ُمل تفمررا
ؾْ."ً ٛ
ُ ر و قجررِبل "م ر شا هفمررا؟ ٕ ر شا مل تفمررا أهررت؟ ٕ ر شا مل
تفعُاٌ ؟ فق٘ تفلح ٗ اشك١ن .إطإٔ ًٓ اشيت ػطأرب ُ شرت.
ؿو ُضأّو اشوػ  ٙؽطب اشطا و".
لت شٍل "م شا شت؟"
شررتل "اشررصٔ كر ي ررس كر ي .مر ف ٚررسٕ اشكرر١ن؟ أٓررس
ا ىلهك مل تفعُاٌ  .اشفما اشصٔ فملفٍ شْؼ فمرا بر زن .فمرا
ؾْ طٌ".
لت شٍ ُأه أنغ٘ لٗ أغو هٓل "م شا شت؟"
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هٛررط ىلش رٓا زُي طررف ُ ر ول "حررٌ ضاح هل ر أبًِ ر ُؾررفلٌ
ارر ٙت ٗ اشبْررت مررع ؾررطُب اشؿررلؼ .شررت ؽلكررٌ مررى ُز
اشطّؼ ُظٖٓ اـطر ب .فقر٘ تمقرس لٌْر  ٠ .تطّرس مورك ؾرْ.ً ٛ
شت ّرتك مع ُشسٔ  ٠أضّس موٍ لْ ٠ُ ً١كثرياً لرت هلر ل
 ٠تررسخلك ٗ إؿر كا .هكررحفٌ أي تقبررا ا٢مررط اشِا ررع .أبًِر
ُشٓ أمطً ًُِ حط اشفكط  ُ .لت هل ل ُز اشطّؼ شى ّمْـ ىلٍ
ا٢برس .ضارا فورِي ُامررطإٔ فوِهرٖ .مر شهبور مرى؟ مر شا كر ي
بِغمو أي هفما؟ مػكٌ أبًِ  .مورص ششرك اشْرِن إؿرُٟن ًُرِ
ططّح اشفطاف ٠ .ىط ُّ ٠ق با أحساً .م شا أفمرا أهر أُ دررئ
ىلشا كرر ي اشمرر مل رررس أقرررْب ب ـبرررا؟ ُاتهرررح أي اورررِي بورررت
قلِز شْؼ مثلٍ ٗ اُ٢شٌ ُ ٠ا٤خطّى".
لت شٍ ُأه أبصو اٌسًا كبرياً حفرٗ  ٠أبكرٓل "حػروٖ مل
تكى فوِهٖ .ك هت أ قا امطإٔ ٗ اشبلس .أهفم اجمل هٌ.
ك هت أ قا امطإٔ ٗ اشبلسُ .أْا امطإٔ ٗ اشبلس .حػروٖ
مل تكى فوِهٖ".
نحك قجرِبٌ .قرٍ ب شهرحك .همفرٍ ّقرِو ُّهرحكل
"ّ ر شلمجررب ّ .ر ب ر زن أقررح شوفػررك .ررس شكررِابك .أقرربحت
ؾررق ً خررط اشررعمى .اووررت مثررا ُز اشررطّؼ .إررساضؽ ُاشفملررْم
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ج ّرب .حرب ُمرطض
ضًفت لبك .تبكٓ ك شوػ  .ٙأمر ُا
ُبك ر  .ٙىلهٌ ر مل تكررى تػ ر ُٔ ملْل ر ً .شررِ ٠اؿْ ر  ٙم ر ك هررت
تػف ًا اشسفى .كو هطمٌْ ٗ اشبحط أُ هرتا اثفٌ شلكقِض".
اشرررصٔ حرررسث بمرررس ششرررك شرررْؼ ُانرررح ً ُ مر ر ً ٗ شًر ر .
ُشكرو أشكرطّ ..رسٔ مطبقرفٌ لرٗ حلر قجرِب ُأشكرط
احِْ ٚوٍْ ُأشكرط نرطبٖ ِّرٖ ٗ بطر ُأشكرط قجِبر ً
ا مث ر ً لررٗ قررسضُٔ .اشكررط قجِب ر ً ملقررٗ لررٗ ا٢ضض ُأه ر
أضكلٍ بقسمُٓ .أشكط قِتٍ ّكطرل "فوِي .فوِي"ُ .أشكط
شغطر ً ُقررْ ح ً ُأهر أنررغ٘ بْررسٔ لررٗ حلر قجررِب ُأهررع
ط طٕ ُّساً ِّٖ ػصب مى ض بيت ثم ُ مت ك ثقْلٖ لٗ
ضأغٓ.
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رر  9رر
اشم مل فجإٔ اهقلب ضأغ ً لٗ قب .اؿب؟ اؿرب ّ ٠فمرا
ًصا .ىلهٍ اؿقس .أه ح س ُط شب ثأض ُدطّٓ ٗ اشساخا ُ ٠بس
مررى مِااٌفررٍُ .مررع ششررك مر تررعاو ٗ قلررٓ بقْررٖ تررسضا غرردطّٖ
إِ ررف .ىلهر أبفررس ٝمررى حْررث اهفٌررٗ مكررطفٗ غررمْس ىل ٠أهررٍ
لررٗ ا ٢ررا ررس اخف ر ض ُأه ر مل أخرررت ؾررْ .ً ٛررطم اشؿررلؼ ٚررا
غ كو ً فِب ا٢ف اشغطبٓ ظمور ً ثرم اخففرٗ لرٗ جراُ .اْرِف
اش١ٛن إمػكطٕ أبساً دري بمْس ُثبت ٗ ؿُ ٖٛاحفلت اشسهْ .
شِ أه لت هل اؿقْقٖ شملٌ مل تكى تفما م فملرت .خػرطرب
 ١أمر ن بر ب
اؿطب ٢ه مل أ لرم ُمل أخررت ُُ .فرت ظمور ً طرِّ ً
اؿسّررس .أه ر ا٤ي ُحررسٔ  ٠مٌررطب  ٠مرر١ش  ٠نررل ي .ر ٕٓ
ك ر ي طّه ر ً ٗ اـ ر ض ا٤ي ررس تقلررل ُاضتررس لررٗ أ ق بررٍ
حفٗ قطرب اشم مل أه ُ ٠مل درئ .أّى ىلشي اؾرصُض اشهر ضبٖ
ٗ اشقررسن؟ أّررى شكطّ ر رب إررِرب ُاؿْ ر ٕ؟ مرر شا حررسث شلق فلررٖ
ُاشقبْلٖ؟ أّى ضاحت ظد ضّس ؿطارب ا ٢طاؽ ُفْهر ه رب اشوْرا
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ًُبِب اشطّح قْف ً ُؾف  ٙمى اشؿل و ُاؾوِب؟ اؿرب؟ اؿرب
ّ ٠فمررا ًررصا .ىلهررٍ اؿقررس ً .ر أهررصا أ ررف ا٤ي ٗ زاض مكررطفٗ
غمْس أم ن "ب ب اؿسّس" ب ب اشغطفٖ إػفطْلٖ إثلثرٖ اشػرقف
اـهررطا ٙاشوِافررص .إفف ر ح ٗ اررْيب ُدطّررٓ ٗ اشررساخا لررٗ
ُاٌٍ غم زٕ ؾْط هْٖ  ٠ؾك؟ أه اشِقٓ ُاشم ؾ ُاشغطّم.
أزضرب إفف ح ٗ اشب ب ف هففح زُي مؿقٖ .اغفقبلف ضطِبٖ
مرررى اشرررساخا ُضاٚحرررٖ مثرررا شكرررط٘ سّرررٖ .ىلهر ر أ رررط ًرررصَ
اشطاٚحررٖ .ضاٚحررٖ اشكرروسو ُاشوررسُ .ؼػػررت اشططّرر بررأططا
أق بمٓ لٗ اؿْط ي .اقطسمت بعا ه فصٕ .ففحت مك ضّع
اشعا ُففحرت مكر ضّع اـؿرب .ففحرت ه فرصٕ ُأخرط٘ ُث شثرٖ.
ُشكررى مل ّررسخا مررى اـ ر ض غررِ٘ معّررس مررى اشٛرر١ن .أُ ررسرب
ثق ب ً ُ .ع اشهِ ٙلٗ ْ كِ ع ا٠هفج ضُ .خط مى اشٛر١ن
ُارررٍ ر ر بؼ ظامر ر ً ؾر رففٍْ أ طفرررٍ ُشكرررو مل أ رررس أشكرررطَ.
ُخطررِرب مررَِ ٗ حقررس .ىلهررٍ دطّررٓ مكررطفٗ غررمْس .ق ر ض
شلِاٍ ض بٖ ُشلط بٖ كفف ي ُقسض ثم مٖ ُغ يُُ .ارست
أ رف أمر ن هفػرٓ ُاٌر ً شِارًٍ .رصا شرْؼ مكرطفٗ غرمْس .ىلهٌر
قِضتٓ تمبؼ ٗ ُآٌ مى مط ٕ .اخففت اشكِضٕ فجإٔ ُالػت
ٗ اشٛرر١ن ظمور ً  ٠أزضٔ حػر بٍ أضًررف اشػررلع ُ ٠أهررع ؾررْ.ً ٛ
أؾملت ثق بر ً خرط ف بفػرلت امرطإٔ ابفػر مٖ مطّرطُٕ .الػرت ٗ
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ُاحررٖ اشهررُِ ٙهٛررطرب حررِشٓ فررينشا مكررب ح ررسّم لررٗ إوهررسٕ
أك ر ز إٔػررٍ بْررسًٔ .عظتررٍ فررينشا فْررٍ ظّررت ّ .ر شلمجررب .أُ ررسرب
إكب ح ففب رسرب اشٛر١و ُتب رسرب اؿْطر ي ُاضتفرع اشػرقف.
أُ سرب إكب ح ُأدلقت اشوِافص .هب أي تٛرا اشطاٚحرٖ حبْػرٖ
ًو  .ضاٚحٖ اشطِب ُاـؿب ُاشوس اؿطّ ُاشكوسوُ ..اشكفب.
ّ ر ىلهلررٓ .اؿْط ر ي ا٢ضبمررٖ مررى ا٢ضض حفررٗ اشػررقف .ضفررِ
ضفررِ كفررب كفررب كفررب .أؾررملت غررْج ضٕ ُمرر٣رب ضٚرريت
ب شطاٚحٖ اشغطّبّٖ .ر شرٍ مرى مغفراً .را ًرصا فمرا ىلهػر ي أضاز أي
ّبسأ قفحٖ اسّسٕ؟ غأ ِنٌ لٗ ضأغرٍ .غرأحط ٌ ُ .أؾرملت
اشو ض ٗ اشبػ  ٙاشو م ؼرت رسمٓ ُشبثرت أضا بٌر ًُرٓ تلرفٌم
ملك ً ف ضغْ ً لٗ اِاز ّػسز ضقرٍ مرِ درعاو ّمرسُ مبفمرساً.
ُضفمرررت إكرررب ح فرررينشا أضنرررْٖ اشغطفرررٖ كلرررٌ مغطرر ٕ بأبػرررطٖ
ف ضغُْٖ .ضأّت أي اؿ  ٘ٚإق با شلب ب ّوفٌٓ بفطاب .شًبت ىلشٍْ
ُإكررب ح ٗ ّررسٔ فررينشا ًررِّ ...رر شلحل ررٖ مررسفإٔ .تكررِضُا
مررسفإٔ ىلهكلْعّررٖ بك مررا ًْٛفٌرر ُ ررستٌ فِ ٌرر مٛلررٖ مررى
اشوح ؽ ُأم مٌ مطبع مبل٘ ب شطخر ن ا٢خهرط ُض إرسفإٔ مرى
ضخ ن أظضب ُ لٗ ا هيب إسفإٔ كطغْ ي فكفِضّ ي مكػِاي
بقلرر ف مرررى اؿطّررط إؿرررجط بْوٌلرر موهرررسٕ مػررفسّطٕ لٌْرر
كفب ُزف تطُ .ضأّت ُاٍ إطإٔ اشيت ابفػلت شرٓ برا ؿٛر رب.
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شِحٖ ظّفْٖ كبريٕ ٗ ىلط ض مصًب لٗ ض إرسفإٔ ُاشفِ ْرع ٗ
اشطكى ا( .ّٓ٢ن .غمْس)ُ .اهفبٌت ىلٍ اشو ض ٗ ُغر٘ اؿجرطٕ
تكر ر ز تكرررِي حطّقر ر ً .خطرررِرب مًِر ر مثر ر هٓ ؿرررطٕ خطرررِٕ
سزتٌ ُأه أخطِ ُزغفٌ عصا ٓٚحفٗ اهطفأرب .أه ط شب ثرأض
ُشكرررو  ٠أغرررفطْع أي أ ر ر ُن حرررب ا٠غرررفط١ع غرررأض٘ أًُ٠
ُأهررع ثررم أحط ٌ ر فكأهٌ ر مل تكررىُ .اشكفررب ..لررٗ نررِٙ
إكب ح أضاً مكوفٖ مطتبرٖ .كفرب ا ٠فكر ز ُاشفر ضّذ ُا٢زب
لرررم اؿْرررِاي اِْشِاْرر ضّ نرررْ رب فلرررك زاٚرررطٕ إمرر ض
اش ّط هْرررٖ دبرررِي مر ر كِشٓ طرررِّويب أ لر ر و بطه ضزؾرررِ
كلٌ كْوع تِهٓ هْث ضُبوؼ ا فك ز إو فػٖ اشغرري
ك ملٖ ًبػى ا٠م ّ شْٖ مق شٖ ى ا ٠فكر ز إ ضكػرٓ
لررم ا٠افل ر ع لررم ا٢او ر ؽ لررم اشرروفؼ طِم ر ؽ ً ر ضزٔ
طِم ر ؽ م ر ي أٔ اررٓ مررِض طِم ر ؽ مررِض فطاْوْ ر ُُشررف
ُتغوؿررف ّى أّوؿررف ّى بطاّطشررٓ هرر مْري كفررب همررت بٌرر
ُكفرررب مل أهرررع بٌر ر زُاُّرررى شؿرررمطا ٠ ٙأ لرررم بِارررِزًم
ِّمْ رب دطزُي ضح١رب دفرط كلْورغ ًِهر ي تر ضّذ اشثرِضٕ
اشفطهػرررررْٖ طِم غرررررٓ ك ضّ٠رررررا ق نرررررطارب رررررى اشثرررررِضٕ
اشفطهػْٖ شِضز أكً كفب فلسٕ ب ؾلس كفب ٗ أدلفٖ
مررى اشررِضب كفررب سّررٖ مٌلٌلررٖ كفررب كأهٌر خطاررت مررى
059

إطبمٖ شفًِ فلسارب ندلٖ ٗ حجم ؾِاًس اشقبِض كفب
قررغريٕ مصًبررٖ اؿررِاٗ ٗ حجررم ُض ررٖ اشكفؿررْوٖ تِ ْمر رب
ىلًررساٙارب كفررب ٗ قررو زّ كفررب لررٗ اشكطاغررٓ كفررب
لرررٗ ا٢ضض أّرررٖ ز برررٖ ًرررصَ؟ مر ر شا ّقكرررس؟ أُُي فرررِضز
غررفْف ي ظفرر ّغ أٔ اررٓ بررطاُي ٠غرركٓ ً ظشررت أشررْؼ ٗ
أضض اشمج ٚررررب ضتؿرر ر ضزظ اشقررررط ي ب ٦هكلْعّررررٖ ا٦لْررررا
ب ٦هكلْعّررٖ دل ر رب مررطٔ أف١طررِي ا فك ر ز ا٠غررفمل ض
مكررطفٗ غررمْس ا٠غررفمل ض ُا٠حفكرر ض مكررطفٗ غررمْس
اشكلْب ُاشب ضُز مكطفٗ غمْس ادفك ب أفطّقْ مكطفٗ
غررمْس بطُغر ُ ُك شبر ي اشطررِطم ُاشفر بِ زاُتررٓ ِّ ٠اررس
كف ب طبٓ ُاحس مق ٕ نرطّح فكرطٕ فوِهرٖ غرجى
هكفررٖ كرربريٕ كوررع افررفح ّ ر هػررم ُز ور هفررطب اؾررِاًط
لٗ اشو ؽ اشػقف مى خؿب اشبلِ ُٗ ٙاشِغ٘ ِؽ ّفكا
اؿجطٕ هكفٌ ّػوسَ لِزاي ضخ مْ ي شِهٌل أقفط نر ضب
ىلٍ اؿلرررطٕ ُاشقرررِؽ لْرررٍ ؿرررطٕ مرررى اشقْؿر ر هٓ مرررعضكـ
اؿِا ُأه أتكسض م ٚسٕ مػفسّطٕ  ٠أزضٔ مى أٔ خؿب ًٓ
ُشكى غطحٌ زاكرى ّللرع ُ لرٗ كرا مرى اؾر هبٌ ٔرؼ
كطاغٓ مبطوٖ ب ؾلس ُىلٍ اشْلٌ كوبٖ شارب مػروس ُاحرس
مكػررِٕ َدلررا أظضب ُغ ر ٚس مررىٕ ...ػررفٌ بْررسٔ همررم مررى
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ضّـ اشوم ن ُضأّت لرٗ ّرٌ إرسفإٔ ُ لرٗ ّػر ضً أؾرْ  ٙمل
أ٠ح ٌٛمى با لٗ اشْلٌ موهسٕ طِّلٖ لٌْ مساي مى
اشفهررٖ فْررٍ ؿررط ررِع مل ُػررٌ اشور ض رربُ ً١كررصشك لررٗ
اشْػ ض أُ ستٌ مٖ مٖ فأن ٙرب أُو م أنر ٙرب اشلِحرٖ
اشعّفْٖ لرٗ ض إرسفإٔ ُارٍ مػرفطْا ٠مرطإٔ ُاغرمٖ اشمْروٌ
ح اب ً ّومقساي فِ ٌل ا٢هف أك لْٖ ً١ر هرب ُاشفرم
ّْررا ىلٍ ا٠تػ ر ع ُأزضكررت أي ضفررِ اشكفررب اشعا اْررٖ ٗ
اؿر  ٘ٚإق بررا شلبر ب  ٠تكررا ىلٍ ا٢ضض ُشكوٌر توفٌررٓ لررٗ
ا هيب إسفإٔ برسُاشْب مسًِهرٖ بطر ٙ١أبرْض بر ضظٕ رى ضفرِ
اشكفب مقساض سمٌ أُ ث١ثٖ.
ُكررصشك لررٗ امفررساز اشهررلع ا٤خررط ىلٍ اشْػر ض ُشًبررت
ىلٍ اشكررِض إكررفِفٖ لررٗ اشررط مكررطفٗ غررمْس ّهررحك
مكررطفٗ غررمْس ّكفررب مكررطفٗ غررمْس ّػرربح مكررطفٗ
غرررمْس ٗ مكر ر ي مررر ٗ اشطّرررف مكرررطفٗ غرررمْس ٗ اشرررعٔ
اؾ ر ممٓ مكررطفٗ غررمْس هررص ٗ اشػررريبوف ّى مكررطفٗ
غرمْس ٗ ُثْلْررٖ إررْ١ز لرٗ ضأغررٍ تر أحرس إلررِا اشث١ثررٖ
اشررصّى البررِا اشمطررِض ُإررط شللػررْح مكررطفٗ غررمْس ّفِغرر٘
ضاُ ً١امطإٔ مكطفٗ غمْس مل ّررتا ؿٛرٖ ُرط ىلُ ٠غرجلٌ
شلررصكط٘ ُاشفرر ضّذ ُأمػرركت قررِضٕ امررطإٔ ُُموررت فٌْرر
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ُ طأرب اً٦رسا ٙغر٘ مولر ل "مرى ؾرْ ١مرع كرا حريب" ؾرْ١
دطّوررِز برر ١ؾررك طُّررٖ مررى نررِاحٓ ًررا أدطاً ر ب هلررساّ
ُاشكررر١ن إمػرررِو ُاشوٛرررطٕ اشررريت ترررط٘ اشؿرررٓ ٙفررر ١ؽطٛرررٍ
١
زُخفٌرر ضاٚحررٖ اشكرروسو احملررطُب ُاشوررس حلررِٕ اشِاررٍ فمرر ً
تبفػرررم ٗ اشكرررِضٕ ُٗ اْرررسً قرررس مرررى اشمر ر بررر ١ؾرررك
شضا ًر مكؿررِفف ي ُقررسضً بر ضظ ك هررت تملررا خ زمررٖ ٗ
مطمم ب شوٌ ض ُب شلْا تِاقا اشسضاغٖ ٗ اشبِشْفكوْك ك هت
شكْررٖ تررٟمى بررأي إػررفقبا شلطبقررٖ اشم ملررٖ ُىلهررٍ غررْجّٓ ٙررِن
تومسن فٍْ اشفطُب ُّكري اشو ؽ كلرٌم أخرِٕ .ك هرت تقرِو شرٍل
"أمررٓ غررفجى ُأبررٓ غررْقفل ىلشا لل ر أه ر أحررب ضا ر ً١أغررِز
ُشكررو  ٠أب ر شٓ" .ر ول "ك هررت تغ ر شررٓ أد ر هٓ م ر ضٔ شِّررس
ُمى طإ كورت أ هرٓ ممٌر أمػرْ رب اـلرْؼ ٗ دطففٌر
ٗ ك مرسي تر ُي ُأحْ هر ً تقهررٓ اشلْرا ممررٓ ٗ ؾرقيت .ك هررت
تلحؼ ُآٌ بلػ هٌ ُتقِو شٓل شػ هك طمعٔ بلِي اشغطُب ٗ
إو ط ا٠غفِا ْٖٚكوت  ٠أؾبع موٌ ُ ٠تؿبع م تفأمل
كررا مررطٕ كأهٌ ر تكفؿررف ؾررْ ً ٛاسّررسًا تقررِو شررٓل م ر اضُع
شِهك ا٢غِز شِي اشػحط ُاشغلِض ُا ٢لر و اشف نرحٖ" .شقرس
اهفحطرب ٕ .شا اهفحطرب ؾْ ١دطّورِز ّر مػررت مكرطفٗ غرمْس؟
أهر أ لررم أهررك ؽفبرر ٗ ٜمكر ي مر مررى ًررصَ إقر ٕ اشفط ِهْررٖ
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اشيت غأحط ٌ لرٗ ضأغرك ٕر شا فلرت حػروٖ بورت قلرِز ُز
اشررطّؼ اشؿررْذ ُ فلررت هفػررٌ ٗ ًررصَ اشقطّررٖ اشرريت ّ ٠قفررا أحررس
فٌْ أحساً؟
ُاشفقطت قِضٕ أخط٘ ُ طأرب اً٦سا ٙغر٘ رطّض ّْرا
ىلٍ ا٢مرر نل "شررك حفررٗ إلرر رب رررر ىلّررعابْ ."١مػرركْوٖ ىلّررعابْ١
غرررْلِض .ىلهررر أحرررؼ بمطرررف خررر م مرررِ ىلّرررعابْ ١غرررْلِض
مػفسّطٕ اشِاٍ ُْا ىلٍ اشبساهٖ تلبؼ ضزا ٙكرياً َقر ّْؼ
ششررك اشِ ررت شْػررت ُ مرر ً ُث ر ً ٠مررى اش ُهررع كلرر ُقررفٌ
ُشكررى ٗ اشِاررٍ طْبررٖ ُانررحٖ ُتف ر  ٠ً ٞب ؿْ ر ٕ .تبفػررمً .ررٓ
أّه ً تبفػم و ىلهٌر ك هرت ظُارٖ ؾرطااح هر اح أمر ً شبورفٌ
ُابرى هررت أحرس ؿررط مر ً ٗ حْر ٕ ظُاْرٖ غررمْسٕ تررصًب
شلكوْػٖ قب ح كا أحس ب هف ٛن ُتػ ًم ٗ ْمْ رب اشر
ثم بلفٍ ُاكفؿرفت ٗ أ ل ٌر مور ط مٛللرٖ ك هرت مغلقرٖ
مى با ُب شطدم مى كا ؾرٓ ٙتطكرت شرٍ ضغر شٖ تقرِو فٌْر ل
"ىلشا كرر ي ٗ اشػرررل  ٙىلشرررٍ فأهر ر مفأكرررسٕ أهرررٍ غرررْوٛط بمرررٌ
اشمطف ىلٍ طْـ امرطإٔ مػركْوٖ مل تػرفطع أي ُورع اشػرم زٕ
مررى زخررِو لبٌرر ُشررِ كرر ي ٗ ششررك ىلخرر١و برر شمط ُارررطح
شك ّ ر  ٙظُ شْػ ر ق ا ُّوحررك مررى اشػررم زٕ مثررا م ر
موحف ".
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ىلهر أهررع قررِتٍ ٗ تلررك اشلْلررٖ زاكور ً ّملررِ ُىفررت
شْؼ فٍْ حعي ُ ٠هسن ىلي ك ي ٗ اشكِرب ؾرٓ ٙفقرس ك هرت
فْررٍ ضهررٖ فررطحُ" .همفٌ ر تقررِو شررٓ بكررِرب مفهررطع مػفػررلمل
أحبك .فج ُب قِتٌ ًفر نرمْف ٗ أ لر ب ُ ْرٓ ّرس ِهٓ
أي أ ف .شكى اشقلٖ ق ضرب لٗ بمس خطِٕ ُبمس ششك اشرفق٘
أهف غررٓ ُأغررفجمُ .مررى ٗ لررٖ ا٢مل ر رب بطأغررٓ غررح ٚب
شكطّ رب بمْسٕ سّٖ كبدر ض ّكرمس مرى عرريٕ م ؿرٖ ُغر٘
اشكحطا .ٙحٌ خطر ظُاٌر ىلٍ موكرٖ اشؿرٌ زٕ ٗ احملكلرٖ
تملقررت بررٍ ا٢بك ر ض .ك ر ي ضا ر ً١هبْررا إ١مررح ُاـطررِ ضأغررٍ
ا٢ؾْب ّكللٍ اشِ ض ُػلؼ لرٗ هفرٍ مٌ برٖ  ٠مرطا ٙفٌْر .
 ١شررِ ُنررمت ممررٍ لررٗ مْررعاي فرريني كففررٍ تررطاح
ك ر ي ضا ر ً
ُكر ي ؾر ًس زفر ع  ٠اتٌر ن .ر و ٗ
كفيت أنم أنرم
اشكررلت اشررصٔ خررْم لررٗ احملكلررٖ ا٦هك ر وررفم ل رٓا أي
أ ِو أي ىلّعابْ ١ظُاريت ك هرت تملرم بأهٌر مطّهرٖ ب شػرطط ي.
ك هت ٗ اُ٤هٖ ا٢خريٕ با مِتٌ تم هٓ مى ح ٠رب اهقب ض
ح زٕ .با مِتٌر بأّر ن ا رتفرت شرٓ بم ١فٌر بر ٕفٌم .شرت أهٌر
أحبفٍ ُأهٍ  ٠حْلٖ هلر  .ك هرت طرِو حْ تٌر ممرٓ مثر و اشعُارٖ
اشِفْٖ إدلكٖ أه ب شطدم مى كرا ؾرٓ ٠ ٙأحرؼ برأٔ مرطاضٕ
ٗ هفػررٓ  ٠مًِ ر ُ ٠مررِ إررفٌم ىله ر فقرر٘ أحررؼ عررعي
لْ شفقسً ".
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ِّ ٠اررس ررسو ٗ اشررسهْ ُ ٠ا فررساوُ .أه ر أحررؼ ب ر ٕطاضٕ
ُاؿقررس فبمررس ًرر ٙ٠ٟاشهررح ّ ْْم ر ً تررِ حْ تررٍ بهررحْٖ
أخط٘ حػوٖ بوت قلِز إطإٔ اشِحْسٕ اشيت أحببفٌر فلرت
ُز اشررطّؼ إػرركٌ ُ فلررت هفػررٌ مررى أاررا مكررطفٗ غررمْس.
ُ طمت ّ ...شلبؿ ُٖ .اشفقطت قِضٕ ٗ ىلط ض مرى اؾلرسً .رصَ
ي ًلوس ب ١ؾك ب شطدم مى أهٌ تلبؼ بر  ٕٙطبْرٖ ُ قر ً٠
ُاً٦سا ٙأغفا اشكِضٕ غ٘ طبٓ مٌفعل "مى ا ضّفك غِغرى"
ُاٍ حرٓ ّففجرط قرحٖ  ٠تكر ز اشكرِضٕ ؼفِّرٍ ٗ .كرا خرس
دل ظت ر ي ُاشؿررفف ي ٖفلٛف ر ي موفطاف ر ي ُاشمْو ر ي تفِا ررساي
عب ا٠غفط١عُ .انح كا ًصا ٗ اشكِضٕ لرٗ تقر زن اشمٌرس
بٌ ر " .ك هررت كػررٓ ؼررى ىلٍ مو خ ر رب اغررفِا ُ ْٖٚررِؽ
غررْٖ ُ فرر ب أضاِاهْررٖ .كوررت ٗ ْوٌْرر ضمررعًا شكررا ًررصا
اؿوٌ ُأه اوِب ورى ىلٍ اشؿرل و ُاشكرقْع ك هرت ُلرك
ؾررررقٖ ٗ ً مػررررفس تطررررا لررررٗ ً مػررررفس حْررررث ػٌْٛرر ر مررررى
أكػفِضز خط ا٢غبِع كو هقهٓ شْلٖ اشػربت ورسٔ ُشْلرٖ
ا٢حس وسً ُ .أحْ ه ً ُكث ا٠ثروٌ ُأحْ هر ً ا٢غربِع كلرٍ
ثررم أخررصرب تفغْررب ررى اؾ ممررٖ ؾررٌطًا ُؾررٌطّى حفررٗ فكررلت.
ك هت تسفى ُاٌٌر ؼرت ىلبطرٓ ُتػفوؿرق كأهٌر تػفوؿر
زخ ه ً كسضاًُ .اٌٌ ّفقلل ب شلصٕ .تقِو كأهٌر ترطزز طقِغر ً
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ٗ ممبسل "أحب ط رك أضّرس ضاٚحفرك ك ملرٖ ضاٚحرٖ اُ٢ضاب
إفمفورررٖ ٗ د بر ر رب ىلفطّقْر ر ضاٚحر رٖ إوجرررٖ ُاشب بر ر ٔ ُاشفِابرررا
ا٠غررفِا ْٖٚضاٚحررٖ ا٢مط ر ض ٗ قررح ض٘ برر١ز اشمررطب" .ك هررت
 ١بلفٌر أثررط ق نررطٕ أشقْفٌر ٗ أكػررفِضز ررى
قرْسًا غررٌ ً
أبٓ هرِاؽ .لرت هلرم ىلي لرط اـْر ن ّ ٠ػر ُٔ ؾرْ ً ٛىلٍ ا هرب
أبٓ هِاؽ ُ طأرب هلم مى ؾمط أبرٓ اشورِاؽ ٗ اـلرط بططّقرٖ
خط بْٖ مهحكٖ ظا ل ً هلم أي تلك ًٓ اشططّقرٖ اشريت كر ي
اشؿمط اشمطبٓ ّلقٗ بٌ ٗ اشمكط اشمب غرٓ ُ .لرت ٗ احمل نرطٕ
أي أب هِاؽ ك ي مفكرِف ً ُىلهرٍ امرا مرى اـلرط ضمرعًا ٓلرٍ
ْْع أؾِا ٍ اشطُحْٖ ُىلي تِ ٍ ىلٍ اـلط ٗ ؾرمطَ كر ي ٗ
اشِا ع تِ ً ىلٍ اشفو  ٗ ٙشارب ا  ..ك١ن ملف  ٠أغ ؽ شٍ مى
اشكحٖ شكو كوت ملٌل ً ٗ تلك اشلْلٖ أحؼ ب ٢ك شّب
تفسف لٗ شػ هٓ كأهٌ ممر ي غر مُْٖ .كورت أحرؼ ب شوؿرِٕ
تػطٔ م ىلٍ اؾلٌِض فأمهٓ ٗ اشكصبُ .بمس احمل نرطٕ
اشففررِا حررِشٓ .مِٚفررِي للررِا ٗ اشؿررطب ُهػ ر  ٙط و ر رب ٗ
اشػى م رب أظُااٌى ٗ مكط ُاشمطاب ُاشػِزاي ُضا و ح ضبِا
مرررررع كفؿررررروط ُاشلرررررويب ُمػفؿرررررط ِي ُمِٚفرررررِي ٗ ُظاضٕ
إػررررفملطارب ُمِٚفررررِي ٗ ػررررم اشؿررررطب اُ٢غرررر٘ ٗ ُظاضٕ
اـ ضاْررُٖ .فجررإٔ ضأّررت ففر ٕ ٗ اشث موررٖ أُ اشف غررمٖ ؿررطٕ تثررب
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مِٔ ُثب ً كرت ٖ اشكفِ ُ .طِ ف بصضا ٌْ ُ بلف ُ شت
ب شلغٖ اشمطبْٖل أهت ْْا ػا ى اشِقفُ .أه أحبك حب ً ها
ى اشِقف .لت هل بم طفٖ أخ فف حستٌ ل ُأخريًا ُاستك ّ
غِغررى .ىلهر أعررث وررك ٗ كررا مكر ي ُخفررت أ ٠أاررسا
أبررساًً .ررا تررصكطّى؟ شررت بم طفررٖ  ٠تقررا ررى ر طفيت حررسٕل
كْف أهػٗ زاضه ٗ اشكطر ٗ بغساز لٗ نفٖ هٌط زالٖ أّ ن
إررأمِي؟ أه ر أّه ر ً تقفْررت أثررطا ر اشقررطُي ُشكررو كوررت
ُاثقٖ أهو غولفقٓٚ ًُ .وفصا ّر حبرْيب مكرطفٗ مل ترفغري مورص
افرت و  .كأه ًُٓ لٗ مػرطح ُحِشور ٖثلرِي ّرٟزُي أزُاضاً
قغريٕ .أه بطا ًُٓ بطلٖ .أطفٛت ا٢هرِاض ُغر ز اشٛر١ن حِشور
ُبقْو أه ًُٓ ُحرسه ُغر٘ إػرطح ّوكرب لْور نرُِ ٙحْرس.
ُضدم ىلزضاكٓ أه أكصب فقس كوت أحؼ أه بططّقٖ م
أ م أ ِو ُىلهٌ ًرٓ أّهر ً ضدرم كرصبٌ فريني مر شفرٍ ًرِ
اؿقْقٖ .ك هت تلك ؿ ٖٛمى ؿ ٛرب اشوؿِٕ اشو زضٕ اشيت أبْع
بٌ لطٔ كلٍ .ؿ ٖٛتفحرِو فٌْر ا٢ك شّرب أمر ن ْورك ىلٍ
حق ُّ ٚكري اشف ضّذ رِازاً ُّفحرِو إٌرط ىلٍ غرلط يُٗ .
دلررطٕ اؿلررم شاا ٓلررف بػررْ ضتٌ ىلٍ شوررسي .ك هررت تػررِب
بػط ٖ ضًْبٖ ُبٌ اؿٌ ُاؿٌ ترتا جلٖ اشقْ زٕ ُتطِ
بررصضا ٌْ ُتكررطرل مر أغررمسهٓ ىلش ُاررستك أخرررياً .ىلهر غررمْسٕ
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غم زٕ شِ مت ٗ ًصَ اشلح ٖٛفينه شى أبر شُٓ .كور هقرف لرٗ
اؿ هررر رب ٗ اشططّررر ُهؿرررطب ٔرررط اشففررر ح أحْ هررر ً ُاشررربريٕ
أحْ هر ر ً ُاشوبْرررص آ٢رررط ُاشوبْرررص ا٢برررْض ُأحْ هر ر ً هؿرررطب
اشِّػكُٓ .مع كا كأؽ أ طأ هل مى ؾمط أبٓ هِاؽ .طأرب
هل ل
أم ر ّػررطا أي ا٢ضض ظًررطاٙ

ُاـلط ٖكوٖ

م ٗ مِزا صض رى ممفقرٖ

ك شلْا ُاشسً ُا٢ن خهرطاٙ

ب زض فيني او ح اشكرطر مِهقرٖ

مل تلفقفٌ ّرس شلحرطب ػرطاٙ

ط  ٙرصضاٙ

ُ طأرب هل ل
ُكأؽ كلكب ح اشػل  ٙؾطبفٌ

لرررررٗ بلرررررٖ أُ مِ رررررس شلقررر ر ٙ

أتررت زُهٌ ر ا ّ٢ر ن حفررٗ كأهٌ ر

تػرر ٘ هرررِض مررى ففرررِب هرر ٙ

ُ طأرب هل ل
ىلشا بأ أبِ اهلْج  ٙشلٌْج  ٙفطغ ه
ُغ ضرب ضاّٖ إِرب أم ن اشؿْذ ىل ١ه
ُؾبت حطبٌ ُاؾفملت تلٌب هرياه
املو اشقِؽ أّسّو ُهبا اشقِؽ غِغ ه
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فم زرب حطبو أهػ ً ُ سه مى خ١ه
ىلشا م نطبِا اشطبا نطبو مى ْساه
شففْ ي ّطُي اشقفا ٗ اشلصٕ طب ه
ُموؿ حطبو غ ب غب ٔطا فػق ه
وؼ اشكأؽ كٓ تلح أخطاه بأُ٠ه
تط٘ ًو ا مكطُ ً ُشا بوحط غكطاه
فٌصٔ اؿطب  ٠حطب تغم اشو ؽ سُاه
بٌ هقفلٌم ثم بٌ هوؿط ف١ه
مى ًكصا ًُٓ تططب شلؿمط ُتططب شلؿطاب تػقْ
شصاشارب ا٢ك شّرب اشمصبرٖ ُأهػرج هلر خِْطر ً ز ْقرٖ مطّمرٖ مرى
ا ًُ٢ن .تقِو شٓ ىلهٌر ترط٘ ٗ رْ ٕرح اشػرطاب ٗ اشكرح ضٔ
اؿر ر ضُٕ .تػرررلع ٗ قرررِتٓ قرررطخ رب اشِحرررِف اشك غرررطٕ ٗ
اشغ ب ر رب ُأ ررِو هل ر أه ر أض٘ ٗ ظض ررٖ ْوٌْ ر عررِض اشؿررل و
اشبمْسٕ اشريت شرْؼ هلر غرِاحا ُٗ .شورسي أزخلفٌر برْيت ُكرط
ا٢ك شّب اشف زحٖ اشيت بوْفٌ رى لرس أكصُبرٖ أكصُبرٖ.
اشكرروسو ُاشوررس ُضّررـ اشوم ر ن ُُ ثْررا اشم ر ُا٢بوررِؽ ُاشكررِض
ُاشطغِن شغ ب رب اشودا لٗ ؾط ي اشوْا ُ ِاضب لرٗ قرفحٖ
إ ر  ٙأؾررط فٌ كأاوحررٖ اؿل ر ن ُ ررِؽ تغررطب لررٗ اب ر و
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اشبحررط آ٢ررط ُ ِافررا مررى اؾلر و ؽررب اشػررري لررٗ كثبر ي
اشطما لٗ حسُز اشْلى أؾج ض اشفبلسٔ ٗ كطزف ي ُففْ رب
ضّ رب مى ب ٚا اشعاهرسٔ ُاشورِّط ُاشؿرلك حقرِو إرِظ ُاشري
ٗ خ٘ ا٠غفِاُ ٙإم برس اشقسّرٖ ٗ موطقرٖ اشوِبرٖ اشكفرب
اشمطبْرررٖ إعخطفرررٖ ٢دلفرررٖ مكفِبرررٖ بر ر ـ٘ اشكرررِٗ إولر ر
اشػررج اْس اشمجلْررٖ ُاشػررف ٚط اشِضزّررٖ ُإطاّر اشكرربريٕ لررٗ
اؾسضاي ُا٢نِا ٙإلِهٖ ٗ ا٢ضكر ي .ضكمرت ُ بلرت رسمٓ
ُ شررتل أهررت مكررطفٗ مررُِ ٔ٠غررْسٔ ُأهرر غِغررى ا ضّفررك.
ًكررصا كررا ُاحررس مو ر اخف ر ض زُضَ ٗ قررلت ًررٓ ُثررا زُض
اؾ ضّٖ ُأه أمثا زُض اشػْس .حهطرب اؿل ن ثم دػرلف ب ٕر ٙ
اشرررصٔ قررربت فْرررٍ مرر  ٙاشرررِضز .أُ رررسرب ْرررساي اشورررس ُأُ رررسرب
اشكرروسو ٗ فلررط اشوح ر ؽ إغطبررٓ إمل ر ٗ إررسخا .شبػررت
ب  ُ ٕٙق ُُ ً٠سزرب أه لٗ اشػطّط فج ٙرب ُزشكت قرسضٔ
ُغ ٓ ُض بيت ُكففٓ .لت هل بكِرب مطل تم شٓ فأار بف
بكرررِرب خفرررْضل همررر ً ُط رررٖ ّر ر مرررِ ٗ .ٔ٠دلرررطٕ اشرررًِم
ُاشػرركط ُاؾوررِي أخررصتٌ فقبلررت ٢ي اشررصٔ ررس ك ر ي بْوو ر
كررر ر ي مورررررص أشرررررف ررر ر نُ .ارررررسًُ ٗ ؾرررررقفٌ ٗ ً مػرررررفس
مْفررٖ اهفحر ضاً بأشغر ظ ُضغر شٖ تقررِو فٌْر ل مػرررت غررمْس شموررٖ ا
لْك".
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ُنرررمت قررررِضٕ ي ًلوررررس ٗ مك هٌررر ىلٍ ّػررر ض قررررِضٕ
مكطفٗ غمْس ًُِ ّقف بٌ مػع ضُبوػى ُظُاٌ  .اً٦ساٗ ٙ
أغفا اشكِضٕل "ىلٍ مِظٔ اشمعّع رر اشق ًطٕ ّ ""0903/4/07بسُ
أهٌ ك هت تس بٌصا ا٠غم فٌٓ ٗ ضغ شفٌ أّه ً تؿري ىلشْرٍ
ب غم "مِظٔ" .مكطفٗ غمْس ّبسُ فرطز طفرا ُشكرى ُاٌرٍ
بؼ ٗ اشكِضٕ .مػع ضُبوػى تقرف ىلٍ ّػر ضَ ُتهرع شضا ٌر
حررِو كففررٍ ُظُاٌرر ّطِ ٌلرر ا٠ثرروٌ بصضا رررٍ ًُررِ ُظُافرررٍ
ّبفػررل ي ابفػرر مٖ طبْمْررٖ غررمْسُٕ .اٌ ًلرر ُاٌرر ؾرر بٌ مل
ّكر ١اشرث١ثٌ .ضدرم كرا ؾرٓ ٙفريني حرب مػرع ضُبوػرى شررٍ مل
ّفع عع .ىلهٌ حهطرب احمل كلٖ مى أُهلر ىلٍ خطًر ُهمرت
كا ؾُٓ ٙمع ششرك فينهٌر تقرِو ٗ ضغر شفٌ ىلشرٓل " ٠أغرفطْع
أي أ شك ى مس٘ امفو هٓ ٢هك كفبت شٓ ى مِظٔ اشمعّع.
شقررس كر ي مررِظٔ أ ررع ؾرردل ب شوػرربٖ شررٓ ُشعُاررٓ .مػرركٌ
مررِظٔ .ىلهررٍ كر ي طفر ً١ممررصب ًُ .شكوررٍ أزخررا لررٗ لرريب ُ لررب
ظُآ غم زٕ  ٠حس هل  .بمس تلرك إػرأشٖ إٕٟرٖ ُتطكرٍ شورسي
ُ س ح ُشت اٌسٔ أي أ ْرس ا٠تكر و برٍ
اهقطمت أخب ضَ
لًْ١
ُشكو مل أفلح .مػكٌ مِظٔ ُشكى م ىفف
أمل فقسَ أي أ لم أهٍ هٗ اشػوِارب ا٢خريٕ مرى حْ ترٍ غرمْساً
بْرروكم ُىلهررٍ تررعُ ظُاررٖ طْبررٖ ُألررب ُشررسّى .بلررغ حرريب ٕػررع
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غرررمْس .أهٌر ر تػرررفطْع أي تمف هرررٓ أمر ر ًُ .ىلشا كر ر ي مثرررٖ لرررا
أغررفطْع أي أٞزّررٍ هلر ُشلطفلررٌ اشمعّررعّى فقررا هلر  ٠ .ترررتزز ٗ
اشكف بٖ ىلشُٓ .كم أكِي غمْسٕ شِ أهٌم ْْم ً ا ُٞا ُ هِا
ممٓ طلٖ اشكرْف اشقر زن .ىلهر أ رْـ ًور ُحْرسٕ ٗ ّرا أ
ُاّرررت ُ .رررس غر ر فطرب ىلٍ اشقرر ًطٕ ٗ ّور ر ّط إ نرررٓ ُظضرب ر ر
ظُآ .ك ي ضكٓ وب اشقر ًطٕ حبر ً ْٛلر ً ُ رس ؾر  ٙاشقرسض
أي ّررسفى ٗ إسّوررٖ اشرريت أحبٌر أكثررط مررى أٔ مسّوررٖ أخررط٘ ٗ
اشم مل.
"ىله ر أؾررغا هفػررٓ بفررأشْف كف ر ب ررى حْ تو ر رررر ضكررٓ
ُمررِظٔ ُأه ر رررر ك ه ر ضالررٌ ٛررْلٌ كررا بططّقفررٍ .ك هررت
ٛلررٖ ضكررٓ ٗ سضتررٍ لررٗ الررب اشػررم زٕ ش٥خررطّى .كرر ي
غمْساً َموٗ اشكللٖ تفْض اشػم زٕ موٍ ىلٍ كا مرى ّفكرا
بٍُ .ك ي ِٕظٔ قا بقطٔ ُشكوٍ ك ي مفٌِضاً .ك ي درري
زض لٗ تقبا اشػم زٕ أُ ىل ط  ٌٚىلٕ ٠ى أحربٌم ُأحبرَِ حبر ً
حقْقْ ً مثلٓ ُمثا ضكرُٓ .أهر أحرؼ أي اؿرب ُاشِاارب ورفم
لٓ أي أ ط اشو ؽ بقكٖ ًصّى اشطالٌ اشمٛرْلٌ غرْكِي
اشكفرر ب ٗ اشِا رررع رررى ضكرررٓ ُمرررِظٔ فأهرر مل أفمرررا ؾرررًْ ٛ
ّػررفح اشررصكط .غررأكفب ررى اـررسم رب اؾلْلررٖ اشرريت أزاً ر
ضكٓ شلثق فٖ اشمطبْٖ مثا اكفؿر فٍ شكرثري مرى إدطِطر رب
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اشور زضٕ ُؾررطحٌ ُا٦ؾررطا لررٗ طبمٌر ُ .غررأكفب ررى اشررسُض
اشمْٛم اشصٔ شمبٍ مرِظٔ ٗ شفرت ا٢هٛر ض ًور ىلٍ اشبرٟؽ اشرصٔ
ّمْـ فٍْ أبو ِ ٙمرٍ ؼرت ُقر ّفو كلػرفملطّىُ .غرأكفب
ب شففكْا رى احمل كلرٖ ُأظّرا مر لر ب هرٍ مرى دبر ض .ىلهر
أكِي ؾ كطٕ ىلشا أضغلت شٓ أٔ ؾٓ ٙخلفرٍ مرِظٔ رس ّمْرو
لٗ كف بٖ ًصا اشكف بُ .شما مِظٔ أخ ا أهٍ املر ُقرْٖ
لٗ ؾُٟهٍ ٗ شوسي ُ .س ػلع ؾٓ ٙمى إ و مى حقِب اشطبرع
شبمض كفبٍ ُتطْٖ بمهٌ غأحِهل فِضاً حٌ ؽ هٓ بموِاي
اشبوك اشرصٔ تطّرسهٓ أي أحِهلر شرٍُ .بٌرصَ إو غربٖ اهرح شرٓ أي
أؾررركطا ؾررركطاً ْٛلرر ً لرررٗ ا٦ؾرررطا لرررٗ ٚلرررٖ مرررِظٔ
اشمعّررع .أضاررِ أي تطاغررل ب هف ٛر ن ُتكفررب شررٓ ررى أخب ر ضًم
ب شففكْا ُأي تطغا شٓ قِضتٌم ٗ ضغ شفك اشق زمٖ.
"كلكفك اشْعابْث"
ُنمت اشطغ شٖ ٗ اْيب ُالػت لٗ اشكطغٓ ىلٍ ٌّ
إررسفإٔ ُ .ررع بكررطٔ لررٗ ررسز مررى قررحْفٖ "اشف ر ّع" بف ر ضّذ
ا٠ثوٌ  .0927/9/26إِاشْس اشعه رب اشِفْ رب ُ .ع مطاغْم
اشرررعُا اشقػرررْؼ غ مػرررى م اػرررفري ٗ ا٤زاب .تقرر ن مطاغرررْم
اؾو ظٕ ٗ كوْػٖ غفف اشػ ٖ اشث هْٖ بمس اشٌٛط ا٢ضبم ٙ
073

اشطغر ر ٚا اشؿدكرررْٖ أّفٌررر احملبِبرررٖ زاٚلررر ً ىلٍ مفرررٗ هٛرررا
مفرت ررٌ؟ رررر اشقلررب اشمعّررع .مػررفملطٕ كْوْ ر رررر مػرررت ...مػ ر ح
هِهٓ رر ّمِز ىلٍ هريُبرٓ ٗ اـر مؼ مرى أكفرِبط حفرٗ ششرك
اشف ضّذ أّٖ مطاغ١رب تفمل بفق ضّط رى قر ضارب ٗ إػرفملطٕ
هرررب أي تطغرررا بِاغرررطٖ ....ىل ١هر ر رب رررى زضُؽ ٗ ضكرررِب
اـْا .ط٘ غْ مْٖ ظض ر  ٙشلبْرع .غرْسٕ ُضثرت شقرب شْرسٔ (31
غرروٖ) تطدررب ٗ ُْٚفررٖ ٗ اـ ر ض  .أخب ر ض اشطّ نررُٖ .غررت ًررا
ٌّررعن بررري ًرراُ .غررت ًر ن ّفررِظ .اررٌ ت ر ّغلررب ا ر ا زمبػررٓ.
ضغ شٖ مى ٚفط ا خ ي ّفورس فٌْر ضا ٙغرري ر ه١و غرف شف ز
بؿأي اشوعاع بٌ إػرللٌ ُاهلورسُا ٗ اشبوجر ب .ضغر شٖ تقرِول
"اؾ ظ مِغْقٗ مطحٖ ٗ مل مٛلم" .فْ١ي ُق ١مرى ضاهغرِي
أمؼ ُغ ضا لٗ ا ٢سان مى مطغٓ تل ٔ ىلٍ حسّقٖ اؿِْاي.
مطبٓ أبقر ض ًجرم لْرٍ ثرِض ٗ معض فرٍ ُبقرط بطورٍ .ضارا غرطب
أضبرررع مرررِظارب حكرررم لْرررٍ ب شػرررجى ثررر١ث غررروِارب .ا٢خبر ر ض
ا٦م اطِضّررٖ ُاـ ضاْررٖ .ررطض اسّررس مررى مِغرركِ شفػررسّس
اشررسّى اشطُغررٓ شفطهػرر  .فْه ر ه رب ٗ غِّػررطا .اشسغرركفطٔ
غفْوٖ ك بً غكت زرب مى اشبح ض اؾوِبْٖ ًِ .غرته ي
أشقٗ خط ب ً ى هعع اشػ١ح ٗ اوْف ّرِن اشػربتُ .أّهر ً أزٍ
ًِ غرته ي بفكطّح شكحْفٖ "م ت ي" أّ.س فٍْ خطر ب اشرطْٚؼ
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فِي ًورسه ب ٗ تر ه اشرصٔ ضفرض فْرٍ أي إٔ هْر مػرُٟشٖ رى
هؿِب اؿطب .إق شرٖ ا٠ففف حْرٖ رى مم ًرسٕ ارسٕ اشريت ُ مٌر
غري دل رب كلًْ ب شوْ بٖ ى بطّط هْ اشمٛلٗ ُا٢مري فْكا
برررس اشمعّرررع و غرررمِز هْ برررٖ رررى أبْرررٍ ملر رك اؿجر ر ظ ُلرررس
ُقلْ تٌل  .اؿ شٖ اؾِّٖ ٗ ىلهكلرتا ُُّلع اشطّ ح ٗ اشغ شب
بررررٌ اشغطبررررٓ ُاشؿررررل و اشغطبررررٓ ِّررررٖ أحْ هرر ر ً ٗ ا٢مرر ر كى
إكؿررِفٖ فرررتارب طِّلررٖ مررى اهلررسُُ ٙشكررى مررع فرررتارب مررى
اشمِاقف إلططٕ ُأحْ ه ً أمط ض قلْٖ.
ىلهٌ اشكحْفٖ اشِحْسٕ فْل ّبسًُ .را ُاِزًر ًور شرٍ أٔ
مسشِو؟ أن أهٌ قرض اشكرسفٖ؟ ُففحرت كطاغرٖ ُ رطأرب لرٗ
اشكرررفحٖ اٍُ٢ل " كرررٖ حْرر تٓ ررررر بقلرررم مكرررطفٗ غرررمْس"ُٗ .
اشكررررفحٖ اشف شْررررٖ اً٦ررررساٙل "ىلٍ اشررررصّى ّررررطُي بمررررٌ ُاحررررسٕ
ُّفكللرِي بلػر ي ُاحرس ُّررطُي ا٢ؾرْ  ٙىلمر غرِزا ٙأُ بْهر ٙ
أم ؾط ْٖ أُ دطبْٖ" ُ .لبت بقْٖ اشكفح رب فلم أاس ؾْ٠ُ ً ٛ
غططاً ُاحسًا ُ ٠كللٖ ُاحسًٕ .ا ًصا أّهر ً شرٍ مرسشِو أن أهرٍ
قرررررسفٖ قهرررررٖ؟ ُففحرررررت ملفررر ر ً فِارررررسرب أُضا ررر ر ً كرررررثريٕ
ُغكفؿرر رب ُضغررِم رب .كرر ي ىلشي ّمرر و اشطغررم ُاشكف بررٖ
اشطغِن اْرسٕ تروم رى مًِبرٖ .ضغرِن بر ٢شِاي ٕور ٚط ٗ اشطّرف
ا٦هكلْررررعٔ تفكررررطض فٌْررر أؾررررج ض اشبلررررُِ ٙاشغررررسضاي ُاُ٢ظ.
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ُغكفؿرر رب برر شقلم اشطقرر م ٕورر ٚط ُأؾرررد م مرررى طّفورر .
ب شطدم مى كا ؾّٓ ٠ ٙػرم ىل ٠أي أ ررت ٌَ ضترٍ اشف ٚقرٖ.
بكرررطٔ ُقجرررِب ُارررسٔ ُُز اشرررطّؼ ُحػررروٖ ُ لرررٓ برررس
اشكرررطّم ُدريًرررمُ .ارررًٌِم تطرر شم بفمررربريارب لْقرررٖ ط ٕر ر
أحػػفٌ ُشكو مل أكى زضاً لٗ ؼسّسً  ُ .رس ضهٌرم
مكطفٗ غمْس بِنِح ضُ ّٖٞبمطف ّقطب مى اؿبُُ .ارٍ ُز
اشررطّؼ ّرررتزز أكثررط مررى اشب ر ٌ .مث هْررٖ ضغررِن شررِز اشررطّؼ ٗ
تم بري كفلفٖ ٕ .شا اًفم بِز اشطّؼ ٗ تم بري كفلفٖ ٕ .شا اًفم
بِز اشطّؼ كا ًصا اً٠فل ن؟
ُهٛررطرب ٗ ك ق ر رب اشررِضب ُ ررطأربل "هملررم اشو ر ؽ شوفررفح
أشً هٌم ُهطل ط تٌم احملبِغُٖ .شكوو  ٠هػرفطْع أي هفوبرأ
ب شوفْجٖ رر اؿطّرٖ .مرطض اشمقرِو مرى اـطافر رب .همطرٓ اشؿرمب
مف تْح إػفقبا شْفكط فٍْ كل ّؿر " ."ٙتطكرت شورسي ُ رس
بسأرب أُضب ؼؿس اِْؾٌ مطٕ أخط٘ شموف أكثط نطإُ"" .مل
تكررى كطاًْررٖ .ك ر ي حب ر ً جررع أي ّم ر ررى هفػررٍ .أحببفٌ ر
بططّقٖ ممِاٖ ًُٓ .أّه ً".
"أغقف اشبِْرب بللٌ ضشاش إطط .اشبقط ُاشهر ي ٗ اؿقرِو
ُكأهٌ حكِارب بْه ُ ٙغِزا .ٙاشبلا اـفْرف ٗ ؾرٌط ِّهْرٖ.
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اهحررٓ شررٓ ّ ر غررْستًٓ .ررصَ اشررطح١رب ب شقط ر ض ٖلررٖ .كْررف
ح شررك؟ مررى بطموغٌ ر ن .ىلٍ شوررسي .كْررف تكررف إو ر ٚط .ؾررجط
ُحؿر ر ٚـ .أكرررِان اشقرررـ اشْر ر بؼ ُغررر٘ اؿقرررِو .ا٢ؾرررج ض
ُاؿؿ ر ٚـ ًررٓ ًررٓ ٗ كررا مك ر ي .كفرر ب شوغ ر ِّ مرر ضف.
تطززرب .مل تقا  ٠أُ همرم"ً .را كر ي ّكرف حرِازث حقْقْرٖ أن
أهررٍ كر ي ّمر و كررٖ؟ "ىلهر ّر مررِ ٔ٠هررب أي أ رررتض لررٗ
ؾررِ ٙا٠تٌ ر ن ىلٍ حْلررٖ موطقْررٖ مكؿررِفٖ .ششررك أهررٍ ّطّررس أي
ّٟكس مػُٟشْٖ إفٌم ٗ حِازث مل ّكى مػر ً٠ُٟوٌر بور ٙ
 ١ثرم ّمرِز ُّٟكرس افرتانرٍ فْلر حرسث
لٗ لرا حرسث فمر ً
فم ً١بو  ٙلٗ ا٠فرتان رب اشػر بقٖ .ىلي إرفٌم ممررت بأهرٍ فرا
ظُافٍ ُشكى ًصا  ٠هملرٍ مػر ً٠ُٟرى ْْرع حرِازث اهفحر ض
اشوػرر  ٙاش١ترررٓ اهفحرررطي ٗ اؾرررعض اش ّط هْرررٖ خررر١و اشػررروِارب
اشمؿررط ا٢خررريٕ"" .مررى ُشررس اـررري ُشررس شررٍ فطاخر ً تطررري ب شػررطُض.
ُمى ُشس اشؿرط أهبرت شرٍ ؾرجطًا أؾرِاكٍ اؿػرطٕ ُمثرطَ اشورسن.
فطحم ا امطٙاً أدهٗ ى ا٢خط ُ ٙأغفلفع ب شً ٛط".
ُُاسرب كْسٕ غ٘ ّسَ .ىلشي ك ي ّم و اشؿرمط أّهر ً
ُُانح مى كثرطٕ مر ؾرطب فٌْر ُبرسو ُدرري ٗ كلل تٌر أهرٍ
ًِ ا٤خط ك ي وؼ بطًبٖ أم ن اشفى ًٓ ً .شٔل
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طبسرب ٗ اشكسض ً رب اؿعّى
ُزمِع اشقلب ف نت مى تب ضّح اشػوٌ
ُضّ ح كفت ب ؿب ُاؿقس اشسفٌ
ُبق ّ قلِارب نلوٌ اشكلت اشملْ
ًْول رب ُز ُ ٙهِاح ُظ ْ
ُدب ض ُزخ ي دم شلػ ضٔ اشططّ
ُهفِؽ مطلٛو رب ُأخط٘ ًلمٖ
ُاب َ ق دطارب ُأخط٘..
ُ ٠بس أي مكطفٗ غمْس هٗ غ رب طِّلٖ ّبحرث رى
اشكللررٖ اشرريت ّػررفقْم بٌر اشررِظي .اغررفٌِت إمهررلٖ ففكررطرب
بهع ز ُ . ٚمل ّطا تفكرئ .ىلهٌ كْسٕ ضكْكرٖ لرٗ أٔ
ح و ٚلٖ لرٗ اشطبر ب ُإق ضهر رب .شرْؼ فٌْر ىلحػر ؽ قر زب
ُ ٠اهفم ر و حقْقررًُٓ .ررصا اشبْررت شررْؼ أغررِأ مررى بقْررٖ ا٢بْ ر رب.
ؾطبت اشبْت ا٢خري ُكفبت قلٍل
"ُخسُز ق دطارب ُاب َ خ ؾمٖ".
ُمهْت ٗ تقلْب اُ٢ضاب فِاسرب أض م ً ُ ك ق رب ُضب
فٌْ ب ضارب مثال "ث١ثٖ بطامْا ظّرت" "تور ـ اشلجورٖ مِنرِع
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تقِّٖ سٕ إكوٖ" "ف ٚض ا٦هورت ّكرى بْمرٍ فرِضاً" .ثرم
ُارررسرب ًرررصَ اشفقرررطٕل "ُ رررس كر ر ي حفلر ر ً أي ّكرررطسن طر ر شمٓ
بط شمٌرر ر ُأي أ هررررٓ ٗ اشػررررجى أ ِامرر ر ً ُأنررررطب ٗ ا٢ضض
أ ِام ً أط ضز خْ هل ُّط ضزهُٓ .ششك ًِ ا٦حػر ؽ برأه ٗ
ؿ ٖٛخ ض حرسُز اشرعمى رس نر امت هلرٖ إرِرب ُأطللرت مرى
كررِٕ ْوٌْرر لررٗ اؾحررْم .ىلهررٍ ؾررمِض ّ ٠كررى ٦هػرر ي أي
ّفكِضَ ُ .س ٚا مصاب تلك اشلْلٖ ٗ فلٓ ّوم مرى أٔ مرصاب
غِاَ".
غٛلت طا ٕٙاُ٢ضاب ٠ .ؾك أي مثرٖ أُضا ر ً كرثريٕ أخرط٘
زفْوٖ ٗ ًصَ اشغطفٖ كأاعا ٗ ٙشغع حػ بٓ ّطّس مكطفٗ
غمْس م أي أكفؿفٌ ُأنرمٌ اوبر ً ىلٍ اورب ُأخرط موٌر
قرررِضٕ مفك ملرررٖ تكرررِي ٗ قرر ؿٍ .ىلهرررٍ ّطّرررس أي ّكفؿرررف
كررأثط ت ر ضىٓ ش رٍ ْلفررٍ ٠ .ؾررك ٗ ششرركُ .أه ر أ لررم ا٤ي أهررٍ
اخفررر ضهٓ أهررر هلررررصا اشررررسُض .مل تكررررى قررررسفٖ أهررررٍ أثررر ض حررررب
ا٠غفط١ع وسٔ ثم ل لٓا كٖ حْ تٍ دري ك ملرٖ شكرٓ
أكفؿف أه بقْٖ اشقكٖ .مل تكرى قرسفٖ أهرٍ ترطا شرٓ ضغر شٖ
كفِمررٖ ب شؿررلع آ٢ررط ىلمم ه ر ً موررٍ ٗ ؾررحص خْ ر شٓ ُأهررٍ
املر ُقررْ ً لررٗ ُشسّرٍ شْلررعم ىلشعامر ً  ٠فكر ا موررٍ ُىلهررٍ
تطا شٓ مفف ح مفحف اشؿلع ًصا ٠ .حس ٢ه هْفٍ ُدرطُضَ فٌرِ
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ضدم كا ؾّٓ ٙطّس أي ىلسَ اشف ضّذ .ىلِر أهر  ٠أملرك مفػرم ً
ٗ اشِ ت شللهٓ ٗ ًصَ إٌعشٖ .هب أي أهٌٓ ًصَ إٌعشٖ با
طلرِع اشفجرط ُاشػر ٖ ا٤ي ار ُظرب اشث هْرٖ قرب ح ً ورس طلرِع
اشفجط غفأكا أشػوٖ اشو ض كا ًصَ ا٢ك شّب.
ًببررت ُا ف ر ً ُضفمررت نررِ ٙاشؿررلِع لررٗ اشلِحررٖ اشعّفْررٖ
لٗ ض إسفإٔ .كا ؾٓ ٗ ٙاشغطفرٖ مروٛم مطترب مِنرِع ٗ
مك هررٍ .ىل ٠قررِضٕ اررٌ مررِضؽ .كأهررٍ مل ّررسض مر شا ّفمررا بٌر .
كا اشوػ  ٙا٤خطّ رب احفف ٜبكرِضًى اشفِتِدطافْرٖ ُشكرى
اررٌ مررِضؽ ًررصَ كل ر ض ً ر ًررِ  ٠كل ر ضأتٌ ر شررٖ اشفكررِّط.
هٛطرب ىلٍ اشلِحٖ بين ج بُ .اٍ مػفطْا ٠مطإٔ ُاغمٖ اشمْروٌ
ح اب ً ّومقساي فِ ٌلر  .ا٢هرف ّْرا ىلٍ اشكر ُاشفرم ّْرا
ىلٍ ا٠تػ ع ُاشفمبري لٗ اشِاٍ ؾّٓ ٙكمب ُقفٍ ٗ كلل رب.
تمبري ضًْب قري .اشؿفف ي اشط ْقفر ي مطبقفر ي كأهٌر تمرض
أغو هٌ ُاشفك م ٚا ىلٍ ا٢م ن بك ّ ً .ٙرا اشفمربري ٗ اشمْروٌ
دهرب أن ابفػر ن؟ ُمثرٖ ؾرٓ ٙؾرٌِاهٓ ّرط لرٗ اشِارٍ كلررٍ.
ًصَ ىلشي ًٓ اشموق  ٙاشيت افرتغرت اشغرِو؟ كر ي قرِتٍ ٗ تلرك
اشلْلرررٖ اطور ر ً حعّور ر ً ه زمر ر ً .أ٢هرررٍ فقرررسً ؟ أن ٢هٌر ر اط فرررٍ
إٌ ه رب؟.
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"كوت أاسً ٗ كا حفا أشًب ىلشٍْ .كأهٌر تفملرس أي
تكِي حْرث أكرِي شفٌْرو  .أضزرب أي أضا كرٌ فق شرت شرٓل ٠
أض ل ممك ُشِ كوت اشطاا اشِحْرس ٗ اشمر مل .قرفمفٌ لرٗ
خررسً فررطكلف بػ ر ٌ ُ هررف ٗ شضا ررٓ بأغررو ي كأهٌ ر
أغو ي شبِٕ .مل تكى تملا ل ٠ُ ً١أ لم كْف ك هت تمْـ.
أ ًلٌ مى شْرسظ مل أ بلرٌم حفرٗ بمرس ظُاارٓ بٌر  .كر ي أبًِر
ترر اطاً  ٠أزضٔ ٗ أّرررٖ بهرر ٖ ُك هرررت هلرر حػرررب ِهلر ر
ٔػٖ أخِٕ ُك هت ًٓ اشبوت اشِحْسٕ .ك هرت تكرصب حفرٗ
ٗ أبػرر٘ ا٢ؾررْ  .ٙتمررِز ىلٍ اشبْررت بقكررل دطّبررٖ ررى أؾررْ ٙ
حرررسثت هلر ر ُأهر ر ؽ بلفٌر ر ّ ٠كرررى أي ّكرررس ٌ اشمقرررا٠ُ .
أغفبمس أهٌ ك هت سّٖ اً٢ا كأهٌ ؾٌطظاز مفػِشٖ.
ُشكوٌ ر ك هررت مفططررٖ ٗ اشررصك ُ ٙمفططررٖ ٗ اشٛررط
حٌ تؿ  ٙوْ٘ بٌ حْرث تكرِي شفْرف مرى إمجربٌ ّطفرِي
حِهلرر ك شرررصب بُ .كورررت أحرررؼ ىلحػ غرر ً زاخلْرر ً أهٌرر ضدرررم
تً ٛطً ر بكررطاًْيت ك هررت مٌفلررٖ بررأمطٔ حررٌ هلم ر
ُىلّ ً فلؼ تطا ب بطط ْوٌ ُؼكٓ ْْع حطكر تٓ
ُغرررركو تٓ ُىلشا ضأرب مرر ر اًفل مرر ر ً بففرر ر ٕ مرر ر غرر ر ض ت ىلٍ
ىلغ ٙتٌ ُاشقػِٕ لٌْ ك هرت م اورٖ بر شقِو ُاشفمرا  ٠تفرِضع
رررى فمرررا أٔ ؾرررٓ ٙتػرررطب ُتكرررصب ُتغرررـ ُشكرررو ضدرررم
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ىلضازترررٓ أحببفٌررر ُمل أ رررس أغرررفطْع أي أغرررْطط لرررٗ فرررط٘
ا٢حررساث .ك هررت حررٌ أػوبٌ ر تغررطّ ُحررٌ أط ضزً ر تٌررطب
م  .كبحت مطٕ ْ ح هفػٓ ُػوبفٌ أغبِ ٌ .أخصرب أبفمس
ى ا٢م كى اشيت تطت زً ُىلشا ز ْت ىلٍ حفا أتأكس أهٌ شرى
تكِي مِاِزٕ فٍُْ .شكوٌ ُاسرب ططّقٌ ىلٍ برْيت فجر ٙت
خط شْلٖ غبت ُ ي ًلوس ممرٓ .ؾرفلت ي ًلورس ؾرف ٚم مقص رٖ
ف هفٌطتٌ ُنطبفٌ فلم تطترسع .خطارت ي ًلورس ب كْرٖ ُٚلرت
ُا فرررٖ أمرر مٓ كؿرررْط ي ضارررْم ٗ ْوٌْرر ؼرررس ُهرررسا ٙأثرر ض
أؾِا ً بمْسٕ ٗ ليب .مل أكللٌ ُمل تكلل ُشكوٌ خلمت
ثْ بٌر ُُ فررت أمر مٓ ضّررٖ .هرررياي اؾحررْم كلررٌ تأاجررت ٗ
قررسضٔ كرر ي  ٠بررس مررى ىلطف ر  ٙاشورر ض ٗ ابررا اشررثلج إمرررتض
ططّقٓ .تقسمت مًِر مرطتمـ اُ٢قر و فأؾر ضرب ىلٍ ظًطّرٖ
مثْوٖ مى إِاِزٕ لٗ اشط  .شتل تمطْ ًرصَ ُتأخرصهٓ .شرِ
طلبت م حْ تٓ ٗ تلرك اشلحٛرٖ مثور ً شق ّهرفٌ ىلّ ًر  .أؾرطرب
بطأغٓ مِافقر ً .أخرصرب اشعًطّرٖ ًُؿرلفٌ لرٗ ا٢ضض ُأخرصرب
تررسُؽ اشؿرر ّ ٛبقررسمٌْ حفررٗ حِشفٌ ر ىلٍ فف ر رب .أؾ ر ضرب ىلٍ
كطِ ٙطبرٓ هر زض لرٗ إوهرسٕ .شرتل تمطرْ ًرصا أّهر ً.
حلقٓ ا  .أه ٚل ي ّك ز ّقلف اشٛلأ ٠ .بس مى اط ٖ م ٙ
مثلجررٖ .أؾررطرب بطأغررٓ مِافقر ً .أخررصرب إدطررِ ٙاشقررسّم اشور زض
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ُمع فرٍ ُمرر٣رب فلٌر بقطررع اشررِضب ُمهرغفٌ ُبكررقفٌ  .كأهٌر
مهررغت كبررسٔ ُشكررو  ٠أبرر شٓ .أؾرر ضرب ىلٍ مكرر ٕ١مررى
حطّررط أقررفٌ ي أًررست ىلّ ً ر مػررع ضُبوػررى وررس ضحْلررٓ مررى
اشق ًطٕ .أمثى ؾٓ ٙوسٔ ُأ ع ًسّٖ لٗ ليب .شتل تمطرْ
ًررصَ أّهرر ً ثررم تأخررصهٓ .تررطززرب بطًررٖ ُشكررو هٛررطرب ىلشٌْرر
موفكبٖ مفحفعٕ أم مٓ ْو ً تللم ي ب ّر اـطرط ُؾرفف ً
مثا ف كٌٖ قطمرٖ  ٠برس مرى أكلرٌ ًُ .رعظرب ضأغرٓ مِافقر ً
فأخصرب إكُ ٕ١ضمفٌ ٗ ه ض إسفإٔ ُُ فرت توٛرط مفلرصشٕ ىلٍ
اشو ض تلفٌلٌ ف همكػت أشػوٖ اشو ض لٗ ُاٌٌ ً .صَ إطإٔ ًٓ
طلبف ُغأ٠حقٌ حفٗ اؾحْم .مؿْت ىلشٌْر ُُنرمت شضا رٓ
حررِو خكررطً ُملررت لٌْ ر  ٢بلررٌ ُ .فجررإٔ أحػػررت بطكلررٖ
وْفٖ بطكبفٌ بٌ فدصٔ ُٕ .أفقت مى دْبرِبيت ُارستٌ رس
اخففت.
"شبثت أط ضزً ث١ثٖ أ ِان ِافلٓ ٚلأ٘ ُاشػطاب ّللرع
أم مٓ ٗ مف ًٖ اشؿِبُ .شارب ِّن شت شٓل أهت ثِض مفِحـ ٠
ّفرت مى اشططاز .ىله تمبت مى مط ضزتك شٓ ُمى اطّٓ أم مك.
تررعُا  .تعُافٌرر ٗ مكفرررب اشفػررجْا ٗ فرررِ٠ن .مل وهرررط
اشمقس دري قسّقٖ هل ُقسّ شٓ .حٌ شرت أمر ن إػرجال أهر
اررٌ ُهفررطز مررِضؽ أ بررا ًررصا اشطاررا مكررطفٗ غررمْس ثل ر ي
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ظُآ اشؿط ٓ ٗ اشػطاُ ٙاشهطا ٗ ٙاشفقط ُاشغورٗ ٗ اشكرحٖ
ُإرررطض ررررر فجرررإٔ أاٌؿرررت ب شبكرر ُ ٙأخرررصرب تبكرررٓ عط رررٖ.
زًؿرررت أهر ر هلرررصَ اشم طفرررٖ موٌر ر ُكرررف إػرررجا رررى ىلارررطاٙ
إطاغْم ُ و هل بمطفل ًِهٓ لْك .أه أ سض ؾمِضا .م ًٓ
ىل ٠ؿ ٛرب ُّوفٌٓ كا ؾُٓٚ .ٙلت بمس ششرك توٌورٍ ب شبكر ٙ
ُٕر اهفٌررٗ اشمقررس أاٌؿررت ب شبك ر  ٙمررطٕ أخررطُ٘ .ار  ٙإػررجا
ً١ٚل ظُافك تبكرٓ مرى ؾرسٕ
ُضبت لٗ كففٌ ثم ق فح
اشػم زٕ .ىله ضأّت هػ  ٙكثريارب ّبكٌ ٗ ظُااٌى ُشكو
مل أض بك  ٙبٌرصَ اؿط رّٖ .برسُ أهٌر ؼبرك حبر ً ْٛلر ً .ا رً
بٌر ر  .أهر ر مفأكرررس غرررفكِه ي غرررمْسّىُٚ .لرررت تبكرررٓ ىلٍ أي
خطاور ر مرررى مكفرررب اشفػرررجْاُ .فجرررإٔ اهقلرررب بك ًٞر ر ىلٍ
نحك .شت ًُٓ تقٌقٍ ب شهحكل ّ هل مى مٌعشٖ.
(ُ هررْو بقْررٖ اشْررِن ٗ غرركط ٠ .حفررا ُ ٠مررس ِّى أهر
ًُٓ ُاـلط ُٕ .نلو اشفطاف شْ ً١أضزتٌ فأزاضرب شٓ ٌٚطًر
ُ شرتل شرْؼ ا٤ي .أهر مفمبرُٖٚ .لرت ؾرٌطّى  ٠ترس أ طبٌر
كا شْلٖ تقِول أه مفمبٖ .أُ تقرِول أهر مطّهرٖ .مل أ رس أحفلرا
أكثط ٖ احفللت ُ .فت فِ ٌر شارب شْلرٖ ُاشػركٌ ٗ ّرسٔ.
لررت هلر ل غررأ فلك .هٛررطرب ىلٍ اشػرركٌ هٛررطٕ بررسرب شررٓ كررأي
فٌْ ر هلفررٖ ُ شررتل ً ر ًررِ قررسضٔ مكؿررِ أم مررك أدررطؽ
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اشػكٌ ٗ قسضٔ .هٛطرب ىلٍ اػلٌ اشم ضٔ ٗ مفور ُو ّرسٔ
ُ ٠أه شررٍ .الػررت لرررٗ ح فررٖ اشػررطّط ُهكػرررت ضأغررٓ بصشرررٖ.
ُنمت ّسً لٗ خسٔ ُ شت بلٌجرٖ مل ؽرا مرى ض رٖل أهرت ّر
حلررِٔ شػررت مررى طْوررٖ اشطا ر و اشررصّى ّقفلررِي .أحػػررت ب شصشررٖ
ُاشِحسٕ ُاشهْ عُ .فجإٔ تصكطرب أمٓ .ضأّت ُاٌٌ ُانح ً ٗ
كرررْليت ُهمفٌر ر تقرررِو شرررٓل أهٌر ر حْ ترررك ُأهرررت حرررط فٌْر ر .
ُتصكطرب هبأ ُف ٕ أمٓ حٌ ُقل با تػمٖ أؾٌط ُارسُهٓ
غرركطاي ٗ أحه ر ي امررطإٔ ٠ .أشكررط ا٤ي أّررٖ امررطإٔ ك هررت.
ُشكررو تررصكطرب بِنررِح أه ر مل أؾررمط بررأٔ حررعي كررأي
ا٢مط ّ ٠مورْ ٗ كرثري ُ ٠لْرا .ترصكطرب ًرصا ُبكْرت مرى
أ لر ب لريب .بكْرت حفرٗ ٚوورت أهر شرى أكرف رى اشبكر ٙ
أبساًُ .أحػػت ظٌ تطِ بصضا ٌْ ُتقِو ك١م ً مل أمْعَ
ُشكررى قررِتٌ ُ ررع لررٗ أشهررٓ ُ م ر ً موفررطًا ا ؿررمط شررٍ بررسهٓ.
زفمفٌ ر ر بموررف ُقررطخت فٌْ ر ل أه ر أكطًررك .أ ػررم أه ر
غرررأ فلك ِّمرر ً مرر  ُٗ .دلرررطٕ حعهرررٓ مل ّغرررب رر اشفمررربري ٗ
ْوٌْ  .تأشقت ْو ً ُهٛطرب ىلشٓ هٛطٕ دطّبًٖ .ا ًرٓ زًؿرٖ؟
ًررا ًررٓ خررِ ؟ ًررا ًررٓ ضدبررٖ؟ ثررم شررت بكررِرب فْررٍ مو د ر ٕ
مكطومٖل أه أّه ً أكطًك حفٗ إِرب.
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"ُشكرررى مل تكرررى شرررٓ حْلرررٖ .كورررت قرررْ زاً فأقررربحت
فطّػررُٖ .كوررت أتمررصب ُبططّقررٖ مل أفٌلٌرر كوررت أغررفمصب
ررصابٓ .بمررس ششررك اؿ ر زث بأحررس ؿررط ِّم ر ً ُ م ر ً أشكطً ر
٢ه ػط ت دككٌ كل ّفجطع اشك ٚم دكل ؾٌط قِن
ررر  ٜٚكوررر ٗ حسّقررررٖ ضتؿررررلوس بْررررا اشغررررطُب .مل تكررررى
اؿسّقررٖ خ شْررٖ ُ مر ً مررى اشور ؽ .كور هػررلع ا٢قررِارب ُهررط٘
أؾد ق ً ّفحطكِي ٗ نرِ ٙاشؿرف  .مل هفحرسث ىل ٠لرُْ ً١مل
هفب زو بر ضارب حرب ُ ٠درعو .زُي غربب ُنرمت شضا ٌْر حرِو
وقررٓ ُ بلررف بلررٖ طِّلررٖ .أحػػررت بكررسضً ّهررغ٘ لررٗ
قررسضُٔ .نررمت شضا ررٓ حررِو خكررطً ُاررصبفٌ ىلشررٓ ففأًُررت
ًر رب مع ررت هْ ر  ٙلرريب ُأهػررف كررا ؾررٓ .ٙمل أ ررس أشكررط
ؾْ .ً ٛمل أ س أض٘ أُ أ ٓ ىلً ٠صَ إكْبٖ اشف زحرٖ اشريت ضمر هٓ
بٌ اشقسضً .صَ إطإٔ ًٓ سضٔ ُفٌْ ً١كرٓ ُشكرى اشرسهْ
كلٌ  ٠تػ ُٔ وسٔ حبٖ خرطزو ٗ غربْلٌ  .أهر اشغر ظٔ اشرصٔ
ا  ٙمى اؾوِب ًُصا ًِ مْرساي إمطكرٖ اؾلْرسٔ اشرصٔ شرى
أ رِز مورٍ ه اْر ً .أهر إرر١ح اشقطقر ي ُارٌ مررِضؽ ًرٓ غر حا
اهل١اُ .شكو  ٠أبر شٓ .أخرصتٌ ًو شرك ٗ اشمرطاٌّ ٠ ٙلر
ىلي ك ي ششرك لرٗ مرطأ٘ ُمػرلع مرى اشور ؽً .رصَ اشلحٛرٖ مرى
اشوؿِٕ تػ ُٔ وسٔ اشملط كلٍ.
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"ُ س ك هرت ؿٛر رب اشوؿرِٕ هر زضٕ ب شفمرا ُبقْرٖ اشِ رت
هقهرررٍْ ٗ حرررطب نرررطُؽ ً ٠رررِازٕ فٌْر ر ُ ٠ضٓرررٖ .ك هرررت
اؿررررطب توفٌررررٓ بٌررررعّيت زاٚلررر ً أقررررفمٌ ففكررررفم ُتوؿررررب
أ ٚفطًر ر ٗ ُاٌرررٓ ُّففجرررط ٗ كْ هٌر ر بطكر ر ي مرررى اشمورررف
ففكػط كا م تو شٍ ّرسً مرى أُاي ُُرعب اشكفرب ُاُ٢ضاب.
كر ي ًررصا أخطررط غرر١ح وررسً  .كررا ممطكررٖ توفٌررٓ بفلعّ ر
كف ب مٌم أُ حطب عث أنرمت فْرٍ أغر بْع ك ملرُٖ .أحْ هر ً
ّػررفبس بررٓ اشغهررب حفررٗ أبلررغ ح فررٖ اؾوررِي ُاشقفررا فأؾررسز
بهرريت لررٗ وقٌ ر ففػرركى فجررإٔ ُتوٛررط ىلشررٓ تلررك اشوٛررطٕ
إبٌلٖ اـلْ٘ مى اشسًؿٖ ُاـِ ُاشطدبٖ .شِ أه نغطت
ْرس أِلررٖ أكثررط ٖر نررغطت شِنررمت حرساً شلحررطبُ .ك هررت
اؿرطب توفقرا ممور ىلٍ اـر ض ُ .مرى ٗ ح هرٖ قرطخت فجررإٔل
ابرى اشمر ًطٕ ّغر ظش ُ .ثبرت لررٗ اشطارا ُأخرصرب غو رٍ ُأخررص
غو ٓ ُاافلع لْو اشور ؽ ُفجرإٔ همفٌر تقٌقرٍ ب شهرحك
ُضاٌٚ ٙطٔ ُ .و شٓ أحس اشطار و اشرصّى ار ُٞا ّفكرلِي بْوور ل
ّٟغررف أي أ ررِو شررك ىلي ًررصَ إررطإٔ ىلشا ك هررت ظُافررك فينهررك
مفعُ مى مِمؼً .صا اشطاا مل ّكللٌ بكللّٖ .بسُ أي ًصَ
إررطإٔ ؼررب موٛررط اشموررفُ .ؼررِو دهرريب ىلشٌْر فررصًبت ىلشٌْر
ًُٓ م تعاو تقٌقٍ فكفمفٌ فأهؿبت أ ٚفطًر ٗ ُاٌرُٓ .مل
أغفطع اطاطتٌ ىلٍ اشبْت ىل ٠بمس فٌِز ُأمل ْٛلٌ.
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"ُك ي ولِ هلر أي تغر ظو كرا مرى ًرب ُزب حرٌ نرط
ممررر ً .ك هرررت تغررر ظو دطغرررِه رب إطررر م ُغرررِا ٓ اشب قررر رب
ُ بطٔ اشػبْا ُك ي بمهٌم ّفؿجع ُّػرفجْب ُّرطز بمهرٌم
بمب ضارب بصّ ٖٛفأتؿ اط مع اشو ؽ ُأنطبٌ ُتهطب ٗ طض
اشططّ ُ .م أكثط م غأشت هفػٓ م اشصٔ ّطبط بٌ  ٕ .شا ٠
أتطكٌ ُألِ بوفػٓ؟ ُشكو كوت أ لم أي  ٠حْلٖ شٓ ُأي
 ٠مفط مى ُ ِع إأغ ُٕ .كوت أ لم أهٌ ؽِه  .كر ي اشبْرت
كلررٍ ّفررِح بررطّح اـْ هررُٖ .اررسرب مررطٕ موررسّا ضاررا مل ّكررى
موسّلٓ .غأشفٌ فق شتل ىلهٍ موسّلك .لت هل ل ًرصا إورسّا شرْؼ
موسّلٓ شتل ًبٍ شْؼ موسّلك .م شا أهت ف ا؟ ُمطٕ ُاسرب
لررت هلر ل أهررت ؽررِهْو .
لبررٖ غررج ٚط ُمررطٕ ُاررسرب لررم حر
شتل افطض أه أخِهك .قطخت فٌْر ل أ ػرم أهر غرأ فلك.
ابفػلت غ خطٕ ُ شتل أهت فقر٘ تقرِو ًرصا .مر اشرصٔ ّومرك
مررى فلررٓ؟ م ر شا توفٛررط؟ شملررك توفٛررط حفررٗ ػررس ضا ر ً١فررِ ٓ..
ُحفرررٗ حْوٛرررص  ٠أٚورررك تفمرررا ؾرررْ .ً ٛغرررفجلؼ لرررٗ اشػرررطّط
ُتبكٓ.
"شارب مػ ر  ٙزاكررى ٗ ؾررٌط ف اّررط .زضاررٖ اؿررطاضٕ ؿررط
زضار رب ؼررت اشكررفط .إػ ر  ٙمثررا اشكررب ح مثررا اشلْررا زاكررى
مكفٌط مل تؿطب اشؿرلؼ طْلرٖ اثروٌ ُ ؿرطّى ِّمر ً .إسّورٖ
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كلٌ حقا الْس اؾلْس ٗ اشؿِاضع ٗ اؿسا ٚورس مرساخا
اشبِْرب .إ  ٙػلس ٗ أه بْبرٍ ُاشروفؼ ىرط غر ضًا مرى ا٢فرِاَ.
ا٢ؾج ض شْٖ توِ ٙأدك هٌ ؼرت ُطرإٔ اشرثلجُ .أهر زمرٓ ّغلرٓ
ُٗ ضأغررٓ ٓررٗ ٗ .شْلررٖ مثررا ًررصَ ؼررسث ا ٢ل ر و اؾػررْلٖ.
ًصَ شْلٖ اؿػ ب .مؿْت مرى احملطرٖ ىلٍ اشرساض أٓرا إمطرف
لٗ غ سٔ اػلٓ غ خى ُاشمطب ّفكبب مى ابٌيت .كر ي
اؾلْس ّقط ع ؼت حصاُ ٓٚأه أطلب اش ز .أّى اشر ز؟ ُارستٌ
ضّررٖ مػررفلقْٖ لررٗ اشػررطّط فدررصاً بْه ر ُاي مففِحف ر ي
ابفػ مفٌ مفملٖ ُ لٗ ُاٌٌ ؾٓ ٙمثا اؿعي ٗ ح شٖ تأًب
ْٛم ش٣خص ُاشمط  .ٙحى ليب ىلشٌْ أُو م ضأّفٌ ُأحػػت
ب شررس  ٙاشؿررْط هٓ ؼررت اؿج ر ب اؿ ر اع .حررٌ أحػررٍ أ لررم
أه مػْطط لٗ ظم ن إِ ف .أّى ك ي ًصا اشس  ٙكا ًصَ
اِ ٢ان؟ لت هل بكِرب ُاث كسرب أهػ َ مى طِو مر فقسترٍل
ًا ك ي ممك أحرس؟ أار بف بكرِرب أثرط فْرٍ ُ رع قرِتٓل مل
ّكى ممٓ أحرسً .رصَ اشلْلرٖ شرك أهرت ُحرسا .أهر أهفٛرطا مورص
ُ ت طِّا.
"أحػػت أهٌ تكس ُ٢و مطًٕ .صَ اشلْلرٖ شْلرٖ اشكرسب
ُإأغر ر ٕ .أخطارررت اشػررركٌ مرررى دلرررسَ .الػرررت لرررٗ ح فرررٖ
اشػطّط ُ ف ً أهٛرط ىلشٌْر  .كورت أض٘ ُ رع هٛطاتٌر حْر ً مللِغر ً
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لررٗ ُاٌٌ ر  .هٛررطرب ٗ ْوٌْ ر فوٛررطرب ٗ ررْ ُُ غرركت
هٛطاتور ُاؾرفبكت فكأهور فلكر ي ٗ اشػرل  ٙاؾرفبك ٗ
ُشكرى
غ ٖ مؼُ .طفت هٛطاتٓ لٌْ فحِشت ُاٌٌ
ا٢ثررط ٌٚررط ُغررطٌ فعحعحفررٍ ّوررٖ ُّػررطٕ ُضفمفررٍ لررْ ً١ررى
اشػررطّط ثررم اغررفقطرب بررٍ ُضمررت شضا ٌْر ٗ تررطار ُ .ر زرب توٛررط
ىلشررٓ هٛررطرب ىلٍ قررسضً فوٛررطرب ًررٓ أّه ر ً ىلٍ حْررث ُ ررع
بكررطٔ لررٗ قررسضً كأهٌ ر أقرربحت مػررلِبٖ ا٦ضازٕ تفحررطا
حػب مؿْٛيت .هٛطرب ىلٍ بطوٌ فف بمف ُبسأ أمل خفْف لٗ
ُاٌٌ  ..كورت أبطر ٜففبطرُ ٜأ جرا ففمجرا .أطلرت اشوٛرط ىلٍ
فدصٌّ اشبْه ُّى إففِحفٌ أزشكٌل بمرْ ُّوعشر هٛرطٔ
لررٗ اشػررطح اشور م ا٢ملررؼ ىلٍ أي ّػررفقط ًو شررك ٗ مػررفِزع
ا٢غطاض حْث ِّشس اـري ُاشؿرطُ .ضأّرت ُاٌٌر تملرَِ ٓرطٕ
ُافوٌْ ّوكػطاي كأهٌ أقربحت درري ر زضٕ لرٗ اشػرْططٕ
لٌْل ر  .ضفمررت اـوجررط بررب٘ ٙفف بمررت حررسَ بمْوٌْ ر ُ .اتػررمت
حس ف اشمْوٌ فجإٔ ُأن ُ ٙاٌٌ بوِض خ طف كأهرٍ ٕرع برطب.
شبثرررت توٛرررط ىلٍ حرررس اـوجرررط غلرررْ٘ مرررى اشسًؿرررٖ ُاـرررِ
ُاشؿررب  .ثررم أمػرركت اـوجررط ُ بلفررٍ بلٌفررُٖ .فجررإٔ أدلهررت
 ١ف ؼرٖ فدرصٌّ
ْوٌْ ُُطرت ٗ اشػرطّط ضافمرٖ ُغرطٌ لرْ ً
أكثطُ .تأًُت ُ شتل أضاِا ّ حلِٔ ًْر  .أهر مػرفمسٕ ا٤ي.
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مل أغفجب شوسا ٌٚففأًُرت ًرٖ أكثرط إٔر ًُ .اهفٛرطرب .بكرت.
خط قِتٌ خ فف ً ّ ٠ك ز ّػلعل أضاِا ّ حبْيب.
"ً ًٓ شٔ غرف ّر حبْربيت تبحرط مرِ ؾرِاط ٜاهلر١ا.
ملت لٌْ ُ بلفٌ ُ .نمت حس اـوجرط برٌ هٌرسٌّ ُؾربكت
ًٓ ضالٌْر حرِو ٌٚرطٔ .نرغطت برب٘ .ٙبرب٘ .ٙففحرت ْوٌْر .
أٔ هؿررِٕ ٗ ًررصَ اشمْررِيُ .بررسرب شررٓ أْررا مررى كررا ؾررٓٗ ٙ
اشِاِ ز .شرت برأملل ّر حبرْيبٚ .وورت أهرك شرى تفمرا ًرصا أبرساً.
كسرب أّأؽ موكُ .نغطت اـوجط بكرسضٔ حفرٗ در ب كلرٍ
ٗ قررسضً بررٌ اشوٌررسّىُ .أحػػررت بررسمٌ اؿ ر ض ّففجررط مررى
قسضً ُ .أخصرب أز ك قرسضً بكرسضٔ ًُرٓ تكرطر مفِغرلٖل
تم و ممٓ .تم و ٠ .تس أشًب ُحسٔ.
"ُ شت شرٓل أحبرك ررر فكرس فٌ  ُ .لرت هلر ل أحبرك ُكورت
ق ز ًُ .مى ؾملٖ مى اشلٌب حِا اشفطاف أشػروٖ مرى هررياي
اؾحْم ُضاٚحٖ اشرسخ ي أ رٍ برأهفٓ ًُرٓ تقرِو شرٓل أحبرك ّر
حبررْيب ُأهرر أ ررِو هلرر أحبررك ّرر حبْرربيتُ .اشكررِي َ نررٍْ
ُح نطَ ُمػفقبلٍ اافلع ٗ هقطٖ ُاحسٕ شْؼ بلٌ ُ ٠بمسً
ؾٓ."ٙ
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زخلت إ  ٙضّ ً ُ م ً كل ُشست أمٓ .أحػػت بطافٖ
أُو م ٠مػت إ  ٙاشب ضز ثرم ؼِشرت اشطافرٖ ىلٍ ّقٛرٖ .اشوٌرط
شْؼ ٖفل ً ٛكأّ ن اشفْه ي ُ ٠قغري اجملط٘ كأّ ن اشفح ضّ
شقس أطفأرب اشؿلِع ُأدلقرت بر ب اشغطفرٖ ُأدلقرت بر ب اؿرِف
زُي أي أفمرررا ؾرررْ .ً ٛحطّر ر خرررط ّ ٠قرررسن ُّ ٠رررٟخط .تطكفرررٍ
ّفحررسث ُخطاررت مل أز ررٍ ّكلررا اشقكررٖ .فكررطرب أي أشًررب
ُأ ف لٗ ً  .فكطرب أي أضمٓ إفف ح حْرث  ٠هرسَ أحرس.
ثم سشت .أ ل و  ٠مموٗ هل ُمع ششك  ٠بس مى اشقْ ن بملا مر .
ُ ر ر زت رررسم ٔ ىلٍ اشؿر ر ط ُ ٜرررس ٠حرررت تب ؾرررري اشفجرررط ٗ
اشؿررطب .غررأهفؼ ررى دْٛررٓ ب شػررب حٖ .ك هررت ا٢ؾررْ  ٙلررٗ
اشؿر ط ٌٛهكررف ُانررحٖ ترربٌ ُؽففررٓ بررٌ اشوررِض ُاشٛرر١ن.
ك ر ي اشوٌررط ّررسُٔ بكررِتٍ اشقررسّم إررأشِ مفحطك ر ً كأهررٍ
غ ر كى  ٠قررِرب دررري زُٔ اشوٌررط ُطقطقررٖ مكو ر رب إ ر  ٙدررري
بمْسُ .أخصرب أغبح مِ اشؿ ط ٜاشؿل شُٓٚ .للت أغبح ُأغبح
حفٗ اغفقطرب حطك رب اػلٓ مع رِ٘ إر  ٙىلٍ تو غر مرطّح.
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مل أ ررس أفكررط ُأه ر أؼررطا ىلٍ ا٢م ر ن لررٗ غررطح إ ر  ُ ٙررع
نرررطب رب شضا ررررٓ ٗ إررر ُ .ٙحطكررررٖ غررر ٓ ُقررررِرب ظفرررررئ
ب شوفؼ ُزُٔ اشوٌط ُقِرب إكوٖ تطقط لرٗ اشؿر ط٠ ٜ
أقِارب دري ششكُ .مهْت أغبح ُأغبح ُ س اغفقط عمٓ لٗ
بلِب اشؿ ط ٜاشؿل شًٓ .رصا ًرِ اهلرس  .كر ي اشؿر ط ٜأمر مٓ
ّملِ ٌُّب٘ ُا٢قِارب توقطع كلْٖ ثم تهج ُ .لرْ ً١لرْ ً١مل
أ س أهع غرِ٘ زُٔ اشوٌرط .ثرم أقربحت كرأه ٗ بٌرِ ُاغرع
تفجر ر ُب أقرررساُ .َٞاشؿر ر طّ ٜملرررِ ٌُّرررب٘ ُزُٔ اشوٌرررط ُّغرررِض
ُّطفِ .كوت أض٘ أم مٓ هكف زاٚرطٕ .ثرم أقربحت برٌ اشملرٗ
ُاشبكط .كوت أ ٓ ُ ٠أ ًٓ .ا أه ه ٚم أن ّق ٛي؟ ًا أه حٓ
أن مْت؟ ُمع ششك كوت مر أظاو ٖػرك ً غرْ٘ ضفْرع ُاًرىل
ا٦حػ ؽ بأي اهلرس أمر مٓ  ٠ؼريت ُىلهر هرب أي أؼرطا
ىلٍ أمر ن  ٠ىلٍ أغررفا .شكررى اـررْ٘ ًُررى حفررٗ كر ز ّوقطررع
ُُقلت ىلٍ هقطٖ أحػػت فٌْ أي ِ٘ اشوٌط ٗ اشقر ع تؿرسهٓ
ىلشٌْر  .غررط٘ اـرسض ٗ غر ٓ ُٗ شضا ررٓ اتػرع اشبٌررِ ُتػر ضع
ػ ُب ا٢قسا .ٙا٤يُ .فجإٔ ُبقِٕ  ٠أزضٔ مرى أّرى ار ٙت
ضفمت ر ميت ٗ إر  .ٙهمرت زُٔ اشوٌرط ُطقطقرٖ مكورٖ إر .ٙ
تلفررت ّوررٖ ُّػررطٕ فررينشا أه ر ٗ موفكررف اشططّ ر بررٌ اشؿررل و
ُاؾوِب .شى أغفطْع إهرٓ ُشرى أغرفطْع اشمرِزٕ .اهقلبرت لرٗ
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ٌٚررطٔ ُٚللررت غر كو ً أحررطا شضا ررٓ ُغر ٓ بكررمِبٖ ب شقررسض
اشررصٔ ّبقررْ ط فْرر ً لررٗ اشػررطح .كوررت أحررؼ بقررِ٘ اشوٌررط
اهلسامٖ تؿسهٓ ىلٍ أغفا ُب شفْ ض ّسفم ىلٍ اشؿ ط ٜاؾوِبٓ
ٗ ظاُّٖ موحوْرٖ .شرى أغرفطْع أي أحفر ٜترِاظهٓ مرسٕ طِّلرٖ .ىلي
ر ا ً١أُ ا ر ً١غفؿررسهٓ ررِٕ اشوٌررط ىلٍ اشق ر ع ُٗ .ح شررٖ بررٌ
اؿْ ٕ ُإِرب ضأّت أغطاب ً مرى اشقطرٗ مفجٌرٖ ر ً .ً٠را مرى
ٗ مِغم اشؿف  ٙأُ اشكْف؟ ًا ًٓ ضحلٖ أن ًجطٕ؟ ُأحػػت
أه أغفػلم شقِ٘ اشوٌط اهلسامٖ .أحػػت بػ ٓ ػرطاي بقْرٖ
اػلٓ ىلٍ أغفا ٗ .ؿ ٠ ٖٛأزضٔ ًا ط شت أن كطرب ؼِو
زُٔ اشوٌررط ىلٍ نِن ر  ٙفلجلررٖ ُٗ اشلحٛررٖ ْوٌ ر ٕررع نررِٙ
حر ز كأهررٍ ٕررع بررطب .ثررم غر ز اشػرركِي ُاشٛرر١ن فرررتٕ  ٠أ لررم
طِهل بمسً حملت اشػل  ٙتبمس ُتقطب ُاشؿ طّ ٜملِ ٌُّرب٘.
ُأحػػررت فجررإٔ بطدبررٖ ا ضفررٖ ىلٍ غررْج ضٕ .مل تكررى فررطز
ضدبررٖ .ك هررت اِ رر ً .ك هررت ٚلررأ ُ .ررس ك هررت تلررك ؿٛررٖ
اشْقٛرررٖ مرررى اشكررر بِؽ اغرررفقطرب اشػرررل ُ ٙاغرررفقط اشؿررر طٜ
ُهمت طقطقٖ مكوٖ إ ُ ٙأحػػت ب ُزٕ إ  ٗ ٙاػرلٓ.
ك ر ي شً ر ررس قررف حْوٛررص ُؼررسزرب  ١رريت ب ر شوٌط أه ر
ط فِب إ ُ ٙشكو شػرت ارعٙاً مورٍ فكرطرب أهر ىلشا مرت
ٗ تلك اشلح ٖٛفينه أكِي س مت كل ُشرسرب زُي ىلضازترٓ.
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طرررِو حْرر تٓ مل أخررررت ُمل أ رررطض .ىلهرر أ رررطض ا٤ي أهرر أخفرر ض
اؿْ ٕ .غأحْ ٢ي مثٖ أه ؽ لرْلٌ أحرب أي أبقرٗ ممٌرم أطرِو
ُ ررت ٖكررى ُ٢ي لررٓ ُااب ر رب هررب أي أٞزٌّ ر ّ ٠موررْ أي
ك ي شلحْ ٕ مموٗ أُ مل ّكى هل مموُٗ .ىلشا كوت  ٠أغرفطْع
أي أدفط فػأح ُو أي أهػٗ .غأحْ بر شقِٕ ُإكرطُ .حطكرت
سمٓ ُشضا ٓ بكرمِبٖ ُ ورف حفرٗ قر ضرب ر ميت كلرٌ فرِب
إر ُ .ٙبكررا مر بقْررت شررٓ مررى ط ررٖ قررطخت ُكررأه ٖثررا
ًعشٓ ّكْح ٗ مػطحل "اشوجسٕ .اشوجسٕ".

اهفٌت
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