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 وقفُ مع مجالًات روايُ "كىابًس بريوت"

 تكدِٜ: د. َاجد٠ محٛد

 

، قؾ١ َٔ املعزٚف إٔ غاد٠ ايضُإ نتبت يف جما٫ت ا٭دب ناف١ )ععز 

 أدب ايزح٬ت... إخل( رٚا١ٜ قؾرل٠، 

صٓتٛقف يف ٖذٙ ايدراص١ عٓد إحدد٣ رٚاٜاتٗدا "ندٛا ٝط  درلٚت" إّ قدد َت      

، 1975" ايطبعد١ ا٭ٚ   75يًُهتب١ ايعز ١ٝ  اٱفاف١ إيٝٗا عدد٠ رٚاٜدات )" درلٚت    

، "ايزٚا١ٜ املضتخ١ًٝ: فضٝفضدا٤ دَغدكٞ" ايطبعد١    1986"ي١ًٝ املًٝار" ايطبع١ ا٭ٚ  

 (.2215، "ٜا دَغل ٚداعًا: فضٝفضا٤ ايتُزد" 2223٭ٚ  ا

 :( إ  صدت يادات  1976ٚقد تزمجدت رٚاٜد١ "ندٛا ٝط  درلٚت" ايدت )ٗدزت )      

   .""اٱْهًٝش١ٜ، اٱٜطاي١ٝ، ا٭ملا١ْٝ، ايزٚص١ٝ، ايبٛي١ْٝٛ، ايفارص١ٝ

 داللُ العيىاٌ:

قداًا َدٔ   ٗا أنثدز ْ ٜتادٚ املااَز٠ اٱ داع١ٝ يدد َع رٚا١ٜ "نٛا ٝط  رلٚت" 

( إّ تبتهدز  ٓٝد١ نا ٛصد١ٝ تهداد تهدٕٛ غدرل َ يٛفد١        75  ) رلٚت ٚرٚاٜتٗا ا٭

يف ايزٚا١ٜ ايعز ١ٝ يف ّيدو ايٛقدت، فكدد اْدشاط َؾدطًك )ايهدا ٛظ( عدٔ د٫يتد٘         

ايفزدٜدد١، ايددت أيفٓاٖددا يف عًددِ ايددٓفط إ  د٫يدد١ مجعٝدد١، حٝدد  تٗاددط ايبطًدد١     

عز ١ٝ، فتٓطل ٖدذٙ ايهدٛا ٝط    مبعاْا٠ ايهثرلٜٔ َٔ أ ٓا٤  رلٚت، ٚنٌ َد١ٜٓ

 قُرل ايهاتب١ ايذٟ ٖٛ فُرل أ١َ! عٓد٥ذ ٜغارنٗا  ٗا املتًكٞ عدل ياد١ ايبدٛط   

ّ ددك ايغددباب، يفظددا٥ع ابددزب ) ٚ ددذيو تدد٪ر  املدد٪رم   ٚجددان اٱْضددإ ٚايددٛ ٔ، 

ٚ  ٛ ٘ ٜ( ٖٚهددذا …ٚاجلددٛن ٙ ايطفٛيدد١، اغتٝدداٍ ابددش، تغدد جخددِٝ  تاض ددد أَاَدد

ٚيف ندٌ َهدإ! حتد٢  اتدت ايهتا د١       ١ًٝ يف  رلٚت،املعاْا٠ املزعب١ يًخزب ا٭ٖ

 هٛا ٝط.تًو ائَ ٚحٝد٠  صف١ٓٝ خ٬ـ

املكٛيدد١ ا٭صاصدد١ٝ ُددع ايبٓٝدد١ ايفٓٝدد١ يًزٚاٜدد١ ٚجي اختددارت ايهاتبدد١ عٓٛاْددًا إًّا

، إْٗا ايهٛا ٝط ايدت  اتدت تؾداحش املدٜٓد١ ايعز ٝد١ ) درلٚت( أنثدز املددٕ         فٝٗا
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أتْٛد٘   ذلم يفيد  إ  جخدِٝ أنٓدا٤ ابدزب،   ، يهٓٗا حتٛيت ايعز ١ٝ حز١ٜ ٚمجا٫ً

، تٓدب   نا ٛصد١ٝ  ٠ ايبطًد١ عددل َغداٖد   حٝدا  شلذا تا ع املتًكٞ تفاؽٌٝ، ْضإاٱ

 ! ًخظات رعش أجنبتٗا ابزب ا٭١ًٖٝ ايًبٓا١ْٝ

٬ٜحظ احتفاٍ ايزٚا١ٝ٥ مبد١ٜٓ  رلٚت، ايت ٖٞ َٗبط إ داعٗا، حت٢ إْٗدا   

زغبتٗدا يف إْكاّٖدا َدٔ جْٓٛٗدا، َٚدٔ ٫      جعًتٗا  ط١ً َعظِ رٚاٜاتٗا؛ مما ٜٛحٞ  

ط املزعبد١ ٚصدًٝتٗا   َٝبا٠٫ أ ٓا٥ٗدا، يعًدٗا تعٝدد شلدا أيكٗدا، فهاْدت ياد١ ايهدٛا         

يتدلس  غاع١ حتٛشلا َٔ َد١ٜٓ ابًِ ٚابز١ٜ إ  َد١ٜٓ اجلٓدٕٛ، فتددَز اٱْضدإ    

 ٚأح٬َ٘  تدَرل فقا٥٘!!!

 : بيًُ اخلطاب الزوائٌ

ابددزب أصددًٛب ايَٝٛٝددات يتاضددٝد جخددِٝ  اختددارت ايهاتبدد١ غدداد٠ ايضددُإ  

( 226إ   1أرقداّ ايهدٛا ٝط )َدٔ     طزٜك١ اصتثٓا١ٝ٥، ٖدٞ  ختٗا ايت أر  ا٭١ًٖٝ،

١ تددددزٖل ايًخظددددفبدددددا ايضددددزد أنثددددز حٜٝٛدددد١، إّ اصددددت دَت يادددد١ تضددددِٗ يف   

خًددل جددٛ َددٔ ايتفاعددٌ     ؛ ّٚيددو عدددل فددُرل املددتهًِ؛ ممددا أد٣ إ     ايها ٛصدد١ٝ

ٖدذٙ  ٗدا   يزٚا١ٜ، خاؽ١ إٔ حزار٠ ايًا١ ايت قدَت ابُُٝٞ  ل املتًكٞ ٚفقا٤ ا

ايددت عاْددت ٖددٍٛ ٖددذٙ    ١، ٪يفددْددب  َعاْددا٠ امل أتاحددت يدد٘ َعاٜغدد١    ،ايهددٛا ٝط

ايدذٟ يٝدٌ حٝدا٠     ابزب، ٚتتبعٗا يف نٌ بظ١، فٝٓتكٌ إيٝ٘ اٱحضاظ  اشلٍٛ

 املز٤ إ  جخِٝ!

ب٘ عدددعًددد٢ َغددداٖد، تبددددٚ أ ايزٚاٜددد١ إًّا إٕ ت صدددٝط ايبٓٝددد١ اجلُايٝددد١ شلدددذٙ  

ؽددٛت َددع  َتُاٖٝددًاؽددٛت ايبطًدد١  ا  ددداذ، شلددَٜٛٝدد١ ٭ٚجددان ابددزب ذنزاتمبدد

رٚاٜدد١ ( إٔ خمطٛ دد١ 126ٖا تؾددزط يف نددا ٛظ ) ، أحٝاْددًا، فُددث٬ً جنددد  امل٪يفدد١

َثدٌ نزاصد١    عًٝٗدا تزنٗدا   ايدت ٜعدش    ايثُٝٓد١  "نٛا ٝط  رلٚت" َٔ  ل ا٭عٝا٤

خلطدز املفداج٧   تقدعٗا يف ففظد١ ؽدارل٠ يذلحدٌ  ٗدا صداع١ ا      يذيو  َذنزاتٗا،

"ٚفدددٛم أعدددٝا٤ ٜٛصدددف ٚفدددعت  عددد  خمطٛ دددات قؾدددؿ قؾدددرل٠، ٚدفددداتز      

ايددت  َددذنزاتٞ يف ايضددٓٛات ايضددبع ا٭خددرل٠، ٚخمطٛ دد١ "نددٛا ٝط  ددرلٚت"   

 عد ّٜٛ ٚبظ١  عد بظ١ ٚأْا أتد رجك عًد٢ اخلدٝط ايددقٝل      صاًتٗا فٝٗا ًَٜٛا

 (5ايفاؽٌ  ل املٛت ٚابٝا٠.")

ايدت   ،ايضدا ل قدد فؾدًت  دل املدذنزات     ٬ْحظ إٔ ايهاتبد١ يف اعذلافٗدا   

أنٓددا٤ َعاٜغددتٗا يًخددزب  نتبتٗددا يف ايضددٓٛات ايضددبع ا٭خددرل٠، ٚ ددل َددا نتبتدد٘    
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إنددز ٜددّٛ ٚبظدد١ إنددز بظدد١، ممددا أحدداٍ حٝاتٗددا إ  مجًدد١    ا٭ًٖٝدد١ ايًبٓاْٝدد١ َٜٛددًا

شلدذا   تددعٗا  اصدِ    "ندٛا ٝط  درلٚت"    نٛا ٝط ارت ت تضاًٝٗا يف خمطٛ د١ 

يعددٌ ايهاتبد١ اختددارت املزاٚحدد١  ددل  ل عًٝٗددا يكدش َددذنزات،    تطًددٚ، ايزٚاٜد١ 

فكدد يًٝدت ندٛا ٝط     ١،أصدًٛب ايزٚاٜد   ٖذٜٔ ا٭صًٛ ل، ٚإٕ نٓا ْعتكد  اًبد١ 

، أصًٛب املذنزات يؿ  حبٝبٗا ٚنذيو ؽدٜكتٗا ٚجرلاْٗا، يهٓٗا اختارت

حددل حتدددنت عددٔ ّاتٗددا، ٚيعددٌ ممددا أْكددذ ٖددذٙ ايزٚاٜدد١ َددٔ أصددًٛب املددذنزات      

، شلدذا ٫ كهٓٓدا قبدٍٛ رأٟ    شجت يا١ اخلٝاٍ  ًا١ ايٛاقدع ، إٔ ايهاتب١ َاي١َٝٛٝ

أٚي٦و ايباحثل، ايذٜٔ أ عدٚا "نٛا ٝط  رلٚت" عدٔ فدٔ ايزٚاٜد١ ٚأبكٖٛدا  فدٔ      

 ."ايَٝٛٝات"

إًّا يعٌ أ زس َا ٜغهٌ فٓٝتٗدا، ٖدٛ تًدو املشاٚجد١  دل ياد١ ايَٝٛٝدات )ايدذٟ         

ل  ابٝدا٠ ايَٝٛٝد١ يٲْضدإ( ٚاخلطداب     ٜع٢ٓ  ايٛاقعٞ ٚايٛنا٥كٞ أٟ  هٌ َا ٜتعً

ايزٚا٥ٞ )ايدذٟ ٜعٓد٢  املت ٝدٌ ايدذٟ ٜبدايل يف ايتخًٝدل  عٝددًا دٕٚ إٔ ٜكطدع ؽدًت٘          

  ٚ  طزٜكد١  ايَٝٛٝدات   ايٛاقع( ٚ ذيو مت  املشج  ل ٖذا اخلطاب ٚخطداب ا٫عدذلاف 

 َبدع١!

قددد جنددد َددٔ ٜعددذلا عًدد٢ ٖددذا ايكددٍٛ  دد ٕ أصددًٛب ايَٝٛٝددات ٜعتُددد عًدد٢       

، ٖٚذا ؽخٝك إ٫ أْٓا يٛ ت ًَٓا ْضب١ ايت ٌٝٝ إ  ايٛاقع، يٛجدْاٙ أٜقًاايت ٌٝٝ 

َكارْدد١ مبددا جندددٙ يف فدٔ ايزٚاٜدد١، ايددت تعتُددد عًد٢ ايتٓددٛن ايًاددٟٛ )ايًادد١    فد٬ٝ٦ً 

ايت ١ًٝٝٝ، ايًا١ ايٛاقع١ٝ، ايًا١ ايضاخز٠...( ٚإٕ نٓا قد ٫حظٓا اقذلا ٗا َٔ فدٔ  

  يف١ ع٢ً تٓٛن أؽٛات ايغ ؾٝات!!ايَٝٛٝات، أحٝاًْا، إّ ُٖٝٔ ؽٛت امل٪

رغدددِ ّيدددو اصدددتطاعت غددداد٠ ايضدددُإ إٔ تٓكدددذ خطا ٗدددا ايزٚا٥دددٞ، حدددل         

 اصت دَت تكٓٝات َتعددد٠ يف تكددِٜ بز تٗدا اٱ داعٝد١، ناصدت داَٗا  زٜكد١      

ٚ  يٓدا َغداٖد َزصد١َٛ  زٜغد١     ايًكط١ ايضُٝٓا١ٝ٥، فتعدزا  ت ٝٝدٌ َعدًا،   ايايٛاقدع 

ت٘ َٔ َآظ عًد٢ اٱْضدإ )ايبطًد١، ا٭ ،    زب ا٭١ًٖٝ َٚا جز نٞ بضد يٓا اب

 دد   ، فابزب حدل تغدتعٌ ٫  ع٢ً ابٝٛإحت٢ ( ٚ…ايؾدٜك١، اجلرلإ، املذٜع

ٛ ٙ نٌ ايها٥ٓات فٛم ٖذٙ ا٭را إٔ متٮ ايفقا٤ رعبًا  .ٚ غاع١، تغ

ٛ ن املغاٖد يدٜٗا  دل َدا ٖدٛ َز٥دٞ َٚدا ٖدٛ َضدُٛن         ،ٚقد ٬ٜحظ املتًكٞ تٓ

يدت تعتُدد ايؾدٛر٠    ايًاد١ املغدٗد١ٜ ا  ٗدذٙ  ًِ تهتِف  ، فٜز ط  ُٝٓٗا َا ٖٛ ّٖين

يف ٖٚددذا َددا ٬ٜحدددظ   )املتًكدددٞ  ايددت تًتكطٗددا عددل ايهددداَرلا؛ يتخددزا خمًٝدد١     

ٛ عٗا، فتدار٠ ت  ايهٛا ٝط املزق١ُ( ٜ٪صضدٗا ايؾدٛت   ضدت دّ ياد١    ٌ حاٚيت إٔ تٓ
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فٗدٞ تعًدٞ   ، املضُٛن، ايذٟ يزا امل ١ًٝ  طزٜك١ ٫ تكدٌ عدٔ ايؾدٛر٠ ايبؾدز١ٜ    

املتاح١ يف صٝام تارخيٞ فدد )سَدٔ ايضدبعٝٓٝات(    ٕ ٚص١ًٝ ايتٛاؽٌ ايٛحٝد٠ع 

يف فقددا٤ فددٝل فؾددٛر، ٫ ؽدد١ً فٝدد٘  عددا    ٖٚددٞ املددذٜان، خاؽدد١ أْٗددا تعددٝػ 

عٓد٥ددذ  )ابددٛادا املزقُدد١( اٯخددزٜٔ صدد٣ٛ ا٭نددرل، شلددذا حاٚيددت إٔ تٛن كدد٘ عدددل      

إّ  ؽدك ايتعدبرل،  ملآصٞ ابدزب، إٕ   عًاٛضَُ يًُتًكٞ عزفًا إٔ تكدّت اصتطاع

امل ددا زات  ٗددا ًددتكط ت خددرل ٚصدد١ًٝ، ذٜاناملدد عاعددت ايبطًدد١ عشيدد١ خاْكدد١، فهددإ

 .، ايت تؾًٗا  ايعا اي٬صًه١ٝ

 مجالًُ املصَد الزوائٌ:  

عاٜغددت غدداد٠ ايضددُإ ابددزب َٜٛٝددًا يف  ددرلٚت، ٚنتبتٗددا عدددل خمًٝتٗددا         

ٌ    ٚرعبٗا، مما أتاط شلا رصِ َغداٖد غٓٝد١، بضدد    ، ٘تفاؽدًٝ   د٪ظ ايٛاقدع  هد

١ٝ، تبدد  ايكًددل يددد٣ املتًكددٞ! خاؽدد١ حددل تضددت دّ د٫يدد١  نا ٛصددصدداعدتٗا يادد١ 

َٔ عد٠ اجلٛن؛ مما ٜ٪دٟ  ١ٜنتٌ  غزتٓٗار  مجع١ٝ عا١ًَ، ففٞ أحد املغاٖد،

 !نٌ ايطعاّ امل ؾؿ يًخٝٛاْات ٗا إ  أ

( ايذٟ ٜضد٤ٞ إ   املذٜع) ٚيف َغٗد آخز ٜضًط ايق٤ٛ ع٢ً ؽٛت فزد، ٖٛ 

  خبددارٙ ايهاّ دد١ ْٚفاقدد٘، فٝتدداجز  هددٌ ايكددِٝ؛ شلددذا تٓددتكِ َٓدد٘     مجٝددع ايٓدداظ

ٛ ي٘ ٝ ع ؽدٛت٘ اٱْضداْٞ     إ  خدزٚف ٜثادٛ ٚكد٤ٛ،     خم١ًٝ ايهاتب١، فتخ ٚ دذيو فد

حد ا ايٓاظ  إعاعات، تقًًِٗ، فكد خقع يضًض١ً ايهدذب، ايدت ر طد٘    حل 

 ٜتخدددا نُددا ٜزٜدددٕٚ، يٝضددِٗ يف ْغددز  ندداخلزٚف، يددذيو جندددٙ ر٩صددا٩ٙ  ٗددا

ْظزِٖ ٚخداعِٗ، َع أْ٘ ٜعٌُ يف ٚص١ًٝ إع١َٝ٬ َٔ املفزٚا إٔ تهدٕٛ   ٚج١ٗ

فاٜدددد٠، ٜتٛجدددش عًٝٗدددا تكددددِٜ ابكٝكددد١ يًُدددتًكل  اددد  ايٓظدددز عدددٔ ٖددد٪٤٫       

املتٓفذٜٔ، ٚ ذيو ٜتخدٍٛ املدذٜع إ  خدادّ، كعدٔ يف ايتقدًٌٝ اٱع٬َدٞ ٚفدٝان        

 !ابكٝك١ ع٢ً َذ ك املؾاحل املاد١ٜ

 رتقد٢  إيادا٤ ع ؾدٝت٘ )ندٞ ٜهدٕٛ  ٛقداً      ن ٕ ايهاتبد١ تزصدِ يٓدا َدٔ ا    

ٜددزدد أقددٛاٍ اٯخددزٜٔ ٚنددذ ِٗ دٕٚ أٟ اعددذلاا( ٚ ددذيو أيادد٢ إْضدداْٝت٘، ٖٚددٛ    

 هاٌَ ٚعٝ٘ ٚإرادتد٘؛ شلدذا اصدتخل إٔ ٜٴُضدا يف اخلطداب ايزٚا٥دٞ إ  حٝدٛإ،        

فتدلس غاد٠ ايضدُإ عددل ٖدذا اخلطداب ا طداس اٱْضدإ إ  أدْد٢ درى )أٟ إ         

 .و حل  ان ْفض٘ يٰخزٜٔ ايذٜٔ ٜتاجزٕٚ  ابكٝك١َضت٣ٛ ابٝٛإ( ّٚي
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تٓٛعددت املغدداٖد ايبؾددز١ٜ يًخددزب ا٭ًٖٝدد١، يعددٌ أقضدداٖا تًددو ايددت بضددد     

 ٛ ٍ ايطفٛيد١  زا٠٤ ٘ ٜتغ  ٛ ٍ  ، إّ ٜتخد إ  جٓدٛد َغدارنل فٝٗدا؛ فٝادادرٕٚ      ا٭ فدا

ٚإ! شلدذا ندداْٛا،  عدا  ايٓكدا٤، يٝكفدشٚا إ  َزحًد١ ايغددباب ٚاملضد٪ٚي١ٝ قبدٌ ا٭      

ا ٬ٜحظ املتًكٞ يف ٖدذٙ ايزٚاٜد١، ٜكًددٕٚ ايهبدار، ايدذٜٔ ٜدد عٕٛ ايتددٜ ٔ،        نُ

ٚكارصددٕٛ ْكٝقدد٘، إّ يز فْٛدد٘ عددٔ غاٜتدد٘ ايضددا١َٝ! ٚجيعًْٛدد٘ أدا٠ صٝاصدد١ٝ،      

ٚ ددذيو رحددٌ ! أٚ ايفهددز يف ايدددٜٔكتددٌ ندٌ خمددايف  ايضدد٬ط يحتّفدش عًدد٢ محددٌ  

٘ صد٣ٛ )ًُد١   ٖ٪٤٫ عٔ  فٛيتِٗ؛ يٝعٝغدٛا يف فقدا٤ فهدزٟ َاًدل، ٫ ٜدزٕٚ فٝد      

ِ  ايتعؾش، ايذٟ ٜٓفٞ اٯخز إ  درج١ ايكتٌ، شلدذا تزصدِ ايهاتبد١    عددل   ٚجدٖٛٗ

"ٚجدٛٙ نبددار َزنبدد١ عًدد٢ أجضداد أ فدداٍ ٚ دددأت بدداِٖ   ؽدٛر َفشعدد١، فٗددٞ  

 .ؽارٚا قطان ايطزم ا٭قشاّ" …ٚٚجِٖٛٗ تتاعد…تطٍٛ ٚأ)افزِٖ تهدل

ٓتُدددٞ إ  ، ٜٖٓدددا، يٛجددددْاٖا َضدددتُد٠ َدددٔ عدددا  يدددٛ ت ًَٓدددا عٓاؽدددز ايؾدددٛر٠،

ٛ ٙ رٚط ايطفٛيد١، فٝدٓعهط ّيدو عًد٢       ايٛحغ١ٝ  هٌ رعبٗا ٚفظا٥عٗا، مما ٜغد

أجضدددادِٖ، إّ ايتُٗدددت ابدددزب أرٚن َزحًددد١ يف حٝدددا٠ اٱْضدددإ، شلدددذا رزلدددت     

ٍ ايهاتبد١ ٬ََدك ٖد٪٤٫ ا٭     طزٜكد١، تدٛحٞ  ايبغداع١ ٚايزعدش، ف فكددتِٗ        فدا

)شلددِ  ٤ املتٛحغددل( ٚأعقددابدد٢ اجلُدداٍ ٚايدددلا٤، َٚٓخددتِٗ زلددات ايزجدداٍ )شلددِ

ٚقد عش ست ٖذٙ ايؾدٛر٠ ايكبٝخد١ يًطفٛيد١  د ٕ جعًدتِٗ      ( …أ)افز  ١ًْٜٛٝاب، أ

كتٗٓددٕٛ َٗٓدد١، تٓدد ٣ عددٔ ايكددِٝ ايعًٝددا، ٚتددثرل يف امل ًٝدد١، أنٓددا٤ ايتًكددٞ، ايزعددش 

)قطان  زم( دٕٚ إٔ تٓض٢ ايت نٝد ع٢ً ؽاز حاَِٛٗ ايت ٫ تتٓاصش َع تًو 

  ايٛجدإ ايد٫ي١ ايضًب١ٝ خلضزاِْٗ ايطفٛي١!امل١ٓٗ )أقشاّ( ٚ ذيو تعش س يف

ٚحتزا َغاعزٙ،  ايؾٛر٠ املتٓاقق١، ايت ت٪جج خٝاٍ املتًكٞ،ت عٓاؽز تفاعً

تطٍٛ ب١ٝ )ايضزٜاي١ٝ( إّ  ، حت٢ يتبدٚ ايؾٛر٠ أقزب إ اي٬َعكٍٛ ت  لاُعف

ايطفدٌ ٚأ)دافزٙ إ  درجدد١ بعًد٘ أعددب٘  هدا٥ٔ خدزايف، إّ ٜت ٝددٌ املدز٤ اجتُددان       

يعٌ َا كٝش غاد٠ ايضُإ ٖٛ إنزا٤ املغٗد املت ٌٝ، إّ ٚ َك إْضا١ْٝ ٚحٝٛا١ْٝ!٬َ

ٌ  ٕإحتد٢  ايضددُع١ٝ، ٚايبؾدز١ٜ   تًتكدٞ فٝد٘ ايؾددٛر٠    "َزعبددًا ٜؾددبك ،ؽددٛت ايطفد

  .َثٌ أْٝاب قط َتٛحػ" ٚحادًا

حاٚيدت ايهاتبد١ عددل يادد١ ايت ٝٝدٌ، إٔ تكددّ يٓدا َددا تفعًد٘ ابدزب ٚعٛاملٗددا         

ايبغدددز١ٜ، خاؽددد١ ا٭ فددداٍ، ايدددذٜٔ ًٜعبدددٕٛ  ايضددد٬ط    ايها ٛصددد١ٝ يف ايٓفدددٛظ

إٔ ٖد٪٤٫   ملغدانًِٗ، شلدذا ٬ْحدظ    ٚايكتٌ، ٚجيدٕٚ نايهبار يف ابزب ح٬ً

ا٭ فاٍ، قد ا تعدٚا عٔ ٬َفِٗ اخلاؽ١، ٚاصدتُد ٚا ٬َفٗدِ اجلضدد١ٜ َدٔ     
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عا  غزٜش ٜفٛم أعُدارِٖ، فًٝادٞ اْتُدا٤ِٖ اٱْضداْٞ، فدٝكذلب  ٗدِ إ  عدا         

 ، َٔ ٖٓا ئ ْضتازب تؾزفاتِٗ  عد إٔ اصدتآٛا عدٔ قًدبِٗ ايددل٤ٟ     ٚحغٞ )ا

 ْتُا٤ إ  عا  ايهبار املفشن! ٚرا٤ ا٫ صعًٝا

ايت يدزم قدإْٛ ايطبٝعد١؛     ازا٥ب١ٝ،ايؾٛر٠  عٓاؽزٖا اي ،أحٝاًْا ،تدٖغٓا

       ٕ ايضدا٥ك   فٝعٝػ املتًكٞ عدٛا  َت ًٝد١، كتدشج فٝٗدا اي٬َعكدٍٛ  دايٛاقع! حتد٢ إ

ٕ  ٪ظأسقد١ ايبد  يد٘، فٝ خدذٙ إ    ديٌٝ ٜكّٛ مب١ُٗ ايد  ،ز٘  ا٥ًُي ، حٝد   يف يبٓدا

يزـ املض٪ٚيٕٛ ع٢ً إخفا٥ٗا عٔ أعل ايضٝاط! ٚ ذيو تضتعل خم١ًٝ ايهاتب١ 

 ددداملٛرٚا ايضدددزدٟ ايغدددعل "أيدددف يًٝددد١ ٚيًٝددد١" يتكدددد ّ عاملدددًا غزا٥بٝدددًا، ٜتاددداٚس       

عٓ٘ يف  ٚاملضهٛتإَهاْٝات ايٛاقع دٕٚ إٔ ٜكطع ايؾ١ً  ٘،  ٌ ٜفقك املضتٛر 

  ًد، ٜعد  صٜٛضزا ايغزم!

 اللػُ الزوائًُ بني التعدد واهلًنيُ:

إٔ ايهاتبددد١ أصضدددتٗا عًددد٢ "ندددٛا ٝط  دددرلٚت" مجايٝدددات رٚاٜددد١  أ دددزسيعدددٌ 

متث دٌ ٚجٗدات ْظدز  باقٝد١! فتٓطدل  ًاد١، تدددٖػ        ٚع ؾدٝات تكا ًد١،  َ غداٖد َ

ٚ  املتًكٞ  تٓاققاتٗا، ٚتضدتفش  خمًٝتد٘؛ يرلفد  ابدزب،      ٍ إٔ تدفعد٘ إ  أٟ حتدا

 ،ٝددا٠ حٝٛاْددات ب َغددٗدًاتضددتعزا  ٝاتدد٘ ٚقٓاعاتدد٘، فُددث٬ً  ب١ًَ عددا ١زاجعددَ

ٜكددِٝ أٚدٖددا فكددط،  ٜهدداد يف أقفدداـ، ٜطعُٗددا َايهٗددا َددا    حبضددتٗا ابددزب 

ٜعٝغددٕٛ يف أقفدداـ  ، غددز حددا١ٍ املتًكددٞ خمًٝددٜضددتدعٞ ٖددذا املغددٗد يف ٚ ددذيو 

 ددذيو جعًددت خمًٝدد١   ٚ  ددذيو املايددو!  ١عددبٝٗ صددًط١ٗددا ، ٚقددد ُٖٝٓددت عًٝ ايفكددز

يف  ر٥ٝضًٝا إٜكاعًاحت٢  دت ملعاْا٠ ايبغز،  ًافٓٝ َعاد٫ً َعاْا٠ ابٝٛاْاتايهاتب١ 

، ت َددع اسدٜدداد أٖددٛاٍ ابددزب َعاْاتٗددا يف صددآٗا   زؽددد، فايفٓٝدد١ ايزٚاٜدد١ ٓٝدد١ 

ايبطًد١، ايدت ٜتُدا٢ٖ    عاْدا٠  مل حتد٢  ددت َهاف٦د١   حدل ْضدٝٗا َايهٗدا،     خاؽ١

نِ تٓتكدٌ إ  فقدا٤ رٚا٥دٞ عداّ، فٝعداٜػ      آٗا، ايهاتب١ يف صؽٛتٗا َع ؽٛت 

َعاْا٠ صهإ َد١ٜٓ   نًُدٗا، ٚقدد أفدف٢ ايتكا دٌ     املتًكٞ عدل يا١ ايهٛا ٝط 

 ل ٖذٜٔ املغٗدٜٔ )َغٗد ابٝٛاْات ايضا١ٓٝ َٚغٗد ايبغز املضاْٛل  ضدبش  

أدت إ  ايتفاعددٌ ٚاملغددارن١ يف "نددٛا ٝط  ددرلٚت" يف   ابددزب( مجايٝدد١ َدد٪نز٠  

 .رأٜٞ

 دل املغداٖد، فتدار٠    ايتكا دٌ   ْٛعت ايهاتب١ يف  زٜك١ اصدت داّ تكٓٝد١   ٚقد

ٞ   حتّفش ، إّ تضدتدعٞ ايًاد١ ايطباقٝد١  اعتُادٖدا قد٠ٛ إيدا٤ ايهًُد١        خٝداٍ املتًكد
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تؾزط ٫ تهتفٞ  ايتًُٝك ٚإمنا تًا  إ  ايتار٠ ٚ، حظٓا صا كًا، نُا ٫ٚد٫يتٗا

َ ، يتدددلس ايد٫يدد١  ٝػ ايتفدداٚت ايطبكددٞ    غددع   عددتدٜٓدد١ ايتٓدداق  ايفدداقع ملغددٗد 

ؽٛرٙ، ٖٚٞ ٫ تزٜد إٔ تؾٌ ٖذٙ ا٭فهدار يٝادٜد١ إ  املتًكدٞ، يدذيو تعشسٖدا      

ٜغدٝع ا٭صد٢ يف ايدٓفط!    يتٓداق  فظٝدع،   ٪صدط  ت ٚاقعٝد١، تعتُدد ياد١،   مبغاٖد 

"ٚناْدت ف ُد١   ايطبٝدش ايبٝطدزٟ    عٝداد٠ تددخٌ ايبطًد١ َدع ؽددٜكتٗا إ       فُث٬ً

 تدعٞ ٖددذا املغددٗد إ  ّانزتٗددا َغددٗداً فٝضدد ٚخاؽدد١  طبكدد١ ايكطددط املزفٗدد١" 

"َغدٗد اَدزأ٠ تقدع  فًدٗا حتدت خُٝد١ يف عهدار، ٚقدد متضدهت          ٖدٛ   ْكٝقًا

 (2 اؾٔ عاز٠، ٖٚٞ تؾز  دٕٚ  بٝش أٚ َعل، أٚ قطع١ قطٔ ٚاحد٠.")

ملد٣  َٚ٪صًٝا فاقعًا تكا ٬ًإْٗا تزٜد إٔ بضد عدل ٖذٜٔ املغٗدٜٔ املتكا ًل 

ايدذٟ ٜعاْٝد٘ أ ٓدا٤ ٚ ٓٗدا ايفكدزا٤  ضدبش        ايطبكٞ، ، ٚايتفاٚتايب٪ظ ا٫جتُاعٞ

 !ايا٢ٓ ايفاحػ يد٣ ايكًٌٝ َٔ ايٓاظ

َٔ مجايٝدات ايزٚاٜد١، فايهاتبد١     ًَُٗا إًّا ْضتطٝع إٔ ْعد يا١ ايتكا ٌ جش٤ًا

َدٔ   ٫ تضتطٝع بضٝد أفهارٖدا إ٫ عددل ٖدذٙ ايًاد١ املتقداد٠، يعًدٗا تددلس جدش٤اً        

 ياد١ ٚ ،٪صط بٝا٠ إْضا١ْٝايت ت ا١ اجلُاٍ،ي ل  تدّّيو ايؾزان ايداخًٞ احمل

 اي٥٬ك١  اٱْضإ. ابٝا٠َع٢ٓ دَز ت ، ايتكبكاي

َتُاٖٝددًا َددع ؽددٛت ايبطًدد١ املثكفدد١، ّٚيددو حددل تكددد ّ   ايهاتبدد١   دددا ؽددٛت

ٌ   ؛ٖدا يف َٛاجٗد١ ابدزب ا٭ًٖٝد١    دٚرايثكاف١ ٚ َغٗدًا، ًٜ ؿ أ١ُٖٝ  يدذيو تددخ

يادد١ هتضددٞ ٬َفدد٘ " تٝتدد٘، إّ يددتعًٔ أُٖزؽاؽدد١، يف ؽددزان َددع اي ايهتدداب 

 عددد  ٗددٞتٓيادد١ املددٛت، يددذيو تٚقددد مّجدددتٗا ابٝددا٠، يف حددل تبدددٚ ايزؽاؽدد١  

إ ٬قٗدا َباعددز٠، أَددا ايهتدداب فٝعددٝػ بظدد١ إ ٬قدد٘، ٜٚتٓاصددٌ ٜٚتهددا٥ز،  

 دل ايٓداظ عًد٢     ٚنٌ َٔ ٜكدز٩ٙ ٜٚد٪َٔ  د٘ ٜؾدرل ٖدٛ ايهتداب ّاتد٘ رانقداً        

 (3")…قدَٝ٘

ٗد ٜدٖا عًد٢ اجلدزط ايٓداسف يف جضدد ا٭َد١      تقع غاد٠ ايضُإ يف ٖذا املغ

ا٭َٝدد١ املعزفٝدد١، إّ يدددٜٓا ايهددثرل َددٔ ايٓدداظ ايددذٜٔ حتددزرٚا َددٔ  ايعز ٝدد١، فتدددلس

ا٭١َٝ ا٭جبدٜد١، يهدٔ ا٭َٝد١ املعزفٝد١ َاسايدت تغدد ْا إ  ايدٛرا٤، يدذيو عٓٝدت          

ايهاتبدد١  تددذنرلْا  دد ٕ ايثكافدد١ ٖددٞ أًَٓددا، َٚددٔ أٖددِ ٚصددا٥ٌ اٱْكدداّ َددٔ )ًُدد١  

( ايهتدداببضددٝدٖا عدددل أحددد رَٛسٖددا )    زب ا٭ًٖٝدد١، شلددذا حزؽددت عًدد٢   ابدد

)ايعدٝػ، ايتٓاصددٌ  ٬َٚفٗدا ا٭صاصد١ٝ   ابٝدا٠  فاعًتد٘ َهاف٦دًا يف ايد٫يد١ يًاد١     

ايدت بضدد يٓدا ياد١      ،ٛاج٘ ايزؽاؽد١ ٚمبثٌ ٖذٙ امل٬َك ٜ( ُٓا٤ ٚا٫صتُزار...ٚاي
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هتدداب )حددل حتددٍٛ اي تهُددٔ مجايٝدد١ ٖددذا املغددٗد يف حزنٝتدد٘، فكددد املددٛت، 

 !ايتطٛر ْاعزًااب١ٜٛٝ ٚ ن  ع٢ً قدَٝ٘  اعثًاٜزٜٴكزأ( إ  إْضإ 

 ًاْكٝقد يا١ ْد١ٜ َع ايزجٌ، ممدا جيعدٌ ٖدذا ايؾدٛت     ايبط١ً ٜضت دّ ؽٛت 

، ف يادددت حزٜتٗدددا ٚنزاَتٗدددا؛ شلدددذا    ايدددت صدددًّعت ْفضدددٗا   ،ؽددددٜكتٗايؾدددٛت 

زٖدا يف  َدٔ ٚجٗد١ ْظ   اصت دَت يا١ د١ْٝٚ، فضُع املتًكٞ ؽٛت ايزا١ٜٚ، ٜضد ز 

 تضددع٢ إ  ع٬قدد١ إْضددا١ْٝ، ايددت ايبطًدد١ ممددا ٜددٛحٞ  اٖتُاَٗددا  ؾددٛت ، ابٝددا٠

"نٓت أرٜد إٔ يتُٞ أحدْا  اٯخز َثٌ دفت تٛاج٘  ٗا أعبا٤ ابزب  َتُٝش٠،

 ددل    أنددٔ أحًددِ  دد ٕ ٜاُدد٢ عًددٞ َددث٬ً …ْافددذ٠ تٓاًكددإ يف ٚجدد٘ ايعاؽددف١  

ي٘  ايٓضب١  أقٌ ٖدٜزًا يهٔ ايًٌٝ صٝهٕٛ أقٌ )١ًُ ٚؽٛت ايكٓا ٌ …ّراعٝ٘

 "…َتعاْكتل ٜداْايٛ ناْت  ٚيٞ

تتاداٚس املدزأ٠ اجلدٜدد٠ يادد١ ايقدعف، يدتعًٔ عددٔ رغبتٗدا يف املضداٚا٠، يددذيو        

َغاعز ، ٭ٕ ٚحدٖا يُٝٗا َٔ اخلٛف ،تزف  إٔ بد يف ؽدر ايزجٌ صٝاجًا

أ٠، ع٢ً ْكٝ  َا قد ٜغدان   ْٗدا، تد٬سّ املدز    ملزأ٠ دٕٚ ايزجٌ،  ت٬سّ ااخلٛف ٫

ٚتغددهٌ ٖٜٛتٗدددا، ٚ دددذيو تتادداٚس غددداد٠ ايضدددُإ عدددل متددداٖٞ ؽدددٛتٗا  ؾدددٛت    

    ٕ ٛف اخلدد ع ؾددٝتٗا املددٛرٚا َددٔ ا٭فهددار، يت٪نددد يٓددا عدددل بز دد١  طًتٗددا أ

! ٚ ددذيو يً ددٌ  ٜعدداْٞ َٓدد٘ نددٌ إْضددإ يف صدداع١ اخلطددز     "إْضدداْٞ ٫ أْثددٟٛ"  

 ًُات املتعارف عًٝٗا يف جمتُعٓا!املض

ٛم ع٢ً خٛفٗا،  ٌ تعًٔ حكٝكد١ إٔ ايٛصد١ًٝ   ٫ تكدّ ؽٛت اَزأ٠ خارق١، تتف

ايٛحٝد٠ ملكا١َٚ َغاعز اخلٛف ٖٞ تًو ايت تؾدٝش اٱْضدإ أٜدًا ندإ جٓضد٘،      

 يت٪صط ع٬ق١ ص١ٜٛ  ل املزأ٠ ٚايزجٌ، تكّٛ ع٢ً ابش، ففٞ َثٌ ٖذٙ ايع٬قد١ 

ٚ  فدعفُٗا، فت دف  حدد٠    ٜتااٚس ند٬ اجلٓضدل   ٛ تاخلدٛف  إراد٠ اٱْضدإ يف   ٣كد

  !َٛاج١ٗ اخلطز

جضدت ٖذٙ ايع٬ق١  ل املزأ٠  ايزجدٌ عددل   قد ٬ٜحظ املتًكٞ إٔ ايهاتب١، 

)ا٭ٜدٟ َتعاْك١( فاصت دَت أ ضط ؽٛر٠ يًخدش، حاٚيدت إٔ بعًدٗا تتاًد٢ يف     

أرم حزندد١ ٚأعُددل د٫يدد١! ٚقددد صدداعدتٗا يف رصددِ ٖددذا املغددٗد يادد١ ّات ؽددٝل      

ٖددذا ايتٛحددد  ت٪نددد ؾددف١ ٚعش ستٗددا  ٜددداْا(  :فددُرل اجلُاعدد١ : حضاصدد١ )َددث٬ً 

 )َتعاْكتل(.

يف عدهًٗا َٚقدُْٛٗا، تدزف     ّ يا١ جدٜدد٠  اب١ اصت دتايها حاٚيتٖٚهذا  

تك ايعٕٝٛ ع٢ً ايضا٥د  ل ايٓاظ ٖٚٛ اقذلإ اخلٛف  عا  ا٭ْٛن١ فكط، يتك فٝٗا
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جٖٛز١ٜ: ٖٞ إٔ اخلٛف ؽدف١ إْضدا١ْٝ ٫ تًخدل     تبدٚ ا، يه١ٗٓغرل َ يٛف حكٝك١

١ ابش(  د٬ًٜ يًاد١ ابدزب املددَز٠، َٚدا تغدٝع٘ َدٔ       ، فتكد ّ )يادٕٚ آخز جٓضًا

 .َغاعز، ٜ٪ص ضٗا ايكًل ٚايهآ ١

ايٓظدز٠   تتٓٛن يا١ ايهاتب١، ايت بضد فٝٗا اخلٛف، إّ جندٖا حتطِ تًدو 

، ايت عاٜغٗا املتًكٞ يف املغٗد ايضا ل، فت دايف أفدل ايتٛقدع يدٜد٘،     املٛفٛع١ٝ

، فتاعددٌ يف املٛاقددف ابزجدد١ زأ٠إّ تضددت دّ يادد١ ْزجضدد١ٝ، تٓطًددل َددٔ تفددٛم املدد 

ٮدٚار املتعدارف  ي تبادٍأْ٘ قد مت   ٓا ٬ْحظ)أَل( حت٢ إْ ايزجٌ  اخلٛف يؾٝكًا

ـ   ايبطًدد١ ، إّ محًددتعًٝٗددا اجتُاعٝدداً  حددل زلعددت   ،ايضدد٬ط ٚأ ًكددت ايزؽددا

يتخُدٞ ايزجدٌ َدٔ اخلطدز! ٚ دذيو تًاد  إ  ياد١ ايعٓدف،         حزن١ أَاّ ايٓافدذ٠،  

ٛؽد١ٝ ا٭ْثٜٛد١ عداد٠ )ايزقد١، ابٓدإ، رفد  ممارصد١         اخلؾ لٚتت ٢ً عُا ًٜؾ

 ايعٓف...(

 تًد عّط ، ايدت ١َٔ ٖٓا ئ ْضتازب َٓك ايزجٌ ؽفات تًخل  ايفتا٠ احملافظ

  ٚ اتت تز٣ خ٬ؽٗا يف رجٌ قٟٛ، يُٝٗا! ايتفهرل، قدرتٗا ع٢ً

 ايهاتب١   ٕ ٜٓطل  ؾٛت٘ اخلداـ  ٛجٗد١ ْظدز، تؾددر عدٔ ايغداب       تاٖتُ

فف َدٔ تُٗد١ ا تعادٖدا عدٔ املٛفدٛع١ٝ يف بضدٝد ايغ ؾد١ٝ        ايغزقٞ، يعًٗا ي

َدٔ   ٗدا رجدٌ َٓفًدت   ْايذنٛر١ٜ، فُٓخت٘ ع ؾد١ٝ فدعٝف١ تٓظدز إ  املدزأ٠ ٚن     

، فٗددٛ عدداب فداً ٛخ ٤بهددادرجد١ اي )أَددل(  دٌ ٚؽددٌ ا٭َدز يددد٣   ًدد١، ايتكايٝدد املبا  

 دٕٚ إٔجثد١ أ ٝد٘،    أَاّ َديٌ   ٜعػ  ٪ظ ابٝا٠، يذيو ٜضكط فزٜض١ ايدَٛن

، ايدت  ددت يٓدا ايغ ؾد١ٝ ا٭صاصد١ٝ يف      ايك١ٜٛارت٘ ٝضتٓاد جب، فتطٝع ايّٜٓٛض

 تٖاضد ايزٚا١ٜ، إّ مّحًتٗا ايهاتب١ ٚجٗد١ ْظزٖدا يف ابٝدا٠، ٚأفهارٖدا ايدت      

ٌ   املدزأ٠  فهز٠ َضداٚا٠  ٗا، ف ْطكتٗا يا١ َتخُض١، ٫ ت٪ صط فكط ي ، َدع ايزجد

  ٌ تفٛقٗا عًٝ٘ أحٝاًْا.

ٔ   ب ،َتاٖات يبط١ًامل٪يف١  ا تعدلَٔ أجٌ ّيو   ياد١ ايقدعف،   عًدٗا تٗدزب َد

٘  ايت تًتؾل  ا٭ْث٢ ايتكًٝد١ٜ ايدت   ،يتعًٔ تفٛقٗا ع٢ً ايزجٌ  اَت٬نٗا ؽدفات

ٚايددت ٖددٞ ؽددفات إْضددا١ْٝ تًخددل املددزأ٠ ٚايزجددٌ عدداد٠،    أصددباٗا عًٝدد٘ ا،تُددع،  

صً ت ٖذٙ ايؾفات عٔ ايزجٌ َٚٓختٗا يًبط١ً، ٚ دذيو ْكقدت   ايهاتب١  يهٔ

ٕ   َكٛيتٗا اي جدٓط دٕٚ  عًد٢   ٖدذٙ ايؾدفات يٝضدت حهدزاً     ضا ك١ ايدت ت٪ندد  د 

)رجدٌ ا٭صدز٠(   أنٓا٤ ابزب، إّ تؾبك املزأ٠  إّ رنشت ايق٤ٛ ع٢ً فعاي١ٝ، آخز
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يف ايظدٌ، ٜزبدف   ايزجٌ )أَل(  عٝػ، يف حل ١ٜعااعَا اَتًهت٘ َٔ  فقٌ 

 .َعًا! خٛفًا، ٚ ذيو ُٖٝٔ ؽٛت امل٪يف١ )غاد٠ ايضُإ( ع٢ً ؽٛت املزأ٠ ٚايزجٌ

قد ٜز٣ ايبع  إٔ )أَدل( ا دٔ أحدد ا٭نزٜدا٤ املدديًل،   ٜٓدايٛا تز ٝد١ تدبين         

ٛ ١ٖ، نُدا أْد٘   ٜعدػ قؾد١         ايغ ؾ١ٝ، يذيو  دا يًُتًكٞ  ٗدذٙ ايؾدٛر٠ املغد

 حش يف ايزٚا١ٜ تفتك اٯفام يع٬ق١ ص١ٜٛ َع املزأ٠!

يهددٔ َددا ٜ٪نددد صددٝطز٠ ؽددٛت امل٪يفدد١ ٚٚجٗدد١ ْظزٖددا عًدد٢ ايغ ؾدد١ٝ          

ٌ   تفًددكأْٗددا    ١،ايذنٛرٜدد  ، رغددِيف بضددٝد ع٬قدد١ املضدداٚا٠  ددل املددزأ٠ ٚايزجدد

ٖدذٙ ايع٬قد١ حدل قتًدت     بضدٝد  ، فكدد ققدت عًد٢ إَهاْٝد١      ُٛحٗا إ  ّيدو 

 ٝدددد قتدددٌ : ٜٛصدددف )يًغ ؾددد١ٝ ايٓضدد١ٜٛ  ًاْددددذٟ ٜؾدددًك إٔ ٜهددٕٛ  ايددد ،اببٝددش 

١، َظداٖز ٖدذٙ ايع٬قد   يف ت َدٌ  نُدا أْٓدا حدل ْ   املزتشق١  ضبش اْتُا٥٘ ايددٜين(  

َدٔ خد٬ٍ    ّيدو  عاٜغدٓا ، ٚقدد  املدزأ٠ أٜقداً  ٚجٗد١ ْظدز   ٬ْحظ تفدٛم  ٘، كتًَقبٌ 

َغاٖد حٛارٜد١  دل   ، تٓٗاٍ عدل تٝار ٚعٞ ايغ ؾ١ٝ، فتتداع٢ أَآَا ّنزٜات

عٓدَا قاٍ شلا ٜٛصدف، ايدذٟ خيايفٗدا     فُث٬ًًُْط فٝٗا ٖذا ايتفٛم، اببٝبل، 

 أجا تدد٘ ،ٞ اجلُٝددعصددٓتشٚج َددز٠ يف جدداَع ٚأخددز٣ يف نٓٝضدد١ يٓزفدد   ايدددٜٔ، 

"إرفددا٤ اجلُٝددع َضددتخٌٝ ٚعُددٌ غددرل أخ٬قددٞ، َددٔ ٚاجبٓددا إٔ ْٛقددف جٓددٕٛ       

  َٔ َضاٜزتٗا" ايتكضِٝ داخٌ عكٛشلِ  د٫ً

حدل  يف ٖٓا ٜبددٚ يٓدا ايزجدٌ يف َٛقدف أنثدز َضداٜز٠ يًدتفهرل ايطدا٥فٞ،         

ثدددٌ ٖدددذٙ املضددداٜز٠ ٫ تددد٪َٔ مبجندددد املدددزأ٠ )ايدددت تتُدددا٢ٖ َدددع ؽدددٛت ايهاتبددد١( 

ٞ   تغدهٌ جدش٤اً  ايدت   ،ا،اًَد١  ٟ اصت داّ ياد١ أ ،ايذلقٝعٚ ، إّ اببٝدش  َدٔ ٚعد

فٝ٘ اٱْضدإ  فتك ٜٓ ،فهزي ٪صطايذٟ ٜ ، د َٔ ايبٓا٤ اجلذرٟ ٫تز٣ املزأ٠ أْ٘ 

اٱْضإ  ا  ايٓظز عٔ اْتُا٥٘ ايدٜين، فٝتٛح د حتت را١ٜ َفداِٖٝ ٫   ع٢ً أخٝ٘

 .متشم ايٛ ٔ، ٫ٚ تٓغز ايكتٌ ٚايعدا٤

ٖذٙ ايزٚا١ٜ ّات  عد ؽٛتٞ ٚاحدد، ٖدٛ ؽدٛت املدزأ٠ ايدت تكدف       تبدٚ يٓا  إًّا

، فتكدددٙ يف ايزٚاٜدد١ هدداد ْفددد ابددزب، أَددا ؽددٛت ايزجددٌ )ؽدداْع ابددزب( فٓ    

يهٔ عًٝٓا أ٫ ْٓض٢ ايضٝام ايشَين، ايذٟ ُنتبت فٝ٘ ٖذٙ ايزٚا١ٜ، إّ صًٓخظ 

   .اٖتُاَٗا  تعدد ا٭ؽٛات يف ايزٚاٜات ايتاي١ٝ

 عد   غِ بضٝدٖا تفدٛم املدزأ٠ عًد٢ ايزجدٌ يف     ٜضاٌ يًهاتب١ أْٗا ر نُا

ٚ   بعًٗا اَزأ٠ خارقد  ٗااملٛاقف ايؾعب١، إ٫ أْ ، ايؾدفات  ١أصدطٛرٜ ١ ايكددرات 

فٝٗدا،   فكدد ؽدٛرتٗا يف بظدات فدعف ندثرل٠ تٓٗدار      ٫ تعزف ايٖٛٔ اٱْضاْٞ، 
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ايبط١ً حزٜؾد١ عًد٢ إخفدا٤ فدعفٗا عدٔ أعدل احملدٝطل  ٗدا! ّٚيدو           ٚإٕ  دت يٓا

 يهاتب١ ع٢ً تكزٜش ٖذٙ ايغ ؾ١ٝ َٔ ايٛاقع.َٔ ا حزؽًا

 لػُ السخزيُ:

ٚممدددا ٜعدددش س رٚا٥ٝددد١ "ندددٛا ٝط  دددرلٚت" إٔ ايهاتبددد١ جلددد ت إ  تٜٓٛدددع ياددد١   

خطا ٗدا ايزٚا٥دٞ يدتاين د٫٫تد٘، فاُعددت إ  جاْدش ياد١ ايٛاقدع ايًاد١ ايتؾددٜٛز١ٜ         

اعتُددت ايتؾدٜٛز يتاضدٝد     ١ٝ قدد ايها ٛصد  ت ايًاد١ ْد فدإّا نا ايضاخز٠، ٚايًا١ 

ايددذٟ  ،يٛاقددع امل صدداٟٚتهدداف٧ ا يظًُدد١ ايددت يٓددل اٱْضددإ، حتدد٢  اتددت يادد١،ا

فٗٞ خرل تعبرل عٔ رف  ٖذا ايٛاقع ٚتكشكد٘ َدٔ    ياؽز اٱْضإ أٜاّ ابزٚب!

أجددٌ بدداٚسٙ! يددذيو احتاجددت ٖددذٙ ايًادد١ إ  حددط  دداملزار٠ عدددٜد، جضدددت٘ يادد١    

س  غاع١ ٚاقع، تؾٌ ٫ّع١، تعتُد ايت ٌٝٝ، ٚ ذيو قد َت َغٗدًا تؾٜٛزًٜا، ٜدل

حد  ايتقخ١ٝ  ايكِٝ ايت تزق٢  د٘!! ممدا ٜغدٝع يف ايدٓفط َدزار٠ ٫ خد٬ـ َٓٗدا        

 ص٣ٛ يا١ ايض ز١ٜ!

ٖٚهذا  دت يٓا ٖذٙ ايًاد١ إحدد٣ ا٭دٚات ايفٓٝد١ ايٓاجعد١ يف َٛاجٗد١ عدا        

َغددٗد  ٫ َعكددٍٛ أفزستدد٘ ابددزب! فُددث٬ً حاٚيددت ايهاتبدد١ تكدددِٜ ٖددذٙ ايًادد١ عدددل

يتفًٕٛ   رلٚت، ِٖٚفٝ٘ أغٓٝا٤  عاٜػْإّ أحد أصباب ابزب،  ضدجي ،يًٝٝٞ

 يددٓلاإيددِٝٗ يف أحددد ايفٓددادم ايف ُدد١  عٝددد َدد٬ٝد ايضددٝد املضددٝك، ٚحددل ٜدد تِٝٗ  

٘  ، ٜٓهزْٚ٘،  ٠ٌفكرلْفض٘ مب٬ ض٘ اي ٘      ٜطزدْٚد فكدد  !! َدٔ حفدٌ أقدِٝ َدٔ أجًد

كٝكدٞ،  آخز ع٢ً عانًتِٗ، ٚشلذا ِٖ ٜزفقٕٛ تعايِٝ ايدٓل اب  ؽاغٛا َضٝخًا

ٞ   عد إٔ قطعٛا نٌ ؽد١ً تدز طِٗ     ِ  ْكٝقداً  ؛ شلدذا  دات  عاملد٘ ايٓكد عدٔ   ًاغزٜبد  شلد

فٝغدعٌ  جز  ايددٜٔ،  ٜتا ايذٟ ٜعب   هٌ ايكِٝ ايعًٝا،  ٌ، ٚاملدَز عاملِٗ ايكذر

حز ددا يف )اٖزٖددا ايدددفان عددٔ ايدددٜٔ ٚيف حكٝكتٗددا ايدددفان عددٔ ايهزاصددٞ، َٚددا  

، ٜتٓعُدٕٛ  يٝدشدادٚا غٓد٢   ؛ابدزب  ٜغدعٌ ا٭غٓٝدا٤   بًب٘ َٔ َاٍ ْٚفّٛ، ٖٚهذا

ٚشلذا  دت ايًا١ ايضداخز٠ خدرل َعددل     !فكزًاايذٜٔ ٜشدادٕٚ ايفكزا٤ ع٢ً حضاب   ٘

يٝفضدك   عٔ  غاع١ عا ، ٜدعٛ إ  ايكتٌ ٜٚطزد املضٝك )ن( رَدش احملبد١ ٚاخلدرل؛   

ا،اٍ يًغز ٚايدَار! إْ٘ عا  يتفدٞ  املظداٖز اجلٛفدا٤ ٜٚٓضد٢ ايًبداب، أٟ َدا       

ِ  فٝد٘         ٜدعٛ إي ٝ٘ ايدٜٔ َٔ قِٝ إْضدا١ْٝ َٚثدٌ! ٬ٜحدظ يف ٖدذا املغدٗد، ايدذٟ ٜدت

 ددزد املضددٝك يًٝدد١ َدد٬ٝدٙ، تدد ن ز غدداد٠ ايضددُإ  زٚاٜدد١ دٚصتٜٛفضددهٞ "ا٭خدد٠ٛ       

 نارَاسٚف" يدٚصتٜٛفضهٞ.
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ٝدد١ عًدد٢ ايت ًٝٝ تٗاكدددرمب ٚقددد صدداعد اَتددشاج ايًادد١ ايضدداخز٠ يددد٣ ايهاتبدد١ 

 ايت نرل يف ٚجدإ املتًكٞ ٚيف عكً٘!إنزا٤ مجاي١ٝ املغٗد، فبدا يٓا  ايل 

تبدددٚ يٓددا ٖددذٙ ايًادد١ إحددد٣ أٖددِ ا٭صددط اجلُايٝدد١، ايددت تكددّٛ عًٝٗددا رٚاٜدد١    

 هددٌ فظاعاتٗددا، ٜهفددٞ أْٗددا  ابددزب "نددٛا ٝط  ددرلٚت" ف تاحددت شلددا تؾددٜٛز  

ٛ ت نٌ َا كهٔ إٔ ٜعطدٞ ابٝدا٠ َعٓد٢، خاؽد١ تًدو ايع٬قدات اٱْضدا١ْٝ،        ٙ غ

ات٘ ا٭صاصد١ٝ، َدٔ ٖٓدا  ددت اباجد١ ًَخد١ يًاد١،        ايت تزق٢  زٚح٘، ٚتًل حاج

ًادد١ فهاْددت اي، َزعبدد١ ع٬قددات تضددتطٝع إٔ بضددد فقددا٤ غددرل إْضدداْٞ أجنددش  

خرل تعبرل عٔ عدا  غدرل َعكدٍٛ، فهاْدت ٖدذٙ ايًاد١ خدرل َعدادٍ فدين          ضاخز٠ اي

 يًبغاع١، ايت تٓاؿ عٝغٗا ٚت٪ر م َؾرلٖا!

د ا عد أّات غٗد ايضدا ل،  َٔ ٖٓا  دت يٓا يا١ ايض ز١ٜ، نُا ٫حظٓا يف امل

يكدددرتٗا عًد٢ بضدٝد املددزار٠ ايداخًٝد١، ايددت     ايتؾدٜٛز١ٜ  ايًاد١  قدد تفددٛم  ١مجايٝد 

تضتٛ ٔ أعُام اٱْضإ ابضداظ يف عدا   غدع، دٕٚ إٔ ٜعدين ٖدذا ايكدٍٛ أْٗدا        

فايع٬قددد١ ايؾددفك١  دددل املدددزأ٠   أغفًددت ا٫صدددتعا١ْ  إَهاْددات ايًاددد١ ايتؾددٜٛز١ٜ،   

اٱْضددا١ْٝ، ع٬قددات اي ٜٓ ددزملددا  ددات  ،ايددٓفط ٚا٫حتكددارٚايزجددٌ، تددثرل املددزار٠ يف 

إٔ ايًاد١   ٚ دذيو تتدٝك شلدا ٖدذٙ    ضدٛد ايتافد٘ ايضد ٝف،    يَٝا ٖدٛ جدٖٛزٟ،   فٝدَز 

ايدذٟ ٚؽدٌ إيٝد٘ اٱْضدإ، فتبددٚ       طاس، ا٫فقك تٗشأ َٔ عا  ٫ َعكٍٛ، ٚت

ٕ ٚصد١ًٝ مجايٝد١  ٖذٙ ايًا١، أنٓدا٤ ايتًكدٞ، خدرل     يفدف ايتدٛتز ٚايكًدل     ، كهدٔ أ

ٕ تشٜددٌ املددزار٠ ايعايكدد١ يف ايددزٚط   دٕٚ أ) فقددٌ َددا تددثرلٙ َددٔ ا تضددا١َ َٓكبقدد١(    

ٕ املدداد ، ًٜددٗ  ٚرا٤ ضددبش  غدداع١ عددا   يف ٖددذٙ ْضددُع شلددذا ! ٠، ٜٚٓضدد٢ اٱْضددا

، فٓعدداٜػ رفدد  عددا  َددع ؽددٛت ايهاتبدد١ ٢متدداٖٚقددد  ،ؽددٛت ايبطًدد١ايزٚاٜدد١ 

"  ْٗا ياج١ إ   ؽدٜكتٗا ايت تٛد عزا٤ قط اٍٚ إقٓانحتتاف٘، حت٢ إٕ ايبط١ً 

َٔ اشلزب إ  تبين قط، ناْت َا تشاٍ تعغل ؽدٜكٗا املتشٚج  إجناب  فٌ  د٫ً

ايددذٟ يددٔ ٜطًددل أّ أ٫ٚدٙ ٚيددٔ ٜتشٚجٗددا، نددإ ٜادددم عًٝٗددا ايٓكددٛد نتعددٜٛ   

)عطددٌ ٚفددزر( عددٔ عددبا ٗا املٗدددٚر، ٚناْددت فُٝددا ٜبدددٚ رافدد١ٝ  ايؾددفك١ َددع 

تددبين قددط َدداداّ إجنا دد٘ غددرل  حبٝبٗددا ايثددزٟ، ٚقددد قددزرت تتددٜٛج قؾدد١ ابددش    

 (4)ممهٔ!"

ٛ ٙ ٖذا ايعدا  غدرل اٱْضداْٞ   ٜهدٔ  ضدبش       ٖٓا يضٔ إٔ ْغرل إ  إٔ تغ

ابزب فكط، ٚإمنا  ضبش  اٝإ قِٝ اصت٬ٗن١ٝ، تعًٞ ع ٕ املاٍ ع٢ً حضاب 

أ١ٜ ق١ُٝ عًٝا، فٗٞ تغهٌ  ايتايٞ أحد أصباب ابزب ايًبٓا١ْٝ ٚغدرل ايًبٓاْٝد١،   
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ع٬قدد١  دددل املدددزأ٠   ددد٪ظ ايايًاددد١ ايضدداخز٠ فقدددك  ٪يفدد١ عددددل  نُددا اصدددتطاعت امل 

ٛ ٍ إ  صدًع١،   ٚايزجٌ ، ٚا طاس َا ٜدع٢ حبا، فكد ُقتًت َعاْٝ٘ ايٓب١ًٝ، فتخد

 ٍعددبا ٗا، َكا ددٌ َددا فٝدد٘ املددزأ٠  فباعددت، ١ْضدداْٝ عددد إٔ اْتٴدددشعت َٓدد٘ أ عددادٙ اٱ 

ٚجددإ   ، ٚ ذيو تدٚظ َثٌ ٖذٙ ايع٬ق١ ع٢ً أَٛر أؽ١ًٝ، تغهٌايزجٌ ٜ٘دفع

تدبين حٝدٛإ،   إ٫ عددل  شلا  بد تؾزٜفًا، ف٬ َغاعز ا٭١ََٛاٱْضإ، َٚٔ  ٝٓٗا 

 ٌ ، تزغددش  إجنا دد٘، يهددٔ اببٝددش ٜددزف  ّيددو، أٟ ٜددزف     ٜعٛفددٗا عددٔ  فدد

 ع٬ق١ عزع١ٝ، تضُك شلا  تخكٝل رغبتٗا!

 ٜضدع٢ يًخفدا) عًد٢ سٚجتد٘ ٚأ٫ٚدٙ َازقداً      َثٌ ٖذٙ ايؾدفك١  يف ايزجٌ جند

 ددايٓكٛد َكا ددٌ جضدددٖا ٚصددهٛتٗا عددٔ حكٗددا يف َغددارنت٘      ( )ايعغددٝك١املددزأ٠ 

ٚقدد   !ي٘، مما كٓعٗا َدٔ ممارصد١ حكٗدا يف ا٭ََٛد١      ؾفتٗا سٚج١ايع١ًٝٓ ابٝا٠ 

ٛ    ًات  ِ ٜندٞ   تدبين حٝدٛإ!    تٗدا جايض ز١ٜ َٔ ٖذٙ ايع٬ق١ ّرٚتٗدا حدل ت  ٓضدا

ٌ ٖدذٙ ايع٬قد١!! يٓ  َثدٌ  ايت نبًدت   ،َع ا٭ ز ابٝٛا١ْٝ فعدٌ  نٝدف اقدذلٕ    ت َد

ٜعددٛد إ  ٖددٛ ٖددا٤ اياا٥ددش(  قددُرل ))ايددذٟ ٖددٛ فعددٌ خيددتؿ  اٱْضددإ(  اٱجندداب 

 عٔ  فٌ حتًِ املزأ٠  إجنا ٘. ، يٝغهٌ تعٜٛقًاايكط

كدزٕ ٖدذا ايفعدٌ  عددّ     ٚنٞ تشٜد ايهاتب١ َٔ حد٠ ْددل٠ ايضد ز١ٜ جنددٖا ت   

ممددا جعددٌ ايًادد١، تٓطددل     إجندداب قددط!!(  اٱَهاْٝدد١ )يددٝط إجندداب  فددٌ ٚإمنددا    

كدد اصدت دَت فعدٌ )ايتدبين( ٚأصدٓدت٘ إ  املدزأ٠، نُدا أصدٓدت قبدٌ           املزار٠، ف

ّيو فعٌ اٱجناب إيٝٗا، فٗٞ املض٪ٚي١ عدٔ  ٓدا٤ ع٬قد١ غدرل ؽدخ١ٝ، تضدتخل إٔ       

ٛ ج  إجناب ِقط! فكد قبًت  ع٬ق١ ٚفدل عدزٚس ايزجدٌ، ٚتٓاسيدت عدٔ حكٗدا يف        تت

ٛ فدٗا             د٘ عدٔ    إجناب  فدٌ، حتًدِ  د٘، َكا دٌ َدا ٜكدَد٘ شلدا ايزجدٌ َدٔ َداٍ، ٜع

عددبا ٗا املضددفٛط يف ؽددفك١ بارٜدد١، ٫ تدددرى فٝٗددا   ْٗددا اخلاصددز٠، إّ تكدداٜ      

 عبا ٗا  املاٍ!.

ٚ ددذيو أصضددت غدداد٠ ايضددُإ َغددٗدٖا ايضدداخز، يف أغًددش ا٭حٝددإ، عًدد٢   

 ر١ٜ٩، بض دٖا يا١  باق١ٝ، تكد ّ حايتل َتٓاققتل!

 تأمالت يف الفضاء املكاىٌ:

ٞ عددٔ املهدداْٞ، خاؽدد١ يف َثددٌ ٖددذٙ  ْايشَددافقددا٤ ٫ ْضددتطٝع إٔ ْفؾددٌ اي

ا ندإ ندإ ايعٓدٛإ يُدٌ د٫٫ت َهاْٝد١ ؽدزي١، فإْد٘ يُدٌ         إّف ،ايزٚا١ٜ

ٚاْتٗددت  1975ا٭ًٖٝدد١، ايددت حدددنت ) ضددبش ابددزب  د٫٫ت سَاْٝدد١ َقددُز٠، إّ



22 

 فقدا٤ات نا ٛصد١ٝ  إ  ايبطًد١   ( َٚا جز تد٘ َدٔ دَدار إْضداْٞ، أحداٍ حٝدا٠      1992

)دًٖٝش ايبٝت،  ، حت٢ إْٗا تفقٞ إ  )١ًُ ايكبٛرك١َاًفقا١ٝ٥  َ٪ ز٠  د٫٫ت

ا٭َدددانٔ  ٚحدددل جندددد( …اياددزف ايدددت ٫ تعدددزف ايٓٛافدددذ املفتٛحدد١، ايضدددكٝف١  

يهٓٓدا ٬ْحدظ   ( )ايغدارن َدث٬ً  ْظٔ أْفضٓا أْٓا خزجٓا َٔ ٖٚدد٠ املدٛت   املفتٛح١ 

خمايفدد١  ددذيو د٫٫تٗددا امل يٛفدد١ )ابزٜدد١، ابٝددا٠،   َؾددخٛ ١  دداملٛت! قددد جددا٤ت

 ٓٛر ...إخل(اي

رغِ ٖذا ايظ٬ّ ايذٟ خٝ ِ ع٢ً ايفقا٤، فإْٓا ْعاٜػ يف "نٛا ٝط  رلٚت" 

صبل إٔ عاٜغدٓاٙ يف صدٝام تدارخيٞ    ) رلٚت( فقا٤ َد١ٜٓ أنرل٠ يد٣ غاد٠ ايضُإ 

" فتتبعٓدا  75آخز، أٟ حل ناْت ٖذٙ املد١ٜٓ ع٢ً حاف١ ا٫ْٗٝار يف رٚا١ٜ " رلٚت 

ا اجلٓددٕٛ ايددذٟ حددذرتٓا َٓدد٘ ايهاتبدد١ يف    اْٗٝارٖددا يف ٖددذٙ ايزٚاٜدد١، فكددد حددد   

ابددزب خامتدد١ رٚاٜتٗددا ا٭ٚ ، شلددذا غدددت فاؽددز٠  هددٛا ٝط بضددد  دد٪ظ       

َضدزط ٜعبد   د٘ ايعدا    ٜددٟ أ ٓدا٤ شلدا، رفددٛا إٔ         ،  عدد إٔ حتٛيدت إ   ا٭ًٖٝد١ 

 ٜهْٛٛا َزتشق١ يعدِٖٚ يف اخلارج ٚيف ايداخٌ، ف صُٗٛا يف دَار َدٜٓتِٗ! 

 َ ين ٚاملهددداْٞ دفدددع عبدددد ايعشٜدددش سلٝدددٌ إ  ر٩ٜددد١    إٕ تٛحدددد ايفقدددا٤ ايدددش

رٚا١ٜ ٚاحد٠ يف فؾدًل، ٚديًٝد٘ عًد٢ ّيدو ٚقدٛن       "75"نٛا ٝط  رلٚت" ٚ " رلٚت 

أحدددانُٗا يف اخلزٜددف، ٚتٛافددل ايفددذل٠ ايشَٓٝدد١ يًددزٚاٜتل َددع ايظددزٚف ابكٝكٝدد١  

يًخزب ا٭١ًٖٝ يف يبٓإ، يهٓٓا ٫ ْتفدل َدع ايباحد  عدبٌٝ حدل رأ٣ إٔ ايزٚاٜد١       

يف "نددٛا ٝط  فكددد  دددا يٓددا ايتطددٛر ايفددين ٚافددخاً     (5ثاْٝدد١ تهددزار يددٮٚ ") اي

َدع قددرات ايغ ؾد١ٝ، ٚقدد َٓخدت        رلٚت" إّ  دت ياد١ ايبطًد١ أنثدز اْضدااَاً    

ايهاتبدد١ يادد١ ايزٚاٜدد١ مجايٝدد١ خاؽدد١، حددل اصددت دَت أصددًٛب املذنزات،ٚقددد 

ٛاقدع إ  جاْدش   حزؽت ع٢ً ايتٓٛن يف ايًا١ ايزٚا١ٝ٥، إّ اجتُعت فٝٗا ٚنا٥كٝد١ اي 

 رٚع١ ايت ٌٝٝ ٚابًِ.

ٍ  عًدد٢ إٔ حقددٛر ٖددذٙ املدٜٓدد١ قددٟٛ يف ٚجدددإ ايهاتبدد١     إ   نددٌ ّيددو ٜددد

َدددٔ  ٓٝددد١ ايعٓدددٛإ، يهدددٔ إفدددافتٗا إ     أصاصدددًٝا درجددد١ عدددّهٌ ازلٗدددا جدددش٤اً  

ايهدددٛا ٝط جعًددد٘ ّا د٫٫ت تدددثرل ايكًدددل ٚاخلدددٛف عًددد٢ َدٜٓددد١ عز ٝددد١ عزٜكددد١،  

طًتٗددا، ايددت تتُددا٢ٖ  ٗددا، إ  ٚجدددإ حزؽدت ايهاتبدد١ عًدد٢ ْكًدد٘ َددٔ أعُدام    

املتًكددٞ، ٚايددديٌٝ ا٭قدد٣ٛ عًدد٢ إٔ ٖددذٙ املدٜٓدد١ أنددرل٠ عًدد٢ قًددش ايهاتبدد١ نْٛٗددا   

 عهًت فقا٤ َعظِ رٚاٜاتٗا!
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إٕ حش ايهاتب١ يبرلٚت   جيعًٗا تاُ  عٝٓٝٗدا عدٔ َظداٖز ايكدبك، ايدت      

ٛ ٙ ٚجٗٗا، يذيو حاٚيت إٔ  َدٜٓد١   ، فٗٞ يٝضتَٚٛا ٔ فعفٗا تدلس حكٝكتٗاتغ

 يفدٞ حتتٗدا أٚراَداً    إّ إْٗدا مج١ًٝ، ٚإٕ ناْدت سٜٓتٗدا صداحز٠ ٚأيٛاْٗدا  داٖز٠،      

 عدد  تهغددف يٓددا  ايكًددِ املبقددع؛ ي ت ايهاتبدد١ أعددٗش خبٝثدد١ ٫ تدددا٣ٚ، يددذيو  

 "إْٗا  رلٚت ا٭ق١ًٝ ايت تتشجل يف ا٭رس عتا٤، ٚتضدبك يف ايد٥٫ِٛ ؽدٝفاً    ٗاأٚراَ

 ٗددز ا٫جتُدداعٞ ٚاٱْضدداْٞ ؽددٝفاً  ٚعددتا٤، ٚتضددبك يف يددز َددٔ اي٬عدايدد١ ٚايك   

يعًٗا  ذيو حتاٍٚ اصت٦ؾاٍ ٖذٙ ا٭ٚراّ، فتضذلد َدٜٓتٗا احملبب١ إ   "…ٚعتا٤

ْفضددٗا عافٝتٗددا، ٭ٕ َثددٌ ٖددذا ايتٓدداق  ٜدددَز املدٜٓدد١، ٚجيعًددٗا فزٜضدد١ صدد١ًٗ      

  َا ٜ٪دٟ افتكاد ايعدٍ إ  إّنا٤ ْار ايقا١ٓٝ. يًخزٚب، إّ نثرلًا

عًد٢ خمًٝد١ ايهاتبد١ تًدو      نثدز املغداٖد إباحداً   شلذا كهٓٓا ايكدٍٛ  د ٕ أ  

ٛ ٙ  رلٚت، فٗٞ تظٗز  غاعتٗا عدل َغٗدٟ ايا٢ٓ ي َدٜٓتٗا؛ٟ تعز  ايت بضد تغ

"يٝضت نبارٜٗات يًدٛ ٔ  ، فٗٞجدٜدفقا٥ٗا َٔ ٚايفكز، يعًٗا تضاعد يف  ٓا٤ 

 ايعز ٞ ٫ٚ  ٝت دعار٠ يًش ا٥ٔ ايكادَل َٔ احملٝط إ  اخلًٝج."

خاؽد١ سَدٔ   ، ر ايفقدا٤ ايها ٛصدٞ ملثدٌ ٖدذٙ املدٜٓد١ َٛفكداً      إّا نإ اختٝا

إ  رتا دد١ اٱٜكددان  ،أحٝاْددًا ،يهددٔ تهددزار ايهددٛا ٝط ٚا٭فهددار أد٣ ابددزب! 

 !يف رأٜٞ ، ٚتاًاٌ  ع  املًٌ إ  أعُام املتًكٞايزٚا٥ٞ

قدد َت   يد٣ ايهاتب١، يف رأٜدٞ، أْٗدا   أصِٗ يف خً ١ً ايفقا٤ ايزٚا٥ٞ ٚمما

ل ٯ٫ّ صددت عغددز٠ ٬َحظدد١ َعظُٗددا َكتطفددات ؽددخف١ٝ )تٛن دد يف خامتدد١ ايزٚاٜدد١ 

ٗا حتدت َظًد١   تٗا عٔ ايهٛا ٝط ا٭خز٣، ٚٚفدع تعشيأْٗا ابزب ا٭١ًٖٝ( رغِ 

نددزرت فٝٗددا ا٭جددٛا٤ املزعبدد١ ايددت   يهٓٗدداعددٔ ايهددا ٛظ،  "امل٬حظدد١" عٛفددًا

يا١ ايٛاقع ّٚيو حل اصت دَت عاعٗا اٱْضإ يف )ٌ ابزب ا٭١ًٖٝ ايًبٓا١ْٝ، 

ن ْٗدددا تزٜدددد إٔ  ايؾدددخاف١ ايَٝٛٝددد١ايٛنٝكددد١ ايدددت تضدددتٓد إ  ايكزٜبددد١ َدددٔ ياددد١ 

فكدط، ٚإمندا ٖدٞ ٚاقدع ْعٝغد٘، يدذيو        تذنزْا   ٕ ٖذٙ ايزٚا١ٜ يٝضت نا ٛصًا

ٛ نددل يهٛا ٝضددٗا        حاٚيددت تٛنٝددل ٖددذا ايٛاقددع عدددل املكتطفددات ايؾددخف١ٝ؛ نددٞ ت

 أٜقًا؛ فت٪صط عدل امل ١ًٝ يؾٛر ابزب املزعب١!.

يف ايتادٜدددد أٚقعدددت ايهاتبددد١ يف َثدددٌ ٖدددذا ايدددٖٛٔ يف خامتددد١  يعدددٌ ايزغبددد١

ايزٚاٜدد١، يهددٔ ٜضدداٌ يادداد٠ ايضددُإ أْٗددا حاٚيددت يف اخلامتدد١ إٔ تبدددد )ًُدد١         

ٖددذا تتددٝك اخلددزٚج َددٔ    عًددٗاُددٌ رقددِ ٚاحددد، ي  ي حًُددًا ٘جعًتددايهددا ٛظ، إّ 

 !!أٌَ يٝا٠ جدٜد٠ايفقا٤؛ يتفتك  اب 
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ايزتا دددد١  ايَٝٛٝددددات )أٟ َددددٔ  ٓٝدددد١ َددددٔ إًّا أْكددددذت غدددداد٠ ايضددددُإ رٚاٜتٗددددا

٘  ايت تٛن  ،ايتضا١ًٝٝ املغداٖد،   ايتٓدٛن يف (  فقدٌ ٖدذا   ل ايٛاقع ٚتكدَد٘ يزفٝتد

 تٗاَكددر ؛ فدزد ت امل٪يفد١  فقدٌ    ايزٚا٥ٞ ١ٝٓ اخلطاب إٜكان ايت أد ت إ  تٓٛن يف 

ايثزٜدد١  إيا٤اتٗددا، عًدد٢ أٚي٦ددو    ، ّات اٱيددا٤اتتؾددٜٛز١ٜاي ٚياتٗدداايت ًٝٝٝدد١، 

َددٔ املددذنزات، إّ جض دددت ٖددذٙ ايًادد١     ٕٚ "نددٛا ٝط  ددرلٚت" ْٛعدداً ايددذٜٔ ٜعددد  

، يّفش املتًكٞ ٫ َعك٫ًٛ ايها ٛص١ٝ افطزاّ أعُاقٗا ٚغُٛفٗا، فكد َت عاملًا

 ع٢ً ايت ًؿ َٓ٘.

 

*** 
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 1كابىس 

 

حُٝٓا  ًع ف٤ٛ ايفاز، نإ نٌ َٓا ٜت ٌَ اٯخدز  دٖغد١: نٝدف  كٝٓدا     

 أحٝا٤؟ نٝف جنْٛا َٔ تًو اي١ًًٝ...

ايكذا٥ف ٚاملتفازات ٚايؾٛارٜا تزن  فٝٗا حٍٛ  فكد ققٝٓا ي١ًٝ ناْت

 ٝتٓا ن ٕ عٛاَدٌ ايطبٝعد١ قدد أؽدٝبت  داجلٕٓٛ... ٚناْدت ا٫ْفادارات نثٝفد١         

 نُا يف فًِٝ حز ٞ ص٤ٞ يهثز٠ َباياات٘...

  ْهٔ قد ؽخْٛا جٝدًا َٔ "عدّ َْٛٓا" حل ايذْا قزارًا صزٜعًا: إخزاج 

قددا٥ل َددٔ ايددزن  اشلضددترلٟ  ددل  ا٭ فدداٍ ٚايعاددا٥ش َددٔ ايبٝددت ٚخدد٬ٍ عغددز د 

غزف ايبٝت جلُع حٛا٥ج صٝتبٝ ٔ يٓا حتُدًا فُٝدا  عدد أْٗدا غدرل فدزٚر١ٜ. ناْدت        

)ايكافًدد١( تٗددبط صددًِ ايبٝددت إ  ابدٜكدد١ َٚٓٗددا إ  صددٝارتٞ ايعتٝكدد١... ٚنددإ        

سجاجٗا ا٭َاَٞ َثكٛ ًا  زؽاؽ١ عٓد َٛفع رأظ ايضا٥ل أٟ عٓد َٛفع رأصٞ 

َٚتُاصهًا يف َهاْد٘. حتض ضدت رأصدٞ ٚفزحدت حدل       ٚايشجاج اخلًفٞ فّطًُا

ٚجدتددد٘ يف َهاْددد٘ دٕٚ أٟ نكدددش إفدددايف. َٓظدددز ايزؽددداـ يف ايشجددداج ساد َدددٔ 

جْٓٛٓا يتٗزٜش ايؾداار جددًا ٚايهبدار جددًا، ند ٕ ٭ؽدٛات املتفادزات َفعد٫ٛ         

غاَقًا نامل درات... ن ْٗدا تطًدل يف ا٭عُدام  اقد١ صدزٜ ١ خمتشْد١ ٚتًادِ يف        

 املٓطل ايَٝٛٞ ٚايعكٌ ايعادٟ املتداٍٚ... ايٛقت ّات٘ ؽٛت

ٜبدٚ أْٓا أغًكٓدا أ دٛاب ايضدٝار٠ عًٝٓدا  عٓدف، فكدد تضداقط ايشجداج احملّطدِ          

ايذٟ نإ َتُاصهًا رغِ عزٚخ٘، ٚصكط فٛقٓا قطعًا  ٝقا٤ ؽارل٠ ندايثًج  

 ايغزٜز...

ندإ خدٛيف ايٛحٝددد َدٔ إٔ تكددز ر صدٝارتٞ ايعتٝكد١ ممارصدد١ إحدد٣ أ٫عٝبٗددا       

ِ   را ايغارن ٚتقزب ايّٝٛ عٔ ايعٌُ. نإ قًل ٜقزب نطبٌ ن ٕ تعتؾ

ٛ َد١          إفزٜكٞ جمٓدٕٛ ٚأْدا أدٜدز َفتداط )ايهْٛتاندت(.. حتزندت ايضدٝار٠. ناملٓ

َآا ٝضدددًٝا نٓدددت أقٛدٖدددا، ٚيف ّٖدددين خدددا ز ٚاحدددد: ايدددت ً ؿ َدددٔ محٛيتٗدددا  

 ٚايعٛد٠ إ  ايبٝت.دد ا٭قٌ ؽدلًا ع٢ً ايزعش دد ايبغز١ٜ 
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ت  عد  ا٭قدارب، ٚعددت يف ايددرب ْفضدٗا َثدٌ دَٝد١ ر دط         أْشيتِٗ أَاّ  ٝد 

)سَدلنٗا( ٖٚٞ ت٪دٟ دٚرٖا ع٢ً اخلط املزصّٛ يضرلٖا دٚمنا تٛقف )ٚحت٢ يدٛ  

اؽددطدَت  طددزف صددااد٠ أٚ  ضددام ايهزصددٞ، فإْٗددا صددتظٌ تتددا ع حزنتٗددا       

اٯيٝدد١(... ٖددذا َددا حدددا يددٞ حددل َددزرت يددٛاجش املضددًّخل اجلدددد ايهثددز...     

زن، ٚ  أعدددعز  ددد ْين رأٜدددتِٗ، ٚ  تبدددد عًددد٢ ٚجدددِٖٛٗ غدددرل      أتٛقدددف ٚ  أصددد 

ايدٖغ١... نإ َٔ ايٛافك إٔ ايضٝار٠ َؾا ١  شخات َدٔ ايزؽداـ ٚخؾٛؽدًا    

عٓد َٛفع رأصٞ، ٚنإ املدٖػ أْين َاسيت أحٝا ٚأقٛدٖا دٕٚ أٟ تعدبرل عًد٢   

 ايٓار ع٢ً ايضٝار٠، ٖٚدا أْدا أقٛدٖدا يف    ٚجٗٞ، ٚرمبا )ٓٛا أْين َتُّ حل ُأ ًكت

 زٜكددٞ إ  اٯخددز٠... ٚٚحدددٖا ايدددرب إ  اٯخددز٠ صددايه١ ٚآَٓدد١ ٚ دد٬ حددٛاجش...  

 ٖٚهذا   ٜضتٛقفين أحد.

*** 
 

 2 كابىس

 

حتد٢ إعدعار   ددد  حل غادرت صدٝارتٞ ّيدو ايؾدباط، ٚدخًدت إ  ايبٝدت صدامل١       

  أنٔ أدرٟ أْٗا املز٠ ا٭خدرل٠ ايدت صد غادر فٝٗدا  دٝت إ  َدا  عدد أٜداّ         دد آخز 

. ٚأْدين َٓدذ ايًخظد١ ايدت أغًكدت ايبداب خًفدٞ، أغًكتد٘ أٜقدًا  دٝين ٚ دل             ١ًٜٛ..

 ابٝا٠ ٚا٭ٌَ... ٚؽزت صا١ٓٝ نا ٛظ صٝطٍٛ ٜٚطٍٛ..

ٚ دْدا  غد٤ٞ      ٚإْين عدت ٚأخٞ إ  ايبٝت يًٓعش دٚر ايضآا٤... ٚيدٛ عًُٓدا يتش

"يدٛ" يف   َٔ ايطعاّ يف درب ايعٛد٠... ٚيٛ عًُٓا رمبا ملا عددْا... ٚيدٛ.. ٚيدٛ... ٚسرعٓدا    

 حكٍٛ ايٓدّ، فٓبتت ن١ًُ ٜا "يٝت"!...

 

***  
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 3كابىس 

 

  ْهٔ قدد زلعٓدا ايزادٜدٛ  عدد. فكدط حُٝٓدا عددت: تدذنزت أْدين يًُدز٠           

ا٭ٚ  َٓددذ عددٗز غددادرت ايبٝددت دٕٚ إٔ أصددتُع إ  إرعددادات املددذٜع عددزٜف، أٚ    

 أغضٌ ٚجٗٞ ع٢ً ا٭قٌ...

ضددًخٕٛ يتًددٕٛ فٓدددم  ٚحددل أْؾددت إيٝدد٘، نددإ ا٭ٚإ قددد فددات. نددإ امل  

إٕ" املٛاجدد٘ يبٝتٓددا ايؾددارل ايعتٝددل ٚايددذٟ ٜطددٌ فددٛم أعًدد٢  ٛا كٓددا          ٟ"ٖٛيٝدددا

)ايثاي (. نُا ٜغزف جبٌ َٔ اٱزلٓدت ٚابدٜدد فدٛم ندٛ  يفد٬ط َضدا  يف       

 قعز ايٛادٟ...

 عدٖا فكط اصتٝكظت ٚأدرندت أْدين ند عشٍ فهدّٛ  اٱقاَد١ اجلدلٜد١       

ّكدداٍ ٭ ًددش َ٪ْٚدد١ َددٔ ايطعدداّ. ٫ جددٛاب.  ٚصددط صدداح١ َعزندد١!... فاتؾددًت  ايب 

تًفٓددت يدددنانل ابددٞ نًددٗا. ٫ أحددد ٜددزد. تًفٓددت يًاددرلإ، فددزد  ا ددِٓٗ أَددل  

 .َدٖٛعًا، أٜٔ تعٝغل؟ أ٫ تعزفل َا ٜدٚر حٛيو؟ ..

*** 

  4كابىس 

 

 أٜٔ أعٝػ؟

ٟح صد٬ط ٫ٚ       رد ْٞ ص٪اي٘ إ  ٚاقع َزٚن، أعدٝػ يف صداح١ حدزب ٫ٚ أًَدو أ

اٍ أٟ عدد٤ٞ غددرل ٖددذا ايٓخٝددٌ ايددزان  عًدد٢ ايددٛرم  ددل أؽددا عٞ     أتكددٔ اصددتعُ

تارنددًا صددطٛرٙ املزبفدد١ نآنددار دَددا٤ جددزٜك ٜشحددف فددٛم حكددٌ َددشرٚن  ددايكطٔ   

 ا٭ ٝ ...

 .أٜٔ أعٝػ؟ ..

ٜبددددٚ أْدددين أصدددهٔ  ٝتدددًا َدددٔ ايغدددعز ) هضدددز ايغدددل(. ٚصدددادتٞ فغددد٠ٛ  

حكددٍٛ   ا٭صدا رل، ٚغطددا٥ٞ جمًددات فًضددف١ٝ. ٚندٌ نددٛراتٞ ٚقدت٬ٟ حتدددا يف    

 ا٭جبد١ٜ ٚقذا٥ف ايًا١...  
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 أٜٔ تعٝغل؟

ٚح٣ اْفاددار... ٚعددعزت  ددٛخش٠: ملدداّا   أتعًددِ املكاتًدد١  ايضدد٬ط   ٫  ددايكًِ دددد ٚد

َٔ أجٌ َدا أ٩َدٔ  د٘...؟ ندِ ٖدٛ خافدت ؽدٛت ؽدزٜز قًُدٞ عًد٢ ايدٛرم            دد ٚحدٙ 

ٚ ٟ ؽٛت اْفادار َدا... ٚقدزرت: إٔ ايٛقدت يدٝط ٚقتدًا يتكزٜدع ايدذات عًد٢           حل ٜد

د٠ ا٭د ا٤ ايذٜٔ ٜكعٕٛ يف أسَد١ فدُرل نًُدا عدش قتداٍ ٜٚغدعزٕٚ  د٬ جدد٣ٚ         عا

ايكًددِ... املٗددِ إٔ أعددٝػ، فابٝددا٠ ٖددٞ ٚحدددٖا ايقددُإ يتؾددًٝك أٟ خطددد  إّا         

اقتٓعت فُٝا  عد أْين ع٢ً خطد ... ٚايٛقدت يدٝط ٚقدت َزاجعد١ ّاتٝد١ أٚ حدٛارات        

املًُٛظ حايٝدًا ٚإٔ   فًضف١ٝ. ناْت ا٫ْفاارات تت٬حل، ٚقز رت إٔ أٚاج٘ ايٛاقع

 أحدد َٛقعٞ َٔ صاح١ ابزب  طزٜك١ )عضهز١ٜ(، ٚإحؾا١ٝ٥!...

*** 

  5كابىس 

 

٫ صدد٬ط يف ايبٝددت عًدد٢ اٱ دد٬م. حتدد٢     دددد  1ٚجًضددت أنتددش عًدد٢ ٚرقدد١:    

صدهانل املطدبا يٝضددت حداد٠ إّٕ ٫ جمداٍ يًبخدد  يف ايكتداٍ إ٫ عًد٢  زٜكدد١       

 .ايٞ!(.غاْدٟ! )٬َحظ١: ٖذٙ يٝضت  طاق١ دع٠ٛ ٫غتٝ

يٝط يف ايبٝت ص٣ٛ  ّفا١ٜ حزٜل ٚاحد٠ ؽارل٠. يثت عٓٗا ٚٚجدتٗا يف دد  2

املهتب١. ٫حظت أْٗا أؽاز مما نٓت أقدر، ٚأْٗا ٫ تؾدًك ٭نثدز َدٔ إ فدا٤     

 صٝاار٠!...

خمدددشٕٚ ايطعددداّ ٜهفدددٞ خلُضددد١ أٜددداّ. ٖدددذا إّا أنًٓدددا عًددد٢  زٜكددد١   ددددد  3

 ايٓخٌ!...

ٞ  غًدٞ املدا٤ املًدٛا قبدٌ عدز ٘...      املا٤ اخلاـ  ايغزب َكطٛن، أدد  4 ٟ إٔ عً

 عزس عدّ اْكطان ايااس ٱععاٍ ايٓار!...

يف ايبٝت سلعتإ عا٤ت ايؾدف إٔ تهٕٛ إحداُٖا صٛدا٤. أٟ يف حاٍ دد  5

ٞح إٔ أصتعل  ق٤ٛ ايؾٛارٜا ٚايكذا٥ف!...  اْكطان ايهٗز ا٤ صٝهٕٛ عً

 أْا خا٥ف١.دد  6

 أْا خا٥ف١ جدًا.دد  7
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إ  قطدددع ؽدددارل٠ ؽدددارل٠، ندددِ عددددت أتضددد٢ًّ عدددٔ ؽدددٛت     َٚشقدددت ايٛرقددد١

ايزؽاـ مبخاٚي١ إعادتٗدا نُدا ناْدت قبدٌ إٔ أَشقٗدا... حزفدًا يؾدل اٯخدز...         

ناْدددت فاٚيددد١ ؽدددعب١ جددددًا، نُخاٚيددد١ إحٝدددا٤ ع٬قددد١ أعدددبعٓاٖا متشٜكدددًا...       

 .نُخاٚي١ إعاد٠ ايفزط إ  قًش يف )غغا٤ َٔ ْباٍ( ..

زب ٚأدافع عدٔ جضددٟ  دت٠ٚ٬    فخهت َٔ ْفضٞ. ٖا أْا أصهٔ صاح١ ح

 أععار املتٓل نُا يٛ نإ تعٜٛذتٞ!...

*** 

 6كابىس 

 

 ٖدأ ايزؽاـ ق٬ًًٝ...

اقذل ددت َددٔ ايٓافددذ٠... نددذيو فعًددت ا٭ّ ايددت تكطددٔ يف ايدددٚر ايثايدد  َددٔ    

ايبٓا٤ املكا ٌ يبٝت. ٚندإ ايبّكداٍ ايعادٛس ٜقدع شلدا  عد  أرغفد١ اخلبدش يف صد١ًّ          

ٖددٞ خًددف خغددش ايٓافددذ٠ ٚأديددت إيٝدد٘  اببددٌ دٕٚ إٔ َز ٛ دد١ يبددٌ ٚقددد ٚقفددت 

 يزج حت٢ ٜدٖا... أَا ٖٛ فكد احت٢ُ مبدخٌ ايبٓا٤.

ندددإ اشلدددد٤ٚ عدددا٬ًَ، ٚيٝ ًدددت إٔ املكددداتًل ٜاضدددًٕٛ ٚجدددِٖٛٗ ٜٚددددلدٕٚ      

 املااَز ٚأَارظ ايغ٤ٞ ّات٘...دد أصًختِٗ... ٚقزرت إٔ أْادٟ ايبكاٍ 

بدٌ  دبط٤ عددٜد. ٚقدزرت: ٫ دد إٔ      ٚ دأت ايضدٝد٠ تزفدع ايضد١ً املز ٛ د١  اب    

ٜدٜٗا تزتعدإ اٯٕ!... ٚيهٔ ايض١ًّ ناْت تزتفع  اصدتُزار ٚندإ حبًدٗا دقٝكدًا     

حتدد٢  دددت َثددٌ صدد١ً تؾددعد يف ايفقددا٤  ددٛ اخلددا٥فل، حاًَدد١ رغٝددف ايضدد٬ّ...  

٫حظت إٔ عٕٝٛ  ك١ٝ اجلرلإ امل تب٦ل خًف ايٓٛافذ ناْت أٜقدًا تتدا ع  درلإ    

قدا٤، ٚأحضضدت إٔ قًٛ ٓدا مجٝعدًا َثدٌ قًدش ٚاحدد ٜؾدًٞ َددٔ         صد١ً اخلبدش يف ايف  

أجًددٗا.. ندد ٕ ايضدد١ًّ ؽددارت  فدد٬ً..  فددٌ احملبدد١ ٚا٭َددإ ٚايتٛاؽددٌ َددع عددا         

 ايبضطا٤..

ٚ)ًدت ايضد١ً تعًدٛ حتد٢ ٚؽددًت إ  حددٚد ايطدا ل ايثداْٞ، ٚايؾدُت املتددٛتز         

 َاساٍ ٜضٛد...

 ٚفا ٠ اْطًكت رؽاؽ١.

ّ عداٖدْا ايضد١ً تٗدٟٛ يف ايفدزال َثدٌ رجدٌ       ٫ أدرٟ ٌٖ زلعٓا ؽدٛتٗا أ٫ًٚ أ 

 صكط َٔ ايغزف١.
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ٍٳ َا حدا: ٖٓايو قٓاـ َا أ ًدل رؽاؽد١    ٚفُٗٓا مجٝعًا  َٛق١  زٍم َديٛ

 ع٢ً اببٌ ايزفٝع.

يكد عزا َٗارتد٘ أَداّ أٖدٌ ابدٞ مجٝعدًا. يكدد قداٍ يٓدا مجٝعدًا: إْدين قدادر            

ِّٟ ٖددف َُٗدا ندإ دقٝكدًا ٚ د٬ًٝ. قًدٛ هِ نًد        ٗا حتدت َزَداٟ.   ع٢ً إؽا ١ أ

ٛ ب داخددٌ  ٪ دد٪       عددزاٜٝٓهِ نًددٗا أصددتطٝع إٔ أنكبٗددا عددزٜاًْا. أصددتطٝع إٔ أؽدد

ٛ ب رؽاؽددت إ  أٟ جددش٤ يًددٛ يددٞ َددٔ        عٝددْٛهِ دٕٚ خطدد . أصددتطٝع إٔ أؽدد

 أجضادنِ.

ٗ ددد       ٚحددل ٖددٛت ايضدد١ًّ، عددعزت  دد ٕ ابددٞ نًدد٘ حتددٍٛ إ  قًددش ٚاحددد ٜتٓ

َ  امل تبد٧ يف َهدإ َدا     اؾ١. ٚأدرنٓا أْٓدا مجٝعدًا صدآا٤ ّيدو ايادٍٛ ايادا      

ٚايذٟ ٜتخهِ  دٚرتٓا ايدَٜٛد١ ٚايعكًٝد١ ٚايٓفضد١ٝ ،دزد أْد٘ كًدو  ٓدقٝد١ ّات        

َٓظددار تدددر ب عًٝٗددا  عدد  ايٛقددت... ٚيتددذٖش إ  اجلخددِٝ نددٌ ايضدداعات ايددت     

 ققٝٓاٖا يف اجلاَعات ٚامل تدلات يٓتعًِ!...

 ٚحددل صددكطت ايضدد١ً، صددكطت آَايٓددا َعٗددا ٚتهَٛددت عًدد٢ ايزؽددٝف جثدد١  

حتتقددز. حددل صددكطت ايضدد١ً، حشْ ددا نُددا يددٛ إٔ  فدد٬ً صددكط َددٔ عًدد٢ د٫ٚب    

 َد١ٜٓ امل٬ٖٞ ٚاْطف ت ا٭فٛا٤ ٚايقخهات نًٗا دفع١ ٚاحد٠...

نإ ٚافخًا أْٓدا فُٗٓدا مجٝعدًا رصداي١ ايكٓ داـ. َٚدٔ صداعتٗا أغًدلٳ خغدش          

 ْٛافذ ابٞ نًٗا  إحهاّ.. ٚ  تفتك!...

 ٚداعًا أٜتٗا ايغُط! 

***  

 7كابىس 

 

ايزؽاؽ١ ايت اْطًكت َٔ َهإ َا يتكطع حبدٌ صد١ً اخلبدش ناْدت تعدين      

 بضددا ١ أْٓددا صددآا٤ متاَددًا. إٕ اشلددزب َددٔ صدداح١ ابددزب أفددخ٢ َضددتخ٬ًٝ،         

 ٚابؾٍٛ حت٢ ع٢ً رغٝف خبش أفخ٢  ُٛحًا َباياًا فٝ٘!

 خط٠ٛ ٚاحد٠ إ  ايغارن ٜٚؾٝبٓا َا أؽاب أرغف١ اخلبش...

رٙ َداد٠ قا ًد١ يً دزم  ايزؽداـ ٚايهضدز      ٚٚجدتين أفهز جبضددٟ  اعتبدا  

ٚابددزم ٚايتُشٜددل، ٫ٚ أدرٟ ملدداّا تددذنزت اٱع٬ْددات عددٔ ايضدداعات ايددت ٖددٞ   
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)فد املا٤ ٚايهضز(، ٚععزت  ايارل٠ َٓٗا... ٚأصفت ٭ٕ اجلضد ايبغزٟ ٖدػ،  

ٚابٝا٠ ٫ كهدٔ إٔ تتهدزر... إْٗدا اخلضدار٠ ايٛحٝدد٠ ايدت ٜضدتخٌٝ تعٜٛقدٗا!         

غدٝ ٛخ١ ٖدٞ اجلٓداس٠ ايٛحٝدد٠ ايدت كغدٞ فٝٗدا ايفكٝدد عًد٢          تذنزت قد٫ًٛ: "اي 

قدَٝ٘" ٚععزت  غ١ٝٗ يًغٝ ٛخ١، ٚيًٝت ْفضٞ ٚأؽدقا٥ٞ ٚقد ا ٝ   عدعزْا  

ٚباٚسْدا ايضددبعل ٚ ددٔ ْدزٟٚ ّنزٜددات ٖددذٙ ا٭ٜدداّ املدز ٠... نددِ ٖددٛ َفاددع إٔ    

 تؾرل ايغٝ ٛخ١  ُٛحًا!...

ـ ًٜادٞ ايًاد١... ن ْد٘    أخٞ ٚأْا،   ْتبادٍ أٟ حٛار... ن ٕ ؽٛت ايزؽدا 

خيًل جدارًا عاس٫ً، أٚ أْ٘ ٜشٜد َٔ ٚعدٞ اٱْضدإ  فزدٜتد٘ ٚعشيتد٘ حٝد  ٜضدكط       

ٌّ يف  ٦زٙ اخلاؽ١...  ن

***  
 

 8كابىس 

 

 صكطت يف  ٦زٟ إ  ايداخٌ حٝ  ايهٛا ٝط... اْفتك ايباب...

دخددٌ ؽدددٜكٞ  كاَتدد٘ املغدددٚد٠ نضددِٗ إفزٜكددٞ. أردت إٔ أقددٍٛ يدد٘ إْددين        

ِٳ َدا أٚد          أفتكدٙ ٚيهٓ ٗأد ين   أفدتك فُدٞ ٚ  ٜؾددر عدين أٟ ؽدٛت َٚدع ّيدو فا

ٞ  دٕٚ إٔ ٜكٍٛ ع٦ًٝا: ٚأْا أفتكدى ٚأحبو...  قٛي٘ ٚرد عً

قطددددددددددددددع ايشجدددددددددددددداج    نإ جضدٙ َاّط٢  ايدّ، ٚيف ؽدرٙ ايعارٟ  ع 

املهضز... ٚنإ جضددٟ أٜقدًا قدد  ددأ ٜٓدشف َدٔ َضداَات٘ نًدٗا. ٫ أدرٟ إّا         

٦ٝد٘ فزحد١ ٫ تؾددم... نٓدت قدد ْادٜتد٘: تعداٍ أُٜٓدا         نإ ٜ٪ملين أّ ٫. نإ جم

 نٓت.. تعاٍ نٝفُا نٓت... 

ٖٚددا ٖددٛ قددد جددا٤. فددُُت٘ إ  ؽدددرٟ فاْازصددت قطددع ايشجدداج املهض ددز يف 

 ؽدرٟ أٜقًا ٚععزت أْٓا ايتخُٓا ٚتٛاؽًٓا...

ٚ ٣ اْفاددار... ٚمتددشم ايهددا ٛظ... يكددد قددذف  ددٞ ا٫ْفاددار إ  ا٭را،  نددِ د

 ، ٚأْشف َٔ ايداخٌ فكط!...ٚنٓت خا٥ف١ ٚٚحٝد٠

 

***  
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 9كابىس 

 

 قزرت إٔ أحارب ايهٛا ٝط  ايعٌُ.

 يهٔ ايازٚب نإ قد  دأ ٜزَٞ  عبا٤ت٘ ايزَاد١ٜ فٛم جزاط ابٞ.

تًؾؾددت َددٔ ايٓافددذ٠. ايضدد١ًّ َددا تددشاٍ يف َهاْٗددا عًدد٢ ا٭را ناثدد١  دد٬  

تهدددٔ  حدددزاى... ٚقطعددد١ ايبخدددز املتبكٝددد١ يدددٞ  عدددد  ٓدددا٤ فٓددددم "اشلٛيٝددددٟ إٕ"    

 نايعاد٠ أفكًا َٔ ابُز٠ اجل١ًُٝ... نإ ٖٓايو دخإ ٜعًٛ عٓد ا٭فل ٜٚاطٝ٘...

*** 

 12كابىس 

 

 ٖدأ ايزؽاـ ق٬ًًٝ...

ٞ  أْددين أزلددع        ٜبددل إ٫ ايًٝددٌ ٚايؾددُت... ؽددُت غدداَ  َتددٛتز... خٝددٌ إيدد

أؽددٛاتًا خافتدد١... أؽددٛات اصددتاان١... )ٓٓددتين ٚاُٖدد١، نددِ تددذنزت دنددإ  ددا٥ع      

ا٭يٝف١ ا،اٚر يٓا... يعٌ ؽاحبٗا ٜعٌُ قٓ اؽًا َث٬ً، ٖٚٛ َغداٍٛ عدٔ   ابٝٛاْات 

 .رعاٜتٗا ٚإ عاَٗا  ؾٓع ايدَار )أّ تزاٙ ٫ ٜضتطٝع ايٛؽٍٛ إيٝٗا؟(.

ٚيًٝتٗددا داخددٌ أقفاؽددٗا... تغددِ را٥خدد١ ايبددارٚد ٚايٓددار، ٚتًددتكط نٗددارب      

أٜددٔ اخلطددز... يهٓٗددا عدداجش٠ عددٔ اشلددزب، ٚعدداجش٠ عددٔ ايدددفان عددٔ ْفضددٗا...         

 .ؽاحبٗا ايذٟ اعتاؼ َٔ ا٫بار  ٗا ٚ بٝعٗا ٚعزا٥ٗا؟.

ٚملدداّا ٜاٝددش عٓٗددا َددع    .أ  ٜضددآٗا  اصددِ تدد َل ايعددٝػ )ايهددزِٜ( شلددا؟ ..   

أٜددٔ ؽدداحش دنددإ ابٝٛاْددات     .غٝدداب ايش ددا٥ٔ ٚايؾددفكات ٚقدددّٚ اخلطددز؟ ..    

 ٖزب؟ا٭يٝف١؟ تزاٙ ملًِ نزٚت٘ ايت مجعٗا َٔ  ٝعٗا ٖٚزب  ٗا إ  أٚرٚ ا َع َٔ 

)أتذنزٙ يف ٚجٗ٘ قضد٠ٛ ٫ خيفٝٗدا تٗذٜبد٘ ايدلٚتٛندٛيٞ َدع ايش دا٥ٔ. َدز٠        

رافكت س١ًَٝ إ  دناْ٘. ناْدت تزغدش يف عدزا٤ قدط صدٝاَٞ تعدزف َٛاؽدفات٘        

جٝدًا: أسرم ايعٝٓل.  ين ا٭ّْل. أ ٝ  اجلضد.  ين ايذٌٜ. ٚعبثًا حاٚيت إقٓاعٗدا  
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 تبٓ ٞ قط. ناْت َا تشاٍ تعغدل    ْٗا ياج١ إ  إجناب  فٌ  د٫ً َٔ اشلزب إ 

ؽدٜكٗا املتشٚج ايذٟ ئ ٜطًّل أّ أ٫ٚدٙ ٚئ ٜتشٚجٗدا. ندإ ٜاددم عًٝٗدا ايٓكدٛد      

نتعدددٜٛ  )عطدددٌ ٚفدددزر( عدددٔ عدددبا ٗا املٗددددٚر، ٚناْدددت فُٝدددا ٜبددددٚ رافددد١ٝ  

 ايؾدفك١ َددع حبٝبٗدا ايثددزٟ، ٚقدد قددزرت تتددٜٛج قؾد١ ابددش  تبٓ دٞ قددط، َددا داّ      

 إجنا ٘ غرل ممهٔ!...

ٚايكدادَل َدٔ اخلدارج ٱمتداّ     دد إ  ايدنإ... اجلش٤ اخلاـ  اياز ا٤ دخًٓا 

ْظٝددف ٚمجٝددٌ َٚزتددش ن ْددو يف دنددإ صٜٛضددزٟ، ٚفٝدد٘ نددٌ       دددد ؽددفكاتِٗ 

٬َٖددٞ عؾددزْا ا٫صددت٬ٗنٞ نُددا يف عددارن ابُددزا٤ ٚ زٜددل املطددار ٚؽدداي١       

 ايذلاْشٜت ٚايزٚع١ ٚايهاسٜٓٛ َث٬ً... 

عؾددزٟ املفددزٚؼ ) ايضددتًٝٓط   ٚقفددت ؽدددٜكت يف ٖددذا ايكضددِ ايٓظٝددف اي    

صتٌٝ( ٚ)املٛنٝت( أَا أْا، فتااٚست أصٛار ايدنإ )ايضدٝاح١ٝ( إ  ايدداخٌ...   

ا دٔ  ددد  ٚنإ ؽٛت ؽدٜكت ٜتٓا٢ٖ إيٞ ٖٚٞ تعدزا  ًبٗدا: أرٜدد قطدًا صدٝاًَٝا      

أسرم ايعٝٓل أصدٛد ايغدار ل  دين ايدذْش أ دٝ  اجلضدد... ٚندإ ؽداحش         دد ع١ًٝ 

ٛجددٛد٠... ٚا٭صددعار َتٗدداٚد٠... ص حقددز يددو ن٬ندد١  ايدددنإ ٜددزد: نددٌ  ًباتددو َ

قطط يتارٜٔ َٓٗا  ٓفضو... قايت: اتزى اختٝار ايكطط يذٚقو... ٚرٕ اشلاتف... 

ؽفك١ حٍٛ ن٬ب يًؾدٝد ٚنٓدت أتضدًٌ إ  َدا ٚرا٤ ايضدٛر      دد ٚاْغاٌ يف حٛار 

 ايدٜهٛر ايذٟ ياش حكٝك١ ٚفع  قاعت٘...

حادداّ ٚا٭عددهاٍ َزؽٛؽدد١   خًددف ايضددٛر، ناْددت ا٭قفدداـ خمتًفدد١ ا٭   

َٚت٬ؽك١ نُا يف َكدا ز ايفكدزا٤... ايغدُط ٫ تطاشلدا ٫ٚ ايزٜداط ٫ٚ ايٓدد٣ ٫ٚ       

ايضدُا٤ ايشرقدا٤... ٚداخدٌ ا٭قفداـ ناْدت ٖٓداى جمُٛعد١ نا٥ٓدات حٝد١ تغددب٘          

ايبغددز يف تٓٛعٗددا: ندد٬ب خمتًفدد١ ا٭ْددٛان...  ددٛدٍ ٚندداْٝػ ٚندد٬ب ؽددٝد...      

ْدددش  ٝقدددا٤ محدددز ايعٝدددٕٛ... أراْدددش رَادٜددد١   قطدددط رَادٜددد١ ٚ ًدٜددد١ ٚعدددا١َٝ... أرا 

ٚصٛدا٤... ف٦زإ  ٝ . ف٦زإ ١ًَْٛ... أزلاى ١ًَْٛ ؽارل٠ تضبك يف "ا٭نٛارّٜٛ" 

املقدد٤ٞ ن ْٗددا فزاعددات َا٥ٝدد١... عؾددافرل َهضددٛر٠ اخلددا ز ٚاجلٓدداط...  ًبددٌ      

ٚحضددٕٛ ٚ باددا٤ ٚغرلٖددا... حٝٛاْددات َددٔ خمتًددف ا٭يددٛإ ٚا٭عددهاٍ ٚا٭َشجدد١      

ٚايضأ، ٚايب٪ظ... ناْت َتعب١، ف٬ ايكطط مت٤ٛ متاَدًا ٫ٚ   جيُعٗا ايكفؿ،

ايه٬ب تعٟٛ جٝددًا ٫ٚ ايعؾدافرل تادين... ٚتضدا٤يت: تدزاٙ ٜقدع دٚا٤ خمدد رًا يف        

أٚع١ٝ املا٤ اخلاؽ١  ٗا؟ أّ أْ٘ ٫ ٜطعُٗدا مبدا فٝد٘ ايهفاٜد١ يتهدٕٛ قٜٛد١ فتثدٛر        

 .يغارٟ؟ ..ٚتقزب رأصٗا  ايكفؿ ٚتع  ٜد ايضاإ ٚايش ٕٛ، ايبا٥ع ٚا
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ناْت عٝٓاٟ قدد أيفتدا ايظًُد١ ايٓضدب١ٝ  ايدداخٌ، ٚرغدِ َٛصدٝك٢ اجلدرلى         

ايعايٝدد١ ايددت حددزـ ؽدداحش ايدددنإ عًدد٢ ٚفددعٗا يف )اجلٓدداط ايضٝاصددٞ( َددٔ     

دناْدد٘، فكددد اصددتطعت إٔ أزلددع ايؾددٛت املٛحددد ابددشٜٔ يغددعش ابٝٛاْددات         

٢ ٚاجلزحد٢  ا٭يٝف١ يف ا٭قفاـ... نإ ٜغدب٘ ؽدٛتًا قادَدًا َدٔ َظداٖز٠ يًُزفد      

ٚاملتعددبل، يهٓدد٘ ؽددٛت تٗدٜدددٟ عددزظ ايٛعٝددد... نددإ َددٔ ايٛافددك إٔ ايبددا٥ع  

ٜطعُٗا مبا فٝ٘ ايهفاٜد١ يتبكد٢ عًد٢ قٝدد ابٝدا٠ فكدط، ندٞ ٜظدٌ قدادرًا عًد٢           

 ٝعٗا، ٜضكٝٗا َٝاًٖا ْؾدف ًَٛند١، ٚخيزجٗدا إ  ايٓدٛر حُٝٓدا تهداد حتتقدز،        

ُ ٘ ايٛحٝدد إ كا٩ٖدا حٝ د١ ندٞ ٫ متدٛت ٚخيضدز با       رتد٘.. ٚيهدٔ، أٜد١ حٝدا٠؟     ٖٚ

ٖذا َٛفٛن آخز ٫ ُٜٗ٘. ع٬قتٗا َدع ايغدُط ٚاياا دات ٚايبخدار ٚايًٝدٌ ٚايكُدز       

 ٚأفزاط املٛاصِ ٚابز١ٜ، نٌ ٖذٙ أَٛر ٫ تعٓٝ٘ َطًكًا...

ٚفادد ٠ ٚجدتدد٘ خًفددٞ. جددا٤ يٝخُددٌ يؾدددٜكت ابٝددٛإ املطًددٛب. فددتك أحددد     

فدٝل َدع صدبع١ قطدط     ا٭قفاـ. أخدزج َٓٗدا قطدًا حغدز حغدزًا يف جمداٍ حٝدٟٛ        

أخددز٣ َددٔ ْٛعدد٘. ٫حظددت إٔ  عقددٗا جددزٜك، ٚيعًددٗا يف غُددز٠ فددٝكٗا  ضددآٗا      

ٚ ٪صددٗا ٚصدد٤ٛ ٚفددعٗا، تكتتددٌ فُٝددا  ٝٓٗددا، ٜٚعدد    عقددٗا  عقددًا، ٚؽددداحش          

ايدددنإ ٜزحددش دٚمنددا عددو  ٗددذٙ ايظدداٖز٠ حٝدد  ٜعدد  ايب٪صددا٤ نددٌ َددِٓٗ           

 ايعدٚ ابكٝكٞ...ؽاحب٘،  د٫ً َٔ إٔ ٜٗاُٛا مجٝعًا عًٝ٘ ٖٛ َز٠ ٚاحد٠... ٖٛ 

أخزج ايكط َٔ ايكفؿ ٚأغًك٘  عٓا١ٜ. ايتكت ْظزتٓا، نإ َٔ ايٛافك أْد٘  

فٗددِ أْددين أفٗددِ َددا ٜدددٚر ٚإٔ ّيددو   ٜعابدد٘ أ دددًا، قدداٍ  ؾددًف: ممٓددٛن دخددٍٛ     

 ايش ا٥ٔ إ  امل شٕ!

 .قًت: يضت س ١ْٛ. أْا َٔ )ايفزٜل اٯخز( ..

١ًٝٗ  َُٗٛٗدا ايغ ؾد١ٝ عدٔ    ٚمتت ايؾفك١  ل رفٝكت املدحٛر٠ عا فًٝا املت

ٚ دٖدا ايبدا٥ع  اصدِ  بٝدش       حكٝك١ َا ٜدٚر... ٚدفعت مثٔ ايكط، ٚخزجت  عدد إٔ س

 ٝطددزٟ َددٔ املفددزٚا إٔ تددذٖش إيٝدد٘ فددٛرًا يتًكددٝك ايكددط ٚقددؿ أ)ددافزٙ!... ايبددا٥ع 

أ٫ًٚ. نددِ ايبٝطددزٟ. ٚرمبددا  عدددٙ ايؾددٝديٞ. ٚ عدددٙ ٫ أدرٟ َدداّا َددٔ حًكدد١ َافٝددا       

ٗ ددد     املٓددتفعل.. ٚحددل خزجدد   ت ؽدددٜكت  ددايكط ٫حظددت إٔ )راعددٞ( ايدددنإ تٓ

ايؾددعدا٤. نددإ صددعٝدًا ن٬ؽدد٘ َددٔ فددِ إفددايف جيددش إ عاَدد٘.   أعددعز   ٜدد١     

عا ف١ تز ط  ل ؽاحش ايددنإ ٚعدعب٘ َدٔ ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١... إْد٘ خيزجٗدا        

َددٔ أقفاؽددٗا ٜٚعٝدددٖا إيٝٗددا دٕٚ إٔ ٜددزف يدد٘ قًددش!... ٚحتدد٢ يف ايضددإٛ، مثدد١      

تٓغدد   ددل ايضدداإ ٚصدداٝٓ٘ )ٚن٬ُٖددا َددٔ  بكدد١ َضددخٛق١          ع٬قدد١ إْضددا١ْٝ  
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ٚاحددد٠(، أَددا ؽدداحش ايدددنإ، فًددِ أبددظ إٔ  ٝٓدد٘ ٚ ددل "رعٝتدد٘" ملضدد١ حٓددإ      

 ٚاحد٠... ٫ جضز  ُٝٓٗا غرل املؾاحل...

ٖٚددٛ قددادر عًدد٢ تزٜٚقددٗا مجٝعددًا، خاْعٗددا ٚعزصددٗا،  ددايتاٜٛع ٚايضددأ         

قا٥ُدد١ يف ٚجدد٘  اٝاْدد٘ ٫ٚ  ٚاٱ٫ٍّ ٚعددزٚس ايعددٝػ ايددزد٤ٟ يٝدد  ٫ تكددّٛ شلددا    

 َبا٫ت٘... 

ّٖٚبٓا إ  عٝاد٠ ايطبٝدش ايبٝطدزٟ ٚناْدت ف ُد١ ْٚظٝفد١ ٚخاؽد١  طبكد١        

ايكطط املزف١ٗ... ٫ٚ أدرٟ ملاّا تذنزت َغٗد اَدزأ٠ ناْدت تقدع  فًدٗا حتدت      

خ١ُٝ يف عهار ٚقد متضهت  اؾٔ عاز٠ ٖٚٞ تؾز  دٕٚ  بٝدش أٚ َعدل أٚ   

ت َٜٛٗا يهتا ١ حتكٝدل ؽدخفٞ عدٔ جماٖدٌ     قطع١ قطٔ ٚاحد٠... نٓت قد ّٖب

عهددار، ٚعدداٖدت َٜٛٗددا نٝددف ٜٛيددد ا٭ فدداٍ يٝتعُدددٚا  ددايذلاب فددٛرًا... فكددد     

ٚفعت  فًٗا ايذٟ تًكت٘ َٓٗا أرا ابكٌ ٚاَتشج دَ٘  ا٭عٛاى، نِ أَضدهت  

ياز ٚقطعت  ٘ حبدٌ اخلد٬ـ،  ُٝٓدا ٚقفدت أْدا َذٖٛيد١ أَداّ ٚجٗٗدا املتاًدد          

 ايؾ ز٠ ايت نٓت قدد حتادزت قز ٗدا!.. ٚدخًٓدا  دايكط      ايؾاَد ايغبٝ٘ متاًَا 

إ  عٝدداد٠ ايطبٝددش. ٚمبضدداعد٠ املُزفدد١ ٚؽدددٜكت مت اٱَضدداى  ددايكط ٚقددؿ      

أ)افزٙ، ٚندإ ٖدٛ ٜؾدز  مبدا تبكد٢ يد٘ َدٔ قد٠ٛ َٓافد٬ً يٲ كدا٤ عًد٢ صد٬ح٘             

 ايطبٝعٞ  ُٝٓا ا،ٍٗٛ يٝط  ٘ َٔ نٌ جاْش...

 ددإ ز٠ غزصددٗا يف ف ددد ايكددط،    ٚ عددد عًُٝدد١ قددؿ ا٭)ددافز، جددا٤ ايطبٝددش     

ٚتذنزت أْا  ًٗع إٔ  فٌ ايف٬حد١ ايعهارٜد١ قدد ٜهدٕٛ قدد َدات اٯٕ ٭ْد٘          

جيد َٔ ًٜكخ٘... ٚ عد ّيو قزر ايطبٝش إٔ َٔ ايقزٚرٟ إعطدا٤ ايكطد١ جزعدات    

فدد٠ َدٔ ايفدايّٝٛ ندٞ ٫ تبخد  عدٔ قدط متدارظ َعد٘ َدا متدارظ، ٚحتُدٌ،            

 ٌ خطز ع٢ً ؽختٗا ايعشٜش٠!٭ْٗا َاسايت ؽارل٠ ايضٔ!... ٚابُ

ٖٚٓا جٓت رفٝكت. قط١ ٫ قط؟ ناْت تزٜد قطًا ّنزًا. ٚؽاحش ايدنإ 

 اعٗا ا٭  ايكط ع٢ً أْ٘ ّنز ٫ أْث٢. تًكت ايٓب  يشٕ عددٜد نداَزأ٠ أجنبدت    

  فًتٗا ايضا ع١ ٚقد حًف سٚجٗا  ايط٬م يف حاٍ عدّ إجنا ٗا ِيذناز!...

دأت تغتِ ايبا٥ع اياغاؼ  ُٝٓا ايبٝطدزٟ  نِ قبًت َا ٖٛ "َهتٛب عًٝٗا" ٚ 

ٜعطٞ جزعات ايفدايّٝٛ يًكطد١، ندِ  ددأت تغدتِ ايطبٝدش ايبٝطدزٟ حدل  ايبتٗدا          

 املُزف١  ايفاتٛر٠.

***   
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 11كابىس 

 

٫... يضت ٚا١ُٖ... ايؾٛت ايذٟ أزلع٘، ايغبٝ٘  اصتاان١ مجاع١ٝ قدادّ َدٔ   

 دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١ ا،اٚر...

ع  عددد... يهٓٗددا خا٥فدد١ نهدٌ أٖددٌ ٖددذا ابددٞ ايضددآا٤. نددٌ  إْٗدا   بدد 

نددٌ أصددز٠ ٫ تددز٣ أٜددٔ ٖددٛ املضدد٪ٍٚ ابكٝكددٞ عٓٗددا... َٚدداّا     أصددز٠ يف قفؾددٗا..

ايبٝدٛت أقفداـ...    .ٜفعٌ... ٌٖ ٜز٣ ابزا٥ل؟ ٌٖ ٜضُع ؽٛتٗا؟ ٌٖ ٖٚدٌ ٖٚدٌ؟ ..  

ٓايو ٚ ٔ رعٝت٘ ايبضطا٤ َٔ غرل املضًخل... ٌٖ ناْت غًط١ أْٓا ؽدقٓا إٔ ٖ

 .فزقًا  ل اياا ١ ٚايدنإ؟ ..

ٚععزت جبدرإ قفؾٞ تقٝل... تقٝل... ٚ دأت أفدزب رأصدٞ  كقدباْٗا...    

ٚد٣ٚ اْفاددار ٖا٥ددٌ... ٚاْهضددز ايؾددُت املتددٛتز ايزٖٝددش،  ضًضدد١ً رٖٝبدد١ َددٔ        

 ا٫ْفاارات...

ٚقزرت: يف املز٠ ايكاد١َ يدٔ أزلدك ٭حدد  كدؿ أ)دافزٟ. يدٔ أؽددم َدشاعِ         

 نٕٛ عش٤٫!...ؽاحش ايدنإ. ئ أ

*** 

 12كابىس 

 

   ٜتٛقف ع٬ٍ ايٓار...

٫حظددت أْددين جايضدد١ عًدد٢ ا٭را، َهَٛدد١ حتددت َضددت٣ٛ ايٓافددذ٠. قددزرت   

أْين ٫ أعزف َٔ أٜٔ صت تٞ ايزؽاؽ١ ايت صتضتكز يف ؽددرٟ، ٚ ايتدايٞ ملداّا    

 ٫ أمتد د يف فزاعٞ ٚأتعًِ ايّٓٛ رغِ ايزؽاـ؟

ٚافددطزرت إ  ايٓددّٛ يف أَهٓدد١   يكددد عغددت يف )ددزٚف ٫ حددد  يكضددٛتٗا...  

َضدده١ْٛ  ددايدلد ٚاياز دد١ ٚا٭عددباط ايزَادٜدد١، ٚعًُددت ْفضددٞ ايتهٝددف َددع َددا      

 حٛيٞ َٔ عذاب...
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ٚ فدددت ْفضدددٞ ّات َدددز٠ عًددد٢ ايٓدددّٛ، ٚقدددد صدددًطت عًددد٢ ٚجٗدددٞ   دددٌ إْدددين ر

 َؾباحًا نٗز ا٥ًٝا صا عًا.

ٞ  إٔ أتعًددِ ايٓددّٛ يف صدداح١ حددزب... اصددتاُعت إرادتددٞ، ٚنددٌ َددا    ايٝددّٛ عًدد

عزف٘ َٔ ايٝٛغا، ٚ دأت أفهو أعقا٤ جضدٟ عدين عقدًٛا  عدد اٯخدز نُدا      أ

يٛ نٓت دَٝد١ عدزا يٛاجٗدات امل داسٕ. أَدزت صداقٞ ايُٝٓد٢  دايّٓٛ. ندِ صداقٞ           

ايٝضددز٣،  دددأت آَددز أعقددا٤ جضدددٟ ٚاحدددًا  عددد اٯخددز  ايضددفز عددٔ ايشَددإ           

ٚاملهددإ إ   ددزارٟ ايٓددّٛ... ت ندددت إٔ ايتاز دد١ ممهٓدد١ ايتخكٝددل، يهٓٗددا        

تاج إ  نثرل َٔ املزإ... فكد د٣ٚ اْفادار عددٜد، ٚاْفز دت َدٔ ٜدد دَداغٞ       حت

جد١ًٜ ا٭عؾاب ايت نٓت أملًُٗا خٝطدًا  عدد اٯخدز ٚأصدٝطز  ٗدا عًد٢ جضددٟ        

 عقًٛا  عد اٯخز...

ٚ عد فغًٞ ٖذا أؽبت  ٓهض١.  دأت أزلع ا٫ْفادارات أعًد٢ ممدا ٖدٞ يف     

ٜدش... دخدٌ جضدِ غزٜدش إ      حكٝكتٗا )أٚ ٖهذا خٝدٌ إيدٞ(، ندِ حددا عد٤ٞ غز     

ايازفدد١، نددا٥ٔ صدداخٔ ابٜٝٛدد١، َددزٚن ايٓغدداس، زلعددت ؽددٛت٘ ٜقددزب خغددش  

ايباب نِ املكعد فايضزٜز فايباب... يف ايبدا١ٜ   أفِٗ َا حدا  ايقبط، ناْت 

را٥خ١ حزٜل خاؽ١ تفٛط َٔ ايازف١... ناْت رؽاؽد١ َدا أٚ عدظ١ٝ قدد اخذلقدت      

اؽدطدَت  ايضدزٜز ٚارتددت عٓد٘      زف  اب ايازف١ ٚفادزت صدام ايهزصدٞ ندِ     

إ  ايباب اٯخز ف زقت٘... ٚٚقفت أحدم َذٖٛي١... ناْت عدظاٜا اخلغدش متدٮ    

أرا ايازفدد١ ٚايضددزٜز ٚعددعزٟ ٚتاطددٞ ا،دد٬ت املتٓددانز٠ عًدد٢ ا٭را.. ٚنٓددت    

صدٓتُذلات عًد٢    12أت ٌَ َٛفعٗا  ًٗدع.. فكدد حفدزت اخلغدش متاَدًا عًد٢ عُدل        

   ٟ أؽدا ت٘ فكدد تٓدانز  دل عدظاٜاٙ  عد  قطدع         ا٭قٌ، أَا ايهزصدٞ ايدٛا ٧ ايدذ

 املضاَرل ايت ؽٗزت ٚاْهضزت متاًَا نُا يٛ إٔ َطزق١ ج١ُٝٓٗ فز تٗا...

ٚ عين... نٓدت أ)دٔ ايزؽداـ )ٖٚدذٙ أٍٚ َٛاجٗد١ عًُٝد١  ٝٓٓدا(         ع٤ٞ آخز ر

ٜٓطًل يف خط َضتكِٝ نِ ٜؾٝش ٖدف٘.. أَا ٖدذٙ ايزؽاؽد١ )أّ ايغدظ١ٝ؟( فكدد     

ناْت نز٠  ًٝاردٚ أٚ قطًا َذعٛرًا... رنقدت يف   حتزنت يف ايازف١ نُا يٛ

ا٫باٖددات نًددٗا ٖادَدد١ ْظزٜدداتٞ )ايعضددهز١ٜ( نًددٗا عددٔ ايضدد١َ٬ يف ايبكددا٤  

عًددد٢ َضدددت٣ٛ ا٭را أٚ ايتُددددد، فدددايفظٝع إٔ َضدددت٣ٛ اْفادددار )ايزؽاؽددد١ أٚ     

صدِ عدٔ    32ايغظ١ٝ( نإ ع٢ً َضت٣ٛ خفٝ  جدًا ٫ ٜشٜد ارتفاع٘ أنثدز َدٔ   

ٔ أٜٔ دخًت ايزؽاؽد١ إٜاٖدا؟ ٚنٝدف؟ ٚحٝ زْدٞ ا٭َدز حتد٢       ا٭را... ًّٖٚت. َ

أْضاْٞ خٛيف، ٚخزجدت إ  ايازفد١ ا،داٚر٠ َدٔ حٝد   ددأت ايغدظ١ٝ )ْشٖتٗدا(         
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ٞ  أْدٞ رمبدا ناْدت قدد اْطًكدت َدٔ داخدٌ املٓدشٍ... عًد٢ اجلددار املكا دٌ             ٚخٝ ٌ إي

٭ٍٚ  اب فز ت٘، فٛج٦ت  ٓد ١ ٚقد صدكط  عد  ايهًدط ٚايدذلاب عدٔ اجلددار       

ا٭را... إّٕ َددٔ ٖٓددا َددزت ايزؽاؽدد١... ٚيهددٔ، َددٔ أٜددٔ دخًددت ٚايٓٛافددذ      إ 

نًٗا َاًكد١  اخلغدش ٚايشجداج غدرل َهضدٛر... ٚ ددأت أحددم جٝددًا يف ايٓٛافدذ          

ٚ ٣ اْفادددار، فكدددزرت ٚقدددف )حتكٝكددداتٞ ايعضدددهز١ٜ(، ٚإغددد٬م )ًَدددف       حدددل د

 ايكق١ٝ( َٛقتًا ٚاشلزب إ  ايطزف اٯخز َٔ ايبٝت...

٥ف١ حكًا... فكد ٚعٝت يًُز٠ ا٭ٚ  إٔ ايزؽاـ ٫ كغٞ ٖذٙ املز٠ نٓت خا

عًدد٢ ايؾددزاس املضددتكِٝ ٚإمنددا قددد كغددٞ يف خددط َتعددزج ناددزّ ٜددزن  َددٔ   

 جدار إ  آخز...

ٚٚعٝددت أٜقددًا إٔ ايزؽدداـ ٫ كغددٞ  ايقددزٚر٠ فددٛم َضددت٣ٛ ايٓٛافددذ، ٚإٔ  

ايكق١ٝ أنثز تعكٝدًا  هثرل، َٔ املعًَٛدات ايضدطخ١ٝ ايدت نٓدت قدد مجعتٗدا       

َددٔ ايضددُٝٓا ايبٛيٝضدد١ٝ ٚايزٚاٜددات. ٚأدرنددت أْددين أٚاجدد٘ عدددًٚا أجًٗدد٘ متاَددًا،      

 ٚ ٗذا ايغعٛر ايبا٥ط متددت  اصتض٬ّ ع٢ً أرٜه١ يف ايؾايٕٛ...

*** 
 

 13كابىس 

 

متددددت عًدد٢ ا٭رٜهدد١ يف ايؾددايٕٛ، ٚنددإ ايظدد٬ّ داَضددًا ٚمجٝددع ا٭ْددٛار  

َفتٛحدد١ ايشجدداج.   َطفدد ٠... تعًكددت ْظزاتددٞ  غددكٛم ايٓٛافددذ فهُدد١ اٱغدد٬م     

نٓت قد أغًكت خغبٗا ٚتزندت ايٓٛافدذ ايشجاجٝد١ َفتٛحد١. ٖهدذا قدزأت يف       

نتاب  ٛيٝضٞ أْ٘ َٔ ا٭فقدٌ يف حداٍ ا٫ْفادارات تدزى سجداج ايادزف َفتٛحدًا        

نٞ ٫ يٛي٘ ايقاط إ  صهانل تتٓانز يف نٌ َهدإ ٚتٓادزظ يف جضدد    

فددذ، )ٚايكُزٜددات( أٟ ايقددخ١ٝ. ارتعدددت شلددذا اخلددا ز. )ًًددت أت َددٌ عددكٛم ايٓٛا 

ايٓٛافذ ايؾارل٠ املضدتدٜز٠ امل٬ؽدك١ يًضدكف ٚايدت ٫ خغدش ٜاطٝٗدا ٚتٛجدد يف        

أنثز ايبٝٛت ايدَغك١ٝ ٚايبرلٚت١ٝ ايكدك١، نإ ايازا ا٭صاصٞ َٓٗا إدخاٍ 

َشٜد َٔ ايٓٛر ْٗارًا إ  ايازف عداٖك١ اجلددرإ، ٚايضدُاط  ددخٍٛ فد٤ٛ ايكُدز       

 إيٝٗا ي٬ًٝ...
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د  دددت يددٞ )ايكُزٜددات( املشٜٓدد١  ايشجدداج املًددٕٛ َثددٌ أصددًخ١        أَددا اٯٕ، فكدد 

 فتان١... َثٌ عغزات اخلٓاجز ايت ٫ أدرٟ َت٢ ٜطًكٗا ا٫ْفاار َٔ عكاشلا...

ٖهددذا متددددت ٚحٝددد٠ يف قًددش ايظدد٬ّ، ٚخًددف ايكُزٜددات نددإ املٓظددز        

َذ٬ًٖ.. فكد ناْت ايؾٛارٜا ٚايكٓا ٌ املٓفاز٠ يف اجلٛ تق٤ٞ ايًٌٝ ندايدلم،  

تًتُددع خًددف ايكُزٜددات َثددٌ عاؽددف١  زقٝدد١ رعدٜدد١ جُٗٓٝدد١ ٫ تٗدددأ... أحضضددت    ٚ

نٛف  ايل... ٚيهٓين، رغِ نٌ ع٤ٞ،   أمتايو ْفضٞ َدٔ اٱعاداب جبُداٍ    

املغٗد  ُٝٓا ايكُزٜات  شجاجٗدا املًدٕٛ تضدطع فاد ٠ ٚتٓطفد٧ ندِ تضدطع  تضدارن         

 " ضٝهادًٜٝو" صاحز ا٭يٛإ...

قددان عدد٫٬ت ْٝاجددارا  ُٝٓددا ٖددٛ َددا ٜددشاٍ   ٚقددزرت أْددين َثددٌ رجددٌ ٜٗددٟٛ إ   

َضخٛرًا جبُاٍ املغدٗد... أٚ َثدٌ عد ؿ ٜضدكط َدٔ ايطدا ل اخلُضدل ٜٚعادش         

  شٖٛر ايغزفات ايت كز  ٗا يف در ٘ إ  املٛت...

نددإ نا ٛصددًا مجايٝددًا صددادًٜا عاٝبددًا... َٚددع جٓددٕٛ ايدددلم، جددا٤ْٞ حبددٝل     

فاحتقدٓت٘ ٚقبًتد٘ ٚ  أ داٍ  د ٕ     ايكتٌٝ، ٚنإ َا ٜشاٍ َاط٢  ايددّ ٚاجلدزاط...   

جضدددٙ  ددارد ٚدَددا٤ٙ َت ثددز٠... ٚنٓددا ْتكًددش َعددًا عًدد٢ أؽددٛات ايزؽدداـ ايددت       

 اصتخايت عفزات َعد١ْٝ  ارد٠... ٚؽزخت  ٘: َاسيت أحبو...

*** 

 14كابىس 

 

عدداٖدت ايزجددٌ خيددزج َددٔ قًددش ايظدد٬ّ. عدداٖدت ايزجددٌ ٜقددع عًدد٢ ٚجٗدد٘   

يهدبرل. عداٖدت ايزجدٌ ٜكا دٌ ايزجدٌ      قٓاعًا أصٛد. عاٖدت ايزجٌ ٜطزم ايباب ا

)ايهبرل(. عاٖدت ايؾفك١ تتِ. عداٖدت ايزجدٌ ٜتضدًل اجلبدٌ. عداٖدت ايزجدٌ       

ٜزَددٞ "مبضددخٛم اجلٓددٕٛ" يف ايٓبددع ايددذٟ تغددزب َٓدد٘  ددرلٚت. عدداٖدت َضددخٛم    

اجلٕٓٛ كط ايٓبع، فتغتعٌ ايٓدار يف املدا٤، ٚتفدٛر فكاعدات َدٔ مجدز... عداٖدت        

، فتضددتخٌٝ أؽددا ع٘ ايعغددز خمايددش حٝٛاْٝدد١، ايزجددٌ ٜددٓخين عًدد٢ ايٓبددع ٜٚغددزب

ٜٚطدٍٛ عدعزٙ، ٚتضدكط عٓد٘ ٬َ ضد٘ نايكغدز٠ اجلافد١، ٚخيدزج َٓٗدا جضدددٙ،          

ٚقددد حتددٍٛ إ  جضددد غددٛر٬ٜ غافددب١، كددد  ايكددزد ٜدددٙ فٝهضددز غؾددًٓا أخقددز  

ٚيًُ٘ َٗتاجًا رانقًا  ٛ املد١ٜٓ... ٚايٓار تغتعٌ َدٔ َدٛ ٧ قدَٝد٘ ٚقدد عدش      
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 ٫ ٜكاّٚ، ِْٚٗ إ  ايدّ... ايدّ... يف داخً٘  زنإ حٝٛاْٞ 

ٜٚتددددفل "ْبدددع اجلٓدددٕٛ" يٝضدددكٞ أٖدددٌ املدٜٓددد١...  عقدددِٗ ٜغدددزب ٫ٚ ٜددددرٟ...  

 ٚاصتٝكظت، ٚأْا ٫ أدرٟ َا إّا نٓت قد منت أّ ٫... عز ت أّ ٫...

*** 

 15كابىس 

 

إْ٘ اخلزٜف... ٚأْا صا١ٓٝ نبكٝد١ صدآا٤ دندإ  دا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١...       

اخلقز، ئ أخذلقٗا نضِٗ فغدٛ  دايفزط... تًدو ايددرٚب ايكزٜٚد١       تًو اجلباٍ

اجلب١ًٝ، تًو ايٛدٜإ، تًو املزاعٞ ٚايضٍٗٛ قد أَٛت قبٌ إٔ أراٖا ناْٝد١... ٖدذا   

ٖٛ َٜٛٞ ايثاْٞ ٚأْا صا١ٓٝ )رمبا نٓت دًَٚا صا١ٓٝ دٕٚ إٔ أبظ ّيو، متاَدًا  

أعددٞ صدداين دَٚددًا  نُ ًٛقددات دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١... ٚرمبددا نٓددت   

ٚأحدداٍٚ نضددز ققددباْٞ، َٚددا عددٛقٞ ايدددا٥ِ إ  ا٭فددل ٚايضددُا٤ إ٫ َددٔ  عدد      

عددٛقٞ إ  ابزٜدد١ ايداخًٝدد١... ابزٜدد١ ابكٝكٝدد١ ٫ حزٜدد١ ايتٓكددٌ فكددط يف صددأ   

 نبرل جدراْ٘ ٖٞ حدٚدٙ، ٚازل٘ ايٛ ٔ!(...

تذنزت ؽدٜكٞ... ن ٕ ايزعد ٜضتٓبت ؽدٛرت٘ يف أعُداقٞ نايهُد ٠...    

َدٔ رعاٜدا اخلزٜدف... نٓدا منتًدو ايبخدز ٚاجلبدٌ  عدد ا ضدار          ددد  ٚأْدا   ٖٛدد نٓا 

ايٓاظ عُٓٗا، ٚنٓدا ْدزن  َدع ا٭غٓداّ ْٚشعدل َثًدٗا: َدان... َدان... ْٚقدخو          

  ز ًا شلذٙ ايًا١ غرل املًٛن١...

إْٗا متطدز. ٚقدد ٖددأ ايكؾدف، ند ٕ َكداتًٞ ا٭را ٜكفدٕٛ دقدا٥ل حددادًا          

ُ ٕٛ  اغتٝا  ي٘، بظ١ ٚؽٛي٘ َٔ ايضُا٤...ع٢ً فؾٌ اخلزٜف ايذٟ ٜٗ

 

***  
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 16كابىس 

 

  ٜطدددٌ ايضدددهٕٛ...  ددددأت ايطًكدددات املتكطعددد١  إٜكاعٗدددا اخلفٝدددف إٜدددذاًْا   

 دخٍٛ ايعشف ا٭نثز عزاص١ ٚعٓفًا... َع ا٫ْفادار ايهدبرل ا٭ٍٚ ملًُدت ْفضدٞ     

َٔ َٛفعٞ ع٢ً ا٭رٜه١ حٝد  ققدٝت ايًًٝد١ ايضدا ك١... حاٚيدت ايضدٝطز٠ عًد٢        

قا٤ ّٜٛ عادٟ قدر اٱَهإ ندٞ ٫ أؽداب  داجلٕٓٛ!... ندإ ّيدو      أعؾا ٞ يك

َضددتخ٬ًٝ. نٓددت فُٝددا َقدد٢ أ دددأ ٜددَٛٞ مبطايعدد١ ايؾددخف، ٚ  أجدددٖا  بعددًا  

خًدف ايبدداب... )٫ كهدٔ شلددِ تٛسٜعٗددا عًد٢ ايبٝددٛت  املؾددفخات َدث٬ً! ٚحتدد٢ يددٛ     

 ٞ ارتد٣  اعد١ ايؾدخف نٝا دًا ٚاقٝد١ َدٔ ايزؽداـ ملدا اصدتطاعٛا ايٛؽدٍٛ إ   دا          

 .حٝ  َزنش ايكتاٍ( ..

ٚرغدددِ َعدددزفت ا٭نٝدددد٠  ددد ٕ ايكطدددط ْفضدددٗا ٫ بدددز٩ عًددد٢ ايتادددٍٛ يف     

عددارعٓا، يهددين تًفٓددت إ  دنددانل ايبكايدد١ ا،دداٚر٠... ٚ بعددًا   ٜددزد أحددد... 

 اقذل ت َٔ ايٓافذ٠ ٚعككتٗا ق٬ًًٝ...

 نإ املغٗد َزٚعًا... ناْت ايٓٛافذ نًٗا َاًك١... ن ٕ ابٞ فزل متاَداً 

 َٔ صهاْ٘.. ن ِْٗ تضًًٛا مجٝعًا ٖار ل حتت جٓك ايظ٬ّ... 

ٚحددل ٜٗدددأ ايزؽدداـ، ٜٚهددف املطددز عددٔ ايضددعاٍ، ٜضددٛد صددهٕٛ َتددٛتز  

خمٝف... صهٕٛ نا ٛصٞ ٫ ٜؾدم، نايضهٕٛ داخدٌ ايتٛا ٝدت املاًكد١ َٓدذ     

قزٕٚ، صهٕٛ جيعًو حتٔ إ  زلان أٟ ؽٛت، حت٢ ٚيٛ  ًك١ رؽاـ... أرٜدد  

ٝ ًا... أٟ ؽٛت.. نإ أخٞ َا ٜشاٍ ْا٥ُدًا )أّ تدزاٙ َاًدل ايعٝدٓل     إٔ أزلع ؽٛتًا ح

فكددط؟( قددزرت ا٫صددتُان إ  ايزادٜددٛ، ٖٚددٛ أدا٠ ٫ أتعاَددٌ َعٗددا عدداد٠ إ٫ َدد٪خزًا  

ٚي٬صتُان إ  املذٜع عزٜف فكط، ايذٟ خيا بٓا  ؾدم َباعز دٚمنا حدذيكات  

أٚ املٛصددٝك٢ أٚ  خطا ٝدد١ زلادد١... فدد خف  ؽددٛت املددذٜان. يٝدد  ٫ أَٝددش ايآددا٤ 

ايثزنز٠، ٚيهين أعزف ْددل٠ ؽدٛت عدزٜف، ٚحدل أزلعٗدا أرفدع ؽدٛت٘، ٚحدل         

 ٜٓتٗٞ ايه٬ّ أعٛد إ  حغٛ ايكطٔ يف فِ املذٜان... ٖٚهذا...

ايٝدددّٛ، يغدددد٠ ٚحغدددت، أدرت سر ايزادٜدددٛ، ٚندددإ املدددذٜع ٜكدددٍٛ: ققدددت      

       ٍ فٓدددم  ايعاؽد١ُ يًٝد١ ٖاد٥دد١ َدا عددا  ًكددات َتكطعد١ يف َٓطكد١ ايكٓطددارٟ ٚحدٛ

 "اشلٛيٝداٟ إٕ"... ٚؽزخت  ٘: أ٫ ياٌ َٔ ٖذٙ ايهذ ١؟
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ٞ  ٚإمنا تا ع قزا٠٤ ْغز٠ ا٭خبار ٚاْتكٌ فٛرًا يًخدٜ   إصٗاب عٔ    ٜزد عً

 ابزب ا٭١ًٖٝ يف... ايدلتااٍ...

ؽدددزخت  ددد٘: ٚيهدددٓين ٫ أيَٛدددو.. أْدددت جمدددزد حٓادددز٠، ٖٚدددِ يغدددْٛٗا      

 زك١... املعًَٛات ايهاّ ١... أْت جمزد أدا٠ يًا

ٞح ٚإمندا تدا ع قدزا٠٤ ا٭خبدار عدٔ أْاد٫ٛ.. ٚؽدزخت  د٘: أْدت              ٜزد املذٜع عًد

املضددددظ، ٖٚدددِ ايٝدددد ٚايطًكددد١... ٚحُٝٓدددا تكدددع جزكددد١، جيدددش صدددأ ايكاتدددٌ ٫  

 املضدظ...

ٞح ٚإمندا  دددأ ٜتخدددا  إصددٗاب عدٔ حايدد١ ايطكددط يف جددشر     ٚ  ٜدزد املددذٜع عًدد

ٚتتعا  َت٬حكد١... ْٚٗد  أخدٞ َدذعٛرًا     ايهٓارٟ... ٚ دأت ا٫ْفاارات تتٛا ... 

ٜبخ  عين... ٚقزرت: ْغز٠ ا٭خبدار ابكٝكٝد١ ٖدٞ َدا ْضدُع٘ َدٔ ايدزٜك، ٫ َدٔ         

 ايزادٜٛ...

***  

 

 17كابىس 

 

حاٚيت إٔ أت٢ًٗ عٔ ؽٛت ايزؽاـ  إعداد ٚجب١  عداّ... ندإ يف املطدبا    

متٗٝددًا    ع  مثزات َٔ ايبطا دا املٓضد١ٝ يف رندٔ َعدتِ. أخزجتٗدا ٚغًٝدت املدا٤       

يضًكٗا. محًت ٚاحد٠ َٓٗا ٚقبٌ إٔ أغطضٗا يف املا٤ املاًٞ فٛج٦ت  دلعِ أخقز 

ٚقد  دأ ُٜٓٛ َٔ أحد جٛاْبٗا. ًّٖت ععزت   ٕ ايبطا ا )ايت أراٖا نت١ً  ٓٝد١  

جاَد٠( ٖٞ جضد حٞ، خيفل  ابٝا٠ ٜٚتٛايد ٜٚتهانز... ٚفخهت نثرلًا َٔ 

حٝد١(!... أعدزف أْدين إّا جعدت مبدا      ْفضٞ ٚأْا أؽزف ايٓظز عٔ فهدز٠ صدًكٗا )  

فٝ٘ ايهفا١ٜ، فكد أؽرل ع٢ً اصتعداد ٫يتٗاّ أٍٚ خمًٛم أجدٙ يف  زٜكٞ حت٢ 

 ٚيٛ نإ رج٬ً.

َ صاتٞ أْٞ أعتدل أٟ حادن١ قتدٌ َ صدا٠ نْٛٝد١... قطدف سٖدز٠ ٖدٛ  ايٓضدب١        

ٞ  حادن١ قتٌ... ٚحُٝٓا ٜٗددٜين أٟ إْضدإ  اقد١ َدٔ ايشٖدٛر أعدعز يدشٕ عظدِٝ          إي

ِ اغتايٖٛا ٭جًٞ... ٚإّا أحاس أحدِٖ رقدبت  عكدد َدٔ ايٝدازلل فدإٕ  ددْٞ       ٭ْٗ

 ٜكغعز، نُا يٛ أحا ٛٙ يبٌ ر طت إيٝ٘ عغزات اجلث ...
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َٛقفٞ َٔ ابٝا٠ كثً٘ ايدلٚفضٛر "يٛرٜٔ إٜغًٞ" ايذٟ ؽاط  عف١ٜٛ خما بًا 

بت٘ ايدّ ايذٟ تدفل َٔ فُ٘ حل سّيت  ٘ ايكدّ عًد٢ ايزؽدٝف: "أْدا آصدف ملدا صدب      

يهِ... آصف جدًا" ٚنإ ايدلٚفضدٛر ٜعتدذر َدٔ دَد٘! ٚحدل )ٓد٘ سًَٝد٘ جمْٓٛدًا         

قاٍ ي٘ َفضزًا: نٌ ْكط١ دّ ٖدٞ جمُٛعد١ ٫ َتٓاٖٝد١ َدٔ اخل٬ٜدا ابٝد١... ٚأْدا        

حددل صددكطت ٚ ايتددايٞ ْشفددت، صددببت َددٛت عدددد نددبرل َٓٗددا، ف ا بتٗددا ٖٚددٞ   

زَدٌ ابدار يتُدٛت..    حتتقز ع٢ً ايزؽٝف َثٌ قبًٝد١ َدٔ ايضدُو املزَٝد١ عًد٢ اي     

يكد صببت يًهٕٛ ايذٟ أقطٓ٘ عددًا ٖا٬ً٥ َٔ ايٛفٝات )خ٬ٜدا ايددّ( ٖٚدٛ عددد     

 ٜفٛم عدد ايٓاظ ايذٟ قد ٜكقٞ عًِٝٗ اْفاار ّرٟ!...

أجٌ! إٕ َؾزن أ١ٜ حٝا٠ ٖٞ نارن١ ن١ْٝٛ ٫  ايٓضب١ يهٛنبٓا فخضش، 

   ٘  بخدز َدٔ     ٌ ٚيبك١ٝ ايهٛانش ا٭خز٣ أٜقًا، فايهٕٛ مباًُد٘ ٜؾدك تغدبٝٗ

ابٝا٠، ٚنٌ َٓا ْكط١ يف ٖذا ايبخز ايغاصع، َٚٛتٗا ٜ٪نز ع٢ً  ٛ َدا  هدٌ   

عدد٤ٞ، ٚايكتددٌ جزكدد١ يددل ابٝددا٠، ٫ يددل ايكتٝددٌ فكددط... يددذا ٚأٜ ددًا ناْددت          

قٓاعاتٞ، نإ َٔ ايؾعش جدًا جز ٟ إ  اٱقزار  ايعٓف ٚصد١ًٝ ٭ٟ عد٤ٞ رغدِ    

رٜا ايهدز٠ ا٭رفد١ٝ   تددتِ إ٫   َعدزفت ا٭نٝدد٠  د ٕ ايتبدد٬ٜت اجلذرٜد١ يف تدا      

عدل ايعٓف.. نإ ّيو ٜعذ ين... ّيو ايتٓاق  يف داخًٞ  ل ايعٓدف ٚاي٬عٓدف،   

ٞح ايٛؽٍٛ إ  قٓاع١ عك١ًٝ نؾٛؽد٘... ٚيهدٔ، ٖدٌ كهدٔ يًعٓدف إٔ ٜٛيدد        عً

َٔ جمزد قٓاع١ عك١ًٝ؟ أّ َٔ حاج١ جضد١ٜ يًدفان عٔ ايٓفط، ٚرد٠ فعٌ عف١ٜٛ 

؟ أّ ن٬ُٖددا َعددًا؟ ٫ أدرٟ. نددٌ َددا أدرٜدد٘ ٖددٛ إٔ أخددٞ جلددا٥ع أَدداّ َددت ِ َددث٬ً

ٜدٚر حٛيٞ يف حاي١ غٝظ  اْتظار إٔ ٜضتكز رأٜٞ ع٢ً َا صٓ نً٘، فكدد نٓدت   

قدد قًدت يدد٘: يدٔ ْ ندٌ ايبطا ددا ٭ْٗدا )فاصددد٠( ٚ  أقدٌ ٭ْٗدا )حٝدد١( خٛفدًا َددٔ         

ص زٜت٘... فتخت ايدلاد َٔ جدٜدد أت َدٌ َدا خًفتد٘ جددتٞ.. ٫ عد٤ٞ ٜدذنز غدرل         

خمشٕٚ جٝد َٔ ايًخّٛ... َٚ صاتٞ أْين ؽزت عاجش٠ متاًَا عٔ أندٌ ايًخدّٛ...   

يهثز٠ َا عاٖدت َٔ جث  َز١َٝ يف ايغٛارن ع٢ً  ٍٛ ا٭عٗز ايضدت١ املافد١ٝ   

ؽزت عب٘ قاْعد١  د ٕ بدّٛ أصدٛاقٓا نًدٗا ٖدٞ       دد َٓذ اصتعزت ابزب ا٭١ًٖٝ دد 

د... َا سيت أ عِ ايُٓدٌ  بّٛ  غز١ٜ.. ٚ  أنٔ قد حتٛيت إ  حٝٛإ َفذلظ  ع

ايددذٟ ٜكطددٔ سٚاٜددا  ٝتٓددا، ٚأدافددع  قددزا٠ٚ عددٔ نددٌ ايها٥ٓددات ايددت تغددارنٓا    

َضهٓٓا، ٚأخفٞ دًَٚا املبٝدات ايت تتب٢ٓ جدتٞ اصتعُاشلا رغِ غقش أصدزتٓا  

يتؾزيف )غرل ايؾخٞ( ٖذا... أجٌ!   أّم  عدِ ايًخدِ َٓدذ عدٗٛر، فايزؽداـ      

املٛاعٞ، فُت٢ تضدٓك ايفزؽد١ ملُارصد١    ٜضهٔ َٓطك١ املضًا حٝ  ٜفذلا ّ ك 
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ّيو؟  ُٝٓا ايًخدِ ايبغدزٟ َهددظ يف ايغدٛارن َٚضدًٛ  اجلًدد َكطدٛن ايدزأظ         

غايبًا... فهٝف آنٌ ايًخِ، َٚٔ ٜكٓعين أْين ٫ آنٌ قطعد١ َدٔ ّران ؽددٜكٞ    

 .ايت  املا فُين  ٗا إ  َا قبٌ دقا٥ل َٔ َكتً٘ أَاّ عٝين؟ ..

ٕ فٝٗا  ع  اخلقار ا،ًدد٠ احملفٛ)د١،   ...عدت ٚفتخت ايث٬ج١ فكد ٜهٛ

 يهٓين فٛج٦ت فٝٗا  زأظ َكطٛن َتاًد َضًٛ  اجلًد...

ٚ دأت أؽز .. ٚأؽز .. ٚأؽدز .. ٚعبثدًا حداٍٚ عدكٝكٞ إقٓداعٞ  د ٕ َدا أراٙ        

ٖٛ رأظ خزٚف َكطٛن ٫ رأصًا  غزًٜا.. ٚمحٌ ايزأظ املكطٛن غافبًا، ٚقاٍ إْد٘  

ايطددا ل ا٭ٍٚ يف ايبٝددت ايعتٝددل نددٞ ٜددتِ   صددٝٗبط إ   ٝددت جارْددا ايعددِ فدد٪اد يف   

  ب ٘ ٖٓاى ٚدعاْٞ يًخام  ٘..

ٍّ... نٓدت ٚانكد١ َدٔ أْٗددا           حُٝٓدا ّٖدش، ٚجددتين أغًدل  داب ايث٬ندد١  إحهدا

٦ًَٝددد١  عغدددزات اجلثددد ، ٚ عقدددٗا   كدددت متاَدددًا، َٚدددا ساٍ ٜؾدددز ... ٜٚٓتخدددش 

رل ٚيتقز ع٢ً أرؽفتٗا.. أحضضت إٔ مجٝع ن٬جات  درلٚت   تعدد ؽداب١ ياد    

 حفظ جث  ايكت٢ً ا،ٗٛيل... املزَٝل يف ايغٛارن..

 

***  

 18كابىس 

 

صاعتإ َٔ اشلد٤ٚ ايطٌٜٛ...   أزلدع خ٬شلُدا صد٣ٛ اْتخداب رعاٜدا دندإ       

ٞح اخلددٛف ٚايكًددل ٚاياقددش   ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١.. ٚناْددت أؽددٛاتِٗ حتُددٌ إيدد

، يدٝط َدٔ املُهدٔ إٔ    ٚابرل٠... )تزاٖا أؽٛاتِٗ أّ ؽدٛتٞ ايدداخًٞ(... َٓطكٝداً   

أزلددع أؽددٛاتِٗ... دندداِْٗ تكددع عًدد٢ ايٓاحٝدد١ ا٭خددز٣ بدٜكدد١  ٝتٓددا... ٚحدٜكدد١     

ٚاصع١ ١ًَُٗ تفؾٌ  ل  ا ٓا اخلًفدٞ ٚ دل اجلددار اخلًفدٞ مل دشِْٗ...   يددا       

إٔ زلعت أؽٛاتِٗ قط َٔ قبٌ... ٚرمبا نإ ّيو ٜعٛد إ  جًب١ ايغدارن عداد٠،   

٫ تٗدأ يٌٝ ْٗار ٚأحادٜ  املار٠ ٚايباع١ ٚصُٝف١ْٝٛ ٚسعٝل ايضٝارات ايت ناْت 

ابٝا٠ ا٫عتٝاد١ٜ... أَا يف ٖذا اشلد٤ٚ املطًل ايذٟ نإ ٜضٛد ٖذٙ املٓطكد١ حدل   

فًعً٘ َٔ املُهٔ )عًُٝدًا( زلدان   دد ناْت حك٫ًٛ َٓذ ْؾف قزٕ، أٟ قبٌ  ٓا٥ٗا 

يدذٟ ٜدز ط   أؽٛاتِٗ... أّ تزاٖدا حاصد١ غاَقد١ ٖدٞ ايدت تًدتكط نٗدار ِٗ؟ َدا ا        
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 ٝين ٚ ِٝٓٗ؟ ٚملاّا تعًٛ أؽٛاتِٗ تدرجيًٝا، حت٢ أزلعٗا تاطدٞ ابدٞ   نًُد٘،    

خارجدد١ َددٔ نددٌ قفددؿ، َٚددٔ نددٌ حٓاددز٠ َضددامل١، جزحٗددا ايزعددش ٚابددذر       

ٚايذلقش... تتعا  ا٭ؽٛات ف صد أّْٞ   ؽا عٞ ٚأرن   ٛ ايٓافذ٠ يثًا عدٔ  

 َز ع يف ايضُا٤... ايضُا٤ غطا٤ عًب١ ف١ّٜ٫ٛ!

***  

 19كابىس 

 

ٖدأ املطز... عادت ايضُا٤ سرقا٤ ؽاف١ٝ  عد ا ضار جمدشر٠ ايعاؽدف١... إْد٘    

 كددط غددرل َٓاصددش يًُددٛت... ٚايزؽدداـ ٖدداد٨ َٓددذ أنثددز َددٔ صدداعتل. يعًددِٗ   

ْاَٛا تعبًا )أٟ املكاتًل( خًف َددافعِٗ. يعدٌ ّخرلتٗدِ ْفددت. ملداّا ٫ ْادادر ٖدذا        

 .جٛعًا؟ ..ايكفؿ قبٌ إٔ منٛت خٛفًا أٚ حزقًا أٚ 

ت ًَت ايغارن َٔ ايٓافذ٠ ٚقزرت: إّا َزت صٝار٠ ٚاحدد٠ أٚ رجدٌ ٚاحدد ٚ     

 ٜٴْطًال ايزؽاـ عًُٝٗا فض غادر ٖذا املهإ فٛرًا َع أخٞ أٚ  دْٚ٘.

ناْددت ايضدداع١ تغددرل إ  متدداّ ايٛاحددد٠، ٚحتدد٢ ايٛاحددد٠ ٚايٓؾددف   متددز   

ٚغُزْدٞ جدٛ َدٔ ايزٖبد١     صٝار٠ أٚ خمًٛم، ٚ  خيزج َٔ ايٓٛافدذ املكا ًد١ رأظ...   

 ٚاخلٛف ٚايقٝل، ٚقزرت َاادر٠ ايبٝت...

ٚفا ٠، )ٗدز نًدش عًد٢ ايٓاؽد١ٝ... اقدذلب َدٔ نَٛد١ ايكُاَد١ ٜفدتػ عدٔ           

رسق٘ ايَٝٛٞ. نِ  دأ ٜضرل ع٢ً ايزؽٝف  بط٤ عدٜد... ٚتضا٤يت: أتزاٙ ًٜخدظ إٔ  

ايغددارن قددد تبدددٍ؟ ٖددٌ ًٜخددظ خًددٛٙ َددٔ املددار٠ ٚايضددٝارات؟ ٖددٌ ٜقدداٜك٘ ّيددو أّ    

 ٜضعدٙ أّ أْ٘ ٫ ٜبايٞ؟

ٚفادد ٠، اْطًكددت رؽاؽدد١ َددٔ َهددإ َددا ف ؽددا ت ايهًددش، ٚصددكط عًدد٢  

ايزؽٝف ٖٚٛ ٜشعل يف أ   ُٗٝٞ َ٪نز، ٚناْدت ايغدٛارن ايفارغد١ تدزدد ؽدد٣      

 ؽٝخات٘ ٚتزددٖا اجلدرإ نُا يٛ ناْت عغزات املٝهزٚفْٛات...

د إ  تٛنٝدد  إْ٘ ايكٓاـ ْفض٘.. ايبارح١ قتدٌ رغٝفدًا َدٔ اخلبدش، ٚايٝدّٛ عدا      

 ٚجٛدٙ  كتٌ ايغ٤ٞ ايٛحٝد ابٞ ايذٟ بزأ ع٢ً ابزن١ يف عارعٓا املٝت!

 

***  
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 22كابىس 

ن ٕ نٌ خمًدٛم عًد٢ ٚجد٘ ا٭را محدٌ  دب٬ً ٚ ددأ ٜكزعد٘.. ند ٕ ندٌ          

ايشٚاحف ايدٜٓاؽٛر١ٜ املٓكزف١ َشقت ؽفخات ايتارٜا ٚخزجت تٗدر ٚتؾدز ...  

 ٗا  عقًا..ن ٕ ايفؾٍٛ ا٭ر ع١ تتغاجز ٚخيز ب  عق

ٖهذا جيٝد٦ين ؽدٛت املتفادزات ٚايكٓا دٌ إ  ايطدا ل ايثايد  املزتفدع عًد٢         

ايت١ً ايت عٝد  ٝتٓا فٛقٗدا... ٖهدذا تد تٝين ا٭ؽدٛات َٛجد١ َدٔ ايعٓدف ايدذٟ ٫         

ٜؾدم... ن ٕ ايضُا٤ أْغبت أ)افزٖا  ا٭را... ٚحتًُين املٛج١.. تؾدٝبين مبدا   

َ يٛفد١ َدٔ ايدٛعٞ.. تدذنزْٞ مبدا فعًد٘       ٜغب٘ اٱغُا٤.. تطرل  ٞ إ  َزاحدٌ غدرل   

)اٍ. اظ. دٟ( ّٜٛ جز ت٘ ٚرحًت عدلٙ إ  دْٝا َٔ حٛاصٞ املٓض١ٝ... دد  ٞ خمدر اي

حٛاظ تكطٔ نٌ إْضإ يهٓ٘ ْضٞ اصدتعُاشلا َٓدذ قدزٕٚ.. حدٛاظ تضدتطٝع إٔ      

تزحٌ  ٞ إ  أٜاَٞ يف رحِ أَدٞ، ٚمتهدٓين َدٔ ا٫ْتكداٍ إ  نٛاندش أخدز٣       

ايكددددر٠ عًددد٢ ايتكددداس َدددا ٖدددٛ خدددارج دا٥دددز٠ ابٝدددا٠         نْٛٝددد١، حدددٛاظ َذًٖددد١  

 ا٫جتُاع١ٝ، َا ٖٛ خارج ايَٝٛٞ ٚامل يٛف ٚاملعتاد..

ٚأْددا أقددف اٯٕ عًدد٢ اخلددٝط ايفاؽددٌ  ددل املددٛت ٚابٝددا٠، أعددعز يٛاصددٞ      

ايٓا٥ُدد١ تضددتٝكظ ٚيددزج إ  صددطك ايددٛعٞ ناٛاؽدد١ ٜٓغددل ايبخددز عٓٗددا فادد ٠، 

  حٝد  ٫ أدرٟ... ٚأغُدد  عددٝين  َٛجد١ ايعٓددف ٚايؾد ش اي٬َتٓدداٖٞ حتًُددين إ  

 نٞ أر٣ جٝدًا... نٞ أراِٖ..

*** 

  21كابىس 

أر٣ دنإ  ا٥ع ايكبعات. أر٣ ايزؽاـ ٜثكش ايكبعات نًٗا. يف نٌ قبعد١  

عغزات ايثكٛب.. يف َهدإ آخدز، أر٣ ايدز٩ٚظ ايدت ندإ َكددرًا شلدا إٔ تبتدان         

تًفددد١... أر٣ ٖدددذٙ ايكبعدددات ٚتزتددددٜٗا ٖٚدددٞ تتدددا ع حٝاتٗدددا يف أَهٓددد١  عٝدددد٠ خم   

ايزؽددداـ ٜثكبٗدددا أٜقدددًا... ندددٌ رؽاؽددد١ يدددذلم ايدددزأظ يف املٛقدددع ّاتددد٘ ايدددذٟ 

 اخذلقت فٝ٘ ايكبع١ ايت نإ َكدرًا يًزأظ إٔ ٜغذلٜٗا!

 

***  
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  22كابىس 

 

أراِٖ ٜكتادٕٚ ايغاب إ  ايزؽٝف. نٌ ّْب٘ أْد٘ َدز يف عدارن تٛقفدت فٝد٘      

ملضًخل نإ قدد قتدٌ، ٖٚدٛ    قبٌ دقا٥ل صٝار٠ تكٌ  ع  املضًخل. عكٝل أحد ا

ٜفتػ عٔ أٟ نبػ فددا٤. ازلد٘ يدٝط َُٗدًا... املٗدِ دٜٓد٘... املٗدِ إٔ ٜهدٕٛ َدٔ          

 دٜٔ خمتًف عٔ دٜٓ٘...

أَضو عكٝل ايكتٌٝ  ايغاب ايؾارل نبػ ايفددا٤..  ددأ ٜغدتِ دٜٓد٘. دٖدػ      

فكد نإ  ايبًا يف ايفًضف١ ٚنإ ٜ٪َٔ  اهلل يهٓ٘ جيد ا٭دٜدإ نًدٗا ٚصد١ًٝ    

اٱْضددإ َددٔ اهلل. ٚحددل ت تٝدد٘ بظدد١ اباجدد١ إ  ا٫قددذلاب َددٔ خايكدد٘، ٫قددذلاب 

نإ ٜؾًٞ يف أٍٚ َعبد كز  ٘ نٓٝضد١ أٚ جاَعدًا، ٚإٕ ندإ ٜفقدٌ ايزندٛن      

عًدد٢ رنبتٝدد٘ عًدد٢ عددا ٧ ايبخددز َٚٓاجددا٠ خايكدد٘  عٝدددًا عددٔ اجلدددرإ... تارنددًا  

   ٝ ١٦، يًدزٜك ّ ددذ ات ؽدد٬ت٘ تٓثزٖدا يف ايهددٕٛ ايغاصددع َقدٝف١  قددع ْكدداس َقدد

 تكتٌ ع٦ًٝا َٔ )١ًُ ايباقا٤ ٚايب١ُٝٝٗ امل١ُٓٝٗ ع٢ً عاملٓا صخا ١ عز.

جز ٚٙ إ  ايزؽٝف. قاٍ شلِ: َدا ّْدل؟ أخدٛ ايكتٝدٌ ندإ غافدبًا، رد عًٝد٘        

َدٔ   . بع  ايغتا٥ِ. ناد املضًخٕٛ ٜتغاجزٕٚ. ٜكتًْٛد٘ ٖٓدا أّ ٜٓكًْٛد٘ َعٗدِ؟ ..    

   ٍ شلددِ: ٫ أحددش إٔ  صددٝكتً٘، نٝددف، صدد ي٘ أحدددِٖ: نٝددف حتددش إٔ متددٛت. قددا

أَٛت، اقذلط أحدِٖ إ ٬م رؽاؽ١ صزٜع١ ع٢ً رأص٘ ٚايتخزى فٛرًا قبٌ َدزٚر  

مجاع١ أخدز٣. قداٍ شلدِ: ٫ أحدش إٔ أَدٛت، أؽدز ايغدكٝل املفادٛن عًد٢ إٔ قتدٌ           

ايغدداب َددٔ حكدد٘ ٖددٛ. قدداٍ شلددِ: ٫ أحددش إٔ أَددٛت، صدد ي٘ أحدددِٖ: إ  أٟ حددشب  

: َدا ازلدو؟ قداٍ: يبٓدإ، أصدزتو؟      تٓتُٞ؟ قاٍ أْتُدٞ إ  "حدشب ابٝدا٠". صد يٛٙ    

ايعز ددٞ، ؽددزخٛا  دد٘: ٖددذا يددٝط ٚقددت املددشاط، َددٔ أْددت؟ نددزر: )ازلددٞ "يبٓددإ      

 ايعز ٞ" ٫ٚ أرٜد إٔ أَٛت(.

قاٍ أحد املضًخل "َٔ ا٭فقدٌ اختطافد٘ ٚايتخكٝدل َعد٘ أ٫ًٚ ندِ "تضدٛي٘"       

)أٟ قتًدد٘(". ٚدب اخلدد٬ف  ددل املضددًخل حددٍٛ ققدد١ٝ ايكتددٌ ايفددٛرٟ أّ امل٪جددٌ       

ٚٚجٗٛا أصًختِٗ، ندٌ َدِٓٗ  دٛ اٯخدز، ٚاْتٗدش ايغداب ايفزؽد١.  ددأ كدارظ          

 ٚص١ًٝ ايكتاٍ ايٛحٝد٠ ايت ٜعزفٗا: ايزن ...

 دأ ٜزن  ع٢ً ايزؽٝف نا،ٕٓٛ... رن   ٬ًٜٛ  ٬ًٜٛ ٚيهٓ٘ نإ 
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ٜضددُع ٚقددع خطدد٢ تددزن  خًفدد٘...تعثز ٚصددكط عًدد٢ ا٭را ٚ  ٜهددٔ ايظدد٬ّ    

 ٝك ايبًد١ٜ ٜضطع يف ايغارن ٚأدٖغ٘ ّيو فكدد  داَضًا، فكد نإ ْٛر أحد َؾا

أحددط   ْدد٘ يف غا دد١، ٚقبددٌ عؾددٛر اخددذلان ايهٗز ددا٤، ٚحتدد٢ ايٓددار... ٚاخلطدد٢     

ايزانق١ خًفد٘ تٛقفدت ٚعداٖد ٚجد٘ املضدًك املؾدز عًد٢ قتًد٘.. عداٖدٙ  ٛفدٛط           

ؽاعل.. نإ ٜبهٞ أٜقدًا َثًد٘... قداٍ يد٘: أخدٞ إ فدا٥ٞ ّٖدش يٝطفد٧ ابزٜدل          

ا جث١.. )ٓ٘ ايغداب ٜغدهٛ يد٘ ٚنداد ٜدزم قًبد٘ بايد٘ ٜٚضد ي٘         فكتًٛٙ ٚأعادٚٙ يٓ

َشٜدًا َٔ ايتفاؽٌٝ، يهٔ ٚج٘ ا٭  حتٍٛ فاد ٠ إ  ٚجد٘ جدشار ٖٚدٛ ٜكدٍٛ يد٘:       

 ٚأْت صتُٛت مثًٓا يذيو... إِْٗ َٔ )ًَتو(..

أراد إٔ ٜزد عًٝد٘... إٔ ٜكدٍٛ يد٘ أعدٝا٤ ندثرل٠.. إٔ ٜفضدز يد٘ حهاٜد١ )املًد١(          

٘ أٜقددًا أدرى إٔ ايٛقددت يددٝط ٚقددت )فًضددف١( ٚ)حددٛار( َٚعٓاٖددا ابكٝكددٞ... يهٓدد

 ٚإمنا )أصًخ١( ٚ  ٜهٔ كًو أٟ ص٬ط.

نإ َا ٜشاٍ يف َٛفع صكطت٘ ع٢ً ايزؽٝف، فبذٍ جٗدًا جبارًا يً ٬ـ 

َددٔ قبقدد١ جددشارٙ ٚايٛقددٛف، ٚٚجددد ْفضدد٘ ٜتعًددل  ددإفزٜش رخدداَٞ يف اجلدددار...         

ارن ايغداحش قدزأ نتا د١    ٚناْت حٛاص٘ يف غا١ٜ ابد٠ ٚايتٓب٘ ٚعًد٢ فد٤ٛ ايغد   

. نددإ 1955ففددٛر٠ عًدد٢ ايزخدداّ: صددبٌٝ يٛجدد٘ اهلل. تكدَدد١ صددًِٝ ايفدداخٛرٟ       

ايضبٌٝ جافًا. ٫ قطز٠ َا٤ يهٔ املضًك ي٣ٛ ي٘ رقبتد٘ حتد٢ أيؾدكٗا عًد٢ ابافد١      

ايزخاَٝدد١ يًضددبٌٝ ٚ ضددزع١ ٖددٛت صددهٝٓ٘ عًدد٢ عددزٜإ ايزقبدد١ ايهددبرل.. عددٗل      

ضدًك جيدش عٓكد٘ حتد٢  عدد إٔ تٗدا٣ٚ جضددٙ،        ٚ)ٌ امل ٚاْت٢ٗ ا٭َز  ايٓضب١ إيٝ٘...

ٚتدفل ايدّ َٔ ايضدبٌٝ، اجلداف رمبدا َٓدذ أعدٛاّ... تددفل ايددّ.. تددفل.. تددفل...          

غضٌ ايغٛارن.. ؽار ٜعًٛ.. ٜعًٛ.. ٜاطٞ ايطزقات.. ٜؾٌ إ  ْٛافذ ايبٝٛت.. نإ 

َثددٌ ْبددع أصددطٛرٟ ٫ ٜٓقددش.. ٜتدددفل إ  داخددٌ ايبٝددٛت.. إ  داخددٌ اياددزف... إ   

نبت... خؾزٟ.. ؽدرٟ.. عٓكٞ.. أعٗل ٚأْا أختٓدل  ايددّ ٚأؽدز .. ٚأصدتٝكظ     ر

 .)أّ تزاْٞ أْاّ َٔ جدٜد يف دْٝا ابٛاظ احملدٚد٠؟( ..

 

***   
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 23كابىس 

 

 أ٫ ٜتعش ايزجاٍ؟ 

أ٫ تضذلٜك أؽا عِٗ املغدٚد٠ ع٢ً ايشْداد؟ فدذلات اشلدد٤ٚ ٫ تهداد تدذنز..      

 تًل ٜتِ خ٬ٍ بظات ايؾُت املتٛتز ايعا ز٠.. ٚقزرت: ٫ د ٚإٔ اصتبداٍ املكا

اٯٕ عاد ّيو ايؾدُت املتدٛتز املدزٚن.. أرٖفدت ايضدُع.. زلعدت ؽدزا   عد          

ايزجاٍ، يهٓين   أصتطع متٝٝش ن٬َِٗ.. فكط أؽٛات ْدا٤ات صزٜع١ ٚحاد٠ 

 نؾزا  اخلطز يد٣  ٝٛر اياا ١.

املتكاتًل... متاًَا ناْت َ صاتٞ إٔ  ٝت ٜكع يف َٓتؾف ايطزٜل متاًَا  ل 

يف ايٛصط.. تذنزت ايذٟ قاٍ "خدرل ا٭َدٛر ايٛصدط" ٚتزح ُدت عًٝد٘... يدٛ ندإ        

ٜضددهٔ  ٝتٓددا، يكدداٍ عدد٦ًٝا آخددز رمبددا.. نٓددت أعددزف إٔ املكدداتًل يف ايغددٛارن        

خًفٓا، ٫  د ٚأِْٗ ٜتؾًٕٛ  ايٓاظ، ٚرمبا ٜتكازلٕٛ أرغف١ )املٓاقٝػ( َعًا... أَا 

اَددًا عًدد٢ تًدد١ َهغددٛف١ َددٔ نددٌ اجلٗددات ٚفا دد١       َٛقددع  ٝتٓددا يف ايٛصددط مت  

يدا٥ل  ز١ٜ ا٭عغاب، نٌ ّيو جعٌ ا٫قدذلاب َٓدا أَدزًا َضدتخ٬ًٝ يًطدزفل...      

ٚحتددد٢ يًطدددزف ايثايددد  َدددٔ اياز دددإ ايدددذٜٔ احذلفدددٛا صدددزق١ ايبٝدددٛت املٓهٛ ددد١    

  ابزب..

نٓددا نضددهإ ٚادٟ اجلددذاّ، ٫ أحددد جيددز٩ عًدد٢ ا٫قددذلاب َٓددا... حتدد٢       

 حدٖا ايكذا٥ف بز٩ ع٢ً سٜارتٓا ٚقزن أ ٛا ٓا ٚجدرآْا...ايًؾٛـ!!... ٚ

 

***  
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 24كابىس 

 

 إْ٘ ايازٚب...

دًَٚا ٜ تٝين حبٝل َع ايازٚب... َع ايفاز... َع ايزعد.. َع املطز.. َدع ندٌ   

 َا ٖٛ َٗٝش ٚأسيٞ..

دَٚددًا ٜدد تٝين حبددٝل َددع اخلزٜددف، ندد ٕ اخلزٜددف ٖددٛ آنددار أقداَدد٘ عًدد٢         

   ٞ َدددٔ جٓددٕٛ صدددُٝف١ْٝٛ املددٛت ٚاملتفادددزات، ٜٚدددخٌ ممشقدددًا     ا٭را... ٜٗددبط إيدد

 ايزؽاـ متاًَا نُا عاٖدت٘ آخز َز٠.. ٚأرند  إ  ؽددرٙ املدشرٚن  ايشجداج     

٘ٴ يف ؽدددرٟ أٜقددًا نًُددا ساد يف فددُٞ إيٝدد٘،     املهضددز املضددٓٔ، فتٓاددزظ قطاعٳدد

ًْٚدددتخِ  ددداملٛت ٚايٛجدددع، ٚتؾدددرل صدددهانل ايشجددداج جضدددٛرًا،  دددٌ ٚعدددزاٜل    

ٓا... ٚع٦ًٝا فغ٦ًٝا خيِٝ ايظ٬ّ.. ٜٚت٬عد٢  دل ٜددٟ ٚأْدا أؽدز       َغذلن١ جلضدٜ

  ٘: ٚيهٓين َاسيت أحبو...

***  

 

 25كابىس 

 

 "ٚيهٓين أحبو"..

ٚناْددت ايضددٝار٠ تددزن   ٓددا يف عددٛارن  ددرلٚت يف أٚاخددز ايز ٝددع املافددٞ      

 اجلٛي١ ا٭ٚ  د...دد ( ّٜٛ اْفاار ايعٓف.. 75)ر ٝع 

 "ٚيهٓين أحبو"...

عٔ َٗشي١ انتغفٓاٖا فُٝا  عد، ٖٚٞ إٔ ايه١ًُ املهتٛ د١   ٚنٓا ْتخدا

 يف خا١ْ املذٖش يدٜ٘ ٖٞ غرلٖا يدٟ... أٟ أْٓا  اختؾار َٔ دٜٓل خمتًفل...

 "ٚيهٓين أحبو"...

 ٚنإ ٜبًاين رف  ٚايدٙ ايكا ع يشٚاجٓا...  ضبش ايفارم يف ايدٜٔ!
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 "ٚيهٓين أحبو"...

ت يتدَرل ابش  دد٫ً َدٔ إعدعاٍ      ٜهٔ  ٛصعٞ إٔ أؽدم إٔ ا٭دٜإ ٚجد

 ْارٙ... 

 "ٚيهٓين أحبو"...

قدداٍ: إّٕ صددٓتشٚج عًدد٢ أٜدد١ حدداٍ.. صددٓتشٚج َددز٠ يف ايؾددخزا٤ أَدداّ ايٓاددّٛ     

ٚايهٕٛ ّٚاتٝٓا ٚاهلل ابافز يف داخًٓا ٚيف ندٌ َهدإ... َٚدز٠ يف نٓٝضد١...     

 ٚأخز٣ يف جاَع، فكد ْزفٞ اجلُٝع...

 أخ٬قدٞ، َدٔ ٚاجبٓدا إٔ ْٛقدف     قًت: إرفا٤ اجلُٝدع َضدتخٌٝ، ٚعُدٌ غدرل    

 جٕٓٛ ايتكضِٝ داخٌ عكٛشلِ،  د٫ً َٔ َضاٜزتِٗ...

ٚفاددد ٠، أٚقفٓدددا حددداجش عاٝدددش غزٜدددش... ندددإ ٖٓايدددو خدددٝط رفٝدددع َدددٔ      

)املؾدٝؿ( ٚقدد ر دط َدٔ  دزف ايزؽدٝف، إ  ايزؽدٝف اٯخدز، ... ٚأَداّ ٖددذا          

َدٔ  اباجش ايعاٝش ٚقفت جمُٛع١ َٔ ا٭ فاٍ قا٥ددِٖ ٚأنددلِٖ يف ايعاعدز٠    

 عُزٙ...

نٓا ْقخو. عش عًٝٓا إٔ منشم شلدِ خدٝطِٗ )ابز دٞ( فتٛقفٓدا بداجشِٖ.      

ناْٛا مجٝعًا يًُٕٛ ايعؾٞ نُا يٛ ناْت  ٓادم، فاسددْا فخهًا... ٚ ًبٛا 

َغددداٖد٠ تدددذانزْا ) طاقدددات اشلٜٛددد١ ايغ ؾددد١ٝ( ف خزجٓاٖدددا شلدددِ ٚقدددد صدددًّتٓا  

ذٟ يف املدرصدد١ حددل املضددزح١ٝ ٚقدداٍ حبددٝل: إْٗددِ ٜددذنزْٚين ) غددكا٠ٚ( ت٬َٝدد   

نٓددت أدرظ يف ؽددفٛف ايؾدداار.. ٚقدداٍ يٓددا ايؾددل ا ددٔ ايعاعددز٠: جيددش خطددف   

 املزأ٠ ٚقتًٗا. إْٗا َٔ غرل دٜٓٓا. أَا أْت فتضتطٝع إٔ متز.

نددإ ؽددٛت٘ َزعبددًا ٚحددادًا َثددٌ أْٝدداب قددط ؽددارل َتددٛحػ. ٚت ًَٓددا ٚجددٛٙ     

 ٚ  ددأت بداِٖ   ا٭ فاٍ فبدت يٓا َثٌ ٚجٛٙ نبار َزنب١ ع٢ً أجضاد أ فداٍ... 

تطددٍٛ... ٚأ)ددافزِٖ تهدددل... ٚٚجددِٖٛٗ تتاعددد ٚايعددزم ٜتؾددبش َددٔ جبدداِٖٗ...       

ؽارٚا جمُٛع١ َٔ قطان ايطدزم ا٭قدشاّ... خفدت ٚؽدزخت  ُٝٓدا اْطًدل حبدٝل        

  ايضٝار٠ ٖٚٛ ٜض ٍ: َاّا دٖاى؟

***  
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 26كابىس 

 

 عدٖا   صا ٝع، ٚناْت املعارى َا تدشاٍ َضدتعز٠ أٚقفٓدا يف املهدإ ْفضد٘      

حاجش.. ٖذٙ املز٠   ٜهْٛٛا أ فا٫ً أقشاًَا.. ٖذٙ املدز٠ ناْدت ايبٓدادم حكٝكٝد١..     

ٖددذٙ املددز٠ ندداْٛا َددٔ ت٬َددذ٠ حبددٝل فعدد٬ً.. تٓٗددد ٜٛصددف  ارتٝدداط حددل عدداٖد       

ٚجِٖٛٗ ٚقاٍ يٞ ٖٚٛ ٜفتك  اب ايضٝار٠ يٝخدنِٗ: إِْٗ ت٬َٝذٟ ف٬ يايف.. أَا 

ايًٗا١ ْفضٗا... ايعٝدٕٛ املًَٛد١ ْفضدٗا    ِٖ فتخدنٛا إيٝٓا ن  فاٍ اباجش ا٭ٍٚ. 

ن منا  فعٌ صخز عدزٜز غداَ ...  ًبدٛا تدذانزْا. قداٍ شلدِ: ٚيدٛ.. أ٫ تعزفدٕٛ         

 أصتاّنِ.. أْا ٜٛصف...

نددزر تًُٝددذٙ ايضدد٪اٍ  ؾددزاح١ أنثددز. أعطٝددتِٗ تددذنزتٞ ٚنددذيو فعددٌ    

أصتاِّٖ، حبٝل.  دأ أحددِٖ ٜغدتُين ٭ْدين أخدزج َدع عداب َدٔ غدرل )ًَدت(...          

 ٜٛصف ٚؽز   تًُٝذٙ: حت٢ أْت ٜا... ٚغقش

ٚفٛج٦ت  زد ايتًُٝذ. قاٍ ي٘  ددلٚد َعددْٞ عاٝدش: ندٌ َدا ْعزفد٘ اٯٕ ٖدٛ        

أْو َٔ دٜٔ آخز.. دٜٔ ايذٜٔ خطفٛا ا دٔ عُدٞ ٚعدذ ٛٙ ٚقتًدٛٙ.. ؽدز   ٗدِ: أٜٗدا        

ا٭غبٝا٤.. أ٫ تزٕٚ أْهِ فكزا٤ َثًدٞ.. ايفكدز ًَتٓدا ا٭ٚ ... ايفكدز جيعًٓدا حًفدا٤       

ذٜٔ شلدِ َؾدًخ١ يف َتا عد١ ا تشاسْدا عدٔ  زٜدل يددٜزْا ند٬ف دٜدين...           ٛج٘ ايد 

 ازلعٛا ٜا أ ٓا٥ٞ... ٚرد أؽازِٖ،   تهٔ بٝت٘ قد ْبتت  عد:

 ص٦ُٓا فافزاتو ٜا أصتاّ... تفقٌ َعٞ...دد 

ٚ  ٜهد حبدٝل ٜددٜز )ٗدزٙ ٚخيطدٛ عًد٢ ايزؽدٝف حتد٢ د٣ٚ ايزؽداـ،         

عٝل  ٝٛر يز١ٜ جا٥ع١ فدٛم جثد١  افٝد١،    ٚنإ ؽٛت٘ يف ايًٌٝ عايًٝا ٚعبًٝٗا  ش

ٚمتشم حبٝل أَاّ عٝين، متشم نتفاٙ ّٚراعاٙ ٚ)ٗزٙ ٚؽدرٙ ٚندٌ َٛفدع يف   

جضدٙ نٓت قد قبًت٘، دفع٘ ايزؽاـ ٚاخذلق٘ فتٗا٣ٚ فٛم ايٛاجٗد١ ايشجاجٝد١   

 ٱحد٣ عزنات ايطرلإ ٚقد اخذلقت٘ صهانل ايشجاج أٜقًا...

ٛصددًا ٫ ٜؾدددم... رنقددت إيٝدد٘،   أؽددز ... نٓددت َدٖٛعدد١... نددإ نا 

ٚا ٓٝت فٛق٘، نِ اْفازت أفخو أفدخو ٚأفدخو... ندإ َٛتد٘ ْهتد١ غدرل       

ٜق٤ٞ ٜٚٓطفد٧   َعكٛي١... ٚنإ تؾُِٝ  ا٥ز٠ إع١ْٝ٬ َا ٜشاٍ ٜق٤ٞ ٜٚٓطف٧...
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داخٌ ايٛاج١ٗ ايشجاجٝد١ ملهتدش عدزن١ ايطدرلإ...  املدا حًُٓدا  ايزحٝدٌ َعدًا...         

 رؽاـ ايٛاقع َٔ ْار...يهٔ  ا٥زات ابش َٔ ايٛرم ٚ

ؽدددفعين أحددددِٖ َدددزات عًددد٢ ٚجٗدددٞ قدددا٬ً٥ إٕ ّيدددو صدددٝعٝد يدددٞ رعددددٟ...  

ٚ ضهٝٓ٘ حفز يٞ عًد٢ ّراعدٞ رَدشٟ ايددٜين.. ٚندإ ا٭  َزٚعدًا، ٚقداٍ يدٞ:         

نددٞ ٫ تٓضددٞ  عددد ايٝددّٛ... اْتُددا٤ى... ٚيزجددٞ َددع عدداب َددٔ غددرل )ًَتددو(...          

ٚيًخٝا٠... ٖذا ففٛر يف ٚرنقت يف درٚب ايًٌٝ ؽارخ١: يهٓين أْتُٞ يًخش 

 قان عظاَٞ َٔ ايداخٌ، ٫ فٛم جًدٟ َٔ اخلارج..

 
***  

 

 27كابىس 

 

 ايباب ٜكزن...

 جارْا ايعاٛس ٜض يين: ٌٖ عاد أخٛى؟

 أخٞ؟ ٚيهٓ٘ ْشٍ إيٝهِ!دد 

قاٍ  ؾٛت حشٜٔ جدًا: جدا٤ إيٝٓدا،   ْهدٔ قدد تشٚدْدا   ٜد١ َ٪ْٚد١، فكدزر         

إْٓا صُٓٛت جٛعًا فُٝا يٛ اصدتُزت املعدارى   ايذٖاب ٱحقار جند٠ غذا١ٝ٥.. قاٍ 

 َٜٛل آخزٜٔ!

ؽددزخت: ايددذٖاب؟ ٚيهددٔ نٝددف؟ َددٔ أٜدد١  زٜددل؟ أ٫ تددز٣ أْٗددِ أ ًكددٛا       

 ايزؽاـ حت٢ ع٢ً ايهًش ايذٟ بزأ ٚعدل ايغارن؟

قاٍ: يكد تضًٌ َٔ ابدٜك١ اخلًف١ٝ حٝد  دندإ  دا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١...      

 عٔ ايعٕٝٛ...إْ٘ عارن خًفٞ ٚفٝل، ٚيف َ َٔ ْضل 

ؽزخت: ٚنٝف تزنتُٛٙ ٜذٖش؟ إْد٘ غدرل َضدًك.. قداٍ ايعدِ فد٪اد   صد٢:        

 يكد أؽزح ع٢ً ايذٖاب ٚمحٌ َع٘ َضدصٞ.

ٚيهٔ َضدصو أنزٟ.. َضدصو ٜٓتُدٞ إ  عؾدٛر ابدزب ايعاملٝد١ ٚأٜداّ      دد 

)سَإ(... ايدْٝا تارلت...َضدصو أَاّ ا٭صدًخ١ ابدٜثد١ َثدٌ يضدع١  عٛفد١ أَداّ       

 فز ١ أصد.
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 اٍ ايعِ ف٪اد  طُ ١ْٓٝ: إٕ ايبعٛف١ تدَٞ َك١ً ا٭صد!ق

يعٓت ايغعز. ٚاحذلَت عٝ ٛخت٘، نٓت أعزف إٔ املٓاقغ١ َع٘ فزب َدٔ  

 ايعب ، فهٌ َٓا ٜٓتُٞ إ  عا   عٝد  عٝد، ٚاشل٠ٛ عاصع١...

ٚٚجدددتين أتضددا٤ٍ: تددز٣ ٖددٌ ّٖددش أخددٞ حكددًا ٱحقددار ايطعدداّ يف عًُٝدد١          

املٛت، ٚقد فكد أعؾا ٘ ٚاْتٗش ايفزؽ١ يًدٗزب    طٛي١ٝ، أّ أْ٘ َثًٞ خا٥ف حت٢

 .دٕٚ إٔ يٌُ َض٪ٚي١ٝ )ٖز ٞ( َع٘؟ ..

ٚرجخت أْ٘ اْتٗش ايفزؽ١ يًٗزب. ٚ  أمل٘،  ٌ حضدت٘ ع٢ً عااعت٘!!... يف 

َثٌ ٖذا اجلخِٝ، رمبا ناْت ايبطٛي١ ايٛحٝد٠ املُه١ٓ يًعش ٍ أَثايٞ ٖدٞ أ٫ًٚ:  

 أحٝا٤...اشلزب!... ٚايبكا٤ أحٝا٤... أحٝا٤.. 

*** 

 28كابىس 

 

 اقذلب ايازٚب، ٚ  ٜعد أخٞ...

ٚأْا أقدزأ نَٛدًا َدٔ ايؾدخف ايكدكد١ ٚجددتٗا َهَٛد١ يف ساٜٚد١ املطدبا...          

ؽخف عُزٖا عٗزإ ٚن٬ن١.. نًٗا تتخدا عٔ املٛت ٚايكتٌ ٚاجلث  ٚاخلطف 

 ٚحز ٓا ا٭١ًٖٝ املزٜز٠... نًٗا نٛا ٝط نٛا ٝط نٛا ٝط...

ٔ ايزعددش... ندد ْين أخطددٛ داخددٌ صددزادٜش املافددٞ..     تٓفددتك أَدداَٞ دْٝددا َدد  

 ن ْين أعٝػ أٖٛاٍ ايغٗٛر املاف١ٝ دفع١ ٚاحد٠...

أقددزأ ٚأقددزأ ٚتٓبددت ايهددٛا ٝط داخددٌ رأصددٞ ٚتفددز   ٛحغدد١ٝ ْباتددات ًَعْٛدد١   

 تتاذ٣  ايدّ... تُٓٛ نٛا ٝط َٔ اشلٍٛ..

يًؾخف ايعتٝك١ َذام غزٜش، ن ْٗا تزٟٚ حها١ٜ نٌ رؽاؽد١ أزلعٗدا   

ا١ٜ... ن ٕ نٌ نٛا ٝط املدٜٓد١ تعداٚد اْش٫قٗدا فدٛم ؽددرٟ نخادز       َٓذ ايبد

ايكددددل... ن ْٗدددا ابهدددٛاتٞ ايعتٝدددل يف َكٗددد٢ َكفدددز، ٚأْدددا املضدددتُع ايٛحٝدددد،   

ٚحهاٜدد١ عددٓذل  ددٔ عددداد ٚايشٜددز، ٜٚٛصددف ٚايب٦ددز حتٛيددت إ  حهاٜدد١ ٫ حددد        

 شلٛشلا...
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قتًد٘...   ٜٚٛصف... ٖا ٖٞ ؽٛر٠ جثت٘ ٚعزط ايؾٛر٠ ٜكدٍٛ إٕ حداجشًا َضدًّخاً   

ٖهذا  بضا ١ ٚدٚمنا َع٢ٓ... َٛت٘ َٛتدإ يف قًدل، َدز٠ ٭ْد٘ َدات، َٚدز٠ ٭ْد٘        

 َات دٚمنا َع٢ٓ...

*** 

 29كابىس 

 

 إْ٘ ايًٌٝ، ٚ  ٜعد أخٞ.

ايفزاؼ يٝط فزاعٞ. ايازف١ يٝضت غزفت. ؽزٜز  اب اخلشا١ْ يٝط َ يٛفدًا  

يددبين ايه٦ٝددش يدددٟ. ٫ أعددزف نٝددف أعدداجل َددش٫ج ايٓافددذ٠ ابدٜدددٟ، ا٭ندداا ا

يددٝط أنددانٞ ٚاجلدددرإ يٝضددت جدددراْٞ. يهددٓين صدد ْاّ ايًًٝدد١ يف ٖددذٙ ايازفدد١،       

 ٚص  دأ ؽفخ١ جدٜد٠ يف دفذل تغزدٟ...

يكد أؽز جارْا ايعادٛس ايعدِ فد٪اد عًد٢ إٔ أْداّ يف  ٝدتِٗ  ايطدا ل ا٭رفدٞ.         

قدداٍ إٕ  ٝتٓددا يف ايطددا ل ايثايدد  أنثدددز تعزفددًا يًؾددٛارٜا ٚاخلطددز ٚأْٗددِ يدددٔ         

 ٚحٝد٠ يف  ٝت ايزعش...ٜذلنْٛٞ 

ٖبطت إيِٝٗ.  ٝتِٗ حدشٜٔ حدشٜٔ، نهدٌ ايبٝدٛت ايدت ٜكطٓٗدا "ايدذنٛر"        

ٚحٝدٜٔ، حٝ  ٫ ملض١ حٓإ أْث١ٜٛ تدف٧ ا٭عٝا٤، َٓذ ن٬ن١ أعٛاّ تٛفٝدت ا ٓتد٘   

ايؾددب١ٝ ٖٚددٞ تقددع  فًددٗا ا٭ٍٚ، ٚ عدددٖا   ٜدداّ تٛفٝددت أَٗددا )أٟ سٚجتدد٘( َٚددٔ     

ِ  شراعدد١ ايبٓفضددج ٚايباْضددٝ٘ )اشلزجاٜدد١( يف َٜٛٗددا   ٜعددد ايبضددتاْٞ ايعاددٛس ٜٗددت

ابدٜك١... َٚٔ َٜٛٗا ّ دٌ ا٭ب ايهدبرل ٚ  تعدد فدخهت٘ تقدخو... ٚانتفد٢       

 ابٝا٠ يف عب٘ عشي١ َع خادَ٘ ايضٛداْٞ، ٚا ٓ٘ أَل ايغاب ايٛحٝد، ٚا٭عدشب  

 املشَٔ...

ٖددا أْددا َددٔ جدٜددد أعًددل نٝددا ٞ فددٛم )سلاعدد١( ٫ يؾددين.. أغضددٌ ٚجٗددٞ يف  

ٞ  إٔ أدٜزٖدا يٝد  ٫          محاّ  ٫ أعدزف  ايقدبط نٝدف أفدتك حٓفٝتد٘، ٚندِ عًد

تٓفاز أنثز مما جيش أٚ أقدٌ ممدا جيدش.. أصدتعٌُ ؽدا ًْٛا يدٝط َ يٛفدًا يددٟ...         

أَضك ٚجٗٞ يف َٓغف١ أراٖا يًُدز٠ ا٭ٚ  ٚأندزٙ را٥ختٗدا... أمتددد يف صدزٜز ٫      

 تًفد١ عدٔ تًدو ايدت     أدرٟ َٔ ْاّ  ٘ يًُز٠ ا٭خرل٠... أحدم يف عكٛم ايضكف، امل

أيفتٗا يف  دٝت... ندٌ ٖدذٙ ايتفاؽدٌٝ ايؾدارل٠ ٖدٞ  زقٝدات خافتد١ َدٔ ممًهد١           
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 اياز ١ ايت أخطٛ إيٝٗا نا١ْٝ... إْ٘ ايتغزد َٔ جدٜد...

ٚغُزْددٞ غددِ ٫ حدددٚد يدد٘... رمبددا نددإ يددٕٛ ا٭ندداا ايددبين ايعتٝددل املغددبع          

ٙ ايازفد١ ٚمتدٛت    ايهآ ١، ٚرمبا ٭ْين عاٖدت سٚج١ ايعدِ فد٪اد حتتقدز يف ٖدذ    

عًدد٢ ايضددزٜز ّاتدد٘... نددإ رأصددٗا يف َٛفددع رأصددٞ متاَددًا، رمبددا عًدد٢ ايٛصدداد٠     

ّاتٗددا... ٚنددإ جضدددٖا ممددد دًا يف َٛفددع جضدددٟ، ٚناْددت أ ددٍٛ َددين قًدد٬ًٝ    

يهٔ املٛت جعٌ جضدٖا ٜدتكًّؿ ٚيعدٌ َٛفدع قددَٝٗا ندإ متاَدًا حٝد  أفدع         

 ٗددا جثدد١ أخددز٣...  قدددَٞ... ايضددزٜز  ددام، ٚجثدد١ حتددٌ َهددإ جثدد١ يتخددٌ َهاْ       

ٚايضزٜز ٜشداد نآ ١. ايضزٜز ٜؾرل تا ٛتًا فٛر خزٚج٘ َٔ املؾٓع ٚاصتعُاي٘ َدٔ  

قبٌ إْضدإ َدا ٭ٍٚ َدز٠، َدا داّ ندٌ َٓدا َغدزٚن جثد١ َهتًُد١، َدا داّ ندٌ            

إْضإ حٞ يٌُ َٛت٘ َعد٘! ملداّا ايضدزٜز؟ ملداّا ٫ ْٓداّ يف تٛا ٝتٓدا َٓدذ ايد٫ٛد٠،         

ٚعدعزت  د ٕ املدٛت ٖدٛ      .ٍ عًد٢  ددٖٝات ابكٝكد١؟ ..   دٚمنا يف أٚ دٚرإ أٚ احتٝدا 

أَدددٞ ايٛحٝدددد٠ ٚا٭ٚ  ٚا٭خدددرل٠، ٚإٔ أؽدددٛات ايزؽددداـ ٖدددٞ أْغدددٛدتٗا ٖٚدددٞ    

تٗدٖدْٞ يًّٓٛ... ٚ دأ ع٤ٞ يف داخًٞ ٜٓشيل َين  عٝددًا...  عٝددًا... خمًفدًا جضددٟ     

 ٚحٝدًا َٚهًَٛا ع٢ً ايضزٜز، ٚأدرنت أْين َٝت١ َع ٚقف ايتٓفٝذ..

*** 

 32كابىس 

 

 آٙ أٜٔ أْا...

 .آٙ َاّا حدا؟ ..

أٜكظدين اْفادار رٖٝدش... ؽددزخت.. زلعدت ؽدٛتٞ ٚأْددا أؽدز  حتد٢ قبددٌ إٔ        

أصددتٝكظ متاَددًا.. أخددافتين ؽددزخت أنثددز َددٔ ؽددٛت ا٫ْفاددار... دفعدد١ ٚاحددد٠،   

 "ٚعٝت َع٢ٓ َا ٜدٚر...

أّ تزاٖا  162نإ اْفاارًا عبًٝٗا  ؾٛت ايزعد متاًَا... رمبا َا دفع َٝدإ 

ٜددا يًخضددز٠... دددد  82أٚ اشلددإٚ  122يهاتٝٛعددا أّ ؽددٛارٜا غددزاد؟ َدددافع اشلددإٚ  ا

ناْدددددت أّْدددددٞ تعغدددددل املٛصدددددٝك٢ ٚمتٝدددددش ايطدددددا ع اخلددددداـ يهدددددٌ عبددددداقز٠     

ايه٬صٝهٝل ٚتعزف أصًٛ ِٗ  عد دقٝك١ َٔ ا٫ْؾات... يف ندا ٛظ  درلٚت،   

املٛصددٝك٢ رؽدداـ َٚتفاددزات ٖٚددا ٖددٞ أّْددٞ حتفددظ جدددٍٚ ْٛ ددات أؽددٛات          
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ٟ  ايفزٜكل ٜطًدل عًد٢ اٯخدز ٚأٟ    ا٭صًخ١. ..  ٌ إْين أعزف َٔ ؽٛت ايطًكات أ

ايفددزٜكل كًددو ٖددذا ايضدد٬ط أٚ ٫ كًهدد٘... يكددد يزجددت َددٔ َدرصدد١ "ابددزب   

ٜغدب٘ رعدد اٯشلد١، ٚإٔ تًدو      162ا٭١ًٖٝ"، ٚأعزف إٔ رعدد ايبغدز املددعٛ َددفع     

ٚنددداٍ ايطًكددد١ ايدددت تغدددب٘ سعٝدددل ايادددزاب )ايغدددٛح١( ٖدددٞ  ًكددد١  ٓدقٝددد١ فددداٍ    

ا٭َرلنٝدد١... أَددا تًددو ايطًكددات املتدفكدد١ ندداملطز فٗددٞ      16ايبًاٝهٝدد١، أٚ إّ 

ا٭ٚتَٛاتٝهٝددد١ ابدٜثددد١، ٚإٕ نٓدددت حدددل أزلعٗدددا   522قادَددد١ َدددٔ رعاعدددات 

أتذنز أف٬ّ ايهاٚ ٟٛ ايت عداٖدتٗا يف  فدٛيت ٚأيٝدٌ املكاتدٌ ٜٴددٜز د٫ٚ دًا       

 خغبًٝا َٚع نٌ دٚر٠ تٓطًل عغزات ايطًكات..

يطًكددات َضددتُز٠ دٚمنددا رمحدد١.. ٚنٓددت أحؾددٝٗا نددٞ ٫ أجددٔ،     ناْددت ا

نُددا يؾددٞ املزفٗددٕٛ ا٭غٓدداّ حددل ٜعددإْٛ َددٔ ا٭رم... نددإ ايٓعدداظ ٜكددتًين     

 ٚايّٓٛ ع٢ً َز٢َ رؽاؽ١.. ٖٚذٙ يًٝت ايثايث١  ٬ ّْٛ...

 عددد ايطًكدد١ ايٛاحددد٠ ٚايعغددزٜٔ صدداد صددهٕٛ عُٝددل... أٜدد١ َؾددادف١.. ٖددذٙ     

ا٥فٗا حدادًا ع٢ً عظِٝ َدات... َدٔ ايدذٟ َدات ايًًٝد١؟      املدفع١ٝ، ن منا تطًل قذ

 أ١ٜ نٛارا صز١ٜ تدٚر يف ٖذا ايًٌٝ ايغاصع ا٭حشإ ٚاياُٛا.. .َا ازل٘؟ ..

  أْٗ  َٔ صزٜزٟ ٚ  ٜٓٗ  أحدد يف ايبٝدت،   ٜقد  أٟ ْدٛر.   ٜكدزن      

 ا ٞ خمًٛم. رمبا ناْٛا َثًٞ، أنثز خٛفدًا َدٔ ايكددر٠ عًد٢ جمدزد ايٛقدٛف أٚ       

 ن١...ابز

 كٝت ٚحدٟ يف ايظ٬ّ ايداَط أربف.   أعتش ٭ٕ أخٞ َقد٢ ٚتدزنين   

ٚحٝد٠ َٓذ َزاٖكت ٚأْا أعٌُ ٚأعٝدٌ ْفضدٞ ٚأَدارظ حٝداتٞ ند ٟ )عداب( يف       

ا٭صز٠.. ٚأْا اٯٕ خا٥ف١ نُا قد خياف أٟ عاب أعشٍ يف يٌٝ اجلٕٓٛ... اخلدٛف  

ٛر٠ حبددٝل ٜٛصددف، )إْضدداْٞ( ٫ )أْثددٟٛ(... َٚددع ّيددو ٫ أصددتطٝع إٔ أباٖددٌ ؽدد 

ٚؽدرٙ ايغاصع ايذٟ اقتخِ ٚحغت... متٓٝت  دإخ٬ـ يدٛ ٜقدُين إيٝد٘ ٚأفدُ٘      

ٞ ...   أنٔ أرٜد إٔ أختب٧ يف ؽدرٙ... نٓدت أرٜدد إٔ يتُدٞ أحددْا  داٯخز       إي

           ٞ َثٌ دفت ْافذ٠ تٓاًكدإ َعدًا يف ٚجد٘ ايعاؽدف١...   أندٔ أحًدِ  د ٕ ٜاُد٢ عًد

ٝهٕٛ أقدٌ )ًُد١ ٚؽدٛت ايكٓا دٌ أقدٌ ٖددٜزًا       َث٬ً  دل ّراعٝد٘... يهدٔ ايًٝدٌ صد     

 ايٓضب١ ي٘ ٚيدٞ يدٛ ناْدت ٜدداْا َتعداْكتل... ٚحتد٢ يف ايشيدشاٍ تًتؾدل ايٛحدٛؼ          

 بعقددٗا  عقددًا.. املددٛت اجلُدداعٞ يددٝط َزعبددًا ندداملٛت ايفددزدٟ... ايددذٟ كددٛت       

 ٚحٝدًا كٛت َزتل: َز٠ ٭ْ٘ ٚحٝد، ٚأخز٣ ٭ْ٘... َات!...

***  
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 31كابىس 

 

يكٓا ددٌ تٛقفددت.. ٚايزؽدداـ... ٚعدداد ايضددهٕٛ ايغدداٌَ خيددِٝ عًدد٢  رغددِ إٔ ا

 نٌ ع٤ٞ.. فكد عاشت عٔ ايعٛد٠ إ  ايّٓٛ.

 دأ ايؾُت خيٝفين أنثز َٔ ا٫ْفاار.. يف ايؾُت أزلع ؽدٛت قًدل.. يف   

ايؾُت أزلع عقدًٛا َدا غدرل َز٥دٞ يف جضددٟ ٜٓدشف  اصدتُزار، ٚعًد٢ ايدب٬س          

ايظد٬ّ.. ْكطد١ ْكطد١... )أّ تدزاٙ ؽدٛت       ايبارد تضٌٝ قطزات ايددّ ْكطد١ ْكطد١ يف   

حٓفٝدد١ املددا٤ غددرل املاًكدد١ جٝدددًا يف ابُدداّ امل٬ؽددل ياددزفت؟(.. يف ايؾددُت أزلددع  

ؽددٛت نا٥ٓددات دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١.. ٚقددد  دددأت بددٛن، ٚتعطددػ،     

ٚمتدددٛت عدددٛقًا يًغدددُط، ٜٚٓفدددذ أًَدددٗا ٚؽددددلٖا، أزلدددع  عقدددٗا ٜقدددزب رأصددد٘ 

عقددٗا اٯخددز جيًددط  ٗددد٤ٚ َٓتظددزًا تطددٛر ا٭َددٛر، جبدددرإ ايكفددؿ احتااجددًا ٚ 

ايدددبع  ٜؾدددًٞ، ٚاٯخدددز يًدددِ أٚ ٜهفدددز أٚ يددداٍٚ اشلدددزب أٚ ًٜكدددٞ  اخلطدددش   

 ٚاملٛاعظ.. متاًَا نايبغز... متاًَا َثًٓا  ٔ صهإ ٖذا ابٞ ا٭يٝف..

نإ ؽدُتًا  د٬ًٜٛ حشٜٓدًا... ندِ عداد ؽدٛت ايزؽداـ عد٦ًٝا فغد٦ًٝا... ندإ           

إٔ َعزن١ َا بزٟ يف ايغارن أَاّ  ٝتٓا.. ٚفا ٠ اْطًل  ٛم قزٜبًا جدًا ٚحضبت 

 صٝار٠ َا... 

 دا ايؾدٛت غزٜبدًا ٚ زٜفدًا ٚصدط ؽدٛت ايزؽداـ..  ددا إْضداًْٝا َثدٌ رجدٌ           

ٜعٍٛ ٚقد أؽا ت٘ رؽاؽ١.. يف ايظ١ًُ ٚايزؽداـ ٚعتُد١ ا٫ْفادارات اصت ْضدت     

 ع٢ً ؽدٛت٘ ندِ    ٗذا ايؾٛت.. ٚحشْت أٜقًا... مخط دقا٥ل ٚ ٛم ايضدٝار٠ ٜعدٍٛ  د   

 دددأ ايؾددٛت خيفددت تدددرجيًٝا تدددرجيًٝا نإْضددإ يتقددز َغددزفًا عًدد٢ املددٛت          

ايٓٗددا٥ٞ.. ٚيعددٌ ايؾددٛت فدداٜل أحددد املضددًخل فكددد اْطًكددت سخددات عدددٜد٠ َددٔ     

 ايزؽاـ ٚصهتت ايضٝار٠  عدٖا متاًَا. َاتت متاًَا.

 افتكدت ؽٛت  ٛم ايضٝار٠... افتكددت ابٝدا٠.. سحداّ ايضدرل... سعٝدل ا٭ دٛام      

ع٢ً  زٜل اجلبدٌ. ٜٚٛصدف إ  جداْل... ْقدخو.. ْٚغدعز  ايغدُات١ نًُدا رأٜٓدا         

 صٝار٠ )رزل١ٝ( ٚقد اْكًبت ع٢ً جاْش ايطزٜل ٚقد أؽا ٗا حادا َا..

 ٚٚجدتين أغين  ؾٛت خافت:
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 جددددادى اياٝدددد  إّا اياٝدددد  ُٖددددا 

  
 ٜددددددا سَدددددددإ ايٛؽدددددددٌ  ا٭ْدددددددديط 

   

 ًٗدع، تزاْدٞ  ددأت     ٚناْت ؽٛرت٘ متٮ عٝين... ٚايدَٛن أٜقدًا... ٚفهدزت  

 .أجٔ؟ ٌٖٚ ٖذٙ أغ١ٝٓ أّ عٗك١ احتقار؟ ..

*** 

 32كابىس 

 

 حل اصتٝكظت غُزْٞ اشلًع... 

ناْت ايازف١ غزٜب١ َٚ يٛف١ يف إٓ ٚاحد.. نِ تدذنزت ندٌ عد٤ٞ... )ًًدت     

ٚقتددًا  دد٬ًٜٛ ممدددد٠ نُددا أْددا، أرقددش اْددش٫م ايبكعدد١ املقدد١٦ٝ ايكادَدد١ َددٔ نكددش      

ؽاؽد١ َدا... )ٖدٌ كهدٔ إٔ تهدٕٛ ٖدذٙ ٖدٞ ابكٝكد١          ايٓافذ٠ ايت اخذلقتٗا ر

 هدددٌ  ضدددا ١؟ ٚايٓدددٛر يدددٔ ٜددددخٌ إ٫ إّا خزقٓدددا جددددرإ صددداْٛٓا  ايزؽددداـ      

ٚاملتفازات؟(.. اْضًًت َٔ فزاعٞ. نإ ايدلد عدٜدًا.. نإ ايدلد ٜٓضهش َٔ 

نددٌ قطددع ا٭ندداا غددرل ا٭يٝفدد١ احملٝطدد١  ددٞ... غُزْددٞ  دد٪ظ عُٝددل... نددِ ٚنددِ  

زف غزٜب١  ارد٠ يف  ٬د ْا٥ٝد١، غزفد١ يهدٌ ٜدّٛ، ٚٚجبد١ َدٔ       ارتدٜت نٝا ٞ يف غ

 ايهآ ١ ٚايٛحغ١ يهٌ ؽباط...

خزجت إ  ايزد١ٖ... نإ َٔ ايٛافك إٔ ايعِ ف٪اد قدد اصدتٝكظ َٓدذ سَدٔ     

 ٌٜٛ. ٫ ٜبدٚ عًٝ٘ أْ٘   ِٜٓ يف اي١ًًٝ ايضا ك١.. حضدت٘ ع٢ً زلع٘ غرل ايكٟٛ... 

  ٛ ا ٝط  ددرلٚت  عددد إٔ يًّؾددٛا َددٔ  ايطزعددإ ٚحدددِٖ قددادرٕٚ عًدد٢ َعاٜغدد١ ندد

 إحد٣ حٛاصِٗ.. فخل تؾرل ابٝا٠ نا ٛصًا، تؾرل ابٛاظ أدٚات يًتعذٜش..

نددإ ٜكددف أَدداّ ايٓافددذ٠، ٚحٝ دداْٞ  زقدد١ َٓكزفدد١.. يف اخلددارج ناْددت ْبتدد١ 

ٜازلل نثٝف١ تًتُع يف ف٤ٛ ايغُط ايت   تغزم  عد )أّ تزاٙ صٝهٕٛ َٜٛدًا  

َٔ جيدز٩ عًد٢ اخلدزٚج إ  ابدٜكد١ حتد٢ ي٬صتفضدار          ٜهٔ  ٝٓٓا .غا٥ًُا؟( ..

عٔ ؽخ١ ايغُط... ٚمتٓٝت يٛ أدفٔ ٚجٗدٞ يف ايٝدازلل ٚأغُد  عٝدْٛٞ ٭ درل      

إ  يٌٝ ابٓإ... يٌٝ ٜٛصف.. )ٜدا َٝدت َضدا، حدل املقدٞ، َدا  ٝٓتضد٢ ٜدا َٝدت          

َضا( ٚ دأت أتزمن  ٗا  ؾٛت جٓدا٥شٟ.. ٫ أدرٟ ملداّا ؽدار يهدٌ أغداْٞ املافدٞ       
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 ايزَاد ٚايدَٛن يف فُٞ، َٓذ َؾزن ٜٛصف. عِ 

قاٍ يٞ ايعِ ف٪اد أْ٘ صٝ زج ٜٚكطف يٞ ٜازل١ٓٝ، ٚتٛصًت إيٝ٘ إٔ ٫ ٜفعدٌ  

حزؽًا ع٢ً حٝات٘ ٚحٝاتٗا. فبدٍ رأٜد٘ فدٛرًا ٚ ددا صدعٝدًا ٭ْدين   أتزند٘ ٜددفع        

 حٝات٘ مثًٓا يٓشٚت٘ ايطٝب١ ٖذٙ... أٚ ٜقطز يًذلاجع نطفٌ َذعٛر..

 أ١َٝٓ، ٚايٛقدٛف حتدت ايضدُا٤  ُٛحدًا... اصدتٝكظ أَدل       ؽار ملط ايٝازلل

أٜقًا ٚٚقف إ  جاْش أ ٝد٘.  اْدا يدٞ يٛحد١ يً دٛف ٚايبد٪ظ. تبددٚ ٚن ْٗدا ْٗاٜد١          

 ايعا  حل ٫ يًل ايزجاٍ ّقِْٛٗ.. تٛصًت إيُٝٗا إٔ ٜفع٬!..

*** 

 33كابىس 

 

      ٛ افددذ أؽددعد ايدددرج إ   ددٝت يف ايطددا ل ايثايدد ، يًُددز٠ ا٭ٚ  أبددظ إٔ ْ

ايدرج نثرل٠ ٚنبرل٠ ٚنٌ َدٔ كدز أَاَٗدا ٖدٛ ٖددف جٝدد يكٓداـ يف أٟ  ٓدا٤         

َٔ ا٭ ٓٝد١ ابدٜثد١ اٱزلٓتٝد١ احملٝطد١  بٝتٓدا ايبرلٚتدٞ ايعتٝدل املدبين َدٔ ابادز           

ايزًَٞ )ن نثز  ٝٛت  رلٚت ايكدك١(.. ٚنٓت نًُدا َدزرت  ٓافدذ٠، أخفد      

٭صدًخ١ ابدٜثد١ ٫ ٜد٪َٔ    رأصٞ ٫ ععٛرًٜا، رغِ َعزفت املضتاد٠   ٕ رؽاـ ا

  ٕ اخلط املضتكِٝ ٖٛ أقؾز ايطدزم إ  اشلددف ٚإمندا ٜد٪َٔ   صدًٛب ابدزأّٜ       

يف ايددزن  َددٔ جدددار إ  آخددز، أٚ   صددًٛب نددز٠ ايبًٝدداردٚ.. زلعددت اشلدداتف      

ٜددزٕ... رمبددا نددإ أخددٞ... صددارعت أفددتك ايبدداب.. ٫حظددت إٔ ٜدددٟ تزبددف ٚأْددين 

جنخدت يف فدتك ايبداب ندإ اشلداتف قدد ندف        عبثًا أدخٌ املفتاط يف ايكفٌ. حدل  

عددٔ ايددزْل. حشْددت حشْددًا عُٝكددًا. نٓددت ياجدد١ إ  زلددان ؽددٛت خددارجٞ... أٟ    

ؽدٛت، عدداد اشلداتف ٜددزٕ. رنقددت ًَٗٛفد١. ناْددت املتخدندد١ فتدا٠ تدددع٢ صدد٣ًٛ     

ٖٚددٞ عددكٝك١ سًَٝدد١ يددٞ ازلٗددا َددزِٜ.. صدد٣ًٛ  ٓددت ؽددارل٠ ٚحًدد٠ٛ ٚ ٝبدد١. "أَددز ٜددا   

و َدزِٜ ندرل؟"... ردت: "أجدٌ ٚقدد أعطدتين رقُدو       ص٣ًٛ. َاّا تزٜدٜٔ، ٖدٌ أختد  

اشلاتفٞ" )ٓٓت ص٣ًٛ ياج١ إ  رغٝف خبش َثًٞ، أٚ جندد٠ عضدهز١ٜ يزجٗدا    

َٔ َ سم ممانٌ.  ايفعدٌ ناْدت ياجد١ إ  خدَد١. َداّا؟.. قايدت: أرجدٛ َٓدو إٔ         

تتٛصددطٞ يددٞ يددد٣ ؽدددٜكو ا٭صددتاّ ؽدددلٟ نددٞ ٜقددُين إ  فزقتدد٘ يًددزقؿ        

 أعغل ايزقؿ!!... ايفٛيهًٛرٟ!!... إْين
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***  

 

 34كابىس 

 

ٞ  نٞ أتٛصط شلا يذلقؿ ايد هد١. ٚنٓدت    ناْت ص٣ًٛ َا تشاٍ تتٛصٌ إي

ؽاَت١، َذٖٛي١، ٚعدل ايكُز١ٜ ايشجاجٝد١ ايعايٝد١ نٓدت أر٣ صدخبًا َزٚعد١ َدٔ       

ايدخإ. ٫ أدرٟ نٝف اصتطعت إٔ أنٕٛ َٗذ ١، ٫ٚ أؽز   ٗا: املد١ٜٓ حتذلم 

،  د٫ً َٔ ّيدو صد يتٗا  ًطدف: أٜدٔ أختدو َدزِٜ؟       ٚأْت تتخزقل يزقؿ ايد ه١

ٚملاّا   تتؾٌ  ٞ  ٓفضٗا؟ ردت ص٣ًٛ صاخز٠ جدًا: ٭ْٗا محًت ايض٬ط ّٖٚبت 

 يتكاتٌ َع املًٝٝغٝا.

  أقٌ شلا ع٦ًٝا، فكط ٚعدتٗا خرلًا ٚٚدعتٗا ع٢ً إٔ تتؾدٌ  دٞ يف ايادد )!(    

د َٔ َب٢ٓ فٓدم ٚصارعت أتًؾؿ يذر َٔ ايٓافذ٠... نإ ٖٓاى حزٜل ٜتؾاع

"اشلٛيٝداٟ إٕ" املكا ٌ يبٝتٓا...  ددأت أعدد  بكدات املبٓد٢ ايعُد٬م، ٚندإ يضدإ        

ايٓار خيزج َٔ عزف١ ايطا ل ايثأَ، نإ يضاًْا نبرلًا َا يب  إٔ دخٌ إ  فِ 

ايطا ل ايتاصع فايعاعز... ناْت ايٓار تضتعز  ضزع١ ٫ تؾددم ٚايددخإ ا٭صدٛد    

ٚا٫ْفاددارات تتعددا  ٚايددذٍٖٛ ٜفذلصددين... عدد٤ٞ      ٜاطددٞ ٚجدد٘ ايبخددز ٚايكددذا٥ف   

ٜتخطِ. إْ٘ سجاج ايٓافدذ٠ يف ايازفد١ ا،داٚر٠. رنقدت  دل غدزف ايبٝدت أيد          

عددٔ غزفدد١  دد٬ ْٛافددذ... ؽددعكت... انتغددفت إٔ يددٝط يف ايبٝددت حتدد٢ ٫ٚ غزفدد١      

ٚاحددد٠  دد٬ ْٛافددذ... يًُددز٠ ا٭ٚ  أبددظ إٔ ٚاجٗدد١  ٝتٓددا   نًُددٗا َددٔ ايشجدداج.      

ايشجدداج املًددٕٛ عًدد٢ ايطددزاس ايكدددِٜ. ايشجدداج املًددٕٛ قددد ٜعددين َٓاخددًا    ْٚؾددف٘ َددٔ 

 ٝشْطًٝا رٚحًٝا صاحزًا يف أٜداّ ايضدًِ. أَدا يف ابدزب فايشجداج َزعدك ٭ٕ ٜؾدرل        

قطعًا َٔ اخلٓاجز املتطاٜز٠ يف نٌ ا٫باٖات يف حاٍ حدٚا اْفاار... ٫حظت 

ٖدذا ايبٝدت   ٜهدٔ     أٜقًا إٔ ْٛافدذ ايبٝدت ندبرل٠ ٚعاصدع١.. ايزجدٌ ايدذٟ  ٓد٢       

ٜفهز  ابزب. نإ ٜفهز  ابدش ٚايضد٬ّ ٚا٭فدل، ٚندإ حزٜؾدًا عًد٢ إٔ       

ٜطددٌ ايبخددز َددٔ نددٌ ْافددذ٠ حتدد٢ َددٔ ْٛافددذ ابُدداّ... ايدددًٖٝش فكددط نددإ  دد٬  

ْٛافددذ ٚيهددٔ َددا ايفا٥ددد٠ َددٔ اصددتعُاي٘ نًُادد ، ٚن٬ندد١ أ ددٛاب تٓفددتك عًٝدد٘؟       

تهضددز ايشجدداج يف ابددٞ ٚناْددت ا٫ْفاددارات َددا تددشاٍ تشيددشٍ ايبٝددت ٚأؽددٛات  
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 تضُع  ٛفٛط  ل دٟٚ ٚآخز..

ٚٚجددددتين أجًدددط عًددد٢ ا٭را ٚحٝدددد٠ يف ايددددًٖٝش... ندددِ ْٗقدددت أحقدددزت  

نزصددًٝا ٚجًضددت عًٝدد٘. ٚٚفددعت أَدداَٞ عًبدد١ صدداا٥ز ٚندلٜددت، ٚاصتضددًُت      

جلٕٓٛ املتفازات... نٓدت أعدٞ جٝددًا أْدين رمبدا يًُدز٠ ايثايثد١ أقدف عًد٢ اخلدط           

ٚابٝدا٠، ٚغُزْدٞ ؽدفا٤ عاٝدش، ٚيف ّيدو ايددًٖٝش       ايدقٝل ايفاؽدٌ  دل املدٛت    

 ايقٝل ناْت اْفاارات َت٬حك١ تق٤ٞ أعُاقٞ..

*** 

 35كابىس 

 

ناْددت أ ددٛاب َاًكدد١ يف داخًددٞ تتفددتك  ا ددًا تًددٛ اٯخددز... ٚٚجدددتين أحدددم يف  

 ا٭عٝا٤ ف ر٣ إ  أ عد َٓٗا...

... يف املُغ٢ أَاَٞ ع٢ً  ٍٛ اجلددار َهتبد١ متتدد َدٔ ا٭را إ  ايضدكف     

يٝط املُغ٢ آًَٓا  كدر َا نٓت أ)ٔ، ففٞ حداٍ اْفادار داخدٌ ايبٝدت قدد تٓٗدار       

ايهتددش نًددٗا فددٛقٞ ٚتكددتًين... أَددا ايبكٝدد١ ايباقٝدد١ َددٔ اجلدددار فٝاطٝٗددا ًَؾددل  

) ٛصذل( فٝ٘ ؽٛر٠ خقزا٤ نثٝف١ ا٭عاار.. ٚنإ  ٛصعٞ إٔ أخطٛ إ  داخدٌ  

ٞ، ٚندإ  ٛصدعٞ إٔ أتضدًل    ايًٛح١، ٖار د١ إ  اياا د١ ا٭ٚرٚ ٝد١ َدٔ جخدِٝ عدامل      

ا٭عاار ٚأيتخف  ايقباب ٚأْاّ ق٬ًًٝ... يهٓين   أفعٌ. يكد عًُتين ابٝدا٠ إٔ  

اشلددزب َددٔ اْتُددا٥ٞ ابكٝكددٞ ٫ جيدددٟ. أْددا ا ٓدد١ ٖددذٙ ا٭را، ا ٓدد١ ٖددذٙ املٓطكدد١  

تعًكدت عٝدْٛٞ    ايعز ١ٝ املقطز ١ حت٢ اياًٝإ، أْا ا ١ٓ ٖذٙ ابزب.. ٖذا قددرٟ.. 

ِ نتل ايدت أيفتٗدا ٚعغدزات َدٔ ايهتدش ايدت تزمجتٗدا عًد٢          ايزف ايذٟ ٜق

 ٍٛ عغز٠ أعٛاّ َٔ ايعٌُ يف دار ايٓغز ايثٛر١ٜ ٚٚجدتين أُٖط: ٚأْا أٜقًا قد 

عارنت يف ؽٓع ٖذٙ ابزب... ؽخٝك أْين   أمحٌ ص٬حًا قط. ؽخٝك أْدين  

َذعٛر٠ ن ٟ جزّ يف دنإ  ا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١، ٚيهدٔ ناْدت صدطٛرٟ      

ٌ دا٥ًُا ؽزخ١ َٔ أجٌ ايتبددٌٜ... ؽدزخ١ َدٔ أجدٌ َضدك ايبغداع١ عدٔ ٚجد٘         حتُ

ٖذا ايٛ ٔ ٚغضً٘  ايعداي١ ٚايفزط ٚابز١ٜ ٚاملضاٚا٠... ٚندٌ َدا ٜفعًد٘ املكداتًٕٛ     

ٖٛ أِْٗ ٜٓفذٕٚ ّيو ع٢ً  زٜكتِٗ.. إْٗا حزٚيف ٚقد خزجت َدٔ داخدٌ ايهتدش    

رٜددد نددٛر٠  دددٕٚ دّ؟  يتددتكُؿ  غددزًا، يًُددٕٛ ايضدد٬ط ٜٚكدداتًٕٛ.. أنٓددت حكددًا أ   

أجٌ... َثٌ نٌ ايفٓاْل أْا َتٓاقق١... أرٜد ايثٛر٠ ٫ٚ أرٜد ايدّ... أرٜد ايطٛفدإ  
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 ٫ٚ أرٜد ايازق٢..

 ٖا قد عدت إ  َعشٚف١ ت ْٝش ايذات..

 ٚيهٔ ٖذٙ جمزد نٛا ٝط ٫ نٛر٠.دد 

نٌ ايثٛرات تٛيد ٖهذا َعُد٠  ايدّ.. حت٢ ٫ٚد٠  فٌ ٫ تدتِ إ٫ َعُدد٠   دد 

 دّ...  اي

 ٚيهٔ عددًا نبرلًا َٔ ا٭ زٜا٤ ٚايعشٍ كٛت.دد 

 ٫ أحد  ز٤ٟ يف جمتُع جمزّ...دد 

َاسايت اْفاارات ايكٓا ٌ تتعا .. َاسيت جايض١ يف ايدًٖٝش أحتُٞ جبدراْ٘ 

عب٘ املت٬ؽك١ نزحِ حازٟ،   أعد َذعٛر٠ نازّ. ايهتش حتدم  ٞ َدٔ  

يٰخز ع٦ًٝا، ايهتش أغًف١ فارغد١  رفٛفٗا، ٚأْا أحدم  ايهتش، ٫ٚ أحد كًو 

ٚايهًُات ٖز ت َدٔ ايؾدفخات يتؾدرل رجدا٫ً َكداتًل. أتٓداٍٚ نتا دًا َدٔ تًدو          

ايددت تزمجتٗددا. أفتخدد٘، أجدددٙ نُددا حدصددت، ؽددفخات  ٝقددا٤. إٕ ابددزٚف         

خزجت إ  ايغٛارن يتُارظ حٝاتٗا اخلاؽد١. ؽدارت َكداتًل يٛيدٕٛ ا٭فهدار      

 إ  صًٛى.. َا ايذٟ خيٝفين؟

يت اْفاارات َق١٦ٝ تت٬حل يف أعُاقٞ ٚأ ٛاب َاًكد١ يف رٚحدٞ تٓفدتك    َاسا

 ا ددًا تًددٛ اٯخددز... َاسايددت ا٭ؽددٛات تتعددا  يف داخًددٞ، ٚتتددا ع ْكا٥ٗددا داخددٌ ّيددو  

ٞ  إٔ    ايؾٓدٚم ايؾارل املكفٌ جٝدًا املدعٛ دَاغٞ... تت٬حل ايؾزخات ٚخيٝدٌ إيد

 جدرإ ايدًٖٝش ٚرفٛف املهتب١ تزد د أؽدا٤ٖا..

 ٚيهٔ عددًا نبرلًا َٔ ا٭ زٜا٤ ٚايعشٍ كٛت...دد 

 ٫ أحد  ز٤ٟ يف جمتُع جمزّ.دد 

 ٚايٛاقفٕٛ ع٢ً ابٝاد؟دد 

٫ حٝاد يف جمتُدع  د٬ عدايد١... ٫ حٝداد يف َدٜٓد١ ايعدزٟ ٚايفٝدشٕٚ. َدٜٓد١         دد 

اجلددٛن ٚايت ُدد١... احملاٜدددٕٚ ٖددِ ا،زَددٕٛ ا٭ٚا٥ددٌ... ا٭نثزٜدد١ ايؾدداَت١ ٖددٞ         

َدد١، إْٗددا تددز٣ ايظًددِ ٚتعاْٝدد٘، يهٓٗددا تدد٪نز ايضدد١َ٬ ايزخٝؾدد١  ا٭نثزٜدد١ ا،ز

 ع٢ً ايهفاط اخلطز ايٓبٌٝ... 

  ع  ايٓاظ غرل َ٪ًٖل ْفضًٝا يز١ٜ٩ ايدّ.دد 

حُٝٓا يدقٕٛ جٝدًا يف جزحِٗ ايداخًٞ ٚدَِٗ ايٓاسف، ٫ د ٚإٔ ٜتعًُٛا دد 

 ر١ٜ٩ عدِٖٚ ٜٓشف حتت فز اتِٗ ِٖ...
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 أدر ي٘ اخلد ا٭ٜضز...َٔ فز و ع٢ً خدى ا٭كٔ دد 

ِّ ٚايباد٨ أ)ًِ..دد  ُّ  ايض   ٌ ايعل  ايعل ٚايض

 ٚيهٔ، َا ّْش ا٭نثز١ٜ ايؾاَت١ اٯ١َٓ املضامل١...دد 

ّْبٗددا ايؾددُت ٚاملضددامل١ ٚايعددٝػ يف ٖٚددِ ا٭َددٔ... نددٌ عًُٝدد١ حٝدداد ٖددٞ    دددد 

١ َغارن١ يف ع١ًُٝ قتٌ ٜكّٛ  ٗا )دا  َدا فدد َظًدّٛ َدا... ا٭نثزٜد١ ايؾداَت       

ٖٞ ا٭نثز١ٜ ا،ز١َ... إْٗا تغهٌ إغدزا٤ ٫ ٜكداّٚ ملُارصد١ ايظًدِ عًٝٗدا.. إْٗدا       

ٖٞ ايت تثرل غزٜش٠ ايغز يف ْفٛظ ايذ٥اب ايبغز١ٜ... املضدامل١ ٖدٞ حتدزٜ  عًد٢     

 ايكتٌ، ٚتًو جزك١. املضامل١ ٖٞ عزٚن يف ا٫ْتخار، ٚتًو أٜقًا جزك١.

يطزف فد آخز. إْين َٓخاس٠  ٚيهٓين   أنٔ ع٢ً ابٝاد. إْين َٓخاس٠دد 

يًغددُط ٚايعدايدد١ ٚابزٜدد١ ٚايفددزط ٚاملضدداٚا٠.. ٚقددد ققددٝت عُددزٟ أخدددّ ٖددذٙ        

 ايكقاٜا  ايض٬ط ايٛحٝد ايذٟ أتكٔ اصتعُاي٘..

 نإ عًٝو إٔ تتكين اصتعُاٍ أصًخ١ أخز٣ َٔ أجٌ ّٜٛ نٗذا...دد 

 ٚيهٔ قًًُا جٝدًا خرل َٔ رؽاؽ١  ا٥غ١...دد 

 .ِ يف دٚا١َ ايٓار اٯٕ؟ ..ٚيهٔ َا جد٣ٚ ايكًدد 

 اْتظز رٜثُا ٜؾُت ايزؽاـ فٝعٛد يًكًِ ؽٛت٘..دد 

تعٓل إٔ بًضٞ يف ٖذا املُغ٢ املعتِ ناجلزّإ. ٚحُٝٓدا تٓتٗدٞ ابدزب    دد 

تتا عل دٚرى ايض ٝف: ايتؾفٝل أٚ ايتؾفرل َٔ خًف  اٚي١ َهتبو... ٚحُٝٓا 

 ٜدٟٚ ا٫ْفاار تٓشيل ي٬ختبار حتت ايطاٚي١...

ٚيهٔ َا جد٣ٚ إٔ ٜكتدٌ ا٭د دا٤ يف ابدزب َدا داَدت  بٝعد١ أنثدزِٖ ٫        د د

ت٪ًِٖٗ يٝهْٛٛا َكاتًل جٝدٜٔ؟  داٜزٕٚ ندإ عداعزًا عظُٝدًا َٚكدات٬ً فاعد٬ً.       

ٚقددد َددات يف ابددزب ا٭ًٖٝدد١  ايْٝٛددإ  عددد إٔ نبددد )فزٜكدد٘( ٫ ايفزٜددل ايعدددٚ      

ٗا ٭فاد ٚاصتفاد  د٫ً خضا٥ز نثرل٠... يٛ عاؼ ٚنتش َٔ أجٌ املثٌ ايت ٜ٪َٔ  

َددٔ إٔ ٜددتعفٔ  عددد صدداع١ َددٔ َٛتدد٘ ٚتٓطفدد٧ ٜدددٙ ايددت ٖددٞ َؾددباح٘. َددٔ ٚاجددش   

 ايفٓإ إٔ ٜبك٢ ع٢ً قٝد ابٝا٠ نٞ ٜضتُز يف أدا٤ رصايت٘: ايهتا ١!

 ٚملاّا تتُضهل  ٗذا املثاٍ؟ َاّا عٔ غرلٙ َٔ ايفٓاْل املكاتًل؟دد 

د اصتفاد أد د٘ َدٔ بز د١ املعزند١،     ُٖٓاٛاٟ نإ َكات٬ً ص٦ًٝا أٜقًا. يكدد 

أَدا )فزٜكد٘( فدد٬  دد ٚأْد٘ دفددع ايدثُٔ  اٖظددًا َدٔ صد٤ٛ اصددتعُاي٘ يًضد٬ط ٚيفٓددٕٛ         

ايكتاٍ... ٚيعٌ املدز٠ ايٛحٝدد٠ ايدت أجداد فٝٗدا ُٖٓادٛاٟ اصدتعُاٍ صد٬ح٘ ناْدت          
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 بظ١ اْتخارٙ!

صتادٜٔ اٯٕ عغزات ا٭َث١ً يتدلٜز ْفٛرى ايفطزٟ َٔ َغٗد ايدّ، َٚٔ دد 

 يعٓف اجلضدٟ...ا

٫ أرٜد إٔ أصكط فزٜض١ ععٛر  ايذْش ٭ْين ٫ أقاتٌ... أعزف عغزات َٔ دد 

املثكفل ايفزْضدٝل ايدذٜٔ داُٖٗدِ ٖدذا ايغدعٛر أٜداّ ابدزب ا٭ًٖٝد١ يف إصدباْٝا          

ٚتطٛعددٛا يًكتددداٍ ٚناْددت ايٓتٝاددد١ أْٗددِ نددداْٛا عب٦ددًا عًددد٢ ايثددٛار، ٚإحددددأٖ      

َٝددإ ابدزب حتد٢ يطدبا ايطعدداّ      )ناْدت عداعز٠ ندبرل٠(   تهدٔ تؾددًك يف    

يًآددٛد... إٕ جددز ايفٓددإ إ  ايكتدداٍ ٖددٛ ناددزِّ َددارٟ نددٛرٟ َددٔ خمتدلٖددا إ      

 املطبا يا١ إٔ ايب٬د تعاْٞ ْكؾًا يف ايطباخل!..

إّٕ تزٜٔ إٔ ١َُٗ ايفٓإ ٖٞ إٔ ٜؾش ايبٓشٜٔ ٜٚغعٌ ايٓار نِ ٜٓضخش َٔ دد 

 املد١ٜٓ ٖار ًا؟

٢ً  ٛ َا... َُٗت٘ إٔ خيًل ايثٛر٠ ٫ إٔ كارصٗا... تكزٜبًا!... ٖذا ؽخٝك عدد 

يكد أعًٔ ايز٥ٝط مجاٍ عبد ايٓاؽدز إٔ نتداب "عدٛد٠ ايدزٚط" يتٛفٝدل ابهدِٝ       

نددإ َددٔ ايعٛاَددٌ اشلاَدد١ ايددت صدداُٖت يف تفاددرل نٛرتدد٘ ٚايقددباس ا٭حددزار،         

 ٚإععاٍ عزارتٗا...

 ايفٓإ عزار٠ ايثٛر٠ ْٚب٤ٛتٗا...

 ٚٚقٛدٖا.دد 

نازّ ٫ ٜفٝد أحدًا... ٚيهٔ َدا يددا عداد٠ ٖدٛ إٔ ايفٓدإ ْدٛن       إٕ َٛت٘ دد 

فزٜد َٔ ايثٛار... إْ٘ ٜؾٓع ايثٛرات ٚجيد ْفض٘  طزٜك١ َا ٚقدٛدًا ٫ فايد١... أْد٘    

ٜغعًٗا ٖٚٛ ٜعزف أْ٘ أٍٚ َٔ صدٝخذلم  ٓارٖدا... ٚحتد٢ إّا   ٜكتدٌ ايفٓدإ أنٓدا٤       

تبدد٘ ٚأرعددٝف٘ ٚصدد٬َ٘ ايثددٛر٠ فإْدد٘ صددٝفكد أدٚات عًُدد٘: َهتبتدد٘ َٚزاجعدد٘ ٚن 

ايٓفضٞ ايداخًٞ ايٓضل ايذٟ صُٝشق٘ متاَدًا ايتغدزد اجلضددٟ، ٖدذا  اٱفداف١      

 إ  تغزدٙ ايزٚحٞ املضتُز... 

ٚملدداّا ٫ ٜكاتددٌ ايفٓددإ حددل تغددش ابددزب ندد ٟ فددزد آخددز يف ا،تُددع؟      دددد 

ٖٓايو َكاتًٕٛ جٝدٕٚ َٚكاتًٕٛ ص٦ٕٝٛ، فًُاّا ٫ ٜهٕٛ َكات٬ً صد٦ًٝا؟ إٕ ّيدو   

 خُٝ٘ ع٢ً ا٭قٌ َٔ املٛت ٚحٝدًا... َٚٔ عذاب ا٭ؽٛات املتٓاقق١ يف داخً٘..صٝ

٭ٕ تزنٝب١ ايفٓدإ ايٓفضد١ٝ ايدت بعدٌ َٓد٘ فٓاْدًا جٝددًا ٖدٞ ْفضدٗا ايدت           دد 

حتددٍٛ  ٝٓدد٘ ٚ ددل إٔ ٜهددٕٛ َكددات٬ً جٝدددًا!... ٫ أصددتطٝع إٔ أقتددٌ أٟ إْضددإ أٚ        



64 

. صد فهز   ْد٘   ٜؾدٓع َدٔ     أعذ ٘... ص فهز   ْد٘ ندإ ّات ٜدّٛ  فد٬ً  ز٦ٜداً     

ْفضدد٘ ايددٛحػ ايددذٟ ٖددٛ أَدداَٞ ٚإمنددا ٖددٞ عٛاَددٌ نددثرل٠ خارجدد١ عددٔ إرادتدد٘         

صاُٖت يف ؽٓع ّيو ايٛغد أَاَٞ.. ص فهز أٜقًا   َ٘.. يبٝبت٘.. ص عاش عٔ 

تعذٜب٘.. ص تذنز نٝف قد ٜبدٚ ٚجٗ٘ ٖٚٛ ٜقخو، ٖٚٛ ٜؾًٞ، ٖٚٛ كارظ 

 ٕ قتً٘ جمشر٠ ن١ْٝٛ...ابش... ص حط  اْ٘ نٛنش قا٥ِ  ذات٘، ٚأ

أؽددٛات... أؽددٛات... أؽددٛات... تتفاددز داخددٌ رأصددٞ ٚتتٓدداقػ  ؾددٛت عدداٍ، 

َٚددع نددٌ ؽددٛت أعددعز  دد ٕ اَددزأ٠ جدٜددد٠ خزجددت َددٔ داخًددٞ، ٚ  أعددد اَددزأ٠    

ٚ ٣ اْفاددار   ٚاحددد٠ يف ايدددًٖٝش،  ددٌ تٓاصددًت ٚتهددانزت ٚاسدحددِ  ٓددا ايدددًٖٝش، ٚد

 ٚ عددت اَدزأ٠ ٚاحدد٠، ٚحٝدد٠     رٖٝش ٚنٓت ٚانك١ أْ٘ داخٌ  ٝت يف َهإ َدا، 

يف ايدًٖٝش ع٢ً اخلط ايفاؽدٌ  دل املدٛت ٚابٝدا٠، أٚاجد٘ َهتدبت ايهدبرل٠،        

ٚأملك عبار٠ "ايثٛر٠" يف أنثز عٓاٜٚٓٗا.. ٚؽز  ؽٛت يف داخًٞ: ٖذا نا ٛظ ٫ 

 نٛر٠... ٖذٙ "نٛا ٝط صاد١ٜ" ٫ "حزب حتزٜز١ٜ"...

ٔ ايدداخٌ ٖهدذا...   ٚرد ؽٛت آخز: نٌ ايثٛرات يف ايتارٜا ناْت تبدٚ َد 

 املِٗ يف ايثٛر٠ ٖٛ اجلٌٝ ايذٟ صٝخؾدٖا... ٫ د يهٌ نٛر٠ َٔ جٌٝ فخ١ٝ...

زلعت جٝدًا ؽٛت صكٛس جدار َا... أمخد ا٫ْفادار ا٭ؽدٛات يف رأصدٞ...    

رنقت... ي١ًًٖٛ ا٭ٚ ،  دا يٞ إٔ دخاًْا نثٝفًا ٜتؾاعد َٔ غزف١ جددتٞ..    

١... دٚمنا ٚعٞ محًت ) فا١ٜ ابزٜل( أنٔ أدرٟ أْين أصتطٝع إٔ أنٕٛ عااع

ايؾارل٠ ٚصارعت إ  ايازف١... نإ ايضكف ففدٛرًا ٚاجلددار املكا دٌ يًٓافدذ٠...     

يف ايبدا١ٜ )ٓٓت قذٜف١ َا صكطت عًد٢ ايضدطك، ٚرنقدت  دٛ املطدبا أتضدًل       

ايضًِ اخلغل إ  ايضطك ففٛج٦ت   ٕ ايكزَٝد ايدذٟ ٜاطدٞ صدكف  ٝتٓدا صدًِٝ      

دت إ  ايازفد١. ناْدت صدخش ايابدار قدد اصدتكزت عًد٢ ا٭را        ٫ٚ نكش فٝ٘... ع

ٚا٭ندداا، ٚحددل حدددقت جٝدددًا انتغددفت إٔ عدد٦ًٝا َددا قددد اخددذلم سجدداج ايٓافددذ٠    

ٖ ُتدد٘     ٚنكبدد٘ دٕٚ إٔ ٜهضددزٙ َؾددطدًَا  ايضددكف َٚزتدددًا إ  اجلدددار ٚإٔ َددا تٛ

دخاًْا نإ جمزد غبار تضاقط َٔ ايضدكف ٚاجلددار املغدزٚخل... ٚيثدت عًد٢      

ا فٛجدت ن٬ا قطع َعد١ْٝ َا تشاٍ صاخ١ٓ، ٚاحد٠ َٓٗا َد ب١، ٚناْدت  ا٭ر

  ؾٛر٠ عا١َ ؽارل٠ ٚأًّٖين أْٗا قادر٠ ع٢ً إحداا ٖذا اخلزاب نً٘...

ح٦ٓٝددذ فكددط ٫حظددت إٔ رنددبت تزبفددإ ن ُْٗددا اْفؾددًتا متاَددًا عددٔ         

 جضدٟ ٚرغباتٞ. ٚرنعت ع٢ً ا٭را ٚدفٓت ٚجٗٞ  ل ٜدٟ ٚ دأت أ هٞ..
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***  

 

 36ىس كاب

 

 أنزٙ ؽٛتٞ حل أ هٞ...

ٜبدأ دَداغٞ  ايعُدٌ فدٛرًا فدد فدعفٞ ٚمب٬حكد١ عٓاؽدز جضددٟ املتُدزد٠.          

 قزرت: أعؾا ٞ َتعب١ ٭ْين   آنٌ ع٦ًٝا.

دخًت إ  املطبا. أععًت ْار ايااس ٚناْت ٜدٟ تزبف حتد٢ أْدين أحزقدت    

 د ٟ  أحد أ)افزٟ... يكد اعدتعٌ  ضدزع١ عاٝبد١ ٚفاحدت را٥خد١ خاؽد١.   أعدعز        

أ  يهٓين غزقت يف ّعز َزٚن.. نِ اجلضد ايبغدزٟ قا دٌ ي٬يتٗداب  ضدٗٛي١!     

ٚحُٝٓا نضزت ايبٝق١ يف املك٠٬ أًّٖدين إٔ  ٝافدٗا ندإ ٚردٜدًا ٚإٔ ؽدفارٖا      

نإ َٔ ايدّ...   تهدٔ حٛاصدٞ يددعين، ناْدت ايبٝقد١ ٦ًَٝد١  ايددّ... قدد         

دجاج يف َددٜٓتٓا    تهٕٛ يٮَز تفضرلات ع١ًُٝ يهٓين ٚانك١ َدٔ أْد٘ حتد٢ ايد    

 ٜعد ٜبٝ  َٔ ايزعش، ؽار ٜٓشف!

 ؽار ايبٝ  قطعًا َٔ ايدّ امل ثز...

َٚع ّيدو أنًدت، ٚا تًعدت فطدٛرٟ ايدداَٞ دٕٚ تدذَز، ناْدت إرادتدٞ قدد          

 أَضهت مبزاصٞ َٔ جدٜد. ٚنٓت أعزف َع٢ٓ إرادتٞ.

)نٓت يف ايزا ع١ عغز٠ َٔ عُدزٟ حدل أَضدهت  داٱ ز٠ ٚ ٝدد ٫ تزبدف       

١ أّْددٞ ايُٝٓدد٢ أ٫ًٚ. نددِ ايٝضددز٣ عددعزت  دد   خددارم. يهددٔ ٜدددٟ    نكبددت عددخُ

ٍٕ، حتدد٢ قبددٌ إٔ تٗدددأ فددز ات    تزبددف. ٚ  أتددزدد يف نكددش ايٝضددز٣  عدددٖا  ثددٛا

قًدددل ٚاْددددفان ايددددّ إ  رأصدددٞ يغدددد٠ ا٭ . نٓدددت قدددد ٚفدددعت اٱ دددز٠  ايٓدددار    

يكدز ل  ٚعّكُتٗا. ٚ  أر ط يف نكش أّْٞ خٝطًا رٜثُا ًٜت٦ِ اجلدزط،  دٌ عّكُدت ا   

ايذٖبٝل ايؾارلٜٔ ٚحتًٝت  ُٗا فٛرًا. ت ملدت أٜاَدًا ندِ عدفٞ اجلدزط. َٚدٔ َٜٛٗدا        

تعًُدت تًددو ايكدد٠ٛ اجلبدار٠ يف أعُددام نددٌ إْضدإ املضددُا٠ اٱراد٠... رمبددا ناْددت    

َ صاتٞ أْين  املا اصتعًُت إرادتدٞ فدد رغبدات قًدل حتد٢ ؽدار ايعددا٤  ُٝٓٗدا         

 َضتخهًُا!(.

***  
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ٞح إٔ أتددا ع حٝدداتٞ )ايعادٜدد١(   عددد ٚج بدد١ ايدددّ امل ثددز، قددزرت )إرادتددٞ( إٔ عًدد

نٞ ٫ أؽاب  ا٫ْٗٝار ٚاجلٕٓٛ... ايعٌُ أ٫ًٚ. نتبدت َدذنزاتٞ، ندِ تدذنزت     

ٞح إٔ أنتش )عُٛدٟ( ا٭صبٛعٞ يًُا١ً ايت أعٌُ فٝٗا.  إٔ ايّٝٛ ٖٛ ا٫نٓل ٚعً

عًد٢ ا٭را   نإ ايزؽاـ َضتُزًا، ٚيهدٓين حدل أَضدهت  دايكًِ ٚجًضدت     

 ايكزب َٔ  اٚيت "أٟ حتت ايطاٚي١!" ٭نتش، اسداد إ ٬م ايزؽداـ عزاصد١   

ٚفزا٠ٚ.. ن ٕ املعزن١ تدٚر  ل قًُٞ ٚايزؽاـ.. ن ٕ ند٬ً َُٓٗدا ٜتخدد٣    

اٯخز... ن ُْٗا َؾارعإ يف إحد٣ حًبات رَٚا ايكدك١.. رمبا نٓا، ٖدِ ٚأْدا   

ِ ٜطًكدٕٛ ايزؽداـ، ٭جددٌ   ْعُدٌ شلددف ٚاحدد يف ٚقددت ٚاحدد.. أْدا أنتدش، ٖٚدد      

ٖدف ٚاحدد.. رمبدا ندإ ن٬ْدا يدارب عًد٢  زٜكتد٘ ٚيهدٔ يٮصدباب ّاتٗدا..           

َٚددع ّيددو أحضضددت  دد ٕ ايكًددِ ٚايزؽاؽدد١ ُٖددا يف أفقددٌ ابددا٫ت نددا٭خ٠ٛ       

ا٭عدددا٤... نددإ َددٔ ايؾددعش إٔ ٜددزن  قًُددٞ  زاحدد١  ُٝٓددا ايزؽدداـ ٜدددم          

ز   ٕ ايهتا ١ َضاَرلٙ داخٌ مجاُت.. ٚيهٓين ؽزت أنتش ٚأنتش، ٚأعع

حتٝطين ندرن، ٚتؾّفخين، ٚبعًين ق١ٜٛ َثٌ ؽ ز٠ عتٝك١ تٛاج٘ ايعاؽدف١،  

ٚ عددد قًٝددٌ   أعددد أزلددع ؽددٛت ايزؽدداـ ٚإمنددا فكددط ؽددٛت قًددل ٚفددُرلٟ       

ٚؽزخ١ أعُاقٞ ع٢ً ايٛرم ايدل٤ٟ. ٚنٓدت أنتدش يزقد١ عدٔ حهآَدا ايدذٜٔ       

صددد٠ ايددت تظددٔ  يدداٚيٕٛ َددداٚا٠ ايضددز إ يبدد١ إصدددلٚ.. عددٔ تًددو ايطبكدد١ ايفا    

ايٛ ٔ حكٝب١ تضتطٝع إٔ حتٌُ فٝٗا نزٚتٗا ٚتٗزب... ٚ  أعد أحط   غ٤ٞ، غدرل  

أْين أنتش... ٚأنتش.. ٚأنتش... اْتٗٝت َدٔ ايهتا د١ ٚندإ أ  حداد قدد  ددأ       

خيذلم رأصٞ... نإ ايذلنٝش ١َُٗ َزٚع١ ٚصط حزب ايغٛارن ايت ٫  دد  أْٗدا   

 تدٚر حٍٛ  ٝت..

١... يكدد نتبدت َكدايٞ ٚيهدٔ نٝدف أٚؽدً٘ إ        ٚٚجدتين أْفاز فداحه 

 املطبع١، ٚأْا عاجش٠ حت٢ عٔ فتك ْافذ٠؟

تددذنزت ا٭صددا رل... صدد ر ط املكدداٍ  غددعزٟ ايطٜٛددٌ ٚأديٝدد٘ َددٔ ايٓافددذ٠،    

ٚصدددٝ تٞ فدددارظ عًددد٢ حؾدددإ ٫ خيذلقددد٘ ايزؽددداـ، ٚصٝتضدددًل جددددا٥ًٞ حتددد٢  
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جدددا٥ًٞ ْافدذتٞ، يٝضدد يين إّا نٓدت ياجدد١ إ  عدد٤ٞ ندِ صددٝعاٚد ٖبٛ د٘ عًدد٢     

يٝفوَّ املكاٍ ٜٚطرل  ٘ إ  املطبع١... ٚٚجددتين أفدخو. ابؾدإ ايدذٟ ٫ خيذلقد٘      

ايزؽدداـ يف عؾددزْا ٖددٛ املؾددّفخ١، ٚيهددٔ َؾددفخات ٖددذا ايددٛ ٔ ابددشٜٔ ٫    

 تضتطٝع إٔ تتٛ  ١َُٗ صاعٞ ايدلٜد... ٚايتانضٞ َعًا! 

 ٚتذنزت  اق١ٝ اٱخفا٤...

ف ناتبد١ يف حدزب أًٖٝد١..    يعٌ ايذٟ اخذلن فهزتٗا   ٜهٔ ٜفهز  ظزٚ

ناْددت دٚمنددا عددو أغددزاا أخددز٣.. ٚيهددٔ، يددٛ نٓددت أًَددو " اقٝدد١ اٱخفددا٤"   

٫رتدٜتٗا ٚخلزجت دٕٚ إٔ ٜك٣ٛ أٟ قٓداـ عًد٢ إٜدذا٥ٞ أٜدًا ندإ املٓظدار ايدذٟ        

ٜضتعًُ٘.. ٚيهٔ.. َٔ ٜدرٟ؟ يعًِٗ اخذلعٛا فُٝا اخذلعٛا َٓا)رل   عع١ أندط  

ّٖٚبدت إ  غزفد١ ْدَٛٞ... ٚ ددأت أجدزب       تقبط حتد٢ ٫ ضدٞ "قبعدات اٱخفدا٤"..    

أَاّ املدزآ٠ قب عداتٞ ٚاحدد٠ تًدٛ ا٭خدز٣، ٚنًُدا ارتددٜت قبعد١ تٛقعدت إٔ تهدٕٛ           

ٖٞ املٓغٛد٠ ٚإٔ يتفٞ ؽٛرتٞ عٔ املزآ٠... ٚ  يدا ّيو.. إّٕ ٫ أًَو  اق١ٝ 

 اٱخفا٤!

ٚتددذنزت أٜقددًا حهاٜددا ايضدداحزات ايًددٛاتٞ ٜتخددٛئ إ  خزفددإ أٚ قطددط   

نإ  ٛصدعٞ إٔ أحتدٍٛ إ  ندا٥ٔ آخدز، إ  أٟ خمًدٛم َدٔ خمًٛقدات        صٛد. يٛ 

ايطبٝع١ إ٫ ؽٛرتٞ اٯد١َٝ يٓاٛت.. ٚيهدٓين تدذنزت إٔ ايكٓداـ عددٚ ابٝدا٠      

 هٌ ؽٛرٖا... أ  ٜطًل ايٓار ايبارح١ عًد٢ ايهًدش املضدهل؟ تدز٣ ٖدٌ ندإ       

ٛ ٍ ْفض٘ ٚ ددٍ ؽدٛرت٘ َتكُؾدًا جضددًا آ     خدز،  ّيو ايهًش آدًَٝا صاًٝٓا َثًٞ ح

 َٚع ّيو   ٜٓا٘ صخزٙ َٔ ايكٓاـ ايزٖٝش؟

يًٝت رأظ ايكٓداـ، يد٘ عدل ٚاحدد٠ فكدط يف َٓتؾدف جبٝٓد٘ َثدٌ غد٬ٕٝ          

 ا٭صا رل ٚي٘ جضد إْضإ آيٞ َثٌ غ٬ٕٝ ايعؾٛر ابدٜث١!!

 نٝف أٚؽٌ َكايٞ؟

ٞح اجلٛاب عدل ؽٛت ايؾدٜك١  ًكٝط.  ٚرٕ جزظ اشلاتف، ٚنإ يٌُ إي

 

***  
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 38كابىس 

 

ْٞ صال سْدا... ند ْٞ ايهْٛدت دٟ َْٛدت نزٜضدتٛ ٖٚدٛ ٜكدزن عًد٢        ن 

ِٳ جددارٙ ايضددال ؽددزخت٘... ندد ْٞ نددٌ أٚي٦ددو ايددذٜٔ ؽددار       ٗأ جدددار صددآ٘ يددٝف

تٛاؽًِٗ َع ايعا  اخلارجٞ يتاج إ  جمٗٛد خدارم َٚبتهدز... ند ْٞ فزاعد١     

 صا١ٓٝ يف عزْك١ َٔ ْار..

ْددت أصدد٬ى اشلدداتف ٚأْددا أًَددٞ َكددايٞ ا٭صددبٛعٞ عًدد٢ ايؾدددٜك١  ًكددٝط نا 

ايت تؾًٓا ٖٞ جدرإ صأ ايهْٛت دٟ َْٛت نزٜضدتٛ... يهٓد٘ ندإ ٜكدزن     

ٞح إٔ أؽدز   د ع٢ً ؽدٛتٞ ندٞ           اجلدار يف دْٝا َٔ ايؾدُت.. أَدا أْدا فهدإ عًد

تضُع  ًكٝط َا أقٛي٘ ٚتٓكًد٘ عًد٢ ٚرقد١ أَاَٗدا نطٗدا )اشلرلٚغًٝفدٞ( ايغدٗرل...        

زندد١ َددا بددزٟ دٚمنددا رٜددش يف  نددإ ؽددٛت ايزؽدداـ عايٝددًا جدددًا... ناْددت َع 

ايغارن حتت ايٓافدذ٠، ند ٕ ايزؽداـ ٜزٜدد إٔ ٜكطدع أصد٬ى اشلداتف ٚأصد٬ى         

 ايتعا ف ٚاملغارن١...

حددل نتبددت ّيددو املكدداٍ   أنددٔ قددد قطعددت ا٭َددٌ ْٗا٥ٝددًا َددٔ إَهاْٝدد١      

ٛ   إٜؾاي٘ عين، فكد ٫حظت  إٜؾاي٘ إ  املطبع١.. أَا اٯٕ، ٚأْا أًَٝ٘ عًٝٗا يتت

ٕ عًٝٓا  عد ايّٝٛ إٔ خنتؾز.. إٔ ْهتش ايدلقٝات ٫ املعًكدات..  دٛاٍ   أْ٘ صٝهٛ

مخط ٚأر عل دقٝك١ )ًت  ًكٝط تهتش، نٓا ْقخو أحٝاًْا مبزار٠ حل ٜعًٛ 

ايزؽاـ إ  حد جيعٌ حت٢ قدزن اجلددرإ ٚا٭صد٬ى ٚصد١ًٝ َضدتخ١ًٝ... اْتٗدت       

 امل ا ز٠.

ٚت املًٛندد١ جبٓددٕٛ يًٝددت  ًكددٝط محاَدد١  ٝقددا٤ ساجًدد١، تطددرل يف زلددا٤  ددرل  

ايدددَار، تطددرل إ  املطبعدد١ حاًَدد١ رصددايت... ؽددًّٝت َددٔ أجددٌ أجٓختٗددا ايبٝقددا٤    

َٚٓكارٖا ايذٖل... ؽخٝك أْٗا تكطٔ يف حٞ أنثز أَاًْا )ْضبًٝا(، يهٔ جمزد 

اخلزٚج إ  ايغارن يف  رلٚت َاداَز٠،  عدد إٔ ؽدارت )ا٭حٝدا٤( تضد٢ُ  بضدا ١       

دًٜا " ابُداّ ايشاجدٌ" ٚصد١ًٝ يٓكدٌ املكدا٫ت      )جبٗات قتداٍ(.. ٚٚجددتين أفهدز جد    

ٚايزصا٥ٌ ٚاخلطا ات إّا داَدت ابداٍ عًد٢ َدا ٖدٞ عًٝد٘... ٚيٝ ًدت أٖدٌ  درلٚت          

مجٝعددًا ٜت ًّددٕٛ عددٔ قططٗددِ ٚن٬ ٗددِ ٖٚددٛاتفِٗ ٚصددٝاراتِٗ ٜٚز  ددٕٛ ابُدداّ         

 ايشاجٌ...
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 أٜٗا املضًخٕٛ.. إّا عاٖدمت محا١َ  ٝقا٤ اجلٓاحل ّٖب١ٝ املٓكار، خقدزا٤ 

ايعٝددٓل، تطددرل ؽددٛب َطبعدد١ ) ايشٜداْٝددد١( ٚيف فُٗددا رصدداي١، ٫ تطًكددٛا ايٓدددار        

 عًٝٗا.. فٗٞ ؽدٜكت  ًكٝط!

 

***  

 

 39كابىس 

 

َٔ جدٜد، عاٚدْٞ ّيو اٱحضاظ ايااَ   اخلطز...   ٕ حقٛرًا حارًا قدد  

اخذلم ايازف١.. ععزت  غ٤ٞ حار كطُّ أّْدٞ ايُٝٓد٢ ندِ ٜؾدطدّ  اجلددار خًفدٞ       

ض دز سجداج َدا... ٖدذٙ ا٭َدٛر حتددا  ضدزع١،  ضدزع١ َذًٖد١...  عددٖا            ُٝٓدا ٜته 

 كًٝددٌ أدرنددت إٔ رؽاؽدد١ َددا قددد َددز ت  ددٞ جارحدد١  ددزف أّْددٞ، َؾددطد١َ        

 اجلدار خًفٞ. ايازٜش أْين   أنٔ أععز  د ٟ أ ، فكدط  غدعٛر حدار جددًا يف      

جضدٟ نً٘...  ٝكظ١ يف نٌ خ١ًٝ ٚجارح١ َدٔ جدٛارحٞ، ٚاْتعداؼ فداجز...       

املعٓد٢ ابكٝكدٞ ملدا حددا إ٫ حُٝٓدا عداٖدت  قدع قطدزات َدٔ ايددّ عًد٢             أفِٗ

ٜدٟ.. ناْدت ايزؽاؽد١ قدد اؽدطدَت  اجلددار، ٚدخًدت  ايقدبط يف عدٗادتٞ         

ٚٳس٠( داخٌ إ دار فقدٞ َٚشقتٗدا عٓدد عبدار٠: "ْغدٗد  د ٕ... حتُدٌ          اجلاَع١ٝ )امُلبٳزٵ

 عٗاد٠ نذا ٚنذا يف ا٭دب"...  عد إٔ نضزت سجاج اٱ ار..

أحدددم َذٖٛيدد١. ندد ٕ ايزؽاؽدد١ تزٜددد إٔ تكددٍٛ يددٞ عدد٦ًٝا. ن ْٗددا       ٚقفددت

اختددارت عُدددًا َضددك )َٛاؽددفاتٞ( ايعًُٝدد١ ايددت ُأ دداٖٞ  تعًٝكٗددا عًدد٢ جدددارٟ...    

ن ْٗا دع٠ٛ يٞ بٌُ )عٗاد٠( َٔ ْٛن آخز قبدٌ فدٛات ا٭ٚإ...ايغدٗاد٠ املطًٛ د١     

ز أًّٖددين يف  حايٝددًا يًبكددا٤ ٖددٞ عددٗاد٠ ايكدددر٠ عًدد٢ ايكتددٌ ٚاٱ دداد٠... عدد٤ٞ آخدد         

ايزؽاؽ١ ٖٛ أصًٛ ٗا يف ابزن١... تًو ايضزع١ اخلزاف١ٝ ايت ٜدتِ ا٭َدز  ٗدا...    

 ٌ إْين ععزت  ايٓار تضتعز يف أّْٞ قبٌ إٔ أعٞ إٔ ايزؽاؽ١ تضدًًّت... ٚقدد رت   

إٔ مجٝع ايذٜٔ كٛتٕٛ َكتٛيل  ايزؽاـ ٫ ٜعدٕٛ إٔ ّيدو قدد حددا شلدِ، فٗدِ       

 يتعُِٝ ) ٬غ٘( عٔ ابادا!كٛتٕٛ   صزن مما ٜعٌُ ايدَال 

***  
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 42كابىس 

 

دقددا٥ل، نددِ ساٚيددين ابددط  ايدددف٤ ٚا٫ْتعدداؼ ايفدداجز يف جضدددٟ نًدد٘..  دددأ 

اجلزط ٜدلد، َٚع ايددلد ٜد تٞ ا٭  ٚاشلبدٛس... ندإ جزحدًا  ضدٝطًا عدا زًا، يهٓد٘         

نإ أٜقًا إْذارًا جدٜدًا مبد٣ ٖغاع١ اجلضد ايبغزٟ املضدهل ايدذٟ اخذلعدٛا    

ات ايتدَرل ٖذٙ نًٗا... حشْت، ٫ ٭ْين جمزٚح١،  دٌ ٭ْدين قا ًد١ يًادزط،     ي٘ أدٚ

ٚيًكتٌ، ٖهدذا  هدٌ  ضدا ١، ٚدٚمندا أٟ َددل ر.. يدٛ َدزت ّ ا د١ يف بظد١ دخدٍٛ           

ايزؽاؽدد١ َددث٬ً، ٚأسحددت رأصددٞ  قددع١ صددٓتُٝذلات عٓٗددا، يدددخًت ايزؽاؽدد١ يف    

مل دداٚف َٓتؾددف جبددٝين، َاصددخ١ َعٗددا ّانزتددٞ ٚدْٝددا َددٔ ابددش ٚعددٛا  َددٔ ا   

 ٚاٯَاٍ تضهٔ ّيو ايؾٓدٚم ايؾارل نعًب١ صزدٜٔ، املض٢ُ دَاغٞ!

أَضهت  ايزؽاؽ١، ٚٚفعتٗا إ  جاْش قًُٞ، )فع رؽاؽد١ إ  جاْدش   

ايكًِ، بد إٔ ايكًدِ أنددل حاُدًا(.. ٚيهدٔ ٖدذٙ ايزؽاؽد١  ايدذات،  ددت يدٞ          

ل ي١ًًٖٛ ا٭ٚ  َعادي١ يطدٍٛ قًُدٞ.. ندِ نددلت فؾدارت عُدٛدًا َدٔ ْدار، يف حد         

اربف قًُٞ أَاَٗدا ٚ دٌ، فؾدار َثدٌ رٜغد١  دا٥ز جمدزٚط... ٫ حًٝد١ شلدا أَداّ           

 عاؽف١ ايٓار...

***  

 41كابىس 

 

ٖدددأ ايزؽدداـ قًدد٬ًٝ... ٚنُددا يف نددٌ فددذل٠ ٖدْدد١ )تدددّٚ عدداد٠ حددٛايٞ ر ددع 

صدداع١( زلعددت ْدددا٤ات ايزجدداٍ دٕٚ إٔ أفٗددِ  ايقددبط َدداّا ٜكٛيددٕٛ.. قددد رت أْدد٘  

املتعددبل  دددآخزٜٔ... صدددٝذٖبٕٛ يٝٓدداَٛا ٚقدددد يدددد نٕٛ   جيددزٟ اصدددتبداٍ املكددداتًل  

حبٝبدداتِٗ ايكًكددات عًدد٢ اشلدداتف أٚ كددز ٕٚ  ٗددٔ... أَددا أْددا فخبددٝل قددد َقدد٢ إ    

ا٭ د، ٚايّٓٛ   يتًّين جٝدًا َٓذ يٝاٍ ن٬ا.. ٖذا ٖٛ ايغد٤ٞ ايٛحٝدد ا٭صاصدٞ    

ار إٔ كدٛت  ايذٟ ٜكًكين. َٔ ٫ ٜٓاّ جٝدًا ٫ ٜفهز ٫ٚ ٜتؾزف جٝدًا، ٚإّا اختد 

أٚ إٔ ٜٗدددزب فضدددتهٕٛ غزا٥دددشٙ ٖدددٞ ايدددت يتدددار... ٚأندددزٙ يازا٥دددشٟ إٔ تكدددزر   

 َؾرلٟ...
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أؽددٛات ْدددا٤ات املكدداتًل ت٪ْضددين... ٚحددل تاٝددش ٜضددٛد ؽددُت َتددٛتز َددزٚن  

أعزف إٔ ا٫ْفاارات آت١ٝ  عدٙ ٫ رٜش فٝٗا... ٚرٜثُا تبدأ، ٜعًدٛ ؽدٛت نا٥ٓدات    

عٗدا  ٛفدٛط تؾدز  يف أقفاؽدٗا، بدٛن،      دنإ  ا٥ع ابٝٛاْدات )ا٭يٝفد١(... أزل  

ياف، تتضا٤ٍ يرل٠ عُا د٢ٖ ؽاحبٗا ايذٟ  املدا اعتداؼ َدٔ  ٝعٗدا ندِ ٖدزب       

إ  َهدإ آَددٔ حددل حدام  ٗددا اخلطددز... أزلددع ؽدٛتٗا ٜت خددد ُُٖٚٗددات صددآا٤    

ابددٞ َددٔ ا٭صددز )ا٭يٝفدد١( ٜٚؾددرل نٛرصددًا ٚاحدددًا، َثددٌ نددٛرظ إغزٜكددٞ يف       

 ٗا  اعٕٛ اجلٕٓٛ...َضزح١ٝ تزٟٚ حها١ٜ َد١ٜٓ فز 

ٚعدددعزت  زغبددد١ عاٝبددد١ يف ايتضدددًٌ إ  ايددددنإ، َٚغددداٖد٠ نا٥ٓاتٗدددا...   

أقٓعت ْفضٞ يف ايبدا١ٜ  ايذٖاب ٱ عاَٗا ٚإْكاّ حٝاتٗا، نِ نإ ٫  د يٞ َدٔ  

ا٫عددذلاف! يضددت ّاٖبدد١ ٱْكدداّ حٝددا٠ أحددد، ٫ٚ أدرٟ أٜدد١ جاّ ٝدد١ تغدددْٞ إيٝٗددا...  

ؾدددرل( ايدددت تز طٓدددا.. أٚ اباجددد١ إ    رمبدددا ندددإ ٖدددٛ ايفقدددٍٛ، أٚ )ٚحدددد٠ امل   

ايددذ٥اب... نددِ إْٗددا ) ٝددت   دددد ا٫صددت٦ٓاظ  ٗددا إٔ ايٛحٝددد٠ ايازٜبدد١ يف عددا  ايبغددز    

اجلرلإ( ايٛحٝد ايذٟ أصتطٝع ايتضًٌ إيٝ٘  ض٬ّ  اٱفاف١ إ   ٝت ايعِ فد٪اد...  

 قز رت إٔ أمحٌ شلا ع٦ًٝا َٔ املا٤ ع٢ً أ١ٜ حاٍ، ٚا٫ْتظار حت٢ يٌ ايظ٬ّ..

  أندددٔ أدرٟ إٔ )َٓظدددار( ايكٓددداـ املعاؽدددز نعٝدددٕٛ ايبدددّٛ... تدددز٣ يف        

 ايظ٬ّ!

*** 

 42كابىس 

 

رٕ اشلدداتف رنقددت عًدد٢ أَددٌ إٔ ٜهددٕٛ أخددٞ، أيؾددكت ايضددُاع١ جٝدددًا      

 دد ّْٞ، فغددعزت  دد   خددارم يف جزحددٞ ايددذٟ نٓددت قددد ْضددٝت٘.. ٚعددعزت  دد     

ٚتعتدذر   أٜقًا ٭ْ٘   ٜهدٔ أخدٞ! ناْدت ؽددٜكت َدزِٜ، تضد ٍ عدٔ أحدٛايٞ،        

عٔ أحٛاٍ أختٗا ص٣ًٛ املؾز ٠ ع٢ً رقؿ ايد ه١ حت٢ يف ٖذٙ ا٭ٜاّ... قًت شلدا  

إٔ أختٗددا َعددذٚر٠. إْٗددا َددا تددشاٍ َزاٖكدد١ ٚ فًدد١، ٚيهددٔ ا،ددزَل ايهبددار ٖددِ 

املؾزُّٕٚ ع٢ً رقؿ ايد ه١ فٛم جثثٓا َٓذ ْؾف قزٕ دٕٚ إٔ تتبد ٍ ٚجدِٖٛٗ..  

ٯ ددا٤ َتكُؾددل عكًٝدداتِٗ ايعثُاْٝدد١    ٚإٕ تبددد يت فددإٕ ا٭ ٓددا٤ ٜزنددٕٛ )ممًهدد١( ا   

املتعّف١ٓ عتكًا، ٚعؾٛرِٖ ٚصدًٛنِٗ... ٖٚهدذا ٫ أحدد كدٛت غدرل ايغدعش... ٫       
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ععبٓا جمزّ يل ْفض٘ حدل ارتقد٢ محدٌ     .ٜٛجد ع٤ٞ ازل٘ )ايغعش ايدل٤ٟ( ..

 ج٬دٜ٘ ع٢ً أنتاف٘ عغزات ايضٓل...

ّ ٭قاتدٌ ٚيدٔ   قايت َدزِٜ  ؾدٛت ًَد٤ٞ  ايكٓاعد١: أَدا أْدا فكدد محًدت ايضد٬         

أعددٛد إ  ايعُددٌ ايؾددخفٞ اٯٕ. ايكًددِ عددٓل يف َٛاجٗدد١ )ددزٚف نٗددذٙ. ملدداّا ٫    

 تٓقُل إيٝٓا؟

***  

 

 43كابىس 

 

أر٣ اخلددزٚف يُددٌ جدد٬دٙ عًدد٢ نتفٝدد٘، ٚكقددٞ  دد٘ إ  املضددًا ٜاضددٌ        

ايضهل، ٜعطٝٗا يًا٬د، ٜٓخين ٜٚكبٌ قدَٝ٘. نِ ٜزن  ٚكد ي٘ عٓك٘ نٞ 

و اجلدد٬د  ايضددهل يٝاددش عٓكدد٘، ٜبتضددِ يدد٘ اخلددزٚف    ٜكطعدد٘!... ٚحُٝٓددا كضدد 

ٜٚكٍٛ يد٘: "أمتٓد٢ إٔ أندٕٛ ٚجبد١  ٝبد١ يدو ٜدا صدٝدٟ.  اصدِ ايعغدا٥ز١ٜ،  اصدِ            

ايطا٥ف١ٝ،  اصِ اجلٌٗ،  اصدِ َدا ٚرنتد٘ عدٔ أجددادٟ َدٔ قٝدٛد أحًدٌ يدو أندٌ           

 بُٞ".

أر٣ احملهّٛ  ايغٓل، ٜضرل ٚج٬دٙ، متطز، يٌُ احملهدّٛ جد٬دٙ عًد٢    

٫ تتضا قدَاٙ  ايٛحٌ. أر٣ احملهّٛ ٜٓؾش َغٓكت٘  ٓفض٘. ٜكطع نتفٝ٘ نٞ 

ٛ ٍ  ٓفضد٘ أخغدا ٗا إ  َغدٓك١، ٜددقٗا مبضداَرل اْتشعٗدا         عاز٠ َٔ  ضتاْ٘ ٚيد

َددٔ صددزٜز عزصدد٘. ٜدد تٞ  اببددٌ َددٔ أرجٛحدد١ أ فايدد٘، ٜعًددل اببددٌ، يددٝط  دد٘     

ٝدْا عٓك٘.. اجل٬د ْا٥ِ، ٜٓتظزٙ حت٢ ٜضتٝكظ نٞ ٫ ٜشعا٘، نِ ٜكدٍٛ يد٘: "صد   

 أْا جاٖش يًغٓل. )ٜا  ٝو أْا سملتو(!".

 

***  
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 44كابىس 

 

 َا تشاٍ َزِٜ تعتذر عٔ أختٗا ايت تزغش  زقؿ ايد ه١.

)أراِٖ ٖٓاى ٜزقؾٕٛ ايد ه١ فٛم ايت١ً املغزف١ ع٢ً  رلٚت ايدت حتدذلم...   

َز٠ نإ أحدِٖ َا ٜشاٍ ٜباٖٞ  ضدٝارت٘ ايف ُد١ ّات ايُٓدز٠ ايشرقدا٤، )أٟ أْد٘      

ًددط ايٓددٛاب!(. ًّٖٚددت حددل عدداٖدت منددز٠ صددٝارت٘... ناْددت َددٔ ايددذٖش  َددٔ جم

اخلددايؿ!!... ندداْٛا قددد  عثددٛا  ددٞ إيٝدد٘ ٱجددزا٤ حدددٜ  ؽددخفٞ.. ٚنددإ ف ددٛرًا   

فايشٚجدات املضد  زات يعدزا     . فهزت٘ اجلدٜدد٠ ٫صدتعزاا )قٛتد٘ ايغدزا١ٝ٥( ..    

ٕ ٚاْتٗا٤ٶ ايك٠ٛ ايغزا١ٝ٥ يٮسٚاج ع٢ً أجضادٖٔ، ا تدا٤ َٔ ارتدا٤ َعطف ايفٝشٚ

 دداخلٛامت املاصدد١ٝ، ؽددزٕ )َٛفدد١( قدكدد١. ايغددايٝ٘ ايغددتٟٛ يف ا٭رس، ٚايغددايٝ٘    

ايؾٝفٞ ع٢ً ايبخز، ٚايٝ ت يف ْادٟ ايٝ دٛت، نًدٗا ؽدارت ٚصدا٥ٌ )َبتذيد١(      

٫صتعزاا ايثزا٤ ٚاجلاٙ.. ٖٚٛ رجٌ ّندٞ )َبتهدز(... ٖٚدا ٖدٛ ٜبتهدز فهدز٠       

َدٔ ّٖدش ٚعُدا قزٜدش تكًّددٙ      إيؾام يٛح١ َٔ فق١ عًٝٗا أرقاّ صدٝارت٘ يدزٚف   

ف٦دد١ ا٭نزٜددا٤ أٟ إٕ صددٝارات حددٛايٞ أر عدد١  امل٦دد١ َددٔ ايٓدداظ ٖٓددا صددتخٌُ ٖددذا          

اٱعدد٬ٕ اجلدٜددد عددٔ اٱنددزا٤، غقددبت، ٚ٭ْددين أغقددش  ؾددُت ٜظددٓين ايٓدداظ      

َذٖٛي١... صزٙ نثرلًا أْين ًّٖت. نإ ٖذا غزف٘ َٔ ايفهدز٠..  دٌ إْد٘ ندإ     

ًكٝٗا عًد٢ )املدذٖٛيل(، قداٍ يدٞ: "َٚداّا      قد أعد فافز٠ خاؽ١  ٗذٙ املٓاصب١ ٜ

يف إٕ أفع يٛح١ ّٖب١ٝ يضٝارتٞ؟ إْٗا ٫ تهًف َبًاًا ندبرلًا. أٟ رجدٌ َتٛصدط    

أيددف يددرل٠ يبٓاْٝدد١، ٖٚددٛ  11ابدداٍ ٜضددتطٝع تٓفٝددذٖا. مثددٔ نًٝددٛ ايددذٖش حددٛايٞ 

يٝط  ايثُٔ ايباٖظ يزجٌ يش اجلُاٍ يف نٌ ع٤ٞ... نِ إْين أْفكت َثدٌ ٖدذا   

يشجاج١ ْبٝذ َعتل ْادر عز تٗا ي١ًٝ ايبارحد١، ٚأؽدا تين  ؾددان ٖدذا      ايزقِ مثًٓا

 ايؾباط!".

نٓت أرافك٘ إ  َشرعت٘ حٝ  اختار إٔ )ْٴادزٟ( ابددٜ  ايؾدخفٞ ندٞ     

ٛ ر( َع خٝٛي٘ ٚأحؾٓت٘ ٚ ل رجاي٘ ٚأس٫َد٘ ٚند٬ب ؽدٝدٙ...     ٜتضٓ ٢ ي٘ إٔ )ٜتؾ

ًٝددد١ َدددٔ املتضدددٛيل  تٛقفدددت ايضدددٝار٠ أَددداّ إحدددد٣ عدددارات املدددزٚر... ٖامجتٓدددا قب   

ٚاجلدددا٥عل ايدددذٜٔ أندددار جٓدددِْٛٗ َغدددٗد ايدددذٖش عًددد٢ يٛحددد١ ايضدددٝار٠... نددداْٛا    

ٛ ٫ً.. قددرت    .ٜؾزخٕٛ  ٘ َٔ أجٌ )حض١ٓ هلل( .. ٚناْت ؽزخاتِٗ تٗدٜدًا ٫ تضد
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أْٗددِ يف اجلٛيدد١ ايكادَدد١ صددُٝزٕٚ  ايضددٝار٠ ٚؽدداحبٗا سٚ عدد١ َددٔ ْددار.. يهٓدد٘    

تد٘ ايغ ؾد١ٝ ٚأجمدادٙ يف َشرعتد٘، ٚقدف      ًٜخظ ّيو ٚإمنا تا ع حدٜث٘ عٔ عظُ

أَاّ ايهاَرلا ٚقد عد عق٬ت٘ املٗذل١٥ ايعاٛس ٚا تًع نزعد٘ قددر اٱَهدإ،    

ٚ دا يٞ جضدٙ )ايزٜافٞ( ا٭نزٟ َثٌ د٫ٚب صٝار٠ ْؾف َٓفدٛ ... يهدٔ )سملد٘(    

أحا ٛا  ٘ ٚقد رفعٛا أصًختِٗ  هٌ ف ز ٚقد ؽٛ ٖٛا  ٛ ايهاَرلا... ناْت 

ز ايفهزٟ ٚافدخل عًد٢ ٚجدِٖٛٗ... ٚنددت أؽدز   ٗدِ: أٜٗدا        رق١ اباٍ ٚايفك

ٛ  ٕٛ  ٛ اشلدف اخلا ٧... أٜٗا ابإًَٛ ج٬دٜٗدِ، غدرلٚا    ابُك٢... إْهِ تؾ

 ٖدف ايبٓادم.. تٓفتك يهِ دْٝا جدٜد٠(..

أْٗت َزِٜ َهاملتٗا ٚاعتذارٖا ايزقٝل. ٖهذا  ٔ يف ٖذا ايدٛ ٔ. ْعتدذر   

 ١ ايت تكًع عْٝٛٓا!عٔ ايكغ١ ٚمنز يٝاد أَاّ اخلغب

 اْتشعت زلاع١ اشلاتف عٔ أّْٞ... نإ ا٭  قد ؽار حادًا...

*** 

 45كابىس 

 

انتغفت أْ٘ يٝط يف  دٝت عداؼ َعكدِ ٫ٚ )صدبرلتٛ( يًدتطٗرل، فكدط دٚا٤       

أمحددز )َرلنددز نددزّٚ( ٚ عدد  ايكطددٔ..  دددٍ ايهتددش ايددت أْفددل عًٝٗددا ْكددٛدٟ  

ٞح تشٜٚدد ايبٝدت  د دٚات َضتغدف      ٢ ناَدٌ ايتاٗٝدش!!... ٚ دد٫ً َدٔ     نًٗا نإ عًد

ٞح ا٫دخدار يغدزا٤ صدٝار٠ َؾدّفخ١ تٓاًدل عًدٞ            ايضٝار٠ خمًٛعد١ ا٭ دٛاب ندإ عًد

ٞح إٔ أصهٔ ًَاً  ّرًٜا، ٚ دد٫ً َدٔ    ٚحتُٝين نايدرن.. ٚ د٫ً َٔ ايبٝت نإ عً

ٞح إٔ أمحٌ عٗاد٠ َٔ َدرص١ )عضهز١ٜ(...  عٗاد٠ "ا٭دب" اجلاَع١ٝ نإ عً

... نإ  فٝفًا جدًا ٚصطخًٝا. ٚقد رت أْٗدا يٝضدت أّْدٞ    ٚقفت أَضك جزحٞ

 ٖٞ ايت ت٪ملين...  ٌ آّإ أخز٣.. أغُقت عٝين نٞ أر٣ جٝدًا... 

ُ ِ مبضدددخٛم اجلٓدددٕٛ... عددداٖدتِٗ     عددداٖدتِٗ ٚقدددد عدددز ٛا َدددٔ ايٓبدددع املضددد

ٜكطعٕٛ أّْٞ،  ا٥ع ايؾخف ايذٟ نإ ٜكف أَاّ  ٝتٓا نٌ ؽدباط ندٞ ٜددفع    

   َ ضددا٤.. عددداٖدت اٯّإ تتكطددع يف نددٌ ساٜٚدد١ َعتُددد١     أقضددا ٘ املدرصدد١ٝ نددٌ 

 املد١ٜٓ.. عاٖدت ايٓ دار ٚايضدهانل تزصدِ عًد٢ ا٭جضداد رَدٛسًا َدٔ املفدزٚا         

أْٗددا رَددٛس دٜٓٝدد١... أٟ إيدد٘ ٖددٛ ٖددذا ايددذٟ ٜزفدد٢  دد ٕ ٜدددم ازلدد٘  املضدداَرل يف        
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اجلُدداجِ ٚيفددز  ًددٗٝش )بدداّ ا٭ٚنضددال( فددٛم أجضدداد ايعبدداد.. اّٖبددٛا إ      

ٚاجلٛاَع ٚإ  عا ٧ ايبخز ٚصافزٚا إ  أعُام ايهٕٛ ٚاص يٛٙ ٖدٌ  ايهٓا٥ط 

ٜزفد٢؟ عداٖدت اٯّإ تتهدّٛ يف ايغدٛارن أَداّ ا٭ دٛاب ٚتضددٖا َثدٌ أندٛاّ          

ايثًج يف ايغتا٤.. عاٖدت ايعٕٝٛ املفكد٠٤ٛ تعدّٛ فدٛم فٓادإ ايكٗد٠ٛ ايدذٟ أعددٙ...        

٫ً أنثددز  عدداٖدت أعدد٤٬ ا٭جضدداد املُشقدد١ تٓٗدداٍ عًدد٢ ايغددٛارن ٚتتهددّٛ تدد٬        

ارتفاعدددًا َدددٔ ايكُاَددد١.. عددداٖدت ايضدددٝكإ املكّطعددد١ تدددزن  ٖار ددد١ َدددٔ دٕٚ        

أجضادٖا... عاٖدت ايضٛاعد املكّطع١ تًٛط يف ايدرٚب  ٬ أجضاد حا١ًَ ا٭عد٬ّ  

ايبٝ  أٚ َاد٠ً أٜدٜٗا يثدًا عدٔ  دٛم جندا٠... عداٖدت ا٭ؽدا ع املكّطعد١ تعدٛد يف         

٬دٜٗا... عاٖدت رجا٫ً صخبت ايدَا٤ َٔ ايغٛارن ايفارغ١ َتا١ٗ  ا٫تٗاّ  ٛ ج

عددزٚقِٗ يتٓكددٌ إ  صددٛاِٖ ٜزنقددٕٛ جثثددًا َشرّقدد١.. عدداٖدت رجددا٫ً  دد٬ ر٩ٚظ   

ٜزنقٕٛ ع٢ً أرؽف١ ٖذا ايٛ ٔ ابشٜٔ يثدًا عدٔ ر٩ٚصدِٗ ايدت مت جش ٖدا يف      

يًٝددد١ َظًُددد١... عددداٖدت ايدددز٩ٚظ ممضدددٛح١ امل٬َدددك يغدددد٠ ايتعدددذٜش، ايدددز٩ٚظ  

ايددددّ ٚايظًُددد١  احثددد١ عدددٔ أيضدددٓتٗا ايدددت اْتشعدددت      املكطٛعددد١ تعدددٛد فدددٛم يدددز  

 ايهُاعددات َددٔ داخًددٗا... عدداٖدت اخلددارجل َددٔ أفددزإ ايتعددذٜش ٚايٓددار ٖٚددِ   

ٜزنقددٕٛ َغددتعًل ٚرا٥خدد١ ايًخددِ احملددزٚم تفددٛط.. عدداٖدت املدٜٓدد١ تضددتخٌٝ        

َزج٬ً َٔ َزاجٌ ايضاحزات ٜٚاًٞ املزجٌ ٜٚاًٞ ٜٚددٚر ٜٚددٚر  هدٌ َدا يٜٛد٘      

شعٝل ايداَٞ.. ٚايزؽاـ خيذلم نٌ حٓاز٠ تزٜد إٔ تكٍٛ عد٦ًٝا  يف دٚا١َ َٔ اي

غرل َٓطل ايزؽاـ... عاٖدت ايفكزا٤ كٛتٕٛ، ايفكزا٤ ا٭ زٜا٤ ٚحدِٖ َداتٛا،  

اجلددشارٕٚ ٖز ددٛا َددٔ َدٜٓدد١ ايهددٛا ٝط ٚاجلٓددٕٛ إ  نبارٜٗددات  ددارٜط ٚيٓدددٕ  

 ٚجٓٝف.

ٞ  َدددٔ املزجدددٌ... جي٦ٝدددْٛين جبضددددٙ املثكددد         ٛب ٚعددداٖدت حبدددٝل ٜطًدددع إيددد

  ايزؽاـ ناملٓ ٌ.. ٚأفُ٘ إيٞ ٚأؽز   ٘: َاسيت أحبو...

 

***  
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 46كابىس 

 

 آٙ نٛا ٝط نٛا ٝط...

 تٓبت داخٌ رأصٞ ٚتتضًل جدرإ دَاغٞ نٓبات أصطٛرٟ عزٜز..

 آٙ نٛا ٝط نٛا ٝط...

نٓدت يف ايبداٜد١ أراٖدا     .تتفاز داخٌ رأصٞ )أّ تزاٖا تكع خارج٘ أٜقًا؟( ..

ؽًا  عد قزا٠٤ أنٛاّ ايؾخف ايعتٝك١ يٮعٗز ا٭خرل٠ خؾٛدد حل أغُ  عٝين 

نٛا ٝط تٗامجين َٔ ٚقت إ  آخز نداجلزاد املدٛزلٞ...   دد َٓذ  دأت ابزب دد 

اٯٕ أراٖا  اصتُزار... حتد٢ ٚأْدا َفتٛحد١ ايعٝدٓل... ٚحدل أقدف أَداّ املدزآ٠.. أر٣         

سَدٔ  ايٌُٓ خيزج َٔ فُٞ ٚأْفٞ ٚعْٝٛٞ ٜٚ نًين نُا يدٛ نٓدت قدد َدت َٓدذ      

 ٜٛددٌ... ايٝددّٛ متٓٝددت يددٛ أرصددِ  ايهخددٌ خّطددًا فددٛم عددٝين  يهددٓين فٛج٦ددت  دد ٕ  

ٛ ٍ إ  مجا١ُ عظ١ُٝ... نِ   أعد أر٣ ْفضٞ يف املزآ٠، ٚإمندا صدخا ١    رأصٞ حت

َٔ ايٓار ٚايدخإ... ٚؽازت حت٢ ؽزت ياِ ّ ا ١ ٚندلت املزآ٠ فؾارت َثٌ 

املددزآ٠.. ٚبٛيددت داخددٌ صددتار٠ عددفاف١ ملضددزط جمٓددٕٛ َٚددددت قدددَٞ فدددخًت إ   

املددزآ٠، ٚفٝٗددا، عدداٖدت حكدد٬ً عاصددعًا أغؾدداْ٘ َددٔ ايبٓددادم، ٚعدداٖدت ايزجدداٍ 

املكٓعل ٜكطفٕٛ ايبٓادم عٔ ا٭عاار... ًًُُٜٕٚٛ ايزؽاـ عٔ ا٭را نُدا يدٛ   

نإ أنٛاًَا َٔ ايثُار ايٓافا١... ٚناْٛا ٜؾدٗزٕٚ حدٜدد احملارٜد  ٚاملعداٍٚ     

رؽدداـ.. رؽدداـ نددثرل نددثرل.. ناْددت  ٝددادر      ٚاملٓاجددٌ ٚيٛيْٛٗددا أٜقددًا إ   

ايزؽدداـ متتددد إ  َددا ٫ ْٗاٜدد١... تددذنزت ايكُددك ٚايؾددٝف ٚايبٝددادر، ٚجًضددت  

ع٢ً ايًٛط اخلغل ايذٟ جيزُّٙ ايبادٌ فدٛم ايكُدك يف ايبٝددر، ٚندإ ايبادٌ ٜددٚر        

ٚايضٓا ٌ ايذٖب١ٝ تق٤ٞ حتت أعع١ ايغُط... ٚأْا َؾدز٠ عًد٢ ا٫صدتُتان  دذيو     

ٛرٟ يف حكددٌ ايدلندد١، ٚأغدداْٞ ايف٬حددل متتددشج َددع عددٗكاتٞ    ايزنددٛب ا٭صددط

ايطفٛي١ٝ. ٖذٙ املدز٠، ناْدت ايبٝدادر َاطدا٠  ايبدارٚد ٚرا٥خد١ اياقدش، ٚايضدُا٤         

حكدد٬ً َدددٔ ابدٜدددد ايؾددد٨... ٚايآدددا٤؟ ٫ غٓدددا٤. فكددط ؽدددٝخات ايٜٛدددٌ ٚايثبدددٛر    

 ٚ)ؽاا٥ز ا٭َٛر(!...

املدز ،   75 درلٚت  ٚخزج ايزجاٍ َٔ حكٌ اجلٕٓٛ حداًَل َعٗدِ َٛصدِ ؽدٝف     

 ٚحؾاد ايدّ...

***  
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 47كابىس 

 

محٌ ا٭ب يطفً٘ ٖد١ٜ يف عٝد ٬َٝدٙ، ناْت اشلد١ٜ ًَفٛف١  غزٜط ّٖل 

ٚعًب١ سا١ٖٝ ا٭يٛإ، فتخٗا ايطفٌ  فزط، ٚجد  ٓدق١ٝ، صهت، ص ي٘ أ ٛٙ: أ  

 تعابو ايبٓدق١ٝ؟

نغدف  ( قدٛظ ايكدشط، ٚ٭  دنٓت أرٜد دراج١ ٭رنش  ٗا ع٢ً )أٚتٛصدذلا دد 

 درٚب أيٛاْ٘ يًْٛا يًْٛا.

ٗ فًا فٛجددد فٝٗددا    يف عٝددد َدد٬ٝدٙ ايثدداْٞ جددا٤ٙ أ ددٛٙ  ٗدٜدد١. فتخٗددا ايطفددٌ َتًدد

 َدفع ٖإٚ ؽارلًا... ص ي٘ أ ٛٙ: أ  ٜعابو املدفع؟

قداٍ ايطفددٌ: نٓددت أرٜددد  ددا٥ز٠ َددٔ ايدٛرم ٭رنبٗددا ٚأ ددرل  ٗددا َددع ايطٝددٛر   

ٗدٜدد١. فتخٗددا ايطفددٌ فٛجددد    ٚايعؾددافرل... يف عٝددد َدد٬ٝدٙ ايثايدد ، جددا٤ٙ أ ددٛٙ      

َضدصًا. قاٍ ي٘ أ ٛٙ: ٖذا أحدا أْٛان املضدصات.  ًكات٘ تٓفادز نايكٓبًد١. أ    

 ٜعابو؟

قدداٍ ايطفددٌ: نٓددت أرٜددد غٝتددارًا أعددشف عًٝدد٘ يغددزٚم ايغددُط َٚددٛج ايبخددز 

 ٚفزاعات احملب١..

يف عٝد ٬َٝدٙ ايزا ع، جا٤ٙ أ دٛٙ  ٗدٜد١ فٛجدد قٓبًد١ ٜدٜٚد١. صد ي٘ أ دٛٙ: ٖدٌ         

 و. إْٗا ناف١ٝ يكتٌ قب١ًٝ.أعابت

تبدددديت ٬ََدددك ايطفدددٌ. ٚاْتدددشن ايؾدددُاّ فدددٛرًا، ٚقدددذف  ٗدددا أَددد٘ ٚأ ددداٙ،        

 ٚاْفازت، ٚقتًٛا مجٝعًا، ٚتداعت أرنإ ايبٝت.

  ٜضدد ٍ اجلددرلإ َدداّا حدددا. ندداْٛا ٜعزفددٕٛ، فكددد نددإ ا٭َددز ْفضدد٘        

 يدا يف نٌ  ٝت تكزٜبًا..

ا ٝت ايذٟ اسدٖزت بارت٘ يف ي  ا٭حٝا٤ ايك٥٬ٌ املتبكٕٛ، عٔ ؽاْع ايتٛ

ا٭عددٗز ا٭خدددرل٠... أدٖغدددِٗ أْٗدددِ   جيدددٚٙ يف دناْددد٘... يثدددٛا عٓددد٘ يف ندددٌ   

 َهإ، ٚأخرلًا ٚجدٚٙ جايضًا ع٢ً عا ٧ ايبخز..

 َاّا تفعٌ ٜا ؽاْع ايتٛا ٝت؟دد 

 اْتظز ايبقاع١؟دد 
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 َا ٖٞ  قاعتو ٜا ؽاْع ايتٛا ٝت غرل ؽٓع ايتٛا ٝت؟دد 

 يبٝع يعش ا٭ فاٍ! يكد افتتخت فزعًادد 

ٚٚؽًت ايباخز٠ احمل١ًُ  ًعش ا٭ فاٍ، ٚأْشٍ ايعُاٍ َٓٗدا ؽدٓادٜل ندثرل٠    

 ف١ًُ  املضدصات ٚايزعاعات ٚايكٓا ٌ ٚايبٓادم!!

*** 

 48كابىس 

 

 أتذنز...

)نإ ايض٬ّ ايز ٝعٞ ُٜٗٝٔ ع٢ً تًدو ايقداح١ٝ يف إحدد٣ املددٕ ايًبٓاْٝد١،      

صددٝهٕٛ َزنددشًا ٱْغددا٤ جاَعدد١،   ُٝٓددا نٓددت أفددتػ عددٔ َهددإ قٝددٌ يددٞ أْدد٘

ابًِ، ٚنٓدت نايعداد٠ فدا٥ع١    دد نٓت يف ١َُٗ ؽخف١ٝ يًهتا ١ عٔ اجلاَع١ 

 ل  زقات أجًٗٗا ٚندإ فدٝاعٞ كدتعين َاداَدت ايددرب مجًٝد١ تدزقؿ فٝٗدا         

 ابٝا٠  هٌ أيٛاْٗا املتادد٠ اياق١...

 زلعت ؽٛت إ ٬م رؽاؽ١...

ملتفاز٠ حٝا٠ ٚبددًا... رؽاؽ١  دا ؽٛت ايزؽاـ ْغاسًا يف ٖذٙ ابكٍٛ ا

ناْٝدد١... ٚنايثدد١... ٚاُْٗددز ايزؽدداـ ٚنددإ ؽددد٣ ايطًكددات ٜطددٍٛ، ن ْٗددا تزتددد  

 غزاصددد١ عدددٔ ندددٌ غؾدددٔ أخقدددز، عدددٔ عٝدددٕٛ اخلزفدددإ ٚايطٝدددٛر ٚايضدددخايٞ   

ٚايكطط ٚمجٝع نا٥ٓدات ٖدذٙ ايطبٝعد١ املذًٖد١... ٚنٓدت َدا أساٍ فدا٥ع١ أفدتػ         

ِ... مخضددد١ َدددٔ املضدددًخل، ًٜعبدددٕٛ ابًدددِ... ٚفٛج٦دددت  ٗدددددددد عدددٔ َكدددز اجلاَعددد١ 

مبضدصدداتِٗ...  عقددِٗ ٜكددذفٗا يف اشلددٛا٤ نددِ ٜعٝددد ايتكا ٗددا نُددا ٜفعددٌ رجدداٍ       

ِح تبخددثل؟ رجددٛتِٗ إٔ ٜشيددٛا ا٭ْا ٝددش ايضددٛد   ايضددرلى  هددزاتِٗ... صدد يْٛٞ: عدد

ٞ  احمل١ًُ  زصٌ املٛت، فقخهٛا جبذٍ خلٛيف َٔ ايض٬ط... قًت شلِ  املٛج١ٗ إي

َع١ ايت ٜغان أْٗا صت٪صط ٖٓا. صد ز َدين أحددِٖ. اٯخدز     أي  عٔ َكز اجلا

ايذٟ صد يين عدٔ ازلدٞ ٚا،ًد١ ايدت أعُدٌ فٝٗدا   ٜضد ز، ٚإمندا أعدار  فٖٛد١            

ٞ  إٔ أصدًهٗا. ٫حظدت إٔ يف ٜددٙ ا٭خدز٣ عؾدفٛرًا       َضدص٘ إ  ايدرب ايت عً

ؽددارلًا جمزٚحددًا، صدد يت٘  املكا دددٌ عددٔ ازلدد٘ ٚعًُددد٘. قددايٛا إْٗددِ حدددزاظ )....(        

 ايغ ؾ١ٝ اشلا١َ.
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 قًت: ملاّا تطًكٕٛ ايزؽاـ؟

 ا٭فٓدٟ يف سٜار٠ ٚ ٔ ْتض٢ً!... ٚيهٔ ايعؾافرل ق١ًًٝ نُا تزٜٔ.دد 

أًّٖددين إٔ ٜهددٕٛ ٖٓايددو َددٔ ٜضددتطٝع إٔ ٜتضدد٢ً  ايكتددٌ، حتدد٢ ٚيددٛ نددإ   

 ايكتٌٝ عؾفٛرًا...

)ًًددت  ددٛاٍ ايٓٗددار حشٜٓدد١...   أنددٔ أدرٟ إٔ َٛصددِ ايؾددٝد املكبددٌ... يددٔ     

 ٖداف٘ ايعؾافرل.. ٚإمنا..  ٔ!(.تهٕٛ أ

*** 

 49كابىس 

 

  تكٌ املدزأ٠ يشٚجٗدا عد٦ًٝا، يهٓد٘ ْٗد  َدٔ ايفدزاؼ َدع ايفادز ٚيف قًبد٘           

حضز٠ عُٝك١.. نٌ ٖدذٙ ايعقد٬ت ايدت كًهٗدا، ندٌ ٖدذٙ ايكاَد١ ايفارعد١،         

ٚ)ايغارب( ايؾاحل يٛقٛف ايؾدكز، ٚعدعز ؽددرٙ املٓبدٛؼ، ندٌ ٖدذٙ املظداٖز        

 ع٦ًٝا يف َعزنت٘ َع... جضدٖا..اخلارج١ٝ ٫ بدٟ 

تًو املزأ٠ ايطز١ٜ ؽارل٠ ايضٔ ايت أفافٗا إ  سٚجتٝ٘ ايضا كتل، َا ٜشاٍ 

عاجشًا عٔ احت٬ٍ ق٬عٗا ايبق ١.. مخض١ عغدز َٜٛدًا، ٜٚددٙ ايدت تقدزب ر٩ٚظ      

اخلزفإ يتذيٗا  قز ١ ٚاحد٠، تذلاخ٢ أَاّ جضدٖا نُا ٜذلاخ٢ نٌ عقدٛ  

ٖاٙ... ؽخٝك أْ٘ يف ايضا ع١ ٚا٭ر عدل، ٚيهدٔ ٚايددٙ تدشٚج     فٝ٘... ٫ ٜدرٟ َاّا د

اَزأت٘ اخلاَضد١ حدل ندإ يف ايضدتل.. َدا ٜشٜدد يف عذا د٘ ٖدٛ ؽدُت ايؾدارل٠           

دد ٫ حتتج دد ايت )اعذلاٖا(... إْٗا ٫ تكٍٛ ع٦ًٝا دد ا٭نثز فكزًا حت٢ َٓ٘ دد ايفكرل٠ 

زٚع١ ايكض٠ٛ ٚايض ز١ٜ... ٫ تفضز ٫ تغهٛ يهٓ٘ ًُٜك يف عٝٓٝٗا ْظز٠ أْث١ٜٛ َ

 ٌ إْ٘ ؽار يف ا٭ٜاّ ا٭خرل٠، ٜز٣ يً زفدإ رأصدٗا، فٝكبدٌ عًد٢ قطعٗدا  قدز ١       

 ٚاحد٠، ٚ غ١ٝٗ ٫ حدٚد شلا...

ّيو ايفاز، ناْت َزارت٘ تتخٍٛ إ   زنإ َٔ ايعٓف اجلضدٟ حت٢ إْ٘ 

فهز   ٕ ٜكطع رأصٗا ٖٞ ع ؾًٝا، ٜٚتُٗٗا  ضد٤ٛ ا٭خد٬م ٚنٝاْتد٘... يهٓد٘     

 ٜضتطٝع إٔ ٜفعٌ ّيو  عد، فٗٞ َاسايدت عدذرا٤... يف ٖدذٙ ايفٛفد٢، يدٔ بدد       ٫

 بٝبًا عزعًٝا ٜهغف ع٢ً جثتٗا.. ٚيهٔ، ملاّا ٫ ٜطًدل عًٝٗدا ايزؽداـ ٖٚدٞ     

عا٥د٠ َٔ ايضٛم ٚصتًؾل ايت١ُٗ  كٓاـ َدا  بعدًا؟ أجدٌ.. َدٔ ا٭فقدٌ قتًدٗا يف       
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يٞ  ٗدِ أحدد...  دٌ إٔ    ايطزٜل، ٚصتُٛت نُا كٛت اٯ٫ف يف  رلٚت دٕٚ إٔ ٜبدا 

جثتٗددا صددتبك٢ يف َٛفددعٗا أٜاَددًا ٚصددتتعفٔ... يددٔ تهددٕٛ َددٔ احملظددٛ)ل ايددذٜٔ    

 تقِ جثثِٗ ايدلادات ابه١َٝٛ..

أٜكظدد٘ َددٔ أفهددار رْددل اشلدداتف. إٔ ايبٝددو ايهددبرل ٜزٜددد َٓدد٘ )خدَدد١( يف     

 )املهإ ايذٟ ٜعزف٘(: "أَزى ٜا  ٝو. ص نٕٛ ٖٓايو  عد ر ع صاع١".

صًُّٛٙ مخض١ عباب ٫ ٜشٜدد عُدزِٖ عًد٢ صدت عغدز٠ صد١ٓ        عد ر ع صاع١، 

ٚ ًبددٛا إيٝدد٘ )تددز ٝتِٗ( نددِ )تضددٛيِٗ(. فددزط  املُٗدد١ نددثرلًا. خًددع قُٝؾدد٘. أ ددزس   

 عق٬ت٘. خًع حشاَ٘...

 عد ن٬ا صاعات ٚجددت مخدط جثد  يف إحدد٣ ايطدزم اجلاْبٝد١ َكطٛعد١        

 ايزأظ ٚقد تعزفت يتعذٜش ٚحغٞ تٓطل  ٘  كاٜاٖا...

إ   ٝت٘، ْاّ جٝدًا نُا يٛ أْ٘ اَتًو مخط عذار٣ ٚاحد٠ تًٛ  ٚعاد اجلشار

ا٭خددز٣... ْدداّ َددٔ )ٗددرل٠ ّيددو ايٝددّٛ حتدد٢ ؽددباط ايٝددّٛ ايتددايٞ... ٚ  تعددد سٚجتدد٘  

 ايؾارل٠ تكًك٘. نإ عًُ٘ اجلدٜد كٮ عًٝ٘ )حٝات٘( نًٗا... ٚجٝٛ ٘ أٜقًا.

*** 

 52كابىس 

 

ًددٔ أخددٞ عددٔ عشَدد٘ عًدد٢    )  تهددٔ َفاجدد ٠  ايٓضددب١ يددٞ عًدد٢ ا٭قددٌ إٔ ٜع   

اشلاز٠ تًو اي١ًًٝ  ايذات... ي١ًٝ عٝد ٬َٝدٙ... فاُٝع رفاقد٘ ايدذٜٔ جدا٩ٚا نداْٛا     

َضًخل.. ٚندإ ايضد٬ط حددٜ  ايضدٗز٠.. ٚندإ أخدٞ َٛفدع صد ز١ٜ اجلُٝدع          

٭ْ٘ ٫ ٜكتين قطع١ ص٬ط ٚاحد٠، ٚايض٬ط س١ٜٓ ايزجاٍ... فكاٍ شلِ: ايض٬ط سٜٓد١  

ؾددٝإ ٚابُكدد٢ ٚا٭٫ٚد... ٚندداد ٜدددب عدداار يددٛ       ايزجدداٍ ٫ ايؾددبٝإ ٚاخل 

ٜضارن أحدِٖ  ايضد ز١ٜ حتد٢ َدٔ صدهانل  ٝتٓدا غدرل ابداد٠، ٚايكزٜبد١ َدٔ          

امل٬عل أنثز َٓٗا َٔ ايضهانل!... نإ أخٞ قدد يدزج َد٪خزًا َدٔ إحدد٣      

اجلاَعددات  عددد إٔ اصددتطان ابؾددٍٛ عًدد٢ َٓخدد١ دراصدد١ٝ. نددإ ّنٝددًا جدددًا يف   

يهذلْٚٝدد١. غبٝددًا جدددًا يف ابكددٍٛ ا٭خددز٣ ايددت تتطًددش جٗدددًا حكًدد٘: اشلٓدصدد١ اٱ

 جضدًٜا... ٚنإ ٜهزٙ ا٭صًخ١، ٚأف٬ّ ايعٓف تضبش ي٘ ق٦ًٝا ٫ إرادًٜا...

 قاٍ يٞ يًٝتٗا: ٫ َهإ يٓا يف ٖذٙ املد١ٜٓ.
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  ٌ ٖٞ َدٜٓتٓا ٚصٓؾُد ٚصٓكاتٌ، نٌ  ض٬ح٘...دد 

 ١.أَا سيت تؾدقل إٔ ايكًِ أندل َٔ ايزؽاؽدد 

أحددد َعدداريف ايفًضددطٝٓٝل قدداٍ يددٞ: املٗددِ ٖددٛ ايؾددُٛد. حددذار َددٔ َاددادر٠ ددد  

 رلٚت.. ٚحل ص يت٘: ٚأْت ٌٖ صتاادر  رلٚت؟ رد  ض ز١ٜ: ئ بددٟ فًضدطًٝٓٝا   

 ٚاحدًا خيًٞ  ٝت٘  عد ايّٝٛ إ٫ ّٜٛ ايعٛد٠ إ .. فًضطل.

٤.. َٜٚٛٗا نف أخٞ عٔ حدٜ  اشلاز٠ ٚإٕ نإ قد ٚيد يف ٚجٗ٘ تعدبرل ْدا  

 .ن ْ٘ صافز ٚاْت٢ٗ ا٭َز.. ن ْ٘ ٖاجز ٚ  ٜعد ٖٓا( ..

ٚيهٔ تدز٣ أٜدٔ ٖدٛ اٯٕ؟ ٖدٌ خدزج حكدًا ٱحقدار  عداّ، أّ تدزاٙ رحدٌ إ            

ا٭ ددد؟ أّ تددزاٙ ٜزقددد عًدد٢ رؽددٝف )ايهًُٝٓؾددٛ( ايكزٜددش ٚيف رأصدد٘ رؽاؽدد١        

 قٓاـ؟

*** 

 51كابىس 

 

زات ايت متشم ٚقف ر٥ٝط امل فز ع٢ً ايٓافذ٠  ا٥ضًا. رغِ ايزؽاـ ٚاملتفا

نٌ َدا حٛيد٘، ناْدت قدد ؽددرت إيٝد٘ ا٭ٚاَدز  عددّ ايتددخٌ!... عداٖدِٖ َدٔ            

ايٓافذ٠ ٜد تٕٛ َضدًخل َكدٓعل. عداٖدِٖ ٜضدزقٕٛ ايضدٝارات اخلاؽد١  دامل فز.         

عدداٖدِٖ ٜعددٛدٕٚ. ٜدددخًٕٛ إيٝدد٘. جيز دْٚدد٘ َددٔ صدد٬ح٘ ٚرفاقدد٘. فًددِ ٜتدددخٌ...         

ٚملؾًخ١ َدٔ؟ َٚدع َدٔ فدد َدٔ؟      ٖهذا ؽدرت إيٝ٘ ا٭ٚاَز... نِ ملاّا ٜتدخٌ؟؟ 

 نإ املِٗ ٖٛ إٔ ٜتٛقف ٖذا اجلٕٓٛ صزٜعًا ٚإ٫ َات  ايتضُِ... ...

نًٝت٘ ا٭ٚ  َعط١ً ٚايثا١ْٝ ٫ تعٌُ جٝدًا. إْ٘ َقطز يًدذٖاب إ  َزندش   

ُ ِ. ا٭َز ٜهًّف٘ نز٠ٚ ٫ حدد  شلدا،    غضٌٝ ايدّ يف أٚقات فدد٠، ٚإ٫ َات  ايتض

ز )اجلاْب١ٝ( ٫ ٜغعز   ْ٘ يٓ   كضُ٘ ايعضهزٟ... ٖٚٛ حل ٜٓفذ  ع  ا٭ٚاَ

فٗٛ   ٜكضِ ع٢ً ا٫ْتخار... ٚعدّ قبٍٛ ٖذٙ ايٓكٛد )اجلاْبٝد١( ٜعدين ا٫ْتخدار...    

راتب٘  ا٥ط، ٖٚدٛ  دا٥ط، ٚقدد صٴدزح فدًُٓا حدل جدز دٚٙ َدٔ صد٬ح٘ ٚأراحدٛٙ َدٔ            

 جمزد ١َُٗ ايتفهرل...

 ٚيهٔ َا ٜدٚر أَاَ٘ اٯٕ ٜعذ ٘...
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املضدددًخٕٛ َتارٜضدددِٗ حتدددت ْافدددذ٠ امل فدددز متاَدددًا ٖٚدددٛ ٜغدددعز   َٓدددذ ْؾدددش 

 ايب٪ظ... َٓذ أٚقفٛا ّيو ايغاب ايا  ٚؽفعٛٙ   ٜتٛقف ؽٛت يف داخًد٘ عدٔ   

 ايؾزا ...

نإ ايغاب ؽارلًا ٚ ز٤ٟ ايعٝٓل، ٚقد رفع عٝٓٝ٘ إ  ْافذ٠ امل فز ٚؽز  

  إكإ َطًل  ايٓاا٠: ٜا  ٛيٝط.. تعاٍ خًؾين )أرجٛى(...

ٚافخًا إٔ ايغاب َا ٜشاٍ ٜؾددم ندٌ َدا تعًُد٘ يف املدرصد١ َدٔ إٔ       ٚنإ 

ايغددز ٞ يفددظ ا٭َددٔ ٜٚدددافع عددٔ املظًددّٛ ًٜٚكددٞ ايكددب  عًدد٢ ايظددا ... ٚ)ددٌ   

ٚاقفددًا عًدد٢ ايغددزف١ َغدددًٖٚا ٚقددد أٜكظددت ايؾددزخ١ ع ؾددًا ْا٥ُددًا يف أعُاقدد٘...   

ٚاْفادددز املضدددًخٕٛ ٜقدددخهٕٛ يًٓهتددد١! رجدددٌ ٜضدددتارل  زجددداٍ ا٭َدددٔ!! أٜددد١       

١!!... ٚعاد ايغداب ٜٓدادٟ ايغدز ٞ  ؾدٛت فٝد٘ ندٌ  فٛيد١ ؽدل ٜضدتٓاد          ْهت

   ٝ٘...  دأٚا ؽفع ايغداب.. فدز ٘ أحددِٖ  ايبٓدقٝد١ عًد٢ نتفد٘ فضدكط أرفدًا         

ٚ دأ ٜبهٞ... يهٔ ْظزات٘ )ًدت َعًكد١  زجدٌ ا٭َدٔ املطدٌ َدٔ ايٓافدذ٠ ٚ دايعًِ         

ا ٛظ ايدذٟ  ايًبٓاْٞ ْؾف احملزٚم ع٢ً امل فدز... ندإ ٫ ٜزٜدد إٔ ٜؾددم ايهد     

 ٜزاٙ... فز ٛٙ فاصتخايت ؽزخات٘ إ  حغزجات يهٓ٘ )ٌ ٜؾز : ٜا  ٛيٝط...

ٚٚجد ايغدز ٞ ْفضد٘ ٜٓددفع َدٔ امل فدز ندا،ٕٓٛ دفاعدًا عدٔ... عدٔ َدا ٫           

 ٜدرٜ٘ متاًَا...

ٚ  ٜغدعز  عددٖا  غد٤ٞ.. ٚ  ٜغدعز حدل ْكًتد٘ إحدد٣ املؾدّفخات إ   دزاد          

 يتايٞ يرل٣ فٝٗا ؽٛرت٘ يف عُٛد ايٛفٝات!اجلث ... ٚ  ٜكزأ ايؾخف يف ايّٝٛ ا

*** 

 52كابىس 

 

 رٕ اشلاتف..

  ٜهددٔ ٖددٛ... نددإ ؽددٛتًا     رنقددت نا،ْٓٛدد١... رمبددا ٜهددٕٛ أخددٞ...   

غزٜبًا، ٚنإ ايؾٛت ٜكٍٛ:  ًدش َدين عدكٝكو ا٫تؾداٍ  ٗدذا ايدزقِ ٚإ ٬غدو        

 أْ٘ يف ايضأ!

 .يف ايضأ؟ ملاّا؟ َاّا فعٌ؟ ..دد 
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 ًٝ٘  ت١ُٗ محٌ ص٬ط غرل َزخؿ  ٘!!...يكد أيكٞ ايكب  عدد 

ٚاْفاددددزت أفددددخو ٚأفددددخو ٚأعددددٗل  دددددَٛعٞ.. ٜددددا  ددددرلٚت.. ٜددددا َضددددزط 

 اي٬َعكٍٛ!!...

*** 

 53كابىس 

 

ٚيهٓ٘ َضددظ أندزٟ... جمدزد قطعد١ ْدادر٠ جيُعٗدا اشلدٛا٠ نُدا جيُعدٕٛ          دد 

ايطٛا ع. إْ٘ غرل ؽاحل ي٬صدتعُاٍ، ٫ٚ أعتكدد إٔ رؽاؽدت٘ كهدٔ إٔ تٓطًدل..      

ٚإٔ  ارٚدٖددا ايعتٝددل قددد أؽددا ت٘ ايز ٛ دد١ عًدد٢  ددٍٛ ر ددع قددزٕ َددٔ عدددّ     ٫ رٜددش

 ا٫صتعُاٍ...

ٖهذا قاٍ يٞ جارْا ايعِ ف٪اد حل ص يت٘ عٔ املضددظ ايدذٟ سٚد  د٘ أخدٞ     

قبٌ خزٚجد٘!... أفداف يدزار٠: "إْد٘ َضددظ َضدهل َٚقدخو... َقدخو إّا         

َٚضدصددددات نٛيددددت  522ٚرعاعددددات  16قددددٛرٕ  ايضدددد٬ط ابدددددٜ  ٚ ٓددددادم ّ  

َٚاغّٓٛ.. يكد أعطٝت٘ إٜاٙ ،زد رفع رٚح٘ املع١ٜٛٓ فكط!"... ٖٚٓا نإ ٫  ٴدح َٔ 

إٔ أفقٞ إيٝ٘  ايٓب : أخٞ اٯٕ يف ايضأ. يكدد اصدتطان اشلدزب حٝ دًا َدٔ ابدٞ،       

ٚجنا َٔ املضًخل ٚايكٓاؽل، ٚيهٔ أيكدٞ ايكدب  عًٝد٘...  تُٗد١ حٝداس٠ صد٬ط       

 غرل َزخؿ!!...

أْ٘ ٜؾدم. يف ايبدا١ٜ اْفاز فاحهًا ٚقاٍ إٕ )دَدٞ    ٜبد ع٢ً ايعِ ف٪اد 

خفٝددف(! نددِ  دددت عًدد٢ ٚجٗدد٘ إَددارات ايتعددش ٚاٱرٖددام، ٚأغُدد  عٝٓٝدد٘ ْؾددف    

إغُافدد١، ٚ دددا أْدد٘ يدداٍٚ إٔ ٜتددذنز  ٝتددًا َددٔ ايغددعز... ٚاصددتطان ايتكدداس أٍٚ    

اخلٝط يف )املعًك١!( ٚؽار ٜزد د: َٚٔ ٜدرى ايدٖز... َٚدٔ ٜددرى ايددٖز... ٚؽدار     

 ا ٚقد نكٌ يضاْ٘ تدرجيًٝا، نِ راط يف إغفا٠٤ عُٝك١!...ٜهزرٖ

أت ًَددد٘. أحضددددٙ، يدددٝط ؽدددخٝخًا َدددا ٜكددداٍ عدددٔ ٖغاعددد١ ايغدددٝٛ . إْٗدددِ         

نايضٓدٜإ، ٜتُتعٕٛ  ؾ٬ ١ داخ١ًٝ َدٖغ١. َٓذ ايبدا١ٜ أعًٔ: يدٔ ٜادادر أحدد    

 ٝت٘... مجٝع عٝٛ  ابٞ قزرٚا ّيو... أَا عدباب ابدٞ ٚعدا ات٘ فكدد صدكطٛا يف      

٠... ٚيهددٔ ابددرل٠ أٜقددًا ع٬َدد١ عافٝدد١... إْٗددا ع٬َدد١ حٝددا٠ ٚاْفتدداط عًدد٢       ابددرل

تٝدارات ا٭فهدار نًدٗا، ٚتفادرل يٮؽددٛات ايداخًٝد١ ٚ ايتدايٞ ملشٜدد َدٔ َعزفدد١         
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ايذات َٚٛقعٗا َٔ ّيو نً٘... َا جدد٣ٚ حتٜٛدٌ ايبٝدت إ  ٚندٔ ٚا٫يتؾدام  د٘،       

 ا أد ٜٓا قضطٓا يًع٢ً؟أٚ إ  قدل منٛت فٝ٘ َٛتًا جباًْا نض٫ًٛ َتُٖٛل أْٓ

ٚ ٟ ا٫ْفاددارات ٜظددٌ ْا٥ُددًا، رمبددا يددٝط ٭ْدد٘ عدداان ٚإمنددا    يف ايًٝددٌ حددل تددد

 ،زد أْ٘ نكٌٝ ايضُع!...

*** 

 54كابىس 

 

 صزقت َذٜان أَل ا ٔ ايعِ ف٪اد.

  أصزق٘  ايقبط ٚإمنا اصتبديت٘  ايذلاْشٜضتٛر ايدذٟ أًَهد٘، يٓكدٌ إْدين     

ُذٜان أَل فٝ٘ إَها١ْٝ ي٬صدتُان إ  املٛجدات   قُت  ع١ًُٝ )َبادي١ إرغا١َٝ(. ف

احمل١ًٝ ايكؾرل٠، أٟ إ  امل ا زات اي٬صًه١ٝ ايززل١ٝ  ل ابهاّ ٚرجداشلِ،  

 ددل قدد٣ٛ ا٭َددٔ ايددداخًٞ ٚقٝدداداتِٗ، ٚحتدد٢ امل ددا زات اشلاتفٝدد١  ددل ا،ٗددٛيل      

ش يف ٚاملعًددَٛل!... ٖٚددٛ ٫ ٜضددتُع إيٝٗدددا تٓفٝددذًا ٭ٚاَددز ايٛايدددد، أَددا أْددا ف رغددد       

ا٫صتُان إيٝٗا َٚعزفد١ املشٜدد عدٔ ابكٝكد١... ٖهدذا  دزرت يٓفضدٞ ٖدذا ايعُدٌ.          

 ا٭حز٣ قُت  ٘  زاح١ فُرل نا١ًَ. ن ٕ املكاٜٝط ا٭خ٬ق١ٝ يف سَٔ ابدزب  

تتبد ٍ متاًَا. نِ إْ٘ ٫ ٜضتُع إ٫ إ  املٛجات )ايغدزع١ٝ( ٚ  أزلعد٘ َدز٠ يداٍٚ     

 ٛن ا٫صتُان إيٝٗا...فبط اٱ ز٠ ع٢ً املٛجات ايضز١ٜ املُٓ

أَل ْض ١ عٔ ٚايدٙ ايعِ ف٪اد، رغدِ إٔ ْؾدف قدزٕ ٜفؾدٌ  ُٝٓٗدا، ٖٚدذا       

ٖٛ أصٛأ َدا يف ا٭َدز... ففدٞ سَٓد٘، ندإ ايعدِ فد٪اد َٓافد٬ً َٚكدات٬ً ندِ رجد٬ً            

ًَُٗا َٔ رجا٫ت ايدٚي١، َٚٔ أ زس جٛاْش أُٖٝت٘ )ايثز٠ٚ( ايهبرل٠ ايت مجعٗا 

جدًا مبكداٜٝط عؾدزٙ، قبدٌ إٔ ٜتكاعدد حتدت ٚ د ٠        ٛصا٥ٌ   تهٔ ٫ أخ٬ق١ٝ 

أعٛاَ٘ اخلُض١ ٚايثُداْل... أَدا أَدل، فٗدٛ ْضد ١ عدٔ ٚايددٙ ٚيهدٔ نُدا ٖدٛ           

اٯٕ! إْدد٘ ٜزافكدد٘ إ  حددد ايعددشٚف عددٔ ايددشٚاج، ٜٚدددلُّ  دد٘ إ  حددد ا٫ْكطددان عددٔ       

عؾزٙ... ٜبدٚ يٞ إٔ اخلٝط ايفاؽٌ  ل ايٛفا٤ ايعدا٥ًٞ، ٚايٛفدا٤ يًدذات ٚيًعؾدز     

ع جددددًا... ٚأحٝاْدددًا ٜقدددٝع٘  عددد  ا٭٫ٚد فٝفكددددٕٚ ّاتٗدددِ يف ٖٚدددِ "ايٛفدددام    رفٝددد

 ايعا٥ًٞ"!...
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أَل َث٬ً ٫ ٜضتُع إ  املٛجات احملز١َ، فٛايددٙ ٫ ٜضدُك  دذيو. ٚايددٙ َدا      

ٜشاٍ ٜعتدل ايدٚيد١ دٚيد١، ٚابدانِ حانُدًا، َٚداساٍ ٜعدٝػ يف عدا  ّٖدل َدٔ          

١ َا َٔ حٝات٘، يهٔ أَل ايذٟ ٜكًّددٙ،  املثٌ ايت تز  ٢ عًٝٗا َٚارصٗا يف َزحً

٫ ًٜخظ إٔ ايعؾز قد تبدٍ... ٖٚذا ٜٓطبل ع٢ً نٌ ع٤ٞ... أَا أْا فُدٔ فؾد١ًٝ   

أخز٣، ن ْين َٔ ْضٌ ّيو ا٭عزا ٞ ايذٟ أنٌ إشل٘ ايتُزٟ حل جان! ٚأَدل  

ٜهددزٖين نزٖددًا صددزًٜا ندد نثز أفددزاد أصددزتٞ! إْدد٘ يددط إحضاصددًا غاَقددًا     

ٜٚؾددَ٘ إٔ ًٜخدظ َدٔ خ٬يدٞ إٔ ايفدزٚم ايفٝشٜٛيٛجٝد١           ْين "رجدٌ ا٭صدز٠"   

تعد  ايا١ ا٭١ُٖٝ، ٚإٔ ايؾ٬ ١ ايداخ١ًٝ ٫ تضهٔ  ايقزٚر٠ عار ل َفتدٛيل..  

ٚإْٗددا قددد تكبددع حتددت املًُددط ايٓدداعِ ٫َددزأ٠ ٖغدد١ املظٗددز.. ٚناْددت )رجددٛيت(       

 تتخد٣ أْٛنت٘، ٚحزٜت تتخد٣ اصذلخا٤ٙ ايعكًٞ!

 ٚؽعدت إ  )نٗفٞ( يف ايطا ل ايثاي ... محًت غُٓٝت )َذٜاع٘( 

ايضددددًِ ايطٜٛددددٌ املًدددد٤ٞ  ايٓٛافددددذ   ٜقدددداٜكين نُددددا يف ا٭ٜدددداّ ا٭ٚ ...      

ايزؽاؽدد١ ايددت اْطًكددت يتخددزم اجلدددار خًفددٞ َزتددد٠ إ  ا٭را   تثددز ّعددزٟ  

نُا يف املدزات املافد١ٝ، ٚإمندا تبعدت ؽدعٛد ايددرج  ايضدزع١ ْفضدٗا.. )ا٭  يف         

ت أععز  ٘ نًُا َزت رؽاؽد١  دايكزب َدين( َدا عددا ّيدو       أّْٞ عاٚدْٞ... ؽز

تا عت ؽعٛدٟ  دلٚد. تزاْٞ  دأت أعتاد ؽدٛت ايزؽداـ ٚآيفد٘، أّ أْدين أنثدز      

 .اْٗٝارًا َٔ إٔ أخاف؟ ..

 .ٌٖ كهٔ يٲْضإ إٔ ٜعتاد ؽٛت ايزؽاـ؟ ..

*** 

 55كابىس 

 

ط تٓفدددتك يدددٞ دْٝدددا َدددٔ ا٭صدددزار ٚأْدددا أصدددتُع إ  املٛجددد١ ايكؾدددرل٠، ٚأيدددتك   

 ا٭حادٜ  ايطا٥ز٠ يف فقا٤ ٖذا ايٛ ٔ ابشٜٔ..

ٖا قد عفح جضددٟ ٚؽدار ريدًا خفٝفد١، تضدزٟ  ضدزع١ ايددلم، تتٓكدٌ  دل          

ايبٝٛت، َٔ قز١ٜ إ  أخز٣، َٔ َهإ إ  آخز.. تضُع َا تكٛي٘ اَزأ٠ ببٝبٗدا  

ع٢ً اشلاتف، ٚتٓتكٌ  عدٖا  ثٛإ إ  غزف١ اببٝدش يتضدُع جٛا د٘.. ٖدا أْدا أ درل       

ا٭رافٞ ايًبٓا١ْٝ نًٗا، أْؾت إ  َدا عد٦ت َدٔ حدٛار ٚندٌ ّيدو  فقدٌ         فٛم
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 ٖذا اجلٗاس ايعاٝش املذٌٖ...

 املدددا حضددددت عدددا٬َت اشلددداتف... يدددٛ نٓدددت عاًَددد١ ٖددداتف ٭قددددَت عًددد٢  

ا٫صتُان إ  مجٝع خما زات ايٓاظ، ٚ"يتًؾ ؾت" عًد٢ أصدزارِٖ دٕٚ أٟ عدعٛر    

ٛن خداـ... ٖدٛظ ايهاتدش ازلد٘      ايذْش.. ف ْدا ناتبد١.. أٟ أْدين َٗٛٚصد١ َدٔ ْد      

ابكٝك١، ٖٚٛ ٜدفع أٟ مثٔ نٞ ٜعزفٗا فدار ًا عدزا ابدا٥ط )ٚايبداب أٜقدًا(      

  هٌ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايؾارل٠ ايضا٥د٠...

أحٝاًْا أجًط ٚحٝد٠ يف َك٢ٗ أرقش انٓل ٜتخاٚرإ.. ٚ ؾعٛ ١ أقداّٚ رغدبت   

ٚأْددا أقددٍٛ شلُددا يف اجلًددٛظ خًفُٗددا ٫صددذلام ايضددُع أٚ يًاًددٛظ َباعددز٠ َعُٗددا 

.. يدٔ  ا ؾزاح١: "أرجدٛ إٔ تضدُخا يدٞ  ضدُان َدا ٜددٚر... ٚ ايٓفداّ إ  أعُاقهُد        

 أ٩ّٜهُا.. ئ يضزا ع٦ًٝا.. أَا أْا فض تعًِ ايهثرل".

ٚيهدددٓين نٓدددت أحادددِ يف ايًخظددد١ ا٭خدددرل٠. صدددٝظْٓٛين جاصٛصددد١ تعُدددٌ   

 ١!..بضاب َٓظ١ُ َا. ئ ٜفُٗٛا إٔ ايفٓإ ٖٛ َ٪صض١ يًتاض ط ع٢ً ابكٝك

 1حىار 

 

 ارفع ؽٛت املذٜان ق٬ًًٝ ٚازلع ابٛار ايتايٞ:

 دٍ... ٖٓايو  ٓا٤ ع٢ً صدطخ٘ قٓداـ َكا دٌ جدايرلٟ.. اّٖبدٛا       1إ  زلرل دد 

  دٍ. 1ٚحاؽزٚٙ. إ  زلرل 

ٜ تٝ٘ اجلٛاب عب٘ صاخز: "صٝدْا، )َػ عِ  ضُعو( أٟ ٫ أزلدع َدا تكدٍٛ    

 جٝدًا...".

 دددٍ.. حاؽددزٚا ايبٓددا٤ ايددذٟ ٜتٛاجددد  1ٜهددزر املضدد٪ٍٚ ؽددزاخ٘: "إ  زلددرل 

ع٢ً صطخ٘ أنثز َٔ قٓاـ، قتًٛا أنثز َٔ عغز٠ َٔ املار٠ ايٝدّٛ... دندِٖٛ   

  املدفع١ٝ..." رد ايؾٛت اي٦ًِٝ صاخزًا: "صٝدْا َػ عِ  ضُعو"!

 ٚاْكطع ا٫تؾاٍ...

ٚيًٝت ايكٓاـ ٜتا ع قتً٘ يٮ زٜا٤، حتدت محاٜد١ أحدد ايعضدهزٜل ايدذٜٔ      

٫ْتُدددا٤ إ  ايدددٛ ٔ ايعؾدددزٟ ٚعدددادٚا إ  اْتُدددا٤اتِٗ ا٭خدددز٣:  ْضدددٛا قضدددُِٗ  ا

اقتًدددٛا  1ايعغدددا٥ز١ٜ... ٚغرلٖدددا... ٜهدددزر ايكا٥دددد يزقددد١: "إ  زلدددرل   ددددد ايدٜٓٝددد١ 

 ايكٓاـ...".
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 ٜتهز ر اجلٛاب: "صٝدْا.. ٫ أزلعو!!..."

ٚنٝف ٜضُع ا٭ٚاَز، إّا نإ ٜتًك٢ أٚاَدزٙ َدٔ َؾددر آخدز.. ٜدا يًزعدش       

) فدتك ايهداف(  زفدًا!... ند ٕ املتدٓل ندإ ٜعدٝػ حز ٓدا         حل ٜؾرل ابهدِ  

 ا٭١ًٖٝ حل ؽز : ٚأْت اخلؾِ ٚاباهاِ!...

 

 2حىار 

 

 تتٛا  ا٭ؽٛات امل تًف١، ٚتضكط ا٭قٓع١...

 أٜٔ ٚؽًت؟دد 

 ٚؽًٓا ٚحاؽزْا ايبٓا٤...دد 

 َاّا حدا؟دد 

 ؽعدْا إ  ايبٓا٤ ٚفتغٓا، ٚ  جند أحدًا!!..دد 

 

 3حىار 

 

ْا عٓددْا صدٝار٠ إ فدا٤ َعطًد١ قدزب امل فدز  عدد إ د٬م ايٓدار عًٝٗدا...           صٝددد 

 صٝدْا ْزٜد جند٠... ْزٜد جند٠... إِْٗ ٜطًكٕٛ ايٓار ٚ.  دٍ

 ٫ أحد ٜطًل ايٓار عًٝهِ... ٖذا رؽاـ  ا٥ػ...دد 

 صٝدْا، قتٌ إ فا٥ٞ...دد 

 رؽاـ  ا٥ػ...دد 

 صٝدْا عطًٛا امل٬ي١، ٖٚٓايو ن٬ن١ جزح٢...دد 

 ًت يو "رؽاـ  ا٥ػ".  دٍ.قدد 
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 4حىار 

 

 صٝدْا ٖٓاى ن٬ا جث  ع٢ً ايزؽٝف...  دٍدد 

 امحًِٗ َعو..  دٍدد 

 صٝدْا ايضٝار٠   تتضع يًاث  نًٗا..  دٍ..دد 

 فع ايباقٞ  ٝٓو ٚ ل ايضا٥ل..  دٍ..دد 

 5حىار 

 

صددٝدْا اٱ فا٥ٝدد١ ايًددٞ جاٜدد١ تطفددٞ ايٓددار  بٝددت.. قددزب َعُددٌ... خطفٗددا        دددد 

 ..  دٍَضًخٕٛ.

 تا عٛا ايدٚر١ٜ يف اجل١ٗ ايثا١ْٝ َٔ ايغارن...  دٍ..دد 

 صٝدْا خطفٛا صٝار٠ اٱصعاف أٜقًا..  دٍ...دد 

   خيطفٗا أحد... تا عٛا ١َُٗ ايدٚر١ٜ َٔ دٕٚ تدخٌ..  دٍ..دد 

 صٝدْا ٖٓايو حاجش َٔ املضًخل ٜ َزْا  ايتٛقف.. ٌٖ ْكاّٚ..  دٍ..دد 

 خطف..  دٍ... ٫ ٜٛجد حاجش.. ٫ ٜٛجددد 

صٝدْا خطفْٛا... ٜطًبٕٛ َٓا تضًِٝ املؾفخ١ ٚأصدًختٓا..  ددٍ.. صدٝدْا ٖدٌ     دد 

 تضُعين؟ خطفْٛا!...

 ......دد 

 6 حىار

 

 أٚنٞ، َاّا ٚجدمت؟ 725َٔ دد 

 َٔ اباس١َٝ َٚا فٛم ٫ ٜٛجد ع٤ٞ...دد 

أ ًاْٛا عٔ ٚجدٛد حداجش خطدف عغدز٠ أحددِٖ جدزٜك... حتكدل َدٔ ا٭َدز..          دد 

  دٍ...
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 صٝدْا ٫ ٜٛجد خطف... أخٛإ ) ل  ع (، ٚص٤ٛ تفاِٖ  ضٝط..دد 

 آَزنِ  إيكا٤ ايكب  ع٢ً اخلا فل ٚإعاد٠ امل طٛفل..  دٍ..دد 

 إِْٗ فكط ٜض يِْٛٗ  ع  ا٭ص١ً٦... اباي١ ٖاد١٥... .صٝدْا )َا  تخزس( ..دد 

 ْفذٚا ا٭ٚاَز فٛرًا..  دٍدد 

 ٝ طفْٛٓا.. إّا عدْا ملقاٜكتِٗ..  دٍ..صٝدْا ٫ ْضتطٝع... قايٛا إِْٗ صدد 

 

 1حىار ٍاتفٌ 

 

 أيٛ... صٛصٛدد 

 أ٬ًٖ ... نٛنٛدد 

 َا ا٭خبار؟دد 

٫ ع٤ٞ... جمزد نٛارا ٚقزف.. تؾٛرٟ ايبارح١ تزنين ايطبا  املؾدزٟ  دد 

 )فاّ دٟ عاَدل( ٚاملز ١ٝ ايفزْض١ٝ صتذلى ا٭٫ٚد يذلجع إ   ٬دٖا...دد ٚاي

 ّا صتفعًل ٜا صٛصٛ؟..ٜا يًٍٗٛ.. َٚادد 

 صٓضافز َعٗا!...دد 

َعو ابل نً٘..   ْعد ْضتطٝع ايعٝػ يف ٖذا ايبًد.. تؾٛرٟ، ايبارحد١  دد 

ّٖبٓددا إ  )ايٛاٜددت ٚاٚ( يًضددٗز، ٚنٓددت أرتدددٟ )ايددزٚب يْٛددل( ٚايفددزٚ ايفٝددشٕٚ     

 12اجلدٜد، َٚدع ّيدو أؽدز ؽداحش املطعدِ عًد٢ إٔ ْٓٗدٞ عغدا٤ْا قبدٌ ايضداع١           

ٚ  جنددد أٟ  32/12تؾددٛرٟ ٜددا نٛنددٛ رجعٓددا يًبٝددت ايضدداع١      ٭ْدد٘ خددا٥ف...  

 َهإ آخز يًضٗز...

 إْٗا "حٝا٠ ن٬ب" فع٬ً.. جيش إٔ ْٗاجز...دد 

عًدد٢ ّنددز ايهدد٬ب، صددٓخٌُ َعٓددا ايكطدد١ َددارٟ أْطٛاْٝددت، أَددا ايكددط  دددد 

عٓذل فكد ٖزب.. نُدا قًدت يدو، صدٓزافل مجٝعدًا املز ٝد١ ايفزْضد١ٝ إ   دارٜط..         

ٛ يٓاٖ ا... َاّا ٜز طٓا  ٗدذا ايبًدد... ٚ هدٌ أٚي٦دو املتٛحغدل ٚا٭غدزاب       ايفًٛظ ح

 )ايضٛفاج(...

 ٜكٛيٕٛ إٕ ٖٓايو جٛعًا يف ايبًد...دد 
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عٝش ٖذا ايهذب..   ٜٓكطع )ايضدَٕٛٛ فَٛٝد٘( َٜٛدًا ٚاحددًا عدٔ ايبًدد...       دد 

 أٜٔ اجلٛن؟ نًل ٚحدٙ ٜ نٌ نٌ ّٜٛ نًٝٛ َٔ ايًخِ...

١ْٝٛٝٗ عٝٛع١ٝ عامل١ٝ ٚإٕ ايدْٝا ي٫ٛ ّيو   يف سٚجٞ ٜكٍٛ إْٗا َ٪اَز٠ ؽدد 

 خرل... 

  بعًا... سٚجو ٜفِٗ يف نٌ ع٤ٞ... اص يٝين أْا عٓ٘!...دد 

 2حىار ٍاتفٌ 

 

أيٛ.. ازلع ٜا أخٞ... ئ ْت ٢ً عٔ َطايبٓا ،دزد إٔ ايغدٝٛعٝل ٜتبٓ ْٛٗدا،    دد 

َٚددزار٠.  ٜٚٓافددًٕٛ ٭جددٌ حتكٝكٗددا. ٖٓايددو جددٛن يف ايبًددد، ٖٓايددو  طايدد١ ٚ دد٪ظ  

ايعداي١ ا٫جتُاع١ٝ جيش إٔ تتخكدل ٚإ٫ فد٬ َفدز َدٔ صدكٛس املكؾد١ً عداج٬ً أٚ        

 آج٬ً...

 أْا َعو... يهٔ َا ٜدٚر ٖٛ جمزد قتاٍ جمٕٓٛ.. َٚا نٌ قتاٍ نٛر٠.دد 

أحٝاْدًا تبددأ ا٭َدٛر ٖهدذا... ٜدذٖش جٝدٌ َدٔ ايقدخاٜا ندٞ تتبًدٛر ندٛر٠            دد 

ًٝٓدددا ٚعًددد٢ أْفضدددِٗ ٖدددذا ايكز دددإ  ٚاحدددد٠... يدددٛ ٜفٗدددِ ابهددداّ ّيدددو يدددٛفزٚا ع 

 ايباٖظ...

 ٚيهٔ َا يدا اٯٕ ٖٛ جمزد نٛا ٝط...دد 

رمبددا... ٚيهددٔ نددٛا ٝط اجلٝددان يٝضددت أفددااا أحدد٬ّ... إْٗددا اْفاددارات  دددد 

 ٖٛجا٤ يكق١ٝ عادي١...

  ل جٕٓٛ ايدّ ٚؽزخ١ ابل خٝط رفٝع ٚقد فٝعت٘ ا٭ زاف نًٗا..دد 

كاتًل َزاجع١ ّات١ٝ نٞ ٜتٛقف ع٬ٍ ايددّ  رمبا َزحًًٝا... َٚطًٛب َٔ املدد 

عددٔ ا٫ُْٗددار عبثددًا.. يددٝط املددٛت ٖددٛ املزعددش إّا نٓددا منددٛت َددٔ أجددٌ  ٓددا٤ حٝددا٠   

 أفقٌ ٭ فايٓا... املزعش ٖٛ إٔ منٛت عبثًا ٚدٚمنا َع٢ٓ...
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 3حىار ٍاتفٌ 

 

 ٌٖ صت تٞ اي١ًًٝ؟ ا٭٫ٚد ٜفتكدْٚو...دد 

زح٢... ٚجبثدد  ايددذٜٔ كٛتددٕٛ صدداع١   ٫ أصددتطٝع، املضتغددف٢ تاددؿُّ  دداجل  دددد 

 ٚؽٛشلِ... 

ٚيهٓٓددا   ْددزى َٓددذ ن٬ندد١ أصددا ٝع.. ٚقددد ٚعدددت  ابقددٛر ايًًٝدد١ َُٗددا    دددد 

 ناْت ا٭حٛاٍ...

 آصف ٜا ٢َٓ. ٫ أصتطٝع..دد 

 يف ؽٛتو ع٤ٞ غرل عادٟ.. َاّا حدا اي١ًًٝ...دد 

 ٫ ع٤ٞ...دد 

 ادٟ قد حؾٌ.. َا ٖٛ؟أرٜد إٔ أعزف... إْين ٚانك١ َٔ إٔ ع٦ًٝا غرل عدد 

جا٩ْٚٞ  زجٌ إ فا٥ٞ  زتب١ عزٜف، قايٛا إْ٘ نإ ٜضخش َٝاًٖا تضز ت دد 

إ   عدد  املضددتٛدعات، ٚنددإ قددد يفددظ أْفاصدد٘، فكددد أ ًددل عًٝدد٘ ايزؽدداـ      

 َضًخٕٛ..

َا اجلدٜد يف ّيو؟ إِْٗ ٜطًكٕٛ ايزؽاـ  اصتُزار ع٢ً رجاٍ اٱصدعاف  دد 

 ات!ٚاٱ فا٥ٝل... ٜٚ تْٛو نٌ ّٜٛ  عغز

اجلدٜد يف ّيو إٔ اٱ فا٥ٞ نإ َبتٛر ايذران اي٢ُٓٝ ٚايكدَل!.. ٖٓايو دد 

َٔ   ٜهتدف مبٓعد٘ عدٔ ايعُدٌ،  دٌ ٖٓايدو َدٔ عذ د٘ قبدٌ ايكتدٌ ٚتًدذّ  دذيو.             

ٖٓايو َٔ اصت دّ ف صًا ٚ)حّطش( أعقا٤ جضدٙ... ازلعٞ ٜدا َٓد٢.. إْدين أعدعز     

جيددزٟ يف ٖددذٙ املدٜٓدد١ يدد٘   دداخلٛف.. ٖددٌ تفُٗددل؟ أعددعز  دداخلٛف ٭ٍٚ َددز٠... َددا

  عِ اجلٕٓٛ.. شلذا ايكتاٍ يذع١ ايضاد١ٜ، ٖٚذا َا ٜزعبين...

 أععز ياج١ إ  ايزحٌٝ...

ٖددذٙ أٍٚ َددز٠ تتخدددا فٝٗددا  ٗددذٙ ايًٗادد١، ٚأْددت ايددذٟ نٓددت تعٝددش عًدد٢   دددد 

أؽدددقا٥ٓا صددفزِٖ َٚاددادرتِٗ ايددب٬د  ُٝٓددا ٖددٞ تٓددشف  ددد٫ً َددٔ ايعُددٌ يٛقددف         

 ايٓشٜف...

تزبف ٚأْا أجزٟ ايعًُٝدات.. ايبارحد١ ٫حظدت املُزفد١ ّيدو      ؽارت ٜدٟ دد 

 ُٝٓا نٓت أخٝط جزاط ؽل يف ايزا ع١ عغز٠ َٔ عُزٙ... تؾٛرٟ أِْٗ خطفٛٙ 
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ٚعذ ٛٙ... ٚايذٜٔ عذ ٛٙ ٫ ٜشٜد عُزِٖ عٔ عُزٙ  هدثرل نُدا ّندز يدٞ.. يكدد      

 خطت جزح٘   صٛأ مما ٜفعٌ أٟ تًُٝذ  ش َبتد٨..

 تعاٍ ف ْت َتعش...دد 

ص عذلف يو. ٫ أجز٩ ع٢ً اخلزٚج َدٔ  داب املضتغدف٢. ؽدزت أخداف َدٔ        دد

ايغٛارن. ٚقد عًكٛا  عد ايظٗز أَاّ  اب املضتغف٢ ٫فتد١ َهتدٛب عًٝٗدا: اْتبد٘.     

 قٓاـ ٜزحش  هِ.

 َاّا صتفعٌ...دد 

ص ؽعد إ  صدطك َضتغدفاٟ ٚأعُدٌ قٓاؽدًا... إْدين خدا٥ف خدٛف ابُدٌ         دد 

 إ  ٥ّش...ايطفٌ. ئ ٜٓكذْٞ ص٣ٛ إٔ أحتٍٛ 

 ٚاْفاز ٜقخو نُا يٛ أْ٘ أيك٢  ٓهت١. يهٓين زلعت ٢َٓ تؾز :

 "أرجٛى تعاٍ قبٌ إٔ بٔ"...

نإ ٚافخًا أْٗا تعزف٘ جٝدًا... ٚأْٗا تعزف أْ٘ نإ جادًا فُٝا قاي٘، ٚأْ٘ 

 عد إقفداٍ اشلداتف  ددقا٥ل صدٝهٕٛ ٚاقفدًا عًد٢ صدطك َضتغدفاٙ... تدزاٙ صدٝطًل           

 .عا ز صبٌٝ ٜؾطادٙ؟ ..ايٓار ع٢ً رأص٘  عد أٍٚ 

*** 

 56كابىس 

 

يكد اْٗدّ اجلدار... ؽدارت ايدزٜك ممًهدت، ٚؽدزت قدادر٠ عًد٢ ا٫صدتُان        

إ  أٟ حٛار ٜدٚر يف ٖذا ايدٛ ٔ ابدشٜٔ،  فقدٌ ّيدو اجلٗداس ايعاٝدش: املٛجد١        

 ايكؾرل٠ يف تزاْشصتٛر أَل...

  ٘ .. أرٖكين اٱْؾات  ؾٛر٠   أنٔ أتٛقعٗا.. ْٗقت أي  عٔ عد٤ٞ آنًد

ٚجدت  كاٜا عًب١ فٝتاَل ٚفزحت  ٗا... ٫ أحد ٜدرٟ حتاّ ٜطٍٛ صاين... ٖا أْا 

أعددزف عًدد٢ ْٗاٜدد١ ايٝددّٛ ايثايدد  ٚ  ٜكددزن  ددا ٞ خمًددٛم ٚ  كددز عًدد٢ ايزؽددٝف  

 املكا ٌ إْضإ...

ُّ ايزؽدداـ، تدد تٝين َددٔ جدٜددد أؽددٛات أٚي٦ددو املضددانل:       حددل ٜٗدددأ دٚ

 ٜش...خمًٛقات  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١ ايكز
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 إْ٘ ايّٝٛ ايثاي  ٖٚٞ َعشٚي١ ٚصا١ٓٝ   تز ايغُط.

يعًٗا  دأت بدٛن. يعدٌ ايطعداّ يف أقفاؽدٗا قدد ْفدذ. ٚاملدا٤ أٜقدًا. حتد٢ ٚيدٛ           

أراد ؽاحش ايدنإ إ عاَٗا يعاش عدٔ ّيدو يف َثدٌ ٖدذٙ ايظدزٚف... ٫ أعتكدد       

 داب   إٔ أحدًا كهٓ٘ ايٛؽٍٛ إيٝٗا.. رمبا نٓت قادر٠ ع٢ً ّيو، إّا تضًًت َٔ

 ٝتٓددا إ  ابدٜكدد١ َٚٓٗددا إ  ْافددذ٠ امل ددشٕ اخلًفٝدد١ ايددت ٜددٛاسٟ ارتفاعٗددا صددطك  

ا٭را عٓدددد صدددٛر حددددٜكتٓا... ٚيهدددٓين اٯٕ ٖددددف ممتدددع يعغدددزات ايكٓاؽدددل    

ٞ  إٔ أْتظز حت٢ ايازٚب...  احملٝطل  ٓا... عً

َددا ايددذٟ ٜغدددْٞ إيٝٗددا؟ َددا ايددذٟ جيعددٌ أؽددٛاتٗا تضددهٓين؟ َددا ايغدد٤ٞ          

؟ يكددد أحببددت دَٚددًا مجٝددع خمًٛقددات ايطبٝعدد١ َددٔ  ددّٛ ٚصددٓااب      املغددذلى  ٝٓٓددا 

ٚصخايٞ ٚففادن ٚيهٔ َا أحضد٘ اٯٕ خيتًدف متاَدًا. أعدعز  زا طد١  دٝين ٚ دل        

صآا٤ ّيو امل شٕ املزتعدٜٔ خٛفدًا يف أقفاؽدِٗ، عدش٫ً ٚحدا٥زٜٔ! تزاٖدا را طد١       

 ٚحد٠ املؾرل؟

 تزاْٞ ٚاحد٠ َِٓٗ دٕٚ إٔ أدرٟ؟.

*** 

 57كابىس 

 

ايؾٛارٜا... أععز  اٱعٝا٤... أحتُٞ  ايدًٖٝش، َٗدد٠  املٛت َطُٛر٠ عادت 

حتت رف ايهتدش ايهدبرل... أتدذنز اجلداحظ ايدذٟ َدات َطُدٛرًا  هتبد٘ أندز          

صكٛ ٗا عًٝ٘. أتذنز ايغاعز تٛفٝل ؽاٜل ايذٟ  املا أ د٣ يٞ خٛف٘ َٔ املدٛت  

ت فٛقد٘  حتت رف نتب٘. ناْت غزف١ َْٛ٘ ١٦ًَٝ  ايزفٛف اخلغب١ٝ، ٚيدٛ صدكط  

يكقت عًٝ٘. )ٌ خيافٗا ٫ٚ ٜفارقٗا، يهٓ٘   كت حتتٗا. َات  عٝدًا عدٔ  ٝتد٘   

ٚأًٖدد٘، يف أَرلنددا داخددٌ َؾددعد... تددز٣ ٖددٌ نددإ املؾددعد خغددبًٝا نزفددٛف      

نتب٘؟ ٌٖٚ نإ َكدرًا ٭خغدا ٗا إٔ تؾدرل َهتبد١، ندِ  دديت يف آخدز بظد١        

 إ  جدرإ َؾعد؟

ٙ قدددلٟ؟ أغُدد  عددٝين... ٜٓفددتك  آٙ ايدددًٖٝش يددٝط  ددٞ َددٔ نددٌ جاْددش.. تددزا 

جدددار ايدددًٖٝش... أتددذنز ا ددٔ ايزا عدد١ عغددز٠ ايددذٟ زلعددت ايطبٝددش ٜتخدددا عددٔ   

 جزح٘ املفتٛط... 
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أر٣ أ فدداٍ ٖددذا ايددٛ ٔ ابددشٜٔ ٖٚددِ ٜزقبددٕٛ فددًِٝ ايعٓددف ايددذٟ ٜدددٚر عًدد٢ 

 عاعات ْٛافذ  ٝٛتِٗ ايت حتٛيت إ  تًفشْٜٛات ٫ تب  غرل َغاٖد ايعٓف.

صدد١ٓ أٚ أنثددز قًدد٬ًٝ. نددٌ يًٝدد١ ٜعددٛد ٚايدددٙ َاطدد٢     11أر٣ نددزِٜ، عُددزٙ 

ايٝدٜٔ  ايددّ ٚندزِٜ ٜدز٣... ندٌ يًٝد١ ٜتخددا ٚايددٙ إ   كٝد١ رجداٍ ابدٞ عدٔ            

عدد ايذٜٔ قتًِٗ ٚعذ ِٗ ٚنزِٜ ٜٓؾت... اجلار ٜتخدا عٔ عدد احمل٬ت ايدت  

 ْٗبٗا ٚنزِٜ ٜٓؾت... ايغٛارن خاي١ٝ، ٚأٌٖ املدٜٓد١ قدد اختبد ٚا يف  ٝدٛتِٗ ايدت     

حتٛيددت إ  أقفدداـ َٗددددٜٔ  دداملٛت جٛعددًا أٚ حزقددًا، متاَددًا نُ ًٛقددات  ددا٥ع      

ابٝٛاْات ا٭يٝف١ ايضا١ٓٝ يف امل شٕ ٚنزِٜ ٜزبف. املد١ٜٓ خمشٕ ندبرل يبٝدع   

ابٝٛاْات ا٭يٝف١. ايغٛارن كًهٗا َٔ جيز٩ ع٢ً اخلزٚج إيٝٗا ٚنزِٜ خيتٓل.. 

ق٘.. ٜهضدزٕٚ ايبداب ٜددخًٕٛ    اجلار ٜذٖش إ  أٟ خمشٕ خيتارٙ َع عدد َٔ رفا

يًُٕٛ َا ٜغا٩ٕٚ َٔ حاجٝات:  زادات، غضا٫ت، تًفشْٜٛات... نٌ َدا تزٜددٙ   

 ًَو يو إّا نٓت بز٩ ع٢ً ايذٖاب ٱحقارٙ ٚنزِٜ ٜتعًِ.

ٚنددزِٜ يًددِ. يًددِ َٓددذ  فٛيتدد٘   ْدد٘ كتًددو خمشْددًا نددا٬ًَ يٮيعدداب،        

ًًٝد١ ْداّ ندزِٜ نعادتد٘     ٜطًكْٛ٘ فٝ٘  ٛاٍ ايٓٗدار دٕٚ حضدٝش أٚ رقٝدش. ٖدذٙ اي    

ٖٚٛ ٜضتعاٌ قددّٚ ابًدِ. اصدتٝكظ يف ايؾدباط ٚقدد ٖادزٙ ابًدِ.   يًدِ.           

ٜدخٌ خمشٕ ا٭يعداب ايهدبرل ايكزٜدش َدٔ  ٝدتِٗ.   ٜزندش ايضدٝارات ايغدب١ٗٝ         

 ضٝارات ايهبار ٚاحملز١َ عًٝ٘ يفكزٙ.   ًُٜط ايبضهًٝتات  زاقد١ ا٭يدٛإ.     

ا عٔ صٝكاْٗا يٝهتغدف جضددٖا.   ٜدٓفا    ٜتخضط ععز ايد٢َ ٜٚهغف نٝا ٗ

فكاعددات ايبايْٛددات املًْٛدد١.   ٜعددشف عًدد٢ ايبٝدداْٛ ايؾددارل.   ٜقددع عٝٓدد٘ عًدد٢      

املٝهزصهٛب ايُّٓٛج،   ٜعُدز  ٝتدًا َدٔ املٝهداْٛ، اصدتٝكظ ٚقدد أحدط أْد٘         

 خضز ع٦ًٝا َا... يهٔ ععٛرًا جدٜدًا غُزٙ...

ِٝ، "أ ٛ ايعتُد١"، متاَدًا   مجع أ٫ٚد ابٞ. نإ أندلِٖ، يّكش ْفض٘  ايشع

 نُا يًٛ يٛايدٙ ٚيًاار إٔ ٜٓادِٜٗ أؽخا ِٗ...

ُٖٚدط نطتد٘ يٮ فداٍ، فٛافكددٛٙ فدٛرًا... ندإ قفددٌ دندإ  دا٥ع ا٭يعدداب        

حدٜددددًٜا يهدددِٓٗ اصدددتطاعٛا   جضدددادِٖ ايدقٝكددد١ ا٫ْضددد٬ٍ َدددٔ ايفاددد٠ٛ ايدددت   

ط َتدٛحػ  أحدنٖٛا يف سجاج ايٛاج١ٗ.. قفدشٚا داخدٌ خمدشٕ ا٭يعداب َثدٌ أيدف قد       

أ ًكددٛا فادد ٠ عًدد٢ ايطعدداّ  عددد  ددٍٛ جددٛن... نددإ أنثددزِٖ حفددا٠، ٖددامجٛا        

ا٭يعدداب ايددت منددٛا عاَددًا  عددد عدداّ ٖٚددِ ٜزقبْٛٗددا َددٔ خًددف ايٛاجٗدد١ ايشجاجٝدد١      

يضددز٠، ٜٚزْٚٗددا أحٝاْددًا يف أٜدددٟ ا٭ فدداٍ اٯخددزٜٔ ايددذٜٔ ٜزنبددٕٛ ايضددٝارات   
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  ِ ...   ٜذلندددٛا دَٝددد١   ٜٚزتددددٕٚ ا٭حذٜددد١... يعبدددٛا نُدددا   ًٜعبدددٛا يف حٝددداتٗ

جيز ٖٛددا...   ٜذلنددٛا دَٝدد١   ٜكطعددٛا رأصددٗا يف فاٚيدد١ َددِٓٗ ٫نتغددافٗا..     

يعبددٛا  ددٛاٍ ايٓٗددار، ٚناْددت ايغددٛارن خاٜٚدد١ متاَددًا، ٚ  ًٜخظددٛا ايزجددٌ ايددذٟ   

صددكط قتدد٬ًٝ  زؽدداـ قٓدداـ عًدد٢ ايزؽددٝف يف اخلددارج.. ٚ  ٜعددٛدٚا ٜضددُعٕٛ      

ًدد٢ ا٭صددًخ١ ايكتايٝدد١ يف خمددشٕ    ؽددٛت ايزؽدداـ... نددإ ٖاددَِٛٗ َزنددشًا ع    

ا٭يعدداب... املضدصددات ٚايزعاعددات ٚايضددٝارات اجلٝددش ٚاملدددرعات ٚاملؾددفخات       

ٚاملدددافع ٚايطددا٥زات ٚق٥٬ددٌ َددِٓٗ اٖتُددٛا  ضددٝارات اٱصددعاف أٚ ابزٜددل، فكددد   

زلعٛا آ ا٤ِٖ ٜتخدنٕٛ عٓٗدا  داسدرا٤ ن ٖدداف صد١ًٗ ٫ تكددر عًد٢ ايددفان عدٔ         

َٚدع اجلدٛن عدعزٚا  غد٤ٞ َدٔ اخلدٛف فكدزرٚا ايعدٛد٠          ْفضٗا... نِ تعبٛا ٚجاعٛا،

إ  ايبٝت  عد إٔ يٌُ نٌ َدِٓٗ َدا ٜكددر عًٝد٘ َدٔ غٓدا٥ِ...  فدٌ ٚاحدد َدِٓٗ          

فكط، قزر إٔ ٜهزٙ ا٭صًخ١ ٚؽٛتٗا، فكد عاٖد املضًخل ٜكتًدٕٛ ٚايددٙ أَداّ    

عٝٓٝ٘، ٚفقٌ َعاْك١ د١َٝ نبرل٠ سرقا٤ ايعٝٓل حزٜز١ٜ ايغدعز، تاُد  عٝٓٝٗدا    

تخُٗا، ٚتٓطل  ًا١ ٫ ٜفُٗٗا حل ٜقاط ع٢ً سر َعل حتدت إ طٗدا... ندإ    ٚتف

أٍٚ ا٭ فاٍ إ  اخلزٚج َٔ امل شٕ، ٚنإ ٜزبدف، فتعثدز ٚصدكط عًد٢ سجداج      

ايفا٠ٛ ايت تضًًٛا َٓٗا، ٚاخذلقدت جضددٙ ن ٓادز حداد.. خداف  كٝد١ ا٭ فداٍ        

فت٘ سعدِٝ  حل عاٖدٚا ايدّ ٜتدفل ٚايطفٌ ٫ ٜؾز ، ٚبُعٛا حدٍٛ ندزِٜ  ؾد   

ابًُدد١، يهددٔ نددزِٜ نددإ َددذعٛرًا، ٚأراد إٔ ٜزَددٞ  ايزعدداؼ ايددذٟ اختددارٙ   

ٚاملدرع١ ٚاملضدصل ٜٚٗزب، يهٔ ايطفٌ نإ ٜٓشف ٚقد صد ايفا٠ٛ جبضدٙ.. 

ٚعبثًا ٜشيْٛ٘ َٔ ايدرب... ٚتعا  ؽدزا  ا٭ فداٍ، ٚتغداجزٚا ٚؽدارٚا ٜطًكدٕٛ      

زحد٢ ندِ تددافع ايٓداجٕٛ     ايٓار  عقِٗ ع٢ً  ع  ٚصكط َدِٓٗ  عد  ايكتًد٢ ٚاجل   

فٛم جضد ايؾارل ايٓاسف ايذٟ )ٌ ممضهًا  دَٝت٘، ٚنإ عًدِٝٗ إٔ ٜدٚصدٛٙ   

نٞ خيزجٛا، ٚناْٛا ٜتدفكٕٛ ع٢ً ا٭را ٚاحدًا  عدد اٯخدز، ٚايشجداج كدشم     

 أجضادِٖ ايطز١ٜ...

ا٭ فاٍ ايذٜٔ عادٚا تًو اي١ًًٝ إ   ٝٛتِٗ نداْٛا ٜٓشفدٕٛ، يهدِٓٗ نداْٛا     

ع٢ً أصًختِٗ  غد٠!...  فٌ آخز نإ ٜزقد ع٢ً ايزؽٝف إ  َا سايٛا ٜكبقٕٛ 

جاْددش جثدد١ ايزجددٌ.. نددإ آخددز  فددٌ خددزج َددٔ ايفادد٠ٛ ٚقددد اعتدددلٙ ايكٓدداـ           

 عؾفٛرًا.. فاؽطادٙ!.

***  
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 58كابىس 

 

 ٖدأت ا٫ْفاارات ق٬ًًٝ...

غادرت ايدًٖٝش، َكزٟ )ابز ٞ(... ّٖبت إ  فزاعٞ، ٚنإ ايزؽداـ قدد   

ُددزتين ٫ َبددا٠٫ ٜا٥ضدد١... متددددت فددٛم ايفددزاؼ املًدد٤ٞ  غددظاٜا      َددشم ايٛصدداد٠... غ 

اخلغش ٚابدٜدد ٚايزؽداـ ٚحاٚيدت إٔ أصدذلخٞ.. قًد٬ًٝ... فههدت رأصدٞ َدٔ         

َهاْدد٘ ٚٚفددعت٘ إ  جدداْل عًدد٢ ايٛصدداد٠.. عبثددًا أْدداّ... تعًكددت عٝددْٛٞ  ايضدداع١       

 َدٔ  ايز١ًَٝ ايت نإ قد أٖداْٞ إٜاٖا حبٝل ٜٛصف... ناْت تت يف َٔ نزتل

ايشجاج ايغفاف ٜفؾٌ  ُٝٓٗا َقٝل ٜضدُك  اْتكداٍ ايزَدٌ َدٔ ندز٠ إ  أخدز٣...       

ٚنددإ اْتكدداٍ ايزَددٌ َددٔ نددز٠ إ  أخددز٣ ٜضددتازم ْؾددف صدداع١  ًادد١ ايضدداعات     

ايعؾز١ٜ... نإ رًَٗا فقٞ ايشرق١، أنرلٟ ايًٕٛ نُا يٛ نإ يٕٛ ايدشَٔ... قداٍ   

ا عددههت يف حددل، يددٞ َٜٛٗددا: صددٝظٌ حددل يددو َتدددفكًا نٗددذا ايزَددٌ.. نًُدد  

اقًل ايهزتل، ٚإّا تدفل ايزٌَ فٗذا َعٓاٙ أْين أحبو..   أعو بظد١ يف حدش   

ٜٛصف حت٢ اٯٕ ٖٚٛ ممشم )دًَٚا ٜد تٝين ٚايدزٜك تٗدّٛ عددل نكدٛب جضددٙ ف فدُ٘        

 .إ  قًل  هٌ َا يف رٚحٞ َٔ  اق١ ع٢ً ابٓإ ٚا٫حتاد  زٚط أخز٣( ..

ٜتددفل َدٔ ايهدز٠ ايعًٝدا إ  ايهدز٠      ٚيهٓين قًبت ايهزتل.. ٚ دأ ايزَدٌ  

ايضددف٢ً  ددبط٤ ٚيهددٔ  اصددتُزار...  اصددتُزار... أت ًَدد٘ ٜٓشيددل... ٜٓددشف... دٚمنددا         

تٛقف... ٫ ع٤ٞ ٜضدتطٝع إٜكداف اْدش٫م رَدٌ ايدشَٔ... ٫ فاٝعد١، ٫ٚ فزحد١، ٫ٚ        

سيشاٍ، ٫ٚ حزب أ١ًٖٝ، ٫ٚ َٛت ٜٛصدف... ٫ٚ َدٛتٞ أْدا، ٚإّا أؽدا تين يف ٖدذٙ      

اؽ١ فازت رأصٞ فضٛف ٜتا ع ايزٌَ جزٜاْ٘ احملتّٛ... يعًدٞ َزٖكد١   ايًخظ١ رؽ

ٚقد ٖدتين ا٫ْفادارات املتتا عد١، فكدد ْفددت ايهدز٠ ايعًٝدا َدٔ ايزَدٌ ٚتهدّٛ          

ايزٌَ يف ا٭صفٌ ٚإٕ نٓت أعزف إٔ رٌَ ايشَٔ اي٬َز٥ٞ َا ٜشاٍ ٜتا ع جزٜاْ٘ 

 يف نز٠ ايهٕٛ اي٬َتٓا١ٖٝ ا٫تضان...

٭سرم املهّٛ يف قان ايهدز٠ ايضدف٢ً... ٚفاد ٠ حددا     ت ًَت ايزٌَ ايفقٞ ا

عدد٤ٞ عاٝددش...  دددأ ايزَددٌ ٜؾددعد َددٔ ايهددز٠ ايضددف٢ً إ  ايعًٝددا  ايضددزع١ ّاتٗددا 

ايدت ٜتدددفل  ٗدا عدداد٠... ند ٕ ايددشَٔ ٜعدٛد إ  ايددٛرا٤... ندِ  دددأ تددفل ايزَددٌ َددٔ       

 ا٭صفٌ إ  ا٭ع٢ً ٜتضارن... ٜتضارن.. ٜتضارن.
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 ٧ ايبخز، ٚجضدٙ يٝط َثكٛ ًا  ايزؽاـ... ٖدا  ٖا أْا ٜٚٛصف َعًا ع٢ً عا

  ٔ ْعٝػ أٜآَا اب٠ًٛ... نٌ ع٤ٞ ٜتهزر... متاًَا نُا نإ.

*** 

 59كابىس 

 

ٖا أْا ٜٚٛصف َعًا عًد٢ عدا ٧ ايبخدز جنًدط عًد٢ ايؾد ٛر... نٓدا  دز٦ٜل         

ْٚكددٝل نا٭زلدداى، ٚابددش ٜتدددفل َددٔ ا ٓددا٠٤ جضدددٙ  ددٟٛ نددزحِ.. نددإ  

ز٠ حٍٛ ْكط١... أحضضت  ٘ نٝاًْا َٔ نٗارب ايقد٤ٛ  حقٛرٙ يٝط  ٞ ندا٥

ٚاملآددا ٝط، ٚنٓددت َٓاذ دد١ إيٝدد٘ َٚضددخٛر٠ يقددٛرٙ... إْدد٘ ايغددا ٧ حٝدد         

نٓا... ٚحبٓا ٜهتٌُ دا٥ًُا خارج اجلدرإ، خارج املكاٖٞ، خدارج اٱزلٓدت..     

تهٔ ع٬قتٓا قد اْكطعت َدع ْباتدات ا٭را ٚخمًٛقدات ايبخدز ٚايطٝدٛر ٚايدزٜك       

ٚسْدا ل ايؾدد ٛر،   ْهدٔ قددد قطعٓدا )اببدٌ ايضددزٟ( ايدذٟ ٜز طٓددا      ٚايفؾدٍٛ  

 ايهددٌ ايٛاحددد، ٚنددإ يكا٩ْددا كٓخٓدددا ّيددو ابددط املددذٌٖ  ايضدد٬ّ، ٚ ددد ٕ         

ايهددٕٛ َتٓدداغِ َددع دٚرإ ايدددّ يف عزٚقٓددا.. ّيددو ابددط ايزا٥ددع  دد ٕ إٜكاعددو         

اصددتطان أخددرلًا ايتٛاؽددٌ َددع إٜكددان ايٛجددٛد، ٚأْددو ٫ تغددعز نًددٌ  ددل ؽددٛتو         

خًٞ ٚؽددٛت ايهددٕٛ نًددٞ ايبٗددا٤ احملددٝط  ددو... ٚ  ْددو  طزٜكدد١ َددا اَتددداد  ايدددا

يًزب ايهْٛٞ ايعظِٝ، ٚفز ات قًبو َتٓاصك١ َع فز ات قًب٘، ٚقًش ايبخز، 

 ٚقًش ايغاز، ٚقًش اباز، ٚقًش ايزٜك، ٚقًش ايًٌٝ، ٚقًش ايٓاّٛ...

 )إْ٘ ايغا ٧ حٝ  نٓا..

إ  ايدٛرا٤ يٓدز٣  درلٚت     ٚنٓا رعاٜا ممًه١ ابش، ٚنإ عًٝٓدا إٔ ًْتفدت  

تذل ددؿ  ٓددا نددايٛحػ...  ددرلٚت ايددت نددٌ َددا فٝٗددا قددا٥ِ عًدد٢ َٓاؽددب١ ايعدددا٤       

 يًعداي١ ٚابل ٚايزب، أٟ ع٢ً َٓاؽب١ ايعدا٤ يًخش..

 نإ عًٝٓا إٔ ْفِٗ إٔ  رلٚت تكف خًفٓا نايكٓاـ يتؾطاد حبٓا..

ٌ َٔ أجدٌ  نإ عًٝٓا إٔ ْفِٗ إٔ ايعٌُ َٔ أجٌ إْكاّ حبٓا يتِ عًٝٓا ايعُ

إْكاّ  رلٚت.. ٭ْو ٫ تضتطٝع إٔ تشرن غا ١ ع٢ً صفك  زنإ ٖا٥ج.. ٫ تضدتطٝع  

 إٔ تبين  ٝتو داخٌ قٓب١ً َٛقٛت١...

قدداٍ يددٞ ٜٛصددف: نددٌ َددا يف ٖددذٙ املدٜٓدد١ فدددْا، ٫ ٭ْٓددا ْٓتُددٞ إ  دٜددٓل    

 خمتًفل، ٚيهٔ ،زد أْٓا..  ش.
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ؾ ٛر.. قًت: ٖٓاى َٔ ٚايتفت خًفٞ. عاٖدت  ع  ايز٩ٚظ يتب٧ ٚرا٤ اي

ٜزاقبٓا.. ناْت ايز٩ٚظ تتهدانز... خًدف ندٌ ؽد ز٠ ندإ ٖٓداى َدٔ ٜزاقبٓدا         

 نابزاظ.. 

َد ٜدٙ يُٝضو  ٝدٟ، يٝتٛحد عزٜإ َا  ٝٓٓدا ٜٚضدزٟ ايددّ َدٔ جضددٙ إ       

جضدددٟ، ٚا٫ْفعددا٫ت ٚا٫رتعاعددات، ٚيٓؾددرل نتدد٤ّٛ يف رحددِ ابددش. قًددت يدد٘:    

اعِٗ عًدد٢ ا٫قددذلاب َٓددا ٚرمبددا ا٫عتدددا٤ أرجددٛى... ٫ متضددو  ٝدددٟ... ّيددو صٝغدد

 عًٝٓا...

ناْددت ا٫حتُددا٫ت نًددٗا ممهٓدد١.. ندد ٕ ْتعددزا يزؽدداـ قٓدداـ.. أٚ       

 ملضًك ٜضطٛ ع٢ً َا منًو، أٚ يهٌ ؽٛر ا٫عتدا٤ات ا٭خز٣ ايباق١ٝ...

َٚددا دَٓددا جنًدددط ٖهددذا، ٚاحددددْا  عٝددد عددٔ اٯخدددز، فددإِْٗ صدددٝهتفٕٛ       

دل عٓٗددا جضدددًٜا صددتهٕٛ مبثا دد١ إعددار٠ مبزاقبتٓددا َتخفددشٜٔ. ٚأٍٚ  ددادر٠ حددش ْعدد

ا٫ْكقددداا، ٭ْٗدددا صدددتخزَٓا َدددٔ )محاٜددد١ ايدددزأٟ ايعددداّ( ايدددت َدددا ْدددشاٍ ْدددٓعِ    

  دلنتٗا، يٝ  قد ٜتدلن ايبع  يًدفان عٓا يف حاٍ )اشلاّٛ( عًٝٓا...

قاٍ يٞ: غزٜش أَدز ايبغدز يف ٖدذٙ املدٜٓد١. يدٛ فدُُتو إ  ؽددرٟ ٚقبًتدو         

ف ايؾدد ٛر عددب٘ أعدددا٤ يٓددا... ٚإّا اعتددد٣    يؾددار نددٌ ايددذٜٔ ٜزقبْٛٓددا َددٔ خًدد    

أحدددِٖ عًٝٓددا فضددٝا  ايبدداقٕٛ ايطددزف... أَددا إّا ؽددفعتو َددث٬ً فددإٕ أحدددًا يددٔ    

ٜتدخٌ ٫ ٭ِْٗ صدٝظْٓٛو سٚجدت  دٌ ٭ٕ َظداٖز ايهدزٙ ٫ تدثرل ايبغدز يف ٖدذٙ         

املد١ٜٓ  كدر َظداٖز ابدش... ايهدزٙ َغدٗد عدادٟ  ايٓضدب١ إيدِٝٗ. ابدش َغدٗد          

ِ، يٛ تغاجزْا اٯٕ يهفٛا عٔ َزاقبتٓدا، ٭ْٗدِ صدٝط٦ُٕٓٛ إ     خطز.. تٗدٜد شل

أْٓا َثًِٗ!! ابش ٜثرل ا٫ْتباٙ ٚايفقٍٛ ٚايزغب١  ا٫صتا٬ٍ ٚايزف  اجلُاعٞ، 

 أَا ايهزٙ فإِْٗ كزٕٚ  ٘ نظاٖز٠ عاد١ٜ...

قدداٍ يددٞ: أحبددو فعدد٬ً... يددٛ أتدد٢ َضددًك ٚ ًاددين أْدد٘ ٜزٜددد إٔ ٜكتددٌ أحدددًا َٓددا     

 دا٤ يو...يكدَت ي٘ ْفضٞ ف

أحبددو.. ٚيددٛ رَدد٢ أحدددِٖ اٯٕ  إؽددبع دٜٓاَٝددت ٫ تًعتدد٘ فددٛرًا ٭محٝددو        دددد 

 جبضدٟ...

 يٛ َزرٚا فٛقٞ َؾفخ١ ج١٦ٝ ّٖٚا ًا نٞ أٖازى ملا فعًت..دد 

 يٛ اْتشعٛا يضاْٞ َٔ فُٞ  هُاع١ ٚقطعٛٙ يظًًت أردد ازلو.دد 

ٜكطعٕٛ أّْٞ يٛ خرلْٚٞ  ل فزاقو أصبٛعًا ٚاحدًا أٚ قطع أّْٞ يذلنتِٗ دد 

 دٚمنا تزدد...
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ٚفاد ٠ ٚمجٓددا َعددًا. ٫حظٓدا ايًادد١ ايددت ْتبددادٍ اشلد٣ٛ عدلٖددا.. ندد ٕ ايطٝددٛر    

 د٫ً َٔ إٔ تاين ؽارت تعٍٛ.. ن ٕ ايب٬ دٌ ٫ تشقدشم ٚإمندا تٛيدٍٛ. ٫حظٓدا إ       

أٟ َدددد٣ تغدددٖٛٓا، حتددد٢ ؽدددارت ياددد١ ابدددش ٖدددٞ ْفضدددٗا ياددد١ ايكتدددٌ ٚايعٓدددف      

هٔ ن٬ً َٓدا ندإ ٜغدعز يف أعُاقد٘  اؾد١      ٚاٱرٖاب... فخهٓا َٔ أْفضٓا ي

 ٫ َتٓا١ٖٝ...

اقذلب َٓا رجٌ يٌُ ص١ً ٚقؾب١  ١ًٜٛ يًؾٝد. نإ حدايف ايكددَل تبددٚ    

عًٝ٘ رق١ اباٍ. ت ًَٓا  عٝٓٝ٘ ايقدٝكتل ايًدتل اسدادتدا فدٝكًا حتد٢ ؽدارتا أعدب٘        

  ثكبل حادٜٔ يزج َُٓٗا أعع١ عزٜز٠...

ِٗ ٭ْٗدِ فدد ابدش نا٭غٓٝدا٤.. يكدد      قاٍ ٜٛصف: حت٢ ايفكدزا٤ فدد أْفضد   

ر ِٖٛ ع٢ً ّيو يكتٌ غزٜش٠ ابل يف ْفٛصِٗ.. إِْٗ َٓدذ ايؾداز ًٜكخدِْٛٗ فدد     

ابش حتت صتار ايكِٝ املتٛارن١ ٚايدٜٔ ٚا٭خ٬م ٚايفق١ًٝ.. ٚحل تتعطدٌ حاصد١   

ابدددش تتعطدددٌ َعٗدددا حاصددد١ ايثدددٛر٠... أٚي٦دددو ايضاصددد١ احملٓهدددٕٛ ًٜٛندددٕٛ قُدددك    

ِ اخلا ٦د١ ٚخيددرٕٚ حاصد١ ابدش فدِٝٗ، نُدا يددر حاصد١         اجلُاٖرل  املفداٖٝ 

 اجلٓط يد٣ املضاجل  دظ اخلغ اؼ يف َا٥ِٗ...

ٚنٓت أت ٌَ ايؾٝاد عارٟ ايكدَل.  ددا يدٞ حدا٥زًا  كددر َدا ٖدٛ جدا٥ع..          

ٜعددد ا٫ْٗٝددار ايعؾددل َددزا املذلفددل فكددط. إْدد٘ اٯٕ َددزا إفددايف ٭َددزاا          

ايباب حتد٢ ٜفدتك ايضدا٥ل فُد٘، ٜباعدز      ايهادحل )يف ايتانضٞ َا تهاد تاًل 

 ايغددده٣ٛ،  ايؾدددزا  َدددٔ حددداٍ ايبًدددد. حٝاتددد٘ َٗددددد٠ يف ندددٌ بظددد١  ددداملٛت   

ٚا٫ختطدداف. تزفددع زلاعدد١ ايتًفددٕٛ يتطًددش خمددا ز٠. عاًَدد١ اشلدداتف تكددٍٛ يددو: ٫    

فزٚر٠ شلذٙ امل ا ز٠ فضدتهٕٛ عًد٢ أٜد١ حداٍ جمدزد نزندز٠، فايعُدٌ َتٛقدف يف         

ندز يدو، إٕ جمدزد حقدٛرٟ ملُارصد١ عًُدٞ َاداَز٠ ٫        ٖذٙ املد١ٜٓ.. دعدين أْدا أنز  

 .تؾدم... دعين أحهٞ يو َا حدا يٞ يف  زٜكٞ ايّٝٛ( ..

ٚإّا ّٖبت إ  ايبكاٍ يتغذلٟ عد٦ًٝا فضدتاد ْفضدو ن ْدو يف ردٖد١ ٭حدد       

َضتغددفٝات ا،دداْل. صددٝهٕٛ ٖٓايددو عدد ؿ َددا فكددد أعؾددا ٘ أنثددز َدددٔ          

 ا٥ٔ، صٝدٚر ابدٛار  ؾدٛت عداٍ    ايباقل، ٚصٝاد ٚص١ًٝ يفتك حٛار َع أحد ايش

مبا فٝد٘ ايهفاٜد١ يٝغدارى فٝد٘ اجلُٝدع ٭ْٗدِ َتعبدٕٛ ٚخدا٥فٕٛ ٚحدا٥زٕٚ، ٖٚدِ           

ٜغذلٕٚ حاجٝاتِٗ دٚمنا  ٗا١ ٭ِْٗ ٜعزفٕٛ أْٗا جمزد َ٪ٕ يضأ ٫ ٜدرٕٚ إ  

َت٢ ٜطٍٛ، نِ إٕ أحدًا َِٓٗ يٝط ٚانكًا َٔ أْ٘ صٝؾٌ إ  ايبٝت صداملًا   عدٝا٥٘   

ٛ ز َارنددت يف املدٜٓدد١ ٖددٞ ردٖدد١ َددٔ ردٖددات أحددد َضتغددفٝات  نًددٗا... أٜدد١ صدد
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ا،اْل... إٜكان ابٛار ْٚب  املد١ٜٓ نًٗا ٖٛ ْب  َؾدك عكًدٞ عاصدع... تدز٣     

أٜٔ قزأت إٔ أحد ا،اْل فزح َٔ َضتغفاٙ حدا٬ًَ َعد٘ اي٬فتد١ املهتدٛب عًٝٗدا      

"َضتغددددف٢ ا،دددداْل"، حٝدددد  اْتددددشن ٫فتدددد١ " ددددرلٚت تزحددددش  هددددِ" ٚغزصددددٗا   

 هاْٗا؟...َ

نٓددت أت َددٌ ايؾددٝاد، ٚقددد عددزدت َددع أفهددارٟ... ٚنٓددت صددعٝد٠ ٭ْددين     

عاعك١، فابدش درن يف سَدٔ ابدزٚب ا٭ًٖٝد١، يُدٞ َدٔ اجلٓدٕٛ عًد٢ ا٭قدٌ،          

ٚإٕ نإ جيعٌ ايع٬ق١ أنثز َزار٠ ٚؽعٛ ١... نإ سٚاجٓا يف َثٌ ٖدذا ايدشَٔ   

زد إٔ ايعبدددار٠ ايدددزد٤ٟ صدددٝتخٍٛ إ  فقدددٝخ١ )قَٛٝددد١( يف أجٛا٥ٓدددا ايعا٥ًٝددد١ ،ددد  

املهتٛ ١ يف خا١ْ )املذٖش( يف  طاقت ايغ ؾ١ٝ، خمتًف١ عٔ ايعبار٠ املهتٛ د١  

يف  طاقتدد٘ ايغ ؾدد١ٝ! إٕ ) طدداقت ايغ ؾدد١ٝ( يٝضددت )ٖددٜٛت( ٫ٚ أدرٟ صددبش   

 تِٖٛ ايٓاظ أُْٗا عبارتإ َذلادفتإ... 

ٚفا ٠، صكط ايؾٝاد ع٢ً ا٭را... رنقٓا إيٝ٘، ٜٛصف ٚأْدا ٚ)حزاصدٓا(   

ٔ ايفقٛيٝل. نإ َا ٜشاٍ حارًا، ٚعٝٓاٙ َدا تدشا٫ٕ َفتدٛحتل، يهٓد٘ ندإ      َ

يدم يف ْكط١ غدرل َز٥ٝد١  ايٓضدب١ إيٝٓدا.. َٚدٔ َد٪خز٠ رأصد٘  ددأ قًٝدٌ َدٔ ايددّ            

ايًددشج ٜتبددد٣  ٛفددٛط فددٛم عددعزٙ ا٭عددٝش خارجددًا َددٔ نكددش نددبرل.. ٚايتفتٓددا إ     

ايددو رؽاؽدد١ َددا اخلًددف  ًٗددع، ٖٓايددو قٓدداـ َددا، را دد  خًددف  ٓدقٝدد١ َددا، ٖٓ  

كهٔ إٔ تٓطًل يف أ١ٜ بظ١ يتؾٝش رأصًا َٔ ر٩ٚصٓا ٚ  ْزٳ ع٦ًٝا ص٣ٛ ٦َدات  

ايٓٛافذ املغكٛق١ يف عغزات ا٭ ١ٝٓ ايغاٖك١ احملٝط١  فٓدم ايهاريتٕٛ.. ٚحدا 

َددا تٛقعٓدداٙ. اْطًكددت ايزؽاؽدد١ ايثاْٝدد١، ٚأؽددا ت ا٭را قددزب أقدددآَا رازلدد١     

إٔ ايكٓدداـ ٫ ٜزٜدد إٔ ْتااٚسٖددا... ٚفُٗٓددا أْدد٘  فُٗٓددا دددد حددٚدًا ْارٜدد١ غددرل َز٥ٝد١   

َطًدٛب َٓددا تدزى ايزجددٌ يُٝددٛت إّا   ٜهدٔ قددد َددات.. َطًدٛب َٓددا ايعددٛد٠ إ      

ا٭قفاـ املعدد٠ يٓدا ند ٟ قطٝدع َدٔ ابٝٛاْدات ايدت مت تزٜٚقدٗا عًد٢ اخلدٛف           

ٚصأ ْفضٗا تًكا٥ًٝا، رؽاؽد١ ٚاحدد٠ يف أٟ عدارن ؽدارت نافٝد١ يٝٗدزن ندٌ        

ضددُع  ٗددا رانقددًا إ  قفددؿ ٚقددد أحهددِ عًدد٢ ْفضدد٘ إغدد٬م     َددٔ ٜضددُعٗا أٚ ٜ

 ايباب!...

مخددط دقددا٥ل، ٚفددزل ايغددا ٧... نددإ عًٝٓددا َٓددذ تًددو ايًخظدد١ إٔ ْفٗددِ إٔ  

"ابٝدداد" أٚ )املضددامل١( ٖددٞ اجلزكدد١ ا٭ٚ ... نددإ عًٝٓددا َددا دَٓددا قددد رفقددٓا         

ٜٓد١ ،دزد   ايزحٌٝ إٔ ٜهٕٛ  كا٩ْا )فع٬ً(، ٫ نبكا٤ ا٭عاار ايت ٫ تادادر املد 

أْٗا سرعدت ٖٓداى... ندإ عًٝٓدا إٔ ْعُدٌ ندٞ ٜهدٕٛ ايبكدا٤ جمددًٜا ٚمجد٬ًٝ...           
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نإ ابٝداد ٖدٛ خط٦ٝتٓدا، ٚيدذا فكدد دفدع حبدٝل حٝاتد٘ مثٓدًا  د ٕ َدات عبثدًا...             

دٚمنا َع٢ٓ ٫ٚ جد٣ٚ!( ٖٚا أْا اٯٕ ممد د٠ ع٢ً فزاعٞ املهضٛ  آندار ايكؾدف   

ٛ نُددا ٜٓتظددز ّيددو أٟ حٝددٛإ أيٝددف يف  ٚرا٥خدد١ ايبددارٚد أْتظددز إٔ أَددٛت أٚ أجندد 

 قفؿ َٔ حٝٛاْات ايدنإ ا،اٚر٠...

تٛقفددت حبددات ايزَددٌ ا٭نددرلٟ عددٔ ايؾددعٛد َددٔ ايهددز٠ ايضددف٢ً إ  ايعًٝددا،   

ٚتٛقف املافٞ عٔ ايتهزار... عادت حبات ايزٌَ يتٓشيل إ  ا٭صفٌ... إ  ٖا١ٜٚ 

ن١ًُ، ندٌ  اي٬تهزار... نٌ بظ١ عغٓاٖا ناْت فزٜد٠، نٌ ملض١، نٌ 

 عاار، ٭ْٗا نًٗا تضتعؾٞ ع٢ً ايتهزار... إ٫ يف ايهٛا ٝط.

ٞ ... ايضدداع١ ايزًَٝدد١ املدٖغدد١.. حددل َٓخٗددا يددٞ    أ)ددٌ أت َددٌ ٖدٜدد١ ٜٛصددف إيدد

نٓت أعتكد إٔ رًَٗا صٝازٟ دًَٚا َٔ ا٭ع٢ً إ  ا٭صفٌ.. نُدا تكدٍٛ قدٛاْل    

 ايفٝشٜا٤ مجٝعًا..

فٝٗددا نددٌ َٓطددل، ٚتضددٛظ   أنددٔ أدرٟ أْدد٘ صددتُز بظددات ٜؾددٗز أملددٞ 

أٚجاعٞ أحؾ١ٓ ايشَٔ يذلن  يٛافزٖا إ  ايٛرا٤... َعٝد٠ إيدٞ ٜٛصدف ٚسَدٔ    

 ٜٛصف ٚيٛ يًخظات...

تز٣، نِ نٝضًا َٔ ايزٌَ تت يف َٓ٘ صٓٛات حٝاتٞ يٛ نإ رًَٗا ٜٓشيدل  

ٚندِ فدزل    .َٔ نكدش دقٝدل نايثكدش  دل ٖداتل ايهدزتل، ٚ ايضدزع١ ّاتٗدا؟ ..        

تز٣ ٖدٌ تؾدٝبٗا رؽاؽد١ أٚ عدظ١ٝ َدٔ       .أنثز مما  كٞ؟ ..َٓٗا؟ ٌٖٚ فزل َٓٗا 

تًددو ايددت متطددز اٯٕ فددٛم  ددٝت فٝتدددفل ايزَددٌ دفعدد١ ٚاحددد٠ يف دقددا٥ل َددٛجش٠       

ٜٚٓتٗٞ ا٭َز؟ تز٣، نِ نٝضًا َٔ ايزٌَ تت يف َٓد٘ حٝدا٠ أٟ إْضدإ؟ ٚملداّا ٫     

حدد٠  ٜكاٍ يٓا َٓذ ايبدا١ٜ "ٖذا ْؾٝبهِ، ف٬ تٓضٛا إٔ ايزٌَ ٫ ٜهف ناْٝد١ ٚا 

عددٔ ا٫ْددش٫م"... ٚحٝدداتٞ، أنٝدداظ ايزَددٌ ايددت ٫ أعددزف نددِ عددددٖا، ملدداّا   

تهددٔ قددط نافٝدد١ يبٓددا٤ َددذلاظ يُددٝين َددٔ صددط٠ٛ اياز دد١ ٚايتغددزد، ٚايددٛعٞ    

ايدا٥ِ   ٕ ٚجٛدٟ عا ز، َٚا ايفزط فٝ٘ ص٣ٛ رقؾ١ َضه١ٓٝ فٛم َذلاظ يدٞ  

 .َكفز؟ ..

يزعاعدات، أ٫ ٜعًُدٕٛ   أٚي٦و اجلايضٕٛ فٛم أنٝداظ ايزَدٌ، ٚيف أٜددِٜٗ ا   

َٴخه١ُ اٱغ٬م ايت جيًضٕٛ فٛقٗدا؟   إٔ ٚجٛدِٖ أقٌ نباتًا َٔ أنٝاظ ايزٌَ 

ن ٕ جضد نٌ َٓا فغٛ  ايزٌَ، ٚفٝ٘ نكش ؽدارل ازلد٘ ايدشَٔ، ٜٓشيدل َٓد٘      

ايزَددٌ  اصددتُزار، ٚيزَٓددا يف نددٌ بظدد١ َددٔ  عدد  حؾددتٓا  ايغددُط ٚايددزٜك   

 ٗ ِ  عقدًا َشٜددًا َدٔ ايثكدٛب ،دزد      َٚتع ابٛاظ؟ ٚملاّا خيًكٕٛ يف أجضاد  عقد
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إٔ )ايبٝددو( أَددزِٖ  ددذيو أٚ أقددٓعِٗ  ددذيو عدددل خطبدد١ ياٜٛدد١  ًٝادد١ ٜاطددٞ  ٗددا         

 .ؽفكات٘ َٚؾاب٘ املغذلن١ َع ) ٝو( ايف١٦ ا٭خز٣ ايت ٜتكاتًٕٛ ٚؽاارٖا؟ ..

أٚي٦ددو ا٭ زٜددا٤ ايددذٜٔ كٛتددٕٛ نُاددزد أنٝدداظ فغدد٠ٛ  ايزَددٌ، َتدد٢ ٜددزٕٚ       

ذلاصددِٗ ٚاملددذلاظ املكا ددٌ؟ را طدد١ ايددذٍ املغددذلى ٚايكٗددز  ايزا طدد١ ابكٝكٝدد١  ددل َ

املغذلى، ٚابزَإ املغذلى َٔ ابش.. أٟ ايفكز ع٢ً نٌ ؽعٝد؟ َت٢ تدزف   

 .ايقخ١ٝ يف  ٬دٟ محٌ اجل٬د ع٢ً نتفٝٗا؟ ..

*** 

 62كابىس 

 

َاسيت أْتظز ايازٚب ٭سٚر جرلاْٞ، خمًٛقات  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝفد١. أتدا ع   

ف ايعتٝكد١ املهدصد١ يف  ٝتٓدا... تبددٚ يدٞ ايتضد١ًٝ ايٛحٝدد٠ املُهٓد١         قزا٠٤ ايؾخ

ٚيف ايٛقت ّات٘ تبددٚ يدٞ تعدذٜبًا... اقدزأ... ٚأقدزأ... َدٔ أٍٚ ٜدّٛ صدآت فٝٗدا ٚأْدا           

 أعٝد قزا٤تٗا...

 أراٖا  عل جدٜد٠.. نٌ خدل فٝٗا ؽار ي٘ َاش٣ جدٜد ٚد٫ي١ خمتًف١.

إ  أًٖدِٗ يف َٓطكد١ ايٓبطٝد١،    قزأت اٱعد٬ٕ ايتدايٞ: َدٔ َضدًُاْٞ ٚزلدرل      

  ٔ نرل فا ٦ُٓٛا!!!

غُزْددٞ رعددش ٫ حدددٚد يدد٘، إْٗددا اياا دد١. ٫ أنددز يًخقددار٠  عددد ايٝددّٛ حٛيٓددا.    

اشلاتف اخذلان مت  عد ايعؾز ابازٟ ٚ دٔ عددْا إ  ايعؾدز ابادزٟ، ٚيعًدٞ      

أقزأ ايؾخف ايكدك١ ٚأمتضك  هتل نٞ أ٩ند يٓفضٞ أْدين أعدٝػ يف ٖدذٙ    

ا٭را إ  نٛنش َا ٫نتغاف٘ َٚدع ّيدو َدا ٜدشاٍ يف نٛنبٓدا       ايًخظ١ َٔ

َددٔ يٝددا عددذا ات ايعؾددز اباددزٟ!... ايؾددخف ٚحدددٖا بعًددين أؽدددم يدددقا٥ل 

أْين َاسيت يف عؾزٟ ْفض٘ ٚ  يتٌ عا١ً ايشَٔ  برلٚت ٚتعٝددٖا فاد ٠ آ٫ف   

ايضددٓل إ  ايددٛرا٤.. أٜدد١ َ صددا٠ إٔ ْعددٝػ يف ٚ ددٔ ٜؾددبك فٝدد٘  كا٩ْددا عًدد٢ قٝددد      

نُدا  ددد  يدٛ تٛقفدت ايؾدخف عدٔ ايؾددٚر       .بٝا٠ خددلًا ٜضدتخل اٱعد٬ٕ عٓد٘؟ ..    ا

نٝددف صٝتؾددٌ حضددٔ ٚزلددرل ٚفُددد   صددزِٖ؟ دددد صددٝخدا إّا تددا عٛا تدددَرلٖا 

نٝددف صٝٛؽددًٕٛ ْبدد  جندداتِٗ َددٔ ايٛحددٛؼ إ  أًٖددِٗ يف ايطددزف ايثدداْٞ َددٔ        

 .اجٌ؟ ..اياا ١؟ أ ايدخإ ع٢ً  زٜك١ اشلٓٛد ابُز؟  كزن ايطبٍٛ؟  ابُاّ ايش



123 

اقدزأ: جا٤ْدا َددا ًٜدٞ: "عًدٞ فددادٟ ٜٛصدف َددٔ عزَتد٢ ٖٚدٛ غددرل عًدٞ ٜٛصددف         

ايددذٟ عثددز عًٝدد٘ َددذ ٛحًا   ٜدددٟ )....("، أعابددتين ؽددٝا١ اٱعدد٬ٕ.. إّا جنددٛت         

فض ْغددز إع٬ْددًا أقددٍٛ فٝدد٘: أعًددٔ أْددا أْددين يضددت غددرل ايددت ٚجدددت َذ ٛحدد١ يف     

َدٔ رَادٖدا، ٚأعًدٔ    َزاحٌ خمتًف١ َٔ حٝاتٗا ٚايدت تٛفٝدت عدد٠ َدزات ٚقاَدت      

أْدددين َاسيدددت عًددد٢ قٝدددد ابٝدددا٠ ٚقدددادر٠ عًددد٢ إٔ أّ دددك َدددزات عدٜدددد٠ أٜقدددًا يف    

 املضتكبٌ!...

ٖا ٖٞ ايغُط ٚقد  دأت تًًُِ عبا٤تٗا ايذٖب١ٝ ٚعُدا قزٜدش تًكدٞ ايطبٝعد١     

 ردا٤ ايًٌٝ ا٭صٛد.. حإ ٚقت سٜارتٞ يدنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١...

 إْ٘ ايًٌٝ...

 ٚ ايزعدددش.. يٝدددٌ ا٭رٚاط اشلا٥ُددد١، اياافدددب١، ايدددت ؽدددارت     يٝدددٌ املتفادددزات 

 ؽزخاتٗا َهتٛ ١  ًا١ ابدٜد ٚايٓار ع٢ً ٚج٘ ايضُا٤.

ٚأْا أتضًٌ خارج١ َٔ  ٝت. أٖبط درجات ايضًِ، أبدظ   صد٢ أْدين أحدين     

قاَت، يٝط فكط عٓد ايٓٛافذ  ٌ ع٢ً  ٍٛ ايضًِ... حتد٢ حُٝٓدا أحتدزى داخدٌ     

إٔ بز د١ ايزؽاؽد١ )ايبًٝداردٚ( عًُدتين إٔ      ايبٝت ؽدزت أحدين قداَت، ؽدخٝك    

ا٫خنفاا حتدت َضدت٣ٛ ايٓٛافدذ ٫ جيددٟ َدع ا٭صدًخ١ ابدٜثد١، يهدٓين رغدِ          

نٌ ع٤ٞ ؽزت أحدين ٖداَت إ  َدا حتدت َضدت٣ٛ ايٓٛافدذ.. ند ْين أ دين ٫         

يًزؽاـ ٚإمنا ملٓطل ايزؽاـ.. نِ ٖٛ َدذٍ إٔ ٜتخدزى اٱْضدإ أٜاَدًا ٚأٜاَدًا      

٭حدددب... حتدد٢ ٚيددٛ عدداد ايضدد٬ّ إ  ٖددذٙ املدٜٓدد١، فإْدد٘      ٚقددد أحٓدد٢ قاَتدد٘ نا  

 صٝادْا قد ْضٝٓا املغٞ َٓتؾبل، ٚؽارت َغٝتٓا أقزب إ  َغ١ٝ ايكزد٠...

 إْ٘ ايًٌٝ...

يٝددٌ ايٛحغدد١ٝ ٚاملددٛت امل تبدد٧ حتدد٢ حتددت أ)ددافزى... إْدد٘ يٝددٌ ايدددَار.. ٚأْددا    

 ٚؽًت إ  ابدٜث١ ٚاْعطفت إ  خًف املٓشٍ...

ين ايعددزا٤.. ٚأخددافين إٔ أزلددع ؽددٛت ايزؽدداـ يف ايعددزا٤    يف ايبداٜدد١ أخدداف 

يًُددز٠ ا٭ٚ ..  ددٛاٍ ا٭ٜدداّ ايضددا ك١ نٓددت أزلددع ؽددٛت ايزؽدداـ ٚأْددا فتُٝدد١  

 اجلدرإ أٚ  ا٭ناا أٚ ًَتؾك١   ٟ ع٤ٞ... أَا اٯٕ ٚأْدا أقدف يف ابدٜثد١ حتدت     

ايضدددُا٤ جبضددددٟ اشلدددػ دٚمندددا أٟ ْدددٛن َدددٔ ايددددرٚن ٚاملظددد٬ت ٚأزلدددع َطدددز         

 ، تعذلٜين رجف١ خمٝف١.. ايزؽاـ

ؽٛت ايزؽاـ يف ايعزا٤ ع٤ٞ خمتًف... إْد٘ املدٛت ٚقدد خًدع قٓاعد٘ ٚتكددّ       

َٓددو.. إْددو أْددت تًددو ايًُٓدد١ يف ممًهدد١ ايًٝددٌ ايغاصددع١... رنقددت إ  أقددزب       
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ٚايتؾدكت جبدذعٗا... دفٓدت ْفضدٞ يف ؽددرٖا ايعددارٟ      ددد  ٚناْدت خنًد١   ددد  عداز٠  

ٞ  أْددين أزلددع دقددات قًبٗددا... أزلدد  ع ايٓضددل ٜددزن  يف عزٚقٗددا... أزلددع ٚخٝددٌ إيدد

اخلددددٛف ٜدددددم  بٛيدددد٘ داخددددٌ خغددددبٗا... أسداد ايتؾدددداقًا  ٗددددا.. ْؾددددرل عددددازتل  

َذعٛرتل... ْؾرل إْضاْل َذعٛرٜٔ.. ْؾرل حٝاتل َذعٛرتل... ٚيهٓٗا صدتظٌ  

َهاْٗا حت٢ تؾٝبٗا قٓب١ً أٚ تؾدٝبٗا... إْٗدا ٫ تضدتطٝع َثًدٞ إٔ تطًدل صداقٝٗا       

َددٔ ايعددشا٤ ٭ْددين أْثدد٢ ٫ عدداز٠، ٚ٭ْددين أصددتطٝع إٔ      يًددزٜك... أحضضددت  غدد٤ٞ 

 أرن ...

آٙ ؽددٛت ايزؽددداـ يف ايعددزا٤ ٚأْدددا ٚحٝددد٠... يف ايبداٜددد١ أخددافين إ  أ عدددد     

َد٣... ناْت نٌ رؽاؽ١ تضتكز يف جضدٟ أْا ع ؾًٝا ٚنٌ قذٜف١ تٓضفين 

أْا ع ؾًٝا نِ قزرت: ايزؽاؽ١ ايت صتؾٝبين ئ أزلدع ؽدٛتٗا. ٚايكٓبًد١ ايدت     

طٝك  ددٞ يددٔ تددزعبين ٭ْددين صدد نٕٛ ممشقدد١ قبددٌ إٔ أجددد ٚقتددًا يًزعددش... فًددِ  صددت

 نددٌ َددا أزلعدد٘ ٫ كهددٔ إٔ ٜدد٪ّٜين َددا داّ نددٌ َددا صددٝ٪ّٜين   .اخلددٛف إّٕ؟ ..

٫ كهٔ إٔ أزلع٘. أَدْٞ ٖذا اخلا ز  بع  ايكد٠ٛ، يهدين عًد٢ ايدزغِ َٓ دٞ      

ٚ ٣ اْفاددار... صددزت يف ايظدد٬ّ  ابدداٙ اجلدددا       ر اخلًفددٞ )ًًددت أربددف نًُددا د

يدنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١... نٓت أعزف جٝددًا َهدإ ا٭عداار ٚايٓباتدات     

يف ابدٜكدد١، يهددٓين تعثددزت أنثددز َددٔ َددز٠ رغددِ إٔ ايظدد٬ّ   ٜهددٔ داَضددًا    

متاًَا... رفعت رأصٞ إ  ايضُا٤. ٫ قُز. ٖٓايو فكط  كاٜا َؾا ٝك ايغدارن ايدت   

فٝك١ ٚع٢ً َضت٣ٛ ا٭را َدٔ ْاحٝد١   َاساٍ أنثزٖا ٜق٤ٞ... أؽٌ إ  ايٓافذ٠. 

ابدٜك١، يهٓٗا قد تهٕٛ َزتفع١ جدًا  ايٓضب١ ٭را امل شٕ، فهٝف أٖدبط  

ٞ  إٔ آتٞ َعٞ يبٌ. يهٓين   أتضدًل حدب٬ً َدٔ قبدٌ. تدز٣       َٓٗا... رمبا نإ عً

ٖددٌ ا٭َددز صددٌٗ نُددا يف ا٭فدد٬ّ؟ نددٌ َددا يدددا يددٞ ٖددذٙ ا٭ٜدداّ صددبل يددٞ إٔ    

فت ندِ ابٝدا٠ املعٝغد١ يتًدف عدٔ تًدو املاداَزات        عاٖدت٘ يف ا٭ف٬ّ ٚانتغد 

ايت تشٜف ابٝا٠ ع٢ً ايغاع١. قد ٜهدٕٛ حتدت ايٓافدذ٠ نزصدٞ أٖدبط عًٝد٘...       

       ٌ أٚ ؽددٓدٚم.. أٚ أحددد أقفدداـ ابٝٛاْددات.. ٚيهددٔ ملدداّا أصددتبل ا٭عددٝا٤؟ فًٓخدد

املغدده١ً خطدد٠ٛ خطدد٠ٛ، املٗددِ أ٫ًٚ إٔ أفدددتك ايٓافددذ٠ قبددٌ إٔ أفهددز  هٝفٝددد١        

 ا...اشلبٛس َٓٗ

حتضضددتٗا يف ايظدد٬ّ.. عددعزت أْٗددا َهضدد٠ٛ  ا٭ٚصددا  ٚ طددل جدداف، ٚإٔ   

 عدد  ابغددزات أٚ ايدٜدددإ ايؾددارل٠ تددزن  فٛقٗددا َددذعٛر٠ يٛقددع أؽددا عٞ...   

ناْت ايٓافدذ٠ َاطدا٠  غدزٜط َدٔ )املٓ دٌ( داخدٌ إ دار َدٔ اخلغدش.. تدز٣ ٖدٌ            
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 خًفدد٘ ققددبإ؟ صدد عٛد إ  ايبٝددت ٭حقددز َكؾددًا ٚأقددؿ  دد٘ )عددزٜط املٓ ددٌ(       

ابدٜدٟ ايذٟ ٜبدٚ َٔ ًَُض٘ املتكعز إٔ ايؾدأ قدد أنًد٘... أٖدش اٱ دار  ٝددٟ      

فٝددذًٖين نددِ ٖددٛ خمً ددٌ، ٜٚددذًٖين إٔ ايٓافددذ٠ نًددٗا قددد خزجددت يف ٜدددٟ...    

ٚخًفٗا   تهٔ ٖٓايو أ١ٜ ققبإ... أٟ صأ ٖٛ ٖذا؟ ٚملاّا ٫ يتاس ؽداحش  

قفؾًا فخضش  ٌ  ايدنإ خٛفًا َٔ ٖزب رعاٜاٙ ٚعؾٝاِْٗ؟ أّ إٔ ايضأ يٝط

ٖدددٛ أ٫ًٚ رعاٜدددا أ٤٫ّ.. ٚرعاٜددداٙ َدددٔ ايبباددداٚات ٚايكطدددط ٚايف٦دددزإ ٚايهددد٬ب        

 ٚابضاصل ٚايطٛاٜٚط ٫ ٜضتخكٕٛ عٓا٤ نبرلًا يضآِٗ ٚا٫بار  ِٗ؟

َددددت رأصددٞ داخددٌ امل ددشٕ عدددل ايٓافددذ٠... نددإ ايظدد٬ّ داَضددًا ٚرا٥خدد١         

ضدا٤يت: ٖز دٛا مجٝعدًا؟ أّ    نز١ٜٗ تفٛط.. ٚايؾدُت ايتداّ خمُٝدًا عًد٢ املهدإ.. ت     

َدداتٛا مجٝعددًا؟ أّ تددزاِٖ َثددٌ  كٝدد١ أٖددٌ ابددٞ ٜكبعددٕٛ يف ايظدد٬ّ يف خمددا ٦ِٗ         

َذعٛرٜٔ ؽداَتل حدا٥زٜٔ، خدا٥زٟ ايكد٣ٛ؟؟...  عدد قًٝدٌ أيفدتٵ عٝٓداٟ ايظًُد١،          

ِ  ايزا٥خ١ ايهز١ٜٗ نثرلًا... ٫حظت إٔ صكف امل دشٕ يدٝط َزتفعدًا     ٚ  أعد أع

 أصتطٝع إٔ أديٞ جبضدٟ َٔ ايٓافذ٠ نِ أقفش ع٢ً  كدر َا نٓت أتؾٛر، ٚأْين

ا٭را  ضددٗٛي١... ٚملدداّا ايضددكف املزتفددع، ٖٚددٌ تٗددِ ؽدداحش ايدددنإ ايغددزٚس     

املعٝغ١ٝ ايؾخ١ٝ اجلٝد٠ بٝٛاْات٘، أّ إٔ نٌ َا ٜعٓٝ٘ ٖٛ إٔ ٜبكِٝٗ عًد٢ قٝدد   

 ابٝا٠ نٞ ٜتا ع ابارٙ  ِٗ؟

 إْ٘ ايًٌٝ...

قفشتٞ أنارت ُُٖٗات ٚأؽٛاتًا غزٜبد١...   ٚأْا قد قفشت إ  داخٌ ايدنإ...

إّٕ   كٛتٛا ٚ  ٜٗز ٛا، ٚيهدِٓٗ َثدٌ  كٝد١ أٖدٌ ابدٞ متاَدًا... يف حايد١ ّعدز         

ٚخددٛف... ٖٚددا ٖددِ يضددٕٛ  ٛجددٛد جضددِ غزٜددش داخددٌ املهددإ، ٚيدداٚيٕٛ عدددل    

قًكِٗ ٚخٛفِٗ ايازٜشٟ حتدٜد نٓٗ٘.. ٌٖ ٖٛ حٝٛإ َدٔ فؾدًٝتِٗ )ؽددٜل( أّ    

دٚ(؟ َٚا ْتٝاد١ دخٛيد٘ إ  صدآِٗ؟ يعدٌ ندٌ حٝدٛإ َدِٓٗ        َٔ فؾ١ًٝ أخز٣ )ع

ٜفهددز  ددٞ، أْددا ّيددو ايهددا٥ٔ )ايازٜددش( ايددذٟ دخددٌ دندداِْٗ... يعددٌ ايببادداٚات    

َتقدداٜك١ اٯٕ، فكددد حفظددت نزنددز٠ ؽدداحش ايدددنإ عددٔ )ايضددٝاد٠(، أٟ عددٔ       

)صٝادت٘( ٖٛ عًٝٗا ٖٚٞ اٯٕ يهِ ) باا٥ٝد١( َدا حفظتد٘ تعًدٔ  د ٕ دخدٛيٞ إ        

ٚيهدٔ، أٜد١ )صدٝاد٠( ٖدذٙ؟ أٜد١ صدٝاد٠ ملدٔ ٜضدهٔ          دٍّ يًضدٝاد٠ )!(... ايدنإ حتد 

قفؾدد٘، ٜٚكقددٞ ٚجددٛدٙ صددًع١ تبددان ٚتغددز٣ ٭ؽددخاب ايٓددشٚات ٚا٭نزٜددا٤ َددٔ أٟ  

 .أ١ٜ صٝاد٠ ملٔ حٝات٘ صأ  ٬ ْٗا١ٜ؟ .. .َهإ جا٤ٚا؟ ..
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ٚؽددخٝك إٔ  عقددٗا ايددذٟ ٜعددزا يف ايٛاجٗدد١ اخلارجٝدد١ ٜعددٝػ يف )ددزٚف      

ر ايش ددا٥ٔ، ٚبعددٌ ابٝٛاْددات يف املددشارن ا٭خددز٣ ا،دداٚر٠    منّٛجٝدد١ تًفددت أْظددا 

تغدددعز  دددايارل٠ َدددٔ تدددزف تًدددو ايكا ٓددد١ يف عدددزٚس عؾدددز١ٜ منّٛجٝددد١، يهدددٔ      

ا٭نثز١ٜ ايضاحك١ َٔ خمًٛقات  ا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١ تعدٝػ ٖٓدا خًدف جددار       

ٛ ْ٘ رجٌ ايدٜهٛر ٚرصِ عًٝ٘ َٓا)ز  بٝع١ٝ  دٜعد١ يغدا ٧    ايتٓو املزتفع ايذٟ ي

حز تعًدٛٙ اياا دات املشرٚعد١  دا٭رس ٚايكُدِ املتٛجد١  دايثًٛج!... أٜد١ )صدٝاد٠( ٖدٞ           صا

ٖذٙ؟ ناْت ايبباداٚات أٍٚ َدٔ ٚاجد٘ دخدٛيٞ  غدهٌ عددا٥ٞ. ناْدت أؽدٛاتٗا         

غافدب١ َٚتخدٜدد١ يف ايبداٜد١، نددِ ؽدارت خافتدد١... ؽدخٝك أْٗددا يهدِ  بٝعتٗددا      

إٜاٖددا صددٝدٖا، يهٓٗددا  ايبباا٥ٝد١ ٫ متًددو إ٫ إٔ تهددز ر ا٭صددطٛا١ْ ايدت حّفظٗددا  

أٜقًا يهِ  ٪صدٗا ٚإرٖاقٗدا ٫ متًدو إ٫ إٔ تؾدُت أٚ عًد٢ ا٭قدٌ تهدف عدٔ         

تهزارٖددا يُاصدد١...  باددا٤ ٚاحددد )ددٌ ٜؾددٝك: َزحبددًا ٜددا فددٝف. إْددا  بددو...          

اعذلٜين )متاًَا نُدا قدد ٜٓطدل  ٗدا فزْضدٞ صدا٥ك( ٜٚكدٍٛ  عددٖا عًد٢ ايتدٛايٞ:           

  ٕ ايببادا٤ ٜهدزر ايعبدارتل نُدا يدٛ ناْتدا        ا ًع ٜا غزٜش.. ايضدٝاد٠ أ٫ًٚ... ٚندا

 ٚجٗل يع١ًُ ٚاحد٠...

ٚٚصددط ٖدددا ايًٝددٌ اخلطددز املزعددش ٚجدددت ؽددٛت ايببادداٚات َقددخهًا...         

ٍٍ، ف ْا يضت َدٔ )مجاعد١ ايش دا٥ٔ( أؽدخاب ايثدزا٤       ٚاْفازت أفخو  ؾٛت عا

٫ٚ أجد صببًا ٜدعٛ ٫عتبارٟ )ايازٜش( غرل املزغدٛب فٝد٘... أيدٝط  ٪صدٓا ٚاحددًا؟      

 ٛفٓا ٚاحدًا؟ قًكٓا ٚحرلتٓا ٚخماٚفٓا ٚ ايتايٞ َؾرلْا ٚاحدًا؟خ

صدهتت ايبباداٚات...   تبددل غدرل ُُٖٗدد١ مجاعٝد١ نبكاٜددا ؽدٛت َظدداٖز٠      

َكٗٛر٠ أَاّ ٖزاٚات رجاٍ ايغدز ١... َدشٜج عاٝدش َدٔ َدٛا٤ ٚعدٛا٤ ٚ"ٖضدٝط"..        

أجدددٌ   تهدددٔ ايعؾدددافرل تادددزد أٚ تشقدددشم  دددٌ ندددإ ؽدددٛتٗا أعدددب٘  اُاُدددات    

نإ ايؾٛت رٖٝبًا خمٝفًا ٦ًًَٝا  داشلٍٛ،  دٌ ندإ نايؾدٛت ايبعٝدد      فتقز.. 

ايكادّ َٔ قب١ًٝ َٔ اجلزح٢ ٚاحملتقزٜٔ ايذٜٔ أدَتِٗ ابدزب ٚحزقدت أ دزاف    

 نٝا ِٗ ٚأٖدا ِٗ ٚأقداَِٗ...

ٚحُٝٓا عادت ا٫ْفاارات ععزت  بع  ايزاح١... فؾٛت ايعدذاب ابٝدٛاْٞ   

 املؾٗٛر يف فٖٛات ايبٓادم...أعد إ٬ًَٜا يكًل حت٢ َٔ ؽٛت ايزؽاـ 

     :ٍٍ ٖددأ ايزؽدداـ... عدادت اشلُُٗددات.. ٚزلعددت ْفضدٞ أقددٍٛ شلدِ  ؾددٛت عددا

ٞ  أْدين  ددأت أؽداب مبدطٍّ       ععل ايهزِٜ!... )زلعت ؽٛتٞ ٚخفت َٓ٘ ٚخٌٝ إيد

ٚيهٓين تا عت: ٜا ععل ايهزِٜ...  ٬ل رقِ ٚاحد... ج٦ت أمحٌ  .َٔ اجلٕٓٛ( ..
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ٞح اب  ٝٛاْددات  ارتفددان ُُٖٗتٗددا ايددت ناْددت حتُددٌ    يهددِ اخلدد٬ـ... ٚردت عًدد

نثرلًا َٔ اخلٛف.. ؽزخت  ِٗ: ؽفكٛا يدٞ.. ٚاْفادزت أ هدٞ... عدعزت  د ْين      

 ممثٌ ؽارل  ا٥ط َٗشّٚ كثٌ ٚحٝدًا ع٢ً َضزط  ا٥ط َٗشّٚ َثً٘...

ناْت عٝٓاٟ قد أيفتا ايظد٬ّ ايٓضدل متاَدًا... تدذنزت أْدين ٖٓدا ٭حقدز        

حاشلِ، ٫ ٭ؽاب جبٕٓٛ ايعظُد١ ٚأْؾ دش ْفضدٞ أَدرل٠      شلِ ايطعاّ ٚاملا٤ ٚ٭تفكد

عًد٢ ممًهد١ ايبا٥ضدل.. ا٭صدٝاد ٫ ٜٓكؾدِْٛٗ ٚيهدٔ ٜٓكؾدِٗ املدا٤.. ٚايادذا٤...          

 ٚنٌ ع٤ٞ آخز َا عدا )ايشعُا٤(.. 

فٛج٦ددت  ايطعدداّ يف أقفاؽددِٗ... ٚ املددا٤ أٜقددًا...   ٜهددٔ قددد ْكددؿ ٫ٚ ساد...  

غددٛا أٜاَددًا... تددز٣ ٖددٌ غدداَز ؽدداحش      نددإ يف ا٭قفدداـ َددا فٝدد٘ ايهفاٜدد١ يٝعٝ    

ايدنإ ٚجا٤ ٱ عداَِٗ؟ أعدو يف ّيدو. يعدٌ ايغداب ايؾدارل ايدذٟ قتًد٘ ايكٓداـ          

ٖددذا ايؾددباط نددإ َددٔ )املتخُضددل( يؾدداحش ايدددنإ َٚددٔ أتباعدد٘ ٚقددد غدداَز     

يٝات٘ يٝ٪دٟ ٖذٙ اخلد١َ!... نِ ٖٛ َفادع َؾدرل أٚي٦دو ايغدبإ ايؾداار ايدذٜٔ       

)أخ٬قددٞ( ٚكٛتددٕٛ ٖٚددِ يف حايدد١ قٓاعدد١  ددإ ملددٛتِٗ   ٜتُٖٛددٕٛ أْٗددِ ٜكَٛددٕٛ  عُددٌ

َع٢ٓ... ٚاملع٢ٓ ايٛحٝد ملٛتِٗ ٖٛ سٜاد٠ تضًط ؽاحش ايدنإ ٚاصدتُزار بارتد٘،   

ِٖٚ َٔ  ع  فخاٜاٖا دٕٚ إٔ ٜدرٚا.. نِ ٜفاعدين َؾدرل أٚي٦دو ايؾداار خًدف      

َتارٜضِٗ ايذٜٔ أقٓعِٗ أؽخاب ايددنانل  داملٛت َدٔ أجدٌ )َثدٌ عًٝدا( يٝضدت        

ز َددٔ س ددد ياددٟٛ خيفددٞ خًفدد٘ َؾدداحل أؽددخاب ايدددنانل، املتٓافضدد١ يف   أنثدد

 حاي١ ايضًِ، ٚيهٔ َتقا١َٓ املؾاحل يف حاي١ ا٫فطزاب ٚابزب..

املٗددِ،   ٜهددٔ ٜددٓكؿ ايطعدداّ يف ا٭قفدداـ نددثرلًا. ناْددت ْٛعٝتدد٘  بعددًا  

ص١٦ٝ، ٚيهٔ أحدًا فُٝا ٜبدٚ   كت  عد )إ٫ إّا نإ أتبان ؽداحش ايددنإ   

ٚاملددا٤  .أَددز ْكددٌ اجلثدد  أ٫ًٚ  دد ٍٚ ٚرَٝٗددا يف ايغددٛارن ٚحتددت اجلضددٛر( .. ٜتٛيددٕٛ

أٜقًا نإ ًَٛنًا، رغِ ايظد٬ّ عداٖدت يْٛد٘ ايهداحل ٚسلُدت را٥ختد٘ املكزفد١        

 يهٓ٘ نإ َٛجٛدًا ع٢ً أ١ٜ حاٍ..

ٚ ٣ اْفاددار... ٚعًدد٢ فدد٤ٛ ايتُددان ايؾددارٚ  ايددذٟ أفددا٤ نددايدلم يًٖٛدد١،      ٚد

٠ عددا١ًَ اْطبعددت يف ّانزتددٞ نٛعددِ َددٔ  عدداٖدت نددٌ عدد٤ٞ يف ْظددز٠ ٚاحددد 

مجددز.. ٚإ  ا٭ ددد.. عدداٖدت إٔ  عدد  ابٝٛاْددات جددزٜك... ن ْٗددا تكقددٞ ْؾددف  

ٚقتٗددا يف ايددذعز، ٚايٓؾددف اٯخددز يف ايغدداار فُٝددا  ٝٓٗددا... ٖددذا ايضددأ املددزٚن   

ايب٪ظ ٜغخٓٗا  عدٚا١ْٝ حتتداج إ  تفزٜدل... ٚايتفزٜدل يددا يٮصدف عدٔ  زٜدل        

 ددد٫ً َددٔ اشلاددّٛ املٛحددد عًدد٢ ؽدداحش ايدددنإ، صددااْٗا...  ا٫قتتدداٍ فُٝددا  ٝٓٗددا
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ٚعاٖدت أحد ايطٛاٜٚط فارعًا ًّٜ٘، ٚخٝدٌ إيدٞ أْد٘ ٜتبدا٢ٖ عًد٢ َدا تبكد٢ َدٔ         

حٝٛاْددات، ٚإٔ ايهدد٬ب ايهددبرل٠ )تتُزجددٌ( عًدد٢ ايهدد٬ب ايؾددارل٠، ٚايكددط    

ٞ  أْٗدِ َغداٛيٕٛ  ضفاصدف       ايهبرل ٜفزا )اخل٠ٛ( ع٢ً ايكط ايؾارل... خٝدٌ إيد

ايبٝٛيٛجٝدد١ دٕٚ إٔ ًٜخظددٛا أْٗددِ ٜغددذلنٕٛ يف عدد٤ٞ ٚاحددد: ٖددٛ أْٗددِ      فددزٚقِٗ

مجٝعًا عبٝد ٚصدآا٤... آٙ ابُكد٢، أ٫ ٜدزٕٚ حكٝكد١ ا٭َدز؟..  ًد٢.. رمبدا نداْٛا         

ٜزٕٚ ّيو، فكد ٫حظت يف عِْٝٛٗ مجٝعًا ْظز٠ َٛحدد٠... ندٌ ايعٝدٕٛ.. ايعٝدٕٛ     

    ٚ ايؾدفز يًطٝددٛر،  ابُدز يٮراْدش، ٚايعٝددٕٛ ايبٓٝد١ يًهدد٬ب ٚاخلقدز يًكطددط، 

نٌ ايعٕٝٛ عًد٢ اخدت٬ف أيٛاْٗدا ناْدت فٝٗدا ْظدز٠ ٚاحدد٠. ْظدز٠ داَعد١ ٦ًَٝد١           

  ايذٍ ٚا٫ْهضار ٚايذعز... ٚملض١ َٔ اياقش ايكًل...

أبٍٛ  ل خمًٛقات دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١، ٚفد٤ٛ ايغدارن ٜزبدف    

َهضدٛر٠   َع نٌ اْفاار، ٚايًٌٝ ابشٜٔ ٜضٌٝ يف أقفاـ ابٝٛاْات ايضدا١ٓٝ 

ايٓظددزات... أحتدددٍٛ  ٝٓٗدددا َثدددٌ ًَدددو أصدددطٛرٟ جمٓدددٕٛ يف قزٜددد١ خزافٝددد١ مجٝدددع  

 صهاْٗا َٔ اجلزح٢ ٚاملغٖٛل ٚايب٪صا٤، ٖٚٛ أعد  اجلُٝع  ٪صًا...

أعاٚد خما بتِٗ: ٜا ععل ايهزِٜ... قزرْا َٓخهِ أمثدٔ َدا يف ايٛجدٛد...    

ندٕٛ َغدزف١   ابز١ٜ... ٚن ٕ ؽدٛتٞ ٜكًكٗدِ أنثدز ممدا ٜدزعبين )ٜدزعبين إٔ أ      

ٚخًددف نددٌ مجًدد١ أؽددز   ٗددا، تعًددٛ ُُٖٗدداتِٗ املٛحددد٠...  .حكددًا عًدد٢ اجلٓددٕٛ( ..

َٚددٛا٤ ايكطددط ايغددبٝ٘  ددا٭ْل..  ايعددٛا٤ املتعددش يًهدد٬ب.. عددٛا٤ أقددزب إ  املددٛا٤..

ٚؽٛت ايعؾافرل ايذٟ ٫ ٜغب٘ ايشقشق١،  ٌ ٖٛ أقدزب إ  أؽدٛات عد رل عدٝٛ      

زإ ا٭قددزب إ  ؽددٛت ايبددّٛ َٓدد٘ إ  فتقددزٜٔ.. ٚعددٗكات ا٭راْددش ْٚعٝددش ايف٦دد 

ؽٛت ايعؾافرل. ٚاَتٮت أملًا بداٍ تًدو امل ًٛقدات ايضدا١ٓٝ ايبا٥ضد١ )أّ نٓدت       

ٚقددزرت: صددٛف  .أر٣ ٚجٗددٞ يف َددزآ٠؟ أّ نٓددت أر٣ حٝ ٓددا   نًُدد٘؟ َدددٜٓتٓا؟( .. 

أ ًل صزاحٗا... صٛف أَٓخٗا ابز١ٜ ٚايفزط.. ٚغدًا حل ٜ تٞ ؽداحش ايددنإ   

 ٝعٗا، ئ جيدٖا... ص حزرٖا َٔ ايب٪ظ ايذٟ حتٝاٙ...ايذٟ ٜعتاؼ َٔ  

بظدددات ٚأفدددتك أ دددٛاب ا٭قفددداـ نًدددٗا... بظدددات ٚأزلدددع خفدددل أجٓخددد١    

ايعؾددافرل ٖٚددٞ تطددرل عدددل ايٓافددذ٠ ٚفددٛم ا٭عدداار إ  ايبخددز ايددذٟ ٫  ددد ٚأْٗددا     

تفتكدٙ يف صآٗا املعدْٞ، ٚتٗزب َٔ ٖذٙ املد١ٜٓ ا،١ْٛٓ إ  اياا ات... بظات 

ن٬ب ايؾٝد، يتٓطًل جم١ْٛٓ تغِ را٥خ١ ايشعذل ايدلٟ ٚايًٌٝ   اب صأ ٚأفتك

ايٓكددٞ ٖار دد١ َددٔ جخددِٝ ا٭صددز... بظددات ٚيددزج ايكطددط ٖٚددٞ متدد٤ٛ نُددا يددٛ     

ناْت تشغزد، ٚقدد متغدٞ عًد٢ قدا٥ُتل  دد٫ً َدٔ أر دع يغدد٠ ايفدزط... بظدات           

ر... بظدات  ٚتٓطًل ايف٦زإ ايبٝ  ٚتتضًل ا٭غؾإ ٚتٓاّ ًَتفد١  د ٚرام ا٭عداا   
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ٚخيزج ايطاٚٚظ يٝفزد ًّٜ٘   نًُ٘ دٕٚ إٔ ٜتكؾف رٜغ٘  دل ققدبإ ايضدأ    

ٜٚذلى املطز ٜاضٌ أيٛإ رٜاع٘ ايؾد١٥ ٚايفاز ًُٜعٗا ٚايدزٜك تدزن  عدلٖدا،    

فٝشٖدددٛ ٜٚٓدددتعػ ٚيٝدددا... ٚحتددد٢ ايضددد٬حف ايدددت ٫ تضدددتطٝع تضدددًّل ايٓافدددذ٠         

   ٗ ا ٚتددزن    صددزن ممددا  فضدد محًٗا  ٝدددٟ إ  ايٓافددذ٠، ٚأراقبٗددا يًددع ؽدددفت

ٜزن  ا٭رْش... بظات ٚتتخدٍٛ نآ د١ ٖدذا ايضدأ إ  َٗزجدإ حدل متضد٘        

ٜد ابز١ٜ... ٚيهٔ مبٔ أ دأ أٚ أٟ ا٭قفاـ أفتك أ٫ًٚ؟.. خغدٝت إٔ أفدتك قفدؿ    

ايكطط قبٌ ايف٦زإ فتٓتظز ايكطدط ايف٦دزإ عٓدد ايٓافدذ٠ ٚتًتُٗٗدا... خغدٝت إٔ       

د ايهد٬ب ايكطدط ٚت٪ّٜٗدا... ٚندإ     أفتك قفؿ ايه٬ب قبدٌ ايكطدط، فتطدار   

َٔ املِٗ أٜقًا إ ٬م ايطٝٛر قبٌ ايه٬ب ٚايكطط َعًا ي٬٦ تٓغ  َعزن١ ج١ٜٛ 

 أرف١ٝ  ٝٓٗا..دد 

قزرت إٔ تتِ عًُٝد١ )حتزٜدز( خمًٛقدات  دا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١ عًد٢ ايٛجد٘         

 ايتايٞ: 

ب. إ ٬م صزاط ايطٝٛر أ٫ًٚ ندِ ايف٦دزإ، فدايطٛاٜٚط، فدايكطط، فدايه٬     

نإ ٫ د َٔ )ايت طٝط املزحًدٞ( يًعًُٝد١، ٚقدد فٛج٦دت  دذيو، ٚإ٫ خلططدت       

ي٘  ٛاٍ ايٓٗار. ٜدٟ تزتعد ٚأْا أفتك أقفاـ ايطٝٛر نًٗا َدٔ حضاصدل ٚ ٬ دٌ    

ٚ بادداٚات. عدد٤ٞ را٥ددع إٔ ْؾددٓع ابزٜدد١... نددإ ايبدداب ؽددد٥ًا، يهٓدد٘   ٜهددٔ   

ٕ ايطٝددٛر أجفًددت فهدِ اٱغدد٬م... ؽددزٜز حدداد ؽدددر عددٔ َش٫جدد٘، ٚ دددا يددٞ أ 

ق٬ًًٝ ن مندا أخافٗدا ؽدٛت٘... فتخدت ايبداب عًد٢ َؾدزاعٝ٘، ٚفٛج٦دت   ْٗدا            

تتا٘ إيٝ٘ يتطرل ٖار ١ ؽدٛب ابزٜد١ ٚايًٝدٌ ٚايزٜداط ٚايضدُاٚات ٚدرٚب ا،دز٠،       

ٚإمنا صارت تًكا٥ًٝا  ٛ املهإ املعد يطعاَٗا نُا يدٛ ناْدت عُٝدا٤ أٚ ََٓٛد١     

تِ فتك  داب ايضدأ ،دزد إ عاَٗدا، ٚيعًدٗا تظدٔ       َآا ٝضًٝا... يكد اعتادت إٔ ٜ

أْ٘ أعٝد إغ٬ق٘... فتخت أ ٛاب أقفاـ ايطٝدٛر، ٖٚدايين إٔ عؾدفٛرًا   ٜطدز...     

ن ْٗا ْضٝت ابزٜد١.. ند ٕ خٝٛ دًا ٫َز٥ٝد١ تز طٗدا جبددرإ صدآٗا.. جًضدت         

أراقبٗا َذٖٛي١   تعد املتفازات تزعبين،   تعد أؽدٛات ايزؽداـ يدٝفين...    

ايطٝددٛر ايكا عدد١ يف صددآٗا رغددِ  ا ٗددا املفتددٛط َٮْددٞ  ددذٍٖٛ ٚخددٛف       َغددٗد 

أعزف شلُا َث٬ًٝ  ٛاٍ حٝاتٞ.. دًَٚا يًٝت ايطا٥ز جا٥عًا يًخز١ٜ، ٜكقٞ يٝايٝ٘ 

ٖٚٛ ٜقزب جدرإ ايكفؿ جبٓاحٝ٘ ٚ ا ٘  زأصد٘... دَٚدًا يًٝدت أْدين َدا أنداد       

ابزٜد١... ٚيهدٔ، يف    أفتك ايباب يًعؾافرل حت٢ تٓطًدل فدٛرًا  دا٥ز٠  دٛ سلدط     

ٖذا ايًٌٝ ايذيٌٝ ايطٌٜٛ، تبدت يٞ ؽٛر٠ َزٚع١ يًطبٝعد١ )ابٝٛاْٝد١(... تكددَت    

َٓٗا، ٚمحًت يف ٜدٟ  طا٥ز، ٚأحضضت جبضدٙ ٜٓدب  داخدٌ ٜددٟ داف٦دًا ٚرمبدا      



112 

خا٥فًا،  ٌ خٌٝ إيٞ أْين أحط  قز ات قًب٘، محًتد٘ ٚقدذفت  د٘  دٛ ايٓافدذ٠...      

جددًا مبدا فٝد٘ ايهفاٜد١ يٝهدٕٛ صدكٛ ٘ عًد٢ ا٭را        فزد جٓاحٝ٘ قًد٬ًٝ، قًد٬ًٝ   

َتٛاسًْا ٚأقٌ إ٬ًَٜا... ٚاصت٣ٛ ٚاقفًا ع٢ً قدَٝ٘ ٚعاد فُغ٢  اباٙ قفؾ٘ ٚ دار  

جبٓاحل َقطز ل يٝضتكز عًد٢ َدخًد٘، ندِ َغد٢ إ  داخًد٘ ٚاختبد   دل  كٝد١         

س٥٬َد٘ ايضدآا٤. ؽددعكين املغدٗد... فاْطًكددت نا،ْٓٛد١ أفددتك أ دٛاب ا٭قفدداـ      

ٝعًا... ٚأؽز   ٗا مجٝعًا.. فهاْت تٗزب َٔ َٛقع ايباب ٚمتعٔ ٖز ًا إ  أ عد مج

 كع١ داخٌ ايضأ ٚ عقٗا يتُٞ  بع ... ن ٕ ابز١ٜ غٍٛ قدا ع  اْتظارٖدا...   

ن ْٗا ْضٝت نٌ ع٤ٞ عدٔ ايطبٝعد١ ٚايضدُا٤ ٚايدزن  ٚايتخًٝدل ٚايضدباح١،       

ؾددٝد يف درٚب ْضددٝت نددٌ عدد٤ٞ عددٔ ابزٜدد١ ٚايفددزط ٚحتؾددٌٝ رسقٗددا َٚتددع اي     

ٚٳدٳٖا  ُٝٓا ٖٞ خمتب١٦ داخٌ أٚنارٖدا   ايفؾٍٛ ا٭ر ع١، َهتف١ٝ  ٓؾٝش ٜكِٝ أ

َذعٛر٠ َدٔ ايزؽداـ رافد١ٝ  ٗدذا ايضدأ اخلاَدٌ َضد١ًُ أَزٖدا إ  ا٭قددار..          

ٚإ  صٝدٖا ؽاحش ايدنإ.. ّنزتين ياٍ أٌٖ حٝٓدا، حٝد  ٜٗددأ ايكتداٍ يف     

ٚ ْؾدف راتبد٘ أٚ ر عد٘ نُدا     أٚا٥ٌ نٌ عٗز، فٝذٖش نٌ ٚاحد يكب  راتبد٘ أ 

حا٬ًَ َدا اصدتطان   دد ايكفؿ دد ٜغا٤ ي٘ رب عًُ٘، ٜٚعٛد  عدٖا رانقًا إ   ٝت٘ د

يشٜٓدد٘ َددٔ  عدداّ، قا عددًا يف عاؽددف١ ايددزٜك ٚايٓددار ٚاجلٓددٕٛ َهتفٝددًا َددٔ حٝاتدد٘  

   حط أْٛان ايٛجٛد ايبٝٛيٛجٞ!... 

١، ٚ  ناْددت أ ددٛاب صددإٛ دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١ نًددٗا َفتٛحدد 

ٜٗزب أحد عدل ايٓافذ٠....  ع  ايكطط َد  زأص٘ َٔ  اب ايضدأ دٕٚ إٔ خيدزج   

ندِ عداد إ    ددد  ايضأ دد جضدٙ َٓٗا... نًش خزج ٚبٍٛ ق٬ًًٝ يف أرا ايدنإ 

ايكفؿ املعد يد٘  ايدذات.   ٜفهدز حتد٢  ايددخٍٛ إ  قفدؿ آخدز عًد٢ ا٭قدٌ...          

ٚاْطًكددت ٖار دد١... تضددًكت  عددعزت  دد ٕ املغددٗد ٜددثرل جٓددْٛٞ، فذلنددت ايدددنإ   

ايٓافذ٠، ٚخزجت َٓٗا نُا دخًت، ٚأعددت إ ارٖدا إ  َهاْد٘، ٚ  أحهدِ     

إقفاشلدا يٝدد  تضدتطٝع ابٝٛاْددات اخلدزٚج َٓٗددا فُٝدا يددٛ حاٚيدت أٚ رغبددت حكددًا      

  ذيو... يف اخلارج نإ ايًٌٝ  اْتظارٟ،  اردًا ٚن٦ٝبًا، ٚايزؽاـ ٫ ٜٗدأ.... 

ٞ يف جددذعٗا ايز ددش ٚفاحددت يف أْفددٞ   رنقددت إ  ايٓ ًدد١، ٚدفٓددت ٚجٗدد  

   ٞ را٥خ١ ا٭را... ٚ هٝت  ٬ًٜٛ  ٬ًٜٛ ٚقد أيؾكت ؽدرٟ  ؾدرٖا... ٚخٌٝ إيد

ٞ  إٔ   ٞح جبذن ايٓ ١ً، ٚخٌٝ إيد أْٗا   تعد خغبًا، ٚإٔ جذعٗا رم  يٞ، ٖٚشست إي

ٞ ... ٚععزت  بع  ايض٬ّ ٜاُز رٚحٞ املُشق١..   ع٦ًٝا ر بًا ْكًٝا ٜتضاقط عً

***  



111 

 

  61بىس كا

 

ملًُت ْفضٞ عدٔ جدذن ايٓ ًد١، عددلت ابدٜكد١ رنقدًا ٚقدد حٓٝدت ٖداَت          

نايكزٚد: إْٗا َغ١ٝ ايبغز يف سَٔ ابزب ا٭١ًٖٝ!... ٚؽًت إ  َددخٌ ايبٝدت..   

زلعت ؽٛت إْضإ ٜتّٓفط عٓد املددخٌ. ندإ ايظد٬ّ داَضدًا، حتٛيدت إ  إّٕ      

ؽد١، را٥خد١ اخلدٛف،    ٚاحد٠ نبرل٠ َتخفش٠ ٚأرٖفت ايضُع... سلُدت را٥خد١ خا  

ٚ  أنٔ أدرٟ ٌٖ تفٛط َين أّ َٔ ّيو ا،ٍٗٛ ايكا ع يف ايظ١ًُ... تزاٙ خدا٥ف  

ن ددٛيف؟ أّ ٜٓتظزْددٞ ٚيف ٜدددٙ صددهل؟ تددزاٙ املددٛت؟ تزاٖددا رؽاؽدد١؟ تددز٣ ٖددٌ   

يط املٛت٢  ايزؽاؽ١ ايت تكتًِٗ نُا يٛ ناْت ع ؾًا ي٘ قددَإ ٜٓتظدزِٖ   

يددرلٟٚ يٓددا  ايقددبط َدداّا يدددا يف تًددو  يف ايظدد٬ّ؟ إٕ أحدددًا   ٜعددد َددٔ املددٛت

ايًخظ١ اباد٠ ايزفٝعد١ ايفاؽد١ً  دل املدٛت ٚابٝدا٠. تزاْدٞ أٚاجٗٗدا؟ ... ٚناْدت         

ؽددزخ١ قددد بُعددت يف ؽدددرٟ ٚ دددأت ت خددذ  زٜكٗددا إ  حٓازتددٞ... ٚقبددٌ إٔ      

أؽز  ؽز  ٖٛ.. ٚعزفت ؽٛت٘... أْ٘ اخلادّ ْؾف ايعاٛس يًعِ فد٪اد... ؽدزخت   

زٜبًا: يكد أرعبتين... ٚقاٍ، ٚناد ٜا٢ُ عًٝ٘: يكد أرعبدتين!...  َع٘ يف آٙ ٚاحد تك

 ٚأف٤ٞ ايٓٛر، ٚع٢ً ايعتب١ )ٗز ايعِ ف٪اد: أٜٔ نٓت؟ يكد قًكٓا عًٝو... 

 قًت ي٘ فاٚي١ بٓش أٟ حٛار: يكد عدت ٚأْا نرل... 

نددإ َددٔ ايٛافددك أْٗددِ يثددٛا عددين  دد٬ًٜٛ ٚقًكددٛا فعدد٬ً ٚندداْٛا َتًددٗفل    

ٞ ، نُٛفدٛن يًخدٛار يف يدز ايقداز ٚاخلدٛف ايدذٟ ْعدّٛ         يت٠ٚ٬ ايتفاؽٝ ٌ عًد

فٝدد٘. نددإ جددٛا ٞ حازلددًا ٚقا عددًا، ناددٛاب عا٥ددد َددٔ جٓدداس٠ دفددٔ فٝٗددا أحددش  

 ايٓاظ إيٝ٘. 

نٓت أعزف أْد٘ ٫ َفدزح يدٞ َدٔ ايٓدّٛ يف دارٖدِ.. فايطدا ل ا٭رفدٞ أنثدز          

فد١ ايدت مندت    أَاًْا َٔ  ٝت  ايطا ل ايثاي  يف يٝدٌ ايؾدٛارٜا.. ابٗدت  دٛ اياز    

فٝٗددا  ايًًٝدد١ ايضددا ك١ ٚأْددا أقددٍٛ  ؾددعٛ ١: تؾددبخٕٛ عًدد٢ خددرل... صدد يين أَددل           

  ايفزْض١ٝ: أ٫ ت نًل ع٦ًٝا َعٓا؟ ...   أجش!... 

 

***  



112 

 

 62كابىس 

 

 اياز ١ قدرٟ... 

را٥خ١ ايازف١ غرل امل يٛف١... ا٭ناا ايه٦ٝش ايذٟ أحض٘ ٜزفقدين... ٫ أدرٟ  

يغدٜد ٚصط ٖذا ايدٜهٛر اجلٓا٥شٟ، ففدٞ ٖدذٙ ايازفد١    ملاّا أععز  ا٫ْكباا ا

 َاتت سٚج١ ؽاحش ايدار  ل ٜدٟ. 

)نٓددت أٖددبط ايدددرج ّاٖبدد١ يًكددا٤ ٜٛصددف. فددتك أَددل ايبدداب ٚنددإ ٜزبددف 

 ٚابرل٠ تكطز َٔ ٚجٗ٘...  ؾٛت  اٍى قاٍ ن١ًُ ٚاحد٠: أَٞ... 

 و... دخًت إيِٝٗ... نإ ايعِ ف٪اد يتقٓٗا ٜٚٓادٜٗا: ي٢ًٝ... َاّا  

تكدَت َٓٗا.. ناْت  ٬ حزاى ٜٚدٖا ْؾف  ارد٠ ٚقد تضًًت سرقد١ خفٝفد١   

إ  أ)افزٖددا... ٚيف عٝٓٝٗددا ناْددت ٖٓدداى ْظددز٠ يددٔ أْضدداٖا يف حٝدداتٞ، نددإ       

ٖٓايو ععان ا ضز ٚ  ٜعد َؾٛ ًا إ  اخلارج، إ  عاملٓا،  دٌ ن ْد٘ عهدط    

ين أت نددد يف حملدد١ اباٖدد٘ إ  ايددداخٌ أٚ إ  عددا  جنًٗدد٘. ْظددز٠ عٝٓٝٗددا جعًددت  

 نايدلم: إْٗا َٝت١... 

  أجز٩ ع٢ً إع٬ٕ ّيو. رمبا أٜقًا ناْٛا ٜعزفٕٛ ّيو ٫ٚ ٜٛاجْٗٛ٘. قًت 

شلِ: ٌٖ اتؾًتِ  طبٝش؟  ددٚا ٚند ِْٗ ٜضدُعٕٛ عبدار٠ " بٝدش" يًُدز٠ ا٭ٚ  يف       

حٝاتِٗ. ناْٛا ٜزفقٕٛ تؾدٜل إٔ حايتٗا تضتدعٞ حت٢ ايتفهرل جبًش  بٝش 

 اتؾٌ  اٱصعاف. ؽزخت   َل: 

ْٗ  ايعِ ف٪اد ٚتزنٗا  ل ّراعٞ جث١ ٖاَدد٠... ٚغُزْدٞ ايدذعز نُدا يدٛ      

أِْٗ دفْٓٛٞ ح١ٝ حتت جضددٖا املٝدت، يهدٓين  كٝدت  د٬ حدزاى حتد٢ جدا٤ َدٔ          

 رفعٗا عين... 

ّيو ايّٝٛ، رنقت إ   ٝت ٜٛصف َت خز٠ عدٔ َٛعددٟ،  ددا يدٞ غافدبًا      

 اب ايدار خًفٞ ٚ اعزت خًع نٝدا ٞ   يهٓين   أفضز.   أعتذر   أ زر. أغًكت

فددٛرًا... ناْددت أٍٚ َددز٠ أتعددز٣ َددٔ نٝددا ٞ نًددٗا أَاَدد٘.. نَٛتٗددا عًدد٢ ا٭را،  

ٚمتددددت عًدد٢ ايددب٬س يف ايدددًٖٝش ٚرأصددٞ َتادد٘ ؽددٛب  دداب اخلددزٚج ْٚادٜتدد٘:       

ٚيهٔ، ملاّا أتِٗ ّنز٣ ٖذٙ املزأ٠ ايتعض١ مبا أحض٘ اٯٕ َٔ خدٛف؟   .تعاٍ!( ..
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أّ تزاْٞ ٖار ١ َٔ َٛاج١ٗ عدذا ات ابافدز املدزٚن إ  َداا      ملاّا أتِٗ املافٞ؟

 أقٌ فظاع١؟ 

ملاّا ٫ أعذلف أْين ٚحٝد٠ ٚخا٥ف١ يف ٖذا ايًٌٝ اجلُٗٓٞ ايذٟ يٝل  ٞ َٔ 

نٌ جاْش؟ ملاّا ٫ اعذلف   ْين  ا٥ض١ ملٛت ٜٛصدف، ٫ أجدد ياٝا د٘ تعٜٛقدًا ٫ٚ     

جًد٘ يف إٓ َعدًا... ملداّا ٫    عشا٤؟ ٚقًكد١ أٜقدًا يضدأ أخدٞ، غافدب١ َٓد٘ ٚآصدف١ ٭       

أعددذلف أْددٞ أحددط  ايفاٝعدد١  ُٝٓددا ابددزب ا٭ًٖٝدد١ تعددز ٟ أَدداّ عددٝين أنذٚ دد١       

 ا٫صتكزار ايت ندت أصكط يف ف ٗا... 

يكد نٓت دًَٚا ٚحٝد٠، َغز د٠  ل ايكارات ٚاملدٕ ٚايغٛارن ٚايزفام، مما 

ازٜد١ املددٕ،   صبش عب٘ قطٝع١  ٝين ٚ ل أخٛايٞ ايضٛرٜل... يكدد نٓدت دَٚدًا غ   

َا أناد أصتكز يف َد١ٜٓ أٚرٚ ١ٝ حت٢ أرحٌ إ  أخز٣  عد إٔ أخًف ٚرا٥دٞ  ٝتدًا   

١َٓٗٚ َٚهتب١ ٚحًك١ ؽارل٠ َٔ ا٭حباب ٚا٭عدا٤.. يكد نٓدت دَٚدًا راحًد١  دل     

ايدرٚب، ععزٟ ٚصادتٞ، ٚجضدٟ حكٝبت، ٚيكا٥ٞ  ٝٛصف ٚحدٙ جعًين أحط 

َٓد٘  عدد ابُدٌ.. يهدٓين   أمحدٌ      أحٝاًْا  اباج١ إ  نٗف أفدع فٝد٘  فًدٞ    

ٚ  أفع َٚق٢ ٜٛصدف. ٚرغدِ ندٌ عد٤ٞ حاٚيدت إٔ أتدا ع حٝداتٞ اْط٬قدًا َدٔ          

ا٫صتكزار ايداخًٞ ايذٟ خًفت٘ ع٬قتٓا يف ْفضدٞ، ٚايتشاَدٞ   رفدٞ ايدذٟ جدا٤      

نزد٠ فعٌ ٚاع١ٝ رافق١ ٫رتباس َشٜف   ٚرٚ ا... أ١ٜ َٗشي١! إْين ّٜٛ اْتكًت َٔ 

 ٝددت ا٫صددتكزار، جددا٤ت ابددزب ا٭ًٖٝدد١ يتهغددف يددٞ أْددين    ٝددت اي٬َعكددٍٛ إ 

 ٓٝت  ٝت يف َزنش ايشيشاٍ... أتزاٖا ناْت َؾادف١ أْدين ٜدّٛ قدزرت إٔ أْظدِ     

َهتبت، ٚأنتش شلا أرعٝفًا ٚأيتؾل  ٗا حت٢ أَٛت، اْديعت ابدزب يف  دٝت   

ٚجددا٤ت أٍٚ رؽاؽدد١ يتضددتكز يف رف َهتددبت  ايددذات؟ أتزاٖددا َؾددادف١، أّ إٔ  

ر أراد إٔ ٜددذنزْٞ  ايدددرظ ايددذٟ ندددت أْضدداٙ...  دد ٕ ابكٝكدد١ اٱْضددا١ْٝ   ايكددد

ا٭ٚ  ٖددٞ ايتغددزد، ٚإٔ ا٫صددتكزار يددٝط أنثددز َددٔ فطددات أْددط عددا ز٠. ٚإٔ     

 ا٫صتكزار َضتخٌٝ يف ٚ ٔ غرل َضتكز!... 

آٙ ٜا ٜٛصف... ٜا عٝٓاى، ٜا ؽدرى ٜا ؽٛتو ٜدا أْدت... تكددّ... ٖدا أْدا أفدتك       

ؾددٛارٜا ٚاملتفاددزات... تكدددّ فدداملٛت٢ ٫ خيغددٕٛ رؽاؽدد١    ّراعددٞ يددو يف يٝددٌ اي 

ٞ  ٚات خد  ٞ، ٖا أْا ممدد٠ ع٢ً ايب٬س يف ممًه١ اياز ١، ٚقد  إفاف١ٝ.. تعاٍ إي

ٚجٗدددت رأصدددٞ ؽدددٛب " ددداب اخلدددزٚج" َدددٔ ٖدددذا ايعدددا ... ؽدددٛب املدددٛت، قبًددد١      

 املغزدٜٔ... فتعاٍ إ  غازٜتو ٜا ٜٛصف... 

***  
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ضإ ؽٛت ايزؽاـ مبزٚر ايشَٔ، ٜٚؾرل قدادرًا عًد٢ ايٓدّٛ    ْعِ، ٜ يف اٱْ

 رغِ  ًكات٘... 

ٚرغِ املعزن١ ايت ناْدت تددٚر  ايزعاعدات يف "عدارن ابدٛراْٞ" ا،داٚر       

يٛصادتٞ، ٚجدتين أْشيل إ   ٦ز ايّٓٛ ٚايهٛا ٝط،  د٫ً َٔ ايتخًٝدل يف صدخش   

 ا٭ح٬ّ... 

ْٓٛدد١ ٚأْددا   أّم  عددِ  َٓددذ ا٭ٜدداّ ا٭ٚ  يضدداين ٚصددط ٖددذٙ املعزندد١ ا،  

ايّٓٛ.. ٚنٓت أتضا٤ٍ: تز٣ ٌٖ صت تٞ بظ١ أصتطٝع ايّٓٛ فٝٗا رغِ ايزؽاـ؟ 

...  

ٖ ُ٘ ٖغ ًا، يٟٛ  اقات صز١ٜ َذًٖد١   ٚقد أتت ايًخظ١... ٚجضدٟ ايذٟ أتٛ

ع٢ً ايتهٝف. ٚيهٔ ا٭يف١ َع ايزؽاـ تغب٘ أيف١ املزٜ  َع صدز اْ٘... ْٚدّٛ   

 ٜك املتٛجع ايذٟ أيِ  املٛرفل... يٌٝ ايزؽاـ ٜغب٘ ّْٛ اجلز

 إْ٘ يٝط ايهٛا ٝط... 

٫ أحط  ضزٜز حتت... أععز   ْين ممدد٠ يف ايفقا٤، حتٝط  ٞ رٜاط ايًٌٝ 

ٚا،ٍٗٛ َٔ نٌ جاْش، حتًُين ٚتطرل  ٞ عدل غا ات أعاارٖا أجضاد  غدز١ٜ  

ممشق١ تٓشف ٚتؾز ، تطرل  ٞ فٛم صٗٛب فزٚق١ ٜزن  أ فاشلا نايكطط 

ارل٠ املفذلص١ املهغ دز٠ عدٔ أْٝداب دقٝكد١ ٚحداد٠، تطدرل  دٞ فدٛم يدار تاًدٞ           ايؾ

َٝاٖٗا ايضٛد  فكاعات ايهدلٜدت ٚاملًدك ٚايدشرْٝا، ٚيف جشرٖدا ايكًًٝد١ تضدهٔ       

قبا٥دددٌ َؾدددا ١  اجلدددذاّ... ٚأْدددا أصدددبك يف يٝدددٌ ايهدددٛا ٝط اي٬َتٓددداٖٞ، ٚكدددد    

ا٭را...  ا،دددذَٕٚٛ أؽدددا عِٗ املتآنًددد١ فُٝضدددهٕٛ  غدددعزٟ، ٜٚغددددْٚين إ  

ٜٚبدإٔٚ  ايتٗاَٞ.. ٚأؽز ... نِ أتا ع  رلاْٞ، عا١ُ٥ يف ايفزال فٛم فدزاؼ ايًٝدٌ   

 ٚا،ٍٗٛ ٚايهٛا ٝط.

 

***  
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ايكٓ اـ جيًط فٛم صطك ايعُار٠ املٛاج١ٗ يًبخدز، ٚيد٘ عدل ٚاحدد٠ ندبرل٠      

 يف َٓتؾف ٚجٗ٘... 

تعدد ٜدذنز نٝدف    َٓذ أعٗز ٖٚٛ ٫ ٜبدٍ جًضدت٘، ٜٚد٪دٟ َُٗتد٘ ايدت       

ٚملاّا  دأ كارصٗا.. نٌ َا ٜعزف٘ اٯٕ ٖٛ إٔ عًٝ٘ إٔ ٜكتٌ أنددل عددد ممهدٔ    

 َٔ ايٓاظ... 

نإ يف ايبداٜد١ ٜتدِٖٛ إٔ َُٗتد٘ صدتهٕٛ أنثدز ؽدعٛ ١، ٚأْد٘ صٝقدطز         

إ  ايدزن  ندثرلًا حدٍٛ أ دزاف صدطك ايعُدار٠ ندٞ ٜضدتطٝع ؽدٝد ايٓداظ...           

عؾدافرل. يهدٔ َدا أدٖغد٘ ٖدٛ      نإ ٜظٔ ؽٝد ايبغز أنثز ؽعٛ ١ َٔ ؽٝد اي

إٔ ايٓاظ ناْٛا ٜ تٕٛ  دا٥عل... حُٝٓدا ؽدارت عُارتد٘ َزندشًا ٱ د٬م ايٓدار،        

)ددٔ إٔ ايٓدداظ صددٛف ٜتآبْٛدد٘، ٚصددٝهٕٛ عًٝدد٘ إٔ ٜٓتكددٌ إ  عُددار٠ أخددز٣،       

يهٔ املذٌٖ إٔ ايٓاظ نداْٛا ٜكبًدٕٛ إقبدا٫ً عظُٝدًا عًد٢ ايٛقدٛف داخدٌ َزَداٙ         

أصز٠  عد أخز٣... ت تٝد٘ ا٭صدز٠  هدٌ أفزادٖدا       ا٥عل... ناْٛا ٜ تْٛ٘ نٌ ّٜٛ

ايغددٝٛ  ٚا٭ فدداٍ، ٖٚددٛ ٜطًددل ايزؽدداـ عًددِٝٗ. ٚحددل ٜؾددا ٕٛ  ايزؽدداـ،        

ًٜٛحددٕٛ يدد٘ عددانزٜٔ نددِ ٜضددرلٕٚ خطددٛات قًًٝدد١  ددٛ ايبخددز حٝدد  ٜضددكطٕٛ...     

 عدددٖا  ًخظددات تدد تٞ َٛجدد١ تهٓضددِٗ عددٔ ايغددا ٧ ٚتفددزل املهددإ يٮصددز٠          

 اي٬حك١  ِٗ.. ٖٚهذا... 

غعز   ٕ أٌٖ  درلٚت كارصدٕٛ اْتخدارًا مجاعٝدًا إرادٜدًا َدا داَدٛا ٜ تْٛد٘         إْ٘ ٜ

ٛ يدٛٙ َدٔ قٓ داـ َشاجدٞ إ  جد٬د          ا٥عل ٖهذا... يكد حزَٛٙ يدذ٠ ايؾدٝد، ٚح

َثكٌ  ايعٌُ... نإ ٜغدتٗٞ يدذ٠ َطدارد٠ ايزجدٌ، ٚيٜٛفد٘، ٚإ د٬م ايزؽداـ        

م ايزؽاـ ع٢ً أَاّ قدَٝ٘ أ٫ًٚ، نِ جزح٘ يف ٜدٙ نٞ ٜتا ع رنق٘، نِ إ ٬

 طٓ٘ يُٝٛت َٝت١ َ٪مل١  ١ًٜٛ ا٫حتقار... ٚيهٔ أٌٖ  درلٚت ٜفاج٦ْٛد٘  غدٗٝتِٗ    

 يًُٛت، ٚ اْتخارِٖ اجلُاعٞ املثرل... 

إْٗددِ ٜ تْٛدد٘ حدداًَل َزفدداِٖ عًدد٢ ايّٓكددا٫ت املؾددٓٛع١ َددٔ اخلددزم ايزندد١،    

ٚع٢ً ايعهاسات، ٚع٢ً )ٗٛرِٖ، ٜٚطزحِْٛٗ أَاَ٘ نُا يٛ نإ كًدو ملضد١   

ا٤... ٚيًُدٕٛ أ فداشلِ ايزفدع عًد٢ )ٗدٛرِٖ ٚجي٦ٝدٕٛ... ٜٚكفدٕٛ يف َزَد٢         ايغدف 
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فدد يٝ  ٜضًٕٗٛ َُٗت٘ إ  أقؾ٢ ابددٚد.. ٫ ٜتخزندٕٛ.. ٚندٌ َدا عًٝد٘      

 ٖٛ إٔ ٜطًل ايٓار... 

 ددٌ إْٗددِ رزلددٛا دٜهددٛرًا ملهددإ إ دد٬م ايٓددار عددبًٝٗا  تًددو ايدددٜهٛرات         

٬ٖٞ ٚا٭يعداب.... ٚقدد )ٗدزت يف    ايهزت١ْٝٛ ايت ٜضتعًُٗا املؾٛرٕٚ يف َدٕ امل

ايهزتددٕٛ املًددٕٛ ؽددٛر٠ يٓ ًدد١ ٚ٭رس٠ َزصددَٛتل  ددزدا٠٤... ندداْٛا ٜكفددٕٛ أَاَدد٘    

نُدددا ٜكفدددٕٛ أَددداّ املؾدددٛر ٫يتكددداس ؽدددٛر٠، ؽدددٛرتِٗ ا٭خدددرل٠، ٚ  ٜهْٛدددٛا  

يٝبتضُٛا أٚ ٜبهٛا... ناْت ٬َفِٗ جاَد٠ ٚغاَقد١ ن٬َُدك ايدذٜٔ ٜكفدٕٛ     

 ِٗ ا٭َا١َٝ ٚاجلاْب١ٝ قبٌ ايدخٍٛ إ  ايضأ... أَاّ ايهاَرلا ٫يتكاس ؽٛرت

ندداْٛا كارصددٕٛ اْتخددارًا مجاعٝددًا َددذ٬ًٖ... ٚايكٓدداـ غافددش ٜغددعز   ْدد٘     

َابٕٛ يف ايؾفك١. إْ٘ اٯٕ جمزد َٛ)دف فدذلف، ٚ  ٜعدد ٜضدتُتع  عًُد٘  عدد       

إٔ حزّ َدٔ ْغد٠ٛ ايكدٓؿ...  دٌ إْد٘ ّات ٜدّٛ، فداز َدٔ تًدو ايعدا٬٥ت املُٓٗدز٠            

ْتخددار، ٚصدد٦ِ َددٔ قتددٌ ٖدددف ٫ ٜتخددزى ٫ٚ ٜٗددزب ٫ٚ ٜغددهٛ، فخددٍٛ  عًٝدد٘ ي٬

 ٓدقٝت٘ إ  ايضُا٤ يٝطارد  درلًا أ دٝ  ندإ يًدل  ٓغد٠ٛ ؽدٛب ايبخدز ا٭سرم        

ايغاصددع... ٚأ ًددل ايزؽدداـ عًدد٢ ايطددا٥ز ف خطدد ٙ... ناْددت أٍٚ َددز٠ يف حٝاتدد٘    

خيطدد٧ ٖدددفًا حٝددًا... يهٓدد٘ ٫حددظ إٔ ٜدددٙ ؽددارت تزبددف ٚإٔ أؽددا ع٘ فكدددت      

ْٚتٗددا َٚٗارتٗددا، ٚإٔ عٝٓدد٘ ايٛاحددد٠ ايهددبرل٠ ؽددارت تددزَػ ٖٚددٞ حتدددم َددٔ  َز

خ٬ٍ عدصد١ ايتؾدٜٛش... ناْدت ْغد٠ٛ ايؾدٝد حٝاتد٘، ٚقدد خضدزٖا.. يكدد قتًد٘           

 فخاٜاٙ... قتًٛٙ ٚ  ٜكتًِٗ... ناْٛا ٜٓتخزٕٚ ٚن ْ٘ ٜضدٟ شلِ خد١َ!... 

ٖددا ٖددٞ أصددز٠ جدٜددد٠ تؾددٌ. تؾددطف أَاَدد٘.. ٜطًددل ايزؽدداـ. نددٌ َددِٓٗ    

ّك٢ رؽاؽت٘ يف جبٝٓ٘ نِ كغٞ ؽدٛب ايبخدز يُٝدٛت  عدد إٔ ٜدٓخين عدهزًا       ٜتً

ي٘... ٚيهٔ ع٦ًٝا غزٜبًا حدا... يكد اْكقت صداعات ٚ  ٜد ِت أحدد يُٝدٛت...       

ٜعددد ٜضددُع ؽددٛتًا... يكددد تٛقددف نددٌ عدد٤ٞ. َددات نددٌ عدد٤ٞ حتدد٢ ايددزٜك.. َاتددت  

عًد٢ ا٭فدل   ا٭ؽٛات. ٚجثد  ايزٜداط ممددد٠ عًد٢ ا٭رؽدف١.. جثد١ ايضدُا٤ ممددد٠         

 ٚقد صزت فٝٗا سرق١ رَاد١ٜ دان١ٓ... 

 جثددد  ا٭يدددٛإ َهَٛددد١ حتدددت ا٭عددداار نددد ٚرام اخلزٜدددف.. ٫ ؽدددٛت..        

٫ حزنددد١.. ٫  دددا٥ز يًدددل، ٫ٚ  دددا٥ز٠ تعددددل ايضدددُا٤... جثددد١ ايزحٝدددٌ َٓضددد١ٝ،    

ٚايددشٚارم عًدد٢ ايغددا ٧ َكًٛ دد١ ٚ ا ٓٗددا  ددٛ ا٭را ٚقعزٖددا ايددذٟ تاُددزٙ املٝدداٙ   

٢ً نزجٌ ممدد عًد٢  طٓد٘، ٚٚجٗد٘ إ  ا٭را ٚقدد فدارم      عاد٠ َتا٘  ٛ ا٭ع

 ابٝا٠.. 
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ٖا ٖٛ رجٌ قادّ َٔ آخز ايشقام... إْ٘ ٜضرل يذر. إْ٘ ٜبدٚ َذعٛرًا.. خا٥فدًا  

قًكًا نطزٜد٠... يعً٘ آخز رجٌ يف املد١ٜٓ، َٚدٔ ا٭فقدٌ إٔ ٜٴبكدٞ عًٝد٘ يٝتخددنا      

كٓ داـ... ْضدٞ خٛفد٘...    َعدًا ٫ٚ ٜبكد٢ ٚحٝددًا. يهدٔ ايددّ تددفل حدارًا يف جضدد اي        

عدداٚدٙ عطغدد٘ إ  ايكددٓؿ ٚايدددّ... محددٌ  ٓدقٝتدد٘ ٚمجددع نددٌ َددا يف جضدددٙ َددٔ  

 اق١ ٚع١ٝٗ ي٬فذلاظ ٚأ ًل ايٓدار... ناْدت ايطًكد١ فهُد١... أؽدا ت ا٭را      

ع٢ً  عد خط٠ٛ َٔ ايزجٌ... نإ ّيو  ايقبط َدا ٜزٜددٙ... ندإ ٜزٜدد يٜٛفد٘      

جٌ يف ٜدٙ... ٚ ددأ ايددّ ٜٓدشف َٓٗدا،     ٚقد جنك..  ًك١ أخز٣ فه١ُ أؽا ت ايز

ٚفددزط ايكٓدداـ ٚ  ًٜخددظ إٔ ايدددّ نددإ ٜٓددشف َددٔ ٜدددٙ ٖددٛ أٜقددًا ٚيف املٛفددع     

ْفضدد٘..  ًكدد١ نايثدد١ فهُدد١ يف ايف ددذ... صددكط ايزجددٌ أرفددًا ٚ دددأ ٜٓددشف ٚ       

ًٜخظ ايكٓاـ إٔ ايدّ نإ ٜٓشف َٔ ف ذٙ ٖٛ أٜقدًا...  ًكد١ را عد١ فهُد١،     

ٜشحف ٚإمنا اصتضدًِ ي٬حتقدار ايبطد٤ٞ، ٚ  ًٜخدظ      يف ايبطٔ...   ٜعد ايزجٌ

ايكٓدداـ أْدد٘ نددإ قددد  دددأ ٜٓددشف َددٔ  طٓدد٘ أٜقددًا... ٚيف املٛفددع ْفضدد٘... يهٓدد٘  

ٜغعز  تعش عدٜد، فٝكزر اٱجٗاس ع٢ً فخٝت٘  زؽاؽ١ ايزمح١، يهٓ٘ ٜغدعز  

 زغب١ يف ر١ٜ٩ ٚجٗ٘ ٜزن  إيٝ٘، ٚحل ٜكًب٘ ع٢ً )ٗزٙ ٜز٣ إٔ ي٘ ٚجٗ٘ ٖٛ... 

ندإ يددم يف َدزآ٠!...  عددٖا فكدط أحدط  دا٭  املدزٚن يف أحغدا٥٘،          نُا يدٛ  

ٚعدزف أْدد٘ صددُٝٛت َٝتدد١  ط٦ٝدد١ َ٪ملدد١  ًٜٛدد١... ٚ  ٜهددٔ  ٛصددع٘ إٔ ٜطًددل ايٓددار  

ع٢ً رأص٘ يٝ تؾز عذا ٘، فكدد ناْدت  ٓدقٝتد٘  ًٜٛد١... أ دٍٛ َدٔ إٔ ًٜؾدكٗا        

  زأص٘ نِ تؾٌ أؽبع٘ إ  سْارٖا. 

***  

 

  65كابىس 

 

ٱْضإ ؽٛت ايزؽاـ مبزٚر ايشَٔ، ٜٚؾرل قدادرًا عًد٢ ايٓدّٛ    ْعِ، ٜ يف ا

ايها ٛصددٞ رغددِ  ًكاتدد٘.. أَددا ايؾددٛارٜا فدد٬... أَددا ايكٓا ددٌ فدد٬.. خؾٛؽددًا إّا    

 ناْت تضكط ع٢ً  عد أَتار َٓو... 

ٟ  ايددذٟ أٜكظددين َزٚعددًا... قفددشت عددٔ ايضددزٜز، ٚرنقددت إ        نددإ ايدددٚ

 ايٓافذ٠... 
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ا حتت ايضدزٜز، ٚيهدٔ ٚجددتين أَداّ     نإ َٔ املفزٚا إٔ أرن  إ  َ

 ايٓافذ٠، ن ٕ ابط  ايفقٍٛ ٜعادٍ ابط  اخلطز إٕ   ٜهٔ ٜفٛق٘... 

ناْددت ايٓددار تٓددديع يف فٓدددم "اشلٛيٝددداٟ إٕ" املكا ددٌ... ٚا٫ْفاددارات تتددٛا      

ٚرقعد١ ايٓددار ٚايددخإ تتضددع... ٚايفاددز ايزَدادٟ ايغدداحش  ددأ ٜتٛغددٌ يف املز٥ٝددات     

يف ابدٜكد١ ناْدت عدارل٠ ايٝدازلل َدا تدشاٍ َشدٖدز٠،         أَاَٞ، ٚخًف ايٓافدذ٠ 

 ٚأسٖارٖا ايبٝ  تبدٚ نايٓكاس املق١٦ٝ ٚصط ٖذا ايعا  ايزَادٟ ايكاحٌ... 

ععزت  ابكدد عًد٢ ايفٓددم، ٚعًٝد٘ )ع ؾدًٝا( نبٓدا٤... قبدٌ إٔ ٜغدٝدٚٙ،         

نٓدت أصددتطٝع إٔ أر٣ ايبخددز، ٚاملزانددش ايبددٝ ، ندِ فادد ٠ ؽددب ٛٙ أَدداّ عددٝين   

اٱزلٓت ٚابدٜد... َٚٔ َٜٛٗا )اسدٖدز( ابدٞ، مبعٓد٢ إٔ ا٭صدعار      َثٌ جبٌ َٔ

ارتفعت ٚحزن١ ايضرل تقاعفت ٚ  أعد أجد َهاًْا أٚقف فٝ٘ صدٝارتٞ )ٗدزًا   

حل أعٛد َٔ عًُٞ َزٖك١ نعا١ٓٝ حتت أؽا ع ف٬ح١.. ٖٚا ٖٛ ايٝدّٛ َزندش   

 يًدخإ ٚايٓار... 

ٜٚكدددٍٛ يدددٞ إٔ  ندددإ ٖٓايدددو ؽدددٛت خافدددت يف داخًدددٞ ٜددددافع عدددٔ املبٓددد٢،

عغزات ا٭صز تزتشم َٓ٘، ٚأْ٘ ٫ يل يٞ إٔ أحكد ع٢ً َب٢ٓ ،زد أْ٘ يادش  

عين ايغُط ٚايبخدز، ٚ،دزد أْد٘ ٜكؾدف ٜٚضدبش يدٞ ايزعدش.. يهدٓين يف تًدو          

ايضدداع١ َددٔ ايفاددز املبهددز، ٚاخلددٛف ٜكددزا أ ددزاف عظدداَٞ،   أنددٔ عًدد٢  

غه٬ت عًُٝد١ أخدز٣   اصتعداد يًُخانُات ايعك١ًٝ ايط١ًٜٛ.. ٚناْت ٖٓايو َ

تٛاجٗين، أ زسٖا إٔ اخلبش ٜهاد ٜٓفد متاًَا يدٜٓا، ٚأْين عاجش٠ عٔ أندٌ ٚيدٛ   

عًد٢ أٜد١   ددد  قطع١ بِ ٚاحد٠ يهثز٠ َا عاٖدت َٔ اجلث  ٚؽدٛرٖا ٚحهاٜاٖا 

ٚؽزت عب٘ قاْع١   ٕ نٌ َا ْ نً٘ ٖذٙ ا٭ٜاّ ٖٛ بِ دد حاٍ ْفد ايًخِ أٜقًا 

ايطا ل ايثاي  ٚتفكد أحٛايد٘ )ايعضدهز١ٜ(،     غزٟ! ٚقزرت ايؾعٛد إ   ٝت يف

 ٚتفكد خطٛ ٘ )ايت١ُٜٝٓٛ( أٜقًا... 

تٛقدف ايكؾددف ٚصدداد َدٔ جدٜددد ّيددو ايضدهٕٛ املتددٛتز... صددهٕٛ صدداحات    

ابدزب ايدذٟ خيتًدف عددٔ أٟ صدهٕٛ آخدز... إْددو تضدتطٝع اٱْؾدات إيٝدد٘، ٚإّا        

ت اصتُعت جٝددًا إ  ؽدٛت ايضدهٕٛ فضتضدُع أعدٝا٤ ندثرل٠... زلعدت ُُٖٗدا        

خمًٛقات دنإ ابٝٛاْات ا٭يٝف١... إّٕ   تٗزب  عد، تز٣ ٌٖ ٖزب  ك١ٝ أٌٖ 

ابٞ. ناْت ايٓٛافدذ نًدٗا َٛؽدد٠ نٓٛافدذٟ، ٚعًد٢ إحدد٣ ايغدزفات نٝداب         

 فددٌ َددا تددشاٍ َٓغددٛر٠ عًدد٢ اببددٌ َٓددذ حتددٍٛ إ  جبٗدد١ حددزب، ٚ  بددز٩ أّ      

 ايطفٌ ع٢ً مجعٗا.. أّ تزاِٖ غادرٚا املٓشٍ؟ 
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أ ٝ  نبرل َٓغٛر ع٢ً اببٌ  ل نٝاب ايطفدٌ )رمبدا    نإ ٖٓايو قُٝؿ

نإ قُٝؿ ٚايدٙ(، ٫ٚ أدرٟ ملاّا  دا يٞ َثٌ عًدِ أ دٝ  ندبرل َزفدٛن ٚصدط      

فاز ايدخإ... اْغل  اب ايغزف١  بط٤. اَتد رأظ َذعٛر نِ اختف٢، اَتدت ٜدد  

َددٔ ايددداخٌ تتخضددط اياضددٌٝ يددذل٣ َددا إّا نددإ قددد جددف أّ ٫. تضددًًت اَددزأ٠       

 ضددزع١، تبدددٚ خا٥فدد١، ٜدددٖا تزبددف ٚتضددكط َٓٗددا ٬َقددط اياضددٌٝ        يتاُعدد٘ 

ٚ طٓٗا ايهبرل ٜتكددَٗا. املدزأ٠ اباَدٌ تتدا ع مجدع نٝداب ايطفدٌ املٓغدٛر٠ ٚتبددٚ          

نُا يٛ ناْت تضزقٗا! فا ٠ تٓطًل رؽاؽ١. تزاٖا اصتكزت يف  طٓٗا يف قًدش  

ا. إْدد٘ اجلددٓل أّ يف قًبٗددا ٖددٞ؟ صددكطت املددزأ٠ عًدد٢ أرا ايغددزف١ ٚ  أعددد أراٖدد  

ايكٓ ددداـ ٜكدددٍٛ ٭ٖدددٌ ابدددٞ "ؽدددباط اخلدددرل" عًددد٢  زٜكتددد٘،   خيدددزج أحدددد إ   

ايغزف١، ٫ رٜش ٚإٔ سٚجٗا ٫ جيز٩ حت٢ ع٢ً جزٖدا إ  ايدداخٌ. زلعدت ؽدٛت     

  فٌ ٜبهٞ يزق١.. يعً٘  فًٗا ايذٟ ئ تاضٌ ي٘ نٝا ٘ نا١ْٝ! 

ٓٝدد١ نددإ ايعددِ فدد٪اد ٚأٖددٌ ايبٝددت َددا سايددٛا راقدددٜٔ.. تضددًًت إ   ددٝت ف       

اشلا١َ، َزبف١، نُا يٛ نٓت يؾ دًا يف  زٜكد٘ إ  ايضدزق١، ٫ َٛا ٓدًا عا٥ددًا      

 إ   ٝت٘، ٚنٓت َثك١ً  ابشٕ حت٢ اياثٝإ. 

*** 

  66كابىس 

 

ملاّا خيتار ايزؽاـ ايطا٥ػ رفح َهتبت  اصدتُزار؟ َدا صدزُّ تًدو ايعددا٠ٚ      

ت إٔ اي١ًًٝ ايااَق١  ل ايهتاب ٚايزؽاؽ١؟ تفكدت غزف ايبٝت نًٗا، ٚٚجد

املافدد١ٝ َددز ت  ضدد٬ّ عًدد٢ جدددراْٞ َددا عدددا أر ددع رؽاؽددات اصددتكزت يف رفِّ         

 "ايهتش ايثٛر١ٜ" مبهتبت. 

ٚاملقخو أْين أجًط   َإ فٝ٘ َا داَت ايغُط َغزق١، ٚأٖدزب َٓد٘ إ    

 ٝت ايعِ ف٪اد َت٢ حٌ ايظ٬ّ، ن ٕ ايزؽاـ ٫ كهٔ إٔ ٜؾٝش َين َكت٬ً 

آخز فاصد ٭ف٬ّ املاداَزات ايضد١٦ٝ عًد٢ أدَاتٓدا، حٝد  ٫      إ٫ يف ايًٌٝ!... )ت نرل 

  .ٜكتٌ املُثًٕٛ إ٫ ي٬ًٝ، ٫ٚ تتِ اجلزا٥ِ إ٫ يف ايظ١ًُ!( ..

ٞح إٔ أتؾددٌ   حددد احملدداَل ٱخددزاج أخددٞ َددٔ ايضددأ، ايٛقددت َددا  نددإ عًدد

ٜددشاٍ َبهددزًا.. ٖددذا ٜددَٛٞ ايزا ددع ٚأْددا َكطٛعدد١ متاَددًا عددٔ ايعددا  اخلددارجٞ، ٫  
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 اعدد١، ٫ خمًددٛم ٜعدددل عددارعٓا، ٫ ؽددٛت صدد٣ٛ ؽددزخات املضددًخل   ؽددخف، ٫ 

ايااَقدد١، عددعزت  ددابٓل حتدد٢ إ  ؽددٛت ابّفددار٠ ايددت ناْددت فُٝددا َقدد٢      

ٚ ن تعددين عًدد٢ ا٭قددٌ ايعُددٌ، تعددين   ٞح حٝدداتٞ. ابفددار٠ رغددِ ؽددٛتٗا املددز تددٓا ؿ عًدد

ابٝا٠ ايطبٝع١ٝ، أفتكدد حتد٢ ؽدٛت جارْدا جداى ايدذٟ ندإ ٜقدخو نُدا يدٛ           

غاجز، ٜٚتغاجز نُا يٛ إٔ َذي١ قد ٚقعدت... ٚأفتكدد َٛصدٝك٢  ٓاتد٘     نإ ٜت

ٚايضذلٜٛ ّا ا٭ ٛام ايثُا١ْٝ، ايذٟ نإ ٫ ٜٗددأ يٝدٌ ْٗدار.. أفتكدد ندٌ ا٭عدٝا٤       

ايت نٓت أنزٖٗا... أٟ ع٤ٞ خدرل َدٔ ٖدذا ايضدهٕٛ املدزٚن ٚايعشيد١ ايكاتًد١،        

١ ٚتدددخٌ عؾددا ١  متٓٝددت يددٛ ٜدد تٞ أٟ خمًددٛم... يددٛ ٜفددتك ايبدداب يف ٖددذٙ ايًخظدد       

يًضزق١، يزحبت   فزادٖا ٚيزجٛتِٗ إٔ جيًضٛا َعٞ قًد٬ًٝ يٓتخددا َعدًا ٚٯْدط     

 ِٗ قبٌ ّٖا ِٗ...  دأت أيٌٝ إٔ ا٭َز يدا حكًا ٜفتك ايباب. ٜددخٌ ن٬ند١ َدٔ    

ايضدددارقل عددداٖزٜٔ َضدصددداتِٗ.  دددٌ رعاعددداتِٗ. يٓكدددٌ َضدصدددًا ٚرعاعدددل،        

 و إ  ا٭ع٢ً... صٝدخًٕٛ َكٓ عل ٜٚؾزخٕٛ  ٞ: ارفعٞ ٜدٜ

صد َدُّ ٜدددٟ إيددِٝٗ َزحبد١ َؾددافخ١ ٚصدد قٍٛ شلددِ: أٖد٬ً ٚصدد٬ًٗ  هددِ. يكددد    

تدد خزمت  دد٬ًٜٛ ٚأْددا أْتظددزنِ َٓددذ أٜدداّ، ايٛقددت َددا ساٍ َبهددزًا ٫ٚ رٜددش يف       

أْهِ   تغز ٛا ق٠ٛٗ ايؾباط  عد!... ص عد شلِ ايك٠ٛٗ ٚأص شلِ نٝف يبْٛٗدا  

ٜفقددٌ ايضددهز نددثرلًا ٚايثدداْٞ   سٜدداد٠(. صددٝكٍٛ أحدددِٖ إْدد٘   دددد )صددهز ٚصددط  

 َتٛصطًا ٚايثاي  ق٬ًًٝ َٔ ايضهز يف قٗٛت٘.. 

ص فددخو ٚصدد قٍٛ شلددِ: إْهددِ ٫ تضددتطٝعٕٛ ا٫تفددام حتدد٢ عًدد٢ قٗددٛتهِ  

  .ايؾباح١ٝ، فهٝف تتفكٕٛ ع٢ً أٟ أَز آخز؟ ..

ٚحل آتِٝٗ  ايك٠ٛٗ، صٝقدطزٕٚ إ  رفدع أقٓعدتِٗ ندٞ ٜغدز ٖٛا... صد ر٣       

ٜٚغددهٕٛ َددٔ فكددز ايدددّ، ٚصددٓتخدا قًدد٬ًٝ عددٔ    ٚجددِٖٛٗ، َتعبدد١، َٚؾددفز٠، 

ايطكط ٚا٭صعار ٚايا٤٬ ٚرا٥خ١ ايكُاَد١ احملذلقد١ ايدت تفدٛط َدٔ عدٛارن  درلٚت        

نًدددٗا، ٚخطدددز اْتغدددار ا٭ٚ ٦ددد١، ٚصددد ْبِٗٗ إ  فدددزٚر٠ تطعدددِٝ أ٫ٚدٖدددِ، ندددِ  

ص صداعدِٖ عًدد٢ حددشّ َددا خيتارْٚدد٘ َددٔ َضددزٚقات َددٔ  ٝتٓددا... يددٔ ٜقدداٜكين إٔ  

ا عدددا ايهتددش، ٚيهددٓين   أزلددع  عددد عددٔ صددارم حددٛنِ  ٜ خددذٚا أٟ عدد٤ٞ َدد

 تُٗدد١ صددزق١ نتدداب.. فايهتدداب نكٝددٌ ايددٛسٕ، نددِ إْدد٘  قدداع١ ناصددد٠ ٫ أحددد   

ٜغذلٜٗا، أجٌ! ئ ٜضدزم أحدد ندتل ٖٚدذا ٖدٛ ندٌ َدا ُٜٗدين. ٚحدل كقدٕٛ           

ِّٛط شلِ مبٓدٌٜ أ ٝ  َٛدن... ٚقد ٜهتبٕٛ يٞ عٓاِٜٚٓٗ  ددد  ص قف ع٢ً ايغزف١ ٚأي

 يٓتشاٚر يف املٓاصبات ايكاد١َ. دد ِ عٓاٜٚٔ إّا ناْت شل
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رْددل اشلدداتف ٜددٛقظين َددٔ نا ٛصددٞ... تددز٣ َددٔ ٜطًددبين يف ٖددذا ايؾددباط         

َشٜد َٔ ا٭ْبا٤ ايض١٦ٝ؟ إْٗا ص٣ًٛ تزٜد إٔ تعزف ٖدٌ ٚافدل ا٭صدتاّ     .املبهز؟ ..

ؽدددلٟ عًدد٢ فددُٗا إ  فزقتدد٘ يًددزقؿ؟ َٚتدد٢ ٜكا ًددٗا! ْكددٍٛ إْٗددا   تددِٓ ايًًٝدد١    

قًكًا. إْٗا خا٥ف١ َٔ إٔ تدزف !... أختٗدا َدزِٜ؟ آٙ.. ْضدٝت إٔ يدلْدٞ إٔ      املاف١ٝ 

 َزِٜ قتًت!... 

***  

 

  67كابىس 

 

أخزجددت يفافدد١، ٚٚفددعتٗا يف )ا٭نددٛافًٝذل( ايددذٟ كددتؿ ايٓٝهددٛتل نددِ     

اْفازت أفخو.. ملٔ أٚفز ر٥ت؟ يًزؽداـ؟ إْدين نُخهدّٛ  اٱعدداّ ٜدزف       

ٞ  أّيدا      تدخل يفاف١ ٭ْٗا ت٪ّٟ ؽخت٘!...  أععز   ْين َبعثدز٠ َٚغدت ت١، ٚيهدٔ عًد

ٍّ َدٔ أجدٌ اٱفدزاج عدٔ أخدٞ.   ٜقداٜكين إْد٘ يف ايضدأ،           أْض٢ ا٫تؾاٍ مبخدا

فايضأ ايٝدّٛ ٖدٛ املهدإ ايٛحٝدد ا٭َدل يف  درلٚت. ٚ  تكدع فٝد٘ حادند١ قدٓؿ           

ٚاحد٠، ٫ٚ حادن١ خطف! حت٢ َضتغفٝات ا،داْل   تضدًِ َدٔ اخلطدف، أَدا      

تذنزٙ أحد  عد... )٫ أدرٟ ملداّا دٖدػ ايٓداظ خلطدف  عد  ْدش٤٫       ايضأ فًِ ٜ

فًِ ٖذا  .َضتغف٢ ا،اْل، أ  تضتخٌ  رلٚت نًٗا إ  )عؾفٛر١ٜ( ٚاحد٠؟ ..

 ايتُٝٝش )ايعٓؾزٟ(  ل ْش٤٫ املؾخات ْٚش٤٫  ع  املتارٜط؟(

قددزأت قًدد٬ًٝ يف نددّٛ ايؾددخف ايعتٝكدد١، نددِ قددزرت ايتٛقددف عددٔ ّيددو ٭ْٗددا  

دًا َددٔ ايهددٛا ٝط، ٚبُددع أٖددٛاٍ ايغددٗٛر املافدد١ٝ يف نددّٛ أَدداّ   حتددزا َشٜدد

عددددٝين... ٚحتٛشلددددا إ  عددددزٜط ٜٓشيددددل داخددددٌ رأصددددٞ ٦ًَٝددددًا  ايؾدددد ش ٚايعٓددددف   

 ٚايهٛا ٝط... 

نإ ٫ َفزح َٔ ا٫صتُان إ  إّاعتٓا ايهزك١، ٖٚدٛ عُدٌ   أقذلفد٘ َٓدذ     

  أغ١ٝٓ: سَٔ  عٝد... ٖٚهذا  دأت أصتُع يف ايضاع١ ايضادص١ ٚايٓؾف إ 

ٚايكًددش فزحددإ(.. دددد ٚايعٝغدد١ ٖٓٝدد١ دددد  ٓددا ٚاجلددرلإ دددد )َددا أحًدد٢ ايؾددبخ١ٝ 

ًّٖٚددت.. نٝددف تتخدددا إّاعتٓددا ايهزكدد١ عددٔ )ايعددٝػ اشلددا٧ْ( َددع اجلددرلإ          

 ٚايب٪ظ جارْا ايٛحٝد؟ 
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ٚ  أنٔ أدرٟ إٔ أَاَٞ املشٜد َٔ املفاجدآت.. فكدد اصدتٝكظت ٖدذا ايفادز      

غًٛي١، يهٔ ا٭غ١ٝٓ ايدت أزلعٗدا اٯٕ تكدٍٛ )َدع     ع٢ً دٟٚ َتفازات َدٜٓتٓا امل

ٚ  ٜهدٔ ٖٓايدو َدا ٜددٚر غدرل أَغداس        . ١ً ؽباط ايٓدٛر د٫ٚب ايعُدٌ ٜددٚر( ..   

 ايزؽاـ داخٌ املدافع!... 

ايضا ع١ ٚايٓؾف ؽدحت أْااّ )قؾد١ حدش( ٚناْدت قؾد١ ابدش ايٛحٝدد٠       

 ايت تدٚر يف  رلٚت ٖٞ  ل اجلزط ٚاخلٓاز!... 

ز ع نإ ٖٓايدو َدٔ ٫ خيادٌ َدٔ  د  أغٓٝد١ تكدٍٛ:  ًددٟ، ٜدا          ايثا١َٓ إ٫ اي

رقؾ١ اجلداٍٚ... ٜا ًَعش عؾافرل... ٜدا درب ايضدٓا ٌ ٚندزّٚ ايدذٖش.. ٚدرٚ ٗدا      

حهاٜات ٚصطٛحٗا َزاٜات.. نِ ٜهزر املطزب َ٪ندًا: ٚا،د َعُزٖدا.. ايعدش   

 َشْزٖا.. عًٝا١ْ عايزٜك.. ٚنإ ا٭َز َزٚعًا... 

ٔ  بااٚات دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١؟ َا ٖذا اشلذٜإ ٌٖ اٱّاع١  باا٤ َ

عددٔ )ا،ددد( ٚايددب٬د عًدد٢ حافدد١ ا٫ْٗٝددار؟ َددا ٖددذا اشلددذٜإ عددٔ نددزّٚ ايددذٖش،  

)ٜدا ًَعدش    .ٚايفكزا٤ ٚايعا ًٕٛ عٔ ايعٌُ ٜفزعدٕٛ نزَٚٗدا  ايددَع ٚاياقدش؟ ..    

غقبٓا عؾافرل(؟ أ١ٜ عؾافرل؟ يكد أحزقٛا أجٓختٓا ف زجٓا َٔ  ٝٛتٓا عاٖزٜٔ 

ٚخمًبٓا، ٚخزجت ايف٦زإ أٜقًا َٔ أٚنارٖا جا٥ع١ تكدزا عٝدٕٛ اجلثد  ايدت     

 تاطٞ ا٭رؽف١... 

ٚناْت ايهارن١ ابكٝك١ٝ حل  دأ املذٜع  ت٠ٚ٬ ْغز٠ ا٭خبدار َ٪نددًا إٔ   

 اباي١ يف  رلٚت ٖاد١٥   ٜعهزٖا ص٣ٛ  ع  ) ًكات َتفزق١(!... 

ار خؾٝؾددًا ٱ ٗدداج )أ اْددا(  ٚتضددا٤يت: َددٔ خيدددعٕٛ؟ ٖٚددٌ تعددد ْغددز٠ ا٭خبدد  

ايذٟ فٛم قُد١ اشلدزّ، أّ إٔ اٱّاعد١ ايدت ْٓفدل عًٝٗدا َدٔ أَٛايٓدا، َزغُد١ عًد٢           

 ْكٌ ابكٝك١ يٓا؟ 

حتدت صدتار تٗد٥د١ ايدزأٟ ايعداّ، ند ٕ ايدزأٟ ايعداّ         ددد   عد ا٭خبار ايهاّ د١  

عادت ا٭صطٛاْات ايعتٝكد١ ْفضدٗا ٚا٭غداْٞ املشٜفد١ ْفضدٗا )يبٓدإ       دد ؽل قاؽز 

١ُ أرس يًدْٝا ٖٓا٤ ٚيًعش أغ١ٝٓ... أرا عٛنٗا سٖٛر.. يبٓإ دْٝا حش َٚٛاصِ ْض

  .ج٢ٓ ٚآٜات َق١ٜٛ ٚيبٓإ عٛ يبٓإ( ..

ٚيبٓإ ٜا صٝدٟ املذٜع )ايذٟ   ٜطًل ع٢ً رأص٘ ايٓار قبٌ إٔ ٜزف٢  إّاع١ 

ٖزا٤ نٗذا(، يبٓإ ٜبدٚ عدل ٖدذٙ ا٭غداْٞ املشٜفد١ ٖشيٝدًا نزَدٛؼ اؽدطٓاع١ٝ       

عددٛرا٤... نددٌ ٖددذٙ ا٭غدداْٞ تبدددٚ ٖشيٝدد١  ُٝٓددا ايكاتددٌ ٜدددٚر يف فقددا٤   عًدد٢ عددل
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ايٛ ٔ.. ٖشي١ٝ َٚ٪صف١ َثٌ أصطٛا١ْ تداْاٛ رَٚداْتٝهٞ يف صدترلٜٛ، ٚقدد تٛقدف      

ايٓاظ عٔ ايزقؿ ٚ دأٚا ٜتقار ٕٛ فُٝا  ِٝٓٗ  ايضهانل ٚايف٪ٚظ ٜٚٓشفٕٛ 

هٝد١ ايبًدٗا٤   ٚقد تعا  ايؾزا  ٚ ًدل ايددّ ايزندش، يهدٔ ا٭صدطٛا١ْ ايزَٚاْتٝ     

ْفضٗا َا تشاٍ َضتُز٠ يف ايعشف ٭ٕ ٜدًا ٚاحد٠ عااع١   متتد ٱٜكافٗا... إْو 

٫ تضدددتطٝع تاطٝددد١ أؽدددٛات ايثدددٛر٠ ايؾدددًب١   غٓٝدددات )ايضدددٓتُٓتاي١ٝ( ايضدددُا١      

 اجلٛفا٤.. 

يف ايعاعددز٠ متاَددًا حددل  دددأ  دد  أغٓٝدد١ )...  دد٬د ايٓعددِٝ يبٓددإ(، ْكًددت إ ددز٠    

ع١ٝ ايهاّ ١، إ  احملط١ غرل ايغزع١ٝ املُٓٛن ا٫صدتُان  املذٜان َٔ احملط١ ايغز

إيٝٗا.. أٟ املٛج١ ايكؾرل٠.. ٚ دأت أصدتُع إ  حكٝكد١ َدا ٜددٚر فعد٬ً.. )َدٔ  دارم        

 إ  ٚاحد  دٍ.. املهتب١ ايٛ ١ٝٓ حتذلم...( 

إْٗا ايٓك١ً ْفضٗا ايت ٜكّٛ  ٗدا املدٛا ٔ حدل ٜتعدزا ٫عتددا٤، فد٬ ٜؾدز         

 غذلٟ ص٬حًا... "ٜا  ٛيٝط" ٚإمنا ٜ

ناْت اشل٠ٛ َزٚعد١  دل َدا ٜددٚر ٚرا٤ ايهدٛايٝط، َٚدا ٜكدَد٘ يٓدا املضدزط          

ايززلٞ... ٚئ ًّٜٛ أحد اجلُٗٛر إّا اْك  ع٢ً املضزط يٝخزم ايدٜهٛر ٜٚغٓل 

 ايكا٥ُل عًٝ٘، ٜٚعزٟ  ٪ظ ايهٛايٝط يغُط ابكٝك١... 

*** 

  68كابىس 

 

اشلددا،   أقددٌ شلددا إٕ ايددٛ ٔ يددٝط  اشلدداتف.. ْادٜددا تددٛدعين، إْٗددا راحًدد١ ٚأ ف 

عٝهًا كهٔ بٝرلٙ عًد٢  ٓدٛى أٚرٚ دا.   أقدٌ شلدا إٕ ايدٛ ٔ يدٝط حكٝبد١.           

أقٌ شلا أٟ ع٤ٞ.. فاخلط    ٜهٔ خط  ايًخظ١..  ٌ نإ مثز٠ خط١٦ٝ ْقات 

يف رحِ اي٬َبا٠٫ عاًَا  عد عاّ... حت٢ ٚيٛ قًت شلا ّيو نً٘ ٭جا تين  بضا ١: 

نداجلزّإ ايضدا١ٓٝ يف جخٛرٖدا؟ ٚملداّا ٜكتدٌ  فًدٞ  املؾدادف١         َا َع٢ٓ ايبكا٤

 ،زد أْ٘ ٚقف ع٢ً ايغزف١؟ 

َٓذ ايبدا١ٜ نإ عًٝٓا إٔ ٫ ْهتفٞ  ابٝاد، ناْت )املضدامل١( جزكتٓدا،   

ٖٚهذا، حل دار حٛار ايزؽاـ ٚجددْا أْفضدٓا خدارج ايًعبد١، ٚفدخاٜا شلدا يف       

ٓا زلخٓا يذيو نً٘  د ٕ يددا حتدت    إٓ ٚاحد. ) ٔ ا،زّ ا٭ٍٚ ابكٝكٞ ٭ْ
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 ٖهذا ٜؾز  ؽٛت يف داخًٞ ٚأْا أمتتِ: ٚداعًا ٜا ْادٜا...  .صتار ابٝاد!( ..

تذنزت ْادٜا ا٭خز٣ ؽدٜكت ايفًضط١ٝٓٝ.. ص يتٗا َٓذ أٜاّ ٌٖ صدذلحًل  

عٔ  رلٚت َع ايٓاسحل؟ قايت ْؾف صاخز٠: " ٔ ئ ْاادر  ٝٛتٓا... فكدد تعًُٓدا   

ل. اٯٕ جا٤ دٚرنِ يتتعًُٛا ٖذا ايدرظ!... ٚمثٓ٘ دًَٚا  داٖظ"...  درصًا يف فًضط

 صعٝد َٔ ي٘ َزقد عٓش٠ يف يبٓإ؟ ٫..  ٌ َزقد ص٬ط، َٚزقد جث١... 

 فا٭را ملٔ ٖٛ ع٢ً اصتعداد يًُٛت َٔ أجًٗا... دًَٚا... 

***  

 

  69كابىس 

 

ايكدب   فخو احملاَٞ ا٭صتاّ أْٝط  ٬ًٜٛ ٖٚٛ ٜضدتُع إ  حهاٜد١ إيكدا٤    

ع٢ً أخٞ  ت١ُٗ محدٌ صد٬ط غدرل َدزخؿ!... فدخو أنثدز َدٔ حادِ ايٓهتد١،          

ٚعبثًا حاٚيت إفٗاَ٘ أْٗا قد تهٕٛ ْهت١ يهٔ أخدٞ حايٝدًا يف ايضدأ... أؽدز     

 ع٢ً ايقخو، فكط.. 

أٟ جٓددٕٛ جيتدداط ٖددذٙ املدٜٓدد١؟ ؽددار َددٔ ايؾددعش إٔ ٜدددٚر أٟ حددٛار َٓطكددٞ  

١ًٝ  ٛاٍ ا٭عدٗز ا٭خدرل٠ أؽدا ت    صًِٝ  ٝٓو ٚ ل أٟ إْضإ... ن ٕ ابزب ا٭ٖ

أًٖددٗا مجٝعددًا مبددطٍّ َددا.. ن ْٓددا مجٝعددًا عددز ٓا َددٔ ْبددع اجلٓددٕٛ...  عقددٓا ٜزحددٌ..  

 عقٓا ٜقخو..  عقٓا ٜٓتخز..  عقدٓا ٜزٜدد إٔ ٜدزقؿ ايد هد١..  عقدٓا َدا ساٍ       

 َتقاٜكًا َٔ ا٭حداا  ضبش ت نرلٖا ع٢ً )ابزن١ ايضٝاح١ٝ(!... 

اتٞ أْدين حٝادٜد١.. ف ْدا َٓخداس٠... َ صداتٞ      غُزْٞ حدشٕ عُٝدل.. يٝضدت َ صد    

أْدين ٫ أقدددر عًد٢ َعدداقز٠ ايضدد٬ط ٚأندزٙ ايعٓددف... أَددا اٯٕ فد مت٢ٓ يددٛ ناْددت     

    ٞ نتل نًٗا َطاف٧ حزٜل ٚقطًٓا ٚعاعًا َعكًُا، ٚيٛ ناْت رصا٥ٌ ايكدزا٤ إيد

 َهتٛ ١ ع٢ً أرغف١ اخلبش، إّٕ ٭نًتٗا ع٢ً ا٭قٌ!... 

 

***  
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  72كابىس 

 

 اد... ؽزا  ح

رغدددِ عددد٬ٍ ايزؽددداـ ٚاملتفادددزات، فإْدددو ٫ متًدددو إ٫ إٔ متٝدددش ايؾدددٛت   

 اٱْضاْٞ َُٗا نإ خافتًا... 

رنقت إ  ايٓافذ٠ ٚتًؾ ؾدت عًد٢ ايغدارن ايدذٟ ٜفؾدٌ  دٝين ٚ دل فٓددم         

 "اشلٛيٝداٟ إٕ" ع٢ً ايزؽٝف املكا ٌ... 

 ٚع٢ً ايزؽٝف مث١ رجٌ َؾاب  زؽاؽ١، ٖٚٛ ممضو  هٝط... 

غارن   َتارٙ اخلُض١ ٜؾرل دٖزًا ٚأسَاْدًا تفؾدًين عدٔ اجلدزٜك..     أت ًَ٘، ٚاي

إْ٘ ٜتٛجع ٜٚؾز   ؾٛت حداد... ٚأْدا أرقبد٘ عداجش٠ عدٔ َدد رأصدٞ َدٔ ايٓافدذ٠...          

ٚنٓت أعزف أْ٘ صٝظٌ ٜؾز  حت٢ كٛت، متاَدًا نتًدو ايضدٝار٠ ايدت اْطًدل      

ا...  ٛقٗددا يف ايًٝددٌ ٚ)ًددت تعددٍٛ ٚؽددٛتٗا خيفددت تدددرجيًٝا حتدد٢ فزغددت  طارٜتٗدد       

صددٝظٌ ٜعددٍٛ، يف ايبداٜدد١  ؾددٛت َزتفددع نُددا ٜفعددٌ اٯٕ نددِ صددٝ فت ؽددٛت٘،      

ٜٚازم ع٦ًٝا فغ٦ًٝا يف إصدفًت ايزؽدٝف ايدذٟ ؽدار َضدتٓكع رَدٌ َتخدزى ازلد٘         

املٛت... ٚصدٝٓطف٧ ؽدٛت٘ حدل تفدزل  طارٜد١ ابٝدا٠ يف جٛفد٘... ندإ َزٚعدًا إٔ          

٘ غدرل َزاقبتد٘ َدٔ    أرقش إْضاًْا كٛت دٕٚ إٔ أقد٣ٛ عًد٢ إٔ أفعدٌ أٟ عد٤ٞ ٭جًد     

خًف ايٓافذ٠، أتد  ، ٚيف ايٛقدت ّاتد٘ أفدزط فزحدًا عدزٜزًا ٭ْد٘ ٖدٛ ايدذٟ كدٛت           

ٚيددٝط أْددا!.. ٖددا ٖددٛ ؽددٛت٘ قددد  دددأ خيفددت.. إْدد٘ ٜتٛجددع ٚأمتٓدد٢ ٭جًدد٘ إٔ كددٛت     

صزٜعًا، َز٠ قًت ببٝل ٜٛصف: "أرٜد َٓو ٖد١ٜ يعٝد ٬َٝدٟ.. أرٜد إٔ حتقدز  

٘ عًد٢ يضداْو حتد٢ متدٛت فدٛرًا. إْد٘ أعظدِ        يٞ ّيو ا٫صِ ايذٟ ٜهفٞ إٔ تقدع 

ٖدٜدد١ كهددٔ إٔ ٜكدددَٗا عاعددل ببٝبتدد٘. إْدد٘ ٜٗدددٜٗا ايكدددر٠ عًدد٢ املددٛت َتدد٢        

 عا٤ت". 

أّنز أْد٘ فدخو َٜٛٗدا  د٬ًٜٛ، ٚاعتدلٖدا ْهتد١ زلاد١! ملداّا ٫ ٜضدتطٝع          

يٛ نإ ٖدذا املضدهل    .ايعغام إٔ ًٜخظٛا نِ املٛت قزٜش ٚايٛجع ممهٔ؟ ..

بدد٘، ٫ْطفدد ت ؽددٝخات٘ ٫ٚصددذلاط، ٚ٭راط... يعددٌ أٖددٌ ابددٞ    يُددٌ ايضددِ يف جٝ

ٜزقبْٛ٘ َثًٞ َٔ خًف ايٓٛافذ، ٚكٛتٕٛ َع٘... ٜتٛجعٕٛ َع٘... نًُدا َدات حدٞ    

 أَاّ أعٝٓٓا َتٓا َع٘ مجٝعًا... 
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ٞح إٔ أفعًد٘        َٓذ َات ٜٛصف ٚفهز٠ ا٫ْتخار تزاٚدْدٞ.. حضدًٓا.. ندٌ َدا عًد

َٔ ايزؽدٝف إ  ايزؽدٝف اٯخدز.. صد َٛت     اٯٕ ٖٛ إٔ أقطع ايغارن أَاّ  ٝت، 

َٛتًا جماْٝدًا َقدًُْٛا، ٚصتضدتكز يف رأصدٞ عغدزات ايكدذا٥ف.. ند ٕ ايزؽدٝف         

املكا ٌ ؽار رؽدٝف ايعدا  اٯخدز، ٚإصدفًت ايغدارن ؽدار ْٗدز املدٛت ايزَدادٟ...          

ْٗز اي٬عٛد٠.. فًُاّا ٫ أقطع اخلطٛات ايباقٝد١ إيٝد٘  هدٌ ٖدد٤ٚ ٚدٚمندا تدزدد،       

ٛت َع ٖذا ايزجٌ ايذٟ   أر ي٘ ٚجًٗا َٔ قبٌ؟ صدتهٕٛ رحًد١ املدٛت    ٚملاّا ٫ أَ

أقٌ غز ١ عًد٢ ا٭قدٌ... رحًتد٘ ٚرحًدت.. ص فدُ٘ إ  ؽددرٟ ٚصد قٍٛ يد٘: ج٦دت          

إيٝو ٜا ٜٛصف ف دذْٞ. يف بظد١ ا٫حتقدار ٜؾدرل أٟ رجدٌ حبدٝل َدا داّ كثدٌ         

كدط.  يٞ رجاٍ ايعا  أمجع، نٝٛصف! يضت جداد٠، فهدز٠ ا٫ْتخدار تزاٚدْدٞ ف    

 أتعاٌَ َعٗا  ذلف غرل جاد، أعذلف. 

٫، ئ أقطع ايغارن. ئ أّٖش إ  ايزؽدٝف اٯخدز، أرٜدد إٔ أعدٝػ.. جيدش      

إٔ أجنٛ َٔ ٖذا اجلخِٝ.. ٚ عدٖا ص عٝد ايٓظز فُٝا إّا ناْت ايكٓبًد١ ايٝدٜٚد١   

أندل َٔ احملدل٠، ٚايزؽاؽ١ أندل َٔ ايكًِ أّ ٫... ٚٚجدتين أي   عٝين عٔ 

قدددِّر إَهاْٝدد١ اشلددزب  ٗددا... ٚنددإ ايشجدداج املهضددز ٜاطٝٗددا! ٚيعددٌ     صددٝارتٞ ٚأ

 ؽٛت احتقار ايضٝار٠ ايذٟ َٮ ابٞ  شعٝل  ٛق٘ نإ ؽٛت احتقارٖا. 

*** 

  71كابىس 

 

 .. إٔ أٖزب َٔ ٖذا اجلخِٝ... 

َددا دَددت يضددت َكاتًدد١ )حتدد٢ إعددعار آخددز(، ٫ٚ أعددزف نٝفٝدد١ اصددتعُاٍ         

ٛافذ ٚيٝط ًَاً  ّرٜ ًا، َٚا داَت صدٝارتٞ عادٜد١   ايض٬ط، َٚا داّ  ٝت ٦ًًَٝا  ايٓ

ٞ  فاٚي١ اخلزٚج َٔ صاح١ ابزب ٖذٙ حٝح١ً..   ٚيٝضت َؾّفخ١، فعً

 اشلاتف. 

إْ٘ ايعدِ فد٪اد، قداٍ إْٗدِ قًكدٕٛ فكدد اصدتٝكظٛا ٚ  جيددْٚٞ،  ًبدٛا َدين           

        ِ  اشلبٛس ٚتٓاٍٚ  عاّ ايادا٤ َعٗدِ. ملداّا اصدتعُاٍ ايتًفدٕٛ  دل  ٝدتِٗ ٚ دٝت ٚصدً

قؾرل ٜفؾٌ  ٝٓٓا؟ نٓت أعزف إٔ ّيدو ٜعدين  بضدا ١ إٔ أحددًا  ٝدِٓٗ ٫ جيدز٩       

ع٢ً ايؾعٛد يبٝت املعز ا جددًا يًزؽداـ، ٫ٚ ٜزٜددٕٚ إٔ أَدٛت ندٞ ٫ تفدٛط       
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را٥خ١ جثت، تهفٝٓا اجلثتإ املزَٝتإ يف عدزا ايغدارن،   جيدز٩ أحدد عًد٢      

حد١ أَداّ اجلثد١ ا٭ٚ     ا٫قذلاب َُٓٗا حت٢ اٯٕ، ٚحت٢ ايكطد١ ايدت جًضدت ايبار   

 ن منا تٓد ٗا، ٖز ت ايّٝٛ َٔ را٥ختٗا!... 

ْشيددت إيددِٝٗ، أَددل يف حايدد١ ٖٝدداج فددد ايددذ اب، نددإ دا٥ُددًا عددا ًا َطٝعددًا   

َٚثددا٫ً ي٬ ددٔ ايبددار، ٚيددذا  دددا يددٞ ٖٝاجدد٘ فددد ايددذ اب َقدد  ًُا ن ْدد٘ تفزٜددل        

 يزفق٘ ايداخًٞ أٚ ن ْ٘ ايتٛنٝد ايٛحٝد يٛجٛدٙ... 

ايددذ اب ايددذٟ  دددا يددٞ نددبرلًا َٚفذلصددًا... قتددٌ حتدد٢ اٯٕ   نددإ ٜكفددش خًددف 

مخط ّ ا ات َٚا ساٍ ٜكفش داخدٌ ايبٝدت ايدذٟ تٗدشُّٙ ا٫ْفادارات ٖٚدٛ ٜطاردٖدا..        

ناْت ع١ًُٝ قتٌ ايدذ اب ٫ َتٓاٖٝد١ فكدد ناْدت ايٓٛافدذ َفتٛحد١ )َدٔ اخلطدز         

ع إغ٬قٗا خٛفًا َدٔ ا٫ْفادارات ٚتطداٜز ايشجداج، ٖٚهدذا ندإ  ٛصدع٘ إٔ ٜتدا         

 َعزنت٘ ايدْٚهٝغٛت١ٝ إ  َا ٫ْٗا١ٜ...(. 

ٞح مبغددارنت٘ يف عددزب ايعددزم.        أَددا أْددا فكددد جًضددت ٚايعددِ فدد٪اد، أحلح عًدد

رفقدددت، قددداٍ: "صدددتٓدَل ْداَددد١ ايهضدددعٞ". اقتٓعدددت، ٚ  أصددد ي٘ حهاٜددد١       

ايهضددعٞ ٚإمنددا  دددأت أعددارن٘ عددزب ايعددزم، نٓددا ؽدداَتل ٚامجددل إ٫ َددٔ    

ٌ عداد يداٍٚ تدذنز ّيدو ايبٝدت ايغدعزٟ املٓضدٞ        تثا٩ ٘  ل حل ٚآخز..  عد قًٝ

ٚؽددار ٜهددز ر: "َٚددٔ ٜدددرى ايدددٖز... َٚددٔ ٜدددرى ايدددٖز"... ٚنايعدداد٠ )أدرندد٘(  

ِّ حز د٘ عًد٢ ايدذ اب...     ايّٓٛ ٚراط يف إغفا٠٤ عُٝك١... أَل َا ساٍ َضتازقًا يف ع

أعددعز  ٛحددد٠ ٫ حدددٚد شلددا تاُزْددٞ ممشٚجدد١   ؽددٛات ايكٓا ددٌ ايددت تتٗددد دْٞ يف   

ٌ بظدد١... قددز رت: جيددش إٔ أخددزج َددٔ ٖددذا اجلخددِٝ،  دد ٟ مثددٔ، يددٔ أقتددٌ        ندد

 ايقزٚر٠، ٖا ٖٛ أخٞ قد اصتطان ايٓاا٠.. نإ ٖٓايو صٝف عز ٞ عتٝل َعًل 

ع٢ً اجلدار نتعٜٛذ٠ خزاف١ٝ. محًتد٘، ٚعدٗزت٘ ٚفتخدت ايبداب. اخلدادّ ٜتد ًَين       

  ًٗع ٚيف عٝٓٝ٘ قزأت عبار٠: أْت مث١ً.. 

رلًا َدٔ )ايعدزم( يهدٓين يف تًدو ايًخظد١ نٓدت       ٚتذنزت أْدين عدز ت ندث   

 ٚانك١ َٔ أْين ؽاح١ٝ )نهٌ ايثًُل!(.. 

خزجددددت إ  ابدٜكدددد١ ٚؽددددٛت ايعددددِ فدددد٪اد ٬ٜحكددددين: "صددددتٓدَل ْداَدددد١    

ايهضعٞ"، ٚناْت ا٭ ١ٝٓ ايغاٖك١ حتٝط  ٓدا َدٔ ندٌ جاْدش "ٚاشلٛيٝدداٟ إٕ"      

ا٭صددا رل  ناددٍٛ خددزايف ٚأْددا أمحددٌ صددٝفٞ ايعز ددٞ ايعتٝددل يف ٚجٗدد٘.. تددذنزت 

ايعز ١ٝ ايكدك١، ٚيًٝت صٝفٞ َضخٛرًا أصتطٝع إٔ أعطز  ٘ ايفٓددم ْؾدفل،   

ٚتا عت تكدَٞ  ٛ  اب ابدٜك١ ٭خطٛ إ  ايزؽٝف فايغارن.. قزرت إٔ أجزب 
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صٝارتٞ يف ايبداٜد١، ٚإٕ حتزندت ٖز دت  ٗدا، ٚإٕ خدذيتين فًدٝط أَداَٞ صد٣ٛ         

ٞ ٫ أَل ٫ٚ اخلادّ...   يداٍٚ  ايضرل يف ايغارن عاٖز٠ صٝفٞ!...   خيزج ٚرا٥

أحد َٓعٞ. نٓت يف َز٢َ ايزؽاـ، ٚا٫قذلاب َين َااَز٠! ٚؽٛت ايعِ ف٪اد 

ٜزٕ يف أّْٞ "صتٓدَل ْدا١َ ايهضعٞ" ٚأقٗك٘  ؾٛت عاٍ ناملعتٖٛد١.. أمحدٌ   

 ايضٝف ايعز ٞ ايؾد٨ ٚأَغٞ  ٘  ٛ  اب ابدٜك١... 

ٕح ايكٓاـ ئ ٜكدتًين فدٛرًا. صدٝثرل     َٓظدزٟ فقدٛي٘ عًد٢ ا٭قدٌ، يكدد      قزرت أ

عاٖد أع اؽًا يًُٕٛ ايعًِ ا٭ ٝ  أٚ نٝط اخلبش أٚ  فد٬ً ٚقتًدِٗ مجٝعدًا،    

يهٓ٘   ٜغداٖد  عدد جمْٓٛدًا خيدزج عًٝد٘ عداٖزًا صدٝف٘! ندإ أًَدٞ يف ابٝدا٠           

َعًّكددًا  ددايزٚط )ايفهاٖٝدد١( يددد٣ ايكٓ دداـ! رغددِ ًٖعددٞ سلُددت را٥خدد١ عدددارل٠          

٥ف ايفارغ١ قد اصتكز حتتٗا... رغِ ًٖعدٞ فزحدت   ايٝازلل ٚنإ عدد َٔ ايكذا

)  ٕ ايغُط تًضعين( ٚناْت ٖذٙ أٍٚ َز ٠ أقف فٝٗا حتت ايضُا٤ ايشرقا٤ َٓذ 

  .أر ع١ أٜاّ.. أٚ أنثز؟ ..

ٚؽددًت إ  ايبدداب ابدٜدددٟ يًخدٜكدد١ دٕٚ إٔ تضددتكز يف رأصددٞ رؽاؽدد١،       

غدٛتٞ  ٝدد،   نإ ّيو يد ّات٘ اْتؾارًا نبرلًا. )ًًت عداٖز٠ صدٝفٞ ايدْٚهٝ  

فاٚيددد١ فدددتك  ددداب صدددٛر ابدٜكددد١  ايٝدددد ا٭خدددز٣.. فٛج٦دددت  ددد٘ َكفددد٬ً  ضًضددد١ً  

 حدٜد١ٜ!...  

ٞ  َدٔ ْاحٝد١ فٓددم "اشلٛيٝدداٟ إٕ" ايًعدل،       ٖٚٓا فكد  دأ ايزؽاـ ُٜٓٗز عً

ايتؾددكت  ددايعُٛد احتُددٞ  دد٘، ٚتٛقددف إ دد٬م ايٓددار.. ٚقددز رت ايعددٛد٠ إ  ايبٝددت      

٠ٛ ٚاحددد٠ حتدد٢ عدداد ٚاُْٗددز ايزؽدداـ.  ٱحقددار املفتدداط.. ٚ  أنددد أخطددٛ خطدد 

ٚعدددت إ  َددٛقعٞ َددٔ ايعُددٛد..  عددد دقددا٥ل أحضضددتٗا عُددزًا عدداٚدت ايهددز٠،      

ٚنإ ايزؽاـ ٜتطاٜز عٔ ا٭را يف ا٫باٖات نًٗا.. ٚفُٗت ايًعب١.. قٓ اـ 

"اشلٛيٝداٟ إٕ" ٜزٜد إٔ ٜتضد٢ًّ، ٖٚدا أْدا اٯٕ صدا١ٓٝ ايعُدٛد ٚايبداب املكفدٌ.. أٜد١         

خلارج أٚ إ  ايدداخٌ عكا ٗدا املدٛت.. ناْدت ايغدُط حتدد م  دٞ        خط٠ٛ َين إ  ا

عدل ايضُا٤ ايشرقا٤، ٚ دا يٞ ا٭َز َقخهًا.. ٖا أْا صا١ٓٝ، دٚمنا جددرإ ٫ٚ  

قٝد.. صا١ٓٝ ٖذٙ ايضدُا٤ ايغاصدع١ ٚايقد٤ٛ ٚا٭عداار ٚايدذلاب... ٫ أحدد قٝددْٞ        

ل  د٬ قٝدد...   إ  ايعُٛد يهٓين ًَتؾك١  ٘.. ٚععزت  دذٍ ٫ حددٚد يد٘.. ٍّ صدا    

صال غزف١ ٫ َز١ٝ٥ ازلٗا اخلٛف. عفاف١ اجلدرإ حت٢ ٫ تز٣، ت تٝو عدلٖدا  

أعع١ ايغُط ٚسرقد١ ايضدُا٤ ٚرٜداط اخلزٜدف، ٚيهدٔ  عُٗدا نًدٗا قدد تبدد ٍ...          

ؽددار يدد٘  عددِ ايددذٍ...  عددِ ايضددإٛ عددّفاف١ اجلدددرإ، ٫َز٥ٝدد١ ايكٝددٛد: أ غددع       

 ايضإٛ! 
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 ٌ ٞح إٔ أْتظددز    ٚٚعٝددت حكٝكدد١ َزٚعدد١: إّا   أقتدد حٝدد  أْددا، فضددٝهٕٛ عًدد

غزٚب ايغُط حت٢ أصتطٝع ايتضًٌّ إ   ٝت مب َٔ َٔ ايكٓاؽل. ٚٚعٝدت ندِ   

أْا مث١ً، َٚقخه١.. ٚغضًت ايضدٝف ايعز دٞ  ددَٛعٞ ٚقدد أيؾدكت رأصدٞ إ        

حدددِّٙ غددرل ابدداد ٚأْددا أ هددٞ نُددٔ ٜبهددٞ عًدد٢ ؽدددر ٚايدددٙ ايعاددٛس املغددًٍٛ..   

  أعزف َا حها١ٜ ْدَ٘... ْٚدَت )ْدا١َ ايهضعٞ( ايذٟ ٫

  أصتطع ا٫ْتظار حت٢ حًٍٛ ايظ٬ّ. ؽزت َتدٛتز٠ َٚتقداٜك١ َٚفذلصد١...    

ٚرنقت  اباٙ ايبٝت ن ٟ حٝٛإ يف اياا ١ غًبت٘ غزٜشت٘ ع٢ً حهُت٘، ٚ  

 تُٓٗز حت٢ رؽاؽ١ ٚاحد٠!... 

يعددٌ ايكٓ دداـ قددزر عدددّ قتًددٞ ايٝددّٛ، يٝتددا ع ايًعددش  ددٞ َٚعددٞ يف ا٭صددا ٝع        

١!.. حل  ًات  اب ايعِ ف٪اد نٓت قد ؽخٛت متاًَا َٔ آنار َا عز ت.   ايتايٝ

أقدددٌ عددد٦ًٝا ٚإمندددا تا عدددت ايؾدددعٛد إ   دددٝت... ٚاقضدددُت أ٫ أّٚم اخلُدددز ناْٝددد١،  

 ٚنٓت أعزف أْين ص حٓ   ٛعدٟ يف ايّٝٛ ايتايٞ... 

***  

  72كابىس 

 

ؽدٛتٞ  أدٚر يف ايبٝت نُا ٜدٚر حٝٛإ صكط يف فدا ممٝدت، أ٥دٔ، ٚأزلدع     

كتددشج َددع أْددل خمًٛقددات  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١... نًٓددا يف ايفددا، ٚؽدداحش       

 ايددددنإ يف َهدددإ أَدددل.. ٚيعًددد٘ يف ٖدددذٙ ايًخظددد١ ٜزقبٓدددا َدددٔ  عٝدددد مبٓظدددارٙ  

 املهدل. 

اشلاتف، ؽدٛت املدذٜع عدزٜف، أصدتكبً٘  ًٗفد١، ٜكدٍٛ يدٞ إْد٘ أخددل َزندش           

 زفكد١ آٍ جٓدب٬س ايدذٜٔ    ا٫رتباس  ٛفدعٞ )ايعضدهزٟ(، ٚصدٝتِ إْكداّٟ ايًًٝد١      

ٜبعددد  ٝددتِٗ عددٔ  ٝتٓددا حددٛايٞ َدد٦ت َددذل ) عٝدددًا عددٔ "اشلٛيٝددداٟ إٕ" ٚيهٓدد٘ يف        

َٓعطدددف ايطزٜدددل، أٟ إٔ رؽددداـ قٓاؽددد١ "اشلٛيٝدددداٟ إٕ" ٫ ٜطددداشلِ.. ٚصدددت تٞ   

َؾدفخ١، حتًُدين ٚإٜدداِٖ، ٚأصدز٠ حضددل عدكٝل املدذٜع عددزٜف ايدذٟ ٜكطددٔ يف       

 دنتٛر إدرٜط(. ايبٓا٤ املكا ٌ ٯٍ جٓب٬س...  ٓا٤ اي

َت٢؟  عد ايازٚب... صٝتؾٌ  ٞ نا١ْٝ. أعطٝت٘ رقِ ٖاتف ايعِ ف٪اد ٚقًت يد٘  

 إْين ص نٕٛ  اْتظارِٖ ٖٓاى يف ايطا ل ا٭ٍٚ... 
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إْ٘ ا٭ٌَ.. ٜدلعِ فا ٠ ٚصدط اجلًٝدد نٓبتد١ خقدزا٤ تغدل در ٗدا يف ايكًدش        

بكا٥ددش  ايبغددزٟ َُٗددا تددزانِ ابددشٕ... ْددبٗين إ  إٔ داخددٌ املؾددّفخ١ ٫ ٜتضددع 

 ٚغرلٖا، ْٚبٗت٘ إ  أْين ص خزج إيٝٗا نايذاٖش إ  ابج.. ًَتّفًا  هٓف٘!... 

*** 

  73كابىس 

 

ٞ  ٫ ٜزٜد إٔ ٜزن  عدل نزات٘ ا٭نرل١ٜ.   ا٫ْتظار... ايزٌَ ا٭سرم ايفق

ا٫ْتظددار.. حكددٌ َددٔ ايضدداعات َهضددٛر٠ ايعكددارب... أْظددز إ  صدداع١ ٜدددٟ     

فت جثتُٗا... ٖٓايو داخٌ ايضداع١ أرقداّ، جمدزد    ف جد إٔ عكز ٝٗا قد َاتا ٚاخت

 أرقاّ، ٚيهٔ ٫ عكارب... 

 ا٫ْتظار... 

قًش َطا ٞ َعًدل يف ايفدزال، ٜدشداد نكد٬ً ٚا ددارًا  دٛ ا٭صدفٌ َدع ندٌ          

 بظ١..  

 ا٫ْتظار... 

 حكٌ َٔ ا٭يااّ أ ًكٛى فٝ٘ َز ٛ ًا إ  حؾإ ٜزن  ع٢ً غرل ٖد٣.. 

ايٓب ، فٛج٦دت  د٘ ٜكدٍٛ يدٞ  كدزف: "صدتٓدَل        عدت إ  ايعِ ف٪اد أسف إيٝ٘

 ْدا١َ ايهضعٞ"... 

ٚ  أص ي٘ َٔ ٖٛ ايهضعٞ املغ٪ّٚ ٚملاّا ْدّ َٚداّا فعدٌ أٚ   ٜفعدٌ، ٚ     

ياٍٚ ٖٛ إٔ ٜغزط يٞ حها١ٜ ايهضعٞ ٖذا ٚإمنا )دٌ ٜدزدد: صدتٓدَل ْداَد١     

 ايهضعٞ.. 

طزٜكدد١ َددا أَددا أَددل فكددد ٫ط يف عٝٓٝدد٘ )ددٌ حضددد... يضددد حددزٜت، ف ْددا   

)عدداب( حددز يف أصددزتٞ، ٖٚددٛ رغددِ ّنٛرتدد٘ ًٜعددش يف حٝددا٠ ٚايدددٙ دٚر )ا٭ْثدد٢(     

ايغدددزق١ٝ يف  ٝدددت رجعدددٞ... ندددٌ ايزجددداٍ يف ا،تُعدددات ايعغدددا٥ز١ٜ ًٜعبدددٕٛ دٚر  

 )ا٭ْث٢ ايغزق١ٝ( يف حٝا٠ ٚايدِٖ ٫ٚ ٜدرٕٚ!... 

نٓددت أعددزف أْدد٘ ٜتُٓدد٢ اشلددزب َثًددٞ. يهٓدد٘ َقددطز يتددبين َٛقددف ٚايدددٙ، 

زر املٛت َع حتف٘ ٚأٚزلت٘ ٚأحاار  ٝت٘.. أّ تزاٙ ٖٛ أٜقدًا ٜفقدٌ املدٛت    ٚٚايدٙ ق



131 

َع إرن٘ املٛعٛد َٔ حتف ٚرٜاؼ ف ١ُ ٚأٚإ ّٖبٝد١؟ تدزاِٖ غضدًٛا دَاغد٘ حتد٢      

 َٔ حش ابٝا٠، ٚؽارت ابٝا٠ يدٜ٘ َزادف١ يًُُتًهات؟

*** 

  74كابىس 

 

ٜكددٍٛ  اشلدداتف، ايٓكٝددش فتخددٞ يدددنين أعطدداٙ رقددِ ٖدداتفٞ املددذٜع عددزٜف،    

 امل٬ي١ املؾّفخ١ قاد١َ خ٬ٍ دقا٥ل. 

أرٖف ايضُع، ٖاتف آخز، إْ٘ حضدل عدكٝل املدذٜع عدزٜف، ٜضد يين ندِ       

عددْا؟ أقٍٛ ي٘: ع ؿ ٚاحد )نٓا انٓل أْدا ٜٚٛصدف، يهدٔ ٜٛصدف ٫ يتداج      

  .إ  احت٬ٍ َهإ يف املؾفخ١، ٭ْ٘ يتًين أْا( ..

ل َفتدداط  دداب ابدٜكدد١   ٖددذٙ املددز٠ ٫ أنددزر غًطدد١ ايظٗددز، أ ًددش َددٔ أَدد     

َ زًا  ايفزْضد١ٝ ندِ ٜزفدا. أتفدل َدع أَددل             ٭محًد٘ َعدٞ، أَدل ٜعدارا قًد٬ًٝ َتدذ

ع٢ً إٔ أتزند٘ يف ايكفدٌ. )ٖدذا إّا   ٜكدتًين قٓداـ "اشلٛيٝدداٟ إٕ" ٚأْدا أجتداس         

  .ابدٜك١ َهضٛف١ املُز  ل املدخٌ ٚ اب ايبٝت( ..

 ا٫ْتظار... 

عٗددا تٗدددر َددٔ  عٝددد.. َددٔ  عٝددد... تددشداد   ٚأخددرلًا أزلددع ؽددٛت َؾددّفخ١.. أزل 

ٛ ًا ٖٚٞ تغلُّ اجلًٝد ٚيزج رأصدٗا.. أخدزج إ  ايًٝدٌ،     ايٓبت١ اخلقزا٤ يف قًل من

ٚا،ٗددٍٛ، ٫ْتظددارِٖ أَدداّ ايبدداب نُددا اتفكٓددا... أزلددع ؽددٛت املؾددّفخ١ رغددِ      

ايطًكدددات املتكطعددد١، يهٓددد٘ ؽدددٛت نا دددت ايعًدددٛ، ٫ خيفدددت ٫ٚ ٜزتفدددع. ن مندددا   

فدد١ يف َهاْٗددا.. َدداّا حدددا؟ أرصددٌ  بؾددزٟ يف ايظدد٬ّ فدد٬ أر٣      املؾددّفخ١ ٚاق

ع٦ًٝا، ٚأقزر أْٗا رمبا ناْت َتٛقف١ ٱؽعاد آٍ جٓب٬س ٚجرلاْٗدِ قبدٌ ا،د٤ٞ    

 إيٞ... 

ٚيهٔ ّيو غرل ممهٔ...  ٝت ٜكع يف َزنش اخلطز، يف َٓتؾف ايطزٜل 

َدٔ تعدزٜ  حٝدا٠    متاًَا  ل املتكاتًل، ٚاملٓطكٞ ٖدٛ فاٚيد١ إحقدارٟ أ٫ًٚ  دد٫ً     

 ايباقل ملشٜد َٔ اخلطز... 

ٖهددذا نٓددت أفهددز ٚأْددا أْؾددت، ٚأحدداٍٚ إٔ أيٝددٌ َددا ٜدددٚر، ٚأسداد        

 ايتؾاقًا  ايعُٛد ايذٟ أحتُٞ  ٘... 



132 

ٚفادد ٠ اْفتخددت أ ددٛاب اجلخددِٝ دفعدد١ ٚاحددد٠. زلعددت اْفاددارات َزٚعدد١،        

 د٘،  ٚمتشقت ايٓبت١ اخلقزا٤ يف ؽدرٟ.. ٚجددتين أيتؾدل  دايعُٛد ايدذٟ أحتُدٞ      

نت١ً َٔ ايٝ ظ، َثٌ ٚحٝد يف جشٜز٠ ٚقد خًفت٘ آخز صف١ٓٝ جندا٠.. ٚايزؽداـ   

ًٜف ين نايشٚ ع١.. ٚا٫ْفاارات تشيدشيين.. ٚايًٝدٌ َظًدِ َٚدٛحػ نُدا   ٜهدٔ       

أ دًا.. ٚأْا َذعٛر٠ ٚٚحٝد٠ َٚٗاٛر٠ ٚعاجش٠ حت٢ عٔ ايؾزا .. نإ فُٞ ٦ًَٝدًا  

  ايزَاد ٚايدّ ٚايبارٚد.. ٚايدَع. 

ايظدد٬ّ داَضددًا.. نددإ ٖٓايددو عدد٤ٞ يددذلم عٓددد املٓعطددف امل٬ؽددل    ٜعددد 

َدذل َدين... ٚنٓدت أصدتطٝع إٔ أر٣ ٖٚدج ايٓدار        222يكؾز آٍ جٓب٬س عًد٢  عدد   

ٞح را٥خ١ اشلغدِٝ ٚمتضدك    َٓعهضًا ع٢ً ايزؽٝف املكا ٌ.. ٚناْت ايزٜك حتٌُ إي

 ٚجٗٞ  اشلباب ا٭صٛد. 

   ٚ ب ا٭ًٖٝد١ ايدت قزأتٗدا يف    ٚقفشت إ  رأصٞ دفع١ ٚاحد٠ مجٝدع ؽدٛر ابدز

ايهتش.. ٚتذنزت َغٗد ابزٜل يف رٚا١ٜ )ّٖش َع ايدزٜك(.. ٚٚجددتين أصدكط    

ع٢ً ا٭را عب٘ رانع١... ٚٚجدتين أؽًٞ ٱي٘ ٖذا ايهٕٛ ايغاصع... ٚٚجدتين 

حز٠ يف إٔ أْادٜ٘ َٔ ٖذا ايكفز احملذلم، ٫  ايقزٚر٠ َٔ ٦َذْد١ جداَع أٚ صداح١    

 نٓٝض١... 

دا ٖدذا نًد٘ ،دزد عداار  دل ايدذٜٔ ٜفقدًٕٛ َٓاداتد٘         ٌٖ كهدٔ إٔ يد  

 عدل ٦َذ١ْ أٚ نٓٝض١؟. 

 ...٫... ٫... ٫ 

ٖذا قٓان يًغاار ابكٝكٞ... ملداّا ٫ ٜٛاجٗدٕٛ ابكٝكد١ نُدا ٖدٞ  دد٫ً َدٔ        

ملاّا ٫ ٜعذلفٕٛ   ٕ ايغاار يٝط عًد٢ اَدت٬ى    .اتٗاّ فُد ٚعٝض٢  ايغاار؟ ..

عًدد٢ اَدت٬ى ْا خدد١ صدخاب يف ا٭را تعًددٛ    قؾدز َددٔ صدخاب يف ايضددُا٤ ٚإمندا   

 حت٢ ايضُا٤!. 

***  
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  75كابىس 

 

يدصٞ، أدرنت أْ٘ ٫ جنا٠ يٞ، ايًًٝد١ عًد٢ ا٭قدٌ، ٚإٕ عد٦ًٝا َزٚعدًا قدد       

حدا... ٚعدت إ   ٝت ايعِ ف٪اد ؽاَت١.   ٜض يين أحدد عد٦ًٝا، يهدٔ ْظدزات     

أ  أقدٌ يدو؟ أَدا     ايعِ ف٪اد ناْت تؾز   ٞ: ٖدا أْدت ْادَد١ ْداَد١ ايهضدعٞ،     

أَل فزَكين  ٓظز٠ ١٦ًَٝ  ايغُات١. ٚايذت َكعدًا قزب ايتًفشٜدٕٛ حٝد  ندإ    

ٚا ٓدد٘ ٜتا عددإ  زْاجمددًا َددا ٚرَٝددت جبضدددٟ املٓٗددو... عبثددًا أتددا ع ايدلْدداَج.. عبثددًا    

أرنش ْظزاتٞ ع٢ً ايغاعد١، ٫ أر٣ داخًدٗا إ٫ ٚقفدت أَداّ ايبداب، ٚا٫ْتظدار،       

اب اجلخددِٝ ايددت اْفتخددت، ٚا٫ْفاددارات، ٚابزٜددل،  ٚؽددٛت املؾددّفخ١، نددِ أ ددٛ

 ٚؽٛت املؾّفخ١ ايذٟ اختف٢... 

ْغز٠ ا٭خبار، املذٜع ٜتخددا ٚايؾدٛر٠ تتقدك يعدٝين. يكدد ٚؽدًت املؾدفخ١        

ٚ  أنٔ ٚا١ُٖ حل زلعتٗا، ٚيهٔ ايكذا٥ف ايت أ ًكت عًٝٗدا أعدعًت ايٓدار    

 فٝٗا، ٚيف فط١ ايبٓشٜٔ ا،اٚر٠: فط١ جٓب٬س.. 

صتضدددًُت ملؾدددٝد٠ ايف٦دددزإ املغدددتع١ً ايدددت أتكًدددش يف فهٗدددا َٓدددذ أٜددداّ      ٚا

ناصتضدد٬ّ خمًٛقددات دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١... ٚتضددا٤يت: تددز٣ نددِ       

صٝضتازم َين ا٭َز حت٢ أؽرل َثًٗا... َت٢ أؽرل َثًٗا؟ َتد٢ ٜفدتك أَداَٞ  داب     

ت٢ ٜضدهٔ  ابز١ٜ ف٬ أخزج؟ َت٢ ٜؾرل ايذٍ ٚاجلنب  بٝع١ نا١ْٝ يف أعُاقٞ؟ َ

ايٝ ظ صٗٛيٞ ٚحكٛيٞ ف٬ تٓبت يف قخطٗا ْبت١ ا٭ٌَ اخلقزا٤؟ ٌٖ كهدٔ إٔ  

يدا ّيو يدٞ؟ َتد٢ تددجٓين ابدزب ا٭ًٖٝد١؟ ٚأٖدٌ  درلٚت، أ  تددجِٓٗ ٖدذٙ          

ابددزب ايغزصدد١ أّ ايعهددط؟ أيضددٓا مجٝعددًا يف ايدددرب إ  ايتدددجل، ايددبع         

 .أّ  عقدٓا فكدط؟ ..   أنثز َٔ اٯخزٜٔ، ٚيهٓٓا مجٝعًا منغٞ يف ايدرب ْفضدٗا 

ٚيهٔ، أيضٓا مجٝعدًا َٓدذ أعدٛاّ َثدٌ نا٥ٓدات دندإ ابٝٛاْدات ٚندٌ َدا يف          

ا٭َز ٖٛ أْٓا نٓا ْتِٖٛ أْٓا أحزار ،زد أْٓا قدادرٕٚ عًد٢ ايتخدزى اجلادزايف؟     

َٚدداّا عددٔ ايتخددزى ايتددارخيٞ؟ ٚإّا ناْددت حزٜدد١ ابٝددٛإ تتٛقددف عًدد٢ ابزٜدد١    

زافٝد١ ٚتارخيٝد١ يف إٓ ٚاحدد؟ إ  أٟ َدد٣     اجلازاف١ٝ، أيٝضت حزٜد١ اٱْضدإ جا  

  .عارنٓا يف ؽٓع َؾرلْا َٚؾرل اٯخزٜٔ؟ ..
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ناْت ٖذٙ اشلٛاجط تٓتا ين، ٚمبزار٠ أتضا٤ٍ: تز٣ نِ بز د١ فاعد١ً َدٔ    

ٖددذا ايٓددٛن صدد َز  ٗددا قبددٌ إٔ أصتضددًِ يًٝدد ظ ٚأرفدد  أٜدد١ فاٚيدد١ ٱْكدداّٟ أٚ       

ٚحدٙ؟ ٌٖ كهٔ تددجٝين أْدا    أصتضًِ يٓدا٤ ايثٛر٠ حت٢ عدل ايعٓف ٫ عدل ايكًِ

ايفزظ ايدل١ٜ املفذلص١، أْا غاز١ٜ ابز١ٜ ٚايكز٣ ٚاجلباٍ ٚايفاز... ٖدٌ كهدٔ   

 يكٓاـ "اشلٛيٝداٟ إٕ" إٔ ٜفًك يف تدجٝين؟ 

*** 

 76كابىس 

 

أْتظددز عدد رل ايعددِ فدد٪اد نددٞ أسٚر رفددام املؾددرل: جرلاْددٞ يف دنددإ  ددا٥ع      

 ابٝٛاْات ا٭يٝف١... 

أَاَد٘ فٗدٛ ٚأَدل ٚاخلدادّ صدٝعتكدٕٚ  عدد )خق دات(           أجز٩ ع٢ً اخلزٚج

ٖذا ايٓٗار أْين جٓٓت ) ا٭حز٣ صٝهتغدفٕٛ ّيدو!( ٚصدٛف ٜكٝددْٚين  اببداٍ      

 هٌ راح١ فُرل َعتكدٜٔ أِْٗ  ذيو ٜضدٕٚ خد١َ يٞ ٚ٭صدزتٞ!... ٚيدافظٕٛ   

 ع٢ً حٝاتٞ... 

 أخرلًا، غزم اجلُٝع يف ايّٓٛ. 

ضدد٘ ايددذٟ َاتددت فٝدد٘ سٚجدد١ ؽدداحش  أْشيددل َددٔ فزاعددٞ ايبددا٥ط، ايفددزاؼ ْف

 ايدار..  ل ّراعٞ!... 

ٖا أْا نا١ْٝ أَاّ ْافدذ٠ امل دشٕ... إْٗدا يف َٛفدعٗا حٝد  تزنتٗدا ايبارحد١...        

أحاٍٚ اْتشاعٗا ف جد ؽعٛ ١ يف ّيو... أبظ أْٗا َثبت١  إحهاّ. إّٕ ٖٓاى َٔ 

٫ جددا٤  عدددٟ ٚأعدداد تثبٝتٗددا.. أفددز ٗا فددز ات أجٗددد يف إٔ تهددٕٛ خافتدد١ نددٞ  

تٛقظ أحدًا... ٚحل ٜتعا  إ ٬م ايزؽاـ أفزب  اباز  غد٠ َٓتٗش٠ فزؽد١  

 ايقٛفا٤ ايت ؽارت َ يٛف١... 

اْفؾًت ايغبه١ ّات ايغدبو املعددْٞ عدٔ إ ارٖدا... ٚتدديٝت إ  ايدداخٌ،       

  .ٚقفشت نُا يف اي١ًًٝ ايضا ك١، ٚأْا أتضا٤ٍ  ًٗف١ ٚحزق١.. تز٣ ٌٖ ٖز ٛا؟ ..

ٚا ددددٛاب أقفاؽددددِٗ َفتٛحدددد١ يًخزٜدددد١ ٚايفقددددا٤     يكددددد تددددزنتِٗ ايبارحدددد١  

ٚايهٛانش، ٚنضزت شلِ ْافدذ٠ امل دشٕ، فٗدٌ ٖز دٛا؟... ؽدخٝك أْدين نٓدت        
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أزلددع أؽددٛاتِٗ  ددٛاٍ ايٓٗددار، ٚيهددٔ رمبددا ناْددت ٖددذٙ أؽددٛات  كٝدد١ صددهإ   

 ابٞ ايضآا٤. 

ناْت قفشتٞ اي١ًًٝ َ٪مل١... رمبا نٓت أعدد افدطزا ًا َدٔ ايبارحد١ ٚأصد ت      

يٓافذ٠ يف ايظ٬ّ... ععزت     َتٛصط ايغدد٠ يف قددَٞ ايُٝٓد٢،    تكدٜز ارتفان ا

 فاًضت ع٢ً ا٭را رٜثُا ت يف عٝٓاٟ ايظ١ًُ ٚأر٣ فتٜٛات ايدنإ... 

ٚيهٔ أؽٛاتِٗ أفُٗتين نٌ عد٤ٞ... ٚيعدٌ ؽدٛت صدكطت أٜكدظ ايٓدا٥ُل       

َددِٓٗ.. عددادت ؽددزخاتِٗ املزتاعدد١، ايبا٥ضدد١، ايذيًٝدد١ ايغددان١ٝ تتعددا ... تًّفددين     

غؾددإ أعدداار َضددخٛر٠... أعددعز أْددين صددكطت داخددٌ ٚرد٠ ٚحغدد١ٝ ْؾددف       ن 

حٝٛا١ْٝ ٖٚا ٖٞ قد أْغبت أعٛانٗا يف عزاٜٝين يتُتؿ دَا٥ٞ، فكد عداٖدت  

يف ايٓددٛر ايكددادّ َدددٔ ايغددارن ا٭قفدداٍ ٚقدددد أعٝددد إغ٬قٗددا... تدددز٣ ٖددٌ أغًكتٗدددا        

أٚ  ابٝٛاْات  ٓفضٗا؟ ٖذا  بعًا غرل َٓطكٞ. املٓطكٞ ٖدٛ إٔ ؽداحش ايددنإ،   

َٔ ٜٓٛب عٓ٘ قد جا٤ نايعاد٠ ٜتفكدٖا ٜٚطعُٗا يكُتٗا ايذيًٝد١ )ندٞ ٫ متدٛت    

ٚخيضز ؽفك١  ٝعٗا( ٚعاٖد أ ٛاب أقفاؽدٗا َفتٛحد١ ٚايٓافدذ٠ خمًٛعد١.. ف عداد      

إقفاٍ ا٭ ٛاب، ٚأحهِ صد ايٓافذ٠.. ٚيعً٘ أٜقًا )دٔ صدارقًا قدد حداٍٚ صدزقتٗا      

َفاج١٦ أٚ َكدّ صارم آخز  ٚفغٌ يف آخز بظ١ يضبش َا.. ناخلٛف َٔ قذٜف١

يٌُ ص٬حًا أنثز تطٛرًا.. نإ ٖذا ٖدٛ ايتفضدرل ايٛحٝدد املٓطكدٞ.. َٚدع ّيدو       

  أنددٔ قاْعدد١  دد٘. يٝ ًددتِٗ  عدددَا غددادرت ايدددنإ ايبارحدد١، ٚايبباددا٤ خيطددش   

ٜٚكٍٛ شلِ إٔ دد أٟ عًُٞ أْا دد فِٝٗ َٗامجًا عٌُ )ايازٜش( ايت زٜل ايذٟ قاّ  ٘ 

أَددز حٝددٟٛ ٭جددٌ تعاٜغددِٗ ٚصدد٬َتِٗ ٚراحدد١  دداشلِ ٚرفدد٢   ددزدٟ َددٔ ايدددنإ 

ؽاحش ايدنإ عٓ٘ ٚرف٢ ايش ا٥ٔ... ٚيًٝت ايبع  ٜٗتف  ضكٛس )ايازٜدش(،  

أٟ  ضكٛ ٞ، نِ خيزجٕٛ َٔ أقفاؽدِٗ إ  ايٓافدذ٠ َضتبضدًل ٱعداد٠ إغ٬قٗدا      

يف ٚجٗٞ، نٞ ٫ تتضًٌ إيدِٝٗ أفهدارٟ )اشلداَد١( ٚأعُدايٞ )ايت زٜبٝد١( ٚ عدد       

 عٛد نٌ َِٓٗ إ  قفؾ٘ يٝاًك٘ خًف٘!... ّيو ٜ

أدٚر  ل ا٭قفاـ َذٖٛي١...   ٜٗزب أحد...  ٌ إٕ ْظزات امل ًٛقات تدٛحٞ  

يٞ   ْٗا قد ْضٝت نٌ ع٤ٞ عٔ بز ١ ايبارح١... يكد عادت إ  أْٝٓٗدا املٛجدع،   

ن ْٗا تزغش يف جمزد ايغه٣ٛ يهٓٗا يٝضت ع٢ً اصتعداد يًثٛر٠...   ٜكتًدٛا  

ش٠ ا٭  ٚإمنا غزٜش٠ ايتبدٌٜ... إْٗا غافب١، يهٓٗدا ْضدٝت ايطزٜدل إ     فٝٗا غزٜ

 اياا ات... 
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ٚٚجدتين أرن  َٔ جدٜد  ل ا٭قفاـ.. ٖذٙ املز٠   أنتف  فتك أ ٛاب 

ا٭قفدداـ،  ددٌ ٚ ددزدت ابٝٛاْددات َٓٗددا... أخزجتٗددا  ددايك٠ٛ... نددإ ٚافددخًا إٔ     

   ٕ ايبد٪ظ املغددذلى ٖددٛ   ايكدط يددٔ ٜ ندٌ ايفدد ر، ٚإٕ ايهًددش يدٔ ٜعدد  ايكددط، ٚأ

ايكاصِ ا٭صاصٞ يضًٛنِٗ...   ٜعٛدٚا أراْش ٚقططًا ٚعؾدافرل ٚن٬ دًا ٚإمندا    

جمزد ْٛن ٚاحد حٝٛاْٞ أنٌ ٬َف٘ ايذٍ ٚاشلٛإ... تزنتِ خدارج أقفاؽدِٗ،   

ٚتضًكت ايٓافذ٠ ٚجًضت إ  جاْبٗا يف )٬ّ ابدٜك١ أتًؾؿ... َاّا كهٔ إٔ 

  .ٜفعًٛا؟ ..

ايدت ٫ ٜؾددر عٓٗدا ؽدٛت، أًّٖدين إٔ ندٌ حٝدٛإ         ٚنُا يف ايهدٛا ٝط 

عدداد إ  قفؾدد٘  ٗددد٤ٚ، دٕٚ إٔ ٜضددُع ٚقددع أقداَدد٘ عًدد٢ ا٭را، ندد ٕ صدداحزًا 

عددزرًا غاَقددًا ٜددتخهِ َددٔ  عٝدددد مبؾددا٥زٖا!... ٚعدداٚدت ايكفددش إ  ايددددنإ        

ٚأغًكددددت أ ددددٛاب ا٭قفدددداـ... ٫ يضددددأ ابٝٛاْددددات، فٗددددٞ صددددا١ٓٝ أقفاؽددددٗا   

ًخدظ ؽداحش ايددنإ حدل ٜد تٞ يتفكددٖا يف ايادد        اي٬َز١ٝ٥، ٚيهٔ نٞ ٫ ٜ

ٛ ت    إٔ ٜدًا )غزٜب١( حتاٍٚ إْكاّٖا... ٚنٞ ٫ يهِ  ايتايٞ إقفاٍ ايٓافدذ٠، ٜٚفد

ٞ  فزؽ١ فا٫ٚت أخدز٣... ندإ َؾدرل خمًٛقدات ايددنإ قدد  ددأ ٜضدتٛيٞ          عً

 ع٢ً تفهرلٟ ٚاٖتُاَٞ... ٫ ع٢ً فقٛيٞ فخضش.. نٓا ععبًا ٚاحدًا!... 

*** 

  77كابىس 

 

ٌٖ ٖٛ خٓٛن ابٝٛاْات ٚعٛدتٗدا ايذيًٝد١ إ  أقفاؽدٗا ٖدٛ ايدذٟ أ عدد ايٓدّٛ        

 عٔ عْٝٛٞ؟ 

أّ أْ٘ أْٝٓٗا ايذٟ عاد ٜتؾاعد.. إْٗا تغهٛ يهٓٗدا ٫ تؾدٓع عد٦ًٝا يتبددٌٜ     

أصباب عهٛاٖا... ند ٕ خًد٬ً َدا قدد حددا يف داخًدٗا... ند ٕ ايغدزٜط ايدذٟ          

ٝدد ٖٚدٞ قدد تعًُدت إٔ تتد   ند َز       ٜٛؽٌ ا٭   اٱراد٠ قد اْكطع َٓدذ سَدٔ  ع  

 ٚاقع ٚققا٤ ٫ ٜزد... 

 أّ أْ٘ ؽٛت املتفازات ايت   تٗدأ  ٍٛ ايًٌٝ؟ 

أّ أْٗددا ايددذنز٣ ابددار٠ حملاٚيدد١ ٖز ددٞ ايًًٝدد١ َددٔ ٖددذا اجلخددِٝ ٚفغددًٞ يف  

 ّيو؟ 
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نإ  ع  ا٫ْفاارات عٓٝفدًا مبدا فٝد٘ ايهفاٜد١ يتخزٜدو املٓدشٍ   نًُد٘،        

َدٔ ْدَٛٞ ايها ٛصدٞ ٚرأصدٞ ٜؾدطدّ  اجلددار        ٚقد اصدتٝكظت أنثدز َدٔ َدز٠    

امل٬ؽدل... ٚقبعدت يف قعدز ايعتُدد١ ٚايددٟٚ ٚقدزرت: يعددٌ ايزؽداـ ٚايكٓا دٌ ايددت        

زلعتٗا يف ا٭ٜاّ ا٭خرل٠ تهفٞ يتخزٜدز فًضدطل!... ٚاْطًدل ؽدٛت َدٔ داخًدٞ:       

ٚيهدددٔ حتزٜدددز فًضدددطل ياجددد١ إ  حتزٜدددز اٱْضدددإ ايعز دددٞ أ٫ًٚ... ٚحتزٜدددز       

ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١ يتاج إ  ندٛر٠... ٚيهدٔ، ٖدٌ ٖدذٙ ٖدٞ      خمًٛقات دنإ  

ايثددٛر٠؟ أّ حتقددرل شلددا، حتدٜددد أنثددز ٚفددٛحًا مل٬فٗددا؟ ٚايثددٛر٠ ياجدد١ إ         

فخاٜا ٚٚقٛد... ٚيهٔ ٌٖ َٔ ايقزٚرٟ إٔ أَٛت ٖهذا، عش٤٫ ٚخا٥ف١ َٚثًد٘  

ٜهدٕٛ يف   ابرل٠؟ ٚإّا قتًت اٯٕ، فض نٕٛ جمزد قت١ًٝ ٫ عدٗٝد٠!... املٗدِ إٔ   

َٛتٞ َا جيعٌ ايهٕٛ أنثز إْضا١ْٝ. ٚيف ٖدذٙ ايًخظد١، َدٛتٞ صدٝاعٌ ايغدارن      

أنثز عف١ْٛ! ٖذا نٌ َا يف ا٭َز. صد َٛت اٯٕ ن دزٚف ٫ نإْضدإ. املدٛت     

َددٔ دٕٚ جددد٣ٚ جيعددٌ َددٔ اٱْضددإ فددخ١ٝ غبٝدد١ ٫ أنثددز. ٚيددٔ أَددٛت ٖهددذا!    

فعف أَداّ )ايدزأٟ    اختٝار املٛت ،زد املٛت يٝط خد١َ  ٌ ٖٛ ٖزب، إْ٘ جمزد

ٚجيد يف جمزد املٛت  طٛي١ ٚجيد يف دد أٟ قتٌٝ دد ايعاّ( ايذٟ كاد ايكتٌٝ غايبًا 

رف  ايعٓف ايال عا١ٖ!!.. َٚا نٌ َٛت  بطٛي١.. املِٗ إٔ كدٛت اٱْضدإ َٛتدًا    

يدد٘ َعٓدد٢، ٚا٭ٖددِ إٔ ٜضددبل ّيددو املددٛت حٝددا٠ شلددا َعٓدد٢... اٱْضددإ ايددذٟ كددٛت     

 ٚيٝط عٗٝدًا. دد ن ٟ خزٚف دد أٚ قات٬ً  َؾادف١، ٜؾبك قت٬ًٝ

َٛت اٱْضإ نٞ ٜؾرل ايعا  أنثز إْضدا١ْٝ ٖدٛ ايدذٟ كٝدش  دل )ايكتدٌ(       

 ٚ)اجلٗاد( ٚ ل )ايقخ١ٝ( ٚ)ايغٗٝد(. 

عدد٤ٞ آخددز ٜكًكددين ٖٚددٛ قتدداٍ ابٝٛاْددات فُٝددا  ٝٓٗددا  ددد٫ً َددٔ متشٜددل ايعدددٚ   

ا  ٝٓٓدا أنثدز  هدثرل َدٔ     ا٭ٍٚ ٚابكٝكٞ. ا٭َز ّاتد٘ منارصد٘  دٔ، قتايٓدا فُٝد     

قتايٓددا َددع عدددْٚا ابكٝكددٞ: إصددزا٥ٌٝ، ٜٗدددر يف داخًددٞ ؽددٛت: إٕ ايعدددٚ حددل       

ٜهٕٛ َٔ  عقٓا فكتاي٘ ٖٛ املزح١ً احملت١َٛ يكتاٍ ايعدٚ فُٝا  عد. ٖذا ٜبدٚ يٞ 

ؽخٝخًا َٚع ّيو ٜظٌ قتاٍ جرلاْٞ ٚأحبدا٥ٞ ٖدٛ أ اد  ابد٬ٍ إ  قًدل َُٗدا       

 و. ناْت املدلرات ايعك١ًٝ يذي

 

***  
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 دددأ املُثددٌ ٜبهددٞ  هددا٤ٶ غددرل َضددزحٞ، ٖٚددٛ ٚاقددف أَدداّ املددزآ٠ يدددم يف   

 ؽٛرت٘... إْ٘   ٜعد يتٌُ َ صات٘ ٖٚٛ ٜفهز جدًٜا  ا٫ْتخار.. أٚ اشلزب... 

 َ صات٘ ٖٞ  بضا ١: ٚجٗ٘... 

إْ٘ يٝط َغًٖٛا..  ٌ إٕ ا٭َز أصٛأ َدٔ ّيدو.. إْد٘  بضدا ١ ٜغدب٘ ابدانِ..       

 إٕ ٚجٗ٘ ٜهاد ٜهٕٛ ْض ١ ) بل ا٭ؽٌ( عٔ ٚج٘ ابانِ...   ٌ

نإ ّيو يف ايبداٜد١ َددعا٠ يٓاداط ْداْٛ  عدد إٔ )دٌ أعٛاَدًا  ًٜٛد١ َاُدٛرًا          

 ع٢ً املضزط... 

يهٔ عبٗ٘  ابانِ دفع٘ إ  تكًٝدٙ يف َضدزحٝات فهاٖٝد١ أقبدٌ عًٝٗدا     

ااط..  دٌ إٕ ابدانِ   اجلُٗٛر إقبا٫ً نبرلًا... ٚ ار ؽٝتٗا، ٚؽار ٚجٗ٘  ا ًا يًٓ

ْفض٘ دعاٙ يتكدِٜ إحد٣ َضزحٝات٘ يف قؾز املٓٝف، ٖٚٓاى )ٓ٘ حزظ ايكؾدز  

ع ؾددًٝا... أَددا ابددانِ فظددٔ أْدد٘ أَدداّ َددزآ٠ ٚ ددزب يًتغددا ٘ دددد ابددانِ ْفضدد٘ 

ٚفخو خؾٛؽًا حل قًدٙ أَاّ عٝٓٝ٘، ٚأنار إعااب اجلُٝع ّٖٚٛشلِ  ايتغدا ٘  

صز٠ ابانِ ٚأؽٗزت٘ ٚحاعٝت٘ يذيو، ايذٟ ٫ ٜؾدم  ُٝٓٗا... ٚفخو أفزاد أ

ٚر  تٛا ع٢ً أنتاف٘، ْٚفخٛٙ مب٦د١ دٜٓدار َٚددفع رعداؼ ٚناْدت يًٝد١ َدٔ يٝدايٞ         

أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ... ٚيهٔ عا١ً ايشَإ دارت، ٚاعتعًت ابزب ا٭ًٖٝد١ ٚابدانِ   

ؽدداَت ٫ ٜكدددٍٛ عددد٦ًٝا ٫ٚ ٜظٗدددز أَددداّ عددعب٘ ٚؽدددارت ايددددَا٤ تضدددٌٝ أْٗدددارًا يف   

دٕٚ إٔ ٜكدد٣ٛ أحددد عًدد٢ ٚقفٗددا... ٚرندد  ايٓدداظ فبدداتٛا صددت١ املًُهدد١ ايضددعٝد٠ 

أعٗز  ًٝايٝٗا حتت عزف١ ابانِ ع٢ً أٌَ إٔ ٜفدتك ْافذتد٘ ٚخيدا بِٗ، يهدٔ     

ايٓافذ٠ )ًت َٛؽدد٠ ٚجدا٤ت ا٭ٚ ٦د١ ٚا٭َدزاا ٖٚادِ ايغدتا٤ ٚ  تٓفدتك ْٛافدذ         

 ابانِ ٚناْٛا نٌ ّٜٛ ٜض يٕٛ عٓ٘ فٝكٍٛ شلِ ابزظ: إْ٘ ْا٥ِ... 

 تعبٛا ٚتفزقٛا..   ٚأخرلًا

ٚنإ ْاْٛ، املُثٌ املضهل  ٛاٍ ٖذٙ ا٭ٜداّ خمتب٦دًا يف  ٝتد٘... يف ايبداٜد١     

نإ ٫ ٜهاد خيزج يغزا٤ اخلبدش حتد٢ يدٝط ايٓداظ  د٘ )داْل أْد٘ ابدانِ،         

حاًَل ي٘ عهاٚاِٖ َٚظاملِٗ، عارفل عًٝ٘ جزٚحِٗ ايٓاسفد١ ٚايضدهانل   
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    ٖ هدذا فكدد ٫سّ دارٙ... ٚ عدد اْكقددا٤    املادزٚس٠ يف أجضدادِٖ يف ندٌ َٛفدع... ٚ

صددت١ أعددٗز عًدد٢ ْددّٛ ابددانِ، ٚاسدٜدداد ايٓكُدد١ عًٝدد٘،   ٜعددد ْدداْٛ جيددز٩ عًدد٢    

اخلزٚج َٔ  ٝت٘.. ٚؽار خياف ع٢ً حٝات٘، فايغدب٘ ايهدبرل  ٝٓد٘ ٚ دل ابدانِ      

ٖٚٛ ايدذٟ ندإ َددعا٠ يضدعادت٘ ٚحظد٘ فُٝدا َقد٢، ؽدار ايٝدّٛ تٗدٜددًا جددًٜا            

يف ايغارن يضدارن إ  قتًد٘، َتُٖٛدًا أْد٘ ابدانِ، اياافدٌ        يبكا٥٘... يٛ حمل٘ أحد

عٔ  ٪ظ املًُه١.. ئ ٜذلنٛا ي٘ جما٫ً يًتٛفٝك أٚ ايتفضرل. صٛف ٜكتًْٛ٘ فٛرًا 

 ٜٚٓتٗٞ ا٭َز... 

ٖٚهذا ؽار عًٝ٘ إٔ ٜزتدٟ جٛر ًا فٛم ٚجٗ٘ أٚ قٓاعًا ندٞ ٜدذٖش يشٜدار٠    

أْٗا   تعًٔ ّيو  ٛفٛط، إ٫ إٔ حبٝبت٘ ايت   تعد راغب١ يف ايشٚاج َٓ٘، ٚرغِ 

إعددارتٗا إ  "ٚجٗدد٘ ايددٓخط" تهددزرت َدد٪خزًا أنثددز ممددا جيددش، ٚناْددت تعددشٚ 

 ت جٌٝ ايشٚاج إ  ص٤ٛ ا٭حٛاٍ... 

 يف ايبدا١ٜ نإ ًٜا  إ  املانٝداج املضدزحٞ، ٚ ارٚند١ عدعز ٖٝبٝد١ ندٞ       

 ٫ ٜددذٖش فددخ١ٝ عددبٗ٘  ابددانِ ايٓددا٥ِ، إ٫ إٔ ٖددذٙ ابًٝدد١   تعددد تٓفددع يف       

 اخلزٜف َع تضاقط ا٭َطار ٚغضٌٝ املهٝاجات نًٗا.. 

ٚيهددٔ ا٭قٓعدد١ ا٭خددز٣   تهددٔ َ َْٛدد١.. فاملضددًخٕٛ ٚحدددِٖ ٖددِ ايددذٜٔ     

ٜزتدْٚٗا... ٚنإ حل ٜزتدٜٗا ٜؾرل يهِ املضًك... ٚؽخٝك إٔ ّيو ٚفز عًٝ٘ 

أجددز٠ ايتانضددٞ عددد٠ َددزات، حٝدد  نددإ ٜهفددٞ إٔ ٜؾددعد يف أٟ تانضددٞ       

   ٝت حبٝبت٘ يٝٓاٍ تٛؽ١ًٝ جما١ْٝ ٚدعٛات  طٍٛ ايعُز ٭ْ٘ ٜٚ َزٙ  ا٫ْط٬م إ

أ ك٢ عًد٢ حٝدا٠ ايضدا٥ل ٚ  خيطدف صدٝارت٘!... إ٫ إٔ قٓدان املضدًّك صدبش إ د٬م          

ايزؽاـ عًٝ٘ َدٔ َؾددر جمٗدٍٛ أنثدز َدٔ َدز٠، ٚقدد جندا   عاٛ د١... ندإ           

ٕٝٛ ّيو نً٘ فت٬ًُ حت٢  دأ ايها ٛظ ابكٝكٞ، ّٜٛ قزن  ا ٘ َكٓ عٕٛ حكٝك

ٚمت اختطاف٘ إ ... ايكؾز... ٖٚٓاى أ ًعٛٙ ع٢ً صدز َدزٚن.. يكدد قتًدٛا ابدانِ      

َٓذ سَٔ  عٝد، ٚمبا إٔ ايغعش املضًّك ًٜك إباحًا َزٚعًا يز٩ٜد١ حانُد٘ ٚزلدان    

 ؽٛت٘، فكد ج٤ٞ  ٘ يًٝعش دٚر ايبدٌٜ!.. ٚإّا رف  فضٝكتٌ... 

    ٚ ٌٳ.. ٚايًًٝددد١، عًٝددد٘ إٔ ٜطدددٌ عًددد٢ )عدددعب٘(..  إٔ يددددنِٗ َدددٔ  ٖٚهدددذا قاِبددد

ايغزف١... ٜٚكٍٛ شلِ ع٦ًٝا َا.. يف ايبدا١ٜ نتبدٛا يد٘ خطا دًا  د٬ًٜٛ جددًا ٚفٛج٦دٛا       

يف آخز بظ١   ْ٘ ٫ ٜعزف ايكزا٠٤. ٚأياٞ َٛعدد إيكدا٤ اخلطداب ٚمت ت جًٝد٘ َدٔ      

ي١ًٝ عٝدِٖ ايكَٛٞ إ  َٛعد آخز... ٚجزت نتا ١ خطاب َدٛجش ندٞ ٜضدتطٝع    

ًا١ ايعز ١ٝ، نِ خمارجٗدا ؽدعب١ اٱيكدا٤ ٚخؾٛؽدًا     ْاْٛ حفظ٘ غٝبًا.. آٙ يتًو اي

 حزف )ايكاف( يف ن١ًُ )ايكتٌ(.. ٚناْت تزد يف خطا ٘ أنثز َٔ َز٠!... 



142 

 عد بظات ٜضدام إ  ايغدزف١ يًٝكدٞ  عبدارات حفظٗدا نايببادا٤، ٫ٚ ٜعدٞ        

عًٝ٘ إٔ ٜهف أ٫ًٚ عٔ ايبها٤، ٚيهٓ٘ حت٢ ٚيٛ  .حزفًا َٓٗا... تزاٙ ٜضتطٝع؟ ..

 صٝظٓ٘ ايغعش )َشنًَٛا(...    ٜفعٌ

 آٙ يب٪ص٘... 

حتدد٢ ٚيددٛ اصددتطان اشلددزب اٯٕ، فضددٝٓك  عًٝدد٘ ايغددعش ٚكشقدد٘ َتدد٢ رأ٣     

 ٚجٗ٘.. 

يكد صكط ْٗا٥ًٝا يف ايفا إ٫ إّا أْكدذٙ صداحز املًُهد١ ايدذٟ اصدتدعاٙ صدزًا       

ٚٚعدددٙ  ضددزق١ اجلددٖٛز٠ ايهددبرل٠ يف صددٝف ابهددِ ايددذٟ يًُدد٘ َ٪قتددًا رٜثُددا    

 ي١ًًٝ ٚإعطا٥ٗا ي٘ َكا ٌ حتًٜٛ٘ إ  زله١. تٓتٗٞ َضزح١ٝ ا

ٚحددل ٜؾددرل زلهدد١، صددٝٗزب إ  أعُددام ايبخددز، ٚصددٝظٌ رانقددًا  ددل      

ايؾ ٛر حت٢ خيزج َٔ ايبخز املتٛصط   نًُ٘، ٚحل خيزج إ  احملٝط صٝٓاّ 

ق٬ًًٝ ٜٚضدذلٜك.. ٚيهٓد٘ صدٝعٛد. ٜعدزف أْد٘ ٫ َفدز َدٔ ايعدٛد٠ َٚٛاجٗد١ ا٭عدٝا٤           

   صًٛب جدٜد. 

ز   ص٢ إٔ ا٭زلداى تٓداّ َفتٛحد١ ايعٝدٕٛ، ٚندإ ياجد١ َاصد١ إ         ٚتذن

يدٔ ٜاًدل عٝٓٝد٘  د٬ًٜٛ. صدٝاًكُٗا قًد٬ًٝ       دد ع٢ً أ١ٜ حاٍ دد إغ٬م عٝٓٝ٘!... ٚيهٓ٘ 

 يرليُٗا، نِ صٝفتخُٗا إ  أقؾ٢ َداُٖا يرل٣.. 

*** 

  79كابىس 

أققدٞ   ٖا أْا أحتزى فُٔ رٚتٝين ايؾارل اجلدٜد، رٚتل ابزب ا٭ًٖٝد١.. 

يًٝددٞ يف ايطددا ل ا٭رفددٞ  بٝددت ايعددِ فدد٪اد خٛفددًا َددٔ أخطددار  ددٝت يف ايطددا ل           

ايثاي ... َع ايفاز أؽعد إ   دٝت ند ٕ املدٛت ٫ ٜد تٞ إ٫ يد٬ًٝ، ٚايؾدٛارٜا ٫       

 تٓطًل إ٫ يف ايظ٬ّ!... 

أققددٞ ْٗددارٟ نددايزٚط اشلا٥ُدد١ يف ايدددار ٚحٝددد٠.. أقددزأ ايؾددخف ايعتٝكدد١...    

ٚ ٕ َددددددذنزاتٞ...  أصتضددددددًِ يًهددددددٛا ٝط... أردُّ عًدددددد٢ ٖٛاتددددددف ايؾدددددددٜكات ُأد

ٚا٭ؽدقا٤، ايكًكل عًد٢ َؾدرلٟ  ؾددم، ٚايغداَتل َدِٓٗ، أجلد  إ  املُغد٢        

حل ٜغتد ايكؾف... أصتُع إ  املٛج١ ايكؾرل٠ )اٱّاعد١ احملز َد١( حٝد  تتددفل     

 حكٝك١ َا ٜدٚر نايٓٗز ا٭صٛد اجلارف.. 
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ن١... أٖبط إ  ايعِ فد٪اد حاًَد١   أرن  إ  ايٓافذ٠ حل أزلع ؽٛت اصتاا

إيِٝٗ  كاٜا َا تبك٢ َٔ أنٌ يدٜٓا ٚ احث١ عٔ )ايٓغٜٛات( املتبك١ٝ يددِٜٗ. أتؾدٌ   

 ددبع  ا٭ؽدددقا٤ ٱخزاجددٞ َددٔ ٖددذا اجلخددِٝ.. أحدداٍٚ.. أفغددٌ.. أفهددز  ٝٛصددف  

ٚأتعذب. أفهز   خٞ ٚأتعدذب. أْتظدز ايًٝدٌ يشٜدار٠ جرلاْدٞ حٝٛاْدات ايددنإ...        

 تٞ  ايطا ل ا٭رفٞ ٭ْاّ... ٖٚهذا... نِ أعٛد إ  تا ٛ

ٖذا ايؾباط نإ َٜٛٞ اخلاَط ٚأْا صا١ٓٝ.. أّ ايضادظ؟   أعدد أدرٟ...  

ندٌ َدا أدرٜد٘ ٖدٛ إٔ عد٦ًٝا   ٜهضدز يف رٚتدٝين... ٚحتد٢ فٓددم "اشلٛيٝدداٟ إٕ"           

ناْت ايٓار َغتع١ً فٝ٘ ٖذا ايفاز أٜقًا... ٚعاز٠ ايٝازلل َدا تدشاٍ َشدٖدز٠،    

ّ ايكددذا٥ف ايفارغدد١ حتتٗددا قددد تقدداعفت خمتًطدد١ جبثدد   عدد       رغددِ إٔ أنددٛا 

أسٖارٖا ايبٝ ... ٚاجلزّإ تتُغ٢ أَاَٗا نٌ فاز ن ٕ اخلٛف قدد أخزجٗدا   

 َٔ أٚنارٖا... 

نايعدداد٠، اشلدداتف ٜضددتكبًين، إْدد٘ احملدداَٞ. ٜكددٍٛ إْدد٘ ٫ جدٜددد.. ايدددٚا٥ز        

 ايززل١ٝ َكف١ً ٚأخٞ صٝبك٢ يف ايضأ حت٢ إععار آخز!... 

ٞ .. ندإ يف ؽدٛت٘ عد٤ٞ        ٖاتف آ خز، أحد أؽددقا٥ٞ ٜزٜدد )ا٫ ٦ُٓدإ( عًد

َٔ سلات١ خفٝف١ أٚ ٖهذا خٌٝ إيٞ،   أحزَ٘ َدٔ َتعتد٘. أّنددت يد٘ أْدين يف      

 أصٛأ حاٍ، ٚ  أنٔ أنذب!.

*** 

  82كابىس 

 

عًدد٢ اخلددط ايفاؽددٌ  ددل املددٛت ٚابٝددا٠ أقددف، ٚأعددعز  ضدد٬ّ غدداَ  ًٜددفُّ  

٘ ا،دداْل... صدد٬ّ َددا ٚرا٤ ا٭ ... ٖددذا َددا رٚحددٞ، ايضدد٬ّ ْفضدد٘ ايددذٟ يددطُّ  دد

ِّٕ "نٛا ٝط  رلٚت"...   أحط  ٘ حُٝٓا أجًط ٭نتش، ٚ٭د

ؽٛت ايزؽاـ ٚاملعزن١ ايدا٥ز٠ يف ايغدارن ٜتعدا .. ٜؾدرل نكدزن عؾدٞ      

ع٢ً آ١ْٝ  اص١ٝ يف َد١ٜٓ خزج أًٖٗا مجٝعًا ٜكزعٕٛ  غد٠ نٞ ٫ ٜبتًع ابٛت 

ٞ... أعددتٗٞ إٔ أر٣ َددا ٜدددٚر... يهددين ٫ أجددز٩ ايغددُط... ٜؾددرل قزعددًا فددٛم رأصدد

ٞح إٔ أزلددع     عًدد٢ ا٫قددذلاب َددٔ أٜدد١ ْافددذ٠.. إْدد٘ فددًِٝ املادداَزات ايٛحٝددد ايددذٟ عًدد

ٚأنتدددش ددددد ؽدددٛت٘ دٕٚ إٔ أراٙ... إٕ جمدددزد ايٓٗدددٛا عدددٔ ا٭را حٝددد  أمتدددد د    
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ٚا٫قذلاب َٔ ايٓافذ٠ َااَز٠ رٖٝب١... قدزن اٯْٝد١ ايٓخاصد١ٝ    دد َٓبطخ١ ع٢ً  طين 

هدداد كددشم مجاُددت. اْكطددع ايتٝددار ايهٗز ددا٥ٞ، أْٗدد  أملًددِ أٚراقددٞ. أعددعٌ   ٜ

ايغددُع١ ايضددٛدا٤، أَقددٞ إ  ايدددًٖٝش ٭عدداٚد جًضددت ْفضددٗا، َٓبطخدد١ عًدد٢       

ا٭را ٚأتا ع ايهتا ١ ع٢ً ف٤ٛ ايغدُع١ ايضدٛدا٤... ٖدٌ ٖدٞ جمدزد َؾدادف١ إٔ       

تغدزم إ٫   يٕٛ ايغُع١ أصٛد، ن ٕ ايقد٤ٛ ٫ ٜٛيدد إ٫ َدٔ ايظًُد١، ٚايغدُط ٫     

 عد َزٚرٖا  دٖايٝش ا٭  املعت١ُ.. اْكطان ايتٝار ايهٗز ا٥ٞ ٜعين أعدٝا٤ َزٚعد١   

٫ أصدددتطٝع ددددد إّا ندددإ ْٗا٥ٝدددًا... ٚيهدددٓين، ٚأؽدددٛات ايزؽددداـ تفذلصدددين   ددددد د

إحؾا٤ٖا اٯٕ ٫ٚ أدرٟ َا إّا نٓت صد  ك٢ عًد٢ قٝدد ابٝدا٠ ٭عداْٞ َٓٗدا... أّ       

 ٫...؟ 

*** 

  81كابىس 

 

 ا تشاٍ تدٚر... املعزن١ َ

٫  ددددح ٚإٔ قتًددد٢ ندددثرلٜٔ ٜتُدددددٕٚ اٯٕ عًددد٢ ا٭رؽدددف١ احملٝطددد١  بدددٝت...    

 عقددِٗ ٜتعددذب ٚ  كددت  عددد... ٫ صددٝار٠ إصددعاف بددز٩ عًدد٢ ا٫قددذلاب َددٔ ٖددذا 

املهإ ايزجِٝ... صٝت ملٕٛ  ٬ًٜٛ، ِٖٚ ع٢ً َز٢َ حاز َين، ٚأْدا عداجش٠ عدٔ    

ِّ ٚجِٖٛٗ  كطز٠ َا٤ أٚ ملضد١ حٓدإ...   أعدعز  دا٭  يف أّْدٞ... يف املٛفدع ايدذٟ        

)َضخت٘( ايزؽاؽ١... نًُدا اعدتدت املعزند١ ٜعداٚدْٞ أملٗدا، نُدا يدٛ ناْدت         

 جزط املد١ٜٓ ٫ جزحٞ!... 

ددد  ْضدبًٝا  بعدًا   ددد  أبٍٛ يف غزف ايبٝت نًٗا يثًا عٔ أنثز غزفٗا ٖدد٤ًٚا  

   ٔ ايازفد١ ايدت    نٝفُا بٛيت تبدٚ ا٫ْفاارات ٚايطًكات نُا يٛ أْٗدا قادَد١ َد

 أْا فٝٗا... 

ٚفا ٠، ؽُت ندٌ عد٤ٞ متاَدًا ٚفُٗدت رمبدا يًُدز٠ ا٭ٚ  َدا تعٓٝد٘ عبدار٠          

"ؽددُت املكددا ز".. إْدد٘ ؽددُت عدددٚاْٞ خطددز، ٫ ٜغددب٘ ؽددُت ايكددز٣ ايٛادعدد١ ٫ٚ   

ؽُت  احات يعش ا٭ فاٍ يف املدارظ ايداخ١ًٝ  عد رحًِٝٗ عٓٗا يًّٓٛ... ععزت 

آخدز، غدرل ّيدو اخلدٛف ايدذٟ نٓدت أحضدد٘       ندٛف ٫ حددٚد يد٘. خدٛف َدٔ ْدٛن       

 ُٝٓا ايزؽاـ جيًد املد١ٜٓ.. ٚعدل ايؾُت ت تٝين أؽٛات خمًٛقات دنإ  ا٥ع 
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ابٝٛاْات ا٭يٝف١.. ٚفٝٗا ْدل٠ غقدش جدٜدد٠، َثدٌ إٜكدان  بدٍٛ  ددأت تتعدا  يف        

 صُٝف١ْٝٛ ابرل٠ ٚا٫ْهضار ٚايٝ ظ.. تزاٖا َثًٞ،  دأت بٛن؟ 

ايغددارن، ٚأزلددع ؽددٛتٗا  ٛفددٛط ف عددرل  ٝدددٟ    مثدد١ ٬َيدد١ َؾددفخ١ متددز يف 

ع١َ٬ )أٚتٛصتٛب( أصتٛقفٗا، عًٗا حتًُدين َدٔ ٖدذا اجلخدِٝ.. َٚدع إٔ ايٓٛافدذ       

نًددٗا فهُدد١ اٱغدد٬م ٚ ددٝين ٚ ٝٓٗددا عغددزات اجلدددرإ، يهددٔ ٜدددٟ َددا تددشاٍ 

تغددرل  ع٬َدد١ )أٚتٛصددتٛب(.. ٚأْفاددز فدداحه١.. خيددٝفين ؽددٛتٞ... تزاٖددا  داٜدد١      

 اجلٕٓٛ؟ 

ٝار٠ إصعاف.. ؽٛت صٝار٠ إصدعاف.. إْد٘ ؽدٛت ايفدزام.. ؽدٛت      مث١ ؽٛت ص

فزام جضد يعقٛ فٝ٘.. ؽدٛت فدزام إْضدإ يذاتد٘... ؽدٛتٗا ٜعًدٛ ٚخيفدت ٚخيٝدٌ         

ٞح أْٗددا حتددّٛ حددٍٛ ابددٞ عدداجش٠ عددٔ ا٫قددذلاب. ٚتتددا ع ْٛاحٗددا... ٫ أدرٟ ملدداّا    إيدد

تددذنزْٞ  ؾددٛت ايشغارٜددد يف ا٭عددزاظ، ٚأنثددز ا٭عددزاظ ايددت تطًددل فٝٗددا        

ايشغارٜد َشٜف١... ن ٕ ايشغارٜد قٓدان يددَٛن ايدزف  ايضدز١ٜ... ؽدٛت ايشغدزد٠       

ٚؽٛت ايعٌٜٛ. ؽٛتإ أنزُٖٗا.. رمبا ٭ْين أنزٙ ا٭ؽٛات ايعاي١ٝ نًٗا، إ٫ 

حل تؾدرٖا ايطبٝع١، نايزعد ٚؽٛت ايزٜك... ا٭ؽٛات ايعايٝد١ ايدت ٜؾدٓعٗا    

ٓعد١...  اخلطا د١ يف اجلُداٖرل،    اٱْضإ َكذلْد١ يف ّٖدين  اصدتُزار  ايغدز...  ا٭ق    

ٚ ا٭ناّٜددش ايتارخيٝدد١ ايهددبرل٠... ا٭ؽددٛات اخلافتدد١ تكددذلٕ يف ّٖددين  ايؾدد٠٬    

 ٚابش ٚايض٬ّ.  

مثدد١ عدداار ٜٓطًددل َددٔ  ٝددت جمدداٚر... ايزجددٌ ٜؾددٝك  دد ع٢ً ؽددٛت٘، ٚاملددزأ٠      

أٜقًا، َٚع ّيو تبدٚ أؽٛاتُٗا ٖش١ًٜ ٖٚغ ١  عدد صدُٝف١ْٝٛ ا٫ْفادارات، نُدا     

 اؽ٬ً ٖشيًٝا يف َضزح١ٝ ١٦ًَٝ  ايعٓف ٚاياقش. يٛ ناْت ف

أتعثددز مبؾددباط ؽددارل ٚأْددا أتددا ع دٚراْددٞ عًدد٢ غددرل ٖددد٣ يف غددزف ايبٝددت         

املضهٕٛ  ايشيشاٍ. إْ٘ َؾباط خاـ  كتٌ ايبعٛا نٓت أف٦ٝ٘ نٌ يًٝد١ قبدٌ   

َْٛٞ ٭ عد عين غاراتٗا... أتدذنز أْدين   أصدتعًُ٘ َٓدذ سَدٔ  عٝدد.. َٓدذ ؽدار         

 ٛ ايددذٟ ٜتٗدددد ْددَٛٞ ٫ يضددع ايبعددٛا... أفدد٦ٝ٘ ٚأْددا أفددخو      يضددع ايزؽدداـ ٖدد

ٍٍ... ٫ ٜعٌُ، فايتٝار ايهٗز ا٥ٞ َا ساٍ َكطٛعًا..    ؾٛت عا

َؾدباط قتدٌ ايبعدٛا، ٚندٌ ا٭عدٝا٤ املٓشيٝد١ ا٭يٝفد١ ايدت تضدتعٌُ يتد َل           

راح١ إفاف١ٝ نايضاع١ ٚنضار٠ ايًٛس ٚفًٝذل ايضاا٥ز ٚايٓظارات "َٚا٤ ايشٖدز"  

هط ٚاخلددف املٓشيددٞ غددرل ايؾدداحل يًددزن  َٚٓفقدد١ ايضدداا٥ز     ٚٚرم ايهًٝددٓ

ٚد ا ٝط ايغعز ٚغرلٖا َدٔ ٦َدات ا٭عدٝا٤ ايدت تشخدز  ٗدا  ٝٛتٓدا، تبددٚ يدٞ اٯٕ          
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ص ٝف١ َٚقخه١ ٫ٚ فزٚر٠ شلا... ٚحتد٢ ايٓٛافدذ ايغاصدع١ أجددٖا اٯٕ جمدزد      

ٕ أَانٔ )خطز٠( ٚأتذنز ْٛافذ ايك٬ن ايكدك١، ايقٝك١ ٚاحملفٛر٠ يف اجلددرا 

ايضدُه١ٝ  غدهٌ َا٥دٌ، ٚأمتٓد٢ يدٛ إٔ ايدذٟ عُدز ٖدذا ايبٝدت فهدز  تغددٝٝدٙ           

عًد٢  ددزاس قًعدد١ ؽددٝدا أٚ قًعدد١ ابؾددٔ َددث٬ً، يٝتدد٘  ٓدد٢ غزفدد١ ٚاحددد٠ َٓدد٘ عًدد٢  

ا٭قٌ ع٢ً ٖذا ايٓخدٛ أحتُدٞ  ٗدا... ٚأحدط يدشٕ عُٝدل: َدٔ سَدإ نٓدت أرفدع           

ْدًا إ   د٬د   إؽبعٞ  إعار٠ )أٚتٛصتٛب( ٭١ٜ أصدز٠ يف صدٝار٠، ندٞ حتًُدين جما    

جدٜد٠، فكد نٓت دا٥ًُا صا٥خ١ َفًضد١ أعغدل ا٫نتغداف، ٚأفدزط ٭ٕ أمجدٌ      

َا يف ابٝا٠ َٔ أعٝا٤ ٖٞ جما١ْٝ ٫ حتتاج إ  "رصِ دخٍٛ": نايغُط ٚايبخز 

ٚايًٝددٌ ٚايكُددز ٚايقددخو ٚابزٜدد١ ٚابددش ٚاجلددٓط... ٚنٓددت أحًددِ  دد ٕ ٜهددٕٛ   

      ٔ ايشجداج فدٛم ايؾدد ٛر     دٝت خُٝد١ عًدد٢ عدا ٧ رًَدٞ عاصددع ؽدٝفًا، ٚغزفد١ َدد

ايعاي١ٝ املغزف١ ع٢ً ا٭َٛاج ايعاي١ٝ عتا٤.. ٖٚا ٖٞ أح٬َٞ ايغفاف١ تتخٍٛ حتدت  

  زقات ايزؽاـ إ  ق٬ن حاز١ٜ ٫ ٜدخًٗا ايزؽاـ.. 

 ٜؾز  ؽٛت يف رأصٞ: 

 َا أ غع ابزب.. 

 ٜزد ؽٛت آخز: 

.  ددٌ َددا أ غددع ايددذٜٔ جيعًددٕٛ َددٔ ابددزب ايضددبٌٝ ايٛحٝددد٠ املتبكٝدد١ يًخٝددا٠.     

ٚايضبٌٝ ايٛحٝد٠ ٫صتعاد٠ عا ٧ ايفزط حٝ  تٴب٢ٓ خٝاّ ابزٜد١ ٚ ٝدٛت ايؾدفا٤    

 سجاج١ٝ اجلدرإ... دٕٚ إٔ خنغ٢ حاار٠ أٚي٦و احملتهزٜٔ يًغُط ٚابٝا٠... 

***  

نفدداْٞ دٚراْددًا  ددل غددزف ايبٝددت، نغددبك َعددذب حتدد٢ يف قدددلٙ.. نفدداْٞ   

 دٝت، أ٫ ٖٚدٛ مجدع    تغاغ٬ً عٔ ايازا ايز٥ٝضٞ َٔ ؽدعٛدٟ ٖدذا ايؾدباط إ     

ؽٛر ٜٛصف ٚرصا٥ً٘ ٚتذنارات٘ ٚمحًٗا َع أٚرام "نٛا ٝط  درلٚت" إّا حددنت   

َعاش٠ ٚجا٤ت َؾّفخ١ ٱخزاجٞ َٔ َٛقعٞ ابز ٞ، أْا ايعدش٤٫!... أتضدا٤ٍ َدع    

نٌ حزف أخّط٘ يف "نٛا ٝط  رلٚت"، تز٣ ٌٖ ص جنٛ ٚتتخٍٛ ٖذٙ ايهًُات 

رناّ ٖذا ايبٝت، ٚئ ٜدرٟ أحد  إ  حزٚف َطبٛع١، أّ ص حذلم ٚإٜاٖا حتت

  ايؾزخات ايت أ ًكتٗا ٚأْا أعٝػ نٛا ٝضٞ ٚحٝد٠ ٖٚغ١ ندَع١ ٜتِٝ؟... 

نفاْٞ تغاغ٬ً عٔ أعٝا٥٘ ٚأٚراق٘ ٚأٜاَ٘... ٫ َفزح َٔ َٛاج١ٗ ا٭  ابداد  

ايذٟ ٜضب ب٘ يٞ أٟ متاظ حضٞ َع ّنزاٙ.. ند ٕ ايبكاٜدا املادٜد١ ٭ٜآَدا، تٓفدٞ      
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املعش١ٜ ق٬ًًٝ، ٚتعٝد إيٝٗا ْب  ابٝدا٠ ٚابكٝكد١ ٚايٛاقدع ايدذٟ      عٓٗا ؽف١ ابًِ

ناْت٘... ٚايذٟ نإ كهٔ إٔ ٜضتُز يٛ  .. يٛ  ... يٛ   ٜكتًد٘ فكدزا٤ َثًد٘،    

أُِٖٖٚٛ   ْ٘ عدِٖٚ ،زد إٔ َا ٖٛ َهتٛب يف خا١ْ "املذٖش"  بطاقد١ ٖٜٛتد٘   

ًُد١ املدذٖش نًُد١    خمتًف عُا ٖٛ َهتدٛب يف  طاقداتِٗ... أ٫ ٜكدزإٔٚ عٓدد ن    

  ."ايفكز" املهتٛ ١ يزٚف َٔ مجز؟..

قزرت: اي١ًًٝ، إّا جا٤ت ٬َي١ َؾدفخ١ ٱخزاجدٞ فضد محٌ َعدٞ أٚراقدٞ...      

ٚ عددد  أعدددٝا٥٘... ص فدددعٗا يف حكٝبددد١ ؽدددارل٠ أعًكٗدددا  هتفدددٞ، ٚإّا اعدددذلا   

ايقا ط ٚقاٍ إٕ ٫ َهإ يًخكا٥دش فضد قٍٛ يد٘ إٔ ٜعتدلْدٞ اَدزأ٠  دٜٓد١... ف ْدا        

. ٚأْددا ٚحكٝددبت ٫ ْغدداٌ حٝددشًا أندددل َددٔ ايددذٟ تغدداً٘ اَددزأ٠  دٜٓدد١.. ٚيددٛ   ًٝدد١..

نٓت  دٜٓد١ ملدا  ًبدٛا َدين تدزى  عد  أجدشا٤ جضددٟ خدارج امل٬يد١، أٚ اقتطدان            

ايشٜاد٠ يف بُٞ ٭ٕ امل٬ي١ ٫ تتضع شلا... ٚؽدٛرٙ ٚرصدا٥ً٘ ٖدٞ جدش٤ َدٔ بُدٞ،       

 ٚص محًٗا َعٞ...  

 ٚيهٔ، أٜٔ أعٝا٩ٙ؟ 

ايٓا٥ِ حًًُا َٛجعًا، أْين ي١ًٝ َؾزع٘ عدت إ   دٝت،  أّنز نُا ٜذنز 

ٚ ؾُت َزٚن ٫ يفف َٔ تٛتزٙ حت٢ دَع١، مجعت ؽٛرٙ، ٚرصا٥ً٘ ٚنز٠ َٔ 

ايشجددددداج ايغدددددفاف  ًدددددش َدددددين إٔ أْظدددددز إ  داخًدددددٗا حدددددل أفتكددددددٙ ٭راٙ...      

نايضدداحزات... ٚأعددٝا٩ْا ايؾددارل٠: سلعدد١ ْؾددف َٓتٗٝدد١ عاعددت َعٓددا بظددات    

ت أعددعًٓا  دد٘ يفافدد١ ايفددزام ّات عدداار... غًْٝٛدد٘ ايددذٟ نددإ  حًدد٠ٛ... عددٛد ندلٜدد

يددتفظ  دد٘  اصددتُزار  ددل عددفتٝ٘ قبددٌ إٔ ٜكًددع عددٔ ايتدددخل  ضددبش تهايٝفدد٘        

ايباٖظدد١ )يًاٝددش قبددٌ ايددز٥تل(..  عدد  ايهتددش ايثكافٝدد١... َٛصددٝكاٙ... ٚأعددٝا٤       

ٞ  را٥خد١ نٛندش          أخز٣ ؽارل٠ نثرل٠ ٫ تعدين عد٦ًٝا يضدٛاْا ٚيهٓٗدا حتُدٌ إيد

أحٝا ٚإٜاٙ يف َداراتد٘ اخلاؽد١ املقد١٦ٝ، قبدٌ إٔ تكدذف  دٞ ا٭ٜداّ  كضد٠ٛ          نٓت

إ  رؽٝفٞ ايكدِٜ، ٚإ  َٛتٞ ايعادٟ ايٝدَٛٞ.. أّندز أْدين مجعدت َدٔ أعدٝا٥٘       

َا اصتطعت )ٚناْدت حتدٝط  دٞ ؽدارل٠ َٚٛجعد١ نايدد ا ٝط، ٚأنثدز َدٔ إٔ         

  أعددد  تًًُددِ(، َٚددع ّيددو، محًتٗددا ٚأخفٝتٗددا يف َهددإ َددا... ٚايازٜددش أْددين      

أتذنز ّيو املهإ... نٓت قد ْضٝت٘، ٚ  أْض٘، نٓت أعدزف أٜدٔ ٖدٛ، ٫ٚ    

أصتطٝع ايتذنز!... إ  أٜٔ ابٗت   عٝا٥٘؟ أر٣ ْفضٞ ٚأْا أمحًٗا  كض٠ٛ قطد١  

قددزرت افددذلاظ أ فاشلددا، ٚيهددٔ إ  أٜددٔ َقددٝت  ٗددا ٚأصددًُتٗا ٭ْٝدداب ايٓضددٝإ  

باٙ ايددًٖٝش حٝد  املطدبا    تفذلصٗا؟ إ  أٜٔ؟ أجٌ! خزجت َٔ غزفت ٚصزت  ا
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ٚايضطك ٚغزف١ املهتبد١ ٚايغدزف١.. إ  أٜدٔ َقدٝت  ايقدبط؟ أر٣ ْفضدٞ أدخدٌ        

 يف فبا ١  ٝقا٤ نثٝف١، ٫ٚ أدرٟ  عدٖا إ  أٜٔ َقٝت  ٗا... 

 ٚقزرت ايبخ  يف غزف١ َهتل. 

صددداع١ َدددٔ ايبخددد  املقدددين ٚأْدددا َتدددٛتز٠ رعبدددًا، ٚ  أجدددد عددد٦ًٝا، صددداع١     

يٓٛافدذ نًدٗا ندٞ ٜددخٌ فد٤ٛ ايٓٗدار )٫ْكطدان ايتٝدار         افطزرت خ٬شلا يفدتك ا 

ايهٗز ا٥ٞ( ٚتعزفت يٛا ٌ َٔ َطز ايضُا٤ َٚطز ا٭را ايزؽاؽدٞ احملدزم،   

ٚرٜاط ايغتا٤ ايدت  ددأت تطًدل ؽدزخات ايٛؽدٍٛ إ  فطتٓدا ابشٜٓد١.. صداع١،         

قًبت فٝٗا أدرجٞ نًٗا... تطاٜزت أٚراقدٞ... تطداٜزت حٛاصدٞ.. تطداٜزت قددرتٞ      

 نٝش... ٚ  أجد ع٦ًٝا... ع٢ً ايذل

ٖا أْا أجًدط يف َٓتؾدف ايازفد١، فا د١  ٓٛافدذ ند٬ا ٚ  ؽدٛات املعدارى         

املتادددد٠، ٚ ايغددتا٤ ايددذٟ أ ددٌ  غزاصدد١ َددٔ ايٓٛافددذ نًددٗا، أحدددم  ددذٍٖٛ يف    

اجلدرإ ٚأتضا٤ٍ: تز٣ أٜدٔ أخفٝتٗدا؟ ٖٚدٌ أحزقتٗدا؟ احتُداٍ ٚاحدد َٓطكدٞ قدد         

يهتددش يف أحددد رفددٛف َهتددبت ايددت تبكدد٢: ٖددٛ إٔ أنددٕٛ قددد أخفٝتٗددا خًددف ا

 تاطٞ جدرإ ايازف١ ٚاملُغ٢ ا،اٚر )ايذٟ ؽار خمب ٟ ايززلٞ!(.. 

أعدداٚد يثددٞ ايٝددا٥ط.. أرَددٞ  ايهتددش عددٔ ايزفددٛف إ  ا٭را، رفددًا  عددد       

اٯخز...  عدد ْؾدف صداع١ تؾدرل ايازفد١ أنٛاَدًا ٖا٥ًد١ َدٔ ايهتدش أتعثدز  ٗدا،            

تفددك َٓٗددا را٥ختدد٘...   تزتضددِ ؽددٛرت٘ يف يهددٔ ٫ أنددز ٭عددٝا٥٘..   أجدددٖا..   

ايهز٠...   ٜعٌ ؽٛت٘ َدٔ أصدطٛاْات٘...   تكٗكد٘ ا تضداَت٘ يف ؽدٛرٙ..   أجدد       

 ع٦ًٝا.. ٜا ٜٛصف ٜا حبٝل أٜٔ ّٖبت   عٝا٥و؟ 

ٚخًفت غزف١ املهتب١ نُا يٛ إٔ  ٛفاًْا قد َز  ٗا ٚمحٌ نٌ َا فٝٗدا يف  

 بٌ ا ضارٙ... ن١َٛ َٔ ايفٛف٢ نِ قذف  ٗا إ  ا٭را ق

ٚيهٓين   أْط إقفاٍ ايٓٛافذ  إحهداّ.. نٓدت أحدش ندتل نُدا يدش       

املكاتدٌ صد٬ح٘ ٚأعزفٗدا نُدا ٜعزفد٘، ٚناْدت ٚأٚراقدٞ ا٭عدٝا٤ ايٛحٝدد٠ ايددت          

أمتٓ دد٢ أ٫ ٜؾددٝبٗا أ٣ّ.. ٚحشْددت َددٔ أجددٌ ايهتددش... إْٗددا ناجلضددد ايبغددزٟ        

إْٗا ٖغ ١،   تؾدٓع ٭جدٌ   إحزاقٗا ممهٔ... أٟ إٔ قتًٗا  ايٓار ٚ املا٤ ممهٔ.. 

صدداح١ ابددزب... ٚؽددخٝك إٔ إحددزام ايهتددش ٫ ٜضددتطٝع إياددا٤ ايفهددز، متاَددًا     

نُددا إٔ قتددٌ ايزجددٌ ٫ ًٜاددٞ اٱْضددا١ْٝ، يهددٔ َؾددزن اٱْضددإ دراَددا ؽددارل٠:    

 نُؾزن َهتب١  ٝت١ٝ ؽارل٠ اْتكاٖا ؽاحبٗا نتا ًا نتا ًا. 
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ٖٚهذا فضتٓاٛ  نإ عشا٥ٞ ايٛحٝد ٖٛ إٔ ايًؾٛـ ٫ ٜضزقٕٛ ايهتش.

ندددتل يف حددداٍ ايٓٗدددش، ٚاخلطدددز ايدددذٟ ٜتٗدددد دٖا ٖدددٛ فكدددط خطدددز ابزٜدددل...    

ٚتذنزت أٜاّ ناْت ايهتش حتفز ع٢ً ا٭يٛاط ايف ار١ٜ ايدت ٫ ت٪ّٜٗدا ايٓدار،    

أٚ تٓكػ ع٢ً اباار٠ ٚايؾ ٛر... ملاّا ؽددم اٱْضدإ أنذٚ د١ ايتُددٕ ٚرفدٞ      

ٜٓتظدز اْؾدزاّ ايدشَٔ ايدزد٤ٟ،       اصت داّ )املطبعد١( ٚايدٛرم ٚحتد٢ ايددلدٟ، ٚ     

ٚقدّٚ عؾز تؾرل ابزب فٝ٘ عارًا ٚاصتعُاٍ ا٭صًخ١ فقدٝخ١ خماًد١ تضدتخل    

اياقددش ايعدداّ؟ ملدداّا تطبددع ايهًُددات عًدد٢ جضددد ايددٛرم اشلددػ يف عؾددز ايٓددار        

ٚابدٜددد؟ ٚمتٓٝددت يددٛ ناْددت َضددٛدات أعُددايٞ نًددٗا ففددٛر٠ عًدد٢ اباددز يف  

دل ع٢ً أٚرام رقٝك١ ندٛرم صداا٥ز   نٗف َا،  د٫ً َٔ إٔ تهٕٛ َهتٛ ١  اب

 ايًف، ٚٚرم ايٛرد، ٚأجٓخ١ "فزظ ايغٝطإ". 

ٚيهددٔ، أٜددٔ دفٓددت أعددٝا٤ ٜٛصددف؟ ٚنٝددف اختفددت؟ تزاٖددا حددل َددات،          

اصددتخايت تدددرجيًٝا إ  رَدداد ٚ ددارت يف عتُدد١ ايًٝددٌ، َٚاتددت تًكا٥ٝددًا َددع َٛتدد٘،   

ز غدرل  ن ْٗا حتاٍٚ إٔ تكٍٛ يٞ: ايذنزٜات يٝضت جضدد رجدٌ، َٚعاٜغدتٗا أَد    

ممهٔ... نُخاٚي١ ايضهٔ َع جث١ رجٌ نإ قبٌ َٛت٘ أمثٔ يدٜٓا َٔ حٝاتٓا 

ْفضددٗا.. يهٓدد٘ َددات.. ٚاملددٛت ٫ خيًددف غددرل جثدد١!... ٚاجلثدد١ ٫  دددح َددٔ إٔ تددتعفٔ    

 ٚتٗذل٨.. ٚتٗزب َٓٗا عاج٬ً أٚ آج٬ً. 

حل تضًًت رؽاؽد١ اؽدطدَت  اجلددار ٚارتددت عٓد٘ إ  ندّٛ ايهتدش،        

ْا أتضا٤ٍ عٔ صزِّ تًو ايعدا٠ٚ  ل ايزؽداـ ٚايهتدش، أّ أْٗدا    غادرت ايازف١ ٚأ

 جمزد َؾادف١؟ 

*** 

 83كابىس 

 

رغددِ يثددٞ عددٔ أعددٝا٤ ٜٛصددف   أجدددٖا!... يًٝتٗددا ٚقددد  ددارت يف ايًٝددٌ      

عا٥ُدد١ نددايزأظ املكطٛعدد١ فددٛم يددارٙ ايضددٛد، ّاٖبدد١  عٝدددًا عددين إ  أعُددام        

   ِ ... ملًُدت )أٚراقدٞ(، ٚناْدت    ايبخز، إ  حٝ  تزحٌ أعٝا٤ ايعغدام  عدد فدزاقٗ

نًٗا َهتٛ د١ عًد٢ أٚرام ايزصدا٥ٌ اخلاؽد١  ايدلٜدد اجلدٟٛ، ممدا َهدٓين َدٔ          

محددٌ أُٖٗددا ٚأنثزٖددا دٕٚ َٛاجٗدد١ َغدده١ً ايددٛسٕ ٚاباددِ! ٖٚبطددت إ   ٝددت 

ايعِ فد٪اد، فٛجدتد٘ ٚا ٓد٘ أَدل ًًُُٜدإ )فقدٝات( ايبٝدت ٚحتفد٘ ٚآْٝتد٘ ايثُٝٓد١           
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أغدزب ٖدذا ايعدا ... يهدٌ نٓدٛسٙ. ٚنٓدٛسٟ       ٜٚقعاْٗا يف حكا٥ش نبرل٠... َدا  

ٖٞ أٚراقٞ ايغفاف١، املعد ٠ خؾٝؾًا يًٓكٌ، ف ْا   أؽدم أنذٚ د١ ا٫صدتكزار   

ٚيذا فكد )ًًت دًَٚا أنتش أعٝا٥ٞ ع٢ً أٚرام ايزحٝدٌ... )أٚرام ايدلٜدد اجلدٟٛ(    

ًَٚعك١ ٚاحد٠ فقٝ ١ َٔ نٓٛسِٖ تدٛاسٟ َدٔ حٝد  ايدٛسٕ ٚؽدعٛ ١ ايٓكدٌ ْؾدف        

 هٌ نٓٛسٙ ٚعامل٘.. أٚراقٞ..  

*** 

  84كابىس 

تعددش ايعددِ فدد٪اد ٚا ٓدد٘ َددٔ ملًُدد١ فقددٝاتُٗا، ٚإٜددداعٗا يف حكا٥ددش خاؽدد١       

فاا٤ا جيًضإ َعٞ يًزاح١ َٔ عٓا٤ ٖذا ايعٌُ، قًت َداعبد١: صٝغدهز يهُدا    

ايضددارقٕٛ ٖددذا اجلٗددد، حددل جيدددٕٚ نددٌ عدد٤ٞ مثددل َزتبددًا يف حكا٥ددش جًدٜدد١  

 يًُٗا ٚكقٞ  ٗا...  مث١ٓٝ أٜقًا، ٫ حتتاج إ٫ ملٔ

  تعابُٗا ْهدتت فُٝدا ٜبددٚ فكدد نغ دز أَدل ٚقداٍ: ٖدٌ تعدٓل أْد٘ َدٔ            

ٚتددذنزت نددتل  اؾ دد١ نددِ   .املُهددٔ إٔ ْتعددزا يضددزق١؟ قًددت يدد٘: ٚملدداّا ٫؟ .. 

 قزرت إٔ ايضارم ٫ كهٔ إٔ يٌُ نتل ٜٚذلى فقٝاتُٗا ٚنزٚاتُٗا!.. 

ندِ عداد ٚ دل ٜدٜد٘ عدد٠ عًدش       ْٗ  ٚغداب قًد٬ًٝ يف إحدد٣ ايادزف اجلاْبٝد١      

صٛدا٤ خمًُٝد١ ٜهضدٖٛا غبدار ايعتدل... تبٝٓدت فُٝدا  عدد أْٗدا يٝضدت عًبدًا ٚإمندا            

)أيبَٛات( ؽٛر ايعا١ً٥ ايتذنار١ٜ... فكد ناْدت أصدز٠ أَدل نزٜد١ ٚرندت أَٛاشلدا       

أ ًا عٔ جد، ٫ ن صزتٞ َتٛصط١ ابداٍ، ٚاملزحدّٛ ٚايددٟ ايدذٟ ندإ قافدًٝا       

( ٚايذٟ أجز ٚٙ ايطا ل ايثاي  َدٔ  ٝدتِٗ َٓدذ أعدٛاّ  ًٜٛد١      ْشًٜٗا )أٟ رقٝل اباٍ

 ٚمتضهٓا  ايبكا٤ فٝ٘ فُٝا  عد ٱجيارٙ ايب ط  ايٓضب١ يشَٓٓا املزعش ايا٤٬... 

ٚ دأ أَل ٜكًش أيبَٛات ا٭صز٠... ناْت متثٌ ؽدٛر  ٓدات ع ؾد١ٝ يبٓاْٝد١     

ندددبرل٠، تدددشٚجٔ نًدددٗٔ َدددٔ أَدددزا٤ عدددزب!... ٚيف ايؾدددٛر يكطدددات تذنارٜددد١       

عزاصٗٔ، ٚتبدٚ فٝٗا سٚج١ ايعِ ف٪اد املتٛفا٠ إ  جاْش ايعزصدإ. فكدد ناْدت    ٭

ؽددداق١ قدكدد١ تددز ط  ددل ا٭صددزتل...   أت َددٌ ٚجددٛٙ ايعددزا٥ط أٚ  كٝدد١ ايٓضددا٤     

ايًددٛاتٞ ٖددٔ  دد٬ رٜددش َددٔ )صددٝدات ا،تُددع( ايًددٛاتٞ حتتددٌ ؽددٛرٖٔ ايؾددفخات    

يزقداب ناثد  ايطٝدٛر،    اخلاؽ١  ٘... ٚإمنا ت ًَت ا،دٖٛزات ايدت تتدد  َدٔ ا    

ٚناْت تتد  َٔ عٓل ايعدزٚظ جدٖٛز٠ ندبرل٠ )ّندزتين جبثد١ ا٭يبداتزٚظ يف       
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آٙ ندٌ تًدو ايثدزٚات املٗددٚر٠... ندٌ تًدو        .قؾٝد٠ املد٬ط ايعتٝدل يهٛيزٜددج( ..   

ا٭را٥ددو امل ًُٝدد١ ا٭رجٛاْٝدد١ ٚايثددزا٤ ايفدداحػ ايددذٟ ٜعًددٔ عددٔ ْفضدد٘ حتدد٢ يف          

ٖ بد١ ايدت يًُْٛ   ٗدا   ٜددِٜٗ.. أحضضدت  قدٝل غداَ  ٚأْدا       أنٛاب ايغزاب املذ

أراٖا. ٜت ًَٗا أَل   يف١، ن ْ٘ ٜٗزب إيٝٗدا َدٔ حافدزٙ املظًدِ... ٚحدل عدزا       

ٞح )ا٫صددتُتان(  ت َددٌ أحددد ا٭يبَٛددات رفقددت... أحضضددت  دد ٕ ٖددذا املافددٞ       عًدد

 )ا٭رصتكزا ٞ( ٖٛ ايذٟ ٜؾٓع اٯٕ ٖذا ابافز املتفا ز ايداَٞ... 

*** 

  85كابىس 

 

أَل ٖٚٛ ٜٓاٚيين ايه ظ ايثايثد١ نُدا يدٛ ناْدت ند ظ ايٓضدٝإ        قاٍ يٞ

 ا٭صطٛر١ٜ: ٖذٙ آخز سجاج١  رل٠ يف ايبٝت!... 

ناْت صاخ١ٓ ق٬ًًٝ... تذنزت إٔ ايتٝار ايهٗز ا٥ٞ قدد ققد٢  بد٘. ٖدذا     

َعٓاٙ فضاد ا٭ ع١ُ احملفٛ)١ يف ايدلاد، ٚاجلٛن، اجلٛن ابكٝكٞ )نذات يًٝد١  

د دفعٓدا يًااَعد١ آخدز قدزؼ َعٓدا ن قضداس، قز رْدا إٔ        يف يٓددٕ، ٚأْدا ٚأخدٞ قد    

ْدددشٚر حبٝبتددد٘ ٚقدددت ايعغدددا٤ فكدددد تطعُٓدددا عددد٦ًٝا... ٚاصدددتكبًتٓا  هدددٌ ابدددزار٠      

ايدلٜطا١ْٝ، ٚصهبت يهٌ َٓدا  قدع قطدزات َدٔ "ايدزّٚ" ٚحدل جدا٤ت ايًخظد١         

ايفاؽد١ً، بظد١ ايعغدا٤، )صدهبت( يٓفضدٗا قطعدتل َدٔ بدِ اخلٓشٜدز ٚجددشر٠          

ٚجًضددت تًتُٗٗددا أَآَددا دٕٚ أٟ حددط  ايددذْش أٚ ) ٛاجددش     ْٚؾددف حبدد١  طا ددا   

ايقددٝاف١( ايددذٟ فطزْددا عًٝدد٘، ٖٚهددذا نددإ عًٝٓددا إٔ ْتعددذب َددزتل، َددز٠           

 جلٛعٓا، َٚز٠ يغبعٗا... 

ددد  يف ؽبٝخ١ ايّٝٛ  عدد ايتدايٞ حددنت املعادش٠ عًد٢  زٜكد١ ا٭فد٬ّ املؾدز١ٜ         

ٌ نُذلمجد١ يف إحدد٣   ٚجا٤ْٞ عزا يًعُدد ٜبدٚ إٔ ٖذٙ ا٭َٛر تكع أحٝاًْا حكًا 

ٞ  إٔ أٚافل، ٚنإ ايدتُين َغدفٛعًا مب٦د١     ايضفارات ايعز ١ٝ، ٚناْٛا ٜتُٕٓٛ عً

جٓٝ٘ نضًف١. نإ ؽٛتٞ خافتًا ٚأْا أٚافل، )ْٓٛٞ أمتٓع ٚ  ٜهْٛدٛا ٜددرٕٚ   

 أْ٘ نإ خافتًا... جلٛعٞ(.

ٚيهٓين اٯٕ ٖٓا، يف  ٝت ايذٟ ؽدار "نؾدخزا٤ ايعًُدل" أنٓدا٤ ابدزب،      

  املٛت جٛعًا أٚ رؽاؽًا، ٚيٞ اخلٝار!... َٗد د٠ 
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ٞ  أْين أزلع ؽٛت سجاج ٜتخطِ ممتشجًا  ٗا...    جمُٛع١ َٔ ا٫ْفاارات. خٌٝ إي

يٝ ًددت ٚاجٗددد١ فٓدددم "اشلٛيٝدددداٟ إٕ" ايًعددل، ٫ رٜدددش يف أْٗددا حتدددٟٛ َضددداح١     

عاصع١ َٔ ايشجاج، َدا ٜهفٞد يتاطٝد١ ًَعدش أٚملدل ندبرل، يًٝتٗدا يٛحدًا ندبرلًا          

 عفافًا َٓتؾبًا  ٛ اياّٝٛ، ٖٚا ٖٛ ٜٟٗٛ فٛم حٝ ٓا ٜٚتهض ز ع٢ً قزَٝدْا...   ٚاحدًا

 ٖد٤ٚ َفاج٧... 

ٖد١ْ َٔ تًو ايت ٫ تطٍٛ عداد٠ أنثدز َدٔ ر دع صداع١، ٚحتُدٌ ؽدُتًا ٖدٛ         

 "ؽُت ايكبٛر"  هٌ رٖبت٘ ٚتٛتزٙ ٚخطزٙ ايااَ ... 

نثدز   ارت ّ ا ١ أَاّ ٚجٗٞ ٚحاٚيت إٔ حتط ع٢ً ن ظ  رلتٞ، ؽٛتٗا أ

ارتفاعًا َٔ ؽٛت َدفع رعداؼ، نددت أجدٔ َدٔ إؽدزارٖا عًد٢ ايتخًٝدل أَداّ         

 ٚجٗٞ. ناْت نبرل٠ ٚزل١ٓٝ ٚيعًٗا ناْت يًت ٛ تغزب َٔ جزط إْضإ َا... 

أَاّ ايٓافذ٠ ٚقفت أت ٌَ ايكطط ايدل١ٜ يف ابدٜك١ ٚأراٖا  عل جدٜد٠: ٖدٌ  

 ِ؟ َددا  عددِ بددٖددٞ زلٝٓدد١؟ ٚنددِ َٜٛددًا تهفٝٓددا إّا افددطزرْا يددذيٗا ٚأنًددٗا 

 ايكطط؟ 

أَددل ٜددزٟٚ يددٞ ْهتدد١  ايفزْضدد١ٝ... يًُددز٠ ا٭ٚ  يف حٝدداتٞ ازلعدد٘ ٜددزٟٚ         

ْهتدد١، رٚاٖددا نُددا يددٛ ناْددت َ صددا٠ عهضددبرل١ٜ، فغددعزت  اْكبدداا عُٝددل  

ٚندددت أ هددٞ يًٓهتدد١... ْدداٚيين نز اصددًا عتٝكددًا يًٓهددت  ايفزْضدد١ٝ، ٚحددل       

٘ عًد٢ ايدذ اب ٫َتٓداٖٞ    ٫حظ أْين أرَك٘  غ٤ٞ َٔ ايفتدٛر، ْٗد  َتا عدًا محًتد    

ايعدد... ٚقًت ي٘ ٬َ ف١: "قتٌ ايذ اب جزك١، يهٔ عددّ قتًد٘ جزكد١ أنددل"..     

 ٚأٜقًا   ٜفِٗ.. 

ْٚٗقددٓا يٮنددٌ، ارتددد٣ ايطبددا  جانٝددت  ٝقددا٤ ّٖبٝدد١ ا٭سرار )حضددش        

ا٭ؽٍٛ(، ٚفدزؼ املٓقدد٠  آْٝد١ ايطعداّ ايفقد١ٝ )أٜقدًا حضدش ا٭ؽدٍٛ(، ٚ ددأ          

يزَددشٟ( ايددذٟ ٫ ٜهفددٞ ٱعددبان  فددٌ، ٚيهٓدد٘ َكدددّ      ٜدددٚر عًٝٓددا  ا٭نددٌ )ا  

 )حضش ا٭ؽٍٛ(... 

رغِ  ٪صٞ ٚجٛعٞ ندت ٫ أمتايو ْفضٞ َٔ ايقخو.. ٖٓايو َدٔ ْدَِٛٗ   

عُٝدل إ  حددد إٔ ايشيددشاٍ ْفضدد٘ ٫ ٜدٛقظِٗ!... ناْددت عغددزات ا٭ٚاْددٞ ايفقدد١ٝ   

ٔ ٚامل٬عل املذٖب١ تًتُع عًد٢ َفدزؼ املا٥دد٠ امل ًُدٞ ا٭رجدٛاْٞ ٚيهدٔ   ٜهد       

 فٝٗا َٔ ايطعاّ َا ٜضد رَكٓا! 

 ٚيهٔ، املِٗ ا٭نٌ )حضش ا٭ؽٍٛ( ٚحت٢ اجلٛن )حضش ا٭ؽٍٛ(! 

***  
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ايعددِ فدد٪اد ٚا ٓدد٘ صددٝٓاَإ  عددد ايادددا٤ )حضددش ا٭ؽددٍٛ(. ٫ عدد٤ٞ ٜضددتطٝع      

 تبدٌٜ عاداتُٗا.. حت٢ إععار آخز ع٢ً ا٭قٌ... 

ٛافدذ ايضدًِ رغدِ قٓداعت     أؽعد إ   ٝت يف ايطا ل ايثاي ، أرن  عٓد ْ

ايٓٗا١ٝ٥   ٕ ايزؽاـ ابدٜ  ٜتخدزى  دل اجلددرإ نهدز٠ ايبًٝداردٚ َؾدٝبًا       

حتدد٢ ا٭ٖددداف اي٬َز٥ٝدد١ ملطًددل ايٓددار. عٓددد ايطددا ل ايثدداْٞ، أبددظ إٔ ْباتددات        

اجلدددرلإ املشرٚعددد١ يف أؽدددؿ ف ارٜددد١ َؾدددطف١ أَددداّ َددددخٌ  ٝدددتِٗ قدددد  ددددأت   

   ٚ صددط َٓددذ  ددد٤ ا٭حددداا، ٚنًفددْٛٞ     ايددذ ٍٛ... يكددد صددافز جددرلإ ايطددا ل ا٭

 زعا١ٜ ْباتاتِٗ، تذنزت أْدين ْضدٝتٗا، عدعزت  اخلادٌ، أٟ تكؾدرل يف جمداٍ       

احملافظ١ ع٢ً ابٝا٠، أٟ حٝا٠ ٜغعزْٞ  دا٭ ... صدارعت إ   ٝتٓدا ٭محدٌ إيٝٗدا      

ٞح إٔ أٚاجٗٗدا:     املا٤. عٗكت ابٓف١ٝ نِ اْكطع املا٤ ْٗا٥ًٝا.. إْٗا نارن١ جدٜدد٠ عًد

ملددا٤  عددد اْكطددان ايهٗز ددا٤.. ٚيهددٔ، ٖددٌ أعددٝػ مبددا فٝدد٘ ايهفاٜدد١        اْكطددان ا

٭ٚاجٗٗا؟ ٚ عد إٔ عز فت ْفضٞ يًزؽاـ نٞ أحافظ ع٢ً حٝاتٗدا، ٚجددتين   

أت ًَٗا ٚأتضا٤ٍ ٚاجلٛن َدا ساٍ ٜضدهٓين: تزاٖدا ؽداب١ يٮندٌ؟ ٖٚدٌ صد  دأ        

   نًٗا أ٫ًٚ أّ  كطط ابدٜك١، ٚ عدٖا جبزّإ ايبٝت؟... 

***  
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اشلاتف ٜزٕ، ؽار َ٪ْضًا، إْ٘ ايغ٤ٞ ايٛحٝد ابٞ ايدذٟ ٜٓطدل حدٛيٞ ٖدذٙ     

ا٭ٜاّ... ٚحت٢ قطط ابدٜك١،   أعد أزلع َٛا٤ٖا... حت٢ ايهد٬ب ايقداي١     

تعددد تعددٟٛ.. نددٌ ابٝٛاْددات أخزصددٗا ايزعددش ٚ دددت يف دقددا٥ل اشلدْدد١ املددٛجش٠        

 ٚن ْٗا تتخزى يف فًِٝ ؽاَت عتٝل... 
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 إْ٘ احملاَٞ.. 

إ ٬م صزاط أخٞ غرل ممهٔ حايًٝا، ٭ٕ ايدٚا٥ز ابه١َٝٛ َعطًد١.. إْٗدا   

تعٌُ يف حا٫ت ايضأ ٚتتٛقدف يف حدا٫ت إ د٬م ايضدزاط..   ٜقداٜكين اخلددل.       

فزحدت، ٜبددٚ إٔ ايضدأ ٖدٛ املهدإ ايٛحٝدد اٯَدٔ ٖدذٙ ا٭ٜداّ، ٚحتد٢ ؽددخب١           

ذٜٔ ٜضدهٕٓٛ  )جمزَٝ٘( ايؾاار املضانل خرل َٔ ايتعزا ٭عت٢ ا،دزَل ايد  

دٟ صدداد، ٫ َددٔ  شٖددذٙ ا٭ٜدداّ عددٛارعٓا... ن ْٓددا أحفدداد فزْهغددتأٜ ٚاملددارنٝ 

 ْضٌ آدّ... 

ٚعددداٚدت َدددٔ جدٜدددد يثدددٞ عدددٔ أعدددٝا٤ ٜٛصدددف.. يف حددداٍ حددددٚا املعادددش٠   

املٛعٛد٠، ٚٚؽٍٛ ٬َي١ َؾدفخ١ ٱْكداّٟ، أمتٓد٢ إٔ أمحًدٗا َعدٞ... ٫ أصدتطٝع       

املهتب١، جًضدت فدٛم ندّٛ ايهتدش      إٔ أخًفٗا يًٓار أٚ يًعب .. عدت إ  غزف١

ابشٜٓدد١ ٚأغُقددت عٝددْٛٞ يف فاٚيدد١ فاعدد١ً يًتددذنز، ج٦ددت  هزتددٞ ايزَددٌ        

ٚجًضددت أَاَٗددا. نٓددت قددد قددزأت يف َهددإ َددا إٔ   دددد صدداعت ايزًَٝدد١ دددد ا٭سرم 

أفقددٌ ٚصدد١ًٝ يًبخدد  عددٔ عدد٤ٞ َددا، يددٝط يف ايددزن  َددٔ َهددإ إ  آخددز         

فاٚيد١ تدذنز أٜدٔ كهدٔ إٔ     ٚايتفتٝػ عٓ٘، ٚإمنا  اجلًٛظ يف َهإ َعل ٚ

 ٜهٕٛ قد ٚفع... 

ٚجًضت أحد م يف اْضهاب ايزٌَ املضتُز يف فاٚي١ َين يًذلنٝش.. نإ 

ايزَددٌ ٜتدددفل َددٔ ايهددز٠ ايعًٝددا إ  ايضددف٢ً، عددّفافًا ٫ َز٥ٝددًا أنددرلٟ ايًددٕٛ ٫        

ٜتٛقف نايشَٔ... ٚ عد دقدا٥ل  ددأت أر٣ ايزَدٌ ٜتددفل َدٔ ايهدز٠ ايضدف٢ً إ         

شَٔ ٜعٛد، ٖٚا ٖٞ تًو ايًخظد١ املزٜدز٠ تعدٛد، ٖٚدا أْدا أدٚر يف ايبٝدت       ايعًٝا، ٚاي

أملًددِ َددٔ أعددٝا٥٘ َددا اصددتطعت، ٚأمحًددٗا  كضدد٠ٛ قطدد١ قددزرت افددذلاظ أ فاشلددا،     

ٚأَقٞ  ٗا ْاح١ٝ ايدًٖٝش املد٪دٟ إ  املهتبد١، ندِ.. ندِ أدخدٌ يف فدبا ١  ٝقدا٤        

 نثٝف١... ٫ٚ أر٣  عدٖا إ  أٜٔ متقٞ  ٞ أَٛاجٗا... 

رت: أْددين عدداجش٠ عددٔ تددذنز املهددإ ايددذٟ أخفٝتٗددا فٝدد٘. عدد٤ٞ َددا يف  ٚقددز

 دَاغٞ تعطٌ صاعتٗا/ خٝط َا قد اْكطع، رمبا يٝخُٝين َٔ اجلٕٓٛ!... 

 

***  

 

 



153 

 

  88كابىس 

 

حُٝٓا ٜتعاْل غقش ايطبٝع١ ٚغقش اٱْضإ، يط ايها٥ٔ ايٛحٝد َثًدٞ  

حٝد٠ املتبكٝد١ يف ٖدذا     ْ٘ صاقط يف عزى َؾٝد٠ ابٝا٠.. ٚإٔ ْافذ٠ اخلزٚج ايٛ

 ايضأ ٖٞ ْافذ٠ املٛت املط١ً ع٢ً ا٭ د١ٜ ٚأفكٗا ايااَ ... 

ٖددا ٖددٛ اياددزٚب ٜٗاددِ عًدد٢  ددرلٚت، ن٦ٝبددًا، حتُددٌ ايددزٜك اياافددب١ ّراتدد٘     

ايزَاد١ٜ ايدا١َٝ ٚتٓثزٖا يف ايعٕٝٛ... ٖٚا ٖٞ أؽٛات ايؾدٛارٜا ٚايكٓا دٌ تد تٝين    

 . داخٌ ّرات ايدلد ايكارظ ايذٟ اعتد عؾف٘..

إْٗا متطز... متطز ْارًا َٚدا٤ ٚدَدا٤... متطدز رؽاؽدًا ٚغٝثدًا ٚدَعدًا.. ايٓٛافدذ        

ٜعؾددف  ٗددا ايزؽدداـ ٚاملطددز َعددًا.. إْدد٘ ؽددكٝع ايغددتا٤ املبهددز ٚؽددكٝع اخلددٛف    

ٚايٛحد٠... )ٜٛصف نإ ٜكٍٛ يٞ  اصتُزار: آٙ نِ أْت ٚحٝد٠. ٚيهدٔ ّيدو     

دًا.. يهدٔ قٛيد٘ حتكدل    ٜهٔ ؽخٝخًا يف تًو ايًخظات. َع٘   أندٔ ٚحٝدد٠ أ د   

  .اٯٕ حت٢ خنان عظاّ حزٚف ٖذٙ ايعبار٠ ٚحٝد٠( ..

ايغُع١ صٛدا٤ عارفت ع٢ً ا٫ْتٗا٤ ٚايتٝار ايهٗز ا٥ٞ قد أغُدٞ عًٝد٘ َٓدذ    

ايؾباط... ّٖٚش ٚ  ٜعد.. ّ اي١ ايغدُع١ تتدٖٛج قبدٌ إٔ تٓطفد٧ متاَدًا، ٚيًفدين       

٥ٞ ٚايددددلد، ٚؽدددٛت  يًظًُددد١ ايشاحفددد١ َبهدددزًا يف ٖدددذا ايٝدددّٛ اخلزٜفدددٞ ايغدددتا    

ايزؽاـ ايٛحغٞ ا٫ْط٬م.. ٚأزلع ؽٛت ٜٛصف "ندِ أْدت ٚحٝدد٠"... آٙ َعدو     

ٛ ٍ غزفتٓدا يف ايغدتا٤ إ          ٚحدى نإ ايدف٤ ٚايفدزط )نٓدا  دش ايددف٤، ٚ د

ددد  َهإ اصتٛا٥ٞ حار ؽاحل يذل ١ٝ ايتُاصٝك(. ٖدذا ٫ ٜعدين إٔ ع٬قتٓدا ناْدت     

دٚمنا عاار. ٚيهدٔ رمبدا أحدش ندٌ      غزاًَا َضتُزًادد نع٬ق١ رَٚٝٛ ٚجٛيٝٝت 

َٓا اٯخز  عُل أنثز َٔ عُل حبُٗا... ٚحل ْتغاجز، نإ يدا أَز غزٜش 

 ٝٓٓا... ندإ ندٌ َٓدا ٜقدِ ؽداحب٘ إ  ؽددرٙ،  ُٝٓدا ْتدا ع عداارْا ٚأيفا)ٓدا           

اجلارحدد١ ٚتُٗٓددا املتباديدد١، نُددا يددٛ أْٓددا ْددتًُط ايكددزب عددٔ  زٜددل ايًُددط عًدد٢  

ٜاّ )نتبت ي٘ ع٢ً جبٝٓ٘  ابدل ن١ًُ: أحبدو، ٚقًدت يد٘:    ا٭قٌ... آٙ ٜا شلا َٔ أ

حت٢  عد إٔ تاضًٗا، صتظٌ تكزأٖا حل تكف أَاّ أٜد١ َدزآ٠. ندإ حبد٘ ؽدادقًا      

 طزٜكدد١   أعزفٗددا يف حٝدداتٞ أٚ حٝددا٠ احملددٝطل  ددٞ أٚ حٝددا٠ أ طدداٍ ايزٚاٜددات        

ٚأ طاٍ قؾؾٞ... حل ٚعدْٞ   ٕ ٜكزأ ن١ًُ "أحبو" نًُا حدم  املزآ٠ ندإ  
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ؽادقًا ٚأنثز ؽدقًا َين أْا ؽاحب١ ايفهدز٠، ٚايدديٌٝ أْد٘ متثًدٗا عًُٝدًا ٚيدذا       

ّنزْٞ  قدزٚر٠ نتا د١ ايعبدار٠ " داملكًٛب".. إْد٘   ٜكدٌ يدٞ َدز٠ نًُد١ ندذب           

ٚاحد٠... حت٢ عبدارات ابدش ايدت ٜاددقٗا عًدٞ ناْدت نًدٗا غدرل َشٜفد١... َدز٠           

ٟ سجاجددد١ ُٖدددط: أ ُددد٦ٔ إيٝدددو ٚأحدددط  ايضددد٬ّ َعدددو. ٚنٓدددت أمحدددٌ يف ٜدددد  

فٝتاَل، فتظاٖزت   ْين أقذف٘  ٗا، يهٔ عٝٓ٘ )  تزَػ( ٚ  ٜزف ي٘ ٖدب 

ٚ  يزى ٜدٙ يف اباٙ ٚجٗ٘ بُاٜت٘ َٔ ايكذٜفد١. ندإ ؽدادقًا حدل قداٍ إْد٘       

 ٜط٦ُٔ إيٞ... 

آٙ عدد٪ٕٚ ؽددارل٠ تٗددامجين.. تددذنزْٞ  دد٘... عدد٪ٕٚ ؽددارل٠ ٖددٞ ابددش يف        

ْد٘ إيدٞ... َدز٠ نٓدت غافدب١ َٓد٘،       جٖٛزٙ.. ٚيهٓ٘   ٜهٔ ع٢ً حل يف ا ٦ُٓا

ٚصددانت١ عًدد٢ َقدد ، أتددا ع ْشٖتٓددا، ٚ ددل ٜدددٟ ايهدداَرلا أيددتكط يدد٘ ؽددٛر٠      

 عدص١ خاؽ١ َهدل٠، حل عاٖدت ٚجٗد٘ يف ايعدصد١ ٚأْدا أيؾدكٗا عًد٢ عدٝين       

اصدددتعدادًا يتؾدددٜٛزٙ، تدددذنزت دٕٚ إٔ أدرٟ ملددداّا عدصدددات  ٓدددادم ايكٓاؽدددل... 

أت ًَ٘ َٔ َٓظارٖا اخلداـ  دايكٓؿ..   ؽارت ايهاَرلا يف ٜدٟ  ٓدق١ٝ، ٚؽزت 

ٚقددزرت إٔ بظدد١ ايقدداط عًدد٢ ايددشر ٫يتكدداس ايؾددٛر٠ صددتهٕٛ بظدد١ ايقدداط  

ع٢ً ايشْاد ٱ ٬م ايزؽداـ عًٝد٘... نٓدت أؽدٛ ٗا عًٝد٘.. نٓدت أؽدٛ ٗا  دٛ         

 رأص٘ )أٟ نٓت أيتكط ي٘ ؽٛر٠  ٛرتزٜ٘!(. 

ٚأحضضت أْين يضت غافب١ مبكدار ٜهفدٞ ٭ ًدل ايزؽداـ عًد٢ رأصد٘،      

ٚإمنا ع٢ً قدَٝ٘ فكط... ٚغدرلت اشلددف ٚعدددت ايشْداد.. فدخو ندثرلًا ٜدّٛ مت        

حتُددٝ  ايؾددٛر ٚانتغددف أْددين ؽددٛرت قدَٝدد٘، ٚ  أعددذلف يدد٘  دد ْين ندددت  

 أغتاي٘ َٜٛٗا، نِ انتفٝت  إ ٬م ايزؽاـ ع٢ً رجً٘ تغفًٝا!(. 

 آٙ ع٪ْٚٓا ايؾارل٠ تٗامجين... ع٪ٕٚ ؽارل٠ ٖٞ ابش يف جٖٛزٙ... 

 تهٔ دًَٚا ع٪ًْٚا ؽارل٠، ع٢ً ا٭قٌ يف ْظز اٯخزٜٔ... ٚيهٓٗا   

)غا)تٓا ؽعٛ ١ ا٫تؾا٫ت اشلاتف١ٝ يف  رلٚت نًُا أَطزت ايضُا٤ يف ٚج٘ 

عددٛقٓا، فكزرْددا عددزا٤ جٗدداس )تددٛنٞ ٚٚنددٞ(.. ٚأٚؽددٝٓا أحددد أؽدددقا٥ٓا يُددٌ 

اجلٗاس َعد٘ َدٔ صدفزت٘ ا٭خدرل٠... ٚحدل ؽدٛدر َٓد٘ يف اجلُدارى  ؾدفت٘ جٗداسًا           

ّ اصتعُاي٘ يًُدْٝل قاٍ إْ٘  ز٤ٟ ٚإٔ اصتعُاٍ اجلٗاس فدزّ عًد٢ املددْٝل    يز

ٚيهٔ يٝط ع٢ً ايعاعكل.   تعاش ايقا ط ٖدذٙ ايٓهتد١، ٚ  ٜبدد عًٝد٘ أْد٘      

ٜؾدم حها١ٜ حبٓا،  ٌ إْ٘ نإ َٝ دا٫ً إ  اتٗآَدا  ايعُدٌ يف َٓظُد١ )ٖداَد١(      

 ٚغافبًا يف ايٛقت ّات٘... عٝٛع١ٝ  بعًا ،زد أْٓا فكزا٤، ٚ دا خا٥فًا َٓا 
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يف سَٔ ايباقا٤ َٔ ايؾعش إٔ تكٓع ايٓاظ   ْو عاعل. يف سَٔ ايهزاٖٝد١  

  .ٜؾرل اصتعُاٍ اٯ٫ت ابدٜث١ َهز صًا ٭جٗش٠ ايكُع ٚايكتٌ( ..

نٌ أجٗدش٠ اي٬صدًهٞ ايدت تبد  يف ٖدذٙ ايًخظد١ أٚاَدز ايكتدٌ ٚايتددَرل،          

ٚملددداّا ٫ ٜٛفدددع عدددزس أصاصدددٞ   ملددداّا ٫ متدددٓك َٛجاتٗدددا يٝبددد  َٓٗدددا ايعغدددام؟    

يًخهاّ، ٖٛ إٔ ٜهْٛٛا عغداقًا.. ايعاعدل إْضدإ غدرل َد٪ّ، ٖٚدٛ ٚحددٙ ايكدادر         

عًدد٢ فٗددِ َعٓدد٢ احملبدد١ ٚابٓددإ ٚاملضدداٚا٠ ٚايفددزط ٚايغددُط ٚايطفٛيدد١ ٚنددٌ          

ايعبددارات ايددت ٜتغدددم  ٗددا حهآَددا ايعدداجشٕٚ فهزٜددًا ٚجٓضددًٝا... إْدد٘ يددٔ ٜكتددٌ   

  قات٬ً... دٚمنا َدلر، ٚصٝهٕٛ َكات٬ً ٫

*** 

  89كابىس 

 

رغِ ايعاؽف١، أصتطٝع إٔ أزلدع أؽدٛات نا٥ٓدات دندإ  دا٥ع ابٝٛاْدات       

ا٭يٝفدد١.. يف أْٝٓٗددا ابددا٥ز اخلددا٥ف، ْدددل٠ غقددش جدٜددد٠... ناقددل جلددٛعٞ...     

  .تزاٖا  دأت بٛن َثًٞ؟ ..

أرتدددٟ َعطفددًا ٚاقٝددًا َددٔ املطددز نددِ أخًعدد٘ حددل أتددذنز أْدد٘ غددرل ٚام َددٔ         

 ٚأٖبط درجات ايضًِ، ٚايعت١ُ ْٛر ٜ٪ّٕ يٞ نٌ َضا٤  شٜارتٗا... ايزؽاـ.. 

ٖا أْدا يف ابدٜكد١ املعتُد١ َدٔ جدٜدد.. أحداٍٚ اصتٓغدام اشلدٛا٤ ايٓكدٞ نُدا           

ٜفعٌ املضاجل يف بظات خزٚجِٗ ايٛجٝش٠ إ   اح١ ايضأ، يهٔ ٖٛا٤ ايًٝدٌ  

ثتدا ايزجدٌ     ٜعد ْكٝدًا، ٚايدزٜك حتُدٌ َعٗدا را٥خد١ جثد   ددأت تدتعفٔ، يعًدٗا ج         

ٚايهًش ايًذٜٔ قتًُٗا ايكٓ اـ أٚ اجلثد  ا٭خدز٣ ايهدثرل٠ املُددد٠ يف ايغدٛارن      

احملٝطدد١  ددٞ أٚ يف غددزف ايفٓددادم ايددت ٜدددٚر ايكتدداٍ فُٝددا  ددل ايددذٜٔ احتًٖٛددا...     

ت تٝين را٥خ١ املٛت ايهز١ٜٗ ممشٚج١  دخإ حزٜل ٖا٥ٌ عش  يف املبٓد٢ ايهدبرل   

ٕ".. ايظ١ًُ يٝضدت داَضد١، ٚأيضد١ٓ ايٓدار ايعايٝد١      املكا ٌ، َب٢ٓ فٓدم "اشلٛيٝداٟ إ

تهاد حتٌٝ )١ًُ ابٞ إ  غزٚب ْارٟ ٫ ٜٓتٗٞ... ند ٕ ايغدُط تٛقفدت يؾدل     

أفدل ايبخددز، يؾددل أفددل اياا ددات ٚ دددأت حتددزم ا٭عدداار ٚتب ددز ا٭َددٛاج... تٛقددف  

املطز ق٬ًًٝ يهٔ ايزؽاـ َا ٜشاٍ ٜٗطٌ... ايدلم ًٜتُع َدٔ عدعزٟ املزصدٌ عًد٢     

 ًٌٝ يف تٛصٌ ٫َتٓاٙ، ٚايزعد ٜتا ع تٗدٜدات٘ اياافب١... صام اي
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ٚأحددط  دد ْين ؽددارل٠ ٚٚحٝددد٠ نفزاعدد١ فدداي١ يف قددار٠ اياز دد١... أرندد       

ٚأيتؾددل  ؾدددر ايٓ ًدد١ صدداَك١ ايطددٍٛ، نددِ أتددا ع رنقددٞ  ددٛ ْافددذ٠ امل ددشٕ..     

ايٓافذ٠ نُا تزنتٗا ايبارح١، ْؾف خمً ١ً.. أْتشعٗا َٔ َهاْٗدا نايعداد٠..   

ك فددار١ٜ إ  ايددداخٌ... ٜٚتعددا  ؽدزا  ابٝٛاْددات ٚحٛارٖددا ٖٚددٞ تغددِ  تٗدش ايددزٜ 

 را٥خ١ ايدخإ ٚابزٜل، ٚرا٥خ١ ايغتا٤ ٚاملطز... 

أقفش إ  ايداخٌ.. ايزا٥خد١ ايهزٜٗد١ تٗدامجين.. رغدِ ايددلد، ايزا٥خد١ ّْفدا٠ّ        

أنثز َٔ ايعاد٠... أجًط ق٬ًًٝ ع٢ً ا٭را رٜثُا ت يف عٝٓداٟ ايظًُد١ ندِ أحددم     

يٞ... ا٭قفاـ َاًكد١ نُدا تزنتٗدا ايبارحد١، ٚيهٓٗدا فارغد١ متاَدًا َدٔ         مبا حٛ

ا٭نددٌ ايشٖٝددد ٚاملددا٤... َددٔ ايٛافددك إٔ ؽدداحش ايدددنإ أٚ َددٔ ٜٓددٛب عٓدد٘،   

ٜضتطع ايٛؽٍٛ ايٝدّٛ إيٝٗدا... إٕ ايًعبد١  ددأت يدزج َدٔ ٜددٙ ٚ  ٜعدد  ٛصدع٘ إٔ          

 ايتدايٞ )راتبٗدا(   ٜتخهِ يف جعدٌ ايطزٜدل آَٓد١ َتد٢ عدا٤... ٖٚدٛ   يُدٌ إيٝٗدا         

ايَٝٛٞ ايبضٝط ايذٟ كٓعٗا َٔ املٛت )ٚيٝط َٔ املزا( ندٞ ٜظدٌ قدادرًا عًد٢     

  ٝعٗا ٚا٫بار  ٗا... 

إْ٘ اجلٛن... ي٘ را٥ختد٘ اخلاؽد١... يد٘ حقدٛرٙ اخلداـ... أعزفد٘ جٝددًا نُدا         

تعزف٘ ٖٞ.. ٚأَٝشٙ َٔ را٥خت٘ َٚٔ ؽٛت٘... إْ٘ ؽٛت ٜتاُدع يف ابٓادز٠، ٜبددأ    

 ِ ٜضتخٌٝ إ  أْٝاب إفاف١ٝ يف فِ اجلا٥ع... َتذَزًا ن

يف ايبدا١ٜ قز رت إٔ أرن  ٱحقار  عاّ شلا. نإ ّيو ردح فعًدٞ ايعفدٟٛ   

نِ تذنزت أْ٘   ٜبلٳ َٔ ايطعاّ َا ٜضدُّ رَكٞ ٭نثز َٔ ّٜٛ، ف قٓعت ْفضٞ 

ٞح إٔ أتزنٗا بٛن مبا فٝ٘ ايهفا١ٜ يتضدتٝكظ غزٜدش٠ ابٝدا٠ فٝٗدا      عكًًٝا   ٕ عً

تاادر أقفاؽٗا إ  ايؾٝد َٔ أجٌ ايبكا٤.. نِ فهزت: رمبدا ندإ عددّ ٖز ٗدا     ٚ

به١ُ ٫ أعٝٗا.. تذنزت ايهًش ايذٟ قتً٘ ايكٓاـ َٓذ َٜٛل. رمبدا ناْدت   

تًشّ أقفاؽٗا  فعٌ أؽٛات ايزؽداـ ن ْٗدا تعدٞ إٔ اخلدزٚج اٯٕ ٜعدين املدٛت..       

ٚيهٔ، َٔ أٜٔ شلدا  يعًٗا ٫ تزف  اخلزٚج نُبدأ، يهٓٗا تزف  "ايتٛقٝت"... 

إٔ تعًِ  ٛجٛد ايكٓاـ، رمبدا ناْدت حتدط إحضاصدًا غاَقدًا  د ٕ اخلدارج يدٝط         

آَٓددًا، ٚعًدد٢ أٜدد١ حدداٍ يددٔ أعددزف أ دددًا َددا جيددٍٛ يف ر٩ٚصددٗا  ايقددبط. ناْددت        

ايهدد٬ب أنثددز اجلُٝددع جٛعددًا أٚ أنثزٖددا تعددبرلًا عددٔ ّيددو... قددزرت: صدد فتك      

ا أرفددع َددش٫ج  ا ٗددا، ٚنددإ    أقفاؽددٗا ٚأر٣ َددا إّا ناْددت صددتٗزب أّ ٫... ٚأْدد   

ايكفؿ ٜقِ مخض١ ن٬ب نبرل٠، عاٖدتٗا تكذلب َدين ٚحتدّٛ حدٛيٞ ٚتعدٟٛ     

 اقددش جددا٥ع َفددذلظ.. ٚخغددٝت إٔ تٗددامجين إّا أ ًكددت صددزاحٗا، ٚت ندددت       
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خمدددداٚيف حددددل فددددز ين أندلٖددددا  ٝدددددٙ، فدددددخًت أ)ددددافزٙ املد بدددد١ يف بُددددٞ  

ايذل د١ ٚتزندت    نايضهانل ٚخًفت يف ٜدٟ أر ع١ عكٛم نآنار احملزاا يف

املش٫ج ٖٚز ت َتضًك١ ْافذ٠ امل شٕ.. ح٦ٓٝذ فكدط تدذنزت أْدين   أعدد إقفداٍ      

املددش٫ج... ؽددخٝك أْددين   أفددتك شلددا ايبدداب يهٓٗددا صتهتغددف إَهاْٝدد١ ّيددو        

عاج٬ً أٚ آج٬ً... ٚيهٔ ّيو ٫ ٜٗددْٞ َا دَت قادر٠ ع٢ً إحهاّ إقفاٍ ْافدذ٠  

  امل شٕ، ٚ ايتايٞ صآٗا يف ايداخٌ...

نٓت أربف خٛفًا ٚأْا أحهِ إعاد٠ إ دار ْافدذ٠ امل دشٕ إ  َٛفدع٘..  دٌ      

إْين دحزجت حازًا نبرلًا أصٓدت٘ ع٢ً املٓ ٌ ابدٜددٟ يًٓافدذ٠.. ٚندإ جدزط     

 ٜدٟ ٜ٪ملين  إباط َتشاٜد... 

ٚيف ف٤ٛ ايغارن ايغبخٞ، نٓت أر٣ عدل ايثكٛب ايدقٝكد١ ملٓ دٌ ايٓافدذ٠،    

ش ا٭ٍٚ خيزج، غافبًا َشجمدزًا ندايزٜك ٚيف    اب قفؿ ايه٬ب ٜفتك، ٚايهً

ؽدددٛت٘ ْددددل٠ جدٜدددد٠، خمٝفددد١ ٚمجًٝددد١، نًٛحددد١ َزصددد١َٛ  ايددددّ... ناْدددت يددد٘   

حزنددات إْضددإ خددزج عًدد٢ ايٓدداظ عدداٖزًا صددٝف٘ ٭ْدد٘   جيددد يف ايكفددؿ قٛتددًا   

 ٭ ٓا٥٘... 

ٚ ت ا٫ْفاارات، ٚاْهضز ف٤ٛ ايغارن، ٚغزم امل شٕ يف )٬ّ داَط...   ٚد

ع أؽٛات ايه٬ب ِٖٚ خيزجٕٛ َٔ ايكفؿ ٚاحدًا  عد يهٓين نٓت أزل

اٯخز.. ٚحل ايتُع ايدلم، عاٖدتِٗ يف إكافت٘ ايضزٜع١ ٚقدد خزجدٛا ٜتاٛيدٕٛ    

 يف ايدنإ ن ُض١ عُايك١ غافبل... 

تدددفل املطددز، ٚعددعزت  ددايدلد حتدد٢ قددان عظدداَٞ، ٚفهددزت  ًٗددع، ٖددا أْددا     

 ان يف ايدنإ.. ٚت نًٗا. أتضب ش يف جمشر٠... فكد تٗاجِ ايه٬ب  ك١ٝ اجلٝ

 إّٕ.. عًٞ إحقار ايطعاّ شلا... 

ٚرنقددت إ  ايبٝددت ٚأْددا أعددزف أْدد٘   ٜتبددل فٝدد٘ َددا ٜضددد رَكٓددا... ٚأْددين    

 عاجش٠ عٔ إ عاّ ايط٬ب، ٚعاجش٠ عٔ إعادتٗا إ  صآٗا!... 

 

***  

 

 

 



158 

 

  92كابىس 

 

ذ ايقدد٤ٛ ا٭محددز بزٜددل ايفٓدددم ايعُدد٬م املٛاجدد٘ يٓددا ٜددٓعهط َددٔ ْٛافدد         

ايضًِ... يهٓ٘ ف٤ٛ َٔ ايٓٛن امل ٝف أنثدز ممدا خيٝدف ايظد٬ّ. دخًدت إ  أٍٚ      

  اب ؽادفين:  اب ايعِ ف٪اد... 

نددإ ٚا ٓدد٘ ٜضددتُعإ إ  إحددد٣ اٱّاعددات ٚقددد رفعددا ؽددٛت املددذٜان حتدد٢      

أقؾ٢ َداٙ... رنقدت  دٛ اشلداتف ٚجدتد٘  دل املدٛت ٚابٝدا٠. اْتظدزت حدٛايٞ          

جددزا٤ خمددا ز٠، اتؾددًت  ايؾدددٜك١ كددٔ سٚجدد١   ْؾددف ايضدداع١ قبددٌ إٔ أجنددك يف إ 

املذٜع عزٜف املكِٝ ي٬ًٝ ْٚٗارًا يف غزفد١ ايعًُٝدات  ًآد١ ا٫رتبداس ايعضدهز١ٜ...      

ُ ددا نددإ عًٝدد٘ يف ا٭ٜدداّ          قًددت شلددا إْددين يف خطددز، ٫ ٭ٕ ايكؾددف قددد اعددتد ع

ايضا ك١ )إّ   ٜهٔ  ٛصع٘ إٔ ٜهدٕٛ أنثدز عدد ٠ إّيدا إّا رَدٛا  ايكٓبًد١ ايذرٜد١        

!( ٚيهٔ ٭ٕ أعؾا ٞ  دأت تٗذل٨ ٚتضتخٌٝ إ  خٝٛس َتآن١ً نغبه١ َث٬ً

 ؽٝاد عاٛس... ٖٚٓايو عبك اجلٛن أٜقًا. 

اتؾدددًت   َدددٌ ٖٚدددد٣ ٚ ًكدددٝط ٚ هدددٌ َدددٔ خطدددز  بدددايٞ َدددٔ ؽددددٜكاتٞ        

ابُُٝات.. ٚ  اتؾٌ  فا ١ُ فكد نٓت أعدزف أْٗدا تكاصدٞ َدا أقاصدٞ ٚ ٝتٗدا       

ت متاَددًا َثددٌ صددف١ٓٝ َغددزف١ عًدد٢   يف رأظ ايٓبددع جبٗدد١ ًَتٗبدد١ نابٗتٓددا.. نٓدد  

ٞح إٔ     اياددزم تطًددل ؽددزخ١ اصددتاانتٗا ا٭خددرل٠ يف ا٫باٖددات نًددٗا... ٚنددإ عًدد

 أؽدل أنثز َٔ ْؾف صاع١ قبٌ نٌ خما ز٠. 

ٚاْكقت عؾٛر قبٌ إٔ ٜزٕ جزظ اشلداتف، جدا٤ْٞ ؽدٛت ٜكدٍٛ إٕ ايٓكٝدش      

ع ايٛؽف أٜٛ ٞ، ٜطًش َين ٚؽف َٛقع ايبٝت يتخقز ٬َي١ ٱْكاّٟ... حل زل

قدداٍ يددٞ: املهددإ خطددز جدددًا يهٓٓددا صددٓخاٍٚ... ٚفُٗددت َددٔ شلاتدد٘ إٔ عبددار٠         

"صٓخاٍٚ" ٖٞ املزادف ايًطٝف يعبار٠ "َضتخٌٝ" ٚيهٓ٘ أعفل َٔ قٍٛ ايثاْٝد١...  

 دددأت أصددتُٝت يف إقٓاعدد٘... قًددت يدد٘ إْددين صدد ْتظزِٖ يف ايغددارن اجلدداْل خًددف  

ٛاْددات ا٭يٝفدد١. قدداٍ يددٞ إٕ     ٝتٓددا، أٟ عددارن ابددٛراْٞ، أَدداّ دنددإ  ددا٥ع ابٝ    

املؾّفخ١ ٫ تضتطٝع املزٚر  ذيو ايغارن يقٝك٘ ٚعد٠ ا دارٙ ٚخطٛر٠ اْش٫قٗدا  

يف املطز، ٚإٔ َؾفخ١ نادت )تعًل( ايبارحد١ فٝد٘، ٚؽدد قت٘، فكدد نٓدت قدد       

زلعت ي٬ًٝ ٚأْدا  دل ايٓدّٛ ٚايٝكظد١ ؽدٛت َؾدّفخ١ تدزٚط ٚبد٤ٞ يهدٔ )ٓٓدتين           
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ٜز٣ ايضزاب، أٚ نايعاعك١ ٜ تٝٗا عبك حبٝبٗا، ٚا١ُٖ، نايظُإٓ يف ايؾخزا٤ 

ٚنددإ َددٔ ايطبٝعددٞ يف َثددٌ ٖددذٙ ايظددزٚف إٔ ٫ أحًددِ  اددرل املؾددّفخات... إّٕ      

ٜهددٔ حًُددًا. ناْددت ٖٓايددو َؾددّفخ١ َتٛر دد١ تٓافددٌ يت ددزج َددٔ درب ا٫ دددار     

ٚاملطدددز.   أٜددد ظ. قًدددت يددد٘ إٕ  ٛصدددعٞ اْتظدددار امل٬يددد١ يف ايغدددارن املٓخددددر َدددٔ       

ٗ ددات...   نًُٝٓؾٛ إ   خمفز َٝٓا٤ ابؾٔ )نٓا ْضُٝ٘ دد ٜٛصف ٚأْا دد عدارن ايتٓ

ٗ دات عاعك١ ٭ْٓدا   ٚحل نإ ٜٛؽًين إ   ٝت َزٚرًا  ٗذا ايغارن، نٓا ْبدأ  تٓ

صدددٓفذلم... ٚصدددٝطٍٛ غٝا ٓدددا ملدددد٠ صددداع١ َدددث٬ً!( ٚ  أقدددٌ يًٓكٝدددش أٜدددٛ ٞ "عدددارن     

ٗ دات" ٚإمنا قًت ي٘: عارن امل فز.. ص ْتظزنِ    أَاّ امل فز...ايتٓ

رد  قٝل: إْ٘ َهإ ٜضتخٌٝ ايٛؽٍٛ إيٝ٘، فكدد عاشْدا حتد٢ عدٔ إٜؾداٍ      

 اخلبش يزجايٓا فٝ٘!... 

متتُت فاٚي١ قٍٛ أٟ ع٤ٞ نٞ ٫ خنتِ احملادند١ ٖهدذا ٜٚٓكطدع عدزٜط     

ا٭ٌَ ْٗا٥ًٝا َع اْكطاعٗا: ٌٖ تزٜد إٔ أمحٌ  ع  اخلبش إ  رجايو يف امل فدز؟  

ٜك١ اخلًف١ٝ يف ايظ٬ّ... )  أنٔ أعين َا أقٛيد٘  بعدًا   أصتطٝع ايتضًٌ َٔ ابد

إّ   ٜهٔ يددٜٓا نضدز٠ خبدش إفداف١ٝ ٚاحدد٠( ٚن ْد٘ فٗدِ فكداٍ: خدذٟ ٖدذا           

ايدددزقِ، ٚاتؾدددًٞ  املعدددإٚ أٍٚ حٝددددر ايدددذٟ صدددٝكٛد امل٬يددد١ فكدددد بددددإ در دددًا     

 تضتطٝعإ ايٛؽٍٛ إيٝٗا أٚ تتفكإ ع٢ً َهإ ايًكا٤.. ٚاْتٗت املهامل١.. ٚصادت

ايظ١ًُ ايداَض١ قًل.. ٚرغِ أْين صا ًت ايزقِ إ٫ أْدين   أتؾدٌ  املعدإٚ ا٭ٍٚ    

حٝدددر، فكددد نٓددت أعددزف صددًفًا أْدد٘ صددرلف  ا،دد٤ٞ إ  قًددش صدداح١ حددزب         

 ايفٓادم!... نِ إٕ اشلاتف نإ قد قق٢  ب٘ تكزٜبًا. 

ععزت  ؾدرٟ ممشقًا، ٚأحضضت املضا٤ نك٬ًٝ جيزجز ْفضد٘ فدٛم جضددٟ    

ح١ً( تعبٝد ايطزقات ٚقد َز ت يًتٛ فٛقٞ ج١٦ٝ ّٖٚا ًا، )ًًت َز١َٝ ٚن ْ٘ )َد

يف َهدداْٞ، عًدد٢ ايهزصددٞ امل٬ؽددل يًددٗاتف.. ايغددُع١ إ  جدداْل تزبددف يف    

ايزٜك ايبارد٠ ايكاد١َ َٔ ايٓٛافذ...   ْهٔ جنز٩ ع٢ً إغ٬م ايٓٛافدذ خٛفدًا َدٔ    

 ٍ ٜٚدخٌ ايبٝٛت... تٓانز ايشجاج يف ا٫ْفاارات، ٖٚا ٖٛ "ايضٝد ايغتا٤" ٜتاٛ

أصدتطٝع إٔ أزلدع سعٝدل َدذٜان ايعدِ فد٪اد ٚا ٓد٘، يهدٓين ٫ أ دذٍ أٟ جٗدد           

يفِٗ َا ٜكاٍ... ؽزت قاْع١  د ٕ ْغدز٠ ا٭خبدار ايٛحٝدد٠ ايؾدادق١ ٖدٞ َدا يًُد٘         

ٞح ؽددٛت ايددزٜك... ٚنددإ ؽددٛت ايددزٜك ٫ يُددٌ غددرل سعٝددل ايدددَار، ٚرا٥ختدد٘     إيدد

 ٔ جث  املٛت٢ املفزٚع١ ع٢ً ا٭رؽف١... ايغتا١ٝ٥ ابش١ٜٓ ممشٚج١  ايدخإ ٚعف

***  



162 

 

  91كابىس 

 

إْ٘ اشلاتف، ٜبدٚ أْ٘ َا ساٍ  ٛصعٓا إٔ ْتًّك٢ امل ا زات يهٓٓا عاجشٕٚ عٔ 

إجزا٥ٗددا... ؽددٛت جارْددا حضددل ايددذٟ ٜضددهٔ  ٓاٜدد١ إدرٜددط املكا ًدد١ يكؾددز آٍ        

 جٓب٬س ٚ) ًع١ جٓب٬س( ٜض يين: ٌٖ أْت جاٖش٠ يً زٚج؟ 

٠، َددٔ ٫ ٜزغددش يف اشلددزب َددٔ ٖددذا اجلخددِٝ؟ قدداٍ: صددت تٞ       بعددًا جدداٖش دددد 

 َؾّفخ١  عد قًٌٝ، اْتظزٜٓا عٓد ايباب.. 

***  

 إّٕ   ٜٗزب ايبارح١ أحد. ٚاملؾّفخ١ أؽٝبت دٕٚ إٔ تٓكذ أحدًا. 

َددٔ جدٜددد خزجددت إ  ايًٝددٌ املزعددش، َددٔ جدٜددد جًضددت ًَتؾددك١  ددايعُٛد    

دٜددددٟ ايقددد ِ املضددد٢ُ ايبدددارد أصدددذلم ايضدددُع يؾدددٛت قددددّٚ  دددٛم ايٓادددا٠ اب 

ٛ ؼ  داقت       َؾّفخ١. َٔ جدٜد عتُت َذٜان ايعِ ف٪اد َزتفدع ايؾدٛت ايدذٟ ٜغد

ع٢ً اٱْؾات.  دأت متطز، ٚععزت     َزٜز يف ٜدٟ نِ تدذنزت إٔ ايهًدش   

اجلددا٥ع نددإ قددد فددز ين   )ددافزٙ اياافددب١. يف ايبًدددإ ايضددعٝد٠ ٜددذٖش ايٓدداظ  

ٚ د  ًكاط فد "َزا ايهاًاش" حل  يدا ّيو شلِ. ٖٓدا ْضدٝت حتد٢    يًطبٝش يًتش

إٔ أغضٌ جزحٞ، ٖٓا، يف ٚصط يٌٝ املٛت، كهٔ إٔ تؾدٝبين رؽاؽد١ ٚأ)دٌ    

 أْشف حت٢ أَٛت دٕٚ إٔ متتد ٜد يزفعٞ عٔ ا٭را! 

عاجلددت قفددٌ  دداب ابدٜكدد١ ابدٜدددٟ ٚاْتشعددت عٓدد٘ ايضًضدد١ً احملٝطدد١  دد٘،  

ٔ صدددٝكإ ٚندددإ ؽدددٛت ابدٜدددد  ددداردًا ٚن٦ٝبدددًا ٜٴدددذنعز  ددداْتشان ايض٬صدددٌ عددد 

املضددداجل يف  ددداخز٠ تادددزم... ٚأخدددرلًا ٜددد تٞ ؽدددٛتٗا... َدددٔ  عٝدددد أَٝدددشٙ... ؽدددٛت   

املؾّفخ١ ؽار عٓدٟ ؽٛت ابٝدا٠ ٚاشلدزب... تكدذلب.. تكدذلب.. ٜتٛقدف ٖددٜزٖا...       

أَددد رأصددٞ قًدد٬ًٝ، ٚأحدداٍٚ إٔ أراٖددا عٓددد ْٗاٜدد١ ايغددارن... ٫ أر٣ عدد٦ًٝا. َؾددا ٝك 

   ٛ ٤ ابزٜدددل ا٭محدددز ايكدددادّ َدددٔ    ايطزٜدددل َطفددد ٠ أٚ َؾدددا ١  ايزؽددداـ، ٚفددد

"اشلٛيٝداٟ إٕ" ٫ ٜضتطٝع خزم حادش ايظد٬ّ يف املٓعطدف حٝد  قؾدز جٓدب٬س       

 ٚعُار٠ إدرٜط. 
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أغُ  عٝين ٚأحاٍٚ عدل حاص١ ايضُع يٝ ٌ َدا ٜددٚر، أراٖدِ ٜٗبطدٕٛ َدٔ      

ٗ دٕٚ  ارتٝاط، ٖذا  ُٝٓدا    ٝٛتِٗ فزحل  ايٓاا٠، ٜدخًٕٛ إ  رمحٗا املعدْٞ ٜٚتٓ

يف  طدٔ ابدٛت ايدذٟ ا دتًعين: حدٛت اخلدٛف ٚايٛحغد١... َدٔ جدٜدد           َا سيدت أْدا  

أزلع ؽٛت املؾّفخ١، ٖددٜزٖا ٜكدذلب قًد٬ًٝ. َطدز ايزؽداـ ايكدادّ َدٔ ْاحٝد١         

فٓدم "اشلٛيٝداٟ إٕ" ٜغتد ٚكاسج٘ رعد جُٗٓٞ أرفٞ، رعد ايكٓا ٌ... ٫ٚ أعٛد 

 أزلدددع عددد٦ًٝا...  عددددٖا  كًٝدددٌ ٜؾدددُت ندددٌ عددد٤ٞ، ٚأعدددزف إٔ املؾدددّفخ١ قدددد      

اْضخبت، ٚيهٓين أْتظز ٚاْتظز أ٬ًَ َين يف إٔ ٜعٛدٚا ٱْكاّٟ... ٫ أدرٟ نِ 

 اٍ اْتظارٟ، يهٓين أحضضت  املطز خيذلقين حت٢ اجلًد، ٜٚضٌٝ َٔ ععزٟ 

عًدد٢ ٚجٗددٞ خمتًطددًا  دددَٛعٞ... ٚنددإ ا٭  يف أّْددٞ ٜٚدددٟ قددد ؽددار َزٜددزًا...     

تعبدًا ٚأعادش عدٔ إٔ     فاْضخبت  دٚرٟ راجع١ إ   ٝت ايعدِ فد٪اد... نٓدت أنثدز    

أعٝددد إقفدداٍ ايبدداب ابدٜدددٟ  ايضًضدد١ً... ٚملدداّا أقفددٌ ايبدداب؟ َٚددٔ جيددز٩ عًدد٢      

ايٛؽٍٛ إ  ٖٓا، إّا ناْت املؾّفخ١ ْفضٗا قد ملًُت جضدٖا ابدٜددٟ ٖار د١   

 َٔ ٖذا اجلخِٝ؟ 

ٞ  ايعِ ف٪اد ٚا ٓ٘ أَل ٚحدد قا  دٞ، ف درندت ندِ أْدا       حل دخًت ايتفتٳ إي

يًٕٛ، َٚزبف١ نغبك خارج يًتٛ َٔ قدلٙ يف قان ايبخز.. نِ تا عا َبت١ًّ َٚشرّق١ ا

ٞ  أْين أر٣ يف عدٝين أَدل )دٌ سلاتد١.. إْد٘       اٱْؾات إ  ْغز٠ ا٭خبار... ٚخٌٝ إي

إْد٘ عًد٢   ددد  حتد٢ اٯٕ عًد٢ ا٭قدٌ    ددد  َضتضًِ ٱراد٠ ٚايدٙ، ٖٚا ٖٞ ا٭ٜاّ تثبت ي٘ 

ْدا ندٌ يًٝد١ عًد٢ صد٬       حل ٖٚدا ٖدٛ جداف َٚضدذلٜك يف َكعددٙ  ُٝٓدا أحتطدِ أ       

 ا٭ٌَ ايداَض١ ايضٛدا٤... َٚع ّيو أتا ع فاٚي١ ايؾعٛد!... 

*** 

  92كابىس 

 

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا... 

ٚأعددٗد نٝددف خيفددل ايكًددش ا٭عددشٍ  ايزعددش ٚا٭صدد٢، حددل ٜهددٕٛ َزَٝددًا 

 َثًٞ ع٢ً أرؽف١ ايٓار... 

ٚأْادٟ ايثٛر٠؟ أ  أقد أ   ٚيهٔ، أ  أق أ عغز صٓٛات َٔ عُزٟ أنتش

مخط صٓٛات َٔ عُزٟ َٛ)ف١ يف إحدد٣ دٚر ايٓغدز أصداِٖ يف إعدداد ايهتدش      
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"ايثٛر١ٜ" يًطبع ٚأعٌُ ع٢ً تؾخٝخٗا، أنإ ّيو خطً  أّ إٔ اخلطد  ابكٝكدٞ   

ٖددٛ يف َددٛقعٞ اجلاددزايف اخلددا ٧؟ يف أْددين أقطددٔ حٝ ددًا ٫ أْتُددٞ إيٝدد٘؟ يف أْددين     

اب أَثددايٞ ايددذٜٔ يز فددٕٛ ايدلنددإ عًدد٢     أصددهٔ  ٝتددًا ٫ َعضددهزًا؟ ايهت دد   

ا٫ْفادددار، نٝدددف ٜبٓدددٕٛ  ٝدددٛتِٗ عًددد٢ صدددفخ٘؟ ايكًدددِ املكاتدددٌ جيدددش إٔ ٜكطدددٔ   

 َعضهزًا؟  

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا... 

ٚأعددٗد نٝددف ٜدددَٞ ايكًددش ا٭عددشٍ حددل تؾددز  داخًدد٘ عغددزات ا٭ؽددٛات  

فٝد٘، ٜٚدٛجعين أْد٘ يدٔ     ٚخيطٛ عدل عتب١ اشلدٛاجط.. ٖدذا ٜدّٛ آخدز ٜضدعدْٞ إٔ أْ     

ٜتهزر... يكد اْشيل رٌَ ايضاعات املكز ر٠ يدٞ يف ٖدذا ايٝدّٛ، ٚيدٔ تعدٛد ّر٠ رَدٌ       

 ٚاحد٠ َٓ٘.. يٝتهزر اْش٫قٗا. 

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا.. 

إْٗا ايثا١َٓ ٚايٓؾف.. ٚايهٗز ا٤ َا سايت َٝتد١ داخدٌ أصد٬نٗا ايبدارد٠ أٚ     

َعٓاٙ أْين ئ أمتهٔ َٔ ايتكاس تًفشٜٕٛ إصزا٥ٌٝ اي١ًًٝ... املكطٛع١ ْٗا٥ًٝا.. ٖذا 

املفاددع أْددين َقددطز٠ ملزاقبدد١ تًفشٜددٕٛ إصددزا٥ٌٝ ملعزفدد١ َددا ٜدددٚر عٓدددْا... ايعدددٚ     

ٛ رًا َفؾ٬ً عدٔ أحددانٓا ايداَٝد١، ايكؾدد َٓد٘  بعدًا ايتغدّفٞ         ٜعزا عزٜطًا َؾ

        ٔ أْفضدٓا َدٔ    ٚايغُات١، ٚيهدٔ املدزٚن ٖدٛ أْٓدا َقدطزٕٚ ٫صدتكا٤ املعًَٛدات عد

اٱّاعدات ايعددد٠ٚ، ٭ٕ تًفشْٜٛٓدا ايهددزِٜ ٜكدددّ يٓدا نددٌ عدد٤ٞ إ٫ َدا ْزٜددد حكددًا     

 َعزفت٘.. ٚقد ص٦ُٓا َٔ زلان أخبار اصتكبا٫ت )أ اْا( ايذٟ فٛم ق١ُ اشلزّ!... 

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا... 

ٚأعٗد نٝف ٜدَٞ ايكًش ا٭عدشٍ، ايبعٝدد عدٔ َٓاخد٘ ابكٝدل نضدُه١       

 أخزجٖٛا َٔ َٝاٖٗا اٱق١ًُٝٝ... 

ٛ يت إ   حزٚيف ايّٝٛ ٚابزٚف ايت أعددتٗا يًطبع خزجت َٔ ايهتش ٚحت

َكاتًل.. نإ َٔ املفدزٚا إٔ أندٕٛ َعٗدِ ٭حدط  ايطُ ْٝٓد١، ٚايكددر٠ عًد٢        

ابٛار، ٚايكدر٠ ع٢ً املٛت اجلٌُٝ، املٛت )عٔ صدا ل تؾدُِٝ ٚتؾدٛر( ٫ املدٛت     

ا َعٓد٢.... ٚيهدٔ، نٝدف أندٕٛ َعٗدِ ٚأْدا أنتدش عدٔ         ايال  املؾادف١ ٚدٚمند 

اجلزط ايذٟ ٜٓبت َٓ٘ ايفزط، ٚا٭  ايدذٟ ٖدٛ خمداا ايغدُط اٯتٝد١، يهدٓين       

يف ايٛقددت ْفضدد٘ أؽدداب  اٱغُددا٤ أَدداّ َغددٗد ايدددّ، أٟ دّ، ٚ ابضددز٠ أَدداّ         

ايكتٌٝ، أٟ قتٌٝ؟!... ٚأ٩َٔ   ٕ املٛت جزك١ ن١ْٝٛ يف حل ايٛجٛد، ٚإٔ أصًخ١ 
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 غدداع١ َزحًٝدد١ جيددش إٔ تٓتٗددٞ عددٔ نٛنبٓددا ٜددّٛ ٜٓتٗددٞ َددٔ عؾددزٙ         ايدددَار 

ابازٟ ايثاْٞ: عؾدز ايفقدا٤، يٝددخٌ يف عؾدز ايعدايد١ َٚعزفد١ اهلل ٚابدل...        

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا... 

ٚأعٗد أْ٘ يدٛ ندإ ٜٛصدف إ  جداْل، يهدإ ابدٛار ممهٓدًا، ٚاخلدزٚج         

بايل فٝ٘... أَا اٯٕ، فهٌ َا أًَه٘ ٖٛ إٔ َٔ قان سجاج١ ابشٕ  ُٛحًا غرل َ

 أنتش فكط... إٔ أتا ع تضطرل َضٛدات "نٛا ٝط  رلٚت"... 

ف٤ٛ ايغُع١ ّا ١ً... اجلدزط يف ٜددٟ ٜد٪ملين نًُدا حاٚيدت إٔ أخدط صدطزًا..        

ٜٓشيكدٕٛ  ددد  ابكٝك١ٝ َِٓٗ ٚايدذٜٔ رزلٗدِ خٝدايٞ    دد َزٖك١.. أععز    طاٍ ايزٚا١ٜ 

  ٛ اتِٗ يفدت ٖٚدِ كعٓدٕٛ اْش٫قدًا يف  ٦دز عُٝكد١ صدٛدا٤ ٫        َين يف ايعتُد١... ٚأؽد

َتٓاٖٝد١ ايكددان.. أفهددارٟ تٗدزب َددين َثددٌ قطدار صددزٜع ٚأْددا َتعبد١ ٫ أقدد٣ٛ عًدد٢     

 ايًخام  ٘ ٜٚدٟ ت٪ملين ٚأعاش عٔ ايتعً ل  ٘ ٚتضًّك٘ ٚاَت٬ن٘ َٔ جدٜد... 

 ٚأعزف نٝف كهٔ يًُضا٤ إٔ ٜهٕٛ حشًٜٓا.. 

ٛ ٍ اجلضد  ابٞ إ  ن١َٛ َٔ ا٭عؾاب ايٓاسف١ املزَٝد١  ٚأعٗد نٝف ٜتخ

ع٢ً صزٜز  ارد يف ايظ٬ّ،  ُٝٓا تشدٖز ْبت١ ايهٛا ٝط ايٛحغ١ٝ ٚتُٓدٛ ٚيدزج   

َددٔ ا٭ْددل ٚايعٝددٓل ٚا٭ْددف ٚايفددِ نُددا تُٓددٛ ايدٜدددإ ٚايطخايددش عًدد٢ فٖٛددات   

 اجلُاجِ ٚاشلٝانٌ ْؾف املتآن١ً يف املكا ٌ.. 

 ٛحٝد ّْٛ  ٬ أح٬ّ ٫ٚ نٛا ٝط...   أمن جٝدًا َٓذ عؾٛر..  ُٛحٞ اي

*** 

  93كابىس 

 

)ٗددز املددذٜع عًدد٢ عاعدد١ ايتًفشٜددٕٛ ٚ دددأ ٜكددزأ ْغددز٠ ا٭خبددار، نددإ ٜزتدددٟ 

ا تضا١َ َٓغا٠ ٚنٝا دًا نثٝداب رجداٍ املافٝدا ٜٚقدع عًد٢ رأصد٘ قٓاعدًا أصدٛد، ٫ٚ          

 ٜظٗز َٔ ٚجٗ٘ غرل ا تضا١َ ٚنكبل يف َٛفع ايعٝٓل ٜطًكإ أعع١ عزٜز٠... 

املًا ، ٚحٛيٞ ٦َات َٔ ابفا٠ املتعدبل  دد ٓت جايض١ ع٢ً أرا ايهٗف ن

أَثايٞ... ٚايتًفشٜٕٛ َٛفٛن فٛم ؽ ز٠ عاي١ٝ تغدب٘ املدذ ك ايدٛنين. ندإ املدذٜع      

َا ٜشاٍ ٜتخدا ٚقد ٚفع أَاَ٘ ع٢ً ايطاٚي١ َددفعًا رعاعدًا، ٚندإ يدٝط  د٘      

ٛا مجٝعددًا َكددٓ عل مخضدد١ َددٔ املددذٜعل ايددذٜٔ ٜغددارنْٛ٘ قددزا٠٤ ا٭خبددار، ٚندداْ 
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َثً٘، ٚيًُٕٛ أٚرام ايٓغز  ٝد، ٜٚدِٖ ا٭خز٣ عًد٢ سْداد املددفع ايزعداؼ. إ      

جاْل  فٌ  دأ ٜؾز   انًٝا جا٥عًا، ناْت أَ٘ عبثًا تدفع إ  فُد٘  ثددٟ ّا دٌ    

أفزغ٘ اجلٛن َٔ ابًٝش ٚ  خيًّف فٝ٘ إ٫ صا٬ً٥ َدٔ املدزار٠ ايؾدفزا٤... تقداٜل     

ها٤ ايطفٌ، ؽز   ٘ ٜٓتٗزٙ َٔ داخٌ عاعدت٘.   ٜضدهت   َذٜع ايتًفشٜٕٛ َٔ  

 ايطفٌ. أ ًل املذٜع عًٝ٘ رؽاؽ١ أؽا ت٘ يف ابٓاز٠ متاًَا فضهت!... 

تددا ع املددذٜع نزنزتدد٘: ٫َْٛددا ايددذٟ فددٛم قُدد١ اشلددزّ ٜددبًاهِ ٚؽددٍٛ أنٝدداظ   

 اجلٛاٖز ٚايٝاقٛت ع٢ً َنت صفٓٓا اخلايد٠... 

ٛا ٜعزفٕٛ َا حتًُد٘ ايضدفٔ ايدت      ٜؾفل أحد يًٓب ،   ٜبتٗج أحد، ناْ

 تزصٛ ٖذٙ ا٭ٜاّ.  

تدا ع املدذٜع: ابايدد١ ٖاد٥د١ يف ٖددذا ايبًدد ايضدعٝد ّٟ ايعُددز املدٜدد ٚايطكددط       

ايزغٝد... تثا٤ب عاٛس ٚراط يف صبات عُٝل ع٢ً ؽز ت٘ ايت ناْت تقِ دجاج١ 

ٜعتداؼ َدٔ  ٝقدٗا. ؽدزخت ايدجاجد١، ؽدفز عداب ٚأعدار إ  ايتًفشٜدٕٛ َٗددددًا          

٘  ُٝٓا تا ع َدذٜع آخدز ايٓغدز٠: أقُٝدت احتفدا٫ت مبٓاصدب١ عٝدد ايتتدٜٛج،          كبقت

صددٓعزا عًددٝهِ أجددشا٤ٶ َٓٗددا ٚاملطًددٛب َددٓهِ إٔ تكفددٛا خغددٛعًا يًُغددٗد.     

ٜكف أحد... ناْٛا جٝاعًا َٚتعبل ٚجزح٢، ٚنإ ا٭  يف ٜدٟ قد ؽار حدادًا  

ِّب َدفعددد٘  دددٟٛ فخاٚيددد     ٞح إٔ املدددذٜع ٜؾددد ت ايٓٗدددٛا ٚأّْدددٞ تٓدددشف ٚخٝدددٌ إيددد

ٚانتغددفت إٔ صدداقٞ خغددب١ٝ... ٚ  جيددز٩ أحددد عًدد٢ اخلددزٚج َددٔ ايهٗددف إ     

ايًٝددٌ ايٓكددٞ فكددد نٓ ددا ْعددزف إٔ ايكٓ اؽددل ٜذلؽدددٕٚ أ ددٛاب ايهٗددٛف... "قفددٛا  

فٛرًا" ؽاط املذٜع. ؽدز  عداب: اغًكدٛا ايتًفشٜدٕٛ صد٦ُٓا ٖدذٙ ا٭ناّٜدش ٚاشلدذر         

عددٞ يف ايزا عدد١ عغددز٠ َددٔ  ٚايطكددٛظ. ْزٜددد إٔ ْٓدداّ. تكدددّ َددٔ ايغاعدد١ ؽددل ر ٝ 

عُدددزٙ ندددإ َٛيدددٛدًا يف ْٝضدددإ، َٚدددد أؽدددا ع٘ ايدل٦ٜددد١ يٝقددداط سر ايتًفشٜدددٕٛ    

ٚخيزصدد٘. فادد ٠  دددأ املددذٜعٕٛ  ددإ ٬م ايزؽدداـ. ْٗقددٛا ٚقٛفددًا ٚ دددأٚا ٜطًكددٕٛ   

 ْرلإ َدافعِٗ ايزعاع١ ع٢ً اجلُٝع... 

١ يف ٚأْا أت٬ع٢، عداٖدت ايؾدل ايز ٝعٞد املٛيدٛد يف ْٝضدإ ٜقداط سر ايٓٗاٜد       

ايتًفشٜددٕٛ ٚعدداٖدت اْفاددارًا َقدد٦ًٝا، ٚحزٜكددًا عظُٝددًا أعددزقت َددٔ  عدددٙ سلددط          

ل ددد املدذٜعل ٜطًكدٕٛ ايٓدار يف          محزا٤... ٚأْا أت٬ع٢ نٓت أر٣ ددد ٚأْدا َاُقد١ ايعٝٓد

ايٛقت ْفض٘ َٔ عاعاتِٗ نًٗا ع٢ً مجٝع ايٓاظ يف ايبٝٛت نًٗا.. ٚيف نٌد  ٝدت   

   .ٓدٚب )أ اْا ايذٟ فٛم اشلزّ( ..نإ ٖٓاى ؽل ْٝضاْٞ ٜفًك يف تفارل َ

***  
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ٚؽٌ ايضا٥ك املاذلب إ  ايفٓدم ايف ِ املطٌ عًد٢ ايبخدز... ندإ قدد غداب      

سًَٓا  ٬ًٜٛ. ّٜٛ صافز حفظٛٙ يف َدرص١ ايكز١ٜ إْ٘ َٔ ص٬ي١ املدزد٠، ٚإٔ َزقدد   

 عٓش٠ جدٙ َهإ فزٜد ٚحتت رٚنٗا تٛجد أحاار اٱعدعان َطُدٛر٠ ندايهٓش...   

ٝ ًا فكرلًا، ٚنًُا حاٍٚ إٔ ٜض ٍ أصتاّ َدرص١ ا٭ٜتاّ عدٔ صدز    ٚيهٓ٘ نإ ؽب

 افتكارٙ إ  اخلبش ّنزٙ ا٭صتاّ   ْ٘ َٔ ص٬ي١ املزد٠ ٚاملزد٠ ٫ جيٛعٕٛ... 

ٚيهدٔ يًُعددد٠ َٓطكددًا آخددز.. ّٖٚددش ّات يًٝدد١ إ  َزقددد عٓددش٠ جددد ٙ، ٚحفددز  

ٚعدكٞ.. ٚاغدذلب... ٚاعدٛج     حتت رٚنٗا فًِ جيد غدرل َشٜدد َدٔ ايدزٚا... ٖٚداجز...     

 يضاْ٘ ْٚطك٘... ٚيهٓ٘ )ٌ يًِ ياز اٱععان املضخٛر، ٚ  جدادٙ املزد٠... 

ٚحُٝٓا سارتِٗ ايفزق١ ايًبٓا١ْٝ ايفٛيهًٛر١ٜ يف دار ا٫غذلاب ْضدٞ ندِ َدٔ    

ايٓكددٛد ا تددشت َٓدد٘ راقؾددتٗا ا٭ٚ  "تفاحدد١" َٚطز ٗددا ا٭ٍٚ.. يكددد غٓددٛا يدد٘ عددٔ       

يٓادّٛ ايدت ٖدٞ غبدار َكايعٗدا، ٚايغدُٛظ ايدت تٓبدت يف          ٬دٙ،  د٬د ا،دد، ٚا  

نزَٚٗددا، فٝكطفْٛٗددا ٜٚزعددكٕٛ  عقددٗا يف ايضددُا٤، ٜٚعؾددزٕٚ ايددبع  اٯخددز   

ٜٚعب٦ْٛدد٘ يف سجاجددات ٜٚغددز ٕٛ رحٝكدد٘ فٝخًّكددٕٛ يف َدددارات ايٓاددّٛ رانددبل      

ٌٍ، فداحهل َدٔ       َزانش سلض١ٝ عتٝك١... َطًل ع٢ً ايهز٠ ا٭رفد١ٝ َدٔ عد

ايعز ددٞ ٚنددٌ عددٛا  ايغددعٛب ا٭خددز٣... أَددا ايزاقؾدد١ فكددد     ؽدداز رقعدد١ ايعددا  

أغزت٘  ايًخام  ٗا إ  يبٓإ يكقدا٤ فدذل٠ ا٭عٝداد عًد٢ ا٭قدٌ ٖٓداى، حدنتد٘ عدٔ         

ايهب١ اي١ٝٓ ٚايتبٛي١ ٚايعزم ٚجعٝتا ٚا٭رس ٚ عًبو ٚنٌ تًو ا٭عدٝا٤ ٚا٭َدانٔ   

 َكدًَا. )اخلايد٠( ٚٚعدت٘   ٕ تهٕٛ ديًٝ٘ إيٝٗا، ٚقبقت ايدفع١ ا٭ٚ  

ٚؽددٌ إ  ايفٓدددم ايف ددِ َددع اخلٝددٛس ا٭ٚ  يًفاددز ٚقددد قددزر ققددا٤ عددٗز     

ا٭عٝدداد  ًبٓددإ... ٫حددظ إٔ  عدد  أقضدداّ ايبٓددا٤ ٜاطٝدد٘ اشلبدداب ا٭صددٛد،  عدد          

ايٓٛافذ تتد  فزٚق١، أنثز ايشجاج ٜبدٚ فطًُا، ٚاملدخٌ ايزخاَٞ َهضدز  

ٌ إيٝدد٘ فددٔ ايدددٜهٛر  ايدددرجات، فكددد ر إٔ ٖددذا ٫  ٴدددح ٚإٔ ٜهددٕٛ آخددز َددا تٛؽدد   

ابددٜ ، أيٝضددت  ددرلٚت أٍٚ َددٔ يتقددٔ نددٌ بدٜددد يف ايعددا ؟   ٜددزن   

أحد ٫صتكباي٘، ٚأدٖغ٘ ّيو، خؾٛؽًا  عد ا٫صتكباٍ اشلا٥ٌ ايذٟ حظٞ  ٘ يف 

 زٜك٘ َٔ املطار إ  ايفٓدم... فكد نإ ايٓاظ  ٛاٍ ايطزٜل ٜطًكٕٛ ايزؽاـ 



166 

ٝ دٌ إيٝد٘ يف بظد    ١ َدا إٔ رؽاؽد١ أؽدا ت٘ يف رأصد٘ إّيدا أْد٘       ا تٗاجًا  ٛؽٛي٘... ٚخٴ

ت ند َٔ أْ٘ نإ ٚاًُٖا. ٚ  ٜزٳ خمًٛقًا يف ايغارن َٔ املزحبل  ٘، فكد زلع 

إ ٬م ايزؽاـ ٚصز ٙ ّيو جدًا. ؽخٝك أْ٘ نإ ٜتُٓ ٢ إٔ ٜدز٣ ٚجدِٖٛٗ عًد٢    

ِّٛحددٕٛ يدد٘  ددا٭ع٬ّ نُددا ٚعدتدد٘ ايزاقؾدد١ تفاحدد١، إ٫ أْدد٘ قددد     جدداْل ايطزٜددل ًٜ

ايزا عدد١ ؽددباحًا، ٫ٚ رٜددش يف أْٗددِ ندداْٛا قددد فددبطٛا صدداعاتِٗ عًدد٢    ٚؽددٌ يف 

َٛعد ٚؽٛي٘ نٞ ٜطًكٕٛ ايٓار َٔ ايٓٛافذ ا تٗاجًا ٖٚدِ يف أصدز تِٗ... ندِ ٖدٛ     

 عظِٝ َٚقٝاف ٖذا ايغعش! 

  ٜتكدددّ َٓدد٘ أحددد. قددز ر إٔ املضددت دَل قددد ٜهْٛددٕٛ اٯٕ يف إجدداس٠ فددذل٠   

ٌح ايطزٜل. قزأ ٫ف ت١ ايفٓددم فٛجددٖا ؽدخٝخ١: فٓددم يبٓدإ...      ا٭عٝاد، أٚ أْ٘ ف

نددإ ّيددو تبدددٌٜ  ضددٝط يف تزتٝددش ايهًُددات، فكددد اْشيكددت حددزٚف ايهًُدد١     

 ايثا١ْٝ ٚ دا ي٘ اصِ املهإ: يبٓإ ايفٓدم. 

تكدددّ َٓدد٘ نددٝط َددٔ ايزَددٌ نددإ ٚاقفددًا يف َددذلاظ ٚقدداٍ يدد٘ فدداحهًا:       

ِٵ تدٛ يٝبدإْٛ" ٚفدخهت  كٝد١ ا٭نٝداظ. ا٭نٝداظ متغدٞ ٚتد          ٚأْيهاد تهًِ؟ ٜددا "

يًعبكزٜدد١ ايضددٝاح١ٝ... ٚيهددٔ ّيددو غددرل َعكددٍٛ.. رمبددا نددإ َددا ٜددشاٍ مثدد٬ً. يكددد   

عزب نثرلًا َٔ ن٪ٚظ ايٜٛضهٞ يف ايطا٥ز٠. ناْت جما١ْٝ، يذا )ٌ ٜٓدادٟ  

املقٝف١ نٞ ت تٝد٘  هد ظ جدٜدد، فكدد رندش يف املكاعدد امل ؾؾد١ يًدرجد١         

ٙ "تفاحددد١" حدددل تددد تٞ ا٭ٚ  ٚدفدددع مثٓدددًا  اٖظدددًا يدددذيو ٭ْددد٘ ندددإ ٜزٜدددد إٔ تدددزا 

ٛ ط شلدا َدٔ ْٛافدذ ايدرجد١ ا٭ٚ ...       ٫صتكباي٘ ٖا طًا َٔ  اب ايدرج١ ا٭ٚ  ٚإٔ ًٜد

 ملاّا   ت ِت ٫صتكباي٘؟ 

تكدّ َٓ٘ نٝط آخز َٔ ايزٌَ نط٢ صزٜع١، ٚقاٍ ي٘: ٖٝا  ضدزع١ دعدين   

 أرعدى إ  غزفتو ٭عٛد إ  َهاْٞ، ايغباب ياج١ إيٞ....

حداٍٚ إٔ يُدٌ حكا٥بد٘ امل٦ًٝد١  ايثٝداب ايف ُد١ ٚقداٍ يد٘         ؽعد خًف٘ َتعبًا، 

 ايهٝط: ئ حتتاج إيٝٗا ٖٓا... 

ؽعد خًف٘.. نإ ايفٓدم خاًٜٚا إ٫ َٔ  ع  اجلث   عْٝٛٗدا املفتٛحد١ ايدت    

حتدم  ٘. نإ قد حاش غزف١ يف ايطا ل ايعاعدز ندٞ ٜضدتُتع مبٓظدز ايبخدز،      

ٕ ٜتضددًل حددب٬ً إ  ا٭عًدد٢.  ٚ  ٜهددٔ ٜدددرٟ إٔ غزفدد١ املؾددعد َٓضددٛف١ ٚعًٝدد٘ أ  

تضدًك٘ ٚقدد تكدَد٘ ندٝط ايزَدٌ. أدخًدد٘ إ  غزفتد٘. ندإ ايفدزاؼ تا ٛتدًا. فددتك          

ابٓف١ٝ يٝاضدٌ ٚجٗد٘ عًّد٘ ٜؾدخٛ ففدٛج٧  ايددّ ٜٓددفل َدٔ ابٓفٝدات  دد٫ً َدٔ            

املا٤. ْظز إ  ٚجٗ٘ يف املزآ٠، ففٛج٧  زجٌ يف داخًٗا ٜؾز   ٘ آَدزًا: من فدٛرًا،   

 ٛيتو ايضٝاح١ٝ.. إ  أَه١ٓ أخز٣ يف ايٛ ٔ... ٚحل تؾخٛ صتكّٛ جب
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٫ ٜدرٟ إّا نإ قد ْداّ أّ ٫.   جيدز٩ عًد٢ ايٓدّٛ داخدٌ ايتدا ٛت، فتُدد د        

 ع٢ً ا٭را إ  جاْش ايطاٚي١ ايت ناْت َعد١ْٝ ٚخاؽ١  ايعًُٝات اجلزاح١ٝ.  

أٜكظدد٘ خمًددٛم يدد٘ جضددد  ددا٥ز ٚرأظ رجددٌ فكدداٍ يدد٘ ايضددا٥ك نددٛف: جددٛد      

 ر، رد ايغاب: ؽباط اخلرل. َٛرْٓل،  ٛجنٛ

 ًش  عاًَا، فاا٤ٙ ايغاب  هّٛ َٔ ايعغش، ف نٌ حت٢ عبع،  ًدش إٔ  

يًددل ّقٓدد٘، فُددد ايغدداب أحددد خمايبدد٘ إ  خددد ايزجددٌ ٚنددإ حددادًا نايغددفز٠  

 ٚأساٍ  ٘ ععز ّقٓ٘ يف حمل١  ؾز. 

ايطددا٥ز إٔ دددد  ًددش صددٝار٠ يًددذٖاب إ  ٖٝانددٌ  عًبددو، فطًددش َٓدد٘ ايغدداب  

ٞ ٜز٣ جٝدًا... ٚمحً٘ ٚ ار  ٘... ّٖش  ٘ إ  أَانٔ ندثرل٠    ٜاُ  عٝٓٝ٘ ن

ٜهٔ قد زلع  ٗا قط َٔ قبٌ، ٚ  ٜز ؽٛرٖا يف مجٝع ايهزاصدات ايضدٝاح١ٝ   

 ايًبٓا١ْٝ ايت نإ ٣ٜٛٗ مجعٗا.. 

 د٫ً َدٔ  عًبدو  دار  د٘ أ٫ًٚ إ  َهدإ أزلداٙ ايهزْتٝٓدا. أًّٖد٘ إٔ ٜعدٝػ          

ا٭ فاٍ يف ايٛحدٌ جٛعدًا.. ٚفكدزًا... ٚيهدٔ     ايبغز يف سرا٥ش تٓهٝ ١، ٚإٔ ٜبهٞ 

٫حظ إٔ عٝدِْٛٗ محدزا٤، أٚ إٔ فدٝا٤ أمحدز ٜغدع َٓٗدا يف ندثرل َدٔ ايتؾدُِٝ          

ٚاياقددش....  عددد ٖددذٙ ايشٜددار٠ نددز ر ايغدداب تزحٝبدد٘ يًضددا٥ك ايٛحٝددد يف يبٓددإ،     

ٚيًضدددٝاح١ ا٭ٚ  ابكٝكٝددد١ ا،ٝدددد٠، ندددِ عددداد ٚمحًددد٘ عًددد٢ نتفٝددد٘ ٚ دددار  ددد٘   

ؾز ٚجد ايضا٥ك ْفض٘ يف َهإ ٜكطز فكزًا ٚقاٍ ي٘ ايغاب نايؾكز ٚ ًُك ايب

 " ٔ اٯٕ يف تٌ ايشعذل"... 

*** 

  95كابىس 

 

نددإ املضددًك َددا ٜددشاٍ يددّٛ يف اجلددٛ نطددا٥ز ايزعددد، ٚيددز ى جٓاحٝدد٘        

 ايغّفافل  ُٝٓا متضو ايضا٥ك ايٛحٝد يف يبٓإ  غعزٙ ايهثٝف نًبد٠ ا٭صد... 

ز٣  ٛفددٛط أ دد٬ٍ َدٜٓدد١ أنًددٗا ايددشَٔ   يف ايكددان، نددإ قددادرًا عًدد٢ إٔ ٜدد  

 ْٚٗغتٗا عٛاٌَ ايطبٝع١، فخٛيت  ٝٛتٗا ايضه١ٝٓ إ  َا ٜغب٘ ايبكاٜا... 

ص ٍ ايضا٥ك ايٛحٝد يف يبٓإ، املضًك ايدذٟ ٜطدرل  د٘ يف جٛيد١ صدٝاح١ٝ غدرل       

 رزل١ٝ ٫ٚ تكًٝد١ٜ: أَا سيٓا يف يبٓإ؟ ٖذٙ اٯنار ٫ تبدٚ نبعًبو.
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ٌ ايشعذل. ٖٚدٛ يف يبٓدإ،  دٌ يف  درلٚت. ٖٚدٛ يدٝط       رد املضًك: قًت يو ٖذا ت

َٛقعًا أنزًٜا صٝاحًٝا،  ٌ ٖٛ َهإ ٜضهٓ٘  غز ٜتٓاصًٕٛ ٚشلِ أ فاٍ ٫ أحاار 

 عطزْج تضتطٝع محًٗا عٔ رقع١ ايًعش ٚإساحتٗا َت٢ ع٦ت... 

 ٖٚبط املضًك  قٝف٘ ٜتا٫ٕٛ يف املهإ... 

ٚمثدد١ غُٝد١ حتدداٍٚ  ٚناْدت ايبٝدٛت أنثددز قددًَا َدٔ ؽددٛر ٖٝاندٌ  عًبدو.       

حاش ايغُط عٔ ايٓاظ املتعبل، إ٫ أْ٘ ٫حظ يف عٝدِْٛٗ ّيدو ايدلٜدل ا٭محدز     

 ايازٜش امل٤ًٞ  اب١ٜٛٝ ايغزص١، رغِ اؽفزار ٚجِٖٛٗ َزفًا ٚتعبًا... 

نزر ايضدا٥ك ايٛحٝدد صد٪اٍ ديًٝد٘ ايغداب: ٖدٌ  دٔ يف يبٓدإ؟ قداٍ:  دٌ يف           

ٚآٖدات ٚغقدش كتدد حدٍٛ  ددرلٚت      درلٚت ْفضدٗا... إٕ َدا تدزاٙ َدٔ  ٝددٛت، ٚ غدز       

 حشاًَا َٔ ْار... 

قدداٍ ايضددا٥ك ايٛحٝددد: أرجددٛى.. تعبددت، خددذْٞ إ  عددارن ابُددزا٤. أرٜددد إٔ    

أّٖش إ  َهإ أيٝف خفٝف ايظٌ،  ار  ٘ ايغاب ق٬ًًٝ ندِ ٖدبط  د٘ يف عدارن     

ن٦ٝددش املظٗددز حددشٜٔ ايؾددٛر٠ ٜددزقؿ ايفكددز عًدد٢ جاْبٝدد٘ ٜٚكفددش فددٛم ايغددزفات 

ل ابش١ٜٓ.. قاٍ ايضا٥ك ايٛحٝد  ًبٓإ: أٖذا عدارن ابُدزا٤؟   املٗذل١٥ ٚايدنان

...  

رد ايغدداب: أجددٌ، ٖٚددذا أٜقددًا اصددِ عددارن ابُددزا٤، ٖٚددذا أٜقددًا ٜكددع يف        

 رلٚت، ٚاصِ املٓطك١  زج ايدلاج١ٓ، ٚأغُٞ ع٢ً ايضا٥ك، ٚحل اصتٝكظ،  ًدش  

ايضدا٥ك   َٔ ايغداب إٔ يًُد٘ إ  ا٭رس يف ايغدُاٍ، فطدار  د٘ إ  اجلٓدٛب ٚتعدش       

ايٛحٝد يف يبٓدإ فكدز ر دخدٍٛ أحدد ايبٝدٛت يٝغدزب ٜٚاضدٌ ٜدٜد٘. قايدت يد٘ املدزأ٠            

اباٌَ ايت فتخت ايباب: يٝضت يدٜٓا َٝاٙ جارٜد١. اْتظدز. صد َٮ يدو قًد٬ًٝ َدٔ       

 ي٘ ن صًا. ّعز ٖٚٛ ٜز٣ ايدٜدإ تاًٞ فٝٗا. دد املا٤. َٚقت  ٛ َضتٓكع َٚٮ

 قاٍ شلا: أْا جا٥ع. ٌٖ يدٜو خبش. 

 اعطت٘ رغٝفًا َعاًْٛا  ايغٛى َٚاط٢  بكع ايدّ!... 

 

***  
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قاٍ ايديٌٝ ايطدا٥ز: صدٓكّٛ اٯٕ جبٛيد١ يف أقؾد٢ اجلٓدٛب عًد٢ حددٚد ٖدذا         

 ايٛ ٔ َع إصزا٥ٌٝ.. ٚمحٌ ايضا٥ك َٔ جدٜد ٚ ار  ٘ إ  أقؾ٢ اجلٓٛب. 

١ ايبٓٝد١  ناْت ايٛدٜدإ ٚاجلبداٍ ايدٛعز٠ تغدتعٌ  اخلقدز٠، ٚايذل د١ اخلزٜفٝد       

تاًددٞ ٚعدددًا  ايعطددا٤.. ٚ ددل َهددإ ٚآخددز  ٓددا٤ إزلددٓت فدد ِ... صدد ٍ ايضددا٥ك         

ايٛحٝد: ٖدٌ ٖدذٙ اصدذلاحات صدٝاح١ٝ؟ أرجدٛى دعٓدا ْٗدبط ْٚغدزب ن صدًا َدٔ           

ايعددزم. رد ايددديٌٝ ايطددا٥ز ٖٚددٛ )خيددز ػ( صدد٬ح٘:  ددٌ ٖددذٙ خمددافز إصددزا١ًٝٝ٥      

قدد١ُ  عددد أخددز٣،   َتكدَدد١ داخددٌ ا٭رافددٞ ايًبٓاْٝدد١... إْٗددِ ٜدد نًٕٛ ايددٛ ٔ ق     

 ٚايٛ ٔ تفاح١ ٖغ١!  

ؽز  ايضا٥ك: أرجٛى خذْٞ  عٝددًا..  عٝددًا، إ  أقؾد٢ ايغدُاٍ إ  َٓدا ل      

 أرس ايزب.. يكد تعبت... 

ٚ ار  ٘ ايديٌٝ فٛرًا إ  أقؾ٢ ايغُاٍ، ٚأع زا َٔ  عٝد ع٢ً جدٝػ ٜتددرب   

ٚصدد ٍ ايضددا٥ك: َددا ٖددذا اجلددٝػ؟ رد ايددديٌٝ: جددٝػ ايتخزٜددز ايشغزتدداٟٚ.. صدد ٍ     

ايضا٥ك: ٚيهٔ، ملداّا جدٝػ ايتخزٜدز يف أقؾد٢ ايغدُاٍ  ُٝٓدا ايعددٚ يف أقؾد٢         

رد  ايديٌٝ إْٗا َٔ َظداٖز املعادش٠ ايًبٓاْٝد١ ٚا٭عاٛ د١ ايًبٓاْٝد١. أ        .اجلٓٛب؟ ..

تضُع  ٗدا؟ ايعددٚ يف أقؾد٢ اجلٓدٛب ٚجدٝػ ايتخزٜدز يف أقؾد٢ ايغدُاٍ!... قداٍ          

ٝ د١       ايضا٥ك: تعبٓا ٜا أخٞ... خذْٞ إ  أٟ َهإ أ يدتِٗ فٝد٘ ؽدخًٓا َدٔ ايهب د١ ايٓ

نِ أٚؽًين إ  املطار.. أْا ع٢ً أ١ٜ حاٍ أَرلنٞ اجلٓضد١ٝ.. ٚ دار  د٘ املضدًّك إ      

َهإ َا يف  رلٚت.. نإ ٖٓايو رجٌ ٜٴعذحب يف أحد ا٭قب١ٝ.. صً ٛا َٔ ف دذٙ  

قطع١ َٔ ايًخِ، ٚتّٛيت دقٗا يف جزٕ ايهب١ صٝد٠ تطًش ايشغارٜد  ٛاٍ ايٛقت 

درٖا ٚصاّ ٫ يٌُ َثً٘ أحد يف ايب٬د، ٚمت إعداد ؽخٔ ايهب١ ايٓٝد١  ٚع٢ً ؽ

 ايًخِ ايبغزٟ يًضا٥ك، ف نٌ ٦ًٖٝٓا ٚاْبضطت أصارٜزٙ  عدد إٔ ا تًدع فتٜٛدات    

)أيفٝد١( َددٔ ايعددزم ٚقداٍ يديًٝدد٘ ايضددٝاحٞ ايطددا٥ز:  داهلل عًٝددو، نفاْددا َشاحددًا..    

ٚاجٗدات امل داسٕ ٚصدٝكإ    خذْٞ إ  عارن ابُزا٤... عارن ابُزا٤ "إٜداٙ" حٝد    

 ايفتٝات... ٌٖ فُٗت؟ رد  املضًّك  ؾدل: حضًٓا.. فُٗت. 
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 ٚ ار  ٘ إ  عارن ابُزا٤.. 

 دٖػ ايضا٥ك ايٛحٝد... 

فكددد عدداٖد ايٓدداظ ًًُُٜددٕٛ دنددانِٝٓٗ عددٔ ا٭رؽددف١ ٚيًُْٛٗددا  هددٌ       

فتٜٛاتٗدددا نُدددا ًًُٜدددِ ايضدددرلى خٝاَددد٘ حدددل ٜزحدددٌ.. ٚنُدددا ًًُٜدددِ املُثًدددٕٛ    

حدددددل تٓتٗدددددٞ املضدددددزح١ٝ... فدددددٛج٧  ددددد ٕ ا٭عددددداار ٚايضدددددٝارات    دٜهدددددٛراتِٗ 

ٚايدنانل، نٌ َا يف ايغارن َٔ ايهزتٕٛ، أَا ايفتٝات فهٔ جمزد دَد٢  

َٓفٛخ١، ٚنإ ٜتِ تفزٜاٗا َٔ اشلٛا٤ ٚتهدٜضٗا عًد٢ أرا ايغداح١ٓ َدع  كٝد١     

 ايدٜهٛرات!... ؽز  ايضا٥ك: َاّا حدا شلذا ايغارن ا،ٝد. 

. اْتٗددت َضددزح١ٝ "ا٫سدٖددار" ايددت قدددَت عًدد٢ خغددبت٘  رد ايددديٌٝ: ٫ عدد٤ٞ..

عددد٠ أعددٛاّ، ٚقددد أفًددط ايٝددّٛ خمزجٗددا َٚٓتاٗددا  عددد فغددًٗا اشلا٥ددٌ يف إقٓددان        

اجلُاٖرل ايعز ٝد١ ايعزٜكد١... يكدد ندإ جنداط املضدزح١ٝ جمدزد فكاعد١... ٖٚدا ٖدِ           

ًًُُٜٕٛ ايدٜهٛرات ٜٚزحًٕٛ  ضرلى "ا٫سدٖار" إ  حٝ  ٫ أحد ٜددرٟ، ٚرمبدا   

 َدٜٓدد١ عز ٝدد١ أخددز٣ يتكدددِٜ املضددزح١ٝ ايعتٝكدد١ ّاتٗددا!... ٚتددا ع ايددديٌٝ  رلاْدد٘  إ 

 ايضا٥ك فٛم عٛارن  رلٚت ٚناْدت ايكُاَد١ تغدتعٌ يف ايددرٚب اخلاٜٚد١ ٚصدخش       

ايدددخإ تاًّددف املز٥ٝددات  ًددٕٛ رَددادٟ َفددزس اياددِ، ّّٚنددزٙ املغددٗد  ؾددٛر املدددٕ  

٥خدد١ نزٜٗدد١ حشٜٓدد١ متددٮ   ايعتٝكدد١ ايددت جيتاحٗددا ايطدداعٕٛ ٚا٭ٚ ٦دد١.. ناْددت را   

 املهإ...  رلٚت تتعفٔ.. ايذ اب ٚحدٙ ٜتٓاصٌ.. ؽز  ايضا٥ك  ديًٝ٘: 

أرجدددٛى... خدددذْٞ إ  املطدددار... ٚيف ايددددرب إ  املطدددار زلدددع  دددرلٚت تشعدددل   

 ن ر١ًَ فكدت رعدٖا... 

ٚيف املطدددار، خطدددف ايضدددا٥ك  دددا٥ز٠، ٚ ًدددش َدددٔ قا٥ددددٖا ايتٛجددد٘ إ  أٟ      

 نٛنش آخز غرل نٛنش ا٭را! 

 

***  
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اصتٝكظت َزٖك١ ٚقد حًُت أح٬َدًا  ا٥ضد١ َٚشعاد١.. )ًًدت  د٬ًٜٛ َزَٝد١       

يف ايفددزاؼ ايازٜددش ن زقدد١ أتدد رجك  ددل ايٓددّٛ ٚايٓددّٛ، ٚايهددٛا ٝط ٚايٝكظدد١.. 

)ٚيهدددٔ، أيٝضدددت ايهدددٛا ٝط درجددد١ َتكدَددد١ َدددٔ درجدددات ايدددٛعٞ؟ أيٝضدددت         

ٟٚ اْفاددار ؽددارٚ  أعكبدد٘  ايهددٛا ٝط ٜكظدد١ َزٖفدد١ ٚاجلٓددٕٛ ٚعٝددًا َطًكددًا؟( د   

ؽٛت صكٛس سجاج فطِ... ٚ دا ؽٛت صكٛس ايشجاج  ٬ًٜٛ ٚممطٛ ًا ن ْد٘  

ؽددد٣ ا٫ْفاددار... ايضددزٜز ايازٜددش أحضدد٘  اصددتُزار  زقٝدد١ إْددذار َددٔ ممًهدد١        

دددد  دٕٚ إٔ أدرٟ ملدداّا دددد دددد  ايتغددزد ٚاياز دد١.. ٚؽددٛت ايشجدداج احملطددِ ٜددذنزْٞ دد      

ات ابدٜثد١... صداعت تكدٍٛ إٕ ايضداع١ ٖدٞ       ايبٝاا املشرم يف جددرإ املضتغدفٝ  

دقٝك١ فازًا... ْٗقت إ  ايٓافدذ٠.. ناْدت ايضدُا٤ ؽداف١ٝ ؽداف١ٝ       12ايزا ع١ إ٫ 

ٛ ١ْ ٭ ًط جازايف حدٜ  َٔ  َشرٚع١  ٓاّٛ  زاق١ جدًا، ٚ دت يٞ َثٌ ؽٛر٠ ًَ

تًو ايؾٛر املبايل يف بًُٝدٗا ٚتًٜٛٓٗدا...  ددت يدٞ ايضدُا٤ را٥عد١ ٚندبرل٠ ٚأ دٜد١         

فعدد٬ً، ٚأحددشْين إٔ أعددزف أْٗددا يٝضددت نددذيو... ٚإٔ ْؾددف عُددز ايغددُط قددد     

ًَٝددٕٛ صدد١ٓ قبددٌ إٔ تٓطفدد٧ ْارٖددا ٚتٓتٗددٞ       4222اْكقدد٢، ٚأْدد٘ قددد تبكدد٢ شلددا     

ايتفدداع٬ت ايذرٜدد١ يف يب ٗددا، ٚإّا   ٜهددف اٱْضددإ عددٔ ايًعددش  ددابزب ٚتدددَرل  

غددُط ايددذات، ٚإّا   ٜتخددد أٖددٌ نٛنددش ا٭را، ملٛاجٗدد١ َ صددا٠ اْطفددا٤ اي   

 ايزحٝددٌ إ  نٛنددش آخددز، يدد٘ سلددط يف سلددط حٝاتٗددا، فددإٕ ايدددَار ايٓٗددا٥ٞ  

فتّٛ.. َٚع ّيو فاٱْضإ َغاٍٛ عٔ باٚس ّات٘ ٚنٛنبد٘ ٚاجلاّ ٝد١ ٚجددار    

ايؾٛت ٚجدار ايق٤ٛ ٚغارم يف أحكادٙ ٚجماسرٙ ايؾارل٠... ٚيٛ اصتطان اٱْضإ 

 ٚ ٫ْتفدد٢ املددٛت، نضدز جدددار ايهزاٖٝدد١ ٫صددتطان ايعًددِ نضددز جدددار ايقدد٤ٛ، 

ٚيؾار  ٛصعٓا ايزن  يف أنٛإ ايشَدإ ٚاملهدإ ج٦ٝد١ ّٖٚا دًا... ٫ٚصدتطعت      

يكددا٤ ٜٛصددف يف نٛنددش َددا... يف نٛنددش آخددز ْكطٓدد٘  عددد إٔ ْهضددز جدددار  

ابٝا٠! "ٜٛصف".. ُٖضت  ازل٘  هٌ َا كًدو اجلضدد ايبغدزٟ َدٔ  اقد١ عًد٢       

أخددز٣... "ٜٛصددف"  ايتهددانف يف صددخا ١ نْٛٝدد١ ٫َتٓاٖٝدد١، ي٬َتددشاج  ضددخا ١      

نددز رت ازلدد٘ فُٝددا ٜغددب٘ ايؾدد٠٬ ٚعددعزت  دد ٕ أ ٛا ددًا ٫ َز٥ٝدد١ تٓفددتك ٚأصددٛارًا    

غاَقدد١ تٓغددل ٚنٓددت ٚانكدد١ أْدد٘  طزٜكدد١ َددا ٜضددُع ؽددٛتٞ.. ٚعدددت إ  فددزاؼ     

 اياز ١، ٚاْشيكت َٔ جدٜد إ  عطإٓ ايّٓٛ ايااَق١... 

*** 
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نبد٘ ايٛحٝدد، ٚندإ    تٛقف قطار ايًٌٝ، ٚنإ رؽف٘  زن١ دّ. ٖدبط را 

 اصِ ايشَإ  رلٚت.. 

ُ عددت حٛيدد٘ ايطٝددٛر ايًًٝٝدد١ ٚايكطددط ٚايزٜدداط ٚا٭عدداار ٚايف٦ددزإ تزقبدد٘      ب

 فقٍٛ، نإ جضدٙ َٔ جذن سٜت١ْٛ َٛغ١ً ايعتل، ٚععزٙ َٔ أعغاب ا٭عُدام  

ايبخزٜدد١، ٚيف عٝٓٝدد٘ دٖددايٝش ٫َتٓاٖٝدد١ ا٭ عدداد ٚاملزاٜددا... ٚعًدد٢ عددفتٝ٘ ا تضددا١َ    

 ف َذٖٛي١... فكد أدٖغ٘ أ٫ ٜ تٞ ٫صتكباي٘ أحد. ْؾف  ز١٦ٜ ْؾ

ؽز  يشٕ: أٜٔ أْت ٜا عدعل؟ أٜدٔ أْدتِ أٜٗدا ا٭ فداٍ.. أٜٗدا ايفكدزا٤.. أٜٗدا         

 ايبضطا٤.. أٜٔ ّٖش اجلُٝع؟ 

 ٚتكدّ َٓ٘  ّٛ يطٝف املعغز ٚص ي٘ عٔ ازل٘... ٚرد ايغٝا: ازلٞ ايعٝد. 

  ّ اتٗددا ٖددٞ عٝدددِٖ  ٚاْفاددزت خمًٛقددات ايطبٝعدد١ فدداحه١، فابٝددا٠ يددد 

 ايَٝٛٞ املضتُز... 

إِْٗ ٫ ٜٓتظزٕٚ َزٚر قطار ايعٝد ٭ْٗدِ  بضدا ١ ٜكطْٓٛد٘!... ٚقدزر صدٓااب      

حزٜزٟ ايذٌٜ إٔ ايبغز َقخهٕٛ ٭ِْٗ ٜٓتظزٕٚ سٜارات ايعادٛس ايعٝدد دٕٚ إٔ   

ًٜخظٛا إٔ عزٚم ايغُط ايَٝٛٞ ٚرقؾ١ املدد ٚاجلدشر ٚأْاعدٝد املطدز ٚايفؾدٍٛ      

  غُز٠ اْغااشلِ  ؾٓع ايدَار ٚايبغاع١. نًٗا أعٝاد ْضٖٛا يف

 َغ٢  ٛ  رلٚت. 

اصتٛقف٘ حاجش َضَّك ٚص ي٘ عٔ ازل٘، قاٍ: ازلٞ ايعٝد.   ٜبدٴ ع٢ً أحد 

أْ٘ تذنز ٖذا ا٫صدِ. أحددِٖ فكدط  ددا ٚن ْد٘ يداٍٚ اصدذلجان ؽدٛر٠ ًَْٛد١          

داخٌ رأص٘، يهٓ٘   ٜضتطع، فكد ناْت أؽٛات ايزؽاـ  ًٝد١ أصدا ٝع قدد    

 عاع١ ّانزت٘... َشقت 

 نزر: أْا ايعٝد، قايٛا: تغزفٓا، أٜٔ تذنزتو ) طاقتو ايغ ؾ١ٝ(؟ 

أعار ايعٝد  ٝدٙ املعزٚق١ نضدٓب١ً إ  ٖد٬ٍ  ٝدٌ يف ايضدُا٤ ٚقداٍ: ايكُدز       

 تذنزتٞ!  
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  ٜزفعٛا ر٩ٚصِٗ إ  ا٭عًد٢، نداْٛا قدد اعتدادٚا عًد٢ اصدتعُاشلا يًؾدٝد        

ٛحب رؽاؽدد١ إ  ايكُددز  ، ٚأ ًددل ايٓددار  دقدد١، ف ؽددا ٘،  فكددط. أحدددِٖ فكددط ؽدد

ٚاْفاز اشل٬ٍ ٚصكطت جثت٘ ن١َٛ َٔ ايزَاد.. ٚفخو ايزجاٍ ٚأ ًكدٛا صدزاط   

 ايعاٛس ا،ٕٓٛ ٭ْ٘ أرخؿ َٔ رؽاؽ١!!... 

***  

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، َاّا فعًت جبدا٥ًو؟ دد 

ٖهذا ص ٍ ايعاٛس اَدزأ٠ عزفٗدا َٓدذ سَدٔ  ٜٛدٌ ٚأحبٗدا... ناْدت مجًٝد١         

 ٝك١ ٚتزتدٟ ايكفاسات  اصتُزار. ٚأْ

 قايت: قؾؾت جدا٥ًٞ ٚخٓكت  ٗا أ٫ٚدٟ ٚاحدًا  عد اٯخز!...  

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، َاّا فعًت يبٝبو؟ دد 

 غدر  ٞ، فغٓكت٘ ع٢ً أصٛار قًل... دد 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، َاّا فعًت   صٛار قًبو؟ دد 

ٚ ددددد  تزنتٗدددا يٓضدددٛر ايؾدددخٛ ت ندددٌ عْٝٛٗدددا  عًكدددت عًٝٗدددا جثددد  أٜددداَٞ، 

 ٚأنبادٖا.. 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، َاّا فعًت جبًدى ا٭ًَط ايغفاف؟ دد 

 سٚجت٘ يًذلاب،  ٗزت٘  ا٭عٛاى ٚعطزت٘  زا٥خ١ ايبارٚد. دد 

أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، ملداّا   تٓتظدزٜين عًد٢ رؽدٝف فطد١ ايًٝدٌ       دد 

 نُا يف نٌ عاّ.. 

 فكدت ايكدر٠ ع٢ً ايت دٜز...  ٭ْيندد 

 ٚيهٓين ايعٝد... دد 

 ٚيهٓو عا ز صبٌٝ. تعبت َٔ عا زٟ ايضبٌٝ نعاٖزات املٛا٧ْ... دد 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠ ايت ازلٗا  رلٚت... ٌٖ فكدت رعدى؟ دد 

 رمبا.. ٚرمبا ٫.. رمبا يًُز٠ ا٭ٚ  اصتعدت رعدٟ... دد 

ٝد٠، عفتاى َغككتإ نايكدٜد، ٚجٗو فدزٚم  أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضدد 

  .نزٌَ ايؾخار٣، عٓكو ٖشٌٜ نطا٥ز فزٚم ايعػ... نٝف تضتُزٜٔ؟ ..

 



174 

جز ت٘ ايضٝد٠ َٔ ٜدٙ... مث١ تٌ َٔ صبع  بكدات...  بكد١ َدٔ املًدك ندِ اجلثد        

نددِ ايدددّ نددِ اخلط٦ٝدد١ نددِ ايٓدددّ نددِ ايتٛ دد١ نددِ ايددٛعٞ.. ٚيف ايددذلاب ايادداَ  شلددذا     

بت١ خقزا٤ تغل در ٗا يف ايعت١ُ ٚايزٜك ٚعٗكات ا٫حتقار املُدشٚج  املشٜج، مث١ ْ

  غٗكات اي٫ٛد٠... 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، نٝف تكقل يٝايٝو اٯٕ؟ دد 

عًدد٢ ايغددا ٧ نضددزت عًددل ايًًٝٝدد١ ٚتزنتٗددا تٗددذل٨ نعًددش ايضددزدٜٔ    دددد 

 ايفارغ١ ايؾد١٥.. إْٞ أرأٖ ايّٝٛ ع٢ً َضتكبٌ آخز.. 

ضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، أخغ٢ إٔ تهدٕٛ ٖدذٙ ٖدٞ ايٓٗاٜد١... إْدو        أٜتٗا ايدد 

 تعٛدٟ مج١ًٝ..  

  أنٔ قدط مجًٝد١، ٫ مجداٍ  د٬ عدايد١، نٓدت قٓاعدًا مجد٬ًٝ ٖٚدا أْدا           دد 

 أخًع قٓاعٞ، ٚأخًع جمٖٛزاتٞ ٚفزا٥ٞ ٚقفاساتٞ ٚأغضٌ ٚجٗٞ.. ٚيٛ  ايدّ.. 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، يكد فٝعت دٚرى. دد 

 يكد رفقت دٚرٟ نزاقؾ١ أٚ  يف نبارٜ٘ ايغزم ا٭ٚصط!...  دد

َددٔ رَددادٟ قددد أخددزج، َددٔ ْٗددز ايدددّ قددد أتطٗددز... إْٗددا فزؽددت ايٛحٝددد٠        

 ٭نٕٛ، ٚ٭جنٛ... 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، أٜٔ فٓدقو ٚنرل ا٭را٥و ٭ْاّ؟ دد 

ا٥ُدًا... ٚتؾدرل   ايدٛ ٔ يدٝط فٓددقًا... يف سٜارتدو املكبًد١ آَدٌ إٔ تكدِٝ  ٝٓٓدا د        دد 

 َٛا ًٓا يف ممًه١ ايفزط.. ممًهت.. 

 أٜتٗا ايضٝد٠، أٜتٗا ايضٝد٠، إ  أٜٔ متقل؟ دد 

 إ  حٝ  أجنٛ، أٚ أَٛت!! دد 

***  

ملًِ ايعاٛس حكا٥ب٘ ٚأيعا ٘ ايزن١، ٚسَداَرلٙ ايضد ٝف١ ٚ)نٛتٝاْاتد٘( اشلشيٝد١     

 ٚعاد إ  احملط١... 

ٖج  ُٝٓا ايفكزا٤ ٚايبضطا٤ ٚا٭ فاٍ يف ايظ١ًُ، ناْت ايٓبت١ اخلقزا٤ تتٛ

 ٜازصٕٛ جذٚرٖا داخٌ عزاِٜٝٓٗ يتهدل... 

ٚجا٤ ايبّٛ ايًطٝف ياٍٚ إٔ ٜ٪ْط ايعاٛس رٜثُدا ٜؾدٌ ايكطدار، ٜٚدزٟٚ يد٘      

ايعٝد نإ َا ٜشاٍ ٜتضا٤ٍ يرل٠: ٖذٙ ايضٝد٠ دد ايٓهات املزح١، يهٔ ايعاٛس 
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يت ددزج َددٔ رَادٖددا جدٜددد٠    ايددت ازلٗددا  ددرلٚت، تزاٖددا تٓتخددز أّ يًددع أقٓعتٗددا   

 نطا٥ز ايفٝٓٝل؟ 

تزاٙ ٜؾرل حكًا َٛا ًٓا دا٥ًُا يف مجٗٛرٜتٗا؟ أّ أْ٘ يف سٜارت٘ املكبًد١ صدٝطًل   

 ايزؽاـ ع٢ً رأص٘ يُٝٛت َٓتخزًا ع٢ً رؽٝف فطتٗا ايااَق١؟ 

 ٚنٌ ٖذا ايؾ ش ٚايعٓف. نٌ ٖذا ايؾزا ، أنإ احتقارًا أّ ٫ٚد٠؟ 

*** 

  99كابىس 

 

أقضُت أ٫ تغزم َا داَت جث  ا٭ زٜا٤ َٓغٛر٠ يف ا٭سقد١،   ن ٕ ايغُط

 ٚايغٛارن قبٛرًا عا١َ َفتٛح١... 

فتخددت عٝددْٛٞ... ناْددت متطددز... ٚايضدداع١ تغددرل إ  ايضددا ع١ ٚايثًدد ... ٚيف    

رأصٞ حًِ حار حار... حًُت )أمحٌ أعٝا٤ ٜٛصف... ٚأدٚر  ٗا يف ايبٝت  انٝد١...  

أحتددزى نا٭عددباط دٕٚ إٔ ٜضددُع خطدداٟ، ٚأْددا  نددِ أدخددٌ ايدددًٖٝش... فدداملطبا...  

خا٥ف١ َٔ ْفضٞ، خا٥ف١ َٔ ٜدٟ ٚجضدٟ ند ْين َاذل د١ عدٔ ّاتدٞ. خا٥فد١ َدٔ       

ايداخٌ ٚأ دٚ قاص١ٝ َٔ اخلارج فكد عاٖدت ٚجٗدٞ يف املدزآ٠ ايؾدارل٠ عٓدد أٍٚ     

ايدًٖٝش ّّٚنزْٞ  ٛج٘ ايًٝدٟ َا نب   عدد إٔ ارتهبدت إحدد٣ )فظاعاتٗدا(،     

داخٌ املطبا.. أؽٌ إ  ايضطك املاّط٢  ايكزَٝد... أصرل  ٛ  أتضًل درجًا ؽارلًا

ن١َٛ َٔ ا٭عٝا٤ امل١ًُٗ ايعتٝك١... خشا١ْ عب٘ أنز١ٜ.. أفدتك أحدد أدراجٗدا.. ٜد٦ٔ..     

ٜٗددش غبددار عغددزات ايضددٓل... أعدداٚد إغ٬قدد٘ ٚقددد تعًكددت ْظزاتددٞ  كطعدد١ أندداا      

عددٝا٤ ٜٛصددف،  أخددز٣.. إْٗددا صددزٜز خغددل ؽددارل... صددزٜز  فددٛيت.. أفددع فٝدد٘ أ    

رصا٥ً٘ ٚؽٛرٙ ٚسلٛع٘ ٚ كاٜاٙ... أغطٝٗا جٝدًا  غزعف عتٝل ندٞ ٫ تددلد، ندِ    

 اٖش ايضزٜز  ٗا، أٖشٙ  ٬ًٜٛ ٚأْا أ هٞ يزق١.. آٙ ٜا  فًٞ ٜا حبٝل... 

 عددد دقددا٥ل أٚ صدداعات تضددكط ٜدددٟ عددٔ ايضددزٜز. ٜتددا ع اٖتددشاسٙ نددِ خيفددت      

 زٜز متاًَا... تدرجيًٝا نذنز٣ تٓشف حت٢ تت٬ع٢... ٜٚتٛقف ايض

  .اٖبط َٔ حٝ  ج٦ت ٚاغضٌ ٜدٟ!( ..

ابًِ ٜبدٚ يٞ عاٝبدًا، ف ْدا ٚانكد١ َدٔ أْدين   أؽدعد إ  صدطك  ٝتٓدا َٓدذ          

عغددزات ا٭عددٛاّ، ٚأْددا ٚانكدد١ َددٔ أْددين ٫ أعددزف حتدد٢ فتٜٛددات غزفدد١ َددا حتددت 
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ايكزَٝد.. ففٞ  فٛيت أخافتين ع١ُ عاٛس َٔ ٖذا املهإ، ٚناْدت تدد عٞ إٔ   

 نٌ ا٭ فاٍ ايض٦ٝل ٜكطٓ٘، ٚمبا أْدين  فًد١ صد١٦ٝ فدإٕ اجلدين َذل دؿ       جًٓٝا ٜ

 ددٞ يف ا٭عًدد٢ ندددٞ ٜدد نًين... ٚنٝدددف ٫ ٜدد نًين ٚأْددا أرفددد  تعًددِ ايطدددبا       

ٚاخلٝا ١ ٚأعااٍ ايبٝت نبك١ٝ ايبٓات ايطٝبات ٚأفقٌ أيعاب ايؾدبٝإ؟ ٚحتد٢   

ًين حُٝٓا ندلت، ؽارت عُت تت٢ُٓ يٛ إٔ جًٓٝا حكٝكٝدًا ٜكطدٔ صدطخٓا ٜد ن    

ٜٚزيٗا ٚا٭صز٠ َين أْا ايفتا٠ اشلار ١ َٔ )ايعزصإ( املتغزد٠ يف أقطدار ايددْٝا،   

املع١ًٝ يذاتٗا، اي٬َبايٝد١  دآرا٤ )جمًدط ا٭صدز٠ ا٭عًد٢( ندِ املٛ)فد١ يف دار ْغدز         

 نٛر١ٜ )ًَخد٠( ٚايعاعك١ يغاب َٔ غرل دٜٓٗا )ٜا يطٝف(!... 

ٓدددا، ْٚدددز٣ ؽدددٛرِٖ ٚؽددخٝك أْدددين أ٩َدددٔ  ددد ٕ اجلدددإ ٜتخزنددٕٛ فُٝدددا  ٝٓ  

 اصددتُزار يف ؽددفخات ا،تُددع  ددا،٬ت ٚعًدد٢ عاعدد١ ايتًفشٜددٕٛ يف املٓاصددبات    

اخلطرل٠ )َثًِٗ(، إ٫ أْين )ًًت أحط نغ١ٝ  فٛي١ٝ غاَق١ َٔ غزف١ ايضدطك  

 ددٌ إْددين ٫ أّنددز أْددين ؽددعدت إيٝٗددا ٚيددٛ َددز٠ ٚاحددد٠ َٓددذ  فددٛيت.. فُددٔ أٜددٔ    

 جا٤ْٞ ٖذا ابًِ ايعاٝش؟ 

*** 

 122كابىس 

 

َددا أساٍ َزَٝدد١ يف فددزاؼ اياز دد١ ن زقدد١، أصددذلجع نٛا ٝضددٞ ٚأح٬َددٞ    

 املُشق١.. 

أ ٌ أَل ٚص يين َا إّا نٓت قد منت جٝدًا، نإ ٚافخًا َٔ ٚجٗد٘ إْد٘   

  ِٜٓ أ دًا ٚأْ٘ ٜتُٓ ٢ إٔ أص ي٘ ايض٪اٍ ّات٘.   أفعدٌ، ٚيهٓد٘ ندإ قدد حدشّ      

يكد ا تًعت مخدط حبدات    أَزٙ ع٢ً إٔ ٜغهٛ يٞ حت٢ ٚيٛ   أص ي٘! قاٍ فا ٠:

فايّٝٛ ٚ  أمن.. قًت ي٘: ايًٌٝ حشٜٔ ٚ ٌٜٛ، ٚايفايّٝٛ فدٚد املفعدٍٛ، ٚيف يٝدٌ   

ابددزٚب ا٭ًٖٝدد١ تددذٖش ا٭دٜٚدد١ املٗد٥دد١ ايددت تبتًعٗددا إ  عددزاٜل ايفددزال ٫ إ       

عزاٜٝٓو! نإ ّيو أ ٍٛ حٛار تباديٓاٙ َٓدذ أعدٛاّ!... حدل غدادر ايازفد١ )ًًدت       

غزظ ٚٚعٝت نِ أْا فظٛ)١ ٭ْين َز١َٝ داخٌ فدزاؼ ٚيضدت   أحدم  املطز اي

جزيدد١ يف ايعددزا٤... عددعزت جبددٛن َدد٪ ، ٚندد ٕ اجلددٛ  ددد ٍ َددٛجت ايٓفضدد١ٝ،     

ْٚكًين إ  َزتب١ أخز٣ َٔ َزاتش ايٛعٞ، ٚ دأ رادارٟ ًٜتكط أؽدٛات نا٥ٓدات   

 دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١... 
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٢ عًدد٢ ؽددٛت ايزعددد  زلعددت أؽددٛاتٗا صددُٝف١ْٝٛ َددٔ اياقددش تهدداد تطادد    

ٚاملطز...   ٜهٔ  ٛصدعٞ إٔ أَٝدش  دل ؽدٛت ٚآخدز.. ندإ ؽدٛتٗا ٜد تٝين َثدٌ          

سعٝددل نددٛرظ َٛحددد ٜٓغددد أغٓٝدد١ اجلددٛن.... تددذنزت أْددين خًّفتٗددا يف ايًًٝدد١         

ايضا ك١ جا٥ع١، ٚقد حاٍ تؾاعد ا٫عتبانات  ٝٓٗا ٚ ل ؽاحبٗا )أٚ َٔ ٜٓٛب 

 ٌ يتظٌ ح١ٝ ٚ ايتايٞ ممه١ٓ ايبٝع!عٓ٘( َٔ ايذٜٔ ناْٛا ٜضدٕٚ رَكٗا  ايكًٝ

أجدددٌ! ندددإ  ٛصدددعٞ ٚأْدددا ممشقددد١ َٚزَٝددد١ يف فزاعدددٞ ن زقددد١ إٔ أزلدددع  

أؽٛات خمًٛقات دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١، ٚإٔ أعششلدا متاَدًا عدٔ أؽدٛات     

ايزؽاـ ٚاملتفازات ٭زلع أدم ُٖضاتٗا... ن ٕ جضدٟ اصتخاٍ إ  جٗاس يف 

 ؽٛات ٚفزسٖا... غا١ٜ ايتعكٝد ٚايدق١ يتٓك١ٝ ا٭

نإ  ٛصعٞ إٔ أغُد  عدٝين فد ر٣  ٛفدٛط َدا ٜددٚر يف امل دشٕ، َقدٝف١         

 ايؾٛر٠ إ  ايؾٛت... 

ن٬ب ايؾٝد اخلُض١ ايزعٝك١ ن حؾ١ٓ عز ١ٝ غادرت قفؾدٗا.. دار أٍٚ  

ايًٝددٌ يف ردٖددات امل ددشٕ ايضددأ.. )ًددت سَٓددًا تددٓطك اجلدددرإ يثددًا عددٔ َٓفددذ...    

َٓٗدا ندٌ يًٝد١.. اجلدٛن جيعدٌ ندٌ قفدش٠ أنثدز         قفشتٴ  ٛ ايٓافذ٠ ايدت أتضدًٌ   

عًًٛا َٔ ا٭خز٣، نٌ عٗك١ جٛن أنثدز ارتفاعدًا َدٔ ا٭خدز٣... ايدذعز ٜددب يف       

أحغا٤  ك١ٝ ابٝٛاْات ايضا١ٓٝ ممتشجًا جبٛعٗا.. نٗارب اياقش ايدت تطًكٗدا   

ن٬ب ايؾٝد ايزعٝك١ ن حؾ١ٓ عز ١ٝ تدشداد نثافد١ ٚإعدعاعًا َعتُدًا، ٚ كٝد١      

ٝٗددا، ٚتقددٝف إيٝٗددا، ٚتتؾداعد أؽددٛات ايددذعز ٚاجلددٛن ٚاياقددش..  ايها٥ٓدات تع 

 ددأ ٜطدرل ٚجضددٙ ٜؾدطدّ     ددد  َٓدذ ٜدّٛ صدآ٘    ددد  ايطا٥ز ايذٟ   يدزى جٓاحٝد٘   

 ددايطٝٛر ْؾددف ايٓا٥ُدد١ فٝٛقظٗددا، ٚ ايكقددبإ فٝٗتددش ايكفددؿ.. ؽددُت ايبباددا٤        

املددزٚا عًدد٢ ايثزنددز٠، ٚؽددار نددٛسٜز يٲعدد٬ّ يف ممًهدد١ دٜهتاتٛرٜدد١. ْضددٞ     

ت٘ ايدددت ٜكٛشلدددا  ًادددات نددد٬ا: "اعدددذلٜين" ٚعددداد ٜشعدددل سعكدددات اياا ددد١     أصدددطٛاْ

ٚايؾدم، سعكات ابز١ٜ ٚاجلدٛن ٚاياقدش... ٚاخلدٛف أٜقدًا َدٔ ايهد٬ب ايدت        

  دأت تبخ  عُا ت نً٘... 

أْٝا ٗددا املغددزع١  دددأت متتددد عًدد٢ غددرل ٖددد٣ عدددل حدٜددد ا٭قفدداـ، يهددٔ    

ٜبددًا، ٚندد ٕ  كٝدد١   أنثزٖددا نددإ دقٝكددًا ناملٓ ددٌ فًددِ ٜؾددش أحددد  دد ٣ّ تكز      

ابٝٛاْات اصتعادت يٝاقتٗا اجلضد١ٜ حل أٜكظٗا اجلٛن ٚابط  داخلطز، فكدد   

ناْدددت تتآدددش  دلاعددد١ خمايدددش ايهددد٬ب ٚحتدددٍٛ املهدددإ إ  َدددا ٜغدددب٘ قددددر   

ايضاحز٠: املٮ٣  اياًٝإ ٚايتٓاققات ٚايٛحغ١ٝ املظ١ًُ... أر٣ ا٭زلاى تزن  
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د َقددد٦ًٝا، ٚتبخددد  عدددٔ  كاٜدددا يف حٛفدددٗا اخلددداـ )ا٭نٛارٜدددّٛ( ايدددذٟ   ٜعددد

ا٭نٌ، نِ تتاُع يف فزم،  ا٭حز٣ تتهّٛ ايؾاار  عقٗا ع٢ً  عد ، ٚندٌ   

  ...صٝ نٌ اٯخز؟زله١ تكاٜط ْفضٗا  ا٭خز٣: ٌٖ ٖٞ أندل أّ أؽاز؟ َٚٔ 

اصتطان نًش إٔ جيزط أرْبًا َزٜقًا مب ايب٘، ٭ْ٘   ٜكدر عًد٢ ابزند١   

ٚجٗدت ايقدز ١...  ددأ دَد٘ ٜضدٌٝ  ُٝٓدا         ضزع١ ٚا٫ تعاد عٔ ْاح١ٝ ايكفؿ حٝ 

ٞ  يف ايكفؿ.. را٥خد١ ايددّ تفدٛط، ٚسيدشاٍ عاٝدش ٜددبُّ        ٖٛ ٜبتعد إ  َهإ قؾ

يف ايضأ َع اْتغار را٥خ١ ايدّ... ن ٕ يف ايدّ قد٠ٛ صدخز١ٜ تددعٛ إ  املشٜدد...     

ن ٕ ايدّ ٜتٓاصٌ، ن ٕ ايدّ ٜٓادٟ ايدّ.. ن ٕ يف ايدّ ق٠ٛ صخز١ٜ تددعٛ إ   

. ندد ٕ ايدددّ ٜتٓاصددٌ، ندد ٕ ايدددّ ٜٓددادٟ ايدددّ.. ندد ٕ صددخز٠ ايعؾددٛر      املشٜددد..

ايٛصط٢ ناْٛا ٜعزفٕٛ تًدو ايكد٠ٛ ا،ٗٛيد١ يف ايددّ، يف را٥ختد٘ ٚيْٛد٘ ٚيدذا          

 تهٔ يًٛ  كٛصِٗ َٔ ايدّ... 

أنار ا٭رْش اجلدزٜك َٛجد١ َدٔ اجلٓدٕٛ يف املهدإ، ٖٚٝاجدًا عاَدًا غاَقدًا،         

 ١، نُا ؽٛت ؽفار٠ ايادارات اجلٜٛد١ يف   ن ٕ ايدّ ؽزخ١ إْذار يف عا  اياا

املد١ٜٓ، ٚيهٌٍّ رد٠ فعً٘ نُا ايبغز...  ع  ابٝٛاْات صهت ٚجَٛدًا، ٚ عد    

ايطٝٛر ارتضُت يف عْٝٛٗا أحشإ عُٝك١ تغب٘ ْظزات ايٝتا٢َ، ٚحت٢ ايطاٚٚظ 

ٚقف جاَدًا ٚقد اْتؾش ًّٜ٘ املًٕٛ دٚمنا اصتعزاف١ٝ ْٚزجضد١ٝ، نُدا ٜٓتؾدش    

 خا٥ف!  متاًَا ععز رجٌ

أَا ن٬ب ايؾٝد ايزعٝك١ ن حؾ١ٓ عز ١ٝ فكد ارتفع ؽدزاخٗا ٚاْطًكدت   

يف ايدنإ غافب١ ٚ دأت تكفش يف )اجلش٤ ايضٝاحٞ( ّٟ ايدٜهٛرات ايقد ١ُ  

املعددد٠ ٫صددتكباٍ ايش دددا٥ٔ اياز ددا٤ ايكددادَل يغدددزا٤ صددآا٤ ؽدداحش ايددددنإ،       

ٔ ٜكدّٛ  ٚايذٜٔ ياش عٔ عٝدٛ ِٗ ندٌ َغداٖد  د٪ظ ابٝٛاْدات، دٜهدٛر َدتك       

 ل ايكضِ )ايضٝاحٞ( َٔ ايدنإ ٚقضِ )ا٭حٝا٤ ايضه١ٝٓ( ايبا٥ضد١ يف جدٛف   

امل شٕ  عٝدًا عٔ ايغُط ٚايزعا١ٜ ٚايعٕٝٛ.. َٚع نٌ قفش٠ غافب١ ٜا٥ضد١ ندإ   

ٜضكط دٜهٛر َا، ناْت ا٭)افز تٓغدش يف املكاعدد اجلًدٜد١ ايف ُد١ فتُشقٗدا      

ٚتهضدددز ايًٛحدددات  ندددِ تٓدددبػ قطٓٗدددا ٚتٓثزٖدددا يف أرا ايددددنإ ناجلثددد ،    

ٚتكقٞ حاجتٗا فٛم َكعد صٝد ايدنإ ٚايش د ايفا٥ز َٔ فُٗا ٜتٓانز فٛم نٌ 

 ع٤ٞ... 

***  
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  121كابىس 

 

 َا أساٍ ممشق١ ٚٚحٝد٠، َٚز١َٝ يف فزاعٞ ن زق١... 

)حت٢ ٚيٛ نإ جضدى َٛج١ يز، خيذلق٘ ايزؽاـ ٫ٚ ٜ٪ّٜ٘.. حتد٢ ٚيدٛ   

ٛف ٚايكًددل، ٫ٚ تاددرل املغدداعز   نددإ قًبددو َقدد ١ إيهذلْٚٝدد١ ٫ ٜعطًددٗا اخلدد     

اٱْضددا١ْٝ تٛقٝددت فددز اتٗا.. حتدد٢ ٚيددٛ ناْددت أعؾددا و َؾددٓٛع١ َددٔ َعددادٕ          

ايؾٛارٜا ٚاملزنبات ايفقا١ٝ٥، ْٚبقو دقات صاع١ صٜٛضز١ٜ خزجدت تدًٛا َدٔ    

املؾدددٓع... حتددد٢ ٚيدددٛ ندددإ َْٛدددو نددددٚرإ ايهدددز٠ ا٭رفددد١ٝ ٫ ٜبديددد٘ عددد٤ٞ، 

 ْٝاجارا ٫ ٜعٛقٗا ع٤ٞ... ٚقدرتو ع٢ً ايفزط ناُْٗار َٝاٙ ع٫٬ت 

حتدد٢ إّا نٓددت نددذيو، فإْددو  عددد مثاْٝدد١ أعددٗز َددٔ ابددزب ا٭ًٖٝدد١،          

صتغدددعز  ايفٛفددد٢ بتددداط رٚحدددو حتددد٢ قاعٗدددا... ايفٛفددد٢ تتضدددًٌ إ  قُٝدددو      

 ٚأفهارى ٚأعُاقو َٚغاعزى ٚعٛا فو ٚع٬قاتو. 

 عد مثا١ْٝ أعٗز َٔ ابزب ا٭١ًٖٝ، صتغعز  اباجد١ إ  ٚقدف إ د٬م ْدار     

ًددٞ( تهددف خ٬يدد٘ عددٔ ايددتفهرل  ايزؽاؽددات ايددت أخط تددو، ٚايؾددارٚ     )داخ

ايددذٟ أحددزم  ٝتددو، ٚايكٓددداـ ايددذٟ اؽددطاد قبعتدددو، ٚنبددشى املددز ايزَدددادٟ        

املعاددٕٛ  فاددز ابزا٥ددل ٚايؾددٛارٜا، ٚيًٝددو ايطٜٛددٌ املضددهٕٛ  ددايدلد ٚا،ٗددٍٛ 

ٚؽزا  ا٭ فاٍ ٚاجلزح٢، ٚعٌٜٛ صٝارات اٱصعاف ايعاجش٠ عٔ ايٛؽدٍٛ إيٝدو   

ايت حتٛيت إ  عز ات يٓكدٌ املدٛت٢ ٫ تؾدٌ إ  اجلدزٜك إ٫  عدد إٔ ٜهدٕٛ قدد        ٚ

َات، ٚصٝارات اٱ فا٤ ايدت حتٛيدت إ  صدٝارات يتكددِٜ ايتعداسٟ  دابزا٥ل ٭ٕ       

 ايزؽاـ يٍٛ  ٝٓٗا ٚ ل ايٛؽٍٛ قبٌ إٔ ت نٌ ايٓار نٌ َا تضتطٝع أنً٘... 

، ٚندٛا ٝط ايزؽداـ    عد مثا١ْٝ أعدٗز َدٔ يٝدٌ ايغدٛارن َطفد ٠ املؾدا ٝك      

ايت تكطٔ ٚصادتو نغزٜط تضاٌٝ ٫ ٜتٛقف، تغعز   ْو ياج١ إ  ا٫يتكا٤ 

 ددذاتو ٚيددٛ َددز٠... دٕٚ إٔ تهددٕٛ رانقددًا حتددت ايزؽدداـ، أٚ خمتب٦ددًا خًددف        

 َذلاظ أٚ رانعًا يف قًش ايشيشاٍ صتتضًٌ َثًٞ ٖار ًا إ  عا ٧ ايبخز... 

ٛ رٙ َددذعٛرًا يف أفدد  نُددا دددد ٝل حٝددش ممهددٔ جضدددى ايددذٟ تعددٛدت إٔ تهدد

 صذلَٞ  ٘ ع٢ً ؽ ز٠... دد تفعٌ  ع  حٝٛاْات ايطبٝع١ حل ٜدُٖٗا اخلطز 
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جضدى صدتُدٙ نضدخا ١ عًد٢ ايغدا ٧... صدتذلن٘ ٜٓتغدز يادِ قددرتو         

 ع٢ً ابًِ ايت ندت تٓضاٖا... 

صت تار َثًٞ ؽ ز٠ عاي١ٝ ٚداخ١ً إ  قًش ايبخز، يٝ  حل تتُدد فٛقٗا 

صددتتٝكٔ  عددد قًٝددٌ   ْددو َبخددز يف َزنددش حاددزٟ يف     ٚتدددٜز )ٗددزى يددبرلٚت، 

 ٚصط ايبخز متاًَا... 

 عدددد مثاْٝددد١ أعدددٗز َدددٔ ابدددزب ا٭ًٖٝددد١، صتغدددعز  ايفٛفددد٢ املزٚعددد١ ٚقدددد 

اصددتٛيت عًدد٢ عاملددو ايددداخًٞ... ٚصددتخط  اباجدد١ إ  إعدداد٠ تزتٝددش ايعددا  يف     

 ددو  داخًددو، إ  إعدداد٠ تزتٝددش ايكددِٝ ٚاملفدداِٖٝ عًدد٢ فدد٤ٛ املفاجددآت ايددت َددزت  

 ٚا٫نتغافات ايت ؽفعتو أٚ أفزحتو يهٓٗا أدٖغتو ع٢ً أ١ٜ حاٍ... 

تعٝددددد ايٓظددددز يف نددددٌ عدددد٤ٞ... يف نددددٌ املٛاقددددع... يف َٛقددددع ايؾدددددٜكات    

ٚا٭ؽدددقا٤. يف َٛقددع عًُددو، يف َٛقددع صددهٓو، يف َٛقددع قًبددو، يف  ٛؽدد١ً        

رٚحددو، يف ابدداٙ قار ددو اباددزٟ ايددزان  يف ايبخددز ايغاصددع اي٬فقددٛيٞ...    

ؽار صطخًا. ايضطك ؽار قاعدًا. ايضدكف ؽدار جددارًا ٚاجلددار ؽدار در دًا.        ايكان 

  .ٚأْت، َٔ أْت  ايقبط؟ ..

 آٙ نِ أْت ٚحٝد... 

ٜضدددتطٝع ايدددذٜٔ يبْٛدددو إٔ ٜضدددزقٛا يدددو ايطعددداّ يف ا،اعددد١، يهدددِٓٗ ٫  

 ٜضتطٝعٕٛ إٔ ٜٗقُٛٙ يو... 

 ٜضتطٝعٕٛ َٓخو صزٜزًا يهِٓٗ ٫ ٜضتطٝعٕٛ ايّٓٛ عٓو.. 

َٓخو ع٦ًٝا َٔ دَِٗ يهٓ٘ جزحو أْت ايذٟ جيش إٔ ٜغف٢ ٫  ٜضتطٝعٕٛ

 جزحِٗ... 

ٜضددتطٝعٕٛ حتدد٢ ا٫عتددذار عددٔ إصددا٤اتِٗ إيٝددو، يهددِٓٗ ٫ ٜضددتطٝعٕٛ إٔ     

ٜت ملٛا عٓو  ضبش َا صببٛٙ يو... آٙ نِ أْدت ٚحٝدد... ٚندِ تكٛشلدا يدو ابدزب       

  ا٭١ًٖٝ  فؾاح١ ٫ َٓكطع١ ايٓظرل  ٌ ٚ)َٛؽٛي١ ايٓظرل( أٜقًا!...

آٙ نِ أْت ٚحٝدد... ٚندِ ٖدٞ َتكٓد١ ايؾدٓع َدزآ٠ ابدزب ا٭ًٖٝد١، يٝد           

 تز٣ فٝٗا  ٛفٛط َد٣ عفاف١ٝ جضز املغارن١... حبٌ املغارن١. 

إْدد٘ يددٝط حبددٌ املغدد١ُٝ  ددٌ ٖددٛ أرم َددٔ عددعز٠ َعاٜٚدد١!.. إّا   حتزقددو ْددار    

ابزب ا٭١ًٖٝ، فإْو صت زج َٓٗا ٚقد اْهغفت يعٝٓٝو حكا٥ل ايٛجٛد ٚيٛ يف 

 َق١  زم... ٚ
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املِٗ أ٫ تٓض٢،.. ابزب ا٭١ًٖٝ فزؽ١ ْادر٠ يًفٓإ ايدذٟ ٜعاؽدزٖا ٚخيدزج    

 َٓٗا حًٝا ٭ْ٘ خيزج َٓٗا حًٝا َزتل!... 

تاُ  عٝٓٝدو َثًدٞ قًد٬ًٝ... تتدا ع إيدارى يف قار دو ابادزٟ ٚصدط املدٛج          

 ٚايشرق١ اي٬َتٓا١ٖٝ...  

ُعادش٠، ٭ٕ قًبدو َدا ٜدشاٍ     ٚفا ٠ تغعز  ايضعاد٠ ٭ْدو َدا تدشاٍ حٝدًا.. ٜدا يً     

ٜدم! ٚ٭ْو َا سيت قادرًا ع٢ً ا٫ْتغار نا١ُٝ ياِ أح٬َو... ٚ٭ْو َدا سيدت   

 قادرًا ع٢ً إعاد٠ تزتٝش عاملو يف يز ايفٛف٢ ٚاي٫ٛد٠ ٚاشلغِٝ. 

 ٜا يًُعاش٠، َا داّ ايطفٌ يف داخًو َا ٜشاٍ فقٛي٘ ٜاين!... 

ُو... ٚنُددا عًدد٢ ا٭را   اْفاددار نددِ ٫ يددف... إْدد٘ دٜٓاَٝددت يؾددٝد ايضدد      

  .نذيو يف ايبخز... إِْٗ ٜكتًٕٛ ايضُو أٜقًا... أيٝط نذيو؟ ..

ٚيهددٓين َددا أساٍ ممشقدد١ ٚٚحٝددد٠، َٚزَٝدد١ يف فزاعددٞ ن زقدد١... ٚايبخددز    

  عٝد  عٝد... ٚايٛؽٍٛ إيٝ٘ َضتخٌٝ... 

***  

  122كابىس 

 

 جًضت خاتٕٛ ايبؾار٠ أَداّ نزتٗدا ايشجاجٝد١، ٚؽدارت حتدد م  ٗدا  د٬ًٜٛ       

 ُٝٓا ايٓضد٠ٛ خاعدعات يف حقدزتٗا.. فٗدٞ قدد اعتدادت ايتخددٜل يف ْكطد١ َعٝٓد١          

َٓذ ناْت تشاٍٚ عًُٗا ن ٝا ١ ٚمتغٞ ْظزاتٗا َع اٱ دز٠ ايؾدارل٠ اخلطد٢..    

إ٫ إٔ ايشَٔ تبدٍ، ٚايضٝدات ٖأُ ع٢ً دنانل ايثٝداب اجلداٖش٠، ٚيًدل    

ٝدات جمتُددع  ددرلٚت عٓٗددا ٚاحددد٠  عددد ا٭خددز٣ ،ددزد إٔ أصددعارٖا َعتديدد١.. ٚصدد   

امل ًُدٞ يتكددزٕ ا٭صدعار املعتديدد١ أصدد٠ٛ  زجداشلٔ، ٜٚفقددًٔ ارتددا٤ نٝدداب حتُددٌ     

 تٛقٝع أؽخا ٗا نتٛاقٝع  ٝرل ناردإ ٚتٝد٫ ٝدٚظ، ٚجإ  اتٛ... 

ٚقزرت خاتٕٛ اخلٝا ١ إٔ تتخدٍٛ إ   ؾدار٠ "ٚعاملد١ يف فدزب ايزَدٌ ٚفدو       

بافددز ٚاملضددتكبٌ" نُددا ايضددخز ٚايز طدد١، بًددش يددو اياا٥ددش ٚتتٓبدد  يددو عددٔ ا  

ّنزت يف إع٬ٕ اقذلط عًٝٗا سٚجٗا ايعا ٌ عٔ ايعٌُ ْغزٙ يف إحد٣ ايؾدخف  

 َع عٓٛاْٗا... ٚناْت املفاج ٠ َذ١ًٖ... 
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تدفكت ايٓضا٤ عًٝٗا، ٚا٭ص١ً٦ عٔ اياا٥ش ٚابافز، ٚاملافدٞ ٚاملضدتكبٌ،   

         ٕ إٔ  ٚفو ايزؽدد، ٚبٗٝدش ر طد١ تقدُٔ ر دط اببٝدش إ  ا٭ دد... أدٖدػ خداتٛ

ايزجاٍ أٜقًا  دأٚا ٜكبًٕٛ عًٝٗا، ٚأنثزِٖ َٔ رجاٍ ايضٝاص١... ٖٚٓدا ندإ ٫   

 ٴدح َٔ إجزا٤ تعدٌٜ يف ا٭صعار، فًغُٗٛرؼ تضعرلت٘ ٚحافغدٝط ٚأعدٛر ايددجاٍ    

ٚعطًُٝط ٚسغبٝباس ٚغرلِٖ َٔ اجلإ ايذٜٔ )خداٚتِٗ(... أَدا ايهدز٠ ايشجاجٝد١     

ع١، ٚ  تتٛقدع إٔ تدز٣ عد٦ًٝا فٝٗدا،     ايغفاف١ فكد جًبتٗدا يف  داٜد١ عٗددٖا  ايؾدٓ    

ٚنددإ اياددزا ايٛحٝددد َٓٗددا ٖددٛ اشلددزب  ٓظزاتٗددا َددٔ عددٝين ايش ْٛدد١... نددٞ ٫      

 تهتغف ايش ١ْٛ إٔ خاتٕٛ تهذب!... 

يهٔ ع٦ًٝا عاٝبًا حتض٘ يف ا٭ٜاّ ا٭خدرل٠، نًُدا سارٖدا )ايبٝدو ايهدبرل(      

 فا ًا   س٫َ٘ ايذٜٔ يتًٕٛ ايزد١ٖ اخلارج١ٝ بُاٜت٘... 

ُٝٓا ٜدخٌ إيٝٗا، حتدط يقدٛر ٜثكدٌ عًد٢ ؽددرٖا، ٚياجد١ َزٜدز٠ إ         ح

ايتثا٩ب املتٛتز  ًبًا ملشٜد َٔ اشلٛا٤... ٫ تدرٟ إّا نإ ايضدبش ٜزجدع إ  عدا٥ع١    

زلعتٗا عٓ٘ تكٍٛ   ْ٘ قتٌ عد٠ أع اـ يف أحد أَه١ٓ ايعباد٠ دٕٚ إٔ ٜزف يد٘  

ؽددار قدَٚدد٘ ٜضددبش شلددا   جفددٔ، أّ ٭ٕ يدد٘ ٖددٛ  ايددذات حقددٛرًا عددزٜزًا غاَقددًا...  

 ع  اٯ٫ّ يف َفاؽًٗا، ْٚٛعًا َٔ اياٝبٛ ١ املتٛجع١ ناٝبٛ ١ َزٜ  بدز٣ يد٘   

عًُٝد١ يف رأصدد٘  ايت دددٜز املٛفددعٞ... إْٗددا حتددط عًُٝددًا  ددا٭عزاا ايددت ناْددت  

 تدعٝٗا!... 

خدداتٕٛ حتدددم يف نزتٗددا ايشجاجٝدد١ ايغددفاف١، ايبٝددو ٜضدد شلا: َدداّا تددزٜٔ؟     

ذلف يدد٘   ْٗددا ٫ تددز٣ عدد٦ًٝا ٚتزَددٞ إيٝدد٘  ٓكددٛدٙ ايكددذر٠  خيٓكٗددا ؽددٛت٘. تهدداد تعدد

ٚتددت ًؿ َٓدد٘، يهددٔ نٗددارب ّات را٥خدد١ نزٜٗدد١ ناْددت تٓبعدد  َٓدد٘ ٚتغددًّٗا  

ُ ز٠ ع٢ً ايهز٠ ايشجاج١ٝ ٚفٛج٦ت   ْٗا   تعد فارغد١ ٚأْٗدا    ٚ)ًت ْظزاتٗا َض

تددز٣ يف داخًددٗا )ايبٝددو( ْفضدد٘ َكتدد٫ًٛ ٚقددد ارمتددت جثتدد٘ ٚفٝٗددا أنثددز َددٔ نكددش  

 َٓ٘ ايدّ...  ٜتفاز

ص شلا َاّا تزٜٔ؟ ناْت تضتطٝع إٔ تز٣ ايدّ ٜتفادز َدٔ ايثكدٛب ايهدثرل٠     

يًاث١ جب٤٬، أَدا ايٛجد٘، ٚجٗد٘، فهدإ ٜتبددٍ، ٜؾدرل ٚجٖٛدًا ندثرل٠ يزجداٍ          

آخددزٜٔ ٫ تضددتطٝع متٝٝددشِٖ ٫ٚ تعددزف أنثددزِٖ ٚإٕ ناْددت قددد عدداٖدت ؽددٛر 

  عقِٗ يف ايؾخف... 

 دّ.. َشٜدًا َٔ ايدّ... ٚ)ًت حتدم َذٖٛي١. قايت: أر٣ دًَا... نثرلًا َٔ اي
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حتددٍٛ املغددٗد إ  حكددٌ عاصددع َددٔ ايزَدداد ٚاجلثدد ، ٚ ددزعِ ؽددارل أخقددز   

 ٜغل  زٜك٘ ٚصط سيشاٍ جبار... ٜض شلا َاّا تزٜٔ؟ 

تكٍٛ: رج٬ً ي٘ رأصإ نٌ رأظ ٜغتِ اٯخز، عكز ًا ًٜدل ّات٘ يف حكدٌ َدٔ   

 ٗا ٜٚعشفٕٛ ع٢ً املشاَرل. اجلُز. جٓاس٠ يغ ؿ )نبرل( ٚايٓاظ ٜزنقٕٛ فٝ

ٜضدد شلا َٚدداّا أٜقددًا؟ ٫ تضددُع ؽددٛت٘، تتددٖٛج نزتٗددا ايشجاجٝدد١ ٚتت٬حددل    

املز٥ٝددات داخًددٗا. تددز٣ جبددا٫ً َاطددا٠  ددايثًج ٚايضددٓدٜإ ٚا٭رس ٚاجلثدد  ٚعددٛا ٧   

ر١ًَٝ عاصع١ ٚايدّ ٜؾش يف ايبخز أْٗارًا.. ندِ ٜد تٞ سيدشاٍ ٚتتفهدو ا٭را إ      

٠ٛ عاصع١ عُٝك١ ا٭غٛار، تٓبع  َدٔ قاعٗدا ْدار تبًدل     قطعتل نبرلتل  ُٝٓٗا ٖ

أيضٓتٗا عٓدإ ايضدُا٤... ٜٚد تٞ سيدشاٍ آخدز ٚتتفهدو ا٭را إ  عغدزات ايكطدع         

ٚتت٬حل ايش٫سٍ ٚتتُشم ا٭را متاًَا ٜٚتفاز املشٜد َٔ ٜٓا ٝع ايدّ ٜٚدشداد عددد   

تبتًع ايٓاظ  ايغكٛم ٚايٓرلإ تعًٛ َٓٗا ٚايش د ٜتفاز نايٝٓا ٝع ايٓار١ٜ، ٚا٭را

ٚا٭غٓاّ ٚاملشاَرل ٚايبٝٛت ٚا٭عاار ٚتٗش عاؽف١ َٔ ْدار ٚؽدزا  ٚتؾدرل عٝدٕٛ     

 ايٓضا٤ نكٛ ًا ١٦ًَٝ  ايدّ ٚاجلُز. 

 َاّا تزٜٔ؟  

ٜؾدددفعٗا ٜٛقظٗدددا َدددٔ غٝبٛ تٗدددا ٖٚدددٛ ٜهدددزر صددد٪اي٘. حتددداٍٚ إٔ تدددزد، ٫     

م تضتطٝع، يكد اْعكد يضاْٗا، تعٞ ٚعًٝا غاَقًا أْٗا ؽارت خزصدا٤، ند ٕ  دز   

 انتغاف اياٝش أحزم حباشلا ايؾٛت١ٝ فؾارت رَادًا. 

*** 

  123كابىس 

َدا أساٍ ممشقد١ َٚزَٝد١ يف فزاعدٞ ن زقدد١. تد تٝين را٥خد١ ابزٜدل َغددبع١        

 ددذرات ايدددلد املددا ز، ٚايضددُا٤ ايددت ؽددخت قبددٌ ايفاددز  كًٝددٌ عددادت صددكفًا َددٔ   

ٜتدددا ع  ايفددد٫ّٛ. أصدددتطٝع َدددٔ َٛفدددعٞ يف ايفدددزاؼ إٔ أر٣ فٓددددم "اشلٛيٝدددداٟ إٕ"

احذلاقدد٘، أحدداٍٚ ايٓٗددٛا. ٜدددٟ تدد٪ملين. تددذنزت ايهًددش ٚفددز ١ ٜدددٙ ٚخمايبدد٘ 

ايت خًّفت آنارٖا يف ٜدٟ أر عد١ عدكٛم انٓدإ َٓٗدا  د٬ٜٕٛ ٚقدد ايتٗبدت  غدزتٞ         

 حٛشلُا ق٬ًًٝ... أر ع١ عكٛم نآنار احملزاا يف ايذل ١... 

جلزط قدد  أّْٞ أٜقًا َا تشاٍ ت٪ملين حٝ  )َضختٗا( ايزؽاؽ١، ٚإٕ نإ ا

جددف متاَددًا... ٚعُددا قزٜددش ٜضددكط ايدددّ اجلدداف ٜٚعددٛد نددٌ عدد٤ٞ نُددا نددإ،  
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ٚيهٔ، ٌٖ كهٔ جلزاط أٌٖ املد١ٜٓ، جزاحِٗ ايداخ١ًٝ إٔ تٓدٌَ ٜٚعٛد ندٌ  

ع٤ٞ نُا نإ، نُا ٜ ٌَ ايبع ؟ دٚمنا أنز يٓد ١؟ )أ١ٜ َ صا٠ إٔ ٜعٛد نٌ 

طِ. أقفدش َدٔ   ع٤ٞ نُا نإ!( ٜدٟٚ اْفاار ٜعكب٘ نايعاد٠ ؽدٛت سجداج ٜدتخ   

فزاعددٞ دٚمنددا جٗددد،  ددٌ ٚأحددط  اْتعدداؼ ْضددل رغددِ جددٛعٞ ٚخددٛيف ٚعددشيت        

 ٚجزاحٞ...  

نددٌ َددا حددٛيٞ جيعددٌ ا٫صددتُزار َعاددش٠... يهددٓين أصددتُز، دٚمنددا جٗددد.       

أصكط إ  قان ايٝ ظ، يهٓين َا أيب  إٔ أعّٛ تًكا٥ًٝا إ  ايضطك. إْٗدا ابٝدا٠   

 تتد ز أَزٖا يف ايٓٗا١ٜ! 

 ٝت، ٚ ؾٛر٠ خاؽد١ غزفد١ املهتبد١ يددٟ فٛج٦دت  د َل       يف  زٜكٞ يتفكد 

 ٚاخلادّ ٜتباد٫ٕ ايتِٗ  غ ٕ... ايكزد٠... 

آٙ ايكزد٠... نٓت قدد ْضدٝتٗا متاَدًا، ٚيهٓٗدا عًد٢ أٜد١ حداٍ يٝضدت قزدتدٞ          

أْددا... يكددد اعددذلاٖا أَددل َٓددذ عدداَل يضددبش جمٗددٍٛ ٚقددد يفددت ْظددزٟ تؾددادف     

تزاٖددا ناْددت  دددد ٔ فتددا٠ جاَعٝدد١  عددزا٥ٗا يًٝدد١ إعدد٬ٕ فضددا خطٛ تدد٘ ا٭خددرل٠ َدد     

َؾدددادف١؟ ٚ ٓددد٢ شلدددا قفؾدددًا يف رندددٔ قؾدددٞ  ابدٜكددد١... يف ايبداٜددد١ أحدددشْين      

َٓظزٖا... أحشْين صآٗا.. ؽدُُت عًد٢ إٔ أتضدًٌ يد٬ًٝ ٚأ ًدل صدزاحٗا، إ٫ إٔ       

أخٞ أقٓعين   ٕ إ ٬م صزاحٗا ٜعين قتًٗا، فإَا أْٗدا يدٔ بدد عد٦ًٝا ت نًد٘ يف      

 َددددددٜٓتٓا، أٚ إٔ ع ؾدددددًا َدددددا صدددددٝكب  عًٝٗدددددا  غا ددددد١ ابادددددار٠ ٚاٱصدددددفًت،

ٚيددداٍٚ  ٝعٗدددا أٚ ا٫رتدددشام َدددٔ تٛ)ٝفٗدددا َٗزجددد١ عاَددد١ ٚرقاؽددد١ مجاٖرلٜددد١ يف  

 ا٭صٛام!...  

نٓدت نًُدا حملتٗدا، أحدط  اؾ د١ غاَقد١، فُغدٗد اعتكداٍ ابزٜد١، أٜد١           

حز١ٜ ٜٛجعين حت٢ إّا نإ )املعتكدٌ( َدٔ غدرل فؾدًٝتٓا ابٝٛاْٝد١... َٚدع ّيدو،        

حايتٗدا َغدا ١ٗ بداٍ ندثرل َدٔ )ايشٚجدات( يف جمتُعٓدا... ناْددت        فكدد ناْدت   

صددا١ٓٝ، يهٓٗددا تكدددّ ٭َددل دقددا٥ل تضدد١ًٝ َٚتعدد١ نًُددا عددا٤، َكا ددٌ إ عاَٗددا  

ٚمحاٜتٗا ٚابفا) عًٝٗا َٔ أٟ اعتددا٤ خدارجٞ، َٚدٔ أٟ اتؾداٍ عدا فٞ  كدزد       

 آخز  بعًا!... 

٫ أدرٟ نإ أَل ٜؾز : ٚيهٔ نٝف ْضٝت إ عاَٗدا؟ ٚاخلدادّ ٜؾدز :    

نٝف ْضٝت.. يف ابكٝك١   أْطٳ، يهٓين   أجز٩.. ٚأَل ٜقزب ع٢ً رأصد٘  

ٜٚزدد: ٖذٙ َُٗتو فتد ز أَزى، ٚاخلادّ ٜؾدز : ٚيهٓٗدا قزدتدو أْدت. ٚأْدا ٫      

 أجز٩ ع٢ً اخلزٚج اٯٕ إ  ابدٜك١.. 



185 

نددإ ٫  ٴدددح َددٔ ا٫ْتظددار حتدد٢ يددٌ ايظدد٬ّ، ٚنددإ ؽددٛت سعٝددل ايكددزد٠    

ٜؾدرل َد٪نزًا ٚ  ٜهدٔ أحدد قدد بداٚس  كدَد٘ عتبد١ ايبٝدت َٓدذ            اجلا٥ع١ قد  دأ

ٞ ، فكدد نٓدت    حتٍٛ حٝ ٓا يف َٓطك١ ايفٓادم إ  جب١ٗ حزب... ابٗت ا٭ْظار إي

ايٛحٝد٠ ايت خزجت إ  ابدٜك١ ٚيٛ َز٠ ٚاحد٠ ْٗدارًا ٚناْدت ايٓظدزات تكدٍٛ:     

 اخزجٞ ٱ عاّ ايكزد٠.

   ٛ ٞ  ّيدو رددت عًدِٝٗ فد رًا: ؽدخٝك أْدين خزجدت ّات َدز٠     ٚقبٌ إٔ ٜطًبٛا إي

 يهٓين نٓت َٜٛٗا مث١ً أ٫ تذنزٕٚ؟ 

ٚأٜقًا   ٜكٌ أُٜٗا ع٦ًٝا، )ًت عُْٝٛٗا َتعًك١  ٞ  إؽزار، قًت شلُدا: يدٔ   

أعًل اجلزظ. ئ أنٕٛ أْا ايت تعًل اجلزظ.   ٜفُٗٛا ع٦ًٝا،   أفضز. تا عت 

ٛافذ نايعاد٠، ٫ ؽعٛدٟ. أؽعد ايضًِ رنقًا نايعاد٠، أحين قاَت عٓد ايٓ

تؾٝبين رؽاؽ١ قٓاـ، نايعاد٠، أٚ رمبا ندإ َدٔ ابهُد١ إٔ أقدٍٛ: حتد٢      

 إععار آخز!... 

أتا ع رٚتٝين ابز ٞ، أ دأ  تفكد غزف١ املهتب١، أعٝد إ  رفٛفٗدا ايهتدش   

ايت نَٛتٗا عًد٢ ا٭را خد٬ٍ يثدٞ عدٔ ) كاٜدا( ٜٛصدف. )َهتدبت.. ٚحددٖا         

نإ ٚايدٟ رجٌ عًدِ   .ايتخف غرل ايهتش( ..تقِ نٓٛسٟ، فبٝتٓا ٫ ٜقِ َٔ 

ٚٚرن، ٚقد ٚرنت عٓ٘ اجلش٤ ا٭ٍٚ َٔ ؽفات٘، ٚٚرندت عٓد٘ َهتبد١ عز ٝد١ ٦ًَٝد١      

 امل طٛ ددات ايٓددادر٠، ٚأفددفت إيٝٗددا ايهددثرل َددٔ ايهتددش املعاؽددز٠ ا٭جٓبٝدد١...  

ناْت أٜقًا تقِ أٚراقٞ ٚأرعٝفٞ ٚنٌ َا نتبت٘  ١ًٝ صٓٛات عغز... ٚتقدِ  

١( ايت أعدزفت عًد٢ تزمجتٗدا  دٛاٍ مخضد١ أعدٛاّ َدٔ عًُدٞ يف         ايهتش )ايثٛرٜ

دار ايٓغز غرل املزفٞ عٓٗا رزلًٝا!... أت ٌَ رف ايهتش ايثٛر١ٜ  ُٝٓدا ايزؽداـ   

ًٜتِٗ ايعا  ٫ أععز  اخلٛف أٚ  ايٓدّ. ٖا ٖٞ ابزٚف ايت صداُٖت يف خًكٗدا   

١ً يزج َٔ داخٌ ايهتش، تؾدرل ندٌ نًُد١ رجد٬ً َضدًخًا، تؾدرل ندٌ فاؽد        

رؽاؽ١، ٖٚا ٖٞ تزن  ع٢ً ٚج٘ املدٜٓد١ يتخّكدل عًُٝدًا ٫ أجبددًٜا ندٌ املثدٌ       

ايت أ٩َدٔ  ٗدا.. فًُداّا أخداف؟ ٚملداّا أققدٞ ْؾدف عُدزٟ ٚأْدا أعُدٌ َدٔ أجدٌ             

ايتبدددٌٜ ٚابزٜدد١ ٚايعدايدد١ ا٫جتُاعٝدد١ نددِ أققددٞ أصددبٛعًا أ هددٞ فٝدد٘ خٛفددًا َددٔ 

 ايدّ؟ أٟ تٓاق  َزٚن ٜقُ٘ ايكًش ايبغزٟ... 

 أتؾاحل َع املٛت، َٚع ايض٬ط، َٚع ايعٓف َٚع ايدّ ف٬ ص٬ّ يٞ... إّا  

 ٚيهٔ، ٌٖ َثٌ ٖذا ايؾًك ممهٔ؟ 

***  



186 

 

 124كابىس 

 

ٖٚدددٌ ٖدددٞ َؾدددادف١ إٔ ايزؽددداـ ايدددذٟ سارْدددا، اصدددتكز أنثدددزٙ يف غزفددد١    

ٌٖ ٖٛ رؽاـ ٜٓطًل فد اصتكزارٟ؟ ) ٛاٍ أٜاّ تغزدٟ يف أقطار  .املهتب١؟ ..

ِ مبهتبت نُا يًِ ايفد٬ط مبٛقددٙ. ناْدت رفٛفٗدا     ايعا  نً٘، نٓت أحً

ٖددٞ ا٫ْتُددا٤ ايٛحٝددد ايددذٟ عزفددت... نددإ  ددٝت دَٚددًا جمددزد قاعددد٠ ي٬ْطدد٬م، 

جمزد ؽاي١ تزاْشٜت  ل رح١ً ٚأخدز٣... ٚحددٖا املهتبد١ نٓدت أعدعز  ا٫ْتُدا٤       

أّ أْٗا جمزد َؾدادف١ إٔ ايزؽداـ ٜؾدٝش غزفد١ املهتبد١ أنثدز َدٔ         .إيٝٗا!( ..

،زد أْٗا ا٭قدزب إ  ْاحٝد١ فٓددم "اشلٛيٝدداٟ إٕ" ايًعدل، حٝد  َزندش         غرلٖا

ايٓددار أّ إٔ ايزؽدداـ ٖددٛ أؽدد٬ً ْكددٝ  ابددزف؟ ٚيهددٔ ٫. َددا نددٌ ايزؽدداـ   

ْكٝ  ابزف.  ع  ٖدذا ايزؽداـ ايدذٟ ُٜٓٗدز ٖدٛ حدزف  ؾدٛر٠ أخدز٣.. ٖدٛ          

   ٞ  حددزف   جبدٜدد١ أخددز٣   ٜعددد ٖٓايددو َفددز َددٔ ايًادد٤ٛ إيٝٗددا... آ٫ت ايكتدداٍ ٖدد

أحٝاْددًا نددآ٫ت املطددا ع، ٚإمنددا ٜددتِ اصددت داَٗا حددل تفغددٌ يادد١ املطبعدد١ ْٗا٥ٝددًا.  

ٚيهٔ، ٌٖ كهٔ اجلدشّ قدط  فغدٌ ياد١ املطبعد١ ْٗا٥ٝدًا؟ أحتضدط رف ندتل         

اجلدددزٜك.. أنثدددز ايزؽاؽدددات قدددد اصدددتكز يف رف َدددا تددددعٛٙ أجٗدددش٠ ايضدددًط١       

 ٛ ًٖد١ ا٭ٚ  ٜبددٚ   " ايهتش ايثٛر١ٜ"... ٌٖ ٖٞ َؾادف١؟ أتًُط نكٛ ٗا يٓدإ... يً

إٔ ايهتش ٫ تضتطٝع ايدفان عٔ ْفضٗا، ٫ تضتطٝع إ ٬م ايزؽداـ ٚردح ايٓدار   

 املثٌ... يهٔ ايزؽاؽ١ متٛت  عد إ ٬قٗا َباعز٠. أَا ايهتاب فٝعدٝػ بظد١   

إ ٬ق٘، ٜٚتٓاصٌ ٜٚتهانز ٚنٌ َدٔ ٜكدزأٙ ٜٚد٪َٔ  د٘ ٜؾدرل ٖدٛ ايهتداب ّاتد٘         

 رانقًا  ل ايٓاظ ع٢ً قدَٝ٘... 

***  
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يف ايددددًٖٝش ٜٓتدددا ين عدددعٛر غددداَ ... نًُدددا اعدددتد ايكؾدددف جلددد ت إ         

ايدًٖٝش، َٚعًَٛاتٞ ابز ١ٝ احملدٚد٠ جعًتين أيدذ َٓد٘ ًَاد !.. أجًدط ٚأت َدٌ      

نددتل، ٚحزٚفٗددا ايددت ؽددارت َكدداتًل يف ايغددٛارن ٚرمبددا أعددعز  ايزعددش ايددذٟ  

 أحط  ٘ ؽاْع  ٝاُايٕٝٛ حل ْطل متثاشلا!... 

يف ايدًٖٝش أغُ  عدٝين، ٚتٓفدتك عغدزات ايددٖايٝش يف أعُداقٞ... أتدذنز       

حًِ ايبارح١.. ٚأعٝا٤ ٜٛصف... ٚأعاش َٔ ٖذٙ ايدْٝا ايااَق١ ايدت ْزحدٌ إيٝٗدا    

حُٝٓا ْاُ  عْٝٛٓا َبخزٜٔ إ  دْٝا ايّٓٛ.. ٌٖ ٖٞ حكًا دْٝا أخز٣؟ ٚأ١ٜ أَٛاج 

ٛيت ٚؽددٛرت يددٞ أْددين   محًددتين إ  َددا حتددت ايكزَٝددد ايددذٟ   أ دد ٙ َٓددذ  فدد     

أخفٝت أعٝا٤ ٖٓاى؟ ٚملاّا ٖٓاى يف تًو املٓطك١ احملز١َ؟ ٚيهٓين ٚأْدا أصدتعٝد   

حًُٞ ايعاٝش، أحض٘ نثٝفًا ي٘  عدِ ايٛاقدع املعداؼ.. ٚناملَٓٛد١ أتضدًل ايضدًِ       

ايعتٝددددل ٚيف أّْددددٞ َٛصددددٝك٢ اْفاارٜدددد١ جمْٓٛدددد١ يددددتًط  ا٫ْفاددددارات املزٚعدددد١ 

كزَٝد... املهإ عب٘ َظًِ ٫ٚ أعزف أٜٔ ٜٛجد اخلارج١ٝ.. ٚأؽٌ إ  َا حتت اي

سر ايهٗز ددا٤، أٚ إّا نددإ َٛجددٛدًا عًدد٢ اٱ دد٬م... يهددٓين أعددزف در ددٞ ايددت 

صًهتٗا يف ابًِ... أصًهٗا، ٜدٖغين إٔ ا٭عٝا٤ ٖدٞ متاَدًا نُدا ناْدت يف     

ابًِ... اخلشا١ْ ايعتٝك١، نِ ايضزٜز اشلشاس... ٚنإ صزٜز  فٛيت ٜزبف حتدت  

نُا يٛ إٔ  فٛيت َدا تدشاٍ تزقدد فٝد٘... نغدفت اياطدا٤ ايعتٝدل ايدذٟ          ايكؾف

 عاٖدت٘ يف ابًِ، ٚفٛج٦ت   ٕ أعٝا٤ ٜٛصف تزقد حتتٗا!!... 

*** 

  126كابىس 

يف حكٝبدد١ ؽددارل٠، أٚدعددت ؽددٛرٙ ٚرصددا٥ً٘ ّٚنزٜاتٓددا ايؾددارل٠،   أجددز٩ 

َدٔ فدتك    ع٢ً فتك رصداي١ َٓٗدا أٚ حتد٢ قدزا٠٤ صدطز... ندإ ا٭َدز أنثدز إ٬َٜداً         

تا ٛت رقد فٝ٘ أحدش إْضدإ يددٜٓا...   أجدز٩ حتد٢ عًد٢ ايٓظدز إ  ؽدٛرٙ، َٚدع          

ُ ١ُ ع٢ً محًٗا َعٞ ٚأْا أتضا٤ٍ: ملاّا أمحًٗا َعدٞ َدا دَدت ٫     ّيو، نٓت َؾ

ُ ١ُ عًد٢ محدٌ            أق٣ٛ حت٢ عًد٢ ايٓظدز إيٝٗدا؟ نٓدت ند ّ فكددت رعددٖا، َؾد
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ٖار د١ َدٔ حتدت ا٭ْكداا،     ٖدٞ  ددد  ايذٟ تعدزف جٝددًا أْد٘ َدات     دد جث١  فًٗا َعٗا 

ٚاجلدددرإ ايددت َددا تددشاٍ تتٗددا٣ٚ فٛقٗدددا... ٚفددٛم أعددٝا٤ ٜٛصددف ٚفددعت  عددد           

خمطٛ دددات قؾدددؿ قؾدددرل٠ ٚدفددداتز َدددذنزاتٞ يف ايضدددٓٛات ايضدددبع ا٭خدددرل٠،  

ٚخمطٛ ١ "نٛا ٝط  رلٚت" ايت صاًتٗا ًَٜٛا  عد ٜدّٛ ٚبظد١  عدد بظد١ ٚأْدا      

  ...بٝا٠... أّ  ل ابٝا٠ ٚابٝا٠؟أت رجك ع٢ً اخلٝط ايدقٝل ايفاؽٌ  ل املٛت ٚا

 ععزت  اؾ١ ٚأْا أغًل ابكٝب١... 

٫  ٴددح إٔ مجٝدع ايدذٜٔ ؽدارٚا "٫جد٦ل" فُٝدا  عدد، ملًُدٛا  عد  أعددٝا٥ِٗ يف          

حكٝب١ ؽارل٠ ّات ؽبٝخ١ حش١ٜٓ نٗذٙ، ع٢ً اعتبار أِْٗ صدٝعٛدٕٚ  عدد أٜداّ،    

 نِ خزجٛا ٚ  ٜعٛدٚا إيٝٗا قط!.. 

ايؾباط، ٫ د إٔ ٬َٜل ايبغدز ملًُدٛا حكٝبد١ ؽدارل٠      يف ؽباط َظًِ نٗذا

نخكٝبت ٖذٙ، ٚغادرٚا َٓاسشلِ ِٖٚ ٚانكٕٛ َدٔ ايعدٛد٠ إيٝٗدا  عدد أٜداّ قًًٝد١...       

ععزت  اؾ١ عُٝك١ ٚأْا أصخش )فٝػ( نٗز ا٤ ايدلاد َدٔ اجلددار... خغدٝت إٔ    

تعددٛد ايهٗز ددا٤ إ  ايبٝددت ٫ٚ أعددٛد أْددا!... تددذنزت عغددزات ابهاٜددات عددٔ      

يددذٜٔ فددارقٛا َٓدداسشلِ ٚقددد تزنددٛا ايطعدداّ يف ايدددلاد، ٚتزنددٛا ايدددلاد يف )حايدد١ ا

عُددٌ( يف فاٚيدد١  ا٥ضدد١ ٱقٓددان أْفضددِٗ  دد ِْٗ يددٔ ٜاٝبددٛا عددٔ ايبٝددت أنثددز َددٔ   

 صاعات ٚيهِٓٗ   ٜعٛدٚا قط إ   ٝٛتِٗ يًٝتُٗٛا  عاَِٗ... 

ٛ ٍ ايهٗز دا٥ٞ ايز٥ٝضدٞ عدٔ ايب    ٝدت...  ععزت  اياؾ١.. ٚقزرت إٔ أقطع احمل

ٚأْا أفاط ايشر ا٭محز إ  ا٭صفٌ يٝظٗز ايًٕٛ ا٭صٛد يف َز ع ؽارل، عدعزت  

   ٕ ٖذا املز ع ايؾارل ٜهدل ٜٚهدل حت٢ ٜاطٞ ٚج٘ ايعا ... 

 دُٖين ععٛر غاَ : ئ أر٣ ايٓٛر ٜق٤ٞ نا١ْٝ يف ٖذا ايبٝت.. 

عادت ا٫ْفادارات، فٗزٚيدت راجعد١ إ  َكدزٟ ابز دٞ  ايددًٖٝش، ٚحٝدد٠،        

 ا٥ف١.  ٚخ

*** 
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  127كابىس 

 

 نًِٗ جا٤ٚا إ٫ أْت 

أؽددا عِٗ عًدد٢ ايشْدداد.. قًددٛ ِٗ عًدد٢ ايشْدداد.. سْددادِٖ عًدد٢ ايشْدداد.. ٜعآددٕٛ     

ّنزٜاتٓدا  ابدٜدد املؾددٗٛر.. ٜعآدٕٛ ابافددز  طعدِ ايبددارٚد.. ٜعآدٕٛ ايتددارٜا      

  ايٛجع ن صطٛا١ْ حش َهضٛر٠... 

بْٛٗدددا فدددٛم بُٓدددا   نًدددِٗ جدددا٤ٚا يًُدددٕٛ عددداراتِٗ ٚنزاصددداتِٗ ٜٚهت    

  غفزاتِٗ.. ٚأختاَِٗ ايززل١ٝ.. 

أٜٔ أْت أٜٗا ايزفٝدل "حدش"؟ أٜدٔ حٓدإ أْاًَدو تًًُدِ ٖدذا اجلٓدٕٛ عدٔ ٚجد٘           

 َدٜٓتٓا؟  

ؽارت أٜآَا ت٫ً٬ َدٔ ايشجداج املهضدز، عًٝٓدا إٔ ْشحدف فٛقٗدا  ؾددٚرْا        

  ايعار١ٜ... ؽار أحبا٩ْا  ٝٛرًا فٓ ط١ تتد  َٔ رقا ٓا ّنز٣ َٔ ايزعش..

ؽددارت أخبارْددا فشاعددات  ٝددٛر يف حكددٍٛ ا٫ْتظددار املتددٛتز... ؽددار ٚجٛدْددا       

عزٜاًْا َكطٛعًا ٜتد  َدٔ فدٛم َدذلاظ َدا.. ؽدارت ٚجٖٛٓدا ؽدخار٣ فزٚقد١،         

 تٓادٜو نُا ٜٓادٟ ايكخط املطز.. 

 ف ٜٔ أْت أٜٗا ايزفٝل "حش"... 

***  

. اجلبداٍ،  َٓذ رحًت عٔ َدٜٓتٓا، احتًٗا  اعٕٛ ايكضد٠ٛ ايضداد١ٜ ٚاجلٓدٕٛ.   

ايضٓا ٌ، ايضُا٤، ايطٝٛر، ٚؽُت اياا ات، ٚخٝدٛس ايغدُط، ٚأْاعدٝد ايزٜداط     

 َٚب ز٠ ايازٚب، نًٗا ؽارت جمزد أيفا) يف قاَٛظ َٓكزا... 

ٚأْا فٓ ط١ داخٌ رؽاؽ١ ّٚانزتدٞ تطدرل  دٞ ن جٓخد١ عدفاف١ َدٔ ْدٛر،        

 إ  نٛنش َٓكزا حٝ  احملب١ ٚايؾفا٤... )َٜٛٗا ايتكطدت عدٔ ا٭را قطعد١   

 حؾ٢ ؽارل٠ يف أحزاؼ عزَٕٛ، ٚرَٝت  ٗا إ  قان ايٛادٟ.

ّأ يؾا٠ إ  ايفقا٤ نا٭ فاٍ؟(..  ِّ ٚ  تز  ٚتفاز ؽٛت: َٓذ َت٢   تا

ِّٔ،   ْقدخو، َٓدذ َتد٢   تًُدط ٚجٖٛٓدا أْاًَدو أٜٗدا          آٙ َٓذ َت٢   ْاد

 ايزفٝل حش... 
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 تعاٍ.. 

 ف دٚدْا أحزقٗا دخإ ا٭صٛام املًتٗب١... 

ٛ ١َ ع٢ً ا٭رؽف١ نايزَاد ٚايتل.. قًٛ ٓا   َه

 أح٬َٓا َذل١ًٖ نايدٚايٝش املثكٛ ١!... 

***  

 نًِٗ َزٚا  ٓا إ٫ أْت أٜٗا ايزفٝل حش. 

ٛ ْددد١. حااٗدددِ املكٓعددد١، آرا٤ٖدددِ ايبًٝاددد١، تؾدددزياتِٗ   يًُدددٕٛ راٜددداتِٗ املً

ٚعظاتِٗ ايتارخي١ٝ اخلطز٠... نزاصاتِٗ ْٚظزٜداتِٗ ٚعبكزٜداتِٗ... ٚ دٔ عدعش     

ايبضددطا٤. ْدددفع مثددٔ ّيددو. ْؾددفل، ْؾددفز، نددِ ْددٓخين.. خنفددٞ ر٩ٚصددٓا حتددت        

ٟ  ا٫ْفادددار، ندددِ خندددزج يٓتدددا ع تؾدددفٝكٓا أٚ        ايطدددا٫ٚت نددداجلزّإ حدددل ٜددددٚ

 تؾفرلْا...  

***  

 تعاٍ... 

أعزف أْ٘ سَٔ اْفاار ايزؽاؽ١ داخٌ َضدصٗا... أعدزف أْد٘ سَدٔ ايضدٝف     

 نٌ ع٤ٞ حت٢ غُدى(..  ا٭صطٛرٟ، ٜكطع نٌ ع٤ٞ حت٢ غُدٙ.. )ٚقد قطعت

 أعزف أْ٘ سَٔ عٝفز٠ ايباقا٤ ٚايغزاص١.. 

 ٚيهٔ تعاٍ... 

ايٓض٠ٛ يف ايغٛارن ٜزتددٜٔ ايضدٛاد... يدٝط يف املدٜٓد١ اَدزأ٠   تفكدد غايٝدًا،        

ٚيددٛ ّاتٗددا )قدداٍ يددٞ ايتدداجز ٚعٝٓدداٙ تًتُعددإ عددزا١ٖ: ٜددا يٝددت  قدداعت نًددٗا َددٔ  

  .ايثٝاب ايضٛدا٤، يبعتٗا نًٗا( ..

 ا٭فع٢ تًدل جضدٖا... سَٔ ايعكزب ٜعاْل إ زت٘..  إْ٘ سَٔ

 فتعاٍ أٜٗا ايزفٝل ابش.. 

***  

 َٔ خٓادقٓا ايكبٛر ْٓادٜو.. 

 َٔ فٖٛات املدافع ايت ؽارت ْٛافذْا ْٓادٜو.. 

 تعاٍ إ  َضزط اي٬َعكٍٛ ايعز ٞ،  

 تعاٍ ٚاْظز نٝف ْتبادٍ ايكبٌ يف املكا ز 
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ِّ ْٚزؼُّ ايز  س املزح يف َٛانش ا٭خ٠ٛ ا٭عدا٤، ٚمنضك عفآٖا  ايض

 تعاٍ أٜٗا ايزفٝل حش 

 فايكفش َٔ فٛم آ٫ف اجلث  َضتخٌٝ َٔ دْٚو! 

***  

 إْ٘ ايغا ٧ حٝ  نٓا 

 )أٖذا َٛج أّ دَٓا؟(.. إْٗا ايزٜك... 

 إْٗا ؽٝخات ايطٝٛر املٗاجز٠.. إْ٘ ايضكٛس يف فو ا٫حتقار املتغٓج 

 إْ٘ )ًو حتت ايزٌَ... 

 ضانٔ  ل املٛج١ ٚاملٛج١ إْ٘ حبو اي

 تعاٍ إيٝٓا... 

 ٚعد إ  َضكط رأظ ايفزام 

 يتُٛت َعٓا

 أٚ ْٓاٛ َعًا! 

***  

 ْدا٤.. ْدا٤.. ْدا٤.. إ  

 ايزفٝل حش.. 

 ْدا٤  ايغٝفز٠.. 

 َٔ اجلزط إ  اخلٓاز.. 

 يكد خًع ابش قفاسات٘ 

 ٚؽارت أؽا ع٘ ٖٞ ا٫ْتخار! 

***  

 ْدا٤  ايغٝفز٠: 

 ع٢ً َٗش ايًٝايٞ، إ  ايؾاَدٜٔ ع٢ً قبق١ ايٛجع...  َٔ ايٛاقفل

 تعبٓا َٔ ايزن  ع٢ً حد صهل ايشَٔ.. 

 ٚفاحت را٥خ١ املٛت َٔ دٖايٝش جزاحٓا... 

 أٜٗا ايزفٝل "حش". 

 ٜا حبٝل ايًاِ 
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 رنقت إيٝو، ٚاْفازت  ٞ!... 

 ٚيهٔ، 

 ٫ تاادرْٞ، ٫ٚ تضتٛ ٓين 

 ٚا ل نُا أْت 

 ، ٚايازٚب ا٭ٍٚ.. َعًكًا  ل ايفاز ا٭خرل

 املِٗ أ٫ متٛت، نٞ ٫ ْت٬ع٢... ف ْت ايزٚط، ٚ ٔ جثتو! 

***  

 أٜٗا ايزفٝل حش... 

 اي١ًًٝ أغًكٓا ْٛافذْا  إحهاّ... 

 ٫ خٛفًا َٔ ؽٛت ايزؽاـ 

ٚيهٔ خٛفًا َٔ ّيو ايكُز اي٦ًِٝ ايذٟ أ ٌ فا ٠ ٚايذٟ  دشل فدٛم جزاحٓدا    

 سَٓو  ٬ رمح١ ّٚنزْا  عؾزى، ٚأؽا عو، ٚ

 سَٔ اياا ات ٚايزٜاط ٚايفزاعات  

سَدددٔ رَدددٞ ابؾددد٢ إ  قدددان ايدددٛادٟ... ٚاملدددد٣.. ٚايآدددا٤ دٚمندددا َضدددزط أٚ      

 َؾفكل غرل ايكطط ٚايضخايٞ ٚا٭راْش... 

 اي١ًًٝ أٚؽدْا ْٛافذْا جٝدًا، 

 نٞ ٫ تضًٌ ّنزاى إيٝٓا، 

 أٜٗا املٗاجز عٔ َدٜٓتٓا ايٓاسف١ 

 أٜٗا ايزفٝل حش! 

***  

 ْدا٤.. ْدا٤.. ْدا٤.. 

 إ  ايزفٝل حش... 

 أٖٞ أؽا عو،  

 تًو ايت أ ًكت ايزؽاـ ع٢ً رأصو.. 

  .أّ أؽا عٓا؟ ..

*** 
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  128كابىس 

 

 عد إٔ رَاْٞ ايشيشاٍ ع٢ً ا٭را، زلعت ؽدٛت ا٫ْفادار... ندإ ايشجداج     

احملطِ ٜتضاقط فٛقٞ  ُٝٓا أجد ؽعٛ ١ غرل عاد١ٜ يف ايتٓفط، ن ٕ أؽدا ع ٫  

قد أفزغدت اشلدٛا٤ َدٔ ؽددرٟ ٚرقدبت...  كٝدت يف َٛفدعٞ عًد٢ ايدب٬س           َٓظٛر٠

أَاّ  اب ايددار ٚقدد متضدهت  ابكٝبد١ ايؾدارل٠ ايدت نٓدا يف صدبًٝٓا َعدًا إ           

 َاادر٠ ايبٝت: ابكٝب١ ٚأْا... 

ٌّ َٓٗددا عددٔ اٯخددز...       يف ايبداٜدد١ أحضضددت  دد ٕ أعقددا٤ جضدددٟ اْفؾددٌ ندد

 ِ عداٚدْٞ  ضدزع١ عدعٛر حدار  ا٫حتداد...       ٚحدٖا ابكٝب١ )ًت ًَتؾك١  ٝدٟ... ند

حتٛيت إ  ٚعا٤ فهِ اٱغ٬م ٜاًٞ  داخً٘ دّ َقاٛس... قفدشت  دٛ َؾددر    

ا٫ْفاددار... نددإ أحددد جدددرإ غددزفت، قددد اختفدد٢ ٚ كاٜدداٙ َددا تددشاٍ تتضدداقط،    

ٚع٢ً  زف اشلا١ٜٚ نإ فزاعدٞ ٜتدد  ٚصدخا ١ َدٔ ايابدار ايددانٔ تًدف ندٌ         

دأت أبظ إٔ اجلدار اٯخز أٜقًا حٝ   اب ايغزف١ ع٤ٞ... نِ تدخًت ايزٜك، ٚ 

نإ قد تٗدّ ْؾف٘ ٚاختفت ٬ََك ايباب متاًَا... )ًًدت ٚاقفد١ أَداّ ايعتبد١، ٫     

اجز٩ ع٢ً ايددخٍٛ ٚايدزٜك تدٓفا املطدز َهٓضد١ أَاَٗدا ايابدار ٚا٭ٚرام املتٓدانز٠         

 ْٚغار٠ اخلغش احملط١ُ... 

َددداّ ايبددداب، ممضددده١  ٫ أدرٟ ندددِ َدددٔ ايٛقدددت اْكقددد٢ ٚأْدددا َتخادددز٠ أ  

 ابكٝب١ ايؾارل٠ نُا يٛ ناْت  ٛم جنا٠.. ٚعٓددٖا فكدط ٚعٝدت إٔ ؽدارٚخًا     

 قد اخذلم ايازف١.  

 يهٔ ايابار صهٔ. 

  ٜهددٔ يف ايازفدد١ عدد٤ٞ يف َٛفددع٘.. ٚحدددٙ قُددٝؿ ْددَٛٞ نددإ َددا ٜددشاٍ  

ُ دداٙ يف ايفددزال َثددٌ ّراعددٞ       عًدد٢ ايفددزاؼ املزتهددش عًدد٢ اشلاٜٚدد١، ٚقددد تددد  ن

ت  ًٗددع حكٝكددٞ، ندد ْين داخددٌ ايثددٛب!... اصددتًُت  زقٝدد١ ممًهدد١   َٝددت.... عددعز

اياز ١ ٚٚقعت ع٢ً إٜؾاٍ ا٫صت٬ّ: ئ أْاّ  عدد ايٝدّٛ أ ددًا يف ٖدذٙ ايازفد١ ايدت       

   تعد غزف١.. يكد ْؾش ايّٝٛ ايٛتد ا٭ٍٚ يف خ١ُٝ تغزدٟ اجلدٜد. 

***  
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، يددٝط ٚصددًُٝا ٚيددٝط  عددانز  ددا٥ع أدٚات َٓشيٝدد١، يددٝط غٓٝددًا ٚيددٝط فكددرلاً  

 قبٝخًا. يٝط ّنًٝا ٚيٝط غبًٝا، يٝط قدٜضًا ٚيٝط جمزًَا. 

دنددإ عددانز يف أحددد أصددٛام  ددرلٚت، ٜددز ك  اعتددداٍ، ٜاددػ قًدد٬ًٝ جدددًا     

يٝهضددش  عدد  َددا ٜضدداعدٙ عًدد٢ دفددع أقضدداس أ٫ٚدٙ ايضددبع١. نًُددا ارتفعددت        

إ  إٔ ا٭قضاس افطز إ  إٔ ٜاػ أنثز ق٬ًًٝ. نًُا ارتفعت ا٭صدعار افدطز   

 ٜزفع َكدار اياػ َضتافزًا ر ٘ ٫عًٓا ا٭حٛاٍ. 

ّات فاز، نإ عانز يف  زٜكد٘ إ  ايددنإ حدل اصدتٛقف٘ حداجش َدٔ       

رجاٍ ا٭َٔ ٚ ًاد٘ إٔ ايضدٛم قدد احذلقدت. ايددنانل نًدٗا احذلقدت، صد شلِ         

عانز أٜٔ ناْٛا حل احذلقت ايضٛم ٚملاّا   ٜهْٛٛا ٖٓاى ملٓع حزقٗدا  دد٫ً   

خا ٗا َٔ ايٛؽٍٛ إيٝٗا... ٚ  ٜزد عًٝ٘ أحد، قق٢ َٜٛ٘ ٚايٛصداٚظ  َٔ َٓع أؽ

ت نًدد٘.. تددز٣ ٖددٌ احددذلم دناْدد٘، َؾدددر رسقدد٘ ايٛحٝددد؟ ا تددان مجٝددع ايؾددخف  

ٚأَعددٔ ايٓظددز يف ؽددٛر ايضددٛم احملزٚقدد١ ٚايدددنانل ٚخٝددٌ إيٝدد٘ إٔ دناْدد٘..     

ٚيهددٔ ٫... يدناْدد٘ أفزٜددش عتٝددل َشخددزف فددٛم ايضددطك ٚيددٝط يف ايؾددٛر٠ أنددز   

 فزٜش أٚ حت٢  كاٜاٙ. يٮ

حاٍٚ ايّٓٛ فطزم ايكًل جفْٛ٘  د٫ً َٔ ايّٓٛ... عتِ أ٫ٚدٙ ٚسٚجت٘ ٚتغداجز  

َعِٗ يضبش ٫ ٜعزف٘، فٗز ٛا َٓ٘ مجٝعدًا إ  ايٓدّٛ ٚأحدط  ابكدد عًدِٝٗ ٭ْٗدِ       

اصددتطاعٛا إٔ ٜٓدداَٛا، ٚ٭ْدد٘ َضدد٪ٍٚ عددٔ إ عدداّ ٖددذٙ ا٭فددٛاٙ ايددت تزصددٌ اٯٕ        

 املضذلخ١ٝ... ع رلٖا ٚأْفاصٗا ايزتٝب١ 

َع ايفاز ايتايٞ ّٖش َؾًُُا إٔ ٜدز٣ داْد٘ ٚيدٛ ؽدار دناْد٘ قددلٙ... ندإ        

قد ٖٝ  ْفض٘ ٭١ٜ َااَز٠. يهٓ٘ فٛج٧  د ٕ ايضدٛم تعدج   ؽدخاب ايددنانل      

ٚايؾددخفٝل ٚايهدداَرلات. يف ايبداٜدد١   جيددد دناْدد٘.. نددإ متٝٝشٖددا ؽددعبًا      

    ّ ٚاشلغدددِٝ ٚاشلبددداب،   ٚصدددط ٖدددذا ايغدددارن )ا٭ندددزٟ( املغدددٛؼ املعدددا   ايزندددا

 ٚاجلدرإ املضٛد٠ ْؾف املتداع١ٝ.. ٚحل ٚجدٖا   ٜؾدم عٝٓٝ٘...

ٚحل غادرٖا حا٬ًَ َا تبك٢ َٔ دناْ٘   ٜؾدم ٜدٜ٘! َٚق٢ يف صٝارت٘ 

 ايعتٝك١ مبا تبك٢ ي٘ َٔ حطاّ ايدْٝا، ٚنإ حطاًَا حكًا! 

***  
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ٝدع،  عدد إٔ أَدزٙ جدٛن ا٭ فداٍ      يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ خزج عانز مبا تبكد٢ يد٘ يٝب  

 ددذيو... َٚقدد٢  ٗددا يف صددٝارت٘ إ  عددارن ابُددزا٤. ْغددز  قدداعت٘ َددٔ  ٓدداجز        

٬َٚعل ٚؽخٕٛ ٚأٚإ فٛم صطك صٝارت٘ ايؾدارل٠، َٚدا تبكد٢ عًد٢ ايزؽدٝف...      

ٚٚقددف ٜٓتظددز. نددإ ايشحدداّ عدددٜدًا ٚ  ٜغددذل أحددد. ٚ دددت يدد٘ ا٭رؽددف١ غزٜبدد١    

اخلدزٚج إ  أرؽدف١ عدارن ابُدزا٤ ٫صدذلام       ٚعدٚا١ْٝ... نإ فُٝا َق٢ ًٜذ ي٘

ايٓظز إ  صٝكإ ايفتٝات ايٓخد٬ٝت َتدذنزًا يضدز٠ صداقٞ سٚجتد٘ )أّ ايبدٓل(       

 ايغبٝٗتل جبذعٞ عاز٠ عتٝك١ حاًُا ٚعزٚقًا! 

نإ أٜقًا كز  ٗذا ايزؽدٝف يف ا٭عٝداد، َزافكدًا َدا تٝضدز َدٔ أ٫ٚدٙ إ        

ٚتعاقددش ا٭يددٛإ ٚا٭ؽددٛات ٚإٜكددان ابٝددا٠  ايضددُٝٓا، َتدد ٬ًَ سٜٓددات ايعٝددد ٚاملددار٠

 ايضزٜع١ امل١٦ًٝ  ايعٓفٛإ... 

ندددإ ًٜخدددظ َدددٔ إٓ إ  آخدددز  عددد  املتضدددٛيل اجلايضدددل عًددد٢ ا٭رؽدددف١  

 ٜضتعطٕٛ املار٠  عاٖات أنثزٖا َشعّٛ... 

مث١ َتضٍٛ أع٢ُ نإ ٜؾدز  اصدتُزار عًد٢ ايآدا٤  ؾدٛت جٓدا٥شٟ َزتفدع        

ٕ ٜضهت أٚ خيف سعٝك٘ ق٬ًًٝ... ٜدا يضد ز١ٜ   ٚنإ ٜدفع ي٘ )حض١ٓ( ع٢ً أٌَ أ

ا٭قدار.. ٖا ٖٛ اٯٕ يتٌ َهاْ٘ ٚقد فزؼ  قاعت٘ يف َٛفع جًٛصد٘.. يهٓد٘   

ؽاَت،  ٌ ٚعاجش عٔ املٓدادا٠ عًد٢  قداعت٘ نُدا ٜفعدٌ جرلاْد٘ عًد٢ ايزؽدٝف         

 َٔ ايباع١ املتغزدٜٔ.. 

قدداع١ ٚ  ٜبددع ايهددثرل  ددٛاٍ ايٓٗددار. ٚزلددع اَددزأ٠ تكددٍٛ ٭خددز٣ إٕ ٖددذٙ ايب

نًٗا َضزٚق١، ٚاْهضز ي٘ ٚعا٤ مثدل تعث دز  د٘  فدٌ ؽدارل ٚعدتُت٘ أّ ايطفدٌ        

 ٭ْ٘ تضبش يف صكٛس ا ٓٗا ع٢ً ا٭را. 

ُ زًا إ  رؽددٝف ابُدزا٤.. نددإ       رغدِ نددٌ عد٤ٞ، ققدد٢ َٜٛد٘ ايطٜٛددٌ َضد

ٜبٝع ق٬ًًٝ ٜٚبت٦ط نثرلًا ٜٚتذنز يضز٠ َكعدٙ املزٜك يف دناْ٘ ٚدفذل ايدذَِ  

املضددا٤ فُٝددا نددإ عا٥دددًا إ   ٝتدد٘ يدد٬ًٝ اصددتٛقف٘ َضددًك يف   ٚابضددا ات، ٚعٓددد 
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يف ايّٝٛ ايتايٞ َٓع رجاٍ ايغز ١ عانز َٔ دخدٍٛ عدارن ابُدزا٤ فدذٖش     

ٚس٤٬َٙ يف ايب٪ظ إ  َٓطك١ ايكٓطارٟ ٚأعاد ْؾدش  ضدطت٘. ٖطدٌ املطدز. ٖبدت      

ايددزٜك. ٖددزب ايش ددا٥ٔ إ٫ س ْٛدد١ َتعبدد١ )ًددت بددادٍ  ددٛاٍ صدداع١ نددٞ تغددذلٟ         

عدل ٚتزندت صدهل املطدبا ٚفُٝدا      صهل َطبا ٚعد٠ ٬َعدل ندِ اعدذلت امل٬   

 نإ عا٥دًا إ   ٝت٘ اصتٛقف٘ املضًك ْفض٘ )ايؾٝاد(  ايبًا َٓ٘ َا َع٘ َٔ ْكٛد. 

  ٜهٔ قد ر ك ايهثرل يهٔ ٖذٙ ايٓكٛد ناْت فع٬ً مثدٔ خبدش أ فايد٘،    

َٚع ّيو فكد أعطاٙ إٜاٖا دٚمنا تزد د، نإ َتعبًا ٚخا٥فًا، ٚقاٍ ي٘ ايبدا٥ع ٖٚدٛ   

 أَزى ٜا ؽٝاد.  ٜٓاٚي٘ إٜاٖا:

يف ايّٝٛ ايثاي  محٌ عانز  ضطت٘ ٚعاد إ  ايكٓطدارٟ، فٛجدد ايزؽداـ    

ٚاملطز ٚايزٜك ٚايكتاٍ يتًٗا.. فتا ع صدرلٙ إ  ايزٚعد١ ْٚؾدش  ضدطت٘ عًد٢ أحدد       

ا٭رؽددف١... ؽددارت ا٭رؽددف١ دنانٝٓدد٘ ٚايددزٜك ايبددارد٠ س ا٥ٓدد٘ ٚاملطددز جدد٬دٙ...    

إ   ٝتد٘، اصدتٛقف٘ املضدًك ْفضد٘ أَداّ        ه٢ نثرلًا ٚ ان ق٬ًًٝ ٚحل عاد َضدا٤ 

َدخٌ ايشقام ٚقبٌ إٔ ٜكٍٛ املضًك ع٦ًٝا، ْاٚي٘ عانز غ١ً َٜٛ٘ قا٬ً٥: أَزى ٜا 

 ؽٝاد. 

يف ايٝددّٛ ايزا ددع   ٜددذٖش عددانز إ  ايعُددٌ،   يُددٌ  ضددطت٘ ٚ  ٜبددع       

ع٦ًٝا، ْاّ  ٛاٍ ايٓٗار، ٚحل اقذلب املضا٤، محٌ صهل املطبا ايدت فغدٌ يف   

 ٚٚقف عٓد َدخٌ أحد ا٭سق١ َٓتظزًا عٛد٠  اع١ ايبضطات إ   ٝٛتِٗ.   ٝعٗا

 نإ قد قزر إٔ ٜؾرل )ؽٝادًا(!... 

 

***  
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٫ أدرٟ نددِ َددٔ ايددشَٔ قددد اْكقدد٢ ٚأْددا جاَددد٠ أَدداّ غددزفت ايددت َددز  ٗددا 

ايؾددارٚ . ناْددت رٜدداط ايعاؽددف١ اخلزٜفٝدد١ ايزعدٜدد١ حتُددٌ َعٗددا نٝددا ٞ ٚأٚراقددٞ  

غددش إ  اشلاٜٚدد١، ٚحتدد٢ ايفددزاؼ عز تدد٘ ايددزٜك َددٔ ايٛصدداد٠ ٚايًخدداف  ٚحطدداّ اخل

 ٚفزغت٘ متاًَا َثٌ ؽزؽٛر أنً٘ ايٌُٓ... 

د أحددد، ٫ أحددد جيددز٩ عًدد٢ ا٫ُٖدداّ مبؾددرل اٯخددز.     ٜدد ت أحددد.   ٜؾددع

ٛ شلددا إ  ٖٝهددٌ عظُددٞ َٓ ددٛر...    ابددزب ا٭ًٖٝدد١ تعددزٟ ايع٬قددات ايبغددز١ٜ، حت

نددإ ايعددِ فدد٪اد ٚاجلددرلإ مجٝعددًا يزؽددٕٛ عًدد٢ ايتكايٝددد ا٫جتُاعٝدد١ َُٗددا         

ؽددازت يف ٖددذا ابددٞ، ٚنددإ عددزا٩ْا يهزصددٞ جدٜددد َددث٬ً َٓاصددب١ يتًكددٞ         

 ًٝدد١ صدبع١ أٜداّ، ٖٚددا ٖدٛ ؽدارٚ  ٜضددتكز يف  دٝت، ٫ٚ أحددد      ايشٜدارات ٚايتٗداْٞ   

جيز٩ ع٢ً إٔ كدح  زأص٘ يرل٣ َا إّا نٓت حٝ ١ أّ ٫، أْشف أّ ٫.. إْٗدا ابدزب   

ا٭١ًٖٝ تفهو ايزٚا ط املشٜف١ نًٗا، ٚتعزٟ ايكًش ملشٜد َدٔ اياز د١ ٚايٛحغد١..    

ٜفتكدز ايٓداظ إ     رمبا نإ ايعٓف يد ّات٘ ٚص١ًٝ ٫خذلام َدارات اياز ١ حدل 

ايعداي١ ٚاحملب١: أٟ ا٫يتؾام اٱْضاْٞ.. فابزب ا٭١ًٖٝ يًل املشٜد َٔ اياز ١، 

ٚايعٓف ٜهضز اياز ١  طزٜكد١ ٚحغد١ٝ ٚعدا ز٠ ٚيهٓٗدا آْٝد١، يًدف َشٜددًا َدٔ         

اياز دد١ ٚتضددتدعٞ َشٜدددًا َددٔ ايعٓددف ٖٚهددذا تتتددا ع ابًكددات املفزغدد١ اجلُٗٓٝدد١  

 دٚمنا ْٗا١ٜ. 

 ِّ ن إٔ تعددٝػ يف سَددٔ ابددزب ا٭ًٖٝدد١ ٚأْددت فددزّٚ َددٔ ايعٓددف     ٚيهددٔ املددز

ٚابٓإ يف إٓ ٚاحد )نُا يدا ٭نثز ايفٓاْل ايذٜٔ ككتدٕٛ محدٌ ايضد٬ط(    

ٚأْا فز١َٚ َدٔ نًُٝٗدا... اخلطد  يف َدٛقعٞ... أقطدٔ حٝ دًا ٫ أْتُدٞ إ   بكتد٘         

ٌ حكدًا َدع أٟ   ٫ٚ إ  ممارصات٘ ٚ ايتايٞ ئ أرفع ص٬حًا يًدفان عٓ٘، ٚئ أتٛاؽد 

فزد فٝ٘... ٚيهٔ، َا ّْل ٚقد ٚرنت إجيدار ايبٝدت ايعتٝدل عدٔ أ دٞ نُدا ٚرندت        

املهتب١؟ رمبا نإ ّْل ٖٛ ّْش نٌ ا٭ زٜا٤ ا،زَل، ايذٜٔ ٜتكبًٕٛ َدا ٖدٛ   

َهتٛب يف ٚرق١ حتكٝدل ع ؾدٝاتِٗ، ٜٚعٝغدٕٛ اْط٬قدًا َٓٗدا، فتؾدرل  ٝدٛتِٗ        

دف١، ٜٚؾرل َٛتِٗ  ايتايٞ يف ابزب جمزد قاعد٠ اْط٬م، ٚدٜاْتِٗ جمزد َؾا

 ا٭١ًٖٝ أٚ حٝاتِٗ ْهت١ قدر١ٜ زلا١! 
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ٚجدتين يًُز٠ ا٭ٚ  أتضا٤ٍ: تز٣ نِ َدٔ ؽددٜكاتٞ ٖدٔ حكدًا ؽددٜكاتٞ؟      

 ٚنِ َٔ أؽدقا٥ٞ ِٖ حكًا أخٛإ فهز يٞ؟. 

ناْدددت ايدددزٜك َدددا تدددشاٍ تعبددد   ددد  زاف دفدددذلٟ اخلددداـ   رقددداّ ٖٛاتدددف    

.. إْ٘ َت ِ  ا٭زلا٤.. ٤ًَٞ  املعارف ٚايؾددٜكات  أؽدقا٥ٞ... تٓاٚيت٘ عٔ ا٭را.

ايًددٛاتٞ ايتكٝددتٗٔ عًدد٢ َددز عُددزٟ..  دددأت أقددزأ ا٭زلددا٤ نًددٗا، ازلددًا ازلددًا،         

ٚأًّٖددين أْددين   أعددد أّنددز إ٫ ايٓددادر َٓٗددا... ندد ٕ ايٛجددٛٙ نًددٗا أ دداط  ٗددا     

ؽددارٚ  ابكٝكدد١ امل٪ملدد١... ٚحدددٙ اصددِ ٜٛصددف قفددش إ  عددٝين، ٚرقُدد٘ ٚحدددٙ        

ٚ ًْا يف دفدذلٟ..   أندٔ ياجد١ إ  إٔ أّندزٙ.. نٓدت ياجد١ إ  إٔ       ٜهٔ َد  د

 أْضاٙ! 

جًضددت عًدد٢ َكعددد ٚأ  حدداد ٜؾددفز يف أّْددٞ  فقددٌ ايكذٜفدد١ ايكادَدد١ َددٔ      

 "اشلٛيٝداٟ إٕ". 

قزرت إٔ أراقش ٖاتفٞ، َٔ صٝض ٍ ايٝدّٛ فُٝدا إّا نٓدت َدا سيدت أحٝدا أّ       

 ٞ؟ فخهت َدٔ ْفضدٞ،    ٫؟ قزرت إٔ ٫ أتؾٌ   حد، ٚإٔ أرقش: َٔ صٝتؾٌ

ٚقددزرت أْددين قددد أؽددبت  ٓٛ دد١ َفاج٦دد١ َددٔ ابددط  ا٫فددطٗاد... يهددٓين )ًًددت   

 اْتظز... 

  ٜزٕ اشلاتف  ٛاٍ ايٓٗار، حت٢ ٚيٛ َز٠ ٚاحد٠. عدعزت  اباجد١ ٭ٕ أدٜدز    

قزؽ٘ ع٢ً أرقاّ ٜٛصف ٚأْا أعزف صدًفًا أْدين يدٔ أزلدع ؽدٛت٘... )ناْدت ٖدذٙ        

رفعددت زلاعدد١ اشلدداتف. انتغددفت أْدد٘     .خزًا( ..ايعدداد٠ ايضدد١٦ٝ قددد متًّهددتين َدد٪   

َعطٌ. آٙ... ْضٝت أْ٘ نإ َعّط٬ً.. َٓذ ايبارحد١؟   أعدد أدرٟ... يكدد اختًطدت     

 ا٭ٜاّ ٚا٭عٝا٤. 

*** 

  113كابىس 

 

ايعاؽددف١ تددشداد عٓفددًا.. ا٫ْفاددارات ٫ تٗدددأ..   أعددد أَٝددش  ددل رعددد اٯشلدد١     

حدددل ايزعدددد ايبغدددزٟ، نددد ٕ ٚرعدددد ايبغدددز.. ٚنًُدددا قؾدددف ايزعدددد اٱشلدددٞ ت٬

املكاتًل   عؾا ِٗ املزٖك١ ٜتُٖٕٛٛ ايزعد قؾفًا َددفعًٝا، ٚندٌ جاْدش ٜتدِٖٛ     

إٔ ايكؾددف قددادّ َددٔ ايطددزف اٯخددز... ٜٚٓتٗددٞ ا٭َددز  ايث٬ندد١ إ  ايكؾددف يف إٓ  

 ٚاحد: ايضُا٤ ٚايطزفل املتكاتًل!... 
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 ٞ تتطدداٜز َددٔ  رٜددك ايعاؽددف١ ايزعدٜدد١ َددا ٜددشاٍ ٜعددزٟ ايازفدد١... ٖٚددا ٖددٞ نٝددا 

اخلشا١ْ احملط١ُ ا٭ ٛاب... تزن  يف ايفزال ٚقد محًتٗا ايزٜك، َٚع نٌ نٛب 

ٜطرل صاقطًا إ  اشلا١ٜٚ، تٓتا ين رعد٠ ٚخٛف َزٚن نُا يدٛ نٓدت داخدٌ ندٌ     

نددٛب َٓٗددا، نُددا يددٛ نٓددت أصددكط عغددزات املددزات إ  ايكددان.. ٚأحتطددِ عًدد٢       

 ا٭حاار ٚأَٛت دٚمنا ْٗا١ٜ... 

*** 

  114كابىس 

 

فُٝددا أْددا أٖددبط ايضددًِ إ   ٝددت ايعددِ فدد٪اد، نٓددت أقدددّ ايٛعددٛد يٓفضددٞ        

ٚيًددشَٔ: إّا خزجددت حٝدد١ فضددٛف أفعددٌ نددذا.. ٚنددذا... صدد رحٌ إ   كٝدد١ َدددٕ   

ايعددا  ايددت   أسرٖددا... ص صددتكٌٝ َددٔ عًُددٞ ٚأحدداٍٚ ت صددٝط عُددٌ بضددا ٞ        

 اخلاـ. ص عٝد ايٓظز يف قُٝٞ َٚٛاقفٞ َٚٛقعٞ ٚأؽدقا٥ٞ...  

ؽدددارل٠، نٓدددت أقددددّ ايٛعدددٛد يٓفضدددٞ يف فدددذل٠ َدددا قبدددٌ      )حُٝٓدددا نٓدددت  

ا٫َتخاْددات ايعؾددٝب١. نٓددت أقددزر: إّا اجتددشت ا٫َتخاْددات  ٓادداط فضدد فعٌ يف     

ايؾددٝف نددذا.. ٚنددذا.. ص صددبك.. صدد عتين " زعدداقت".. صدد )ٌ أْٗدد   ددانزًا   

ٚأَددارظ رٜافدد١ املغددٞ ٚايضددباح١ ٚأ)ددٌ أ ددايع ٚصدد عٝد قددزا٠٤ نددتل املدرصدد١ٝ  

نددٞ أسداد اصددتٝعا ًا شلددا... ٚحددل ناْددت ا٫َتخاْددات تٓتٗددٞ     يًضددٓٛات ايضددا ك١  

نٓت أققٞ ا٭ٜاّ اي٬حك١ شلا يف ايّٓٛ ٚا٭نٌ َٚطايعد١ قؾدؿ أرصدل يدٛ ل     

 ايبٛيٝض١ٝ!(. 

ايعِ ف٪اد ٜدٚر يف ايبٝت نامل بٍٛ ٖٚٛ ٜاين أغ١ٝٓ عٛ ا١ْٝ رَٚاْض١ٝ فُٝا 

ايبٝددت ٖٚددٛ  ٜغددب٘ إٜكددان ْغددٝد عضددهزٟ. ٚأَددل ٜتددا ع محًتدد٘ فددد ؽزاؽددرل       

ٜقدددخو فدددخهت٘ اشلضدددترل١ٜ ايغدددب١ٗٝ  ؾدددٛت أَعدددا٤ تضدددتٛ ٓٗا ايددددٜشْترلٜا!    

ص يْٛٞ عٔ صبش )ايقا١(، فكًدت إْد٘ ؽدارٚ  ٚ ددا ا٭َدز عادٜدًا جددًا. ٫ َشٜدد         

َددٔ ا٭صدد١ً٦، ؽددُت، ؽددُت، قًددت ٭َددل: يكددد أ دددت ايددذ اب ٚايؾزاؽددرل َددٔ   

اٯٕ جدا٤ دٚر إعد٬ٕ    ايبٝت.. قاٍ ٖٚٛ ٜعدد ف دًا عتٝكدًا َدٔ ف دٛ  ؽدٝد ايف٦دزإ:       

ابزب ع٢ً ايف٦زإ... نإ ع٢ً حل، ٚيعٌ ؽٛت ا٫ْفاارات أخزج ايف٦زإ َٔ 

أٚنارٖا ٚؽارت تفدٛر يف  ٝٛتٓدا ممدا جعدٌ َٓٗدا ٖددفًا َازٜدًا ٭َدل )املهبدٛت          
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حز ٝدًا( ايباحدد  عددٔ َعزندد١... عدداعت٘ عًدد٢ حز دد٘ غددرل املكدصدد١ فددد ا٫حددت٬ٍ  

جارًا يٓا دفع  ٘ املًٌ خ٬ٍ جٛي١ صدا ك١ إ   ايف٦زاْٞ، حزب املًٌ، فكد تذنزت 

ايعُددٌ قٓ اؽددًا!... نددإ  بٝبددًا َدداٖزًا ٚسٚجددًا غددرل َدداٖز، ٚقددد رحًددت عغددٝكت٘       

ا٭ٚرٚ ١ٝ عٓددَا تٓداقؿ س ا٥ٓٗدا نُدا افدطز ٖدٛ يًبكدا٤ صداًٝٓا يف  ٝتد٘ عٓددَا           

تٓاقؿ س ا٥ٓ٘، ٚفٛج٦ت  ٘ سٚجت٘ ّات فاز ٖار ًا َٔ فزاؼ ايشٚج١ٝ إ  فدزاؼ  

ؿ ع٢ً ايضطك... ٜٚكاٍ إْ٘ نإ ٜكتٓؿ نٌ حٞ كدز  ايغدارن، حتد٢ ٚيدٛ     ايكٓ

 نإ قّطًا أٚ ف رًا أٚ  رلًا عدل ايضُا٤!... 

ؽددٛت خمًٛقددات دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١ ٜطدداردْٞ... أْتظددز َٛعددد     

سٜارتٞ اي١ًًٝ شلا  غٛم حكٝكٞ.. تز٣ َاّا ٜددٚر ٖٓداى يف صدأ اجلدٛن ٚايزعدش؟      

رمبددا نددإ َددٔ ا٭فقددٌ إٔ أسٚر جرلآْددا فددٛم امل ددشٕ         ٚيهددٔ، ٖددذا جٓددٕٛ...  

 َباعز٠... تذنزت اجلار٠. 

تبدٚ ٚن ْٗا َؾٓٛع١ َٔ يدش اخلبدش، ٚسٚجٗدا ٜبددٚ َثدٌ ٚيدد َدٔ اخلغدش         

) ٝٓٛنٝددٛ( فغددٛ  آيدد١ تضدداٌٝ رتٝبدد١ ايؾددٛت ٜتهددزر فٝٗددا  اصددتُزار عددزٜط    

 تضاٌٝ ٚاحد... 

١... ص  ٌ َدٔ ايٓافدذ٠ ٭ر٣   ٫... ص ّٖش يشٜار٠ دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف

َدداّا ؽددٓع اجلددٛن  ٗددا... ٚإّا ٚجدددتٗا َددا تددشاٍ ٖا٥ادد١ فًددٔ أقفددش إ  ايددداخٌ..         

ص نتفٞ  ايتًؾ ؿ.. اجلٛن.. آٙ اجلٛن.. يكد  ددأت أجدٛن حكدًا...  دٌ إْدين أيٝدٌ       

زلعدت  ددد  عًًُٝا قق١ٝ َطارد٠ قط١ ابدٜك١ ٚايتٗاَٗا... ندِ تدذنزت قدزد٠ أَدل     

نٓت أعدزف أْدين يدٔ أقد٣ٛ عًد٢ أندٌ       دد ٝش َٔ بِ ايكطط إٔ بِ ايكزٚد أ 

بِ ايكطط أٚ ايكزٚد يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ جلٛعٞ، أَا يف ايّٝٛ ايضا ع، ٚأْدا أعدزف   

ع٢ً املٛت، فض نٕٛ حتًُا قادر٠ ع٢ً ايتٗداّ حتد٢ ايًخدِ ايبغدزٟ.. رمبدا ندإ       

 َٔ غزا٥ش ايؾدف إٔ آخز نتاب  ايعت٘ ٖدٛ نتداب "آ٫ٜدف" أٟ )حٝدًا( تد يٝف     

 ٍٛ رٜد، ٖٚٛ ٜزٟٚ حادن١ حكٝك١ٝ ٚقعت َٓذ أعٛاّ. فزٜدل يهدز٠ ايكددّ تضدكط     

 دد٘ ايطددا٥ز٠ يف جبدداٍ اٯْدددس. كددٛت ايددبع ، ٜٓاددٛ ايددبع ، ايددذٜٔ   كٛتددٛا        

 ضكٛس ايطا٥ز٠، َٗددٕٚ  املٛت جٛعًا ٚصط ؽخزا٤ ايثًٛج احملٝطد١  ٗدِ...  عدد    

بدّٛ رفداقِٗ ا٭َدٛات     أٜاّ َٔ اجلٛن، ناْت ايٛص١ًٝ ايٛحٝد٠ يًبكا٤ ٖٞ أنٌ

ايت حفظتٗا ايثًٛج َٔ ايتعفٔ!... يف ايبدا١ٜ  دا ا٭َز َزٚعدًا، ٚيف ايٓٗاٜد١ أندٌ    

 اجلُٝع.. أحدِٖ أنٌ حت٢ َٔ بِ عكٝكت٘... 
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إْدد٘ اجلددٛن، صددٝد ايتددارٜا، إْدد٘ َٓطددل اجلددٛن ايددذٟ ٫ ٜكدددر عًدد٢ اصددتٝعا ٘    

املًُددك ٜٚٓظعددز فًٝضددٛف أٚ أدٜددش جددايط خًددف َهتبدد٘ ايددداف٧، ٜ نددٌ اخلٝددار    

ايٓظزٜددات ملؾددا٥ز ايغددعٛب نُددا إٔ املّٓظددزٜٔ يًخددزب ٫ ٜهتبددٕٛ أعُدداشلِ يف     

امل٬جدد٧ ٚايكٛاعددد ابز ٝدد١ ٚحتددت ايكؾددف ٚأَدداّ ايدددّ ٚاجلددزاط ايفعًٝدد١! إْدد٘         

 اجلٛن، فًٝضٛف ايتارٜا ا٭ٍٚ ٚجٓزاي٘ ابكٝكٞ! 

ا٤ َٚدددا ٜدددشاٍ ايعدددِ فددد٪اد ٜددددٚر يف ايبٝدددت عدددب٘ املظًدددِ  ايعاؽدددف١ ٚايهٗز ددد 

املتٛفا٠، ٜٚاين أغٓٝت٘ ايغٛ ا١ْٝ ايزَٚاْض١ٝ يف سعٝل ي٘ إٜكان ْغٝد عضهزٟ... 

ٚأَددل غددارم يف محًتدد٘ ايعضددهز١ٜ عًدد٢ ايف٦ددزإ... أٖددزب أْددا إ  اشلدداتف ٭دٜددز    

 قزؽ٘ ع٢ً رقِ ٜٛصف، ايذٟ أعزف أْ٘ ئ جيٝش! 

*** 

 115كابىس 

 امتدد ع٢ً فزاؼ اياز ١. 

ّٟ َددا عدددا ٖدداتف َددٔ ايٓكٝددش فتخددٞ ٚٚعددد    ٫ فددا٫ٚت ٖددذا املضددا٤ ٱْكددا 

 إْكداّٟ يف اياددد.. نًُدد١ "اياددد" يف سَددٔ ابدزب تؾددرل َزادفدد١ يهًُدد١ "ايدددٖز"   

يهٓين   أعذلا.. نٓت أعزف إٔ إْكاّٟ ٚصط جٕٓٛ ايٓار ٖذا ٫ يتداج إ   

 َؾّفخ١ فخضش،  ٌ إ  ْفل حتت ا٭را ن ْفام املدٕ ايكدك١ املكات١ً. 

ايٞ اياز دد١ ٚايبدد٪ظ.. أغُدد  عددٝين ٚعبثددًا تدد تٞ َٛجدد١ إْد٘ يٝددٌ جدٜددد َددٔ يٝدد 

 ايٓعاظ يتخًُين َٔ عطإٓ ايٛعٞ إ  يار ايّٓٛ...

ٖد٤ٚ ْضل ع٢ً ؽعٝد ايكؾف ايبغزٟ. ايتٗاب ع٢ً ؽعٝد قؾف ايضدُا٤  

ايزعددددٟ، ٚعددددل ايعاؽدددف١، ٜددد تٝين ؽدددٛت عاٝدددش غزٜدددش.. ؽدددٛت عدددشف عًددد٢ 

"صددٝ٘ ٫رٚس دددد ا ٜٗددِ" )ا٭نٛردٜددٕٛ(. عدد ؿ َددا ٜعددشف َكطٛعدد١ "ايددٛرد٠ ٖددٞ َدد   

٫َبٛرتددْٛط"، يًًٖٛدد١ ا٭ٚ ،  دددت ا٭غٓٝدد١ ٚصددط يٝددٌ ايدددَار حشٜٓدد١ َٚزٜددز٠،     

ٚٚرٚد ايعا  نً٘ ٜاطٝٗا اشلباب ا٭صٛد، َٚع ّيو ععزت   ٕ ٖذٙ ا٭غ١ٝٓ ٖدٞ  

ايٓغٝد ايعضهزٟ يهثرل َٔ املكاتًل )٫ ايكت١ً( ايذٜٔ محًٛا ايضد٬ط َدٔ أجدٌ    

 ١ نٛرد٠ ٫ تذ ٌ... إٔ تظٌ ابٝا٠ ْك١ٝ ٚعذ 

*** 
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 116كابىس 

 

َتعب١ ٚجا٥ع١ ٚعبثدًا أْداّ... أْدٟٛ ايتضدًٌ إ  دندإ  دا٥ع ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١         

ف جد ْفضٞ أنثدز تعبدًا َدٔ إٔ أقدف يف يدز ايظد٬ّ ٚايددلد ٚايعاؽدف١.. عداجش٠          

عٔ ايتضًٌ إيٝٗا ٭ر٣ َا ٜدٚر.. ٚيهٔ، ٖا ٖٞ تتضًٌ إيدٞ. ٖٚدا أْدا، إّ أغُد      

  ٛفٛط... ٚأزلع...  عٝين أر٣

امل دددشٕ ٜدددزدد أغٓٝددد١ اجلدددٛن  إٜكاعدددات خمتًفددد١... ايهددد٬ب ايطًٝكددد١ تتدددا ع  

غاراتٗا ع٢ً )أنٛارّٜٛ( ايضدُو،  ُٝٓدا زلهد١ ندبرل٠  ددأت  ايتٗداّ زلهد١        

أؽدداز َٓٗدددا يف أحدددد سٚاٜددداٙ.. ايطٝدددٛر تتغدداجز.. ايكطدددط تزَدددل قفدددؿ ايف٦دددزإ   

تايٝد١ غددرل آ د٘  زأصدد٘ ايددذٟ   يضدز٠، ٚمثدد١ قدط نددبرل ٜكفدش  اباٖٗددا قفددشات َت   

نإ ٜؾدطدّ يف ندٌ َدز٠ يدٜدد قفؾد٘... ايببادا٤   ٜعدد ٜتخددا  ايفزْضد١ٝ          

ٚإمنا ٜطًش ؽزخات اياا ١ ٚاجلٛن... ن٬ب ايؾدٝد ايزعدٝك١ ن حؾد١ٓ عز ٝد١     

أؽ١ًٝ اْتٗت َٔ حتطِٝ َددخٌ امل دشٕ ايف دِ ٚأمتدت متشٜدل )ايٛجد٘ ايضدٝاحٞ(        

ٓط  هثدز٠ يف  داٜد١ أٜداّ ايضدأ ٚاجلدٛن،      ي٘... ا٭راْش ايت ناْت متارظ اجل

عشفددت عٓدد٘... ٚمثدد١ قطدد١ تقددع أ فاشلددا يف ايكفددؿ َٚددا تهدداد تقددع  فدد٬ً حتدد٢  

 تًتُٗ٘  ك١ٝ قطط ايكفؿ ٚأؽٛات ابٝا٠ متتشج  ٓغٝج اجلٛن ايٛحغٞ... 

 ايطفٌ ا٭خرل ايذٟ ٚفعت٘ ايكط١ ايتُٗت٘ ٖٞ... 

ش ٜتكغدددز ٜٚضدددكط آٙ اجلدددٛن... تضدددكط أَاَددد٘ ا٭قٓعددد١ نًدددٗا، ٚحتددد٢ ابددد 

 ناًد أفع٢ خًعت٘ عٓٗا.

 

***  
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ايشقام  ارد جدًا. ايشقام َعتِ جدًا. يهٔ ئ ٜزجع! فكدد تضدًٌ ايطفدٌ يد٬ًٝ     

ٖار ًا َٔ ايبٝت.. ٖذا ٖٛ ايغٗز ايثأَ ٖٚٛ َعتكٌ، ممٓٛن َدٔ ايًعدش يف ايشقدام    

ايًعدش  دايطل   َع ايزفدام، ٚحتد٢ ايدذٖاب إ  املدرصد١ ؽدار أَٓٝد١، ْاٖٝدو عدٔ         

ٚايددثًج ٚايٛحددٌ ٚايدراجدد١ ٚغرلٖددا َددٔ ا٭َٓٝددات املضددتخ١ًٝ... ٚنًُددا أؽددز عًدد٢     

اخلددزٚج يًعددش يف ايشقددام ْٗزتدد٘ أَدد٘ ٚقايددت: إٕ ايهبددار اٯٕ ًٜعبددٕٛ ٖٓدداى ٚقددد   

 تؾٝبو رؽاؽ١  ا٥غ١... 

ٜٚبدٚ ي٘ إٔ يعش ايهبدار ٜطدٍٛ... إْٗدِ ًٜعبدٕٛ يد٬ًٝ ْٚٗدارًا، ؽدٝفًا ٚعدتا٤،         

ِٗ أحدددد عًددد٢ غضدددٌ أٜددددِٜٗ ٚٚجدددِٖٛٗ ٚايدددذٖاب إ  ايفدددزاؼ يف دٕٚ إٔ ٜدددزغُ

 َٛاعٝد ايّٓٛ... 

ٖٚٛ قد ص٦ِ ا٫ختبا٤ يف دًٖٝش ايبٝت.. ٚص٦ِ ايعدٝػ نفد ر خدا٥ف... ٚصد٦ِ     

عاار ٚايدٙ َع أَ٘ نًُا عاد إ  ايبٝت َددجاًا  ايضد٬ط حدا٬ًَ  عد  ايطعداّ      

  ... ايبا٥ط ٚ ع  َا تضُٝ٘ أَ٘  املضزٚقات ٚ)املاٍ ابزاّ(

يكددد قددزر اشلاددز٠ ٚيددٔ ٜكددف يف  زٜكدد٘ عدد٤ٞ. صٝضددافز إ  أصددذلايٝا ٫حكددًا    

 غكٝك٘ ا٭ندل. َٓذ  فٛيت٘ ٖٚٛ ٜضُع عٔ عكٝك٘ ايذنٞ ايذٟ ٖداجز  عدد إٔ   

تضددًٌ عًدد٢ )ٗددز صددف١ٓٝ ٚاختبدد   ددٛاٍ ايطزٜددل ٚ  ٜدددفع مثددٔ ايزحًدد١، ا٭صددز٠     

 ٚ)ف٠ًٛٗ(.  نًٗا متتدط )عطارت٘(. ٖٚٛ أٜقًا صٝثبت أْ٘ ٫ ٜكٌ عطار٠

 ايشقام َعتِ جدًا، ايشقام  ارد جدًا، يهٓ٘ ئ ٜزجع. 

ؽددز٠ ا٭نددٌ ايددت يًُددٗا تبدددٚ يدد٘ أنكددٌ ممددا ناْددت بظدد١ غددادر ايبٝددت،  

املطز ايدذٟ  ددأ رّاًّا حتدٍٛ إ  َٛجد١ يًٝد١ غشٜدز٠، إْد٘ ٜزبدف، ايظد٬ّ َظًدِ           

 جدًا ٖٚٛ   ٜهٔ ٜدرٟ ّيو... ٚيهٔ ئ ٜزجع... 

ط يف ايٛحددٌ ٚايطدل، ٚقبدٌ إٔ يدداٍٚ ايٓٗدٛا عدداٖد    سيدت  د٘ ايكدددّ، صدك   

ع ؾًا آخز غارقًا َثً٘ يف ايٛحٌ ٚايطل ٚقد أصٓد )ٗزٙ إ  عاز٠...   ٜغدعز  

ايطفٌ  اخلٛف َٔ ايازٜش فكد نإ عاٛسًا ٜغب٘ جدد ٙ إ  حدد  عٝدد، ٚ ددا يد٘      

أٜد١  َتعبًا َٚزٜقًا حت٢ إْ٘   كد ي٘ ٜدٙ يٝضاعدٙ ع٢ً ايٓٗٛا..   ٜٓٗ  ع٢ً 
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حدداٍ، ٚإمنددا صددخش جضدددٙ عًدد٢ ايٛحددٌ ٚأصددٓد )ٗددزٙ إ  ايغدداز٠ جايضددًا يؾددل 

ايزجدٌ ايعاددٛس ايددذٟ قداٍ يدد٘: آصددف ٜدا  ددين ٭ْددين   أصداعدى... يهددٓين َتعددش     

حتدد٢ املددٛت.. َٚفاؽددًٞ تددد٪ملين.. ٚفدداط دَددٞ َزتفدددع.. ٚقًددل صٝؾدداب حتُدددًا        

 جبًط١.. ٖذٙ املد١ٜٓ ايًع١ٓٝ تهاد تكتًين. 

 زلو ٜا صٝدٟ؟ ص ي٘ ايطفٌ: َا ا

 قاٍ ايعاٛس املتعش: ازلٞ املٛت... 

تذنز ايطفٌ أْ٘ زلدع ٖدذا ا٫صدِ َدٔ قبدٌ  غدهٌ غداَ  فكدط..   ٜثدز          

فٝ٘ ا٫صِ أ١ٜ َغاعز ٚإمنا أحشْ٘ َٓظز ايعادٛس املدزٜ  املتعدش ٚصد ي٘: َدا ٖدٞ       

 َٗٓتو ٜا صٝدٟ... 

ٗز ٚأْددا ٫ قدداٍ ايعاددٛس: أْددا ايهددادط ا٭ٍٚ يف ٖددذٙ املدٜٓدد١... َٓددذ مثاْٝدد١ أعدد 

ٖددٌ أْددت  بٝددش ٜددا صددٝدٟ؟ رد  دددد أتٛقددف عددٔ ايعُددٌ بظدد١ ٚاحددد٠ يدد٬ًٝ ْٚٗددارًا...  

 ايعاٛس:  طزٜك١ َا ْعِ. ْعِ أْا ايطبٝش ا٭ٍٚ يف ايٓٗا١ٜ. 

قاٍ ايطفٌ: ملداّا ٫ تٗداجز َعدٞ؟ أْدا قدد قدزرت اشلادز٠ َدٔ ٖدذٙ املدٜٓد١.             

ٚا٭نٌ قًٌٝ ٚايدلد نثرل تعد ابٝا٠ تطام ٖٓا... دنانل  اع١ ا٭يعاب َاًك١ 

ٚحت٢ ايّٓٛ   ٜعد ممهًٓا ٚأَٞ تدٛقظين ندٌ يًٝد١ يتازْدٞ ٚأخدٛتٞ ٚتهَٛٓدا       

 ع٢ً  ٬س ايدًٖٝش يٓٓاّ خٛفًا َٔ ايكٓا ٌ... 

رد املٛت: أْت ع٢ً حل ٜا ؽارلٟ... ابٝدا٠   تعدد تطدام ٖٓدا حتد٢  ايٓضدب١       

ِ ٫ كٓخددْٛين بظدد١  إيددٞ... صدد ٍ ايطفددٌ: ملدداّا ٫ تٗدداجز إّٕ؟ قدداٍ املددٛت: ٭ْٗدد    

ٚأرحدٌ!... آٙ ندِ أْدا تعدش... )ٗدزٟ      ددد  أقؾد حكا٥ل دد ٚاحد٠ أحشّ فٝٗا تٛا ٝت 

ٜدد٪ملين... ّٚراعددٞ.. ٚصدداقٞ... اْظددز إ  َٓاًددٞ نٝددف نًُددٛٙ ٚغق ددٓٛٙ ٚعآددٛا       

َكبق٘... إْين ايهادط ايٛحٝد يف ٖدذٙ املدٜٓد١.. إْٗدِ ٫ ٜزمحدٕٛ عدٝ ٛخت ٫ٚ      

 زاح١.. قًت يو إِْٗ صٝكتًْٛين. ٜذلنٕٛ يٞ بظ١ ٚاحد٠ يً

اْغاٌ ايطفٌ  ُّٗٛ ايعاٛس إ  حد أْ٘   ًٜخظ ايدلد ايكارظ ايدذٟ ندإ   

قد  ددأ جيُدد يد٘ قدَٝد٘، ٚصد ٍ ايعادٛس: ٚملداّا ٜهزْٖٛدو يف ٖدذٙ املدٜٓد١؟ رد           

املٛت فاحهًا: ٜهزْٖٛين؟ أْا   أقٌ أِْٗ ٜهزْٖٛين. إِْٗ يبْٛين حبدًا    

ٟ  ًد يف ايعا .. إِْٗ ٜضُٕٛ عٛارعِٗ ٚأْٗارِٖ ٚجضٛرِٖ أعزف ي٘ َث٬ًٝ يف أ

 ازلٞ.. أ  تضُع  ٓٗز املٛت ٚجضز املٛت ٚعارن املٛت...  ٌ إٕ مجٝع عدٛارعِٗ  

ؽارت َضُا٠  ازلٞ... يكد جعًٛا َين ًَهًا عًِٝٗ ٖٚدِ ٜكددَٕٛ يدٞ ندٌ ٜدّٛ      
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أعددزف يدد٘ سٖددز٠ عددبا ِٗ.. ٫..   أقددٌ إْٗددِ ٜهزٖددْٛين. إْٗددِ يبددْٛين حبددًا      

 َث٬ًٝ يف دٖزٟ ٚحبِٗ صٝكتًين! إْين فع٬ً ياج١ إ   بٝش.. 

نإ ايدلد ايكارظ ٜتا ع اصت٤٬ٝٙ ع٢ً جضد ايطفدٌ، ٚ  ًٜخدظ إٔ ْؾدف٘    

ا٭صفٌ قد بُدد متاَدًا.. ندإ عددٜد ا٫ٖتُداّ مب صدا٠ ايعادٛس املدٛت، ٚأصدٓد          

 رأص٘ إ  نتف٘ ٚص ي٘: ملاّا ٫ تٗزب َٔ َكز عًُو؟ 

ٞ  َٓافذ اشلزب نًدٗا.. ٚ"ايعُدٌ" يف  زقدات  درلٚت     قاٍ امل ٛت: يكد صدٚا عً

 ٚخمارجٗا أنثز َٓ٘ حت٢ يف ٚصطٗا.. 

قاٍ ايطفٌ ٚايدلد ايكارظ قد مجدٙ حت٢ ؽدرٙ: إْدين َتعدش َثًدو ٚياجد١     

 إ  ايّٓٛ. افتك يٞ نتا ًا ٚارٚ يٞ حها١ٜ.. 

يٮ فداٍ ٭ْدين    قاٍ املٛت: تعاٍ إيٞ ٜا  فًٞ.. إْين يٮصف ٫ امحدٌ نتا داً  

أفقدددٌ ايتعاَدددٌ َدددع ايعادددا٥ش.. يهدددٓين صددد  ًعو عًددد٢ فدددٛاترلٟ ٚأحهدددٞ يدددو  

 قؾتٗا.. أْا آصف ٭ْٗا ايكؾؿ ايٛحٝد٠ املؾٛر٠ ايت أعزفٗا... 

قاٍ ايطفدٌ: ٫  د ظ.. ازلعدين أٜد١ قؾد١ ٚ عددٖا تضدتطٝع َزاجعد١  بٝبدو،          

ٝا ٚتدزافكين  ٚإٕ نٓت أْؾخو  ايّٓٛ َعٞ حت٢ ايفاز.. حٝ  أٖاجز إ  أصذلاي

 إّا نٓت قد اصذلحت ق٬ًًٝ.. 

قدداٍ املددٛت:  ؾددزاح١.. ٜبدددٚ أْددين يددٔ أقدددر عًدد٢ اشلاددز٠ إ  أٟ َهددإ..         

ٚاجبدداتٞ ٖٓددا نددثرل٠، ٚٚن٥٬ددٞ ٫ ٜٗدددإٔٚ...  ددٌ إْٗددِ اْغدد ٚا َٓظُدد١  ددازلٞ،  

َٓظُدد١ "ٜعددٝػ املددٛت"!... امل٬عددل، صددٝكتًْٛين حبددًا.. ٚفددتك املددٛت دفددذل حضددا ات٘ 

ٚ دا ايدفذل ايهبرل يًطفٌ َثٌ نتاب حهاٜا أصطٛر١ٜ.. ٚأخذ املدٛت  ٚفٛاترلٙ.. 

 ٜكزأ فٛاترلٙ عانًٝا َٔ نثز٠ أعُاي٘. 

فاتٛر٠: خًٌٝ أ ٛ فارظ ٚاقف عًد٢ َددخٌ َؾدًخ١ ايهٗز دا٤ يف فًد١ َدار       

خماٌٜ ٜ نٌ  زتكاي١. صٝطًل َضًك عًٝ٘ ايٓار ٜٚؾٝب٘ يف رأص٘ ٜٚزدٜد٘. ايزجدا٤   

 حقٛرى فٛرًا يًكب .

ر٠: يف فٓدم فٝٓٝضٝا ايدخإ يبط َدٜز ايفٓدم ا٭جٓل فد ِ اجلثد١   فاتٛ

ٚآخز  ًٝٗا. ايٓخٌٝ صٝتضدًٌ َدٔ ايٓافدذ٠ ٚايبددٜٔ صدٝعًل  ٗدا ٚخيتٓدل، ايزجدا٤         

 أخذ ايعًِ ٚإجزا٤ املكتق٢، ٚايكب . 

فاتٛر٠: إٜطايٞ يؾؿ يف صزق١ ا٭حٝا٤ املٓهٛ د١. صدزم َدٔ أحدد جرلاْد٘      

فٝ٘ صبع جث  َغ١ٖٛ.. اصتُع إ  ايغدزٜط يد٬ًٝ..    آي١ تضاٌٝ ناْت يؿ  ٝتًا
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زلدع عًٝد٘ تضدا٬ًٝ حٝدًا يهدٌ َدا دار َدٔ قتداٍ ٚفظاعدات يف ايبٝدت. ٚؽددزخات           

 ايضبع١ ِٖٚ ٜعذ ٕٛ ٜٚكتًٕٛ... 

اٱٜطددايٞ  عددد زلاعدد٘ ايغددزٜط صددٝكفش َددٔ ايٓافددذ٠ ٚكددٛت  ددبط٤ ايزجددا٤       

 ى. ايتٛج٘ إ  املٓطك١ ٚرٜثُا تؾٌ صتاد َُٗات أخز٣  اْتظار

فاتٛر٠: صٝار٠ إصعاف فٝٗا عغز٠ َضًخل أحٝا٤. صدٝٛقفِٗ حداجش. صدٝكٍٛ    

ايضا٥ل: َعٞ عغز جث  أْكًٗا إ  املكددل٠. يدٔ ٜؾددم عٓاؽدز ابداجش. يهدِٓٗ       

صٝضددُخٕٛ يدد٘ مبتا عدد١ ايضددرل. ٫ ٜهدداد ٜتددا ع صددرلٙ حتدد٢ ٜطًكددٛا عًدد٢ ايضددٝار٠    

  املكدل٠ فعد٬ً ٚيف  ايزؽاـ. صُٝٛت املضًخٕٛ ايعغز٠، ٚصٝتا ع ايضا٥ل صرلٙ إ

 صٝارت٘ عغز جث  فع٬ً. ايزجا٤ أخذ ايعًِ ٚإجزا٤ املكتق٢ حا٫ً. 

فاتٛر٠: ع٢ً اجلضز املض٢ُ  ازلو "جضز املٛت"... صتُز عغزات ايضٝارات 

ٚصدٝطًل ايكٓاؽددٕٛ ايزؽدداـ عًدد٢ َددٔ فٝٗددا.. صددٝار٠ َزصددٝدظ تكددٌ ؽددخفٝتل  

ا َ٪قتدًا.. املٗدِ إٔ تتدٛ     ُٖا فا ١ُ َٚارٟ صٝ ط٦ُٗا ايزؽاـ ف٬ تتعزا شلُ

 أَز  ك١ٝ املار٠ مجٝعًا ع٢ً جضزى ٖذا ايؾباط... 

فدداتٛر٠: ابدداج عددبٛر صٝؾدداب ا ٓدد٘  ايزؽدداـ خطدد  إنددز َعاقزتدد٘ يزعدداؼ   

حز ٞ، ٚن٬ن١ َٔ رفاقد٘.. ابداج عدبٛر صٝكضدِ إْد٘ إّا َدات ا ٓد٘ ايدذٟ ْكدٌ إ           

  ايغدارن َدع   املضتغف٢ ياي١ خطز٠، فدإٕ ند٬ا جٓداسات أخدز٣ صدٛف يدزج إ      

جٓاس٠ ا ٓ٘: جٓاسات رفاق٘ ايث٬ن١!.. تٛج٘ فٛرًا إ  املضتغف٢ يًكب  َٚز  زفاقد٘  

 ايث٬ن١ أٜقًا. 

فدداتٛر٠: "سٜددٔ ابددٞ" قتددٌ، ٚصددت زج جٓاستدد٘ )ٗددزًا، ٚصددٝطًل عددبإ ابددٞ    

ايزؽدداـ  ٗددذٙ املٓاصددب١ نُددا ٖددٞ ايعدداد٠ يف ٖددذٙ املدٜٓدد١. عددبإ ابددٞ ا،دداٚر   

إيددِٝٗ ٚصددرلدٕٚ عًٝدد٘  املثددٌ ٚصددتكع َذيدد١ عدد١ٝٗ       صددٝظٕٓٛ ايزؽدداـ َٛجٗدداً  

 ايزجا٤ تغزٜفٓا إ  َٓطك١ ا٫عتبانات ٚايكٝاّ  ٛاجباتو! 

فاتٛر٠: يف عارن عُز  ٔ اخلطاب، فارٚم عدٗاب جدايط ٜغداٖد ايتًفشٜدٕٛ.     

 صتؾٝب٘ رؽاؽ١ يف رأص٘ تٛدٟ يٝات٘. ايزجا٤ تفقًو  ايشٜار٠. 

 ٝتد٘، ندإ عًد٢ حدل يف حدصد٘،      فاتٛر٠: نتش نزِٜ ٚؽٝت٘ قبٌ َاادر٠ 

 ايزجا٤ ٬َقات٘ إ  ايغارن املٛاج٘ ملزنش قٓ اـ َٓطك١ ايضٛدٜهٛ. 

نإ املٛت ٜتا ع تكًٝش ؽفخات دفذل فٛاترلٙ ايغاصدع... ٚندإ ايددلد ٜتدا ع     

احت٬ي٘ جلضد ايطفٌ حت٢ ؽار ؽدعبًا عًٝد٘ فدتك جفٓٝد٘ رغدِ أْد٘   ٜضدُع َدٔ         
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بهاٜدد١... صددٝكٍٛ ٭َدد٘ حددل ٜعددٛد َددٔ   قبددٌ حهاٜدد١ َددثرل٠ قبددٌ ايٓددّٛ نٗددذٙ ا  

املٗاز إْٗا   تهٔ تعزف نٝف تزٟٚ ي٘ حهاٜا َا قبٌ ايّٓٛ.. صدٝ دلٖا عدٔ   

ايعاٛس ايدذٟ ٜدتكٔ قدؿ ابهاٜدا، ٚايدذٟ ازلد٘ املدٛت. املدٛت ٫حدظ إٔ جفدٕٛ           

ايطفٌ  دأت تثكٌ.. قًّش ؽفخات دفذلٙ  ضزع١ ٫ْتكا٤ حها١ٜ قد تدثرل اْتباٖد٘..   

 إ  ايثزنز٠، نإ قد تعش َٔ ايعٌُ ايغام... نإ املٛت ياج١ 

قاٍ يًطفٌ فا٫ًٚ إنار٠ اٖتُاَ٘ عٔ  زٜل إنار٠ املشٜد َدٔ عدفكت٘: إْٗدِ      

ٜهتفددٛا مب٪صضدد١ "ٜعددٝػ املددٛت" ٭جًددٞ، ٚ تضدد١ُٝ ايغددٛارن ٚا٭ْٗددار ٚاجلضددٛر    

ٚايٛدٜإ  ازلٞ،  دٌ إْٗدِ قداَٛا  ضدٔ ايكدٛاْل تضد٬ًٝٗ ملُٗدت ٚجعًدٞ عدزٜهًا          

 و يف ابهِ... يًًُ

فكد أعزا ايٓاظ عدٔ اخلدزٚج إ  ايغدٛارن خٛفدًا َدٔ ايكتدٌ، فُداّا فعًدت         

ايتادٍٛ اٱجبدارٟ" َٚدٔ ٫    "ددد  ايضًط١؟ يكد أؽددرت قدزارًا ٫ كٓدع ايتادٍٛ،  دٌ       

ٜتاٍٛ ٜعاقش  املٛت ؽعكًا ع٢ً أص٬ى ايهٗز ا٤.. َٚٓذ ؽددٚر قدإْٛ "ايتادٍٛ    

... إْٗدِ ٜظٓدٕٛ أْٗدِ ٜضدًٕٗٛ يدٞ َُٗدت       اٱجبارٟ" حتٍٛ عًُٞ إ  أعدااٍ عداق١  

     ٞ  إؽدار قإْٛ ايتاٍٛ اٱجبارٟ.. إِْٗ ٫ ٜعزفٕٛ أِْٗ ٜكتًْٛين... فكدد ؽدار عًد

إٔ أرن  يف ايغٛارن أنثز َٔ رن  صداعٞ ايدلٜدد ايدذٟ تطداردٙ ايهد٬ب      

 اجلا٥ع١... آٙ نِ أْا َتعش ٜا ؽارلٟ. 

 ُٖط ايطفٌ: أْا آصف َٔ أجًو ٜا عُٞ.. 

ٛت ٚنددادت ايدددَٛن تتاُددع يف عٝٓٝدد٘ ٚقدداٍ: إْٗددِ جيعًددْٛين أعُددٌ   تدد نز املدد

مبع٢ٓ ٚ دٕٚ َع٢ٓ.. تؾٛر حها١ٜ صدا٥ل ايتانضدٞ ا،ٓدٕٛ ٖدذا... دعدين أقدزأ       

 يو فاتٛرت٘... 

فاتٛر٠: صا٥ل تانضٞ قبقاٟ، كز  زنا د٘ ايضدبع١ عًد٢ ابدٛاجش نًدٗا      

د إٔ ٜٓكدذ رنا د٘    اخت٬ف َذاٖبٗا َٚٝٛشلدا... إْد٘ ٜغدعز  دايك٠ٛ ٚ ايعظُد١، ٚ عد      

ايضبع١ َدٔ ا٭خطدار نًدٗا، ٜٚؾدًٛا إ  َٓطكد١ عدب٘ آَٓد١، ٜغدعز  زغبد١ يف إٔ          

ٜكتًِٗ ٖٛ  ٓفض٘ يدٝخط أْد٘ أقد٣ٛ َدٔ ابدٛاجش نًدٗا جمتُعد١. صدٝطًل عًدِٝٗ          

ايزؽاـ َٔ رعاؼ أخفاٙ حتت َكعدٙ. ئ ٜضام إ  َضتغدف٢ ا،داْل ٫ٚ إ    

قددب ( ايزندداب ٚتددزى ايضددا٥ل  ايضددأ. ايزجددا٤ تٛجٗددو  ضددزع١ إ  ٖٓدداى، ٚ) 

 حًٝا... 

ايدلد تدا ع سحفد٘ حتد٢ رقبد١ ايطفدٌ.   ٜعدد  ٛصدع٘ إٔ يدزى أٟ عقدٛ َدٔ           

أعقا٤ جضدٙ نُا أْ٘   ٜغدعز  اباجد١ إ  ّيدو. ندإ ايدثًج قدد  ددأ ٜٓددف         



228 

ٚاملٛت ٜضعٌ  غد٠ ٜٚغدتِ: ص ؽداب أٜقدًا  ايتٗداب ر٥دٟٛ... حتد٢ إجداس٠ ا٭عٝداد         

 . حزَْٛٞ َٓٗا ٖذا ايعاّ!..

نِ ٜتدا ع حهاٜاتد٘ يًطفدٌ: ازلدع ٖدذٙ ابهاٜد١... صتضدًٝو.. ندإ ٖٓداى          

ؽل عكٞ، ارتد٣ جٛارب أَ٘ ايٓاًٜٕٛ ع٢ً ٚجٗ٘ ٚمحٌ رعاع٘ ايًعب١ ٚدم  اب 

اجلرلإ يٝدداعبِٗ. أعؾداب اجلُٝدع َتعبد١، يدذا ؽدزخت ايشٚجد١ حدل عداٖدت٘          

ب عدٔ ٚجٗد٘   ٚعارنٗا يف ايؾزا  أ فاشلا. فزط ايؾدل. َٚدد ٜددٙ يٝ ًدع اجلدٛر     

حل خزج ايشٚج ٚ ٝدٙ رعاؼ أ ًكد٘ حتد٢ قبدٌ إٔ ٜدز٣ َدٔ َٚداّا، فكدد ناْدت         

أعؾددددا ٘ َتعبدددد١. قتددددٌ ايؾددددل فددددٛرًا ٚأؽددددٝش خطدددد  أفددددزاد أصددددزت٘ ٚ اعددددزٚا   

احتقددارِٖ، فدد  ًل ايزجددٌ املضددهل رؽاؽدد١ عًدد٢ رأصدد٘، ٚنٓددت غارقددًا يف   

كدب !...  ايّٓٛ حل أٜكظدتين جلٓد١ ا٭ٖدايٞ ندٞ أّٖدش إ  َهدإ ابدادا... يً       

ا تضددِ ايطفددٌ قًدد٬ًٝ، يف ابكٝكدد١ نددإ ايدددلد قددد  دددأ يتددٌ ٚجٗدد٘ ٚعقدد٬ت٘       

 تٓكب  ٚتتُدد ٫ إرادًٜا... تا ع املٛت... ازلع ٖذٙ ايفاتٛر٠  اهلل عًٝو... 

فدداتٛر٠: قددزن املضددًخٕٛ  دداب  ٝددت رجددٌ. فددتك ايزجددٌ ايبدداب. أ ًكددٛا عًٝدد٘          

عٔ ازل٘ قايت: زلدرل. قداٍ    ايزؽاـ فٛرًا. قتًٛٙ. جا٤ت سٚجت٘ ؽارخ١. ص يٖٛا

أحدِٖ: عفًٛا..  ٔ ْبخ  عٔ زلار٠ ٫ عٔ زلرل. يكد قتًٓداٙ خطد ، إْٓدا ْعتدذر     

جدًا. آصفٕٛ جدًا. َٚقٛا يثًا عٔ رجًِٗ، تزنٛا شلدا جثد١ رجًدٗا. ؽدبت املدزأ٠      

ٞ  إٔ أّٖدش إ  ٖٓداى فدٛرًا يًكدب .      ع٢ً ْفضٗا ايهاس، ٚأععًت ايٓار. نإ عً

 ا١ جدًا... ٚناْت ايزا٥خ١ َشع

ايثًج ٜٓدف  غد٠. ايطفٌ َا ٜشاٍ ٜٓؾت إ  حهاٜا "املٛت" ايغٝك١ ايت   

ٜضددُع مبثًددٗا َددٔ قبددٌ، ٚقددد أصددٓد رأصدد٘ إ  ؽدددر "ايضددٝد املددٛت"  طُ ْٝٓدد١          

عُٝكد١... تددا ع "املددٛت" عددانًٝا: قًددت يدو إٔ أٖددٌ ٖددذٙ املدٜٓدد١ صددٝكتًْٛين!... يكددد   

ٚيهدِٓٗ اختفدٛا مجٝعدًا عًٝد٘ ايًعٓد١...       يثت عٔ  بٝش  ٛاٍ ا٭صا ٝع املافد١ٝ.. 

محًددٛا ْكددٛدِٖ ٚسٚجدداتِٗ ٚعغددٝكاتِٗ ٚأ فدداشلِ ٖٚز ددٛا... إْددين   أيتددل  طبٝددش  

ٞ  إٔ        ٚاحددد يف ردٖددات املضتغددفٝات ٚ ددل اجلزحدد٢ ايهددثرلٜٔ ايددذٜٔ نددإ عًدد

أّٖش إيِٝٗ  ٓا٤ ع٢ً  ًبات "ايًا١ٓ ايٛ ١ٝٓ يًُٛت"... ٚع٢ً ّنز املضتغدفٝات..  

 ها١ٜ.. دعين أصت زج يو فاتٛرتٗا، ٭تذنز ا٭رقاّ... ازلع ٖذٙ اب

ٚ دأت ايزٜك تكًّش ؽفخات ايددفذل ايغاصدع ايدذٟ يًُد٘ ايضدٝد "املدٛت" يف       

حقٓ٘.. ٚقزأ  ؾٛت َبخٛط ٖٚٛ ٜضعٌ َتعبًا ن ٟ عاٛس َدَٔ ع٢ً ايتددخل..  

: يف املضتغف٢(.. ْعِ تًكٝت ْدا٤ َٔ َضتغف٢.. ٚؽدًت   صدزن َدٔ    1215)فاتٛر٠ 
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يدددلم نعددادتٞ.. نددإ ٖٓايددو سحدداّ.. اجلزحدد٢ يف ايزدٖددات َهَٛددٕٛ، ٚيف        ا

ايدٖايٝش ٚع٢ً املددخٌ... ناْدت ٖٓداى جمدشر٠، ٚندإ أنثدزِٖ يتقدز فكدد         

أؽا ت املضتغف٢ ْفض٘، ٚابٞ احملٝط  ٘ قذا٥ف َباعز٠... ٚنٓت أدٚر  ٝدِٓٗ  

ٚؽدددزخات ا٭  املدددزٚن تتعدددا .. ناْدددت أعقدددا٤  عقدددِٗ قدددد  دددذلت متاَدددًا،         

أنثزِٖ ٜٓادٟ  ازلٞ نٞ أخًؾ٘ َٔ ايٛجع.. "ٜا َٛت.. تعاٍ ٜا َٛت ارمحين ٚ

ٚخًؾين". ٚناْدت ؽدزخاتِٗ تكطدع قًدل. يهدٓين  ؾدزاح١ نٓدت َغدا٫ًٛ يف         

ايبخدد  عددٔ  بٝددش ٜعدداجلين أْددا ع ؾددًٝا.. فهُددا ّنددزت يددو، أْددا "ايهددادط"   

عًُد٘   ايٛحٝد يف  رلٚت َٓذ مثا١ْٝ أعدٗز عًد٢ ا٭قدٌ..   ٜدذٖش أحدد صدٛاٟ إ       

َٓدذ مثاْٝد١ أعدٗز.. ٚحدددٟ أعُدٌ رانقدًا َدٔ عددارن إ  آخدز أمجدع ا٭رٚاط َددٔ         

أنٛاّ احملتقزٜٔ يف ايطزقات أنثز مما ٜزن  عُاٍ ايكُا١َ جلُع أنٛاّ 

ايٓفاٜات! ٚجدت  بٝبًا ٚاحدًا، فغهٛت ي٘ َٔ أٚجان َفاؽدًٞ ٚصدعايٞ ٚر٥دت    

 ؾزاح١ إْين أخغد٢ إٔ   احملتك١ٓ ٚفاط دَٞ ايعايٞ ٚقًل عب٘ املذ ٛط ٚقًت ي٘

أَٛت... ٚحل ص يين عٔ ازلٞ قًت ي٘ أٜقدًا  ؾدزاح١: أْدا املدٛت.. ٚ دد٫ً َدٔ إٔ       

كددد اياددل ٜدددٙ ملؾددافخت ٜٚكددٍٛ تغددزفٓا، عددٗل ٚأغُددٞ عًٝدد٘.. فخددزرت  دد٘           

"فددداتٛر٠"... ٚتا عدددت يثدددٞ عدددٔ  بٝدددش آخدددز ٚعدددٗكات اجلزحددد٢ تكطدددع فددد٪ادٟ     

ار ل... ٚقزرت إٔ أ عد   زصداي١ احتاداج    ْٚدا٤اتِٗ يٞ تفٛم ْدا٤اتِٗ يٮ با٤ اشل

إ  ْكا دد١ ا٭ بددا٤ ٭ْٗددِ خزقددٛا ا٫تفددام املعكددٛد  ٝٓٓددا ٚايكافددٞ  تكاصددِ ايٓدداظ      

َٓاؽددف١ ٚتزنددٛا َُٗدد١ )ايعُددٌ( نًددٗا عًدد٢ عدداتكٞ... ٚفادد ٠ دخددٌ إ  ايزدٖدد١    

عاب ؽدارل ٚٚصدِٝ ٚعدعز رأصد٘ ٚبٝتد٘  ٜٛدٌ، ٜٚغدب٘ ؽدٛر ايضدٝد املضدٝك يف           

حُٝٓددا عدداٖد أخٛتدد٘ اخلُضدد١ عددب٘ ممددشقل... ندداْٛا مجٝعددًا  ا٭ٜكْٛددات... ؽددز 

ٜٓادْٚين  ٬ اصتثٓا٤... ناْٛا يف املدرص١ حل اْفادزت ايكذٜفد١... ٚقبدٌ إٔ أقدّٛ     

مبُٗددت فٛج٦ددت  ايغدداب خيددزج َددٔ ٜدددٙ عدد٦ًٝا نايزَاْدد١، ٜٚٓتددشن ايفتٝددٌ َٓٗددا..  

ٞح إٔ أعُددٌ ّيددو املضددا     ٤.. يكددد ٚد٣ٚ اْفاددار َددزٚن، آٙ يددٛ تدددرٟ نددِ نددإ عًدد

فدداتٛر٠ يف ردٖدد١ ٚاحددد٠ فكددط َددٔ ردٖددات املضتغددف٢.. ٖددذا    52حددزرت َددا ٜفددٛم 

  اصتثٓا٤ فاتٛر٠ ايطبٝش ايٛحٝد!... 

ارتضِ ابشٕ يف عٝين ايطفٌ، ٚنإ عاجشًا عٔ ا٫ تضاّ أٚ ايبها٤.. فكد 

بًّدت حت٢ عق٬ت فُ٘، ٚاصتٛ  عًٝ٘ ايؾدكٝع فبًدل حتد٢ عدفتٝ٘ ٚحٛيد٘ إ       

تاًدد٠.. ٚيهدٔ عٝٓٝد٘ )ًتدا تًتُعدإ فقد٫ًٛ نٓادّٛ ؽدٝف١ٝ..         غزٜل يف  زن١ َ

 تا ع املٛت عهٛاٙ ٚحهاٜاٙ. 
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قدداٍ يًطفددٌ: ازلددع.. صدد رٟٚ يددو حهاٜدد١ َددثرل٠ عددٔ رصدداّ ازلدد٘ إ ددزاِٖٝ...  

 إ زاِٖٝ. اْتظز يٓضت زج ايفاتٛر٠.. أجٌ.. إ زاِٖٝ َزسٚم... 

ًدد٘ يف ايٝددّٛ  جددان ايفٓددإ إ ددزاِٖٝ َددزسٚم. يف ايٝددّٛ ا٭ٍٚ رصددِ رغٝفددًا ٚأن    

ايثاْٞ رصِ أٜقًا رغٝفًا ٚأنًد٘ يف ايٝدّٛ ايثايد  رصدِ أٜقدًا رغٝفدًا ٚأنًد٘. فًدِ         

ٜغددبع. افددطز يً ددزٚج. ف ددزج إ  ايفددزٕ يٝغددذلٟ خبددشًا ٚناْددت ايضددُا٤ متطددز   

حدٜدًا َؾٗٛرًا ٚندإ عًُدٞ ندثرلًا... ٚفاد ٠ تزندش عًُدٞ أَداّ ايفدزٕ... يكدد          

شم جضدد إ دزاِٖٝ َدزسٚم ٚاَتدشج   جضداد      أرصًٛا إيدِٝٗ )رغٝفدًا( َدٔ ايٓدار.. ٚمتد     

ا٭ فدداٍ ٚايٓضددا٤ ٚايزجدداٍ ايكددادَل يغددزا٤ اخلبددش ٚايفددزط... آٙ ٜددا  فًددٞ، يكددد      

ايتؾددكت ا٭عدد٤٬ جبدددار ايفددزٕ... أحذٜدد١ ايفكددزا٤ ايب٬صددتٝو املؾددٗٛر٠ ٚايثٝدداب   

املكطعدد١ ٚا٭عدد٤٬ املتٓددانز٠... ناْددت َددٔ أؽدددم يٛحددات ايكضدد٠ٛ ٚايعٓددف ايددت        

حٝاتٞ... ٚندإ ايفٓدإ َدزسٚم عُٛدٖدا ايفكدزٟ.. رزلٗدا ٖدذٙ املدز٠         عاٖدتٗا يف 

جبضدددٙ ٚأجضدداد قَٛدد٘... آٙ... نددإ عًُددٞ نددثرلًا ّيددو ايفاددز.. ٚتعبددت نددثرلًا.. 

تا ع املٛت ٖٚٛ صعٝد   ْ٘ ٚجد أخرلًا َٔ ٜٓؾدت يد٘ دٕٚ إٔ ٜاُد٢ عًٝد٘ أٚ يدزر      

زٜك تكًددش يدد٘ دفددذل    دد٘ فدداتٛر٠... "ازلددع ٖددذٙ ايفددٛاترل  دداهلل عًٝددو"... ٚ دددأت ايدد       

 حضا ات٘ ٖٚٛ ٜكزأ.. 

فدداتٛر٠: ْددادٜٔ رصددا١َ ٜؾددفْٛٗا   ْٗددا غزٜبدد١ ا٭ ددٛار، ْددادٜٔ اعددذلت تا ٛتددًا  

ٚناْت تٓاّ نٌ ي١ًٝ فٝ٘ ٭ْٗا تزٜد إٔ تتدذنز  اصدتُزار إٔ سٚاجٗدا ابكٝكدٞ     

ٖٛ سٚاجٗا احملتّٛ  ٞ أْا ٚتهزر  اصتُزار: املٛت حبٝل ابكٝكٞ. حل اْديعت 

٭١ًٖٝ ؽار نٌ َا حٛشلا ٜذنزٖا  ٞ، ّٚات ؽباط قزرت: ٖدذٙ ايًًٝد١   ابزب ا

ئ أْاّ يف ايتا ٛت ٚإمنا ص ْاّ يف صدزٜز. ٚعٓدد ايظٗدز أؽدا تٗا رؽاؽد١ قٓداـ       

ٞ  إٔ أَددٖا َٔ جدٜد يف ايتا ٛت إ  ا٭ د ٖذٙ املز٠...   ٚيف ايًٌٝ نإ عً

تٗددا ا٭ٍٚ يف صدد١ٓ حتتفددٌ  عٝددد َدد٬ٝد  فً 22فدداتٛر٠: صدد١ًُٝ حاَددٌ. عُزٖددا 

 ٝتٗددا  اخلٓدددم ايعُٝددل  ددبرلٚت. يددٝط يف ايطاٚيدد١ َددٔ َظدداٖز ا٫حتفدداٍ صدد٣ٛ         

ايغددُع١ ايٛحٝددد٠. فادد ٠ ٜٓطًددل ايزؽدداـ، تٓطفدد٧ ايهٗز ددا٤، تضددكط صدد١ًُٝ     

 قت١ًٝ، ايزجا٤ َزٚرى يف املٛعد احملدد. 

فدداتٛر٠: أَددرل٠ متٓددع خطٝبٗددا َددٔ ا،دد٤ٞ يشٜارتٗددا خٛفددًا عًٝدد٘ َددٔ اخلطددف.   

دتٗا ٜٚبك٢ يف ايبٝت. تدشٚرٙ عدظ١ٝ قٓبًد١ ٚتكقدٞ عًٝد٘، ايزجدا٤ أخدذ        ٜٓؾان ٱرا

 ايعًِ ٚإرجا٤ املكتق٢. 
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فاتٛر٠: أٌَ تكٛد صٝارتٗا، تفاج    ٕ ايغُط ؽارت تادزب قبٝدٌ اخلاَضد١    

َضا٤ٶ ٚإٔ ايدْٝا ٜعُٗا ايظ٬ّ، ياف، تًُك عز ٞ صدرل، ت َدٌ يف إٔ ٜزافكٗدا    

ا ٚتضارن  ٗا يف اباٖ٘. نٗارب ايذعز أٚ ٜغاعٗا ع٢ً ا٭قٌ. تطًل  ٛم صٝارتٗ

املٓتغز٠ يف نٌ َهإ تتاُع يف رأص٘، خياف ٖٛ أٜقًا، ٫ ٜعٞ إ٫   ْ٘ ٜطًل 

ايٓار ع٢ً ايضٝار٠ اشلامج١  اباٖ٘، أٌَ تؾاب  طًل ْارٟ  دل عٝٓٝٗدا، ايزجدا٤    

 أخذ ايعًِ ٚإجزا٤ املكتق٢. 

.جٞ. يؾٌ خط  فدين  فاتٛر٠: ٜتدر ٕٛ يف امل ِٝ ع٢ً اصتعُاٍ َدافع آر. ٞ

َدِٓٗ   25ٜؾدار  ددد   25ٚ 17 ضٝط. تٓفاز قذٜف١  ل ايغبإ ٚأعُارِٖ مجٝعًا  دل  

 إؽا ات خطز٠ جدًا، ايزجا٤ أخذ ايعًِ ٚإجزا٤ املكتق٢. 

فاتٛر٠: حادا اؽطداّ  ل صٝارتل، ٜكتٌ أر ع١، جيزط َا تبك٢، متز  ٗدِ  

ت٬محددتل حداجشًا. ٜطًددل  صدٝار٠ فٝٗدا َضددًك َتعدش ا٭عؾدداب. ٜظدٔ ايضدٝارتل امل     

رؽاـ رعاع٘  اباُٖٗا. ٜٴكتٳٌ ايباقٕٛ َٔ اجلزح٢. ايزجا٤ أخذ ايعًِ ٚإجدزا٤  

 املكتق٢. 

فاتٛر٠: ن٬ن١ َضًخل اختطفٛا ايزجٌ املٓغٛد، ٜتغاجزٕٚ ع٢ً  زٜك١ قتً٘ 

ٜتغاجزٕٚ َٔ ٜكتً٘. ٜغتِ نٌ َُٓٗا اٯخز، خيز غٕٛ أصًختِٗ ٜطًكٕٛ ايٓار 

اٯخدز. كدٛت ايث٬ند١. ايزجدا٤ املدزٚر  ٗدِ ٱجدزا٤ املكتقد٢،           عقِٗ ع٢ً  عقِٗ

 ٚتزى امل طٛف خيزج حًٝا... حت٢ إععار آخز. 

فدداتٛر٠: َٓدد٢ تضددتعٌُ املٛتٛصددٝهٌ يف تٓك٬تٗددا. يف ايبداٜدد١ نددإ ايشحدداّ      

ٜقددددداٜكٗا ٚحتزعدددددات ايٓددددداظ  ٗدددددا. اٯٕ خيٝفٗدددددا خدددددٛا٤ ايغدددددٛارن. تدددددزن   

ا٤ٍ  اصتُزار: تز٣ أُٜٗدا ا٭فقدٌ، إٔ    املٛتٛصٝهٌ ٚقًبٗا ٜقزب جبٕٓٛ. ٚتتض

أصزن أنثز أٚ أ ط٧ أنثز  ايٓضب١ يتٛقٝت اْفادار َدا؟ إّا أصدزعت فكدد أؽدٌ      

أْا ٚا٫ْفاار يف ٚقت ٚاحد، ٚإّا أ ط ت فكد ٜكع ا٫ْفاار قبدٌ إٔ أ ًدل َهاْد٘    

ٚأجنددٛ، ٚايعهددط أٜقددًا ؽددخٝك، َٓدد٢ َتعبدد١ جدددًا ّات َضددا٤. ايغددٛارن خاٜٚدد١   

 شاٍ حا٥ز٠، ٌٖ تضزن أّ تبط٧. متاًَا. ٖٚٞ َا ت

فادد ٠، تٴٛقددف املٛتٛصددٝهٌ ٚبًددط عًدد٢ ايزؽددٝف، إْٗددا يددٔ تضددزن ٚيددٔ        

ٚ ٟ اْفاددار يف َهددإ ٚقٛفٗددا     تبطد٧، يددٔ تتخددزى َدٔ َهاْٗددا.  عددد دقددا٥ل، ٜدد

متاَددًا، رمبددا ناْددت املتفاددز٠ يف )َٛتٛصددٝهًٗا(  ايددذات، ايزجددا٤ أخددذ ايعًددِ      

 ٚإجزا٤ املكتق٢. 
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٘ يف جضد ايطفٌ ٚاصت٤٬ٝٙ عًد٢ أعؾدا ٘ عقدًٛا  عدد     نإ ايدلد ٜتا ع سحف

اٯخددز... ٚحتدد٢  زٜددل عٝٓٝدد٘ ايغددبٝ٘  ٓاددّٛ ؽددٝف١ٝ  دددأ خيبددٛ ٚتددزى ْفضدد٘ ٜاددزم  

 ض٬ّ يف ؽدر "ايضٝد املٛت" ايذٟ احتقٓ٘ يٓإ ٚتا ع حهاٜاٙ ٚعهٛاٙ ي٘... 

... قاٍ "ايضدٝد املدٛت": تؾدٛر ٜدا  فًدٞ.. إْٗدِ ٜتفٓ ٓدٕٛ ٖٓدا يف تكددِٜ ٚجبد١ املدٛت           

ازلع  اهلل عًٝو ٖذٙ ايفاتٛر٠: يف خزاج  ًد٠ عٝذلٕٚ. أقدّ ت.م ع٢ً قتٌ عكٝك٘ 

 طًل ْارٟ نِ قطع عٓك٘ ٚ ذل أ زاف٘ ا٭ر ع١  ٛاصط١ َٓغار حدٜدٟ ٚأيك٢ جثت٘ 

  ل ايؾ ٛر ّٚيو خل٬ف ع٢ً ًَه١ٝ أرا!... 

      ٞ  يف نٌ ايدْٝا كٛت ايٓاظ َز٠ ٚاحد٠.. ٖٓدا ٜؾدزٕٚ عًد٢ تكددِٜ ايد٤٫ٛ يد

  ٕ كٛتٛا أنثز َٔ َز٠، َز٠  ايزؽاـ، نِ َز٠ أخدز٣ ّيدًا.. ٖٚهدذا... أ     

أقٌ يو إِْٗ يبْٛين نثرلًا... َٚٔ ابش َا قتٌ.. ًَهِٗ يدبين أٜقدًا، َٚٓدذ    

ٚقعت َع٘ عكدًا ع٢ً َغارنت٘ يف ابهِ ٚأْدا ٚحددٟ ايدذٟ يهدِ ٚا٭عبدا٤      

 نًٗا ًَكا٠ ع٢ً عاتكٞ... 

   ٕ ْشحددا َددٔ قزٜتُٗددا  دداجلٓٛب إ  حددٞ ايغددٝاط      فدداتٛر٠: ٚيٝددد ْٚددد٣ سٚجددا

 برلٚت ٖز ًا َٔ ايزؽداـ اٱصدزا٥ًٝٞ. ندِ ْشحدا َدٔ جدٜدد َدٔ حدٞ ايغدٝاط إ           

 ٝتُٗددا  دداجلٓٛب ٖز دددًا َددٔ ايزؽدداـ ا٫ْعشايدددٞ. ٜؾدد٬ٕ إ   ٝتُٗددا  ددداجلٓٛب       

 ٚتضتكبًُٗا قذٜف١ إصزا١ًٝٝ٥ ايزجا٤ املزٚر  ُٗا يف ايٛقت املٓاصش. 

 ؾٛت حشٜٔ ٜكطع ْٝاس ايكًدٛب: أ  أقدٌ يدو ٜدا  فًدٞ      تا ع املٛت عهٛاٙ 

أْٗددِ أتعبددْٛٞ ٚأؽددا ْٛٞ  ايتٗدداب املفاؽددٌ يهثددز٠ ايددزن  َددٔ اجلٓددٛب إ         

ايغُاٍ، َٔ حدٚد إصزا٥ٌٝ إ  سغزتا ٚ زا ًط ٚإ  ايبكدان ٚسحًد١ يف ايغدزم...    

 ددٌ إٕ َُٗدداتٞ َعٗددِ   تكتؾددز عًدد٢ ا٭را...  ددٌ يف ايضددُا٤ أٜقددًا... اقددزأ َعددٞ  

 يبٓاًْٝا فٝٗا.  88ٙ ايفاتٛر٠: صكٛس  ا٥ز٠ يبٓا١ْٝ َٚؾزن ٖذ

أيددف قدددّ يف ٖددذا ايطكددط املددثًج    33ٖددذا َعٓدداٙ إٔ أ ددرل إ  ارتفددان ٜفددٛم   

يًكٝاّ  عًُٞ... آٙ نِ أْا َتعش ٜا  فًٞ.. ٫ أصتطٝع إٔ أْهدز َدد٣ تهدزكِٗ    

ٝع يٞ ٚتضًِٗٝٗ يعًُٞ، ٚيهٔ َُٗا ناْت )زٚف ايعٌُ َٛات١ٝ فإْدو ٫ تضدتط  

إٔ تعُددٌ يدد٬ًٝ ْٚٗددارًا، خؾٛؽددًا إّا نددإ عًٝددو إٔ تعُددٌ يف اجلددٛ ٚا٭را َعددًا 

ٚحتددد٢ عًددد٢  زٜدددل املطدددار... ؽدددخفِٗ   تعدددد تتخددددا عدددٔ أٟ عددد٤ٞ إ٫ عدددٔ      

َٓاشاتٞ... إِْٗ ٜفزدٕٚ يدٞ ايؾدفخات نًدٗا... ايعٓداٜٚٔ ايز٥ٝضد١ٝ )املاْغدٝتات(       

١  ضدز١ٜ يف أصدفٌ   ٚايؾٛر... فُٝا َق٢ ناْت يٞ سا١ٜٚ ؽدارل٠ خادٍٛ َدصٛصد   

ٛ رْٚٗا  ا٭صدٛد ٜٚضدُْٛٗا "عُدٛد ايٛفٝدات".. أَدا         إحد٣ ايؾفخات ايداخًٝد١ ٜٚضد
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ايّٝٛ فايؾفخات نًٗا َفزد٠ يٓغا اتٞ املتعدد٠ اي٬َتٓا١ٖٝ... ٚحتد٢ عدزٜهٞ   

دددد  ؾددزاح١ دددد "املًددو"   ٜعددد ٜددزد ّنددزٙ إ٫ اْط٬قددًا َددٔ َٓاشاتددٞ أْددا، يهٓدد٘   

ٚاملؾددٝب١ أْدد٘ ٫ ٜددذلى يددٞ بظدد١ َددٔ ايٛقددت  أتعددبين ٚخددزج عًدد٢ ْؾددٛـ اتفاقٓددا

ٜضداُٖٕٛ يف  ددد  أٖدٌ ٖدذٙ املدٜٓد١    ددد  ٭ّٖش إيٝ٘ ٚأفو عزانت َع٘... ِٖٚ أٜقًا 

ّيددو ٭ْٗددِ ٜعبدددْٚين دٕٚ إٔ ٜدددرٚا... أ٫ تؾدددم؟ أ  تًخددظ أْٗددِ أياددٛا متاَددًا       

: ا٫حتفا٫ت  اي٫ٛدات ٚا٭عزاظ، ٚ  ًٜاٛا  كٛظ ايتعاسٟ؟ ازلع ٖذٙ ايفاتٛر٠

ْٓع٢ إيٝهِ ٚيدْا... ايتعش١ٜ يف عارن "ايتكضِٝ" ايٛاقع  ل ايغٝاط ٚعل ايزَاْد١.  

صٝذٖش إ  ايتعش١ٜ عدد نبرل َٔ َعارف ايفكٝد ٚأصزت٘ رغِ إٔ َٓدشٍ ايفكٝدد   

أٟ َٓطكدد١ تبددادٍ إ دد٬م ْددار  ًادد١ أٖددٌ املدٜٓدد١ ...   دددد ٜكددع يف َٓطكدد١ صدداخ١ٓ جدددًا  

ٛ ٍ      صٝذٖش مجدع ندبرل َدٔ ايٓداظ رغدِ اخلطدز.       صدٝٓفاز يف املٓدشٍ ؽدارٚ  يد

أنثز )املعدشِّٜٔ( إ  )فكٝددٜٔ( ايزجدا٤، َدزٚرى يف ٚقدت ايتعداسٟ يكدب  حدٛايٞ         

 فاتٛر٠  ِٝٓٗ نآِٖٗ أٜقًا.  42

ٗ ًٕٛ يٞ َُٗت.   أ٫ تز٣ ٜا  فًٞ نِ ٜض

  جيددش ايطفددٌ. نددإ ْا٥ُددًا يف حقددٔ "ايضددٝد املددٛت"  دد٬ حددزاى، َفتددٛط   

 ايٓاُتإ ايؾٝفٝتإ ابارتإ... ايعٝٓل ٚقد اْطف ت فُٝٗا 

قاٍ املٛت فا٫ًٚ إٜكا)٘ ٱزلاع٘ َشٜدًا َٔ عهٛاٙ: ازلع ٖذٙ ابهاٜد١  

املثرل٠ ٜا  فًٞ.. ؽبٝخ١ ٜدّٛ ايعٝدد، ندإ ٖٓايدو عغدز٠ رجداٍ ٜزافكدٕٛ قطٝعدًا         

َددٔ ا٭غٓدداّ ٜز ددٛ عًدد٢ امل٦دد١ رأظ. تؾددد ٣ شلددِ َضددًخٕٛ. أ ًكددٛا ا٭غٓدداّ ّٚيددٛا  

ٞح إٔ أعارى يف إعدادٖا. عٓدد ايؾدباط ٚجددتٵ    ايزجاٍ. حت٢ ّ ا٥ ك ايعٝد ؽار عً

 نٌ سٚج١ ع٢ً عتب١  ٝتٗا سٚجٗا املذ ٛط  د٫ً َٔ خزٚف ايعٝد... 

  جيدش ايطفددٌ. حتدد٢ أْفاصد٘ ٖدددأت متاَددًا.. عٝٓداٙ فكددط )ًتددا َفتددٛحتل،    

ٚأدرى "ايضددٝد املددٛت" إٔ ايطفددٌ   ٜعددد ٜٓؾددت يدد٘، ٚأْدد٘  طزٜكدد١ َددا رحددٌ إ      

ٝد  عٝدد... أنثدز  عددًا َدٔ أصدذلايٝا  هدثرل.. إْد٘ ٖداجز إ  نٛندش          َهإ  ع

 آخز رمبا إ  ا٭ د... 

ٚحزر  ٘ املٛت فاتٛر٠  ُٝٓا ٜددٙ تزبدف ْٚٛ د١ صدعاٍ َفاج٦د١ اْتا تد٘. ندإ        

حشٜٓدًا حكدًا يفزاقد٘... ْٚٗدد  ٚتدا ع صدرلٙ َؾدًُُا عًدد٢ َادادر٠ املدٜٓد١ فدٛرًا رغددِ          

 ايتضع١ ا٭خرل٠... ّنزٜات أجمادٙ فٝٗا خ٬ٍ ا٭عٗز 

ايعاؽددف١ ناْددت قددد اسدادت فددزا٠ٚ، ٚايفاددز  ًددع ٚايددزٜك ايعاتٝدد١ بًدددٙ... 

ٚ ٣ اْٗٝار عدٜد، ناْدت ايعاؽدف١    ٚيهٔ املٛت تا ع صرلٙ، َز  ضٛر املكدل٠، ٚد
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تٓددبػ ايكبددٛر ٚتطددرل  ٗددا ٚتفزعددٗا عًدد٢ ايزؽددٝف احملدداّٟ يضددٛرٖا املٗدددّٚ...          

ادٜ٘: نٌ ايٓاظ ٜدفٕٓٛ َز٠، إ٫ يف ٖذٙ ٚفٛج٧ املٛت يفار ايكبٛر رانقًا ٜٓ

ٞ  إٔ أدفٔ املٝت أنثدز َدٔ َدز٠... تعداٍ ٜدا َدٛت ٚخًؾدين َدٔ          املد١ٜٓ ايًع١ٓٝ، عً

 ٖذا ايعذاب... 

ٚتكدّ َٓ٘ املٛت ؽارخًا  ٘:  ٌ ادفين أْت ٚخًؾدين َدٔ ٖدذا ايعدذاب! أرٜدد      

 إٔ أَٛت. أرٜد إٔ أَٛت. 

د إ  جاْدش عداز٠ يف آخدز    يف ايؾباط، ٚجددت جثد١ ايطفدٌ ٚقدد جًّددٙ ايددل      

ايشقام املٛؽٌ يبٝتد٘ ٚ  تهدٔ عًد٢ اجلثد١ أٜد١ آندار يًعٓدف... نُدا ٚجددت جثد١           

 حفار ايكبٛر ايعاٛس ايذٟ أرٖل نثرلًا يف اٯ١ْٚ ا٭خرل٠... 

ٚناْددت ايعاؽددف١ قددد قددذفت  ددبع  ايكبددٛر إ  ايغددارن ا،دداٚر، ٚؽددار          

 ايزؽٝف قدلًا نبرلًا َفتٛحًا... 

*** 

 118كابىس 

 

 اصتٝكظت َتعب١، أنثز تعبًا مما يٛ  كٝت ؽاح١ٝ  ٛاٍ ايًٌٝ أحفز قبٛرًا.. 

 آٙ نٛا ٝط نٛا ٝط.... 

تٓبددت داخددٌ رأصددٞ ٚتتضددًل جدددرإ رٚحددٞ نٓبدداٍت أصددطٛرٟ عددزٜز... )أّ       

  .تزاٖا تكع خارج٘ أٜقًا؟( ..

آٙ نٛا ٝط نٛا ٝط عٔ "ايضٝد املٛت"... نُدا يدٛ أْد٘ َدز   بدٝت.. ٚحًكدٞ       

ٛ أْ٘ َدط  ؽددرٟ.. أْٗد   دٛ املطدبا. ايفادز مّلدا ٜٓبدت  عدد متاَدًا           جاف نُا ي

ع٢ً ؽ ٛر ايًٌٝ.. خدٝط َدزٜ  َدٔ فد٤ٛ رَدادٟ ًٜدفُّ املز٥ٝدات نًدٗا، ن ْد٘          

يٕٛ أؽٛات ايزؽاـ املتكّطدع ايدذٟ مّلدا ٜهدف   عدد... ن ْد٘ يدٕٛ ايدشَٔ اٯتدٞ،          

طان َٝاٙ ايغزب رٜثُا ٜطًع ايفاز. عز ت جزع١ َٔ املا٤ املاًٞ )يتعكُٝ٘  عد اْك

متاًَا( ٚناْت تطفٛ ع٢ً ٚجٗ٘ صخا ١ َٔ ايهًط َكزف١ ايطعِ..  دذيت جٗددًا   

نٞ ٫ ٜزد  جضدٟ َا عدز ت  تكدشس... نٓدت َزٖكد١... ٚاجلدٛن قدد  ددأ ٜد٪نز يف         

جضدددٟ املغددزم  ايؾددخ١ عدداد٠... قددزرت ايعددٛد٠ إ  فزاعددٞ..   أنددٔ ْغددٝط١       

 ل ايثايدد  ٚأتفكدددٙ ٚأر٣ آنددار   ايكدددر ايددذٟ كهددٓين إٔ أؽددعد إ   ددٝت  ايطددا   

أقداّ ايزؽاـ ٚايكذا٥ف،  ايقبط، أتفكد املهتب١، أِٖ َا يدٟ... ٚ  أندٔ  
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َتٖٛا١ مبا فٝ٘ ايهفا١ٜ ٭غاَز  ايٛقٛف قزب ايٓافذ٠ ٭عِ ايٝازلل... ناْت 

را٥خ١ ابزٜل متٮ املهإ ٚحدصت إٔ فٓدم "اشلٛيٝداٟ إٕ" ٜتدا ع احذلاقد٘... يف   

املطدبا حملدت ايعدِ فد٪اد جايضدًا عًد٢ َكعددٙ  ايزدٖد١... ٚحٛيد٘           زٜل عٛدتٞ َدٔ  

أنٛاّ ايفقٝات ايدت يفٗدا  عٓاٜد١، ٚايتخدف َدٔ )صدٝفز( ٚ)جايٝد٘( ٚغرلٖدا َدٔ          

املشٖزٜددات ايددت تدٖغددين إٕ مثددٔ ايكطعدد١ ايٛاحددد٠ َٓٗددا ٜفددٛم مثددٔ َهتبدد١!...      

و نٓددت أنثددز تعبددًا َددٔ إٔ أيكددٞ عًٝدد٘ حتٝدد١ ايؾددباط، يددٛ... يددٛ   أعددعز  ددذي       

ابقددٛر ايادداَ  اخلفددٞ...  زا٥خدد١ تغددُٗا ايددزٚط ٫ ابددٛاظ... ٫...   تهددٔ        

جًضت٘  زأص٘ املزَٞ عًد٢ املكعدد، ٫ٚ جضددٙ املتؾدًش. ندإ ٖٓايدو ْدٛر َظًدِ         

ٜغع َٔ حقٛرٙ، أراٙ مبضاَٞ ٫  عٝين، أراٙ يٛاصٞ ايضزٜ ١ ايت   ٜهغدف  

  ٗا ا،اسٕٚ يف ايعًّٛ...  ايعًِ عٓٗا  عد ٚايت ٜعٝٗا ايبضطا٤ أنثز مما ٜعذلف

ناملضخٛر٠ َقٝت  ٛٙ، ٚ  تهدٔ أٜد١ َفاجد ٠ يدٞ إٔ أجددٙ َٝتدًا... يكدد        

عزفت ّيدو ٚأْدا يف ايزدٖد١ ا،داٚر٠، حتد٢ قبدٌ إٔ أَدط ٜددٙ املشرقد١ املتاًّدد٠،           

ٚحت٢ قبٌ إٔ تزٚعين ْظز٠ عٝٓٝ٘ ايضخٝك١ اي٬َباي١ٝ... يكد حدصدت ّيدو... يكدد    

يكدد ٚعٝتد٘ ٫ٚ أدرٟ نٝدف.. ت ًَتد٘ ٚحتفد٘ حتدٝط  د٘،        ايتكطت نٗارب ّيو... 

 ٚ دا يٞ َثٌ فشان  ٝٛر يزظ حك٬ً َٔ ايزَاد... 

نددإ ٜزتدددٟ نٛ دد٘ ايعثُدداْٞ ايززلددٞ ايعتٝددل، ٚقددد َددٮ ؽدددرٙ  ٓٝاعددٝٓ٘        

 ايعتٝك١ ن ْ٘ يف اْتظار سا٥ز َِٗ... ٚ  خيًف ايشا٥ز َٛعدٙ... 

.   أندٔ حشٜٓد١. عدعزت مبدا     ٚصكطت يف املكعد املٛاج٘ ي٘.   أنٔ خا٥ف١

أحط  ٘ عاد٠ حُٝٓا أجًط إيٝ٘. أٚ إ  مجٝع ايٓاظ اياز ا٤ عدٔ رٚحدٞ أٚ ايدذٜٔ    

اغذل ٛا عٓٗا  عد ٚؽاٍ.. ناْت جًضد١ َزيد١.   ٜكدٌ عد٦ًٝا ٚ ايتدايٞ   أندٔ       

َقطز٠ يًزد عًٝ٘.   ٜكٌ ايهًُات ايتكًٝد١ٜ اخلاٜٚد١ َدٔ أٟ تٛاؽدٌ إْضداْٞ،     

 ٔ  دداب "ابددٛار املٗددذب" ٚ ايتددايٞ   ٜهددٔ عًددٞ إٔ أرد    ٚيهددٔ ٜفددذلا قٛشلددا َدد

  ايًا١ ْفضٗا ايت تعذ ين عاد٠ ٚتثرل تكشسٟ.. 

نٓت أصتطٝع إٔ أجًط إيٝ٘ دٕٚ إٔ أفطز ٫رتددا٤ ٚيدٛ قٓدان ٚاحدد َكا دٌ      

عغدددزات ا٭قٓعددد١ ايدددت أيدددف ارتددددا٤ٖا... يًُدددز٠ ا٭ٚ  عدددعزت  ايزاحددد١ َعددد٘،        

 دْٚد٘ ٚيهدٔ فُٝدا َقد٢ ندإ عًد٢ ندٌ        ٚ ا٭حز٣  ايزاح١ ٭ْين نٓت دًَٚا 

ِ٘  بع  ايهًٝغدٝٗات..  دٌ إْد٘ ؽدار  ٛصدعٞ إٔ       َٓ ا احتُاٍ ؽخب١ اٯخز  زعٛت

أحد ندد٘ اٯٕ دٕٚ إٔ أخغدد٢ صدد٤ٛ فُٗدد٘ أٚ عدددّ فُٗدد٘ أٚ صدد زٜت٘ أٚ غقددب٘ أٚ       

 محاص٘ أٚ ٫ َبا٫ت٘... 
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  نٓا َتكا ًل، َتغا ٗل ق٬ًًٝ. رمبا ندإ ايفدزم ايٛحٝدد  ٝٓٓدا ٖدٛ أْد٘       

ٜعد جا٥عًا، ٚ  ٜعد  ٛصع٘ أٜقًا إٔ ٜتعًِّ ع٦ًٝا جدٜدًا... ٚيهٔ املكار١ْ  ٝٓٓدا    

تهٔ ١َُٗ... املٗدِ ٖدٛ تًدو اشلدْد١ املعكدٛد٠  ٝٓٓدا يًُدز٠ ا٭ٚ .. ٖدْد١ حكٝكٝد١ ٫          

َٗاد١ْ.. ٖٚا أْا أصذلٜك إ  ؽخبت٘ أنثز مما أصذلٜك إ  ؽخب١ ايهثرلٜٔ َٔ 

ط٬قد١، أْدا املدزأ٠ ايٛحٝدد٠ رغدِ سحاَٗدا، املٓطٜٛد١ عًد٢         َعاريف! ٖٚا أْا أحد ن٘  

جدزاط قًبٗدا رغددِ نثدز٠ ابداًَل يًكطددٔ ٚايغداؼ حٛشلدا.. َٓددذ اْطفد  ٜٛصددف،        

اْطف  ابٛار يف عاملٞ.. نإ مجز٠ ابٓإ ايٛحٝد٠ ايت أدف ت ؽكٝع غدز ت،  

 ... ٚجعًت صًخفا٠ رٚحٞ يزج َٔ ؽدفتٗا إيٝ٘ رٜٚدًا رٜٚدًا حت٢ يًعٗا متاًَا

قًت يًعِ ف٪اد أعٝا٤ نثرل٠..  ضطت خماٚيف ٚآَايٞ ٚأحشاْٞ ي٘ ٚ  أخدف  

ٟ  صز...   عٓ٘ أ

قًت ي٘ إٔ ايهثرلٜٔ ص يٛا عين ٚقًكدٛا َدٔ أجًدٞ، ٚيهدٔ أحددًا   ٜضد ٍ       

عددين )حّكددًا( أٚ ُٜٗدد٘ َؾددرلٟ )حّكددًا( مبعٓدد٢ إٔ ٜغددارنين َددٛتٞ أٚ حٝدداتٞ أٚ        

 خماٚيف يف دٚا١َ ايزؽاـ... 

ن١ َُٗا  ًادت عداجش٠ عدٔ اخدذلام جددار ايعشيد١ اٱْضداْٞ ايدذٟ         ٚإٔ املغار

تدلسٙ ابزب ا٭ًٖٝد١ يًعٝدإ  عدد إٔ تعزٜد٘ َدٔ ٚرٚد ا،دا٬َت ٚعدزا٥ط ايًطدف         

ا٫عتٝادٟ ا٭يٝف... آٙ ٜا عِ ف٪اد... يٝط ايزؽاـ ٚحدٙ َا خيٝفين، ٚإمندا تًدو   

هضددز حكددًا ايعشيدد١ ايداخًٝدد١ املزٚعدد١، ندد ٕ نددٌ َددا ٜددز طين  دداٯخزٜٔ قددد اْ   

٫  ٴددح ٚأْدو تفُٗدين َدا داّ ندٌ       .ْٚٗا٥ًٝا ٚإ  ا٭ د... ٌٖ تفُٗين ٜا عِ فد٪اد؟ .. 

َا ٜز طو  اٯخزٜٔ أْت أٜقًا قد اْهضز حكًا ْٚٗا٥ًٝا ٚإ  ا٭ دد!... تا عدت دٕٚ   

إٔ أْتظز َٓ٘ رد ًا: أحد  زيف ايذٜٔ ٜتكاتًٕٛ ٜا عدِ فد٪اد حدٍٛ  دٝت نددت ّات      

يكد نإ اْتُا٥ٞ ابش دٞ ايٛحٝدد ايكؾدرل ا٭َدد شلدِ. نٓدت       ّٜٛ أقتٌ ٭جًِٗ... 

قبدٌ إٔ أقدزر أْدين ٫ أؽدًك يًعُدٌ ابش دٞ ٭ْدين أ٫ًٚ        ددد  َٚا أساٍ فهزٜدًا  دد َِٓٗ 

ناتبدد١.. ٚايهتا دد١ أداتددٞ ابكٝكٝدد١ ٚا٭ٚ  ٚا٭صاصدد١ٝ... ٚأٍٚ َبدددأ حش ددٞ ٖددٛ:  

ممهدٔ َدٔ    ْفذ ندِ ْداقػ... ٚأٍٚ َبددأ فهدزٟ: ٖدٛ ْداقػ ندِ ْفدذ ٚ  قدٌ قددر          

 ايعٓف!  

ٚ جٗا  هٌ ٚص١ًٝ ممهٓد١، يهٓد٘ عداجش     ٛ اد( يًخكٝك١! إْ٘ ٜز ايفٓإ ٖٛ )ق

عٔ ايشٚاج  ٗا سٚاجًا صزًٜا!... ايهاتش مجٗٛر١ٜ َضتك١ً. حشب قا٥ِ  ذات٘ ٚعًٝد٘  

ا٫ختٝار  ل ا٫ْتُا٤ يفٓ ٘ أٚ بش ٘.. ٫ تقارب  ل ا٫ْتُا٤ٜٔ؟ رمبا ٖذا ؽدخٝك  

إٔ متددز ٚيددٛ بظدد١ حددرل٠ ٚاحددد٠، بظدد١ غُددٛا ٚاحددد٠     ْظزٜددًا... ٚيهددٔ ٫  دددح 
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بظ١ رف  )حادظ( أٚ )حدصٞ( ٚاحد٠، بظ١ تقارب ٚاحد٠ ٚ ايتدايٞ بظد١   

 خٝا١ْ ٚاحد٠ يًذات، ٖٚٞ ناف١ٝ يكتٌ  زعِ املٖٛب١ ْٗا٥ًٝا. 

َٚع ّيو فدإٕ ا٭َدز ٜبددٚ يدٞ ٖشيٝدًا.. فكدد أقتدٌ  زؽداـ ايدذٜٔ ْدذرت شلدِ            

تددٌ  زؽدداـ ايطدزف اٯخددز.. فايزؽدداـ ٫ ٜدددقل  عُدزٟ ٭ٖدددافِٗ نُددا قدد أق  

نثرلًا يف  طاقات حتكٝل ايغ ؾ١ٝ! إٕ َ صا٠ ابزب ٫ يف  غداعتٗا فخضدش،   

 ٌ يف غبا٥ٗا... حٝ  ٜٗطٌ املٛت نُا ٜٗطدٌ املطدز دٕٚ متٝٝدش  دل حكدٌ ايكُدك       

ايددذٟ ٖددٛ ياجدد١ إيٝدد٘ ٚحكددٌ ايكطددٔ ايددذٟ صددٝكتً٘... إٕ َ صددا٠ فٓاْدد١ َثًددٞ َددع     

َقددطز ٫عتُدداد ايعٓددف ٚصدد١ًٝ يتبددددٌٜ     ددددد أٟ حددشب  دددد  ابددشب  ابددشب ٖددٞ إٔ   

ا٭ٚفان، َٚع قٓاعت أحٝاًْا   ْ٘ ٫ ٚص١ًٝ أخز٣، إ٫ أْين يف ايٛقت ّاتد٘ يضدت   

 عٌ اصتعداد ٭ٕ أفًضف ايعٓف ٭حد... 

تٓاق ؟  ايقبط، إْٗا َ صاتٞ، أرٜد إٔ تغزم ايغُط دٕٚ إٔ افطز إ  

ُط صتغزم عًد٢ أٜد١ حداٍ ٚيدٛ   ٜؾدك! قدد       ّ ك حٓاز٠ ايدٜو ٭نبت ي٘ إٔ ايغ

تهددٕٛ ٖددذٙ ٖددٞ ايٛصدد١ًٝ ايٛحٝددد٠ ٱنبددات ّيددو يهددٔ ٫ ٜضددعين إ٫ تهددزٜط       

 حٝاتٞ يًتفتٝػ عٔ ٚصا٥ٌ أخز٣... 

ٚنُددا قًددت يددو ٜددا عددِ فدد٪اد، إٕ َؾددزن أٟ رجددٌ أٚ أٟ حٝددا٠ ٖددٞ نارندد١   

ش ن١ْٝٛ يف ْظزٟ. نِ إٕ ايٛعظ يٝط  زٜكًا يًٓؾدز ٫ٚ يًتٛعٝد١. ٚا٭حدشاب حتد    

ايٛعظ. إْٗا تفقٌ خطٝبًا رد٦ًٜا مجاٖرلًٜا ع٢ً فٓإ جٝد ؽاَت، ٚايفٓإ خيتار 

ايؾُت أحٝاًْا نٞ ٫ ٜٓطل نفزًا حتد٢ ٚيدٛ ؽدُت دٖدزًا. ايفٓدإ ّٜٛقدت َٛعدد        

٫ٚد٠ أعُاي٘ ٫ ايب٬غدات ابش ٝد١، َٚدع ّيدو، فابٝداد يف عدا  ايعٓدف جزكد١         

ايطدزف اٯخدز. ندِ إٕ ا٫ْقدُاّ      أٜقًا. إْ٘ َضاعد٠ ٭حدد ايطدزفل عًد٢ تؾدف١ٝ    

إ  أحددد ايطددزفل جيعددٌ املددٛت أقددٌ َددزار٠. املددٛت اجلُدداعٞ أصددٌٗ َددٔ املٛاجٗدد١   

ايفزدٜدد١ يًُددٛت، دٚمنددا  كددٛظ ٚتًٗٝددٌ مجدداعٞ ٖٚضددترلٜا تؾددعٝد١ٜ ٚتٗٛكددات     

  طٛي١ٝ... 

يهٓين ٫ أصتطٝع إٔ أ زر ايعٓف ،زد أْين ٫ أرٜد إٔ أَدٛت ٚحٝدد٠! إْدين    

َدٔ ايعدش ٍ أَثدايٞ.. ايدذٜٔ ٜتعدذ ٕٛ يف ٖدذٙ ايًخظد١ َثًدٞ ٚاملدٛت          أفهز  اٯ٫ف 

ٜتٗددِٖ، ٜٚكبعٕٛ حتدت َطدز ايزؽداـ  ؾدُت عداجش ٖٚدِ ٜتضدا٤يٕٛ: إ  أٟ        

  .حد ٜعتدل رف  ايعٓف جزك١؟ ٌٖٚ ٖٞ جزك١ تضتخل املٛت  عٓف؟ ..

أ٫ كهٔ مل اا ايفزط إٔ ٜهٕٛ ع٬ًُ ٚاعًٝا إْضاًْٝا؟ ٖٚدٌ دٚاَد١ ايعٓدف    

 ٖٞ خماا ايفزط اٯتٞ؟   ٚحدٙ
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نددِ إْددين نفٓاْدد١ ٩٫ٖٚددا ا٭ٍٚ يًخكٝكدد١، ٫ أًَددو إ٫ إٔ أقددف فددد "ايظًددِ" 

صدددٛا٤ َارصددد٘ ايفزٜدددل ايدددذٟ أْتُدددٞ إيٝددد٘ أٚ ايفزٜدددل ايدددذٟ أقدددف فددددٙ فهزٜدددًا  

ٚإْضاًْٝا. ٚايظًِ مبفٗدَٛٞ قدد ٜهدٕٛ غدرل "ايظًدِ" مبفٗدّٛ ايفزٜدل ايدذٟ أْتُدٞ          

ؾدرل عبدار٠ "ايظًدِ" َطا د١، أَدا  ايٓضدب١       إيٝ٘ خؾٛؽًا يف سَٔ ابدزب، حدل ت  

ٞح، فايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ يٝضت َٛفع َضا١َٚ ٫ٚ جيٛس إٔ تؾرل َطا ١ حتت أٟ  إي

)زف َٔ ايظزٚف.. إْين أًٜا ناْت ايظزٚف أ)ٌ َؾز ٠ ع٢ً إٔ "َدٔ قتدٌ ْفضدًا    

 ارل ْفط أٚ فضاد يف ا٭را فه منا قتٌ ايٓداظ مجٝعدًا َٚدٔ أحٝاٖدا فه مندا      

 صٛر٠ املا٥د٠.دد نتاب ايكزإٓ دد مجٝعًا" أحٝا ايٓاظ 

ٚنٓددت أحتدددا ٚأحتدددا.. ٚايعددِ فدد٪اد ٜٓؾددت يٝدداد عددفاف ٜكددع  ددل ايددٛد  

ٚاي٬َبا٠٫.. تا عت: َاّا جيدٟ َٛتٞ؟ َدٔ ٜضدتفٝد َدٔ دخدٍٛ رؽاؽد١ َدا خطد         

َٔ ايٓافذ٠ إ  ْافذ٠ دَداغٞ؟ يدٛ نٓدت صد َٛت ٭نبدت عد٦ًٝا يزفدٝت، ندِ ملداّا          

 أَٛت ٭نبت أٟ ع٤ٞ؟  

 ٛصددعٞ إٔ أفعددٌ ّيددو أنثددز  بكددا٥ٞ يف قٝددد ابٝددا٠. ٖددذا  بعددًا ًٜاددٞ َبدددأ  

)ايغددٗدا٤(... ٖددذا املبدددأ ايددذٟ اخذلعتدد٘ )حقددار٠ املددٛت( يذلغددش ايٓدداظ  دداملٛت      

ٚيت در غزٜدشتِٗ ايطبٝعٝد١ يًخٝدا٠.. ٫.. يضدت خاًد١ َدٔ حدل يًخٝدا٠.. ٚيدٔ أ دزر           

١٦ٝ أٚ جزك١... أجدٌ!  يٓفضٞ رفقٞ يًُٛت نُا يٛ ناْت ايزغب١ يف ابٝا٠ خط

إْٗا خط١٦ٝ ٚجزكد١ يف جمتُدع حقدار٠ املدٛت ٚعبداد٠ املدٛت. إْدين أندزٙ "املدٛت          

يًُددٛت" ٚإّا نددإ ٫ ددد َددٔ إٔ أختددار َددٛتٞ فضددٝهٕٛ َٛتددًا ٭جددٌ ابٝددا٠ ٚإٕ      

نٓت أفقٌ "ابٝا٠ ٭جٌ ابٝا٠".. ٜٛصف نإ ٜهزٙ إٔ أقٍٛ ي٘: "أحبو حت٢ 

أحبو حت٢ ابٝا٠...  املٓاصب١ ٜا عِ فد٪اد.. َدا    املٛت"... نإ ٜؾز ع٢ً إٔ أقٍٛ:

سيددت أحددش ٜٛصددف. َددا سيددت أقددِٝ  كددٛظ "ٚنٓٝدد١ املددٛت" ٚأملًددِ أٚراقدد٘ ٚؽددٛرٙ          

ٚتذنارات٘ ٚأحزـ عًٝٗا ٖٚذا ٜتٓاف٢ َع قٓاعاتٞ ايعك١ًٝ... يهٔ ايتٓداق  يف  

جدددٖٛز ايطبٝعددد١ ايبغدددز١ٜ، ٚايٛؽدددٍٛ إ  ايتفددداِٖ ايدددداخًٞ ٚايتٓددداغِ ايدددذاتٞ       

ّ َع ايٛجٛد ايهًٞ ايٛاحد ٖٛ غا١ٜ َا ٜضع٢ إيٝ٘ ايفدزد ٜٚتُٓداٙ.. ٚأْدا    ٚا٫ْضاا

قد أندٕٛ يف أٍٚ ايددرب يهدٓين عًد٢ ا٭قدٌ أعدٞ ٚجٛدٖدا ٚفدزٚر٠ ايتٛجد٘ يف          

 َضايهٗا َٚضار ٗا... 

َا سيت جايض١ يف َكعدٟ... ٚايعِ ف٪اد جايط يف َكعدٙ املكا ٌ،   ٜتخدزى  

 يهٓ٘ ٜٓظز  اباٖٞ، ٚعدلٟ!... 
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 عددد إٔ اصددذلحت  عدد  ايغدد٤ٞ.. ٚعددهزت ايعددِ فدد٪اد عًدد٢ حضددٔ     ْٗقددت 

إْؾات٘... ٚقًت ي٘ إٕ ايٛقت َا ساٍ َبهزًا جدًا ٚإْين صد عٛد إ  فزاعدٞ ٭ْداّ    

 ق٬ًًٝ... ٚإْين أْؾخ٘   ٕ ٜفعٌ ايغ٤ٞ ّات٘!.. 

ٚحل  ُزت ْفضٞ  ا٭غط١ٝ، أحضضت مبا ٜغب٘ ايزاح١ املتعب١، نُد٪َٔ  

ٛ ًا َٔ ا٫عذلاف يد ٣ نآٖد٘ حدا٬ًَ ؽدو ايافدزإ!... ٚتكددَت َدين أَدٛاج        عاد ت

ايّٓٛ تزفعين، تازقين  دذيو اٱحضداظ املُتدع  ايت٬عدٞ ايدذٟ ٜ تٝدو قبدٌ ايٓدّٛ         

َباعز٠.. َدٖا ايعايٞ ٜزفعين عٔ أرا ايؾخٛ، نِ أ ضز َع جشرٖا إ  يدار  

َددا ٚرا٤ ايؾددخٛ... يددت ًفين َددٔ جدٜددد عًدد٢ ايغددا ٧ اٯخددز، عددا ٧ ا٭حدد٬ّ        

 ا ٝط!... ٚايهٛ

*** 

 119كابىس 

 

"  ٜعد ايشحداّ ٜطدام".. ٖهدذا ندإ ؽدا ز ٜدزد د يٓفضد٘  ُٝٓدا ٖدٛ ٜضدتًِ           

 عخ١ٓ جدٜد٠ َٔ اجلث .. 

"  ٜعددد ايشحدداّ ٜطددام" ٚقددد أفزغددت ايغدداح١ٓ أَاَدد٘ نَٛددًا جدٜددد٠ َٓٗددا،   

  ؾفت٘ املغزف ع٢ً ايدلاد ابهَٛٞ بفظ اجلث  أٟ حارظ "املكدل٠ املثًا١". 

شحداّ ٜطدام" ٚاجلثد  املغد١ٖٛ َكطعد١ ا٭عقدا٤ حتدٝط  د٘، ٖٚدٛ          "  ٜعد اي

ٜتعثز  ٗا أْ ٢ اب٘.. ؽخٝك إٕ ايشحاّ ٫ ٜقاٜك٘ عاد٠..  ٌ إْ٘ ٜزح ش   ٕ تهٕٛ 

ا٭َددانٔ ايددت ٜغددزف عًٝٗددا َهتًُدد١ ايعدددد، يهددٔ، َدداّا  ٛصددع٘ إٔ ٜفعددٌ         

 جث١؟  36ٚايدلاد ٫ ٜتضع ٭نثز َٔ 

***  

ز يف ايضددُٝٓا، نددإ ٜضددعدٙ إٔ متتًدد٧    حددل نددإ ٜعُددٌ قا عددًا يًتددذان    

املكاعددد  ايش ددا٥ٔ، ٚإٔ ٜدد تٞ أعدد اـ إفددافٕٝٛ ٜعتددذر َددِٓٗ "  تبددل فدد٬ت،   

آصف... ايؾاي١ نَٛبًٝ٘". نإ ّيو ٜغدعزٙ  د ٕ عًُد٘ ندرل، ٚايضدُٝٓا ندرل،       

 ٚايدْٝا نرل.. 

ٚيهدددٔ املغددده١ً إٔ  دددزاد اجلثددد  قدددد اَدددتٮ ٚ  تبدددل أٜددد١ َكاعدددد، ٫ يف  

اد ٫ٚ يف )ايبًهدددٕٛ( ٫ٚ يف َكاعدددد )ايفٛتدددٟٛ نًدددٛب(، ٚاجلثددد  )ؽددداي١( ايددددل

 تتكا ز عًٝ٘  امل٦ات  ايب١  إؽزار َكاعد شلا.. 
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 ٚحددل ٜعتددذر َٓٗددا: "  تبددل فدد٬ت. ايدددلاد )نَٛبًٝدد٘( َٚهتُددٌ ايعدددد"،  

٫ تذٖش يغ ْٗا نش ا٥ٔ ايضُٝٓا، ٚإمنا ناْت تظٌ َه١َٛ أَاَد٘   حغدا٥ٗا   

دخٍٛ إ  ايدلاد قبٌ إٔ تتعفٔ، ؽارخ١ يف ٚجٗ٘  ؾٛت املتدي١ٝ، َٚؾز٠ ع٢ً اي

 نؾفرل ايزٜك... 

َاّا ٜفعٌ ٚ رلٚت تكذف٘ نٌ ؽباط  هّٛ َٔ اجلث ، ٚاجلثد  تؾدٝك  د٘    

 ايب١ إْكاّٖا َٔ اجلزانِٝ ايت  دأت تتهانز فٝٗا ٚتٗدددٖا  دايعفٔ ٚايتآندٌ،    

احملدزٚقل َدٔ   راج١ٝ َٚٗدد٠ َٔ أجٌ إدخاشلا إ  ايدلاد، نُا تؾز  قبًٝد١ َدٔ   

 أجٌ إدخاشلا إ  غزف١ ايطٛار٨ مبضتغف٢... 

ؽزخت  ٘ جث١: أْا ا دٔ أخدت ايدٛسٜز)...( املضدًِ ايضدين ٚإّا   تددخًين إ        

ايدلاد صٝكطع خدايٞ رسقدو، ؽدزخت  د٘ جثد١ أخدز٣: ٚأْدا ا دٔ أخدت ايدٛسٜز )...(           

املضدددٝخٞ املدددارْٚٞ، ٚإّا   تددددخًين إ  ايددددلاد، تهدددٕٛ قدددد نضدددزت َٝدددشإ   

َهزر(، ْٚظاّ ايتدٛاسٕ  دل ايطٛا٥دف، ٚاختٝدار اجلثد        6دد  6يدٚي١، ٚقاعد٠ )ا

 )ملكاعد( ايدلاد ٚفكًا يًتكضِٝ ايطا٥فٞ... ٚصٝكطع خايٞ رقبتو.... 

 ؽزخت جث١: ٚأْا عٝعٞ... 

 ؽزخت أخز٣: ٚأْا درسٟ... ٚصتكطع رٚحٞ املتكُؾ١ ْضًو. 

 ؽز  ناي : ٚأْا أرنّٛنضٞ... 

   ٛ دٟ َددٔ ٚادٟ أ ددٛ مجٝددٌ.. َددٔ "ا٭قًٝددات املقددطٗد٠"      ؽددز  را ددع: ٚأْددا ٜٗدد

ٚص فطٗدى ٚأؽٝبو  عكد٠ ايذْش إّا   تدخًين إ  ايدلاد، ٚأرٜد عك١ ْاح١ٝ 

 ايهٓٝط!... 

ؽزخت جث١ خاَض١: أْا َٔ عغرل٠ )...( ايهبرل٠، ٚإّا   يٌ يدٞ َهدإ   

٬حل )فٛتٟٛ نًٛب( يف ايدلاد، ص٬ٝحكو أخٛتٞ ٚأ ٓا٤ عُٞ  ًبًا يًثد ر، ٚصدٝ  

 أحفادٟ أحفادى إ  ا٭ د... 

ؽدددزخت جثددد١ صادصددد١: أْدددا أ دددٞ ْا٥دددش ٚرقدددِ صدددٝارت٘ أسرم ايًدددٕٛ، ا عددددٚا  

جثثهِ عٔ  زٜكٞ ٚإ٫ أعٝد قتًهِ مجٝعدًا َدز٠ أخدز٣ عًد٢ ٜدد ًَٝٝغدٝا أ دٞ.        

 ٚأْت ٜا ؽا ز أدخًين فٛرًا إ  ايدلاد ٚإ٫... أْت تعزف َاّا ٚإ٫!... 

: ٚأْددا املطددزب ايغددٗرل)...(، ٚإّا     ؽددزخت جثدد١ صددا ع١ َبخٛحدد١ ايؾددٛت   

تددددخًين إ  ايددددلاد ٚحتفدددظ حٓازتدددٞ امل ًُٝددد١، صدددٝكاٍ إٕ يبٓدددإ يدددٝط  ًدددد       

 اٱععان، ٚأْ٘ ٜقطٗد املٛاٖش ٚايعباقز٠... 
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ؽزخت جث١ نا١َٓ ياِ ايدٜٓاؽٛر: ٚأْدا ايكبقداٟ َزافدل )ايدشعِٝ( فد٬ٕ      

ّا   أحؾدٌ عًد٢ َكعدد     ٝو ا ٔ  ٝو ا ٔ  ٝو ا ٔ  ٝو ا دٔ آدّ عًٝد٘ ايضد٬ّ. ٚإ   

يف ايدددلاد فضددٛف تٗدداجِ املافٝددا ايددت )أخؾددٗا(  ددزاد نددِ ٚتٓٗبدد٘ ٚتبٝددع بددّٛ       

اجلثدد   اجلًُدد١ ٚاملفددزم،  عددد إٔ تكتًددع عْٝٛٗددا ٚتًعكٗددا ن٬ندد١ أٜدداّ عًدد٢ أعُددد٠   

 ايهٗز ا٤ ايت   تكتًع  عد َٔ عٛارن  رلٚت... 

 ٠ فذل١َ! ؽزخت جث١ تاصع١: أدخًين إ  ايدلاد ٚأْا أدفع يو رعٛ

 

ؽزخت جث١ عاعز٠: ٚأْا َفتاط اْت ا ٞ. أْؾدخو  إدخدايٞ إ  ايددلاد حدا٫ً     

ٚإ٫ أؽددبٓاى  زؽاؽدد١ ) ا٥غدد١(... ؽددزخت جثدد١: ٚأْددا أَرلنددٞ.. ٚصددتطايبهِ 

 صفارتٞ )ايعظ١ُٝ( ايك١ٜٛ ؽاحب١ ايكٓا ٌ ايذر١ٜ  زدٟ... 

 ... ؽزخت  ٘ جث١ حش١ٜٓ ايؾٛت: ٚأْا فكرل ٫ٚ أصز٠ يٞ. دعْٛٞ أْؾزف

***  

 ٚاربف ؽا ز شلٍٛ ايتٗدٜدات ٚؽار ٜزد د: ٜا ًٜٚٞ... ٜا ًٜٚٞ... 

ٚفتك ايدلاد.  زد َٓ٘ اجلث  جمٗٛي١ اشل١ٜٛ. ندِ ٚقدف أَداّ  ا د٘ ٖٚدٛ ٜؾدز        

 كاف١ً اجلث  ايت ناْت تكفش أَاّ عٝٓٝ٘ َٗدد٠ َتٛعد٠: تذانز... تدذانز ٜدا   

َددٔ نددإ  . ؾدد١ٝ( ..عددباب... ا ًعددْٛٞ عًدد٢ تددذانزنِ ) طاقددات حتكٝددل ايغ 

فكرلًا فًُٝػأ َٔ ٖٓدا... َدٔ ندإ  د٬ )ٚاصدط١( فًدُٝػ َدٔ ٖٓدا.. َدٔ   ٜهدٔ           

 يٌُ تذنز٠ تثبت أؽً٘ ٚفؾً٘ ٚدٜٓ٘ فًدُٝ  َدٔ ٖٓدا.. ٖدذا  دزاد حهدَٛٞ،       

 ٫  زاد فٛف٢! 

 

***  
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 122كابىس 

 

 ناْٛا ن٬ن١ أؽدقا٤. 

 أٚقفِٗ اباجش ا٭ٍٚ َٔ املضًخل. 

أحددِٖ ٚندإ َضدٝخًٝا ٚقتًدٛٙ، ٚأ ًكدٛا صدزاط ا٫ندٓل        اصتبك٢ املضدًخٕٛ  

 ايباقل. 

تدددا ع ا٫نٓدددإ صدددرلُٖا. اصدددتٛقفُٗا حددداجش َضدددًك آخدددز. اصدددتبك٢ ابددداجش    

 أحدُٖا ٚنإ َضًًُا ٚقتًٛٙ، ٚأ ًكٛا صزاط ايثاي ... 

ايثايدد  نددإ ٜٗٛدٜددًا ٚيًددِ نددٌ يًٝدد١  إصددزا٥ٌٝ. اصددتٛقف٘ حدداجش نايدد ،      

 فاْقِ إيٝ٘. 

*** 

 121كابىس 

 

جًضت تتغاغٌ  ؾٓع متثداٍ  فدٌ َدٔ ايطدل.. ٚتٓتظدز رْدل اشلداتف  ًٗفد١،         

ُّ اصتدعا٩ٖا يؾٓع  فٌ حكٝكٞ...   فكد ٜت

أؽا عٗا تعب   ايطل... تٴهٛر ايزأظ.. تزصِ ايعٝدٓل، ا٭ّْدل، ايغدفتل،    

 اجلضد ايدقٝل ياِ جضد  فٌ بظ١ اي٫ٛد٠... 

 ٜزٕ  عد... ٖٚا ٖٞ قد ٚؽًت إ  ايضاقل ٚاشلاتف   

ٜددّٛ اختددارت َٗٓدد١ ايطددش،  ايقددبط َٗٓدد١  ددش ايتٛيٝددد اعتدددل عًُددٗا نددٛر٠       

ْضددا١ٝ٥ يف ا٭صددز٠... ا٫ ٓدد١ اخلاٛيدد١ صددتتخزر ٚصددتهٕٛ  بٝبدد١؟   ٜهددٔ أحددد   

٘ٴ إ  حدد         ٜدرٟ أْٗا  ذيو تهزظ خاًدٗا ايازٜدشٟ َدٔ ايزجدٌ ٚارتبانٗدا أَاَد

ت ايطش ايٓضا٥ٞ نٞ ٫ عاشٖا عٔ تفارل  اقاتٗا اخل٬ق١ نًٗا، ٚأْٗا اختار

متط أؽا عٗا جضد رجٌ.. فاملزٜ  صٝظٌ ّنزًا  ايٓضب١ إيٝٗدا ٚيدٔ تكددر عًد٢     

ْضٝإ ّيو أ دًا... إْٗا  بضا ١ عاجش٠ عٔ َضك أيفدٞ عداّ َدٔ اجلاًٖٝد١  غدٗاد٠      

جاَع١ٝ ٜضتازم إعدادٖا صبع١ أعٛاّ... ٚقدد اختدارت َٗٓد١ ايطدش ايٓضدا٥ٞ ندٞ       
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، فذلٜدك ٚتضدذلٜك... ناْدت متدارظ َٗٓد١ ايتٛيٝدد       ٜكتؾز تعاًَٗا َع ايٓضا٤ فكط

 مبٝهاْٝه١ٝ قا ع تذانز يف  اـ َشدحِ... ٚ إتكإ أٜقًا... 

 حت٢ عبت ابزب ا٭١ًٖٝ يف يبٓإ... آٙ نِ  ديتٗا ابزب ا٭١ًٖٝ.. 

ٖذا اشلاتف ايًعل، ملاّا ٫ ٜزٕ؟ أ٫ تٛجد اَزأ٠ ٚاحد٠ يف ٖذٙ املد١ٜٓ تزغش 

١ َكا ٌ ٖذا املٛت نً٘ ايذٟ ٜؾدٓع٘ جمتُدع ايدذنٛر ندٌ     يف ؽٓع ابٝا٠ ايًًٝ

 ي١ًٝ؟ 

عددادت تتغدداغٌ  ؾددٓع  فًددٗا ايطددٝين ايؾددارل... َٓددذ ؽددارت تددز٣ اجلثدد        

َه١َٛ يف ايغٛارن ٚيف ردٖات املضتغف٢ ٚتتد  َٔ ا٭عداار ٫ٚفتدات املتداجز    

 ٚايغزفات ٚأعُد٠ ايهٗز ا٤ ؽارت تز٣ اي٫ٛد٠  ؾٛر٠ جدٜد٠. 

ز دًا َدٔ ا٫حتهداى  ايدذنٛر،  دٌ ؽدارت تدز٣ يف ايد٫ٛد٠           تعد َٗٓتٗا ٖ

ع٦ًٝا  اٖزًا َٚق٦ًٝا، ْٚٛعًا َٔ ايطكٛظ املكدص١ ايت تعٛا  ٗا ايٓضدا٤ ٚحغد١ٝ   

جمتُع ايذنٛر... ؽارت تٓتظدز رْدل اشلداتف ايدذٟ ٜددعٖٛا إ  تٛيٝدد اَدزأ٠ َدا         

ٛارن  فارل ايؾدل... ناْدت تدزن  إ  املضتغدف٢، غدرل آ ٗد١  ايكٓاؽد١ يف ايغد       

ٚا٭يادداّ حتددت اٱصددفًت ٚحددٛاجش اخلطددف ٚايكتددٌ عٓددد املٓعطددف ٚاملددٛت فددٛم          

ايضدخا ١ ايٛا ٦د١... ناْددت بدد يف إخدزاج  فددٌ إ  ابٝدا٠ َدٔ رحددِ أَد٘ عُدد٬ً        

 ددداٖز اجلُددداٍ،  دددٌ ايغددد٤ٞ ايٛحٝدددد اجلُٝدددٌ ٚايفافدددٌ يف ٖدددذا ايدددشَٔ ايعددداٖز  

 ٚاملضعٛر. 

 ايادد١ ايبٗددا٤ ٚايزٚعدد١   ٚتغددعز   ْٗددا نآٖدد١ يف َعبددد ابٝددا٠ تدد٪دٟ  كٛصدداً  

ٚا٫نتُدداٍ... ناْددت ٖددٞ ْفضددٗا تٛيددد َددع نددٌ اَددزأ٠ تتددٛ  تٛيٝدددٖا، ٚيًددل    

ابٝا٠ َع نٌ رحِ ٜكذف  طفً٘ إ  ابٝا٠... أٚي٦و ا٭ فاٍ نًِٗ ِٖ أ فاشلا 

ٖٞ... ٖٚٞ   تعد تغعز  اخلاٌ َدٔ ايزجداٍ، ٫ٚ  ا٫رتبداى، ٚيهٓٗدا أٜقدًا ٫      

غدعز  ٓدٛن َدٔ ايتهاَدٌ ٚاملضداٚا٠، ٖدِ ٜكتًدٕٛ ٖٚدٞ         تغعز  ِٖٛ  ا٫حتكار... ت

يًل، ٖٚٞ تكتٌ َزات ِٖٚ خيًكدٕٛ... إْد٘ قدإْٛ ايهدٕٛ ايطبٝعدٞ ٜضدزٟ عًد٢        

 اجلُٝع... إْٗا املضاٚا٠ ابك١ يف إَهاْٝات ايضكٛس ٚايضُٛ... 

ٚيهٔ اشلاتف   ٜزٕ ايًًٝد١.. ٚأؽدا عٗا تؾدٓع متثداٍ ايطفدٌ  إتكدإ،  ُٝٓدا        

طٓٗددا ٜغددب٘ أ  امل دداا.. ٜتضددارن ا٭ .. تتضددارن ملضددات      ٖددٞ حتددط  دد   يف    

أؽا عٗا ع٢ً متثاٍ ايطفٌ يٝ  تبدن يف تؾٜٛزٙ... ٜتضارن أ  خمافٗا.. ٜغتد 

ٜٚك٣ٛ، ٖٚٞ تهافك  قزا٠ٚ نٞ حتضٔ رصِ ايطفٌ.. نِ تؾز ... ٚتكطع حبدٌ  

 ايضز٠... 
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 ٍ شلا عهزًا.. ٜٚتخزى ايتُثاٍ... ٜؾز   انًٝا يف عٗك١ ابٝا٠ ا٭ٚ ... ٜكٛ

ٜٚٓطًل فاحتًا ايباب خارجًا يٝتا ع حٝات٘.. ٚتُٗط ٖٞ:  ٌ عدهزًا يدو. يكدد    

 جعًتين أًَا!... 

*** 

 122كابىس 

 

 أٜكظين ؽزا  أَل. 

يًُز٠ ا٭ٚ  َٓذ سَٔ  عٝد أصدتٝكظ عًد٢ ؽدٛت  غدزٟ  دد٫ً َدٔ اْفادارات        

    ٕ أعدب٘ نددٛار   ايؾدٛارٜا ٚايكٓا ددٌ.. ٚيهدٔ ؽددٛت٘   ٜهدٔ  غددزًٜا متاَدًا... نددا

حٝٛإ َدذعٛر... يف ايبداٜد١ قفدشت َدٔ صدزٜزٟ خا٥فد١ َدٔ إٔ ٜهدٕٛ قدد أؽدٝش           

 زؽاؽ١ َا... نِ تذنزت ايعدِ فد٪اد ايدذٟ خًفتد٘ َٝتدًا عًد٢ نزصدٝ٘... ٫ رٜدش         

   ٕ أَل انتغف جث١ ٚايدٙ... 

ٞ  إٔ يف  ها٥ُٗا َٔ  نإ أَل ٜبهٞ ٚاخلادّ ٜغارن٘ اْتخا ٘... خٌٝ إي

فٝ٘ َٔ ابشٕ... ن ٕ َٛت ايعِ ف٪اد  زق١ٝ تٗدٜد يٓا مجٝعًا اخلٛف أنثز مما 

 دداملٛت ايددذٟ ٫ َفددز َٓدد٘ ٚايددذٟ ٫ َفددز َددٔ ْضددٝاْ٘ أٜقددًا نددٞ ْضددتُز يف يعبدد١   

ابٝا٠... نإ أَل ٜٓد د٘  ؾدٛت أصدٝإ َدذعٛر، ن ْد٘ ٜبهدٞ ّاتد٘ ٜٚؾدز :         

 ندٌ  يكد قتًٛٙ.. مث١ َٔ قتً٘.. مثد١ َدٔ اغتايد٘. ندِ أدٖغدين أْد٘  ددأ ٜدزن  يف        

َهإ َفتغدًا ايبٝدت احملهدِ اٱغد٬م عًٝٓدا نعًبد١ صدزدٜٔ. قًدت يد٘: أ٫ تدز٣           

 ٛفدددٛط أْددد٘ َدددات  ايضدددهت١ أٚ جبًطددد١  ايددددَال أٚ  ددد ٟ عددد٤ٞ داخًدددٞ، يهدددٔ 

 رؽاؽ١   تدخٌ إيٝ٘ َٔ اخلارج... 

 ٚيهٔ أَل أؽز  ع٢ً إٔ ٚايدٙ قد اغتٌٝ. 

ٕ أحددًا كدٛت   يهثز٠ حٛادا ايكتٌ حٛيٓدا،   ٜعدد  ٛصدع أحدد إٔ ٜؾددم أ     

َٝتدد١  بٝعٝدد١. قًددت يدد٘: "٫ أنددز يزؽاؽدد١ أٚ عددظ١ٝ يف جضدددٙ، أْددا َعددو يف إٔ       

ٜهٕٛ ايزعش ٚاٱرٖام قد فتها  ٘ أنثز َٔ أٜد١ قٓبًد١، ٚيهدٔ أ٫ تدز٣ َعدٞ      

 إٔ جضدٙ   ٜؾش إؽا ١ َباعز٠". قاٍ أَل: "يعً٘ قد خٓل". 

 دٛاب ٚايٓٛافدذ   قًت: "٫ تٛجدد أٜد١ آندار عٓدف عًد٢ عٓكد٘ أٚ حٛيد٘، ندِ إٔ ا٭        

َاًك١ نًٗا نُدا خًفٓاٖدا يف ايًًٝد١ املافد١ٝ... يكدد َدات ايزجدٌ َٝتد١ ) بٝعٝد١(          

 نُا متٛت أنثز نا٥ٓات ايطبٝع١... 
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يهٔ أَل   ٜكتٓدع.  ددا يد٘ َدٔ ايعاٝدش جددًا إٔ كدٛت أٟ إْضدإ يف ٖدذٙ          

ا٭ٜاّ َٝت١ عاد١ٜ، ٚنإ ٚافخًا إٔ اخلدادّ ايعادٛس ٜغدارن٘ رأٜد٘. ٚتزنتُٗدا      

بخثإ يف ايبٝت عٔ آنار ايكاتٌ املشعّٛ، ٚاؽٛات ايزؽاـ تطاردُٖا. ٚجًضت ٜ

يف َكعددد قبايدد١ ايعددِ فدد٪اد ٚقًددت يدد٘: "ايكاتددٌ خمتبدد٧ يف داخًددو.. يكددد خددزج َددٔ    

 داخًو ٚقتًو... يكد قتًو ابش.. قتًو حبو يتخفو املٗدد٠  اخلطز..." 

ٞ  أْين حملت يف عٝٓٝ٘ َٚٝ  إقزار َتٛا ٧!... ق ًت ي٘: "أعهز يو ٚخٌٝ إي

 حضٔ إْؾاتو يٞ َ٪خزًا!"  

*** 

  123كابىس 

 

َا ساٍ أَل ٚاخلادّ ٜددٚرإ َدذعٛرٜٔ يثدًا عدٔ ايكاتدٌ املشعدّٛ. تزنتُٗدا        

ٜفزغإ عخ١ٓ ايؾدد١َ ا٭ٚ   ابزند١ اجلضدد١ٜ.  ايٓضدب١ إيدٞ، نٓدت أٚاجد٘        

َغدده١ً عًُٝدد١ ؽددعب١: نٓددت صددا١ٓٝ يف  ٝددت ٚاحددد، َددع ن٬ندد١ رجدداٍ يف حايدد١  

ٝار، ٖٚا أْا اٯٕ َع رجًل ٚجث١.. ٚاملغه١ً، َغه١ً اجلث١... إْٓدا عداجشٕٚ   اْٗ

عدددٔ دفٓٗدددا، إ٫ إّا نٓدددا ْزٜدددد إٔ ٜكتًٓدددا ايكٓددداـ  ُٝٓدددا  دددٔ  فدددز قددددلًا يف    

ابدٜك١، فٓهٕٛ فع٬ً نُٔ حفدز قددلٙ  ٝددٙ... ٫ٚ أحدد ٜضدتطٝع ا٫قدذلاب َدٔ        

 ..  ٝتٓا يتٗزٜبٓا أٚ جلُع اجلث  َٔ ابٞ ع٢ً ا٭قٌ!.

إّٕ اجلثدد١ صددذلافكٓا... ٚصددتتعفٔ.. ٚصددٓٛاج٘ نارندد١ جدٜددد٠ تفددٛم نارندد١      

 اْكطان ايهٗز ا٤ َٚطز ايزؽاـ... ٚاجلٛن.. 

 عد حٛايٞ ايضاع١ جا٤ أَل ٚاْٗار يف املكعدد ا،داٚر يدٞ.. ٚ ددأ ٜٓدٛط: آٙ ٜدا       

 أ ٞ.  

ا قًت: "إْ٘   ٜعد أ اى، إْ٘ اٯٕ جث١. ٚعًٝٓدا إٔ ْفعدٌ عد٦ًٝا ندٞ ٫ يٓكٓد     

را٥ختٗا حل تتعفٔ. جيش إٔ ْفهز يف )خشْٗا( مبهإ َٓاصش قبٌ إٔ تتؾدًش  

 ْٗا٥ًٝا ٜٚؾرل حتزٜهٗا ؽعبًا..". 

 ددا يدٞ َؾدعٛقًا، نددإ ٚافدخًا أْد٘ َددا ساٍ ٜدز٣ يف اجلضدد ا٭سرم اشلاَددد        

أَآَا رج٬ً يب٘ ٖدٛ أ دٛٙ.   ًٜخدظ  عدد أٟ َد سم ٜعٓٝد٘ ٚجدٛد جثد١ يف )دزٚف          

  ٜعددد أنثددز َددٔ جثدد١!... قددزرت إٔ أؽددُت ٚإٔ أتددزى     نظزٚفٓددا، ٚإٔ ٚايدددٙ  
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ايضدداعات املكبًدد١ تٛفددك يدد٘ َددا أعٓٝدد٘... ٚقًددت يدد٘ إْددين صدد تفكد  ددٝت يف ايطددا ل   

ايثاي ... ٚص تزن٘ يًشَٔ ايؾاَت ّٟ ايفؾاح١ اي٬َتٓا١ٖٝ... يفُٗ٘ ايفزم  دل  

 أب حٞ.. ٚجث١ ٫ أحد.

*** 

 124كابىس 

 

ح١ حدزب. ندٌ ْافدذ٠ تٓطدل  د ْين يف      نإ جدار يف  دٝت ٜكدٍٛ إْد٘ يف صدا    

َٓتؾدددف ايطزٜدددل متاَدددًا  دددل املتكددداتًل، ٚإٔ ْؾدددٝل َدددٔ ايزؽددداـ ايطدددا٥ػ    

 ٚايؾٛارٜا املٓخزف١ ق٬ًًٝ عٔ اشلدف ٜهاد ٜٛاسٟ ْؾٝش اشلدف ْفض٘... 

تٛقفددت قًدد٬ًٝ أَدداّ غزفدد١ ْددَٛٞ ايددت أنددٌ ايؾددارٚ  ْؾددفٗا... ناْددت رٜددك  

بًا.. ٚحددٙ رف ايبدّٛ ٚجددارٙ )دٌ صداملًا...      ايعاؽف١ قد أ احت  هٌ َا فٝٗا تكزٜ

 ٚ دا يٞ ا٭َز َذ٬ًٖ... 

فايبّٛ  ا٥ز  دز٤ٟ يهٓد٘ صد٤ٞ ايضدُع١... رمبدا يدذيو أحبد٘، ندإع٬ٕ عدٔ          

رفقٞ يًٓظز٠ ايتكًٝد١ٜ املتٛارن١  ايٓضب١ يًبغدز ٚيًخٝٛاْدات عًد٢ ايضدٛا٤.. ٚرمبدا      

ايبغز  ٛاٍ عؾٛر... نٓت أحب٘ يذات٘.. يعٝٓٝ٘ ايغاصعتل احملزَٚتل َٔ حٓإ 

٫ أدرٟ.. نٌ َا أدرٜ٘ ٖدٛ إٔ أر عدل  َٛد١ ناْدت تغدارنين غزفد١ ْدَٛٞ.  دّٛ         

َٔ رخاّ،  ّٛ َٔ خغش، َٔ حدٜد، َٔ سلع، َٔ ايؾٝين، َدٔ ايهزٜضدتاٍ.   

َددٔ ايكطٝفدد١ احملغدد٠ٛ  ددايكطٔ ٚايددتنب. َددٔ أنددٛاس ا٭رس. َددٔ ابفددز  ايٓددار عًدد٢   

ٚحُٝٓددا أغًددل  دداب غددزفت ٚأْدداّ، اخلغددش.  ددّٛ َددٔ مجٝددع ا٭حادداّ ٚا٭عددهاٍ 

تضتٝكظ ٖٞ ٚتتاٍٛ يف ايازف١ نِ تطدرل عددل ايٓافدذ٠ إ  ابدٜكد١ يتتدا ع حٝاتٗدا       

اي١ًًٝٝ نِ تعٛد إ  أَانٓٗدا قبدٌ إٔ أصدتٝكظ.... ندإ ندٌ َدٔ ٜعدزفين ٜتغدا٤ّ         

 َٓٗا، أَا أْا فًِ أنٔ أتغا٤ّ َٓٗا ٫ٚ أتفا٤ٍ  ٗا.. نٓت  بضا ١: أحبٗا. 

ُا أْا أحدم َذٖٛي١ يف دَار غزفت، ٫ٚ أجد فٝٗا صداملًا غدرل   أَا اٯٕ، ٚفٝ

جدددار ايبددّٛ ٚايددزف اخلدداـ  دد٘ تٓتددا ين رعغدد١ غاَقدد١.. جدددار ايبددّٛ ٚحدددٙ قددد    

 كددٞ... ٖددٌ اصددتطان ايبددّٛ محاٜتدد٘؟ ٖددٌ َددٔ املفددزٚا إٔ ْتفددا٤ٍ  ددايبّٛ  ددد٫ً َددٔ  

ٞ   ايتغا٩ّ َٓ٘؟ ٚيهٔ، ٫.. نُا   أقدع فُٝدا َقد٢ يف فدا ايتغدا٩ّ  داي       بّٛ عًد

اٯٕ أٜقًا أ٫ أقع يف فا ايتفا٩ٍ  ٘... ٚن٬ُٖا َٛقف ٚاحد يف جدٖٛزٙ ٚخدا ٧   

 أٜقًا... 
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 املكا دٌ، أيدٝط َددٔ املُهدٔ ايكددٍٛ: إٕ ايؾدارٚ  دَدز ايازفدد١  ضدبش ٚجددٛد       

 ايبّٛ فٝٗا  د٫ً َٔ ايكٍٛ إٕ ٖذا اجلدار قد جنا ٭ٕ ايبّٛ ٜكطٓ٘؟ 

*** 

 125كابىس 

 

ايتفكدٜددد١ يف أ ددد٬ٍ  ٝتٓدددا... ٫ أصدددتطٝع ا٫ْفعددداٍ  أتدددا ع جدددٛيت ايؾدددباح١ٝ 

نددثرلًا  دد ٟ عدد٤ٞ، ندد ٕ اجلددٛن ٜبًّددد حٛاصددٞ ايعادٜدد١ ٜٚطًددل  اقددات حٛاصددٞ    

ايض ددزٜ ١ ٚنٛا ٝضددٞ املذًٖدد١... يف غزفدد١ ا٫صددتكباٍ دَددار ٫  دد ظ  دد٘... َكاعددد         

ممشق١ ) ايزؽاـ أّ  ايضهانل!( ٫ أدرٟ نٝف... ّيو نًّ٘ ٫ ُٜٗين حكاًّ. 

ِٜٗ ٖٛ َهتدبت ايدت اصدتطاعت ٚحددٖا إقٓداعٞ  دايهف عدٔ ايتغدزد          نٌ َا

٭ٕ املهتب١ ٫ تضتطٝع إٔ حتٝا ع٢ً أجٓخ١ ايطا٥زات ٚؽدا٫ت ايذلاْشٜدت نُدا    

 إٔ ايعغش ٫ ُٜٓٛ ع٢ً اباز املتدحزج  اصتُزار... 

٫ أخاف ع٢ً  ٝت َٔ ايضزق١.. ٫ ع٤ٞ مثًٝٓا فٝ٘ غدرل ندتل، ٚفددل٠ َدٔ     

ٜٛصف إيٞ ّات ّٜٛ ٚايضارقٕٛ عاد٠ يتكدزٕٚ ايهتدش ٭ْٗدا َدٔ      ايزخاّ أٖداٖا

فؾدد١ًٝ َددا نكددٌ محًدد٘ ٚرخددؿ مثٓدد٘! )اصددزقٛا ايهتددش أٜٗددا ابُكدد٢ فكددد ٜدد تٞ   

ايشَددإ غددرل ايددزد٤ٟ ٜٚؾددرل ايهتدداب أغًدد٢ َددٔ ايددذٖش... ٚإّا   تؾدددقْٛٞ ٫     

تقددزَٛا ايٓددار فٝٗددا عًدد٢ ا٭قددٌ( إّا دخددٌ  ددٝت صددارم َددا صٝاقددش ٫فتكددارٙ إ   

ايفقٝات ايث١ُٓٝ ٚايضااد ايٓادر ٚايفزا٤ )أْا فتا٠ ا٭ٚتٛصدتٛب. أقطدٔ خُٝد١ َدٔ     

ٚرم، ٫ أًَو َٔ ايثٝاب أنثز مما متًو راع١ٝ!( ٚيهٔ أرجٛ أ٫ ٜدفع٘ غقدب٘  

ٖددذا إ  حددد إفددزاّ ايٓددار يف املهددإ.. ٚيف َهتددبت اشلا٥ًدد١ ايددت تاطددٞ صددت١       

ذلاح١ احملددار ل ايؾددباح١ٝ  جدددرإ   نًُددٗا.. تت٬حددل ا٫ْفاددارات.. اْتٗددت اصدد   

 ٚمحٞ ٚ ٝط املعزن١... 

أْضدخش إ  ايددًٖٝش ايددذٟ اخذلتد٘ ًَادد  يدٞ َدٔ )اياددارات(.. ٖٓدا، صدد َٛت       

 ع٢ً ا٭قٌ َطُٛر٠  هتل! 

 

***  
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ايظ٬ّ داَط، ٫ نٗز ا٤، ايدًٖٝش ٜدشداد فدٝكًا، عد٤ٞ َدا ٜكدزا  دزف       

     ٞ ؟ تدزاٙ )دٓ ين َٝتد١؟ أصدكط يف  ٦دز      ٜدٟ. أقفش َزتاعد١. تدزاٙ جدزّ، تزاٖدا أٖٚداَ

 َعت١ُ... 

أر٣ صت١ ٚعغزٜٔ ع ؾًا يف عارن اياشاٍ  دبرلٚت، ٖز دٛا َدٔ ايكؾدف إ      

ًَادد  َددع أ فدداشلِ. ٫ ْددٛر يف املًادد ، جًضددٛا أرفددًا ٜزتعدددٕٚ.  عددد فددذل٠ قؾددرل٠    

ٖامجتِٗ اجلدزّإ ٚرندشت ققدُاتٗا عًد٢ بدِ ا٭ فداٍ ايّطدزٟ.. جزحدٛا..           

  ضبش ايكؾف...  ٜضتطٝعٛا اخلزٚج

 أقفش َٔ ايدًٖٝش املعتِ ٖار ١... 

 جزط ٜدٟ ٜٓشف ق٬ًًٝ... 

إّٕ   أنٔ ٚا١ُٖ. يكد  اعزت اجلزّإ  ايتٗاّ جثت حت٢ قبدٌ إٔ أَدٛت.   

إْٗا ابزب ا٭١ًٖٝ، ايكٟٛ ٜ نٌ ايقعٝف حل تضٓك ي٘ ايفزؽد١. إْٗدا ايثدٛر٠،    

يقدخاٜا ايدذٜٔ ٚجددت ٖدٞ     َٚ صاتٗا ايتعكٝد... َ صاتٗا صكٛس عدد نبرل َدٔ ا 

أؽددد٬ً ٱْكددداِّٖ! َ صددداتٗا اصدددتا٬ٍ ايهدددثرلٜٔ ابكدددرل ٭غزافدددٗا ايٓبًٝددد١!...    

َ صدداتٗا اْدصدداظ ايكتًدد١  ددل ؽددفٛف املكدداتًل ايغددزفا٤. َ صدداتٗا َددع ايددذٜٔ          

كارصددٕٛ اٱرٖدداب حتددت غطددا٤ ايثددٛر٠ ٚكارصددٕٛ ايكتددٌ ٚايضددزق١ ٚاٱٜددذا٤ حتددت 

 ٜافطتٗا. 

*** 
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 اـ. رؽاـ رؽ

ايددتفهرل َضددتخٌٝ، ايدددَال   خيًددل يٝضددتعٌُ  ُٝٓددا َضدداَرل ايزؽدداـ       

 تدرسٙ. 

 أْا حٝٛإ َذعٛر.. 

 أعٟٛ... 

 ٫ أفهز... 

 أعٟٛ... 

 ٫ أفهز... 

 أعٟٛ.. 

 أعٟٛ... 

***  

 

  128كابىس 

 أعٟٛ... 

............ 

............. 

 ... ٚأعٟٛ.. 

***  
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ثكٛب تدشداد اتضداعًا يف جضددٙ، ٚدَد٘ َدا ٜدشاٍ ٜٓدشف َٓدذ         ٜ تٝين ٜٛصف ٚاي

أعٗز ٚملا جيف  عد. دًَٚا ٜ تٝين َدع اقدذلاب املدٛت ٚتؾداعد ا٫ْفادارات.. أعدعز       

 ددد ْين ٖغ ددد١ ٚؽدددارل٠ ندَعددد١. ٚنُدددا يف ندددٌ َدددز٠، أحتض ضددد٘ ٚأفدددُ٘ إ      

 ؽدرٟ، ٚيذلم أؽا عٞ جضدٙ ا٭نرلٟ.. نِ ٜت٬ع٢ َٔ جدٜد... 

ياقش. أحتض ط جضدٟ. إْ٘ يدٝط أنرلٜدًا.. اجلدزط يف ٜددٟ     ٖذٙ املز٠ أععز  ا

ايددذٟ ٜؾددز   ددا٭ ، ٜؾددز  يف ايٛقددت ّاتدد٘  ابٝددا٠، أْددا أتدد  ، إّٕ أْددا أحٝددا.    

ٚيهٔ ا٭  ئ ٜهٕٛ ع١َ٬ ابٝا٠ ايٛحٝد٠ املتبكٝد١ يف جضددٟ.. ٜٛصدف َدات.     

 جيش إٔ أعدٞ ّيدو حكدًا. يكدد َقد٢ ٚيدٔ ٜعدٛد أ ددًا. إْدين أعداٜػ جثد١ ّندزاٙ،            

 متاًَا نُا ٜؾز أَل ع٢ً َعاٜغ١ جث١ أ ٝ٘... 

أرن  يثًا عٔ املضاٌ ايؾدارل ايدذٟ صدبل إٔ أٖدداْٞ إٜداٙ َدع َٛصدٝكاٙ        

ايت عغٓا عًد٢ أْااَٗدا أحًد٢ أٜآَدا.. ايبطارٜد١ َدا سايدت تعُدٌ.. أدٜدز َٛصدٝكاٙ..           

أرفددع ؽددٛت املضدداٌ حتدد٢ أقؾدداٙ، ٚأْؾددت إ  َٛصددٝك٢ ّنزٜاتٓددا ممشٚجدد١        

يٛاقع نُا ٖٛ، فٛم عزٜط املافٞ، يٝد  كخدٛ ايتضداٌٝ      ؽٛات رؽاـ ا

اجلدٜد َا حتت٘ َٔ قدِٜ... ع٦ًٝا فغ٦ًٝا خيفت ؽدٛت َٛصدٝكاٙ ٚخيدف تضدارعٗا     

 ُٝٓددا ايبطارٜددات تفددزل.. ٜٚعًددٛ عًٝٗددا ؽددٛت ايزؽدداـ ٚايكٓا ددٌ، ؽددٛت )اٯٕ(..  

خيفت ؽٛت َٛصٝكاْا  اصتُزار ٜٚبط٧ تضدارع٘ ٜٚؾدرل ن٦ٝبدًا ٜٚتبدد ٍ إٜكاعد٘      

بٞ إ  ؽٛت أجٛف أخٔ.. ٜت٬عد٢... ٜت٬عد٢.. ٜؾدُت متاَدًا.. ٚأعدعز  زاحد١       ا

 أفع٢ خًعت جًدٖا ايكدِٜ!. 

 

***  
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 متاًَا نُا يف ايهٛا ٝط ... 

ايزٜك املبت١ً مبطز َضُّٛ تؾدفز. تددخٌ إيٝٓدا عددل ايٓٛافدذ َفتٛحد١ ايشجداج        

دخٌ ايددددلد ايغدددتا٥ٞ  َٛؽدددد٠ ا٭خغددداب، يٝددد  ٜبكددد٢ ايقددد٤ٛ يف اخلدددارج ٜٚددد    

 ايغزظ، متاًَا نُا يف ايهٛا ٝط. 

ايز٩ٜدد١ َٓعدَدد١ متاَددًا.. ٫ٚ أدرٟ نٝددف ٜبؾددز ايزؽدداـ در دد٘ إ  اشلدددف..  

ٚنٝف تز٣ ايكٓا ٌ  زٜكٗا إ  ر٩ٚظ فخاٜاٖا.. ٚاجلخِٝ قارظ ايددلد َدزٚن،   

 ٚنٛا ٝض٘ أح٬ّ جِٗٓ ايداف١٦! 

 متاًَا نُا يف أف٬ّ ايزعش املبايل  ٗا.. 

ادّ ٚأَل ٚأْا  دم  اجلثد١ ايدت تؾدًّبت متاَدًا ٚ ددأت ٬َفٗدا تتدٛرّ        اخل

ٚتتبد ٍ ق٬ًًٝ.. ايفو اْفزج ق٬ًًٝ ٚارتضِ عًد٢ ايغدفتل املدشرقتل املٓفدزجتل عدٔ      

أصددٓإ اؽددطٓاع١ٝ َددا ٜغددب٘ ا٫ تضددا١َ ايضدداخز٠ جدددًا، إْدد٘ املْٛددايٝشا! َْٛددايٝشا     

  .؟ ..75ابزب ا٭١ًٖٝ! َْٛايٝشا  رلٚت 

اْفازت أفخو. اْفاز اخلادّ ٜقخو، أَل أٜقًا، ؽُتٓا فا ٠ ٚ  ٜبل 

 َٔ ايقخو غرل عٗكات حتٛيت إ   ها٤ يف حًل أَل. 

ٚايًٌٝ ٜٗبط صزٜعًا، يعٌ ايضاع١   تتااٚس ايزا عد١  عدد ايظٗدز، ٚيهدٔ يف     

َثٌ ٖذا املضا٤ ايغتا٥ٞ املزٚن، حتتاش ايغُط صدزٜعًا ٭ْٗدا  بضدا ١   تظٗدز     

.. أجٌ! ايضاع١ تكارب ايزا عد١ ٚايدزٜك ايبدارد٠ َضد١َُٛ املطدز حتُدٌ َعٗدا        إ ٬قًا

 ايذرات ايزَاد١ٜ ملضا٤ قامت جدًا... 

ايٝددّٛ ا٭حددد أٚ ايضددبت، ٫ أدرٟ  ايقددبط، أدرت سر ايزادٜددٛ عًدد٢ أَددٌ إٔ     

 أزلع ايتارٜا، فضُعت ؽٛتًا ٜاين: 

 راط يًٓضدددددددددددددددددِٝ ٚاعدددددددددددددددددته٢

  
 ٚجدددددددددددزحط خددددددددددددٚدٙ ٚ هددددددددددد٢ 

   

، أجددٌ، ايٝددّٛ ايضددبت أٚ ا٭حددد، َددٔ املفددزٚا إٔ فهددز      ف صددهت٘ فددٛراً 

ايٓاظ يف َثٌ ٖذا ايٛقت مبغانٌ  ضٝط١ ٚأيٝف١، َٓٗا َث٬ً أٜٔ ٜكقٕٛ عطًد١  

ْٗا١ٜ ا٭صبٛن. ٌٖٚ ٜعدٕٚ صٓدٜٚغات جب١ٓ َع ايفادٌ أّ َدع ايبٓددٚر٠؟ أَدا أْدا،      
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ف فهز َضا٤ ايضبت أٚ ا٭حدد مبغده١ً َدٔ ْدٛن آخدز، ٖٚدٞ: َداّا أفعدٌ جبثد١          

َٚداّا أفعدٌ  عطغدٞ ٚاملدا٤ َكطدٛن ٚجبدٛعٞ ٚا٭ندٌ         .ملٝدت املهَٛد١ أَداَٞ؟ ..   ا

 ٜٓفد.  

يف ايددب٬د ايددت جيددٛن أًٖددٗا، تؾددرل عطًدد١ ْٗاٜدد١ ا٭صددبٛن جمددشر٠، عًددِٝٗ       

ققا٩ٖا يف دفٔ املٛت٢.. نٝف   ًٜخدظ رانبدٛ ايٝ دٛت يف فٓددم صدإ جدٛرج       

ٝكدد١ ايبضددٝط١، ٚخٝدداّ ٚاملتشجلددٕٛ عًدد٢ اجلًٝددد يف فٓددادم ا٭رس ٚفارٜددا ٖددذٙ ابك 

اجلٝددان َٓتغددز٠ عًدد٢  ددٍٛ  زقدداتِٗ إ  أَددانٔ شلددِٖٛ َٚٓتاعدداتِٗ؟ نٝددف        

 ناْٛا ٜزٕٚ ٫ٚ ٜبؾزٕٚ؟ 

 نإ أَل أٍٚ َٔ تهًِ، قاٍ: "صٓخًُ٘ إ  فزاع٘" 

 قًت: صتفٛط را٥خت٘ ٚمتتد إ  غزفت ٚغزفتو امل٬ؽكتل يازفت٘. 

 أحل : "صٓخًُ٘ إ  فزاع٘ حضش ا٭ؽٍٛ". 

ٙ إ  فزاعددد٘. َدددددْاٙ. ندددإ أنكدددٌ ممدددا ٜدددٛحٞ  ددد٘ جضددددٙ املدددتكًؿ  محًٓدددا

ايٓخٝددٌ، صددخبت ايٛصدداد٠ ٭فددع عًٝٗددا رأصدد٘.. ٚجدددت أر عدد١ أرغفدد١ َددٔ اخلبددش     

أخفاٖا ٖٓاى. ٚجدت أٜقًا حتت ايٛصاد٠ ا٭خز٣ تفاحتل ٚنٝضًا َٔ ابُدؿ  

املغددٞ )ققددا١َ(. نٓددت أنثددز جٛعددًا َددٔ إٔ ٜدٖغددين ّيددو أٚ ٜاقددبين ٚ دددأت  

رغٝفًا َٔ اخلبش حت٢ قبٌ إٔ أفهدز  اضدٌ ٜددٟ...  عدد ايكقدُات ا٭ٚ ،      أيتِٗ 

 ععزت مبشٜد َٔ اجلٛن  د٫ً َٔ إٔ أععز  ايغبع! 

ن ٕ ا٭نٌ َدٓخين  اقد١ ٭حتضدط َدد٣ جدٛعٞ!... رَكدين أَدل  اقدش.         

نٝف آنٌ يف حقز٠ جث١ ٚايددٙ؟ تا عدت أنًدٞ ند ٟ ٥ّدش ًٜدتِٗ أرْبدًا  هدٌ         

َددا ٜكذلفدد٘ ٖددٛ يددد٣  عدد  ايفؾددا٥ٌ ابٝٛاْٝدد١ غددرل    ددزا٠٤ ٚدٕٚ إٔ ٜعددٞ إٔ اصددِ  

 اجلا٥ع١ ايكا ١ٓ ع٢ً ٚج٘ ا٭را: ٚحغ١ٝ. 

 تٓاٍٚ أَل  دٚرٙ رغٝفًا.. ٚققُ٘.. 

 

***  
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متددددت ٭ْدداّ،   أنددٔ أعددعز  ايٓعدداظ، يهددٔ عًٝٓددا إٔ ْٓدداّ َددع غددزٚب     

 ٝفد١ َٓدذ اْكطدان    ايغُط تٛفرلًا يغُٛعٓا ايك١ًًٝ ٖٚز دًا َدٔ ايظًُد١ املٛحغد١ امل    

 ايهٗز ا٤، حاؽزتين أؽٛات خمًٛقات دنإ ابٝٛاْات ا٭يٝف١. 

فهددزت قًدد٬ًٝ  دد خٞ، تددز٣ َدداّا ٜفعددٌ يف ايضددأ؟ يضددت خا٥فدد١ عًٝدد٘ َددٔ    

ؽددخب١ ا،ددزَل، فضدداْٛٓا ٫ تقددِ صددد٣ٛ ا،ددزَل ايؾدداار. أَددا ا،زَدددٕٛ        

 ايهبار، فرلتعٕٛ يف أقفاـ ابز١ٜ اي١ُٖٝٛ ٚع٢ً نزاصٞ ابهِ. 

عادت أؽٛات خمًٛقدات دندإ ابٝٛاْدات ا٭يٝفد١ حتاؽدزْٞ... تد تٝين َدع        

ٞح أْدين أعدِ فٝٗدا را٥خد١ جثد١ ايعدِ فد٪اد ٖٚدٞ              سعٝل ايزٜك ايكارصد١ ايدت خٝدٌ إيد

تتعفٔ.. ٚيهٔ ٫... يف َثٌ ٖذا ايطكط ايبدارد، ٫ كهدٔ جلثتد٘ إٔ تهدٕٛ قدد      

ُٝدد١ ملباعددز٠ حٝاتٗددا    اعددزت يُزاتٗددا، ٚمل٬ٜددل امل ًٛقددات اي٬َز٥ٝدد١ اجلزانٝ    

ٚتهانزٖا فٛم َٛت٘... َٚع ايدلد ٜعاٚدْٞ ابط  اجلٛن املزٜدز، ٚ دا٭  يف ٜددٟ    

حٝ  عق١ ايف ر، ٚآنار أ)افز نًش ايؾٝد اجلا٥ع، ايزعدٝل نخؾدإ عز دٞ    

 أؽٌٝ... 

حت٢ جزط أّْٞ عب٘ املٓدٌَ خيش ْدٞ نداٱ ز.. )٫ أدرٟ ملداّا تغدتد ا٭ٚجدان      

  .ا ف.. نٌ ع٤ٞ يف ٖذا ايًٌٝ ايؾكٝعٞ ًٜتٗش( ..يف ايًٌٝ ٚتًتٗش. نايعٛ

أجٌ!! جزط أّْٞ خيشْٞ نداٱ ز.. ٜدذنزْٞ جبدزاط آ٫ف املُدد دٜٔ جزحد٢      

عًدد٢ أرؽددف١ ٖددذا ايددٛ ٔ ابددشٜٔ، أٚ احملظددٛ)ل َددِٓٗ ايددذٜٔ فددُِٗ صددزٜز يف 

َضتغف٢... آ٫ف ايذٜٔ ٜٓشفٕٛ يف ٖدذٙ ايًخظد١ يف ا٭سقد١ املعتُد١ ٚايدزٜك يدذلم       

 يضهانل.... جزٚحِٗ نا

تزاْدددٞ نٓدددت أحًدددِ، أّ أْدددين ّٖبدددت حكدددًا أتًؾدددؿ عًددد٢ خمًٛقدددات  دددا٥ع  

 ابٝٛاْات ا٭يٝف١؟ ٚيهٔ َا ايفزم  ل ابًِ ٚايٛاقع؟ املِٗ ابكٝك١ ٚاملعزف١... 

 ٚأْا أعزف جٝدًا أْين عاٖدتِٗ... 

عاٖدت ايه٬ب اجلا٥عد١ تتغداجز... تعدٟٛ.. يافٗدا  كٝد١ نا٥ٓدات امل دشٕ        

أقفاؽٗا، ٚٚحدٖا زلهد١ ندبرل٠ تتدا ع ايتٗداّ زلهد١ أؽداز َٓٗدا        ٚتٓشٟٚ يف 
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يف قان حٛا املدا٤ َطبدل ايؾدُت... تتدا ع ايهد٬ب اجلا٥عد١ ؽدزاعٗا.. إّا  داٍ         

ٓح١ ابٝدا٠... ايهًددش ايددذٟ       ؽدٝاَٗا ف٬ ددد َدٔ إٔ ٜفددذلظ  عقدٗا  عقددًا... إْٗدا صٴدد

ٜتٛقف ع٢ً َدد٣   جيزط أ٫ًٚ ٖٛ ايذٟ صٝ٪نٌ أ٫ًٚ، حٝ ًا أٚ  عد إٔ كٛت... ّيو

 اجلٛن... 

ايكتاٍ ايغزظ ٜدَز ايٛاج١ٗ ايضٝاح١ٝ يًدنإ متاَدًا. ا٭رْدش املتعدش ٜفدتك     

عٝٓٝدد٘ ابُددزاٜٚٔ  ددذعز. ايكددط ايضددٝاَٞ كدد٤ٛ جبٓددٕٛ ٜٚددٓفا يف اشلددٛا٤ ْف ددات     

ابدزب أفعٛاْٝد١ ايفخددٝك... ايببادا٤ جدل يف قفؾدد٘، ٚ  ٜعدد ٜتخددا  ايفزْضدد١ٝ       

ندإ ٜفعدٌ أجددادٙ يف اياا دات ٚايهد٬ب يف ندزٍّ        املآاج،  ٌ ؽار ٜشعل نُا

ٚفزٍّ... ٚايابار، ٚايزا٥خ١ ايهز١ٜٗ تٓتغز، را٥خ١ ايفق٬ت ٚعزم اخلٛف ٚيعاب 

اجلددٛن ٚاياقددش... تتعددش ايهدد٬ب اخلُضدد١، ٚ ٗددد٤ٚ ٜٓتخددٞ نددٌ َٓٗددا رنٓددًا     

 قؾٝ ًا يف ايدنإ... 

عًد٢ جزحد٘    أحدٖا قد جزط، ٫  ٴدح أْ٘ قد جزط، فٗدٛ ٜٓدشف. يهٓد٘ ٜتضدذل    

 ًعل ايدّ صز ًا... إ٫ أْ٘ ٜعدزف إٔ صدز ٙ   ٜعدد صدز ًا، ٚحاصد١ ايغحدِ املذًٖد١ يدد٣         

 ايه٬ب نغفت جزح٘ ايٓاسف... 

إْٗددِ ٜغددُٕٛ را٥خدد١ ايدددّ... ٜعدداٚدِٖ ٖٝدداجِٗ.. تتاددد د املعزندد١، ٚايهًددش  

اجلددزٜك ٜتخاَددٌ عًدد٢ ْفضدد٘ ٜٚكاتددٌ. ٜعددزف إْدد٘ إّا   ٜكاتددٌ، فددذيو َعٓدداٙ إٔ       

ٜٚ٪نددٌ فددٛرًا... أَددا َددا داّ حٝددًا ٚقددادرًا عًدد٢ ايؾددزان، فضددٝظٌ يددتفظ  صددٝكتٌ 

 يّك٘ يف ايٓباط ٚايع ِّ ٚايتهانز أ ٍٛ َد٠ ممه١ٓ... 

تٓتٗٞ اجلٛي١ ايثا١ْٝ  إرٖام اجلُٝع، ٚجيزط نًدش آخدز... تزمتدٞ ايهد٬ب     

يتٓاّ، ٚتٓتٗش ايفزؽ١  ك١ٝ ابٝٛاْات ايت أرٖكٗدا ايكتداٍ، ٖٚدٞ ايدت عدارنت      

 ٖٝاجًا ٚقًكًا ٚرعبًا، ٚاَتؾت نٗارب املٛت املغع ١ َٓٗا ٚإيٝٗا ٚعدلٖا.... فٝ٘ 

 ٜٓإَٛ َِْٛٗ ايبا٥ط، نّٓٛ أٌٖ ابٞ مجٝعًا. 

 

***  
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ايدلد ايكارظ ٚأْا عار١ٜ يف غزف١ عار١ٜ َٔ ا٭ناا، أدٚر يف ايازف١ ٚأ هدٞ  

يٓافدذ٠ ٭فتخٗدا ٚأْدادٟ    ٚأتضا٤ٍ: أٜدٔ أخدٞ.. أٜدٔ أخدٞ؟ أٜدٔ عدادٟ؟ أقدذلب َدٔ ا        

أحددًا ملضداعدتٞ، ايٓٛافدذ جمدزد خطدٛس ًَْٛد١ َزصد١َٛ عًد٢ اجلددار. أرند            

 ٛ اخلشا١ْ ٭رتدٟ ع٦ًٝا ٜكٝين َٔ ايدلد، اخلشاْد١ خطدٛس ًَْٛد١ َزصد١َٛ عًد٢      

 اجلدار. 

أرندد   ددٛ ايبدداب ٭ٖددزب. ايبدداب خطددٛس ًَْٛدد١ َزصدد١َٛ عًدد٢ اجلدددار..    

 نذيو َكب  ايباب ٚايكفٌ. 

أؽز ، ٫ يزج ايهًُات َٔ حًكٞ ٚإمنا ٜؾدر عين ؽٛت عدبٝ٘  أؽز  ٚ

 مبٛا٤ قط ٜذ ك... 

 ايازف١ عًب١ َٔ اٱزلٓت، ٫ٚ َٓفذ، ٚصهانل ايدلد ٚاخلٛف يذلقين. 

 نٝف أغادر ٖذا ايكدل ايعاٝش.  .آٙ أٜٔ أخٞ؟ أتزاٙ ٫ ٜشاٍ يف ايضأ؟ ..

هضددز أرندد  َددٔ جدددار إ  آخددز، َٚددٔ َكددب  ْافددذ٠ إ  أخددز٣، فتت       

 أ)افزٟ ع٢ً اجلدار ا٭ؽِ، ٫ ْٛافذ، ٫  اب ٚأؽز : أٜٔ أخٞ. 

فادد ٠ ٜٓفددتك ايضددكف  ددٛ ا٭عًدد٢ نُددا يددٛ نددإ غطددا٤ يعًبدد١ فهُدد١         

 اٱغ٬م. 

تطٌ ع٢ً ا٭عًد٢ ٚجدٛٙ خلُضد١ رجداٍ ًَدتخل، ٚأبدظ  ًٗدع إٔ شلدِ ايٛجد٘          

 ًا نُط ّات٘ ٚأِْٗ ٜزتدٕٚ ايثٝاب ّاتٗا نُا يٛ ناْٛا رج٬ً ٚاحدًا ٜكف فا

 َزاٜا. 

ٜكذفين أحدِٖ  هٝط َٔ اخلٝػ، أصدكط حتتد٘. ٜتُدشم َٓغدكًا عدٔ جثد١       

  ارد٠.. أْٗ  َٔ حتتٗا ٚأقًش ٚجٗٗا ٚأر٣ جث١ أخٞ... 

ٚأؽز   ٬ًٜٛ  ٬ًٜٛ َثٌ ا دٔ آ٣ٚ أصدطٛرٟ يف يًٝد١ قُزٖدا أؽدفز... ٜٚكفدش       

 ؽددغ٘  ايزجاٍ إ  ايازف١ فٝطل  ٞ.... ٚأ هٞ... ٚأحتضط ايثكدش ايدداَٞ يف  

 ٚأ هٞ.. ٚأؽز : َٔ قتً٘؟ 
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ٞح  ٝدددٙ املكطٛعدد١ ايددت اصددتعاا عٓٗددا نطدداف    جيٝددش ايزجددٌ ٖٚددٛ ٜغددرل إيدد

 حدٜدٟ: أْت ايت قتًت٘... 

 أنز ر: َٔ قتً٘؟ 

نز ر: أِْت أيضت أخت٘ ا٭ندل صًٓا َٓ٘؟ أيٝضت ٚايددتهُا َٝتد١؟ إّٕ أْدت    

 ايت قتًت٘. 

 َٔ قتً٘؟ دد 

  ُٝٓا نإ خارجًا َٔ ايضأ. يكد أؽٝش  زؽاؽ١  ا٥غ١ دد 

 َٔ قتً٘؟ دد 

نٓددا ْطًددش ايزؽدداـ حدددادًا عًدد٢ َددٛت أحددد أؽدددقا٥ٓا حُٝٓددا أؽددٝش     دددد 

  زؽاؽ١ قتًت٘ ٚأْت املض٪ٚي١ عٔ إسعاجٓا مبؾزع٘... ٚعٔ ايزؽاؽ١ املٗدٚر٠.. 

ٚفادد ٠ ٖاددِ ايزجدداٍ ٚقٝ دددْٚٞ يبددٌ تفددٛط َٓدد٘ را٥خدد١ دّ جدداف ٚأخزجددٛا     

 صٛ ًا ٚ دأٚا جبًدٟ... 

قز رْدا فانُتدو  تُٗد١ حتدزٜ  عدكٝكو عًد٢ ارتهداب جزكد١ "املغدٞ          د د

ٛ ٍ املغدا٠ ايعدشٍ  دد٫ً      أعشٍ" ع٢ً رؽٝف ايغارن نُا يٛ إٔ ا٭رؽف١ خًكت يتاد

َٔ  كا٥ِٗ يف امل٬ج٧ ٚداخٌ ايبٝٛت، ٚإفزال ايغدٛارن يٓدا  دٔ املضدًخل ٚتكدز ر      

 ايثُل.  إعداَو  ت١ُٗ ايتضب ش مبٛت عكٝكو ٚ إسعاجٓا ٖٚدر ٚقتٓا

يدد٫ٛ يضددعات ايضِّددٝاس املٛجعدد١، يبدددا ا٭َددز عددبًٝٗا  ٓهتدد١ عًُٝدد١... يهددِٓٗ   

أحا ٛا عٓكٞ  ايضدٛس، ٚعًكدْٛٞ إ  خطداف دّقدٛٙ  اجلددار، ٚتزندْٛٞ أَدٛت        

عٓكًا.. ٚحل غادرٚا املهإ، ندإ ايددّ ٜٓدشف َدٔ جضددٟ ٜٚبًّدٌ اببدٌ ايدذٟ         

 قٝحدْٚٞ  ٘... ٚنٓت أختٓل... 

 دد خٞ: أٜٗددا ا٭محددل.. ملدداّا ٖز ددت َددٔ ايضددأ حٝدد         ٚحاٚيددت إٔ أؽددز   

)ا،زَددٕٛ( ايؾدداار ٚخزجددت إ  ايغددارن حٝدد  ٜٓدددظ ا،زَددٕٛ ايهبددار  ددل      

 ؽفٛف ايثٛار ابكٝكٝل؟ 

ٛحٕ، ٚعددل          ٚيهٔ ؽٛتٞ نإ جمدزد َدٛا٤.. ٚايازفد١ عًبد١ َدٔ اٱزلٓدت املًد

 غطا٥ٗا املهغٛف عاٖدت ايضُا٤، ٚناْت حازًا غزاْٝتًٝا عاصعًا. 

*** 
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٫ كهٔ ٭حد إٔ ٜٓاّ حل ٜٓفاز ٖذا ايٓٛن َٔ ايكذا٥ف، حت٢ ٚيٛ ندإ  

 قد قطع املاْػ صباح١ ج١٦ٝ ّٖٚا ًا يف ايّٝٛ ايضا ل!... 

 تكًّؾت يف فزاعٞ، ن ٕ جضدٟ ياٍٚ إٔ خيتب٧ داخٌ جًدٟ... 

   أْٗ . 

، أَعٓدت يف  ؽٛت أَدل املدذعٛر ٜٓدادٜين أَداّ ايبداب. تظداٖزت  دايّٓٛ، أحل       

باًٖدد٘. ؽددار ٜٓتخددش  ؾددٛت خافددت أعددفكت عًٝدد٘ ٚعًدد٢ ْفضددٞ، صدد يت٘ َدداّا      

ٜزٜد، قاٍ: أرجٛ إٔ تضاعدٜين يف تبدٌٜ َٛفع ايٛايد.. صد ْاّ يف َهاْد٘ ٜٚٓداّ    

 ٖٛ َهاْٞ، فازفت٘ أنثز ايازف أَاًْا.. ٖٚذٙ ايؾٛارٜا. 

ف ؽزخت  ٘: أ  أقٌ يو ّيو َٓذ ايبداٜد١؟ ٚيهٓدو أؽدزرت عًد٢ ايتؾدز     

 "حضش ا٭ؽٍٛ"!... 

  جيش ْٗقت، نإ قد أٜكظ اخلادّ، اجلثد١ اسدادت نكد٬ً. ٬َفٗدا يف    

ف٤ٛ ايغُع١ اخلافدت تبددٚ  ؾدخ١ جٝدد٠، َٚزحد١ ا٫ تضدا١َ، ند ٕ ايعدِ فد٪اد          

 ٜتض٢ًّ يًُٓا ي٘ َٔ فزاؼ إ  آخز ٜٚضتُتع نثرلًا  ٗذٙ ايًعب١... 

امت ايضدٛاد يث٬ند١ أعدباط    )ًّٓا ع٢ً اجلدار أخافين، فكدد ارتضدِ فد ًُا ٚقد    

يًُٕٛ را عًا...  دا يٞ  طزٜكد١ َدا )د٬ً  غدرل إْضداْٞ، ن ْد٘ اْعهداظ يفؾد١ًٝ         

 غرل  غز١ٜ: يكزٚد أٚ ن٬ب أٚ غ٬ٕٝ ابهاٜا اخلارج١ يف ايًٌٝ يٓكٌ اجلث . 

 اْتٗت امل١ُٗ، عاد نٌ َٓ ا إ  َْٛ٘ ايبا٥ط، دٚمنا حٛار. 

 

***  

  



238 

 

  134كابىس 

 

 ٜكظين أَل دٚمنا اْفاار. ٖذٙ املز٠، أ

  .آٙ، أَا شلذا ايًٌٝ َٔ آخز؟ ..

 ايزٜك َا تشاٍ تٓفا إعؾارًا َٔ ايدلد ٚسخات ايزؽاـ... 

  .َاّا ٖٓايو ٜا أَل؟ ..

 قاٍ: جيش ْكٌ ايٛايد. 

 تكؾد جثت٘؟ دد 

 باٌٖ إعارتٞ، نز ر: جيش ْكٌ ايٛايد. 

 ملاّا؟ دد 

 را٥خت٘. دد 

   تفك  عد. دد 

ح١، أْددا خددا٥ف جدددًا، نًُددا أغُقددت عددٝين ْدداداْٞ ٚ ًددش َددين        ؾددزادددد 

 َزافكت٘.. غزفت٘ جماٚر٠ جدًا يازفت، دعٝٓا ْٓكً٘ إ  غزف١ ايؾايٕٛ. 

بُعٓا حٍٛ اجلثد١، اخلدادّ ٚأَدل ٚأْدا، يف عدٝين اخلدادّ ْظدز٠ َضتضد١ًُ         

ِ٘ َددٔ ْاحٝدد١ ايددزأظ      َٝتدد١. يف عددٝين ايعددِ فدد٪اد ْظددز٠ حدداد٠ جدددًا، تكدددَت ٭محدد

ت يدد٘ عٝٓٝدد٘.. قدداّٚ اجلفٓددإ  ؾدد٬ ١ غددرل َتٛقعدد١ ٚ)ًددت ايعٝٓددإ حتددد قإ.  ٚأغًكدد

ا٫ تضا١َ اسدادت ْقار٠ ٚايٛج٘ عاف١ٝ )أّ تٛر ًَا(؟ ا٫ تضا١َ ْفضدٗا عًد٢ ٚجٗد٘.    

 ٫ رٜش يف إٔ ايعِ ف٪اد َضتُتع نثرلًا  ًعب١ ْكً٘ َٔ فزاؼ إ  آخز... 

ٞح إٔ شلانٓا َٔ جدٜد أملك )ًٓا ع٢ً اجلدار، ف ًُا ٚغرل إْضاْ ٞ، ٚخيٌٝ إي

ٜتؾدداعد َٓدد٘. عددعزت   ْٓددا نادد٬ٕٝ ا٭صددا رل، ٚقددد خزجٓددا َددٔ  ددل دفددت           

حها١ٜ يًزعش يٓتا ع حٝاتٓا ايبا٥ض١، ْٚكقٞ يٝايٝٓا يف ايزن   اجلث  حتت 

ايزؽدداـ ٚايددزٜك ايعاؽددف١. ٚأخددرلًا َددددْاٙ عًدد٢ ا٭رٜهدد١ ايهددبرل٠ يف غزفدد١        

 ايّٓٛ. ا٫صتكباٍ ايبعٝد٠ ْضبًٝا، عٔ غزف 

ٚحددل رفعددت ْظزاتددٞ إ  أَددل ٫حظددت أْدد٘ غددرل راا متاَددًا، ٚعزفددت أْدد٘   

 صٝٛقظين نا١ْٝ. قًت ي٘: َا رأٜو يف إٔ ْٓكً٘ إ  َهإ آخز... 
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 قاٍ: َث٬ً؟ 

قًت: ْقع٘ يف ايث٬ج١ ايهدبرل٠.. ؽدخٝك إٔ ايهٗز دا٤ َكطٛعد١، يهٓٗدا      

 ِ را٥خت٘. فه١ُ اٱغ٬م... ٚ ذيو ئ تضُع ؽٛت٘ َُٗا ؽز  ٚئ تغ

 ص ٍ اخلادّ: تعٓل إٔ ْكطع٘ إ  أجشا٤. 

قًت: أعين إٔ ْٓتشن َٔ ايث٬ج١ رفٛفٗا ٚأدراجٗا، ْٚٓشن عٓ٘  ع  ٬َ ض٘ 

ْٚٝاعددٝٓ٘ ٚ غددٛٙ داخًددٗا قطعدد١ ٚاحددد٠. يددٔ ٜهددٕٛ ٚفددعًا َزيددًا  بعددًا يهٓدد٘   

 صٝٓاّ ع٢ً أ١ٜ حاٍ!

ّ. ٫حظدت أْد٘     ٜقخو أحد يًٓهت١.   ٜٛافل أَل. اْضخبٓا  ؾُت يٓٓا

 َا ساٍ غرل راا عٔ َٛفع اجلث١. ٚعزفت أْ٘ صٝٛقظين نا١ْٝ! 

 أٜكظين.  

ٖذٙ املز٠ ندإ ٜٓتخدش، ٚنٓدت أربدف غقدبًا.. ناْدت َطدارد٠ ايٓدّٛ يف         

َثٌ ٖذٙ ايظزٚف ٚاؽطٝادٙ أؽعش َدٔ اؽدطٝاد ايعٓكدا٤... ٖٚدا ٖدٛ ٜدٛقظين يف       

١.. فُٗدت.. ٜزٜدد إٔ   نٌ بظ١ أناد أ بدل فٝٗدا  ٝددٟ عًد٢ فزاعد١ ايٓدّٛ اشلار د       

 ْٓكٌ )ايٛايد(.  

ؽزخت  ٘: ؽارحين، َاّا تزٜد إٔ تفعٌ  اجلث١. إْٗا جث١ ٚعًٝو إٔ تٛاجد٘  

 ّيو. ٚ ٔ ن٬ن١ أحٝا٤ ٚعًٝٓا إٔ ْٛاج٘ ّيو. َاّا ٜكًكو  ايقبط. 

)زلعت ؽٛتٞ، آَدزًا، قاصدًٝا،  داردًا، ن ْد٘ يدٝط ؽدٛتٞ أْدا ايدت نٓدت          

ؾزاح١.. أْا خا٥ف... ٫ أجز٩ ع٢ً ايّٓٛ يف  ٝت أّٚب رّق١ أَاّ ٜٛصف(..  ه٢:  

ٚاحد َع َٝدت.. َدع.. جثدد.. جثدد.. جثدد. قًدت: عظدِٝ. ٖدذا اعدذلاف ٖداّ. إّٕ تزٜددٙ            

 خارج ايبٝت؟ 

 ٖش رأص٘ َٛافكًا. 

قًددت: حفددز قدددل يف ابدٜكدد١ عُددٌ َضددتخٌٝ. صددٝظْٓٛٓا ْددشرن أيااَددًا.  ٓددادم    

 رأص٘ َٛافكًا.  ايكٓ اؽل ابدٜث١ تز٣ يف ايظ٬ّ جٝدًا.. ٖشح

قًددت: ٫ٚ ْضددتطع إٔ ْزَددٞ  اجلثدد١ إ  ايغددارن ٭ٕ ابدٜكدد١ حتددٝط  ٓددا َددٔ    

 نٌ جاْش... ٖش رأص٘ َٛافكًا. 

قًت: ا٫حتُاٍ ايٛحٝد ايباقٞ ٖٛ إٔ ْقع٘ أَاّ  اب ايدار ايز٥ٝض١ٝ "حضدش  

 إّا  كٝٓا أحٝا٤. دد ا٭ؽٍٛ"... ٚيف ايؾباط ْبخ  يف املغه١ً َٔ جدٜد 
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خلددادّ،  دددا عًٝدد٘ أْدد٘ َددا ساٍ ْا٥ُددًا حتدد٢ ٖٚددٛ ٜغددارى يف محددٌ      ٚأٜكظٓددا ا

اجلث١، ايعِ ف٪اد اسدادت ا تضاَت٘ عزفًا.. رمبا ناْت أَتع ي١ًٝ يف حٝاتد٘ تّٓكدٌ   

املٛت٢ ٜٓد٤ٕٛٚ حتدت نكًد٘.. تدز٣، َٓدذ      دد فٝٗا  ل فزاؼ ٚآخز، ٚن٬ن١ َٔ ا٭حٝا٤ 

 ف٬ً.. َٓذ حٛايٞ قزٕ َت٢   يًُ٘ أحد  ل ّراعٝ٘ ٜٚٗدٖدٙ؟ رمبا َٓذ نإ 

 ناٌَ َٔ ايشَٔ.. ٜا يًشَٔ. 

  أنٔ أدرٟ أْين أختشٕ ٖذٙ ايك٠ٛ ايعق١ًٝ نًٗا داخٌ جضدٟ ايٓخٝدٌ..  

 ٚنٌ ٖذٙ ايؾ٬ ١ ٚايكض٠ٛ.. 

نٓت أقٛد )مح١ً( ْكٌ اجلثُدإ، ٚندإ أَدل يف حايد١ اْٗٝدار َذًٖد١. أَدا        

ا٤  عد  ايٓٝاعدل   اخلادّ فبدا يٞ َزتبهًا، ٚفُٗدت ايضدبش حدل ٫حظدت اختفد     

ايذٖب١ٝ عٔ ؽدر )ايفكٝد(! يعً٘ تضًٌ يف ايظد٬ّ إ  اجلثد١، دخدٌ ٚارتعدد حتد٢      

 اصتطان اْتشاعٗا.   أمل٘. إْ٘ َٓطل اجلٛن ٚايفكز. 

أخرلًا ٚؽًٓا إ  ايباب نكطٝع َٔ ا،اْل ٜتضد٢ًّ  ايًعدش جبثد١. ٚأصدٓدْاٙ     

دٙ ٫ تطاٍ اجلزظ فٛقد٘  إ  اجلدار، ٚ دا َثٌ َتضٍٛ َتعش قا ع حتت ايباب ٜٚ

ٌٌّ إ  فزاعد٘.. ٚناْدت يف عدٝين أَدل ْظدز٠ خفٝد١ َدٔ عددّ            ٚعدْا  ؾدُت، ند

 ايزف٢.. ٚعزفت أْ٘ صٝٛقظين نا١ْٝ، يذا، متد دت يف فزاعٞ، ٚ  أمن. 

.. ٖذٙ املز٠، حل جا٤ ٜٛقظين،   أنٔ ْا١ُ٥... نٓت َدا أساٍ أْؾدت إ    

أْل جٛعٗا ٚجزاحٗا.. ٚأتضا٤ٍ: تدز٣  شلاا نا٥ٓات دنإ ابٝٛاْات ا٭يٝف١، ٚ

أٜٔ ٖزب ؽداحبٗا ايدذٟ ندإ ٜزتدشم َدٔ اٱبدار  ٗدا؟ ٚنٝدف ٖدزب ٚتزنٗدا           

يًُددٛت جٛعددًا يف أقفاؽددٗا؟ ٚ ددٛاٍ ٖددذٙ ا٭عددٛاّ ايضددت١ ايددت نددإ ٜزتددشم َددٔ      

اٱبار  ٗا، أ  ٜز طد٘  ٗدا خدٝط حٓدإ ٚاحدد أٚ َغدارن١ أٚ حدط  املضد٪ٚي١،         

ٕ؟   ٜهددٔ  ٛصددعٞ إٔ أمحددٌ شلددا ايطعدداّ، ٭ْدد٘     أتددزاٙ يف  ددارٜط أّ يٓدددٕ اٯ 

ٟ  ايطعاّ َا ٜهفدٞ ملدا بدزأت     ٜهٔ قد تبّك٢ يٓا إ٫ ايكًٌٝ... ٚحت٢ يٛ نإ يد

ع٢ً دخٍٛ ايدنإ نا١ْٝ، ٚأْا أعزف إٔ ن٬ب ايؾٝد اجلا٥عد١  ًٝكد١ ا٭ْٝداب    

 ٚامل ايش ٚاجلٛن... ٚئ متٝش يف ٖذٙ ايًخظ١  ل عدٚ أٚ ؽدٜل... 

 أجٌ.  

ٙ املز٠ جا٤ ٜٛقظين،   أندٔ ْا٥ُد١... ٚنٓدت أتٛقعد٘.. قداٍ: ٫ أصدتطٝع       ٖذ

 ايّٓٛ.. إْ٘ ٫ ٜهف نا١ْٝ عٔ قزن اجلزظ... 

٫ كهٔ ي٘ قزن اجلزظ. ٌٖ ْضٝت إٔ ايهٗز ا٤ َكطٛع١؟ ندِ إْد٘ جثد١..    دد 

 أٟ أْ٘ نف عٔ قزن أٟ جزظ. 
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ز  ٚيهدٓين أزلعد٘ ٜكدزن اجلدزظ، نددِ ٜقدزب ايبداب  هًتدا ٜدٜد٘، ٜٚؾدد        ددد  

  ايبًا ايدخٍٛ، ٜٚكٍٛ إْ٘ خا٥ف ٚإٕ ايدلد َٛجع... 

حضددًٓا. َدداّا تزٜددد إٔ ْفعددٌ  دد٘؟ أيددٝط َددٔ ا٭فقددٌ إٔ ْعٝدددٙ إ  ايددداخٌ    دددد 

 ْٚضاٖزٙ ْٚتضاَز َع٘؟ 

 ٫ فا٥د٠، إْ٘ يف حاي١ ٖضترل١ٜ ٫ جيدٟ َعٗا املشاط أٚ ايض ز١ٜ. 

، عدزس إٔ ٫  ٚ دأت أفهز  ٗذٙ املعقد١ً. ٖٓايدو جثد١ عًٝٓدا ايدت ًؿ َٓٗدا      

تهددٕٛ داخددٌ ايبٝددت ٭ٕ ّيددو خيٝددف أَددل، ٚإٔ ٫ تهددٕٛ خددارج ايبٝددت ٭ْٗددا        

صددتكزن ايبدداب ّٚيددو خيٝددف أَددل أٜقددًا، املطًددٛب َهددإ ٫ ٖددٛ  ايددداخٌ ٫ٚ        

  اخلارج. ايضطك! 

 قًت ي٘: صٓخًُ٘ إ  ايضطك! 

ٚيًٝٓددا درجددات ايضددًِ اخلُددط ٚايتضددعل ايددت تكددٛد إ  ايضددطك، ٚاجلثدد١    

ايددت تددشداد نكدد٬ً نًُددا تكدددّ ايًٝددٌ، ٚ ددٔ جنزجزٖددا ٚ ًُددٗا ْٚتعثددز     ايثكًٝدد١ 

حتتٗدددا أٚ فٛقٗدددا.. ٚايددددلد، ٚايدددزٜك ايدددت تؾدددفز، ٚؽدددفعات املطدددز، ٚإرٖاقٓدددا      

قدد ٫حدظ ّيدو    ددد  بضدٔ ابدظ   ددد  ٚجٛعٓا... ٚ دا ا٭َز َضتخ٬ًٝ... ٚنإ أَدل  

ّٓٛفدل  دل عٛا فدو    أٜقًا، ٚقاٍ إْ٘ ٜز٣ ا٭َز َضدتخ٬ًٝ... قًدت يد٘: َداّا ْفعدٌ ي     

  . ٛ املٛت ٚعٛا فو  ٛ )ا٭ؽٍٛ ٚايتكايٝد( ..

 قاٍ فا ٠: صٓقع٘ أَاّ  اب ابدٜك١ حٝ  ٫ جزظ ٜكزع٘. 

 صٝقزب ايباب  هًتا ٜدٜ٘.. أعين، صتضُع٘ ٜقزب ايباب... دد 

قاٍ ٚقد حشّ أَزٙ: صٓقع٘ داخٌ  زٌَٝ ايكُا١َ  ابدٜك١ عٓدد  داب ايبٝدت    

 اياطا٤. اخلًفٞ ٚ هِ إغ٬م 

ٖذٙ املز٠، أعًٔ اخلادّ ايعؾٝإ ايعاّ حدل أٜكظٓداٙ، قداٍ إْد٘ َتعدش، ٚإّا      

نإ ٫  دح َٔ  ذٍ أٟ جمٗدٛد فضدٛف ٜبذيد٘ ٱ عداّ ايكدزد٠ يف ابدٜكد١ ٚ ًدش        

َٓ ا إٔ ْذلى املضهل يف ص٬ّ ٚإٔ ْذلن٘ ٖٛ أٜقًا يف ص٬ّ. ٚ  ٜٓتظز رأٜٓا، 

  أغُ  عٝٓٝ٘ يف عٓاد ْٗا٥ٞ َتؾًّش!...

ٖذٙ املز٠، تزنت أَل يٌُ ايكضدِ ا٭عًد٢ َدٔ اجلثد١، ٚتظداٖزت يُدٌ       

اجلدددش٤ ا٭صدددفٌ يهدددٓين نٓدددت )أغدددػ( فكدددد نٓدددت َزٖكددد١ حكدددًا، ٚتزنتددد٘    

جيزجزٖا عًد٢ ا٭را حتد٢ ٚؽدًٓا إ   داب املطدبا اخلًفدٞ... ٚ  ْهدد ْفتخد٘         

، حت٢ ٖامجتٓا ايزٜك ن ْٗا ت ْٝش غاَ  يك٣ٛ َا ٚرا٤ ايطبٝع١... )ٚيهٓ٘ جث١
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ٚ دددٔ أحٝدددا٤، ٚيف )دددزٚف ٫ حتتُدددٌ املٗادْددد١. نٛ ددد٘ ايززلدددٞ ايعتٝدددل ٚأٚزلددد١     

)املافٞ( ْٚٝاعٝٓ٘ ئ متٓع جثت٘ َٔ ايتعفٔ. ٫ َفز َدٔ دفدٔ اجلدش٤ ايدذٟ ٜدتعفٔ      

َٔ املافٞ، ٚجضدٙ َاا َتعفٔ( ٖهدذا نٓدت أقٓدع ْفضدٞ  ُٝٓدا نٓدا ْقدع        

عدد اجلثد١ جضددًا    اجلث١ يف ايدلٌَٝ. ناْت ١َُٗ أؽعش  هثرل مما تٛقعدت.   ت 

 ٌ متثا٫ َٔ ايزخاّ. نين ا٭عقا٤ ٱدخاشلا يف ايدلٌَٝ نإ ٜتطًش جٗدًا جبدارًا  

حكًا، ٚقد فهزت أنثز َٔ َز٠  ا٫صتعا١ْ مبطزقد١.. ايزؽداـ ندإ ُٜٓٗدز،     

ٚنًُا  ايت )امل١ُٗ( اسددْا تعزفًا يً طز. نِ إْد٘ ٭َدز  ادٝ  حكدًا إٔ تهدٕٛ      

   ٚ ايٓعداظ ٚجبثد١! ٚحدل اْتٗٝٓدا َدٔ إٜداعد٘ تا ٛتد٘        َثك٬ً  داجلٛن ٚاخلدٛف ٚايددلد 

ا٭صددطٛاْٞ املعدددْٞ، أدٖغددين إٔ أَددل أحهددِ إغدد٬م غطددا٤ ايدلَٝددٌ ن ْدد٘        

 خيغ٢ َٔ ٖزب ٚايدٙ!... 

   أغضٌ ٜدٟ قبٌ ايّٓٛ.. احتفظت  املا٤ يًغزب. 

ٞ  إٔ أغضٌ ّانزتٞ َٔ ٖذٙ ايًًٝد١ ايزٖٝبد١..   تهدٔ اجلثد١ ٖدٞ       نإ عً

 منا أْا.. ؽٛرتٞ يف َزآ٠ ا٭حداا ٖٞ ايت أرعبتين ٚأًّٖتين... ايت أخافتين، ٚإ

  أنٔ أدرٟ أ دًا أْين أَتًو ٖذٙ ايطاقد١ عًد٢ ايؾد٬ ١ ٚاملٛاجٗد١... رمبدا      

 ن ٟ خمًٛم آخز حُٝٓا ٜٛاج٘ إعؾارًا َزٜزًا... 

ناْت ا٫ْفاارات حاد٠ ٚعٓٝف١.. ٚايؾدٛارٜا.. ٚرغدِ ّيدو، ٚجددتين أْشيدل      

 . يًُز٠ ا٭ٚ  أقدر ع٢ً ايّٓٛ يف حقز٠ ايؾٛارٜا. إ   ٦ز ايّٓٛ..

ٚيهٓدد٘ نددإ َْٛددًا قًكددًا َقددطز ًا.. ٜغددٛ ٘ َاددؿ غدداَ  ْؾددف َدد٪  يف   

  .أحغا٥ٞ... أّ يف رٚحٞ؟ ..

 

***  
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  135كابىس 

 

 ًٜعبٕٛ نز٠ ايض١ًّ... ٚايهز٠ قٓب١ً ٜد١ٜٚ  

ّقدد١ ابدداٍ، املًعدش َاّطدد٢  ايٛحددٌ. أحددد ايفددزٜكل تبددٚ عًدد٢ نٝا دد٘ املُش قدد١ ر  

 ٜزن  أفزادٙ   قداَِٗ احملز١َٚ َٔ ا٭حذ١ٜ.  

ايفزٜددل اٯخددز ٜزتدددٟ نٝدداب ايتددشجل املذلفدد١ ايداف٦دد١ ايددت تعٝددل حددزنتِٗ يف  

ايٛقدت ّاتد٘ اْفادزت ايكٓبًد١.. قتددٌ اجلُٗدٛر ابهدِ، ٚقدزرٚا إٔ عدزٚس ايًعبدد١         

 خا ١٦ َٚٔ ايقزٚرٟ تبدًٜٗا.. ٚيهٔ ايذٜٔ َاتٛا، ناْٛا قد َاتٛا! 

ت  ع  جث  اي٬عبل إ  قبٛر رخا١َٝ.  عقدٗا اٯخدز إ  قبدٛر  ٝٓٝد١.     ْكً

 عقددٗا دفددٔ ٚفكددًا يًطكددٛظ ايدٜٓٝدد١ املضدد١ًُ أٚ املضددٝخ١ٝ، ٚ عقددٗا رَددٛٙ عًدد٢       

قارعددد١ ايطزٜدددل ٭ْددد٘ فكدددرل ٚٚحٝدددد.. ٚٚقدددع عددداار ندددبرل حدددٍٛ  كدددٛظ ايددددفٔ  

 . ٚععا٥زٙ، ٚحٍٛ حدٚد املكا ز ٚإقطاعٝاتٗا ّٖش فخٝت٘ َشٜد َٔ ايكت٢ً

 إْ٘ ايًٌٝ... 

ايضُا٤ متطز.. إْٗا متطز ع٢ً قبٛر اجلُٝع.. ٚع٢ً ايذٜٔ  د٬ قبدٛر.. ٚدٚمندا    

 متٝٝش. 

*** 

 136كابىس 

 

يف ايؾباط ّٖش ْدِٜ ًَب ًٝا ْدا٤ املذٜان ٚتدلن  دَد٘، ندإ ف دٛرًا ٭ٕ دَد٘     

ايت كهٔ َٓخٗا جلُٝع ايبغز أٜ دًا ناْدت ف٦د١ دَٗدِ... ٚ عددٖا       (+O)َٔ ف١٦ 

 ٥ل نإ دَ٘ ٜضزٟ يف عزٚم جزٜك ياج١ إ  ايدّ، ٚازل٘ صًِٝ.  دقا

 عاد ْدِٜ إ   ٝت٘ َزٖكًا. 

 فٛج٧ جبث١ عكٝك٘ ايذٟ نإ قد اختطف!... 

د  ت ابٝا٠ يف صًِٝ  عد ْكٌ دّ ْدِٜ إيٝد٘، قدزر إخد٤٬ صدزٜزٙ جلدزٜك آخدز       

ٛ َل يف املُزات. غادر املضتغف٢ يف  زٜك٘ إ   ٝت٘.   َٔ اجلزح٢ امله
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غادر ْدِٜ  ٝت٘ يثًا عٔ أٟ ع ؿ َٔ )ايدٜٔ( اٯخز ٜكتًد٘.. )فدتك حداجشًا(    

 بضا ٘ ايغ ؾٞ ٫ بضاب ايكق١ٝ... 

ؽادف َزٚر ايضٝار٠ ايت تٓكٌ صًِٝ. ْدِٜ أ ًل ايزؽداـ عًد٢ صدًِٝ  عدد     

 إٔ عزف أْ٘ َٔ دٜٔ ايفزٜل )اٯخز(... 

 صًِٝ ٜٓشف... ٜٓشف... 

٘ ٖٛ... ٫ٚ ٜدرٟ إٔ رب عًُ٘ ايذٟ   ٜددفع  ْدِٜ ٫ ٜدرٟ إٔ صًِٝ ٜٓشف دَ

 راتب٘ َٓذ أعٗز عزٜو يزب عٌُ صًِٝ ايذٟ   ٜدفع ي٘ راتب٘ أٜقًا َٔ أعٗز... 

ٚإٔ ايغزٜهل ٖدذٙ ايًخظد١ ٜغدز إ ايٜٛضدهٞ يف إحدد٣ عدزفات َدْٛت        

ندداريٛ ٜٚكدداَزإ  ٓكددٛد نددثرل٠، ٖددٞ ايزٚاتددش غددرل املدفٛعدد١ ي٦ًُددات َددٔ سَدد٤٬ 

 يغزنتل. صًِٝ ْٚدِٜ يف ا

*** 

  137كابىس 

 

  ٜبددع َددارٕٚ عدد٦ًٝا َٓددذ ايؾددباط... ناْددت ايددزٜك َتٛحغدد١، ٚاملطددز ٜطددزد    

ايٓاظ عٔ ايزؽٝف... ٚ  ٜبدع عد٦ًٝا فكدز ر ايعدٛد٠  دانزًا. ٫ٚ ٜددرٟ ملداّا خداَزٙ         

إحضدداظ   ْدد٘ ٫ ٜعددزف  ايقددبط در دد٘، ٫ٚ  ٝتدد٘. يهٓدد٘ َغدد٢ عًدد٢ أٜدد١ حدداٍ.        

ٍٚ. قتًددد٘ ٭ٕ ازلددد٘ َدددارٕٚ، ٚ عدددد إٔ َدددات  اصدددتٛقف٘ حضدددٓل عٓدددد ابددداجش ا٭

 َارٕٚ، ْٗ  ٚتا ع صرلٙ إ  ايبٝت. 

اصتٛقف٘ جٛسٜف عٓد اباجش ايثداْٞ. ٚملدا عدزف إٔ ازلد٘ َدارٕٚ ٚأْد٘ يدٝط        

 )َعِٗ( قتً٘ َزتل. 

ْٚٗ  َارٕٚ  عد إٔ َدات ند٬ا َدزات، ٚتدا ع صدرلٙ إ  غدرل ايبٝدت ٚندإ         

 إ  ايبٝت ابكٝكٞ جٝدًا!... يط  ٓغاس عظِٝ، ٚ  ْ٘ ؽار ٜعزف در ٘ 

 

***  
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  138كابىس 

 

 اصتٝكظت!.. 

ٖذٙ املز٠   ٜهٔ ٜٓتخش،   ٜهٔ ٜٓادٟ  ازلٞ، ٚإمنا نإ ٜٗش ْدٞ َدٔ   

 ّراعٞ  عٓف... 

اصتٝكظت ٚأْا ٚانك١ َٔ أْ٘ جز ب نٌ ٚص١ًٝ أخز٣ قبٌ إٔ ٜدفع  د٘ ايٝد ظ   

َٛٞ ايها ٛصدٞ حتدد٢  إ  ٖدش ٟ  ٗدذا ايعٓدف. ٫ رٜدش يف أْدين نٓدت غارقد١ يف ْد        

قاع٘، جث١ َثك١ً   حاار اٱرٖام ٚاٱعٝا٤... رمبدا )دٓ ين جثد١ فعد٬ً.. رمبدا )دٓ ين       

 قد َت، فتقاعف خٛف٘. 

َا ابها١ٜ ٜا أَل؟ ٖدٌ خدزج ٚايددى َدٔ ايدلَٝدٌ؟...   ٜهدٔ ايفادز قدد         

 ًع  عد، ٫ٚ أدرٟ َا إّا نٓت قد منت ناْٝتل أّ صاعتل... أَل يُدٌ سلعد١   

ٚيف ف٤ٛ ْٛرٖا ايغاحش أر٣  ٛفٛط عزقًا غشٜزًا ٜٓشف َٔ َضداّ ٚجٗد٘..     ٝدٙ،

تزاٙ صٝؾاب ٖٛ أٜقًا جبًط١؟ ٜا إشلٞ.. ٫ أرٜد جث١ ناْٝد١ يف ايبٝدت!. يدٝط ايًًٝد١     

 ع٢ً ا٭قٌ... 

 قاٍ أَل: أرجٛى.. إْين خا٥ف.. ازلخٞ يٞ  ايّٓٛ يف ايازف١ َعو. 

    ّ يددو يددٝط "حضددش ا٭ؽددٍٛ" أيددٝط     صدد يت٘: ٚملدداّا ٫ تٓدداّ َددع اخلددادّ؟ ٭ٕ 

 نذيو؟ 

حضًٓا: تضتطٝع ايّٓٛ أُٜٓا ع٦ت ٚيهٔ ٫ تٛقظين ايًًٝد١ ناْٝد١ أتٛصدٌ إيٝدو     

 إٔ تدعين أْاّ نٞ أنٕٛ قادر٠ ع٢ً َٛاج١ٗ نٛارا اياد... 

  ٜهٔ ياج١ إ  أنثز َٔ ّيو. تهّٛ ع٢ً ا٭رٜه١ ٚيف ْفض٘  عبدا٠٤  

 ٚأ ف  ايغُع١. 

   أمن صزٜعًا... 

ياجد١ يًقدخو... ٫ أدرٟ ملداّا تدذنزت ا٭فد٬ّ ايزد٦ٜد١، ٚا٭فد٬ّ        ععزت 

ايعز ١ٝ )ايعا ف١ٝ( ايت تًك٢ إقبا٫ً مجاٖرلًٜا.. يف َٛقدف نٗدذا ٜفدذلا إٔ ٜكدع     

ايبط٬ٕ يف ابش... ٚإٔ ٜتباد٫ ايازاّ حتت ععار اخلٛف ٚإٔ ٜهٕٛ اصِ ايفًِٝ 

 َث٬ً: اَزأ٠ ٚن٬ن١ رجاٍ! 
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ًددٗا،  ُٝٓددا تكقددٞ ٖددٞ ٚقتٗددا يف ايآددا٤ أَدداّ ايٓافددذ٠  ٚإٔ ٜكتتددٌ ايزجدداٍ ٭ج

 املٛؽد٠، أٚ ايؾ٠٬ نٞ ٜٓتؾز حبٝبٗا ع٢ً نٝد أعدا٥٘.. 

 ٖٚا  ٔ اٯٕ... 

اَزأ٠ ٚرج٬ٕ ٚجث١... ٚأْا أيعش ا٭دٚار نًٗا َدا عددا دٚر ا٭ْثد٢.. أْدا أقدٛد      

 مح١ً تٛسٜع اجلث ، ٚدٚر تعش١ٜ املٓهٛ ل ٚتطُل اخلا٥فل... 

فددد٬ّ )اجلُاٖرلٜددد١( ٫ ٜتضدددًٌ رجدددٌ إ  غزفددد١ أْثددد٢ إ٫ يٝاتؾدددبٗا أٚ  يف ا٭

يٝطارحٗا ايازاّ يف َغٗد تضٌٝ فٝ٘  عد  ايددَٛن ٚتتُدشم  عد  امل٬ دط.. ٖٚدا       

 ددٔ يف فددًِٝ ابٝددا٠، ٚايزجددٌ ٜتضددًٌ إ  غزفدد١ املددزأ٠ ٭ْدد٘ خددا٥ف... ٖٚددٛ حتُددًا   

ع٢ً ا٭قٌ! ٚايدَٛن  عاجش عٔ اَت٬ى أ١ٜ اَزأ٠ إ  َا  عد صت١ أعٗز َٔ ايزاح١

 قد صايت يهٓٗا دَٛع٘ ٖٛ... 

َا أعد َا ٜظًِ ايفٔ ايدزخٝؿ املدزأ٠.. ٚامل صدا٠ إٔ املدزأ٠ ٖدٞ املغداِّع ا٭ٍٚ       

شلذٙ املٗاسٍ،  إقباشلا ع٢ً ٖدذٙ ا٭فد٬ّ ّٚرفٗدا يًددَع  دٛاٍ فدذل٠ ايعدزا.. َتد٢         

 َت٢ ٜهفٕٛ عٔ تعٗرل ابٝا٠ ٚتشٜٝفٗا؟. .تهتغف املزأ٠ ّاتٗا؟ ..

 ُط أَل: ٌٖ تضُعل؟ إْ٘ ٜكزن غطا٤ ايدلٌَٝ. ٖ

 سجزت٘: إْ٘ ؽٛت ايزٜك. 

 إْٗا اجلث١. دد 

 إْٗا ايزٜك. دد 

*** 

  139كابىس 

 

جدددان )املضددداملٕٛ( ٚ)احملاٜددددٕٚ( ٚفددداقت ؽددددٚرِٖ  دددايدلاَج ايتًفشْٜٛٝددد١      

املتهددز ر٠ ٚايضددٗز  ددل تثددا٩ب ايشٚجددات ٚسعٝددل ا٭٫ٚد ٚزلفْٛٝدد١ ايزؽدداـ يف    

  رلٚت. 

رٚا اخلددزٚج يف َظدداٖز٠  غددارن ابُددزا٤. صددارٚا  دد٬ًٜٛ يًُددٕٛ عددت٢       قددز 

ٌٌّ َددِٓٗ ٜغددزط ْظزٜاتدد٘ ايضٝاصدد١ٝ عددٔ ايٛفددع          ايغددعارات  غددت٢ ايًاددات، ٚندد

 )املتفاز(. 
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أَطزت ايضدُا٤، فتخدٛا َظ٬تٗدِ ايثُٝٓد١ ٚتدا عٛا َظداٖزتِٗ حتدت املطدز..         

 ؽزخٛا، صهتٛا، تعبٛا..

***  

   ٜطًل ايٓار عًِٝٗ أحد. 

ؽددًٛا إ  )ايضددٛ ز َارنددت( حٝدد  أجددٛد املآنددٌ املضددتٛرد٠. دخًددٛا إيٝٗددا  ٚ

 يٝتشٚدٚا  بع  ا٭نٌ. 

ناْٛا ٜتدافعٕٛ ٜٚغتِ  عقِٗ  عقًا  اٱْهًٝش١ٜ ٚايفزْض١ٝ، ٚنٌ َدِٓٗ  

 ٜؾزُّ ع٢ً ايدخٍٛ قبٌ اٯخز... ٚقد عٗزٚا دفاتز عٝهاتِٗ... 

 ٚأخرلًا ؽارٚا مجٝعًا يف ايداخٌ. 

رغدد١ َٚطفدد ٠ ا٭ْددٛار. ٫ ٜٚضددهٞ ٫ٚ حًٝددش. ٫ جددنب. ٫   ٚجدددٚا ايزفددٛف فا

خبش ٫ عٛن٫ٛت٘. ٫  ضهٜٛت. ٫ "اصهايٛب". ٫ " اتٕٛ صايٝ٘"، ٫ " ت فدٛر"  

 ٫ ع٤ٞ. 

 فعادٚا ٜغتُٕٛ  ايعز ١ٝ. 

***  

ٚحدٙ جٓاط َعًبات ابٝٛاْات ا٭يٝف١ نإ ممت٧ً ايزفٛف... َٚقدا٤  د ْٛار   

 ٖٚاج١... 

ٔ عًددش )ايهْٛضددز٠ٚ( اخلاؽدد١  إ عدداّ ابٝٛاْددات     ٚناْددت فٝدد٘ ٦َددات َدد   

ا٭يٝفدد١ املذلفٗدد١.. َعًبددات فٝٗددا بددّٛ خاؽدد١ يًكطددط )عدد ت(. َعًبددات خاؽدد١       

 ددايه٬ب، نٗزٜضدد١ أَعددا٤ اخلددزٚف َددع  عدد  أٚصدداخٗا يٝدد  تددت٤٬ّ ّٚٚم     

ايه٬ب، َٚعًبات حٴزِّف َذام بَٛٗا، يٝ  تتٓاصش َزٚرت٘ أٚ محٛفدت٘ أٚ  

 م ايكطط ٚايه٬ب املزّف١ٗ ٚاملدّي١ً.. يذع١ عفْٛت٘ َع أّٚا

ناْت ٖٓاى أٜقًا حبٛب خاؽ١  ايعؾافرل ٚايدجاج ٚايف٦دزإ ايبدٝ  ايدت    

 ٣ٜٛٗ  ع  ا٭نزٜا٤ اٱْفام عًٝٗا. 

ٚ  ٜهدددٔ يف "ايضدددٛ ز َارندددت" أٟ عددد٤ٞ آخدددز غدددرل ا٭ عُددد١ اخلاؽددد١      

ٝٛاْددات  ابٝٛاْدات ا٭يٝفدد١، ٚ دددأ أفدزاد َظدداٖز٠ )احملاٜدددٜٔ( ٜتد ًَٕٛ ؽددٛر اب   

ايقاحه١ ع٢ً ايعًش، راف١ٝ  ٛجبتٗا ايدزل١ اخلاؽ١  ٗا.. ٫ َباي١ٝ   ٟ ع٤ٞ 

 آخز... 
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مجدٚا أَاّ عًش ا٭نٌ ٚا تضاَات ابٝٛاْات. ارتضدُت ابدرل٠ يف ايٛجدٛٙ    

 َٚزت بظ١ ؽُت تاّ... 

***  

ٚفا ٠، اْك  أفزاد َظاٖز٠ )احملاٜددٜٔ( ٚ)املضداملل( عًد٢ رفدٛف َعًّبدات      

، ٚتغاجزٚا َٔ أجٌ عزا٥ٗا، ٚنٌ َِٓٗ ياٍٚ ابؾٍٛ ع٢ً أندل ابٝٛاْات

 ن١ُٝ ممه١ٓ... 

 خ٬ٍ دقا٥ل، فزغت رفٛف جٓاط ابٝٛاْات نًٗا.... 

***  

 ٌّ   ٜٓتظزٚا حت٢ ٜدفع نٌ َِٓٗ مثٔ َا محً٘،   ٜٓتظزٚا حت٢ ٜؾٌ ن

 إ   ٝت٘. 

بط عًدد٢ ا٭را جًضددٛا، عًدد٢  دد٬س )ايضددٛ ز َارنددت(.   جيًضددٛا  ايقدد  

ٚإمنا أقعٛا ع٢ً أر ع نُا تفعٌ ابٝٛاْات ا٭يٝفد١ ٚايددٚاب حدل ت ندٌ، ٚ عدد      

إٔ فتخٛا ايعًش،  دأ نٌ َِٓٗ ٜ نٌ َٔ عًبت٘ ًٜٚعكٗا  ًضاْ٘  ُٝٓا اصتٓد إ  

 ا٭را ع٢ً ٜدٜ٘ ٚرنبتٝ٘ نُا ٜفعٌ أٟ قط ٜضتُتع  ٛجبت٘... 

أّْدا ِٗ يدزار٠   ٚحل اْتٗٛا،   ٜدفع أحد مثٔ َا أنٌ ٚإمنا انتفٛا  ٗش 

يًبا٥عات اجلايضات أَداّ اٯ٫ت اباصدب١، نُدا يعكدٛا أؽدا ع ؽداحش "ايضدٛ ز        

 َارنت" عهزًا... 

***  

 ٚغادرٚا "ايضٛ ز َارنت" ِٖٚ ك٤ٕٛٚ ٜٚعٕٛٚ ٜٚشقشقٕٛ... 

 ٚ  ٜعد أٟ َِٓٗ ٜغزط ْظزٜات٘ ايضٝاص١ٝ حٍٛ ايٛفع... 

 ناْت تكًك٘...  ٚ  ٜعد أٟ َِٓٗ ٜذنز أٟ َغه١ً َٔ املغانٌ ايت

ندداْٛا يف حايدد١ تضدداَز ٚنزنددز٠، ٚأؽددٛات ايشقشقدد١ ٚايعددٛا٤ ٚاملددٛا٤ عايٝدد١        

 جدًا... 

ناْٛا رافل عٔ ٚجبتِٗ ايدزل١، ٫ َبايل  د ٟ عد٤ٞ آخدز غدرل ايٛؽدٍٛ      

إ  نزاصددِٝٗ اشلددشاس٠، ٚايًخددام مبٛعددد أفدد٬ّ )املٝهددٞ َدداٚظ( ٚايهددارتْٛش     

  ايتًفشٜٕٛ. 
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خبدار عدٔ عددد ايكتًد٢ ٚاجلزحد٢، فضدٝهٕٛ       ٚعٓدَا يل َٛعدد ْغدز٠ ا٭  

 نٌ َِٓٗ قد راط يف صبات عُٝل.. 

***  

ُ عت ايكطط ٚايه٬ب ايغدارد٠ تت َدٌ َظداٖزتِٗ  دذٍٖٛ، ٚتٓؾدت إ        ب

َٛا٥ِٗ ٚعٛا٥ِٗ ٚسقشقتِٗ، ٚتّٛقفٳ رفٌّ َٔ ايطٝٛر ٜزقبِٗ  دٖغ١ نُا خزجت 

 ١ٜٓ... ايف٦زإ َٔ جخٛرٖا ٚت ًَتِٗ  ٬ًٜٛ  عْٝٛٗا ايقٝك١ ابش

 ٚحشَت قط١ حكا٥بٗا  ذًٜٗا... ٚقزرت اشلاز٠ إ  ا٭فل. 

*** 

  142كابىس 

 

أخٞ عدادٟ جدايط يف رنٓد٘  ايضدأ،   ٜبارحد٘ َٓدذ ٚؽدٛي٘.   يدد ا         

ٖ ُْٛ٘ أخزظ ٚأ زؼ.   إْضاًْا يف ايضأ،   ٜزد ع٢ً خمًٛم. اجلُٝع ٜتٛ

   ٔ إْضدإ دٕٚ   إْ٘ ٜغعز  كزف ٫ حدٚد ي٘.. ٫ ٜضتطٝع إٔ ٜفٗدِ نٝدف ٜضدا

 ّْش. 

٫ ٜضددتطٝع إٔ ٜفٗددِ ملدداّا ٜٴًكدد٢  دد٘ يف َهددإ قددذر نٗددذا... ٫ ٜضددتطٝع إٔ    

ٜفِٗ نٝف ٜتكبٌ ايضآا٤  عاَِٗ ايبا٥ط، ٚنٝف ٜتباديٕٛ ايٓهات، ٚايٛد، 

ٚايغاار، ٚايقزب ايغدزظ ايدذٟ ككتد٘ نُدا ككدت ندٌ َدا كدت إ  ايعٓدف          

ا ٜفددٛط َشٜددد َددٔ ايزا٥خدد١  ؾدد١ً، ٚكددارظ  عقددِٗ اجلددٓط يدد٬ًٝ َددع اٯخددز  ُٝٓدد 

 ايٓت١ٓ..  

إْ٘ يًِ  بًد آخز...  ٛ ٔ آخز.. ٜهزٙ ٖذا املهإ... ٜٚغعز   ْ٘ َثدٌ ْبتد١   

قطعت ف ظ َا جذٚرٖا، ٖٚا ٖدٛ َضدتٓد نعادتد٘ إ  رنٓد٘ املعتداد َدٔ جددار        

ايضأ املهضٛ  ايطخايش ٚايكزف، َضذل  نٓبتد٘  د٬ جدذٚر، يًدِ  ايزحٝدٌ      

ايغددُايٞ، أٚ املددزٜا أٚ نٛنددش  دد٬ عٓددف... ٚيدد٫ٛ ٖددذا إ  أصددذلايٝا أٚ ايكطددش 

 ابًِ يكتً٘ ايٝ ظ... 

ٍأ  دد ٕ ٜددزد ايؾددفع١ أٚ ٫ ٜزدٖددا أٚ       جددا٤ أحدددِٖ ٚؽددفع٘ نايعدداد٠،   ٜبددا

 ٜغددهٛ أٚ ٫ ٜغددهٛ. أّنددد ايضددال: إْدد٘ خمتددٌ عكًٝددًا، إْدد٘ ياجدد١ إ  َؾددك   

 ايعٓدددف  ٫ إ  صدددأ،  ايٓضدددب١ شلدددذٙ املدٜٓددد١ ايدددت فكددددت رعددددٖا ؽدددار رفددد   

 عا١ٖ! 
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ٚحت٢ حُٝٓدا قداّ ايضدآا٤ مبخاٚيد١ يًدٗزب   ٜبداٍ... ٚحتد٢ حُٝٓدا جنخدت          

احملاٚي١   ٜباٍ.. يكد ٖدَٛا اجلدار ٚأفدزَٛا ايٓدار يف املهدإ فظدٌ جايضدًا يف      

َٛفع٘  ٬ حزاى حت٢ ناد خيتٓل  ايدخإ، فاادر ايكاٚٚؼ إ  قاٚٚؼ آخز... 

زب ايضآا٤ نًِٗ. اٖزب ٜدا ٚجد٘ ايدٓخط    نِ دخٌ ايضا إ فطزدٙ قا٬ً٥: يكد ٖ

ٚإ٫ أعددادٚا تعُددرل ايضددأ  ضددببو ٚأعددادْٚٞ حارصددًا ٭حزصددو.. اٖددزب ٜددا ٚجدد٘    

 ايٓخط.. 

ٚقدداّ عددادٟ َتثدداق٬ً ٚغددادر ايضددأ ٖٚددٛ كغددٞ  ددبط٤ َددٔ ْضددٞ املغددٞ. يف  

ايضددأ نددإ ٫ ٜتخددزى َددٔ َٛفددع٘ إ٫ حددل ٜددذٖش يكقددا٤ حاجدد١ يف  ددزف       

 ١ٓٝ(... ايازف١ اٯخز املدعٛ )ٜازل

رؽدداـ ٜطًددل عًدد٢ ايضددآا٤ ايفددارٜٔ. اجلُٝددع ٜددزن ، ٖددٛ ٜضددرل  ددبط٤     

َتقاٜكًا! ٜغعز  اباج١ إ  ٚدان أخت٘، إ  ٚدان أحد، ععز  ايكزف املٛجع َٔ 

ّيو املدعٛ )ٚ ٓ٘( ٚنإ حًُ٘ ايٛحٝد َضًّطًا ع٢ً ا٭فل ٚرغبتد٘ ايٛحٝدد٠ ٖدٞ    

ٚإْضدداْٞ خًددل ملددٛا ٔ َثًدد٘  يف اشلددزب  عٝدددًا  عٝدددًا إ  ٚ ددٔ حددز َضددا  ٚ ٝددش   

ٜهددزٙ ايعٓددف ٚايفٛفدد٢ ٚا٭ؽددٛات ايعايٝدد١، ٚيددش ايددزٚتل ٚا٭ فدداٍ ٚرا٥خدد١     

 ايطبا ايت تفٛط َٔ عٓل سٚج١  د١ٜٓ ٚقاْع١.  

  تددددب ابٝدددا٠ يف أٚؽددداي٘ إ٫ حدددل عددداٖد ايبددداخز٠. قدددزر إٔ أٜتضدددًٌ إ   

٫ ٖددذا صددطخٗا ٚخيتبدد٧.. صددرلحٌ َعٗددا إ  أٟ َهددإ يف ايعددا .. أٟ َهددإ إ  

ايددٛ ٔ ايبددا٥ط... إْدد٘ ٫ ٜزٜددد إٔ ٜهددافك.. ٫ ٜزٜددد إٔ ٜكاتددٌ.. ٫ ُٜٗدد٘ ابددل أٚ      

 ايبا ٌ.. ُٜٗ٘ إٔ ٜعٝػ يف ص٬ّ ٚكٛت يف ص٬ّ... 

ُٜٗ٘ إٔ ٜضذلخٞ يف أٟ َهإ  ايعا  حت٢ ٚيٛ نإ إصدزا٥ٌٝ.. ٚقدد زلدع    

١ ايهدددثرل َددد٪خزًا عدددٔ َعاًَتٗدددا )ايطٝبددد١( يضدددهإ ايكدددز٣ ايًبٓاْٝددد١ املتامخددد       

 بدٚدٖا. 

ٚؽخٝك إٔ أعت٢ ايكت١ً يف ايضأ اصتٓهزٚا َثٌ ٖذٙ ا٭خبار عدٔ ) ٝبد١(   

إصددزا٥ٌٝ، ٚٚجدددٚا يف تزٚجيٗددا ف ددًا يًُددٛا ٔ ايًبٓدداْٞ، ٚدر ددًا قؾددرل٠ يًضدد١َ٬   

اٯ١ْٝ ايت صٝضتتبعٗا  ٬ رٜش عدٚإ نبرل ٚفاٚي١ احتٛا٤  اٱنزاٙ... أَا ٖدٛ  

فد ر يف ابكدٌ! "صد ٖزب  عٝددًا" ٖهدذا      ف٬ تُٗ٘ إ٫ ص٬َت٘ ايغ ؾد١ٝ ند ٟ   

نإ ٜزدد يٓفض٘ ٖٚٛ خمتب٧ خًف ايدلاٌَٝ عًد٢ صدطك ايبداخز٠ املشدمحد١... ندِ      

دٚت أ دددٛام.. ٚصدددزت اشلُضدددات عًددد٢ صدددطك ايبددداخز٠، ٚامل ددداٚف، ٚايدددزن      

املدددذعٛر، ٚاقذل دددت َدددِٓٗ عدددد٠ َزاندددش حز ٝددد١.. ٚفٗدددِ إٔ إصدددزا٥ٌٝ يتطدددف    

 ايباخز٠... 
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 تضتطٝع إٔ تعدٝػ يف صد٬ّ ٚمتدٛت يف صد٬ّ َدا داّ      قايت أخت٘ َز٠: إْو ٫

يف ايدْٝا )ًِ.. أٟ إْضإ َظًّٛ يف أٟ رنٔ َٔ ايهز٠ ا٭رف١ٝ ٖٛ أْت، َٚدٔ  

ٚاجبددو بدداٙ ْفضددو إٔ حتددارب ايظًددِ، فدداشلزب ايفددزدٟ َضددتخٌٝ.. يهٓدد٘         

ٜؾدددقٗا.. تًددو املتفًضددف١ اياارقدد١ يف تزمجدد١ ايهتددش )ايثٛرٜدد١( تقددازٙ ٚتكًكدد٘.. 

زب  عٝدًا عٔ ّيو نً٘.. "اشلزب ايفزدٟ َضتخٌٝ؟" آٙ َا أصد فٗا أختد٘..   ٖٚٛ ٜٗ

أجددٌ يددٔ خيدداف َددٔ إصددزا٥ٌٝ. يكددد قددايٛا يدد٘  دد ٕ اٱصددزا٥ًٝٝل ٜعددإًَٛ صددهإ    

ايكدز٣ اجلٓٛ ٝدد١ جٝدددًا ٜٚغددذلٕٚ فاؽددًِٝٗ.. يكدد  ًادد٘ ّيددو أحددد ايضددآا٤ ٖٚددٛ   

فًضدف١ ايثٛرٜد١(   صٝؾدق٘ ٚصٝعٝػ  ض٬ّ حت٢ يف إصدزا٥ٌٝ. ٚصدٝثبت ٭ختد٘ )املت   

 إٔ اشلزب ايفزدٟ يٝط َضتخ٬ًٝ، ٚ... 

ٚخٌٝ إيٝ٘ إٔ رأص٘ اؽطدّ  غ٤ٞ.. إٔ ع ؾًا َا انتغدف خمبد ٙ ٚفدز ٘    

  عكش َضدص٘. 

ٚحل اصتٝكظ زلدع احملكدل اٱصدزا٥ًٝٞ ٜكدٍٛ  عز ٝد١ َهضدز٠: ٖدذا ٚاحدد         

أٜد١  َٔ اٱرٖا ٝل خذٚٙ ٚاقتًٛٙ فٛرًا دٕٚ فان١ُ ٚدٕٚ َعزف١ أحد. ازل٘ ع٢ً 

حدداٍ غددرل َٛجددٛد يف قا٥ُدد١ ايزندداب.. ٚيددٔ ٜفتكدددٙ أحددد.. فكددط بظدد١ أ ًكددٛا      

ايزؽاـ عًٝ٘ ٚع٢ً أْ٘ نإ َذْبًا ٚإٔ ا٭ٚإ قد فات.. ٚٚع٢ أْ٘ ٫ صد٬ّ ملدٔ   

٫ ٜغددارى يف ؽدددٓع ايضددد٬ّ.. ٚإٔ )ايددٛد( اٱصدددزا٥ًٝٞ ٖدددٛ ا تضددا١َ عًددد٢ عدددفت     

 َؾاـ دَا٤، خيفٞ خًفٗا أصٓاْ٘.. 

 ... ٚ. ٚفات اٯٚإ

*** 

  141كابىس 

 

 املذٜع قد ٚؽٌ إ  َهإ عًُ٘، ٖٚٛ ياي١ ٜزن٢ شلا... 

يًُزٚر يٞ ايؾٓا٥ع ٖٚٓاى أ ًل قٓاـ عًٝ٘ ايٓار دد نايعاد٠ دد يكد افطز 

ف خط  رأص٘ ٚأؽاب رأظ صٝارت٘ ناصزًا سجاجٗا ا٭َاَٞ... ٖذا  اٱفاف١ إ  

عدارن ايغدٝا  غدار٠ اخلدٛرٟ،     ايكٓب١ً ايت اْفازت  عد َدزٚرٙ  ٓؾدف دقٝكد١ يف    

ٚايكؾف ايعٓٝف  ٛاٍ ايًٝدٌ حدٍٛ  ٝتد٘ ايدذٟ ٜتٛصدط ايددرب  دل ايغدٝاط ٚعدل          

 ايزَا١ْ!... 
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ٚنددإ ّيددو ايبدد٪ظ ايؾددباحٞ ٜتهددزر نددٌ ٜددّٛ َٓددذ أعددٗز،  ؾددٛر٠ أٚ        

   خز٣. 

 متايو املذٜع ْفض٘. 

 اصتعد يكزا٠٤ ْغز٠ ا٭خبار ايؾباح١ٝ. 

ٓاظ ايذٜٔ   ٜاُ  شلدِ جفدٔ يف  درلٚت    ٜعزف جٝدًا إٔ ٦َات اٯ٫ف َٔ اي

يغددد٠ ايكؾددف  ددٛاٍ ايًٝددٌ قددد بُعددٛا حددٍٛ املددذٜان َٓؾددتل إ  َددا صددٝكٍٛ،     

عاًَل  إرعادات٘ عٔ حايد١ ايطدزم، ٚايطدزم اٯَٓد١ ايدت ٜضدتطٝعٕٛ صدًٛنٗا،        

 ٚايطزم غرل اٯ١َٓ ايت ٜكبع املٛت فٝٗا  اْتظار أٟ عا ز صبٌٝ... 

 ٚنُا يف نٌ ؽباط... 

  ايٓغز٠ ايت عًٝ٘ إٔ ٜكزأٖا...  فٛج٧

إْٗددا تتخدددا عددٔ يًٝدد١ َددٔ اشلددد٤ٚ)!( امل ددِٝ عًدد٢ ايعاؽدد١ُ، ٚعددٔ ايغددٛارن    

نًٗا  ؾدفتٗا )صدايه١ ٚآَٓد١(،  دٌ ٚتتقدُٔ دعد٠ٛ ؽدزي١ يًتادار يًٓدشٍٚ إ           

 املدٕ َٚباعز٠ أعُاشلِ...

 ٚ دأ ٜكزأ... 

 زٜدل  نإ ٜعزف إٔ ايدزف  َعٓداٙ قطدع رسقد٘، ندِ قطدع عٓكد٘، ندِ قطدع          

 املضتكبٌ ع٢ً أ٫ٚدٙ، نِ قطع املا٤ ٚايهٗز ا٤ عٔ أرًَت٘... 

 تا ع ايكزا٠٤... 

ٚأَاّ عٝٓٝ٘ تت٬حل ؽٛر اخلدارجل َدٔ  ٝدٛتِٗ ٚفكدًا ٱرعدادات٘، املكتدٛيل       

 يف ايغٛارن دٚمنا ّْش ص٣ٛ تؾدٜك٘... 

 تا ع ايكزا٠٤... 

 يهٓ٘ أحط  ذيو املزا ايااَ  يف حٓازت٘ ٜغتد عًٝ٘.... 

ٞ ايّٝٛ ا٭ٍٚ تغاجز َع ر٥ٝض٘ املباعز،  ٌ ٚرف  قزا٠٤ ايٓغز٠، يهدٔ  فف

ايز٥ٝط ايهدبرل  دزر يد٘ ّيدو  قدزٚر٠ احملافظد١ عًد٢ )ايدزٚط املعٜٓٛد١( يًغدعش...           

َدا جدد٣ٚ ٖددر أرٚاط ايٓداظ ياد١ احملافظد١ عًد٢         .ٚيهٔ َداّا عدٔ )ايدزٚط(؟ ..   

 أرٚاحِٗ املع١ٜٛٓ؟  

 ًا، ٚ  ٜكزأ ايٓغز٠. يف ايّٝٛ ايتايٞ تغاجز َع ر٥ٝض٘ أٜق
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يف ايٝددّٛ ايثايدد ، نددإ قددد جددان، فكددزأ ايٓغددز٠، َٚٓددذ ّيددو ايٝددّٛ أحددط     

  عزاا َزا غزٜدش يف حٓازتد٘... خٝدٌ إيٝد٘ إٔ ؽدٛت٘ قدد  ددأ  ايتبددٍ، ٚأْد٘          

ؽار ندبرل ايغدب٘  ؾدٛت خدزٚف.. إٕ خًد٬ً َدا قدد أؽداب أعؾدا ٘ ايؾدٛت١ٝ أٚ           

 ؽٛت إْضإ إ  ؽٛت خزٚف... عق٬ت٘، ٚ دأ ؽٛت٘ ٜتخٍٛ ًَٜٛا فًَٝٛا َٔ 

ٚؽار ٖذا املزا ٜغتد عًٝ٘ ًَٜٛا  عد اٯخز.. ّٖدش إ  ايطبٝدش ايدذٟ صددل     

حٓازت٘  ٬ًٜٛ ٚفخؾٗا حتت خمتًف اٱفا٤ات ٚايغعاعات ايبٝقدا٤ ٚابُدزا٤   

ٚايشرقا٤ نِ قاٍ ي٘ إٔ حٓازت٘ ندرل ٚإٔ أعؾداب رأصد٘ ٖدٞ ايدت يٝضدت ندرل،        

 ٚأْ٘ ٜٓؾخ٘  إجاس٠. 

 إجاس٠! 

نُددا يددٛ نددإ نزٜددًا، َددٔ أٜددٔ يًهددادحل  إجدداس٠؟ ٖٚددٌ ٜزفدد٢ اجلٗدداس         

 اشلقُٞ ٭ فاي٘   خذ إجاس٠ َٔ اجلٛن؟ 

ٚ بعددًا ّٖددش إ  عًُدد٘.. ٚقددزأ ايٓغددز٠ نُددا ٖددٞ.. يف ايٝددّٛ ْفضدد٘ اْتا تدد٘        

أَددزاا أخددز٣..   ٜهددٔ ؽددٛت٘ ٚحدددٙ ايددذٟ ؽددار نؾددٛت اخلددزٚف،  ددٌ إْدد٘  

ثٝفد١   ٜعٗددٖا َدٔ قبدٌ... ٚحدل      ٫حظ منٛ ايغدعز يف جضددٙ ٚرأصد٘  ؾدٛر٠ ن    

 حتضط رأص٘ انتغف إٔ قزْل ؽارلٜٔ ٜٓبتإ حتت ععزٙ نكزٕٚ اخلزفإ. 

نتِ ايضز عٔ اجلُٝع حت٢ عٔ سٚجت٘، يهٓ٘ نإ ٜض شلا  اصتُزار: ٌٖ 

تًخظ تبد٫ً يف ؽٛت٘؟ ٚناْت تهزر  اصتُزار:   ٜتبدٍ ع٤ٞ فٝدو، ندٌ َدا    

 يف ا٭َز إٔ أعؾا و َتعب١. 

 يكزا٠٤... ٜتا ع ا

  كٝت ا٭صطز ا٭خرل٠ ايت ٜ٪ند فٝٗا إٔ ايدرٚب نًٗا صايه١ ٚآ١َٓ.. 

أحدط   ْد٘ صدفاط ٜٓؾددش ايغدباى يف عدٛارن املدٜٓدد١ يٝضدكط فٝٗدا ايقددخاٜا        

ا٭ زٜددا٤... ٫.. يددٝط ّيددو  ايقددبط.. إْدد٘ قددد ٜهددٕٛ أدا٠ اجلزكدد١، يهٓدد٘  ددز٤ٟ   

ٌ! عدعز   ْد٘ ّيدو ايطدا٥ز      زا٠٤ املضدظ. ايكاتٌ ٖٛ ايذٟ ٜضأ ٫ املضدظ.. أجد 

ْددادر ايغدددٚ ايددذٟ ٜقددع٘ ايؾددٝادٕٚ يف ايغددباى املد كدد١ يددٝاين ٚجيتددذب ؽددٛت٘     

 أصزاب ايطٝٛر ايدل١٦ٜ إ  حتفٗا.. 

   ٜعد قادرًا ع٢ً َتا ع١ ايكزا٠٤... 

 ٜذنز اجلٛن ايذٟ ٜٓتظزٙ، ٚايعكاب ٚايتغزٜد... فٝكزأ 

 يف ايكطٝع.  ٜٚفاج   ؾٛت٘ ٖٚٛ ٜؾز  )َان.. َان...( ن ٟ خزٚف
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ٚقبددٌ إٔ ٜضددتٝكظ َٗٓدددظ ايؾددٛت َددٔ ّٖٛيدد٘ ٜٚكطددع ايبدد ، زلددع آ٫ف       

 املٛا ٓل َذٜعِٗ املفقٌ ٖٚٛ يدنِٗ عٔ حاي١ ايطزم ؽارخًا: َان.. َان.. َان... 

 ٚفُٗت  ك١ٝ اخلزاف. 

*** 

  142كابىس 

 

ُٖضت يف ايظد٬ّ، ٚأؽددا٤ ا٫ْفادارات تٗدش املهدإ: إٕ عد٦ًٝا غدرل عدادٟ         

 ا.. ع٤ٞ خطرل َٚزٚن نايشيشاٍ: فُٗا إيٝ٘: أْت ع٢ً حل. ٜدٚر حٛيٓ

ُٖضت: َٓذ أعدٗز ٚأْدا أندز ر يدو ّيدو.. ٚأْدت ٫ تؾددقين... ٚتبخد  عدٔ          

 تفضرلات  ضٝط١ ٚعاد١ٜ يًغ٤ٞ املزنش ٚاخلطرل ايذٟ ٜكع. 

 يكد نٓت ع٢ً حل... دد 

 إْين خا٥ف١ َٚذعٛر٠. دد 

 ٚأْا أٜقًا... دد 

 . أععز  زغب١ يف اشلزب..دد 

 ٚأْا أٜقًا... دد 

 ئ ٜهٕٛ  ٛصعٓا اشلزب َا داّ  اب امل شٕ َكف٬ً ٖهذا. دد 

ٚؽاحش ايدنإ   ٜ ت َٓذ سَٔ  عٝد... ٚايعا٬َت أٜقدًا.. ٫ أدرٟ َداّا   دد 

 يدا  ايقبط... 

ناْت ايزٜك تؾفز يف عارن ابُزا٤ أَاَُٗا، ٚقد أ ف٦ت أفدٛا٩ٙ، ٚمثد١   

ٗد١ امل دشٕ ايشجاجٝد١ عددل ايكقدبإ املز عد١       سخات َطدز عزصد١ بًدد ايًٝدٌ ٚٚاج    

ايقدددٝك١ املضددددي١ فٛقٗدددا َدددٔ اخلدددارج... ٫ صدددٝار٠ متدددز.. ٫ خمًدددٛم... ٫ ٖدددز ٠... ٫ 

 ا٥ز٠... ٫ َغذل.. ٫ َتضٍٛ.. فكدط َؾدفخات يزجدٌ ا٭َدٔ تغدل ؽددر ايؾدُت        

 ٚايظ٬ّ ٚمتقٞ خمًف١ ايغارن ٭ؽدا٤ ايزؽاـ ٚاملتفازات... 

ٟ َاٜٖٛددًا ) ٝهدٝين( َدٔ ابزٜدز املدزّقط نًددٕٛ     ناْدت ٖدٞ َدا تدشاٍ تزتدد     

جًدددد ايُٓدددز... ٚندددإ ٖدددٛ ٜزتددددٟ َاٜٖٛدددًا َدددٔ ايكُددداؼ ّاتددد٘... ناْدددا  ًبددداظ      

 ا٫صتخُاّ ٚايغتا٤ ٜكزن أ ٛاب عارن ابُزا٤... 
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ُٖضت: َٓذ خًعدت عداز٠ ايزؽدٝف أٚراقٗدا، ٚ  تبددٍ يدٞ عاًَد١ امل دشٕ         

 املد١ٜٓ...  ٖذا )املاٜٛٙ(، عزفت إٔ ع٦ًٝا غاَقًا ٜدٚر يف

أجاب: )ٓٓت ؽداحش امل دشٕ َغدا٫ًٛ  اشيد٘ َدع ايعاًَد١ ايدت ناْدت تتدٛ           

 تبدٌٜ نٝا ٓا...   أنٔ أدرٟ إٔ ا٭َز أخطز َٔ ّيو... 

نٓت أعزف إٔ ا٭َز أخطز َٔ ّيو... ٖز دٞ ايًًٝدٞ إ  أرؽدف١ ابُدزا٤     دد 

ؾددل أ ًعددين عًدد٢ أصددزار نددثرل٠... نددإ ايدددلد عدددٜدًا، ٚنددإ نددٌ َُٓٗددا ًٜ    

جضدددٙ ايب٬صددتٝهٞ  دداٯخز يف فاٚيدد١ فاعدد١ً يًدددف٤... يهددٔ ايدددلد   ٜهددٔ   

متاًَا َا ٜقاٜكُٗا... ُٖضت ٖٞ: ايدلد فتٌُ.. يهٔ َا صٝكتًين ٖٛ ايبعد عٔ 

ا٭ْظدددار.. عدددٔ أْظدددار ايٓددداظ.. إْدددين ياجددد١ إ  إٔ ٜكدددف ايٓددداظ يف اخلدددارج،        

ثُٝٓد١ عًد٢ جضددٟ ايبددٜع،     ٜٚت ًَْٛٞ، ٚإ  إٔ تغٗل ايفتٝات إعاا ًا  ايثٝاب اي

ٜٚدخًٔ يغزا٥ٗا َتُٖٛات أْٗا صتبدٚ ع٢ً أجضادٖٔ ايضد١ُٓٝ نُدا تبددٚ عًد٢     

 قاَت ايزعٝك١، ٚأْٗٔ  دفع ايثُٔ املًؾل ع٢ً ؽدرٟ صٝبدٕٚ َثًٞ... اعتام 

ٞح ٚأْا أقف يف ايٛاج١ٗ َٚا َٔ عا ز صبٌٝ قادر ع٢ً  إ  ا٭فٛا٤ املضًط١ عً

  ٞ... إٔ كٓع ْفض٘ َٔ ايتخدٜل 

قداٍ شلدا: ٚأْددا أفتكدد ّيددو نًد٘... َٓدذ ا فدد ٚا أْدٛار ايٛاجٗدد١ تٛجضدت عددزًا        

يهٓين )ٓٓت ؽاحش امل شٕ قد ٖزب َدع حبٝبتد٘ ايعاًَد١...   أندٔ أدرٟ أْٓدا      

 ْكف ع٢ً أ ٛاب تبد٫ت نثرل٠ ْعاش عٔ فُٗٗا  ٔ ععش ايٛاجٗات ايشجاج١ٝ. 

، ٚنُدا يف ندٌ   نإ ف٤ٛ خافت َدٔ ايفادز قدد  ددأ ٜتضدز ب عٓدد ا٭فدل       

يًٝدد١ اْفًتددت دَٝدد١ ايٛاجٗدد١ َددٔ  ددل ّراعددٞ رفٝكٗددا، ٚعددادت يتكددف َضددُز٠ يف        

 َٛفعٗا  ٛاج١ٗ ايعزا يًُ شٕ ايهبرل... 

َٓذ عتا٤ٜٔ ٚر ٝعل ٚؽٝفل ٚخزٜفل ٖٚٞ   تبدٍ ٚقفتٗا، إْٗدا ٫ تعدزف   

أزلا٤ ا٭ٜاّ ٫ٚ ايغٗٛر، ٚيهٓٗدا تزقدش تبددٍ ايفؾدٍٛ عًد٢ عداز٠ ايزؽدٝف،        

املددار٠ ٚاجلايضددل يف املكٗدد٢ ايهددبرل ا،دداٚر يٛاجٗدد١ امل ددشٕ عًدد٢ ْاؽدد١ٝ  ٚنٝدداب 

ايغارن... ٚتعزف ايفؾٍٛ َدٔ ْدٛن ا٭سٜدا٤ ايدت تًبضدٗا إٜاٖدا عدا٬َت اخلدشٕ ندِ          

ٜازصٔ فٛقٗا ايدثُٔ  دد ٛظ )ٜ٪ملٗدا قًد٬ًٝ يهٓٗدا ٫ تغدهٛ(، َعطدف ايفٝدشٕٚ         

ًا تهددٕٛ ايعاًَدد١ يف حايدد١ عدتا٤ٶ، فضدداتل ايؾددٛف خزٜفددًا ٚاملدداٜٛٙ ؽددٝفًا.. ٚأحٝاْدد 

ْفضد١ٝ صدد١٦ٝ، فتكتًددع شلددا ٜدددًا يف فاٚيدد١ إدخدداٍ أحددد ا٭نُدداّ َددث٬ً، يهٓٗددا،  

ند٢َ ٚاجٗات ايعزا مجٝعًا، حتتٌُ أٟ ع٤ٞ َكا ٌ ايظٗدٛر يًعٝدٕٛ يف أ ٗد٢    

ح١ً... ٚناْت صعٝد٠ مبٛفعٗا يف عارن ابُدزا٤: َٛقعٗدا ممتداس ٚصدط ايغدارن      
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 ٚاملعابدات كدزٕٚ ندٌ ٜدّٛ أَاَٗدا ٜٚكفدٕٛ  د٬ًٜٛ        متاًَا.. ٚاٯ٫ف َدٔ املعادبل  

يت ًَٗا..  ٌ أْٗا ناْت أنثز صعاد٠ َٔ ايفتٝات اجلايضدات يف املكٗد٢ ا،داٚر،    

ايًٛاتٞ ٜ٪دٜٔ امل١ُٗ ّاتٗا تكزٜبًا. أَا ٖٞ فٗذا عًُٗا ند١َٝ ٚاج١ٗ، ٚيدذا فٗدٞ   

  دد شلدٔ   تكف جاَد٠ صان١ٓ عارف١ َفاتٓٗا يٌٝ ْٗار، أَا فتٝدات املكداٖٞ، فد٬   

َٔ اجلًٛظ يف فٝذلٜٓاتٗا ٚٚاجٗاتٗا ايشجاجٝد١ َتظداٖزات  د ْٗٔ ٜغدز ٔ ايكٗد٠ٛ      

ٜٚدخٔ ايضاا٥ز... ٖٚٞ حتٌُ ع٢ً ؽدرٖا تضعرل٠ ايثٛب ايذٟ تزتدٜ٘، أَدا ٖدٔ   

فُٝٗضٔ  تضعرل٠ أجضادٖٔ يًش ٕٛ ُٖضًا.. ملاّا ٫ ٜفعًٔ َثًٗا ٜٚضذلحٔ؟ ملاّا ٫ 

 ٖا نُا تفعٌ ٖٞ؟ تعًل نٌ ٚاحد٠ تضعرلتٗا ع٢ً جضد

ناْددت تكقددٞ أٜاَٗددا يف ا٫صددتُتان  ٓظددزات اٱعادداب، ٚحتددد م  عٝٓٝٗددا        

ايشجدداجٝتل ْددا٥ٝت ايٓظددز٠ إ  نددٌ َددا ٜدددٚر يف عددارن ابُددزا٤ أَاَٗددا، ٚيف       

 املك٢ٗ ا،اٚر  ايذات ٚٚاجٗت٘ ايشجاج١ٝ نٛاج١ٗ خمشٕ. 

 اْضًت َٔ ّراعٝ٘ ٚعادت إ  ٚقفتٗا  ايٛاج١ٗ. 

 ا ٖز ت؟ قاٍ شلا: ملاّ

 يكد  دأ ايفاز ٜطًع... دد 

ٚيهددٔ أحدددًا يددٔ جيدد٤ٞ.. َٓددذ أٜدداّ   كددز  ٓددا خمًددٛم، غددرل صددٝارات           دددد 

 اٱصعاف املعٛي١... 

ٚيهٓٗدا   بدش. ناْددت دَٝد١ ٚاجٗدد١ )فافظد١(. ٖٚدٞ تؾددز عًد٢ تكايٝددد       

"فتٝات ايٛاجٗات"... َٚا ٫ ٜعزف٘ صهإ املد١ٜٓ ٖٛ إٔ أنثدز َدا فٝٗدا َدٔ دَد٢      

، ٜتخددزى يدد٬ًٝ ٜٚٓطددل ٜٚعددٝػ حٝاتدد٘ اخلاؽدد١  دد٘ ٚأْٗددِ ٜضددتٛيٕٛ عًدد٢    ٚمتانٝددٌ

املد١ٜٓ حل ٜزحٌ عٓٗا أًٖٗا إ  َد١ٜٓ ايّٓٛ، َٚع ملض١ ايفاز ا٭ٚ  ٜعدٛد ندٌ   

إ  )عًُ٘(  ٛاج١ٗ امل شٕ أٚ قاعدت٘ ايشجاج١ٝ قبٌ إٔ ٜزجع صهإ املدٜٓد١ َدٔ   

  ٬د ايّٓٛ ٜٚعاٚدٚا اصت٤٬ِٖٝ عًٝٗا... 

ابزٜددز ا٭صددٛد ايًُددان جدددًا. ٚأٖدددا ٗا  ًٜٛدد١ حتددٝط  عٝٓٝٗددا       عددعزٖا َددٔ  

ايغاصعتل اخلقزاٜٚٔ املؾٓٛعتل َٔ سجاج ْكٞ... ٚقفت يف رنٓٗا  ايٛاجٗد١،  

ٚقددد رفعددت ٜدددًا ٚأْشيددت أخددز٣، ٚٚقددف ٖددٛ  ددايكزب َٓٗددا ٚقددد ٚفددع ٜدٜدد٘ عًدد٢    

 ... خؾزٙ... قايت ي٘ َ٪ْب١: ايذ ٚقفتو ا٭ؽ١ًٝ فكد ٜ تٞ ؽاحش امل شٕ فا ٠

ٚيهددٔ أحدددًا   ٜدد ِت... ٚ ًددع ايٓٗددار ٚ دددا ن٦ٝبددًا، ٚعًدد٢ ايزؽددٝف َددزت      

قٛافددٌ َددٔ ايٓضددا٤ املتعبددات ٚايزجدداٍ ايددذٜٔ ٜبدددٚ اياددِ عًدد٢ ٚجددِٖٛٗ.. اْتعغددت     
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ق٬ًًٝ، فدايدلد ٫ خيٝفٗدا ٫ٚ ايظد٬ّ، ٚإمندا ايبعدد عدٔ أْظدار اٱعاداب.. ٚيهدٔ          

      ٔ أَدزِٖ، ند ِْٗ خدارجٕٛ     أحدًا   ًٜتفت إيٝٗدا... نداْٛا ٜبددٕٚ عًد٢ عادٌ َد

يًت ٛ َٔ َ مت جمزّ خارج عًد٢ ايكدإْٛ... نداْٛا ٜتًفتدٕٛ ندٛف، ٚيددقٕٛ إ        

 ا٭ع٢ً َٔ إٓ إ  آخز ن ِْٗ خيغٕٛ ع٦ًٝا خمتب٦ًا يف ايغزفات ٚايٓٛافذ... 

ُٖط: َاّا د٢ٖ أٌٖ ٖدذٙ املدٜٓد١؟ سجزتد٘: ٫ تدٓط تكايٝددْا... ٫ نًُد١ يف       

جعدد١ ايًٝددٌ.. قدداٍ  ؾددٛت أنثددز ارتفاعددًا: إٕ أحدددًا يددٔ   ايٓٗددار... ٚفددز تعًٝكاتددو يز

  .ٜضُعٓا.. أ٫ تضُعل ٖذٙ ا٫ْفاارات ايعاي١ٝ املد١ٜٚ؟ ..

   بش. 

أٍٚ َز٠ زلعت ا٫ْفاارات، )ٓت إٔ أٌٖ املد١ٜٓ نعادتِٗ ٜطًكٕٛ ا٭يعاب 

 ايٓار١ٜ... ٚيهٔ، ٫... يٝط متاًَا... 

.. َٓذ نإ املتضٛيٕٛ ٜتهدانزٕٚ  يكد حدصت إٔ خطً  َا ٜدٚر َٓذ ايبدا١ٜ.

ع٢ً ايزؽٝف أَاّ ٚاجٗتٗا ايشجاج١ٝ.. َٚٓذ نإ  ع  ايزجاٍ ٚايٓضدا٤ ٜكفدٕٛ   

فدقل  ٗا ٚ زفٝكٗا  ٓظزات غافب١ ٜٚكزإٔٚ ا٭صعار املهتٛ ١ ع٢ً ؽدرُٜٗا 

نددِ ٜٗددشٕٚ  كبقددداتِٗ َٗددددٜٔ ٚكقدددٕٛ   قددداَِٗ ايعارٜددد١ ٚٚجددِٖٛٗ املزٖكددد١      

 اياافب١... 

ٔ اجلُٝدددع صدددعدا٤  ز٩ٜتٗدددا... حتددد٢ ايبا٥عدددات ندددٔ ٜغدددٗكٔ   أجدددٌ!   ٜهددد

 ابضز٠ أحٝاًْا أنٓا٤ عًُٝات إيباصدٗا ايثٝداب ايثُٝٓد١ اجلدٜدد٠، ٚناْدت تًخدظ       

 إٔ  ع  نٝا ٗٔ َٗذل٨ ٚممشم... 

َٚع ّيو ناْدت ٖٓايدو صدٝدات ٜفدزحٔ ندثرلًا  ز٩ٜتٗدا،  دٌ إٕ  ٝدٓٗٔ َدٔ          

ٜٛفدع عًد٢ جضددٖا..     ناْت حتقز َٔ  ًدٖا ايعز ٞ خؾٝؾًا يغدزا٤ ندٌ َدا   

 ٚيهٓٗٔ تٓاقؾٔ ٖذا ايؾٝف نثرلًا... 

َٔ ٚفعٗا يف ٚاج١ٗ ايعدزا ايشجاجٝد١ يًُ دشٕ ناْدت تضدتطٝع إٔ تًخدظ       

إٔ عددد٦ًٝا  ددددأ ٜٓفادددز... ٚإٔ َدددا ٜددددٚر يف ٚاجٗددد١ ايعدددزا ايشجاجٝددد١ يًُكٗددد٢ يددد٘  

إٜكاعددات أخددز٣ جدٜددد٠... فُددٔ َٛفددعٗا تعًُددت إٔ تكددزأ نًُددات ايٓدداظ َددٔ          

ٚأنثدز ا٭حادٜد  يف املكٗد٢ ؽدارت تددٚر حدٍٛ ايضدفز إ          حزنات عدفاِٖٗ، 

يٓدٕ أٚ  ارٜط ٚإدخداٍ ا٭٫ٚد يف املددارظ ٖٓداى، ٚقدٛاْل اشلادز٠ إ  أصدذلايٝا       

ٚنٓدددا ٚفٓددش٬ٜٚ... ٚحددٍٛ اجلٛيدد١ ا٭ٚ  ٚايثاْٝدد١ ٚٚقددٛن قتًدد٢ يف غددرل حًبددات         

 ايتشجل ع٢ً اجلًٝد أٚ ايزقؿ!... 
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 ...  ٌ إْٗا تذنز ي١ًٝ َع١ٓٝ  ايذات

نإ ؽاحش ايدنإ ٜٓتظدز قددّٚ س دٕٛ عز دٞ َٗدِ جددًا، ٜغدذلٟ مب٦دات         

اٯ٫ف َٔ ايًرلات، ٜٚضتخل إٔ ٜٓتظزٙ حت٢ ايفاز!.. ت خز ايش ٕٛ، ٖٚتف ٜكٍٛ 

إْدد٘ يف اجتُددان َٗددِ، ٚيهٓدد٘ صددُٝز  عددد ا٫جتُددان يغددزا٤ اشلددداٜا ٭صددزت٘ ٭ْدد٘     

 صرلحٌ َبهزًا جدًا يف ايؾباط ايتايٞ. 

قٌ َا زلعت ايتاجز ٜكٛي٘ يشٚجتد٘ عًد٢ اشلداتف، َقدٝفًا     نإ ٖذا ع٢ً ا٭

 إْٗا فزؽ١ ْادر٠ يتعٜٛ  خضا٥زٙ  عد ن٬ن١ أعٗز َٔ ايبٝع املذلدٟ... 

 ٚت خز ايش ٕٛ... 

ٚغددزم ايتدداجز يف َْٛدد٘ عًدد٢ ايطاٚيدد١... ٚناْددت أفددٛا٤ ايٛاجٗدد١ َطفدد ٠.    

.. يهٓٗا اغتُٓت ٜعٛدٚا ٜذلنْٛٗا َقا٠٤ َٓذ أصا ٝع  ١ًٜٛ، ٖٚٞ ٫ تدرٟ ملاّا

ايفزؽدد١ ٚقددزرت إٔ يددزج قًدد٬ًٝ يددذل٣ َدداّا ٜدددٚر يف املدٜٓدد١.. ؽددخٝك أْٗددا دَٝدد١    

ٚاج١ٗ فافظ١، يهٔ املز٤ ٫ كًو إ٫ إٔ "ٜتًؾ ؿ" ع٢ً ابكٝكد١ حتد٢ ٚيدٛ      

 ٜهٔ  زَٚٝثٝٛظ ٚإمنا جمزد د١َٝ ٚاج١ٗ. 

  غددادرت َهاْٗددا يف امل ددشٕ  عددد إٔ يفددت نٛ ددًا  ضددٝطًا حددٍٛ جضدددٖا...      

تهددٔ ٖددذٙ أٍٚ َددز٠ تاددادر َهاْٗددا يف ايٛاجٗدد١ يتتاددٍٛ ٚبًددط يف ٚاجٗددات         

املكداٖٞ نُدا تفعددٌ أنثدز ايفتٝدات، ٚيهددٔ أحددًا ٫ ًٜخدظ أْٗددا دَٝد١ ٚاجٗدد١،        

يًغب٘ ايعظدِٝ  ٝٓٗدا ٚ دل أنثدز فتٝدات َكداٖٞ عدارن ابُدزا٤... ندِ إٕ أحددًا ٫           

ت ٫ ٜهًفدٔ أْفضدٗٔ   ٜتٛقع َٔ فتدا٠ ٚاجٗد١ إٔ تددلط َهاْٗدا، يدذا فدإٕ ايعدا٬َ       

عٓا٤ َزاقب١ )دٚاَٗدا( نُدا ٜدزاقنب  عقدٗٔ  عقدًا ٚتغدٞ ندٌ َدٓٗٔ  دا٭خز٣..          

ٚ٭ْٗا د١َٝ ٚاج١ٗ، ٜتٛقع اجلُٝع إٔ ٫ تدلط َهاْٗا، ٚيدذا فد ٕ أحددًا ٫ ًٜخدظ     

 غٝا ٗا!... 

 أجٌ! تذنز جٝدًا ّيو املضا٤... 

 اياددد َددٔ زلعددت ؽدداحش امل ددشٕ ٜٓبدد٘ ايعاًَدد١ إ  فددزٚر٠ تبدددٌٜ نٝا ٗددا يف  

املاٜٛٙ إ  فضتإ خزٜفٞ... ٚعزفدت إٔ ايؾدٝف قدد أعدزف عًد٢ ْٗاٜتد٘.. ٖهدذا        

اْب تٗددا أٜقددًا يضددع١  ددزد خفٝفدد١ ؽددفعتٗا حددل  ارحددت َهاْٗددا حتددت ا٭فددٛا٤      

 ايهاعف١ ابار٠ يف ايٛاج١ٗ إ  عت١ُ ايغارن ايٓضب١ٝ... 

نددإ عدد٤ٞ َددا قددد تبدددٍ يف عددارن ابُددزا٤... ٖهددذا أحضددت َٓددذ ايًٖٛدد١    

 ا٭ٚ . 
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ناْت أفٛا٤ أنثز ٚاجٗات امل اسٕ َطف ٠، ٚرفاقٗدا َدٔ ايدد٢َ ٜبهدٕٛ     

يف ايظدد٬ّ قٗددزًا ٚجٛعددًا إ  ْظددزات اٱعادداب ايددت ٜتهضددبٕٛ  ٗددا )نضددٝدات  

ا،تُددع أٜقددًا(؟ ٖهددذا تضددا٤يت يزقدد١، إْٗددا ٫ بددد فزقددًا نددبرلًا  ٝٓٗددا ٚ ددل 

ٔ َدٔ إٓ إ  آخدز ٜٚدٓانب    أنثز ْضا٤ ٖذٙ املد١ٜٓ... نٌ َا يف ا٭َز أْٗدٔ يًُد  

ا٭ فاٍ ٖٚٞ ٫ تفعٌ.. أَا َا تبك٢ فٝبدٚ شلا َتغدا ًٗا متاَدًا... إْٗدا جمدزد صدٝد٠      

جمتُع ٫ تٓاش ا٭ فاٍ.. ٫..  ٌ ٖٞ تعٌُ، تكف يٌٝ ْٗار يتعزا نٛ ًا، أَا ٖدٔ  

فٝضدددتًكل ممدددددات يف ايفدددزاؼ أنثدددز أٚقددداتٗٔ.. ٖهدددذا زلعدددت ايعدددا٬َت       

. جًضدددت يف ٚاجٗددد١ أحدددد املكددداٖٞ ٚ ددددأت تٓؾدددت إ  ٜتٗاَضدددٔ عدددٔ ايش ْٛدددات..

أحادٜددد  ايٓددداظ حٛشلدددا.. نددداْٛا ٜتخددددنٕٛ عدددٔ ايضدددفز ٚاشلادددز٠، ٚاشلدددزب َدددٔ   

ايزؽداـ ايطدا٥ػ ٚغددرل ايطدا٥ػ، ٚعددٔ املددارظ ايدت ٜبدددٚ أْٗدا يددٔ تفدتك ٖددذا        

ايعاّ ٚعٔ ايكتاٍ ٚاجلزح٢، نإ  اع١ ايفٌ ٚايٝازلل ياؽزٕٚ رٚاد املك٢ٗ... 

ٟ ٫َدزأ٠ عكددًا َدٔ ايٝدازلل. نداْٛا ٜٓتٗدزٕٚ ايباعد١، ٚ  ٜهدٔ         ٫ٚ أحد ٜغذل

ايباع١ ايفكزا٤ ٜبٝعٕٛ  كدر َا  دا أِْٗ ٜٗدددٕٚ املدار٠! عكدد ايٝدازلل حتدٍٛ إ       

ؽدزخ١ تدذنرل  ددايفكز ٚسٖدز٠ ايفدٌ  دددت شلدا محدزا٤ ن ْٗددا َاُٛصد١  ددّ أحددد         

 أفزاد أصز٠ ايبا٥ع ايؾارل... 

ايكٗدد٠ٛ. ناْددت تعددزف أْٗددا يددٔ تغددز ٘،  جددا٤ اجلزصددٕٛ،  ًبددت فٓااْددًا َددٔ

فددد٢َ ايٛاجٗددات ٜتاددذٜٔ  ددايٓظزات ٫ٚ ٜتعددا ل )ا٭غذٜدد١( ايؾددًب١ أٚ املا٥عدد١...      

جا٤ٖا  ايك٠ٛٗ... ناْت املٓقدد٠ تتد رجك.. ٚايهزصدٞ أٜقدًا... اعتدذر اجلزصدٕٛ       

ٚقاٍ إٕ إحدد٣ أرجدٌ ايطاٚيد١ قؾدرل٠ قًد٬ًٝ، ٚحداٍٚ تثبٝتٗدا  إدخداٍ  كاٜدا عًبد١           

ارغدد١، يهددٔ، حتدد٢  عددد إٔ نبتٗددا عددعزت   ْٗددا تتدد رجك.. ٫ ايطاٚيدد١      صدداا٥ز ف

ٚحدٖا.. املكٗد٢   نًُد٘.. ايغدارن   نًُد٘ ٜتد رجك دٕٚ إٔ ًٜخدظ ّيدو أحدد أٚ         

ٜضارن إ  إصٓادٙ  ؾد ز٠ َدث٬ً... ندإ ندٌ عد٤ٞ ٜتد رجك، ٚا٭را   تهدٔ        

كط  ل إٓ تكع ٚإٔ نٌ ع٤ٞ صٝضدد ؽًب١ متاًَا ٚإمنا  دا إٔ اْٗٝارات حتت١ٝ  دأ

ٚآخدز إ  ٖد٠ٛ عُٝكد١... ٫حظدت أٜقددًا إٔ أنثدز ايٓضد٠ٛ ندٔ ٜزتددٜٔ ايضددٛاد...         

ٚإٔ را٥خدد١ إحددزام ايكُاَدد١ ٖددٞ را٥خدد١ "ابُددزا٤" ٚصددخا ١ رَادٜدد١ حشٜٓدد١ ْفددا٠ّ     

ايزا٥خدد١ تًددف املز٥ٝددات نًددٗا ن ْٗددا سفددزات ايغددارن. أجددٌ! َٓددذ أصددا ٝع   تددزٳ    

  صٝارات مجع ايكُا١َ متز أَاّ ٚاجٗتٗا....

َزت  ٗا ن٬ا ْضا٤ ٜزتدٜٔ ايضٛاد، فتذنزت إٔ  ًبات ايش ْٛدات ناْدت   

َددد٪خزًا َٓؾدددب١ عًددد٢ عدددزا٤ ايثٝددداب صدددٛدا٤ ايًدددٕٛ... نددد ٕ ابدددداد ٖدددٛ فدددٝف  

 ايؾٝف.... 
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تكدددّ َٓٗددا عدداب ٚدعاٖددا إ  ايضددٗز٠، قايددت: ٫ أصددتطٝع ٚدٕٚ إٔ ٜبددايٞ        

تعزفد٘ يف مجٝدع     زفقٗا، جزح َكعدًا ٚجًط إ   اٚيتٗدا ٖٚدٛ ٜكدٍٛ   صدًٛب      

ايغبإ ايذٜٔ صدبل ٚغاسيٖٛدا أنٓدا٤ ٖز ٗدا ايضدا ل َدٔ ايٛاجٗد١: ازلعدٞ.. املدٜٓد١          

حتذلم، ٚاملٛت صٝؾٝبٓا يف أٜد١ بظد١. يدذا ٫ يدشّٚ يًُكددَات ٚاملطد٫ٛت، أْدت        

 مج١ًٝ، ٚأرٜد إٔ تكازلٝين فزاعٞ اي١ًًٝ. َا ٖٞ تضعرلتو؟  

٘ إ  ايفددزاؼ يهٓدد٘  ًّٖددت،   ببدد٘،   ٜهددٔ يدددٜٗا َدداْع َددٔ َزافكتدد    

صٝخزقٗا إّا انتغف أْٗا جمزد "د١َٝ ٚاج١ٗ" ٫ "أْث٢" ؽدخٝك إٔ ايفدزم يدٝط    

نبرلًا  ل فتٝات عارن ابُزا٤ ٚد٢َ ٚاجٗات امل اسٕ، ٚأْٗا ًَٜٛا فَٝٛدًا تدشداد   

قٓاع١  ذيو، إ٫ أْٗدا تزٜدد ايعدٛد٠   صدزن َدا كهدٔ إ  امل دشٕ قبدٌ إٔ ٜادادرٙ          

  ؽاحب٘ ًٜٚخظ غٝا ٗا...

تا ع ايغاب: أْت  اٖز٠ اجلُاٍ نايدَٝد١... ٫ رٜدش يف إٔ أصدعارى  اٖظد١،     

ٚيهٓددو تعددزفل )ددزٚف املدٜٓدد١.. ايغددزن١   تدددفع يددٞ راتددل َٓددذ عددٗزٜٔ،        

 يهٓين ص حاٍٚ إرفا٤ى. 

 ٚأٜقًا   بش. 

ْٗ  ٖٚٛ ٜغتُٗا: أٜتٗدا ايااْٝد١، املدٜٓد١ حتدذلم ٚأْدت تتؾدزفل نًُهد١        

اي١ تٛتز.. ع٢ً ايطاٚيد١ امل٬ؽدك١ صدٝد٠ تغدتِ اجلزصدٕٛ      ٚتضاَٚل.. اجلُٝع يف ح

٭ْدد٘ أحقددز شلددا ن صددًا َددٔ )ايدددراٟ َددارتٝين( ٚقددد ْضددٞ إحقددار ايشٜتْٛدد١ ايددت  

 ٜفذلا إٔ تعّٛ ع٢ً صطخ٘. 

اجلزصٕٛ ٜتخدا نغد١ْٛ   تضدُعٗا َٓد٘ َدٔ قبدٌ. ٜؾدز   ايش ْٛد١: انٓدإ         

ٔ  عاّ ايعغا٤ فا ًبٝد٘  َٔ اجلزصْٛات ايعاًَل َعٓا قد خطفا. إّا نٓت تزٜدٜ

 اٯٕ ٭ْٓا صٓاًل املك٢ٗ يف ايعاعز٠ متاًَا... 

 ٚتكدّ َٔ املك٢ٗ رجٌ ٜطٛف  املٛا٥د ٜٚطًش َع١ْٛ "جلُع١ٝ ا٭ع٢ُ ايقز ٜز".  

ٖاجِ َك٢ٗ ايزؽٝف صزب َٔ املتضدٛيل ايؾداار، ٚندإ عددد املتضدٛيل      

ط ٜفدٛم  هدثرل   ٚجاَعٞ ايتدلعات ٚ ا٥عٞ ايفٌ ٚايٝازلل ٚايٝاْؾٝش ٚايغدٝهً 

عدددد رٚاد املكٗدد٢... زلعددت ؽددٛتًا َددٔ َٓقددد٠ جمدداٚر٠ ٜكددٍٛ: ٖددذا آخددز َٛصددِ      

 ٜازلل يف عارن ابُزا٤... 

اْتٗت َزحًد١ )ايدٚيتغدٞ فٝتدا( ٚابٝدا٠ ايذٖبٝد١ يدبرلٚت.. إٔ قغدز٠ ايدذٖش         

تضكط، ٚعُا قزٜش تظٗز ابكٝكد١... عدادت ايش ْٛد١ تؾدز عًد٢ اجلزصدٕٛ ندٞ        

 ع٢ً صطك )ايدراٟ َارتٝين(.  يقز شلا سٜت١ْٛ تضبك



261 

 ٚغادرت املك٢ٗ.... 

 ناْت خا٥ف١.... عاٖدت املار٠ يف ايغٛارن ٜطرلٕٚ يف ايفزال نايبايْٛات...

عددداٖدت إٔ ا٭عددداار جمدددزد دٜهدددٛرات، ٚرجدددا٫ً ٜتضدددًكْٛٗا يرل طدددٛا إ   

أغؾدددداْٗا أٚارم اخلزٜددددف ايؾددددفزا٤... زلعددددت اَددددزأ٠ تقددددخو، ٚأحضددددت إٔ      

اع١ٝ ناب١ ايًٕٛ فدٛم ندٛب أ د٬ٙ ايعتدل... رنقدت      فخهتٗا َثٌ ٚرد٠ اؽطٓ

َضدددارع١ إ  َهاْٗدددا يف ايٛاجٗددد١.. ندددإ ؽددداحش امل دددشٕ َدددا ٜدددشاٍ ْا٥ُدددًا...      

 "ٚايش ٕٛ" ملا يقز!... 

ٚ  يقز ؽداحش ايددنإ يف ايٝدّٛ ايتدايٞ!... غداب  د٬ًٜٛ. جدا٤ ّات ٜدّٛ         

فزغدٕٛ أنثدز   َٚع٘ صٝار٠ عخٔ ٚعدد َٔ ايزجاٍ... أدٖغٗا إٔ بدٙ ٚايزجاٍ ٜ

فتٜٛددات ايدددنإ ٜٚٓكًْٛٗددا إ  ايضددٝار٠ ٖٚددِ عًدد٢ عاددٌ َددٔ أَددزِٖ ٚكقددٕٛ  

صددزٜعًا دٕٚ إٔ ًٜتفددت أحددد إيٝٗددا أٚ إ  رفٝكٗددا... َٚددٔ َٜٛٗددا   ٜدد ت أحددد...      

ٜت ًَٗا أحد... ْضدٝٗا اجلُٝدع... عدا زٚ ايضدبٌٝ ايك٥٬دٌ   ٜٛيٖٛدا حتد٢ ايتفاتد١...         

نٌ َدِٓٗ ٜت َدٌ اٯخدز  ٓظدز٠ خدٛف ٚحدذر        ناْٛا دًَٚا ع٢ً عاٌ َٔ أَزِٖ،

 ٚاصتط٬ن نُا يٛ نإ قادًَا يكتً٘، ٫ٚ أحد ًٜتفت ؽٛ ٗا... 

نِ جا٤ ّٜٛ ا ف ٚا فٝ٘ حت٢ أفٛا٤ ايغارن... ٚؽارت تضُع  ٛفٛط أؽدٛات  

  ًكات ٚاْفاارات َزٚع١... ٚ  ٜبل شلا ٚيزفٝكٗا يف ايٛاج١ٗ غرل ا٫ْتظار... 

 إْٗا متطز... 

َعٓداٙ َشٜدد َدٔ ايدتكًؿ يف عددد املدار٠... ٚحتد٢ صدٝارات ايغدخٔ           ٖذا أٜقًا

ايددت ناْددت تدد ْط  ٗددا قًدد٬ًٝ   تعددد تدد تٞ ٱفددزال فتٜٛددات  كٝدد١ ايدددنانل   

ا،اٚر٠... آٙ َا أتعط حظٗا، ملاّا   تهٔ د١َٝ ٚاجٗد١ يف أحدد خمداسٕ  دارٜط     

ٓددد٘ عدددٔ أٚ يٓددددٕ، أٚ أٟ َهدددإ يف ايعدددا  ٫ تٓطفددد٧ أفدددٛا٩ٙ ٫ٚ ٜدددتكًؿ س ا٥  

 ايزؽٝف؟ 

 إْٗا متطز... 

ٖددذا َعٓدداٙ إٔ ايٝددّٛ   نًُدد٘ صددٛف كددز دٕٚ إٔ تٓدداٍ ٚيددٛ نضددز٠ إعادداب   

 ٚاحد٠... ٚصتُٛت ٚتذٟٚ جٛعًا إ  احتقإ ا٭عل شلا... 

 ُٖط  ٗا: أزلع ٖدٜز عاح١ٓ... 

اعتعٌ ا٭ٌَ يف قًبٗا قًد٬ًٝ. يعًد٘ ؽداحش امل دشٕ... إْٗدا ندَٝد١ خمدشٕ َدا         

 ٜعٛد نٌ ع٤ٞ نُا نإ.  تشاٍ ت ٌَ يف إٔ
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تٛقفت ايضٝار٠ أَاّ املهإ، ؽاحش امل شٕ   ٜظٗز. )ٗزت جمُٛع١ َدٔ  

 املضًخل. 

ٚفددعٛا عدد٦ًٝا عٓددد قفددٌ املدددخٌ ٚأعددعًٛٙ نددِ رنقددٛا َبتعدددٜٔ، أدٖغددتٗا    

حزناتِٗ. د٣ٚ اْفاار.. يدقا٥ل ع٬ ايابار ٚ  تعد تز٣ ع٦ًٝا، ٚرَاٖا ا٫ْفاار 

 إ  حٝ  ٫ تدرٟ... 

ت عٝٓٝٗدددا ايشجددداجٝتل، عددداٖدت ايٓدددار تغدددتعٌ يف رفٝكٗدددا. ٚايزجددداٍ  فتخددد

ٜدخًٕٛ إ  املهإ  ضزع١ حداًَل خشاْد١ ايٓكدٛد ابدٜدٜد١ ٖٚدار ل  ٗدا ٚصدط        

 صخش ايدخإ... ٚاختفٛا. ٚحدا ّيو نً٘  ضزع١،  ٌ يف بظات نايدلم... 

ٚ ضزع١، ْٗقت رانق١ َٔ امل شٕ... رنقت يف ايغدارن إ  أٍٚ َكٗد٢.   

ٕ َاًكًا... )ًدت تدزن . ناْدت ايغدٛارن خاٜٚد١، ٚا٭عداار َهَٛد١ عًد٢         نا

ا٭را ٚفش١َٚ اصتعدادًا يٓكًٗا ٚسرعٗا يف دٜهٛر آخز... ٚزلعت ؽٛتًا ٜكدٍٛ:  

 اْتٗت املضزح١ٝ ٖٓا.. اْكًٛا ايدٜهٛر، صٓكدّ املضزح١ٝ ّاتٗا يف َد١ٜٓ أخز٣... 

كدٌ إيٝٗدا يهٓٗدا    يثت عٔ ؽاحش ايؾٛت يتض ي٘ عٔ اصِ املد١ٜٓ نٞ تٓت

  تضتطع متٝٝشٙ. ٚخٌٝ إيٝٗا إٔ نزاصٞ املكاٖٞ اخلا١ٜٚ ٖٞ ايت تتخدا... أّ 

  .تزاٙ ؽاحش َك٢ٗ َا؟ ..

َزت  ايفزٕ. ٖٓاى فكط عاٖدت  غدزًا حكٝكدٝل ٜزتددٕٚ ايضدٛاد ٜٚقدعٕٛ      

ْظارات صٛدا٤ ٚيًُٕٛ   ٜدِٜٗ عؾًٝا  ٝقا٤  ١ًٜٛ، ٚأدرندت أْٗدِ قافًد١ َدٔ     

ار اخلبش.. َٚدا عدداِٖ،   تغداٖد أحددًا، ٚيهدٔ ندٌ عد٤ٞ  ددا         ايعُٝإ  اْتظ

 حشًٜٓا ٚخمتًفًا ن ٕ عؾا املٛت قد َضتا  طزٜك١ َا... 

ايكُاَدد١ ناْددت فددٝف ايغددارن ايٛحٝددد، ناْددت تعًددٛ تدد٫ً٬ ٚتفددٛط را٥ختٗددا  

رغددِ املطددز، ٚايددذ اب، نددإ نددبرلًا ياددِ ايزجدداٍ، ٚنددإ يتددٌ ايغددٛارن        

ًدد٢ أنثددز اجلدددرإ آنددار رؽدداـ ٚقددذا٥ف، تاطٝٗددا َشدمحددًا حددٍٛ ايكُاَدد١!... ع

ًَؾكات حتُدٌ ؽدٛر ايغدٗدا٤ ٚقدد حًدت فدٌ املًؾدكات ايكدكد١ عدٔ حفد٬ت           

ايدزقؿ ٚاملؾددارع١ ٚايؾددٛر اخلًٝعدد١ يٓاُددات يٝدٌ  ددرلٚت. ت ًَددت ؽددٛر ايغددٗدا٤   

 اياق١ ٚناْت ٚجِٖٛٗ تغب٘ ؽٛر فتٝإ يف نزاظ جاَعٞ يًت زج! 

٥ٔ، دخًدت صدزٜعًا ٚجًضدت، فٛج٦دت  د ٕ      ٚجدت َك٢ٗ ٚاحدًا ٜضتكبٌ ايش دا 

يًاايضددل أجضدداد رجدداٍ ٚر٩ٚظ ف٦ددزإ، ٚندداْٛا ٜتخدددنٕٛ نددثرلًا ٜٚثزنددزٕٚ        

 اصتُزار ِٖٚ يزنٕٛ أعٓاقِٗ ايزفٝع١ داخٌ ايٝاقات ايبٝقا٤ املٓغا٠ ٚر طات 
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ايعٓل، ٚنإ أحدِٖ ٜؾٝك: يكد دفعٓا مثٔ ايضدُاط يًفًضدطٝٓٝل  ايددخٍٛ إ     

 ".  ٬د "ص٬ي١ املزد٠

ٚجددا٤ اجلزصددٕٛ.. نددإ ٖددٝه٬ً عظُٝددًا متاَددًا، ٚقدداٍ شلددا َغددرلًا إ  رجددٌ  

 ف ِ اجلث١ ي٘ رأظ ف ر  ٌٜٛ ايغار ل: ايبٝو َضتعد يدفع يرل٠. 

أًّٖٗا ّيو، ناْٛا ٜظْٓٛٗا غا١ْٝ أجٓب١ٝ، ٚ  ٜعزا عًٝٗا أحدد َدٔ قبدٌ    

 َبًاًا أقٌ َٔ عد٠ ٦َات َٔ ايًرلات... 

)رأظ( ايهزْدش مثٓد٘ اٯٕ صدت يدرلات، ٚ)رأظ(      تا ع اجلزصٕٛ: تعزفل إٔ

ايزجددٌ مثٓدد٘ ْؾددف يددرل٠، أٟ مثددٔ رؽاؽدد١!... ٖٚهددذا تددزٜٔ إٔ أصددعار ايبٝددو       

 َعكٛي١!... َٚٔ ا٭فقٌ إٔ تكبًٞ...

قددزرت إٔ تعًددٔ يًاُٝددع أْٗددا فتددا٠ ٚاجٗدد١ ٫ فتددا٠ َكٗدد٢، فٓٗقددت ٚاعتًددت      

ٌُ.. رفعت ٜدٖا اي٢ُٓٝ ايطاٚي١ ٚايذت ايٛقف١ ايت تت ذٖا يف ايٛاج١ٗ أنٓا٤ ايع

ٚقد فزعت أؽا عٗا ٚتزنت ا٭خدز٣ تٓضددٍ َٛاسٜد١ جلضددٖا نٛقفد١ راقؾد١       

 قبٌ إٔ تبدأ ٚؽًتٗا... ٚحتازت ٖهذا... 

ٚاْفاددز رٚاد املكٗدد٢ يف ايقدددخو ٚقدداٍ أحددددِٖ: يكددد جٓدددت غاْٝددات ٖدددذٙ      

املدٜٓدد١.. ايغددبإ ٜكتًددٕٛ ٚاحدددًا  عددد اٯخددز ٚرسم ايااْٝددات اْكطددع. صددٝ تٞ ٜددّٛ        

ز ندٌ عغدز ْضدا٤ إ  ايدشٚاج َدٔ عداب ٚاحدد.. ٖدذا إّا تبكد٢ حتد٢ عدداب           تقدط 

ٚاحد حٞ... رد ا٭خرل: حايتٗٔ نخايتٓا... ٫ قب .. ٫ ْكٛد.. ٖٚٔ ٜكقدل ايًٝدٌ   

 ٚحٝدات ٚ ٔ ْكقٝ٘ َع سٚجاتٓا!. 

ٚغادرت املك٢ٗ.. ٫حظت إٔ إصفًت ايغٛارن نإ ففٛرًا ٚعًٝ٘ آنار أقداّ 

َضددًخٕٛ اختطفٖٛددا فادد ٠. ناْددت تضددُع  دداخلطف َددٔ  ايددد ا ات. أ بددل عًٝٗددا 

أحادٜ  ايش دا٥ٔ ٖٚدا ٖدٛ يددا شلدا. ٜايٲندار٠!. ٫ تددرٟ نٝدف انتغدفٛا أْٗدا           

فتددا٠ ٚاجٗدد١ َددٔ ايٓظددز٠ ا٭ٚ . قدداٍ أحدددِٖ: صٓضددتعٌُ ٖددذٙ ايدَٝدد١ نغددافًا        

يًكٓاؽل. صٓاعٌ َٓٗا فشاع١ يف حكٌ  ٝدٛر ايٓدار.. تعدايٛا جندزب ٖدذٙ ايفهدز٠       

  املبتهز٠.

 ٖذٙ املز٠،   تفِٗ ع٦ًٝا. 

ْٚكًٖٛددا يف صددٝار٠ إ  َهددإ بًٗدد٘، أؽددٛات ايزؽدداـ تددشداد ارتفاعددًا..     

تٛقفددت ايضددٝار٠، ا٭را يف حايدد١ سيددشاٍ.   يددف، ناْددت يف حايدد١ دٖغدد١.     

 تهٔ تعزف  ايقبط َا صٝفعًْٛ٘  ٗا، ٚيهِٓٗ ناْٛا ٜعزفٕٛ!... 
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 املضدداَرل عًدد٢ خغددب١ ّات  أيبضددٖٛا نٝدداب َكاتددٌ َٚعطفدد٘، ٚدقددٛا قدددَٝٗا   

عا٬ت، نِ ر طٛا اخلغب١ يبٌ  ٌٜٛ، ٚقاٍ أحددِٖ ٖٚدٛ ٜددفع  ٗدا َدٔ خًدف       

املذلاظ إ  عارن خاٚ متاَُا إ٫ َٔ ا٭ْكاا: ٖذٙ ايد١َٝ صتٓكذ حٝا٠ ايهثرلٜٔ 

 َٓا... عٔ  زٜكٗا صٓهتغف  دق١ َٛفع ايكٓاـ ايًعل.. ْٚٗامج٘... 

ايغارن حتد٢ أ ًدل أحددِٖ عًٝٗدا      ٚ  تهد اخلغب١ تزن   ٗا إ  ٚصط

رؽاؽدد١ أؽددا تٗا يف رأصددٗا متاَددًا.   تتدد  ، ٚ بعددًا   ٜضددٌ ايدددّ، يهٓٗددا         

زلعت ايٓار تفتك َٔ خًف املذلاظ  اباٙ املهإ ايدذٟ اْطًكدت َٓد٘ ايزؽاؽد١     

 ٖٛددا... ٚعدداٖدت رجدد٬ً ٜضددكط عددٔ صددطك َزتفددع... ٚزلعددت أؽددٛاتًا تدد تٞ َددٔ  

 ؽبٓاٙ... ٚنإ قد اغتاٍ عغز٠ َٔ رفاقٓا... خًف املذلاظ: ايًعل، يكد أ

أحضدت  ٓدٛن َدٔ ايابطدد١ ايدت   تعزفٗدا َدٔ قبددٌ.. أحضدت   ْٗدا أدت عدد٦ًٝا         

خمتًفًا عٔ عًُٗا نفتدا٠ ٚاجٗد١.. عدعزت  دبع  ايضد٬ّ ايدداخًٞ، ٚحتد٢ حدل         

انتغفت إٔ ايٓار قد عبت فٝٗا   حتشٕ َٔ أجٌ جضدٖا ايبدٜع... ٚقزرت أْد٘  

عددد٤ٞ   تهتغدددف٘  ًٝددد١ حٝاتٗدددا نفتدددا٠ ٚاجٗددد١... عددد٤ٞ ٫   ندددإ يف داخًدددٗا 

 يذلم... 

*** 

 143كابىس 

 

متد د "ايضٝد املٛت" ع٢ً صٛر املكدل٠ َتعبًا، نإ ٜٓتظز  فارل ايؾدل اْتٗا٤ 

حفار ايكبٛر َٔ دفٔ نَٛد١ َدٔ اجلثد  يف قددل مجداعٞ ندٞ ٜغدهٛ يد٘ ٜٚبثد٘          

١ًٝ ٚاحد٠ َٓذ أعٗز َٔ إقاَت٘ َُٖٛ٘ ع٢ً عاد٠ املضٓل... صٝكٍٛ ي٘ إْ٘   ِٜٓ ي

يف  ددرلٚت، يكددد اسدٖددزت أعُايدد٘ أنثددز ممددا ٜضددتطٝع فدد راد اٱعددزاف عًٝٗددا        

 ٓفضدد٘.. خؾٛؽددًا إّا نددإ ٖددذا ايفددزد َؾددا ًا  تؾددًش ايغددزاٜل ٚايزَٚدداتٝشّ      

ٚارتفددان ايقدداط ٚايضددهزٟ ٚايتٗدداب املفاؽددٌ ٚايذيدد١ ايكًبٝدد١ ٚفددعف ايبؾددز   

هٛ َٓٗا "ايضٝد املٛت". ٚدفدذل فدٛاترلٙ ؽدار    ٚغرلٖا َٔ أَزاا املضٓل ايت ٜغ

نبرلًا ٚعاصعًا، ٚ  ٜعد ٜك٣ٛ ع٢ً محً٘، ٚؽارت ْظزات٘ تتٝ٘ يف عدا  أرقداّ   

ايٛفٝدددات املتؾددداعد٠  ؾدددٛر٠   ٜ يفٗدددا يف ٖدددذٙ ايزقعددد١ َدددٔ ا٭را َٓدددذ ٦َدددات  

 ا٭عٛاّ... 
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ذلب َٜٚٛٗا نإ أؽاز صًٓا ع٢ً أ١ٜ حاٍ.... ٜتٓٗد "ايضدٝد املدٛت"،  ُٝٓدا ٜكد    

 حفار ايكبٛر، ٜٚت ٖش يضزد ًَخ١ُ عهٛاٙ متاًَا نبك١ٝ ايعاا٥ش... 

يهددٔ حفددار ايكبددٛر ايغدداب صددبك٘ إ  ايغدده٣ٛ، ٚنددإ عددا ًا فكددرلًا،     

جيدددد َٗٓددد١ ٜددددفع  ٗدددا أقضدددا ٘ اجلاَعٝددد١ غدددرل حفدددز ايكبدددٛر: "  ٜعدددد  ٛصدددعٞ   

دفدِٓٗ يف   ا٫صتُزار يف ٖذا ايعٌُ... إْ٘ ٜفٛم  اق١ ايفزد ع٢ً ا٫حتُداٍ.. ٚحتد٢  

َكا ز مجاع١ٝ   خيفف ايهثرل عدين... إْٗدِ ٜد تٕٛ يف قٛافدٌ.. إْٗدِ ياجد١ إ        

 َ٪صضات يًدفٔ، ٫ إ  أفزاد". 

"َ٪صضات".. رْدت ايهًُد١ يف إّٔ "ايضدٝد املدٛت" ّنزتد٘   عدٝا٤ ندثرل٠...        

"َ٪صضددات" ٜددذنز آخددز َددز٠ افددطز فٝٗددا يًعُددٌ يٝددٌ ْٗددار... ٦َٜٛددذ اصددتدعت٘        

يف ٚاعٓطٔ، ٚاعذلت ي٘  طاق١ صدفز إ   ًدد ندإ ازلد٘..      "جمُٛع١ َ٪صضات"

آٙ يذانزتدد٘ ايًعٝٓدد١ ايعاددٛس ايددت  دددأت يْٛدد٘... أنددإ اصددِ ايبًددد فٝتٓدداّ؟ أّ      

نٛرٜددا؟ أّ نُبٛدٜددا؟ أّ فًضددطل... آٙ   ٜعددد ٜددذنز... يهٓدد٘ ؽددار ٜهددزر       

 ايه١ًُ: َ٪صض١... َ٪صض١... 

َ٪صضدد١ تدددٜز يددو   ٚؽددز  حفددار ايكبددٛر: أجددٌ َ٪صضدد١، أْددت ياجدد١ إ        

 أعُايو... ٫ إ  حفار قبٛر َضهل َثًٞ. 

***  

اصتدعاٙ "ايضٝد املٛت". فًباٙ اخلبرل... ٚ دأ ابٛار تكًٝدًٜا ند ٟ حدٛار  دل    

عددزٜهٞ عُددٌ، ايتكٝددا يت صددٝط عددزن١ فدد ١ُ رايدد١... فكددد عددها "ايضددٝد    

ٝدا٤  املٛت" َٔ أَزاف٘، ٚعها فٝف٘ َٔ ؽعٛ ١ املٛاؽ٬ت  ل  ٝت٘ يف أحد أح

ٚاعٓطٔ ٚاملطار، أَا  ك١ٝ ايزح١ً إ  تٌ أ ٝش فكد ناْت َزي١...  ل تٌ أ ٝدش  

ٚقدلـ   يٌ ايزح١ً َٔ  ع  املطبدات اشلٛا٥ٝد١، إ٫ أْد٘ ٚؽدٌ يف ْٗاٜد١ ا٭َدز       

إ   رلٚت ٚقد اخذلقت٘  ع  ايزؽاؽات يف ايطزٜل  ل املطار ٚاملكددل٠، إ٫ أْد٘   

٘ ايزؽدداـ نددثرلًا.. فدد٤ٛ ايغددُط ٚحدددٙ   ا٭حٝددا٤، ٫ ٜ٪ّٜدد دددد ندد نثز املددٛت٢  

 ٜقاٜك٘، ٚإّا صًط عًٝ٘  ٬ًٜٛ تآنٌ جضدٙ نُؾاب  اجلذاّ. 

ٚ عددد ايذلحٝبددات ايتكًٝدٜدد١، ٚنًددٗا  ايعز ٝدد١ ايددت أتكٓٗددا )ايقددٝف( أٜدداّ        

دراصددت٘ شلددا يف املدرصدد١ اخلاؽدد١ ) ٗددِ( يف قزٜدد١ "سلدد٬ٕ"  قدداح١ٝ  ددرلٚت،  دددأ   

 ابدٜ  يف ايعٌُ َباعز٠... 
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ايضٝد املٛت" إٔ ٜفؾٌ ق٬ًًٝ يف عهٛاٙ حدٍٛ حايتد٘ ايؾدخ١ٝ، إ٫ إٔ    أراد "

ايقٝف قطع "ابٛار ايعا فٞ" عٓدد ابدد ايد٬سّ، ٚخا بد٘  ًٗاد١  دارد٠ ندثًج        

فددٛم جددزط َفتددٛط: صددتهٕٛ يددو َ٪صضدد١ َبتهددز٠. صددٝهٕٛ يددو عغددزات َددٔ    

  ٛ  املعدداْٚل. ٖٚددذا ايهَٛبٝددٛتز صددٝٓظِ ايفددٛاترل عٓددو.. صدد ي٘ "ايضددٝد املددٛت" ٖٚدد

 ٜضعٌ  غد٠: َ٪صض١ يٞ؟ َ٪صض١ يًُٛت؟ 

 بعددًا يددٔ ٜهددٕٛ ازلٗددا ٖهددذا، يٓضددُٗا "َ٪صضدد١ اخلطددف املتخددد٠"..      دددد 

ٚص صع٢ إ  إدخاشلا يف "ا٫حتاد ايعاملٞ يً دا فل" ممدا ٜزفدع اصدِ يبٓدإ عايٝدًا       

 يف جماٍ جدٜد... 

  .ٚيهٔ َا ع٬ق١ اخلطف  ذيو؟ ..دد 

ٓفٝذ؟ ٖٚهدذا ٜدتِ بُٝدد ا٭حٝدا٤ يف     أ٫ تز٣ إٔ اخلطف قتٌ َع ٚقف ايتدد 

حايدد١ )خطددف( رٜثُددا ٜتضدد٢ٓ يًُ٪صضدد١ تٓظددِٝ قٛافًددِٗ إ  املكدددل٠... صددتهٕٛ        

َ٪صضتٓا مبثا ١  زاد يًاث .. نٌ َا يف ا٭َز ٖٛ أْٗدِ يدٔ ٜهْٛدٛا جثثدًا ٚإمندا      

جث  َع ٚقف ايتٓفٝذ تتخزى يف ايغٛارن َتُٖٛد١ أْٗدا تتدا ع أعُاشلدا، ٖٚهدذا      

ت. ْضددتطٝع خددشِْٗ يف ا٭قبٝدد١ ٚصددتهٕٛ يٓددا فزٚعٓددا حتدد٢ يف     ٫ حاجدد١ يًدددلادا 

 ايبٝٛت... 

 ٚيهٔ َٔ َِٓٗ ٜزف٢  ايتعاٌَ َعٓا؟ دد 

نددثرلٕٚ صددٝهٕٛ عًدد٢ رأظ ايعُددٌ َدددرا٤ عددإَٛ َت ؾؾددٕٛ  بعددًا،     دددد 

ٚص عزف ع٢ً اصتدعا٥ِٗ، ٚيهٔ أنثز ايعاًَل يف امل٪صض١ ٜهْٕٛٛ َِٓٗ... 

 َٔ أٌٖ  رلٚت. 

 ِٗ  ذيو  املاٍ؟ ٚيهٔ، نٝف تكٓعدد 

يٝط متاًَا، ق٥٬دٌ ٖٓدا كهدٔ عدزا٩ِٖ  املداٍ ٚحددٙ، ٚيهدٔ أنثدزِٖ         دد 

كهددٔ عددزا٩ِٖ  عُدد٬ت نددثرل٠، َٓٗددا ايعغددا٥ز١ٜ ٚايكبًٝدد١ ٚايدددٜٔ )مبفٗددَِٛٗ  

اخلددا ٧ يدد٘(، أٟ ايطا٥فٝدد١... ٚعُدد٬ت أخددز٣ نددثرل٠ َٓٗددا اياقددش ٚابُاقدد١       

شٜفد١ عًد٢ ٚجد٘ احملبد١.. ايتفاؽدٌٝ      ٚايٓشم ٚايزغب١  ا٫ْتكاّ ٚغرلٖا َٔ ا٭قٓع١ امل

فُٝا  عد.. املِٗ إٔ ايهَٛبٝٛتز صٝكّٛ  تٓظِٝ ٖذٙ ايعًُٝات ٚ  قٌ قدر ممهٔ 

 َٔ اجلٗد... 

 ٚإّا اختطفٛى أْت؟ دد 

 ٫ يف، أْا ًَكك فد اخلطف. دد 
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 ٌٖٚ ٜٛجد يكاط فد اخلطف؟ دد 

عداف،  أجدٌ! ٚازلد٘ ا٫ْتخدار... أحدد أفزاصدٞ فغدٛ يبد١ َدٔ ايضدِ ايش         دد 

ٚأصتطٝع ا٫ْتخار َت٢ ع٦ت، ٚ عد إٔ ٜدت ًؿ اخلدا فٕٛ َدٔ جدثت أْٗد  َدٔ       

ددد  جدٜد حتت اصِ جدٜد ٭تا ع َُٗت... أْت تعزف إٔ َٔ ِٖ َثًٞ َدٔ ا٭َدٛات   

ا٭حٝددا٤ ٫ كٛتددٕٛ متاَددًا ٭ْٗددِ ٫ ٜعٝغددٕٛ متاَددًا... أجددٌ.. ا٫ْتخددار ٖددٛ ايًكدداط         

 ايٛحٝد فد اخلطف... 

ٔ ّنز "ا٫ْتخار" ٚ دت ع٢ً ٚجٗد٘ إَدارات ايقدٝل.    غقش "ايضٝد املٛت" َ

فا٫ْتخددار َددذنز٠ جًددش يكدد٘، ٚاصتخقددار إرغدداَٞ يدد٘. حٝدد  ٜكددذف املٓتخددز   

 زٚحددد٘ يف ٚجٗددد٘ دٚمندددا تٗدددذٜش أٚ  كدددٛظ.. إْددد٘ َدددا ٜدددشاٍ ٜدددذنز ٜدددّٛ اْتخدددز   

ُٖٓاٛاٟ.. ّيو ايٛقك..  د٫ً َٔ إٔ ٜزبف يف حقزت٘، اصتدعاٙ نُا يٛ ندإ  

)عكل ابٝدا٠ املفزٚعد١(.. تدا ع اخلدبرل: اصدذلط أْدت قًد٬ًٝ، ٚدعٓدا          ٛا ًا يف عُار٠ 

 ْزتش ا٭َٛر..

ؽبٝخ١ ايّٝٛ ايتايٞ، متددد "ايضدٝد املدٛت" يف فزاعد٘، ٚ ددأ  كدزا٠٤ ؽدخف        

 ايؾباط ايت ؽارت جمزد ْغزات تتخدا عٔ َٓاشات٘. 

 فٛج٧  ايعٓٛإ ايز٥ٝضٞ )املاْغٝت(: 

ٛف. إْددد٘ ٜعدددزف  بعدددًا حهاٜددد١ خمطددد 322قتددد٬ًٝ ٚ 72أفاقدددت  دددرلٚت عًددد٢ 

ايضددبعل قتدد٬ًٝ، ٚقددد حددزر  ٗددِ فدداتٛر٠ َٛحددد٠.. أَددا ايث٬مث٦دد١ خمطددٛف، فتًددو   

َفاج ٠! إِْٗ " زصِ املٛت" ٖٚذا ٜعين َشٜدًا َٔ ايعٌُ.. آٙ َدٔ عدزٜه٘ اي٦ًدِٝ،    

إْددد٘ ٚؽدددٌ ايبارحددد١ فكدددط، ٚندددإ ٜظدددٔ أْددد٘ صدددٝ فف عٓددد٘ أعبدددا٤ٙ، ٚإّا  ددد٘     

 ٍ؟ ٜقاعفٗا.. ٚيهٔ َا جد٣ٚ اجلدا

صددٝكٍٛ يدد٘: "َ٪صضدد١ اخلطددف املتخددد٠" صددتٓظِ يددو أعُايددو. ايتهٓٛيٛجٝددا 

ا٭َزٜه١ٝ ٚايت ًدف ايعز دٞ يف خددَتو َعدًا. ايهَٛبٝدٛتز املضدتٛرد ٚا٭َدزاا        

احمل١ًٝ صٝتخايفإ. يكد زلع َٓ٘ فافز٠  ١ًٜٛ يف ٖذا ا،اٍ ي١ًٝ ايبارح١ ٚقد 

 أرٖك٘ ايٓعاظ ٖٚٛ ٜتظاٖز  اٱْؾات... 

ايًعدددل.. جدددا٤  ددد٘ يٝضددداعدٙ ٚيٝ فدددف َدددٔ أعُايددد٘، ٚإّا  ددد٘      ّيدددو اخلدددبرل 

ٗ ددد "ايضددٝد املددٛت" ٖٚددٛ ٜددذنز عؾددٛر َددا قبددٌ ايتهٓٛيٛجٝددا...         ٜقدداعفٗا... تٓ

ناْت يًُٛت ٖٝبت٘ آْذاى.. نإ ٜضتكبٌ  طكٛظ ٜٚٛدن  طكٛظ..  ٌ إٕ  عد   

ايكبا٥ٌ ايبدا١ٝ٥ ناْت حتتفٌ مبكد١َ يف عزظ َٗٝش.. يهٔ اباٍ صا٤ت َٓدذ  

ابزب ايعامل١ٝ، ٚاخذلان املتفازات...   ٜعد ايٓاظ كٛتٕٛ فزدًا فزدًا ٚإمندا  تًو 
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ؽار املٛت ؽٓاع١ مجاع١ٝ ٚإْتاجًا إمجايًٝا، ٚقد فكدد "ايضدٝد املدٛت" َدٔ َٜٛٗدا      

يذ٠ "ايؾدٓاٜعٞ" ٚحتدٍٛ إ  َٛ)دف يف َ٪صضد١ جُٗٓٝد١، ٜهددط فٝٗدا يٝدٌ ْٗدار          

 انِ. دٚمنا يذ٠ يف ايعٌُ ايزتٝش املٝهاْٝهٞ املذل

إْددد٘ َثدددٌ رصددداّ عبكدددزٟ أرغُدددٛٙ عًددد٢ ايعُدددٌ يف َؾدددٓع يطبدددع املًؾدددكات     

)ٚايبٛصذل(... آٙ نِ ٖٛ حشٜٔ ٚ ا٥ط... إْد٘ ٜغدتٗٞ يدٛ كدٛت ٜٚدت ًؿ َدٔ ٖدذٙ        

امل١ٓٗ ايت  ًات ٖذا ابد َٔ ايزخؿ ٚاٱرٖام.. فُٓذ اخذلعٛا تًدو املانٝٓدات   

ايضدددُا٤ أٚ إ  قدددان  اجلُٗٓٝددد١ ايدددت يغدددْٛٗا  ايٓددداظ ٜٚطدددرلٕٚ  ٗدددا إ  أعدددايٞ

ايبخدددز، سادت َُٗاتددد٘ ٚؽدددار عًٝددد٘  اٱفددداف١ إ  ايدددزن  إٔ ٜدددتعًِ ايطدددرلإ  

ٚايضددباح١ ٚايادددٛـ أٜقدددًا.. آٙ ندددِ ٜهدددزٙ ايطدددا٥زات ٚاياٛاؽدددات َٚزنبدددات  

ايفقا٤ أٜقًا... فداخلزٚج َدٔ اجلاّ ٝد١ ا٭رفد١ٝ ٜضدبش يد٘ ؽدداعًا ٜهداد ٜؾدرل          

ت يغهٛاٙ... إْد٘ يضدد ا٭فعد٢،    َشًَٓا... آٙ نِ ٖٛ حشٜٔ ٚ ا٥ط ٫ٚ أحد ٜٓؾ

فٗددٞ تاددزظ ْا ٗددا ايضدداّ يف ّاتٗددا أحٝاْددًا ٚتٓتخددز... أَددا ٖددٛ فعدداجش عددٔ إصددبال       

 زنت٘ ع٢ً ّات٘.. إْد٘ كدٓك ايضد٬ّ ايٓٗدا٥ٞ يًاُٝدع إ٫ يذاتد٘... إٕ يعٓد١ "ايضدٝد         

املٛت" ازلٗا ابٝا٠. إْ٘ عاجش عٔ املدٛت، َٚدع ّيدو فدإٕ أٚي٦دو ايبغدز ا٭غبٝدا٤        

غايبدًا َدٔ حقدٛرٙ دٕٚ إٔ ًٜخظدٛا أٜد١ َ صدا٠ ٖدٞ إٔ ٫ يقدز، ٚإٔ          ٜتقاٜكٕٛ

 ٜهْٛٛا َثً٘... ٚإٔ ٜعٝغٛا أ دًا دٚمنا أٌَ  املٛت!... 

***  

جًط "ايضدٝد املدٛت" ٚعدزٜه٘ اخلدبرل ٜطايعدإ ايؾدخف يف َكدز "َ٪صضد١         

 اخلطف املتخد٠" ايت ايذت شلا َكزًا يف أحد فٓادم  رلٚت ايضٝاح١ٝ ايف ١ُ. 

اسدٖزت أعُاشلا  ؾٛر٠   ٜهدٔ ٜتٛقعٗدا حتد٢ اخلدبرل ْفضد٘... ٚنثدز       يكد 

ايعإًَٛ فٝٗا، ٚ  ٜعد ايهَٛبٝدٛتز نافٝدًا يتؾدزٜف ا٭عُداٍ املشدٖدز٠، ٖٚدِ       

ٜٓتظزٕٚ ٚؽٍٛ نَٛبٝٛتز جدٜد يفتك فزن آخز مل٪صض١ اخلطف... نإ ؽدٛت  

 ٜٚكدٍٛ: ايضدٝد   املذٜان عايًٝا، ٚاملذٜع ٜتا ع ْكٌ رصا٥ٌ ايٓداظ إ  أًٖدِٗ يًدتطُل   

َٓرل عانز َٔ  رلٚت ٜط٦ُٔ ا٭ٌٖ يف قز١ٜ ايضدُاق١ٝ أْد٘ ندرل، ٜٚطًدش َدِٓٗ      

تطُٝٓ٘،  ٔ نرل  ُْٓٛا عٓهِ!.. ٚاْفاز اخلبرل فاحهًا ٚقاٍ يًُٛت: ٖذا 

 زْاَج إّاعٞ جدٜد.. يكد أصضٓا  زْاجمًا ممان٬ً يف فًضطل ٖٚٛ َا ٜدشاٍ ٜدذان   

رًا ندثرل٠ جمداٚر٠  ددأت  تكًٝددٙ ٖٚدذا أَدز       صد١ٓ، نُدا إٔ أقطدا    28 ٓااط َٓدذ  

ٜضزْا.. ٖٚا ٖٛ أخرلًا ٜؾٌ إ  يبٓإ... أ  أقٌ يو إٕ أعُداٍ عدزناتٞ ا٭خدز٣    

 َشدٖز٠؟ 
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تا ع املدذٜع ايكدزا٠٤: ْددّ ا٭ْدط َدٔ  ادداد ٜزجدٛ َدٔ ٚيددٙ املكدِٝ يف "عُدار٠            

اٌ ايكُز" مبخ١ً ايزٚع١ تطُٝٓ٘ عٓد٘، ٜقداط اخلدبرل سرًا ٜٚكدٍٛ يف عدزٜط ٜضد      

أقٛاي٘ ٜٚٓكًٗا إ  غزف١ أخز٣ يًتٓفٝذ: اّٖبدٛا إ  ايعٓدٛإ املدذنٛر ٖٚداتٛا ا دٔ      

 ْدِٜ ا٭ْط.. صٓختاج إيٝ٘. 

فخو املٛت ق٬ًًٝ ٖٚٛ ٜكزأ ايتؾخٝك ايتدايٞ: ٜعًدٔ نتدٛر٠ نتدٛر٠ أْد٘        

 ٜكتٌ نُا ٚرد يف خدل ايبارح١. 

  ٜقاط اخلبرل ايشر: ؽخ خٛا اخلدل ع٢ً  زٜكتٓا، اقتًٛٙ!...

 ٜكزأ املٛت: ْٓع٢ إيٝهِ ٚفا٠ املزحّٛ عٝاؼ عٝاؼ... 

ٜٚبخ  ق٬ًًٝ يف فٛاترلٙ نِ ٜكٍٛ: ٖذا ايًعدل عٝداؼ عٝداؼ ٜٓغدز خددلًا عدٔ       

ٚفاتدد٘ اتكددا٤ٶ يًكتددٌ، ٚيهٓدد٘ َددا ساٍ حٝددًا. ازلدد٘ يددٝط يف فددٛاترلٟ. أٚي٦ددو ايبغددز   

عٝداؼ   )زفا٤، ٫ٚ تٓتٗٞ أصايٝبِٗ اشلزٚ ١ٝ، ٜقداط اخلدبرل ايدشر: ٖداتٛا عٝداؼ     

 فٛرًا. صٓٛفز عًٝ٘ مثٔ إع٬ٕ آخز!... 

ٜؾز املٛت: تضدتطٝع اختطافد٘ يهدٓين يدٔ أحدز ر  د٘ فداتٛر٠... أٚي٦دو ايبغدز          

ايظزفا٤ أحبِٗ.. إِْٗ َقخهٕٛ ٚيهدِٓٗ )زفدا٤... ٜبتهدزٕٚ أصدايٝش ندثرل٠      

 يًٗزب َين... ٚيهٔ... 

نٌ ٖذا نإ يددا ٚايهَٛبٝدٛتز ٜعُدٌ صدزٜعًا عًد٢ فدزس جدداٍٚ دا٥دز٠         

ايٓفددٛظ ايددت حغددٛٙ  ٗددا،  اٱفدداف١ إ  ايؾددخف ايددت ؽددارت مبثا دد١ صددا٬ت    

يًُددٛت٢ يٝدد  ٜكددّٛ  عًُدد٘  تاُٝددع املعًَٛددات ٚتزتٝبٗددا ٚاصددتثٓا٤ ايددذٜٔ قتًددٛا...     

 ٚإعداد قٛا٥ِ يًذٜٔ ِٖ  زصِ ايكتٌ..

فادد ٠ ٜتٛقددف ايهَٛبٝددٛتز ٜٚبدددأ  بؾددل  عدد  املعًَٛددات غافددبًا ٜتٓاٚشلددا      

ص١ٓ( تتٛصٌ إ  خا فٞ ٚايدٖا ايزمحد١   12"ايطف١ً جٛاْا )"ايضٝد املٛت" ٜٚكزأ: 

  ٗا ٚ ٘ ٚعادت٘. 

ٜكزأ ايكؾاؽ١ ايثا١ْٝ: أب فزٜز ٜتٛصٌ إ  خا فٞ ٚيدٙ )...( إٔ ٜزأفٛا  د٘  

 ٜٚعٝدٚٙ. 

 ٜعًل اخلبرل: ايهَٛبٝٛتز ٫ ٜفِٗ ٖذا ايٓٛن َٔ ا٭خبار ٚيذا فإْ٘ ٜبؾكٗا. 

يٝد٘ اخلدبرل، ٚجددٙ َتٛقفدًا عٓدد خددل       ٚأفا٤ ايهَٛبٝٛتز ْٛرًا أمحدز. ٖدزن إ  

 ٜكٍٛ: 
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أب نزٟ َضتعد يدفع ١٦َ أيف يرل٠ ٱعاد٠ ٚيدٙ امل طٛف. ٚ دأ ايهَٛبٝٛتز 

ٜعاد امل طٛف  عد قب  املبًدل ندِ ٜكتدٌ يف ايٝدّٛ ايتدايٞ      دد 1ٜطبع اقذلاح٘ ايتايٞ: 

  زؽاؽ١  ا٥غ١. 

٘ دد 2 فدٜد١ يف   يٌُ نٌ ع ؿ تضعرلت٘ ع٢ً ؽدرٙ  املبًل ايكادر ع٢ً دفعد

 حاٍ اخلطف. خنطف ا٭نزٜا٤ فكط. 

ؽددز  اخلددبرل  ددايهَٛبٝٛتز: أٜٗددا اياز ددٞ، يضددٓا ٖٓددا يكتددٌ ا٭نزٜددا٤،  ددٌ         

ايفكزا٤ فكط، ٖٓاى َعًَٛات إفاف١ٝ َعكد٠ ٫ دد َدٔ حغدٛى  ٗدا يتدتِ َُٗتدو       

 ع٢ً أنٌُ ٚج٘. 

 دخًت صهزترل٠: 

 ٖٓايو رجاٍ ٜزغبٕٛ مبكا ًتو. 

 . غاسيِٝٗ ف ْا اٯٕ َغاٍٛدد 

 حاٚيت ٚفغًت. إِْٗ غافبٕٛ َٚؾزٕٚ ع٢ً ر٩ٜتو.دد 

ًٜتفت إيٝ٘ املٛت قدا٬ً٥: أٚي٦دو ايبغدز ٜدٖغدْٛين  اصدتُزار، إْٗدِ ٜشاٜددٕٚ        

عًٝو. يكد ا تهدزٚا أٜقدًا "اخلطدف ايٛقدا٥ٞ" حٝد  خيطفدٕٛ صدًفًا  عد  أ ٓدا٤          

ايعغرل٠ ا٭خز٣ يكتًِٗ يف حاٍ قتٌ أ٫ٚدِٖ... فهز٠ "اخلطف ا٫حتٝدا ٞ" ٖدذٙ   

   يطز حت٢  باٍ نَٛبٝٛتزى ايال... 

رد اخلدددبرل  ددددلٚد:  غدددزى ايظزفدددا٤ ٖدددِ حًفدددا٤ يدددٞ دٕٚ إٔ ًٜخظدددٛا ّيدددو،  

ٚاخذلاعداتِٗ َددٔ "خطددف ٚقددا٥ٞ" ٚ"خطددف احتٝددا ٞ" يٝضددت أنثددز َددٔ خدددَات  

جما١ْٝ مل٪صضت ٜكٍٛ املٛت َدافعًا: يهِٓٗ ٜعإًَٛ خمطدٛفِٝٗ َعاًَد١ نًدٗا    

 يف إنزاّ خمطٛفِٝٗ...  نزّ ٚحضٔ ٚفاد٠... ٜٚتٓافضٕٛ

أجاب اخلبرل: يهِٓٗ  املكا ٌ ٜعإًَٛ خمطدٛفِٝٗ أحٝاْدًا مبٓتٗد٢ ايٛحغد١ٝ     

 ٜٚتٓافضٕٛ يف ا تهار ايٛصا٥ٌ يتعذٜبِٗ.. 

ٜٗش املٛت رأص٘   ص٢، ُٜٚٗط: أٚي٦و ايبغز يرلْٚين، إْٗدِ َدشٜج غزٜدش    

 عاٝش.. يهٓين أحبِٗ ع٢ً أ١ٜ حاٍ... 

يدددٕٛ إْٗدددِ كثًدددٕٛ احتددداد اخلدددا فل، ٚإٔ  تددددخٌ ايضدددهزترل٠ ٚتكدددٍٛ: ٜكٛ

َ٪صضتٓا تقارب عًِٝٗ َقار ١ غرل َغزٚع١، ٚصٛف ٜغدهْٛٓا إ  فهُد١   

ايهْٛٝد١  ددايبل  زدْدا َددٔ احتدداد اخلدا فل، ٭ْٓددا ٫  ُدٌ رخؾدد١  دداخلطف     

َٛقعدد١ َدددٔ ْكدددا تِٗ... ٚأْٗددِ ٜزٜددددٕٚ َٓدددا دفدددع )خدد٠ٛ(، ٚيف ٖدددذٙ ابددداٍ فكدددط    

 ٓا.. كهِٓٗ )غ  ايٓظز( عٔ أعُاي
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قدداٍ اخلددبرل يضددهزترلت٘: ٖددذا عظددِٝ، ادفعددٞ شلددِ فددعف اخلدد٠ٛ نزاتددش    

عٗزٟ ْٚظُٞ أٚرام عًُِٗ نُٛ)فل يف َ٪صضتٓا،  ٔ ياج١ إ  أعد اـ  

 أنفا٤ ٚشلِ خدل٠  ٗذٙ ا٭عُاٍ. 

  ٜهددٔ املددٛت ٜٓؾددت ٚإمنددا نددإ ٜكددزأ خدددلًا  ؾددك٘ ايهَٛبٝددٛتز ٜكددٍٛ:   

ابض١ٓ أنٓا٤ فذل٠ اختطافد٘. ٜٚدذنز   ٜغهز ٚدٜع ايٛدٜع خا فٝ٘ ع٢ً َعاًَتِٗ 

تًددو ا٭ٜدداّ اجلًُٝدد١ ايددت َقددت صددزٜعًا ٚعدداؼ خ٬شلددا يف ر ددٛعِٗ.. نددٌ عدد٤ٞ     

كقٞ يهٔ ّنزاِٖ ئ متقٞ... ٚفخو املدٛت  د٬ًٜٛ ٚندزر: أٚي٦دو ايبغدز      

 ايظزفا٤ املضانل... 

ٜكٍٛ اخلبرل: )زفا٤؟ يٝط دا٥ًُا... يهِٓٗ َدا سايدٛا ٜغدعزٕٚ  عكدد٠ ايدٓكؿ      

ا٭جٓل.. ٌٖ زلعت  ا٭جاْش ايتضع١ ايذٜٔ رتش ايهَٛبٝٛتز أَز خطفِٗ؟ أَاّ 

يكددد عدداًَِٖٛ نش ددا٥ٔ يف فٓدددم َددٔ ايدرجدد١ املُتدداس٠ ٚنددإ اخلددا فٕٛ ٜبٝتددٕٛ 

 جا٥عل َٔ أجٌ إ عاّ )فٝٛفِٗ( ا٭جاْش... 

 رد املٛت َدافعًا: إْ٘ ايهزّ ايعز ٞ. 

 قاٍ اخلبرل:  ٌ عكد٠ ايٓكؿ أَاّ ا٭جٓل.. 

  ٚأحقددز ْؾددًا  بعدد٘ ايهَٛبٝددٛتز نددِ قدداٍ يًُددٛت: اْظددز إ   غددزى  ْٚٗدد

 ابُك٢. يكد أعادٚا "ا ٔ ايبٝو"  عد اْكقا٤ ْؾف صاع١ فكط ع٢ً اختطاف٘!... 

 َٔ أعادٙ؟ دد 

أ ٓددا٤ )ايبٝددو( املعددادٟ ٭ ٝدد٘... أ  أقددٌ يددو إٔ أنثددز سعُددا٤ ٖددذا ايبًددد       دددد 

تِٗ ٚاحدددد٠، ٚنًدددِٗ يف َؾدددابِٗ ٚاحدددد٠ َُٗدددا تبآٜدددت عدددعاراتِٗ، ٚارتبا دددا

خدددَتٓا  طزٜكدد١ أٚ  دد خز٣.. تًددو ٖددٞ َ صدداتِٗ ابكٝكٝدد١، ٚيف ّيددو ايدعاَدد١       

 َاّا عٔ خادّ ايبٝو ايذٟ اختطف َع ا ٔ ايبٝو. دد ا٭صاص١ٝ مل٪صضاتٓا نًٗا.. 

صدددٝكتٌ  بعدددًا... ايفكدددزا٤ ٫ ٜؾدددًخٕٛ يف َ٪صضدددتٓا يادددرل ايكتدددٌ. اصددد ٍ      ددددد 

 ايهَٛبٝٛتز. 

 ؾدددزاح١.. أْدددا   أعتددد عًددد٢ ايتُٝٝدددش  دددل ا٭غٓٝدددا٤   قدداٍ املدددٛت َتقددداٜكًا: 

ٚايفكددزا٤ َٓددذ  دددأت َٗددٓت.. ٫ٚ أحددش نَٛبٝددٛتزى ٖددذا... اعتكددد أْددين صدد فو   

 عزانتٓا... 

رد اخلددددبرل: نددددف عددددٔ إفدددداع١ ٚقتًددددو ٚٚقددددت، ٖٓايددددو فدددداتٛر٠ ٜكددددٍٛ     

 ايهَٛبٝٛتز  قزٚر٠ حتؾًٗا. 
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د٣ ايغدداار َددع     ٜهددٔ املددٛت ْشقددًا، عًدد٢ عدداد٠ املضددٓل، قددزر إٔ ٜتفددا       

عزٜه٘، فذٖش يٝخؾٌ ايفداتٛر٠  اصدِ مجٝدٌ مجٝدٌ، ٚفدٛج٧ حدل انتغدف        

أْدد٘ نددإ قددد حؾددًٗا َٓددذ سَددٔ  عٝددد... ٚيهددٔ أَدد٘ ناْددت َددا تددشاٍ يف نٝدداب      

ابداد حل أ ًاتد٘ إٔ ٚيددٖا َدات َٓدذ سَدٔ  عٝدد. ناْدت ٖدذٙ أٍٚ َدز٠ ٜدذٖش           

ٌ ٖددذا فٝٗددا يكددب  رٚط عدد ؿ َددزتل، ٚ  يدددا يدد٘ َددٔ قبددٌ إٔ عددعز مبثدد       

 اخلاٌ... 

ٖذا ايهَٛبٝٛتز ايًعل، صٝت ًؿ َٓ٘ فٛرًا، ٖهذا قاٍ اخلبرل حل عداد  

رد اخلددبرل  دددلٚد: َٚدداّا يف ّيددو؟ ايهَٛبٝددٛتز يددٝط َٓشٖددًا عددٔ اخلطدد ، إْدد٘         

 نايبغز ايذٜٔ حتبِٗ... نِ ملاّا ٫ تز٣ إ٫ اجلاْش ايض٤ٞ َٔ أعُايٓا؟ 

أٖدايٞ ٖدذا ايبًدد َدٛسعل     اْظز نِ اسدٖزت أعُايو  فقدًٓا.. يكدد أؽدبك    

يف جلٓتل: جل١ٓ تبدادٍ امل طدٛفل، ٚجلٓد١ تبدادٍ اجلثد . َداّا تزٜدد أنثدز َدٔ          

 ّيو؟ 

ؽددار املغددٞ أخطددز رٜافدد١ متهددٔ ممارصددتٗا يف  ددرلٚت، ٚؽددار املغددا٠ َددٔ  

رعاٜدددداى  عددددد إٔ نٓددددت تددددتخهِ يف رٜافددددت امل٬نُدددد١ ٚصددددبام ايضددددٝارات  

ت، ٚايضدداحات ؽددارت َكددا ز.  ٚايدددراجات فكددط.. ٚايغددٛارن ؽددار ازلٗددا جبٗددا   

ٚاجلضددٛر ؽددارت جضددٛرًا يٮ دٜدد١ تتهددد ظ اجلثدد  جمٗٛيدد١ اشلٜٛدد١ فٛقٗددا نددٌ  

ؽباط..   تعد ابكٍٛ تٓبت غرل اجلث ... إْين أ ين يدو إَدلا ٛرٜد١ ٖٓدا، ٚأْدت     

 تتذَز؟ 

دخًت ايضهزترل٠ حتٌُ أٚراقدًا َطبٛعد١ نبطاقدات ايشٜدار٠، صد ٍ املدٛت:       

 طاقدات حتُدٌ اصدِ امل٪صضد١ ٚرقدِ ٖاتفٗدا يتعُُٝٗدا        َٚا ٖدذا؟ رد اخلدبرل: ٖدذٙ    

ع٢ً أصز امل طٛفل نٞ ٜتؾًٛا  ٓا ٜٚط٦ُٓٛا إ  َؾرل أ ٓا٥ِٗ... َٔ حكٗدِ إٔ  

  ؟ٜعزفٛا  املكتٛيل فٛر حدٚا ّيو... أ٫ تز٣ َعٞ أْٓا َ٪صض١ حقار١ٜ...

 

***  
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 144كابىس 

 

. عدعز  ايٓغد٠ٛ    ُٝٓا ناْت ايدٓرلإ تًدتِٗ ايضدأ   ٜغدعز عدادٟ  داخلٛف      

ٚأدٖغ٘ ّيو. ععز  ٓغ٠ٛ َزٚع١ تكارب ايٓغ٠ٛ اجلضد١ٜ بظد١ ايدذر٠ٚ حدل َدز     

 دد٘ رجددٌ عددب ت  دد٘ ايددٓرلإ. عددعز  ايغدد٤ٞ ّاتدد٘ ٖٚددٛ ٜددز٣  عدد  س٥٬َدد٘ ايضددآا٤    

ٜكتًددٕٛ ٜٚضددكطٕٛ حتددت أقددداّ  كٝدد١ قافًدد١ اشلددار ل..  ددٌ إْدد٘ ندداد ٜتٛقددف عددٔ       

 د٠ احتقارِٖ.. ايزن  يرلقبِٗ كٛتٕٛ ٜٚضتشٜد َٔ يذ٠ َغاٖ

 ٫ ٜدرٟ َاّا دٖاٙ... 

َٓذ صأ )ًًُا ٚعدٚاًْا ٖهدذا، أحدط  ابكدد ٚايكدزف َدٔ ندٌ عد٤ٞ...        

ٚاصتٛيت عًٝ٘ رغب١  تدَرل نٌ عد٤ٞ... ٚقدد اتفدل َدع )سملد١( ايبٝدو ايدذٟ ٫سَد٘         

 ٛاٍ فذل٠ صآ٘ ع٢ً ايعٌُ َعٗدِ... ٚ ًاد٘ )سملد١ ايبٝدو( إٔ صدٝدٙ يدش اْقدُاّ        

 اي٘.. )املثكفل( إ  رج

 ٫ ٜدرٟ َاّا دٖاٙ... 

نٌ َا ًُٜض٘ ٜغتعٌ.. نٌ َا ٜزَٝ٘ ٜتخٍٛ إ  قٓبًد١ ٜدٜٚد١.. إْد٘ "َٝدداظ     

ايًبٓاْٞ" ٚايعغش كدٛت يف َدٛ ٧ قدَٝد٘، ٚايٓضدا٤ ٜضدتخًٔ نَٛدًا َدٔ ايزَداد         

 عددد إٔ ٜاتؾددنب، ٚا٭ فدداٍ ٜهفددٕٛ عددٔ ايآددا٤  عددد إٔ كددز  ٗددِ، ٚحتدد٢ قطددط 

 ذلاب َٓ٘ نُا يٛ نإ عبخًا ًَعًْٛا... ايغٛارن ٚن٬ ٗا تتخاع٢ ا٫ق

قزر أْ٘ رمبا نإ ٚاًُٖا. رمبا نإ ٚجٛد اَزأ٠ يف حٝات٘ صببًا يتٗد١٥ ٖذا 

 اجلٕٓٛ املهٗزب احملٝط  ٘ َٚٓاخات ايعٓف ايت يزفٗا نٝفُا حتزى... 

تددذنز أختدد٘... قددز ر إٔ ٜهتددش شلددا رصدداي١ ٜٚزَددٞ  ٗددا إيٝٗددا يف غزفدد١ َْٛٗددا  

 ٓدم "اشلٛيٝداٟ إٕ"...  بٝتُٗا َكا ٌ ف

نإ ٜعزف أْٗدا غبٝد١ جددًا حدل حتدش، ٚأْٗدا عا فٝد١ جددًا ٚ ايتدايٞ غبٝد١           

 أنثز أٜاَٗا... ٚنإ يش فٝٗا ّيو..  ايقبط: يتاج٘... 

ٛ رٖا جٝدًا، قذف  ٗا إ  غزف١ َْٛٗا ي٬ًٝ..   نتش ايزصاي١، ن

 ايٓٛافدذ يف  أًّٖ٘ أْٗا اْفازت نكٓب١ً ٜدٜٚد١... ٚتطداٜزت أعد٤٬ أختد٘ عددل     

 فقا٤ ايًٌٝ. 
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ت َددٌ ٜدٜدد٘  ددذعز... نددٌ َددا ًُٜضدد٘ ٜؾددرل دَددارًا... إْدد٘ َٝددداظ ايًبٓدداْٞ           

 ايبا٥ط!!... 

***  

 

  145كابىس 

 

ٚ عددًا      ٟ    ٜهددٔ َز اصددتٝكظت دفعدد١ ٚاحددد٠ َددٔ نٛا ٝضددٞ املزٚعدد١... ايدددٚ

ٞ  إٔ حاصد١ صددزٜ ١         كددر َددا ٜتٛقعد٘ املددز٤ حدل خيددذلم غزفتد٘ ؽددارٚ ... ٚخيٝدٌ إيدد

 يٓضُٗا ابط  اخلطز َث٬ً( ٖٞ ايت أٜكظتين، ٚيٝط دخٍٛ ايؾارٚ ... )

إحد٣ ايٓٛافذ قدد نكبدت، أٚ نكدش خغدبٗا ايعتٝدل املاًدل ايٛاقدع  دل ايضدزٜز          

ايذٟ أْاّ فٝ٘، ٚا٭رٜه١ ايت تهّٛ عًٝٗا أَل.. يف ايبد٤ ناْت ٖٓاى صدخش  

 َٔ ايابار نِ تهغف املغٗد عٔ.. ؽارٚ !... 

ٛ ّ  ض٬ّ فدٛم َكعدد خمًُدٞ.. يف    اخذلقٗا ايؾار ٚ  يهٓ٘   ٜٓفاز  ٌ ته

ايبد٤ زلعٓا ؽٛت تهضز اخلغش ٚتٓانزٙ،   أؽز ،   ٜؾز  أَدل، ْٗقدٓا   

 دم َذٖٛيل يف املٛت ايكادّ إيٝٓا داخٌ نبضٛي١.. ندإ  ٛيد٘ ٜكدارب املدذل،     

ٚيْٛدد٘ كٝددٌ إ  اخلقددز٠ ايدانٓدد١، أٜدد١ صدد ز١ٜ إٔ ٜزتدددٟ املددٛت يددٕٛ ا٭عدداار   

 ٚخقز٠ ابٝا٠. 

ٖٚز ٓا َٔ ايازفد١ يف رند  َضدعٛر إ  أقؾد٢ رندٔ يف آخدز ايبٝدت..          

ٜهٔ  ٛصعٓا اشلزب َٔ ايبٝت فكد نإ رؽاـ ايكٓاؽل ٜتٛ  صآٓا املطًدل  

داخٌ  ٝتٓا ايدذٟ حتدٍٛ إ  نٗدف يًُدٛت.. ٚاْتظزْدا إٔ ٜددٟٚ ا٫ْفادار.. يهدٔ         

ًٜا خادَ٘، فًِ ٜزد، ٚاْتظزْا.. ّيو   يدا.. اْتظزْا  ٬ًٜٛ، ٚؽز  أَل َٓاد

  أععز  اخلٛف متاًَا.. يف َثٌ ٖذٙ ايًخظات ٜضتٛيٞ عًد٢ اجلضدد عدعٛر حدار     

 ايذلقدددش ٚايتخفدددش ٫  ددداخلٛف... َٚدددزت ايددددقا٥ل  ط٦ٝددد١.. ٚ  ٜٓفادددز ايؾدددارٚ    

ٚحُٝٓا ْظزت إ  صاعت، ٚجددت أْٗدا ؽدارت  د٬ عكدارب متاَدًا ٚقدد َضدخت         

ف اصددِ ايٝددّٛ، ايضدداع١، ايغددٗز، اشلدداتف َغددًٍٛ،   عٓٗددا ا٭رقدداّ،   أعددد أعددز 

ٚ طارٜات املذٜان حتتقز، ٚجضدٛرٟ نًدٗا َدع ايعدا  اخلدارجٞ تتٗدا٣ٚ جضدزًا        

  عد اٯخز..  
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ٖٚا أْا جا٥ع١ َٚتعب١ َٚز١َٝ خارج ايشَإ ٚاملهدإ، ٚعًد٢  عدد أَتدار َدين      

يف ؽارٚ    ٜٓفاز  عد، ٚيف  زٌَٝ  ابدٜك١ جث١، ٚيدٞ أ   ايضدأ، ٚيدٞ أب    

ٞ  َدٔ فدز ات قًدل، ٚيدٞ         ايكدل! ٚيٞ ّنزٜات ممق١ َع إْضإ ندإ أقدزب إيد

أؽدددقا٤ ٚؽدددٜكات رمبددا نددإ  عقددِٗ ٜكتددٌ يف ٖددذٙ ايًخظدد١  ايددذات أٚ ٜعددذب  

 دٕٚ إٔ أدرٟ  عد... 

تٓاٚيت صٝاار٠، ٚحل أععًت عٛد ايثكاب اْفاز ٚ ار َغتع٬ً فٛم نٝا ٞ.. 

 ددابزٜل.. ٚحددل صددكط غطددا٤ عًبدد١     دددا يددٞ ا٭َددز َشعاددًا َٚقدد  ًُا نٓبدد٠٤ٛ     

ايبضهٜٛت َٔ ٜد أَل ع٢ً ايب٬س، قفشْا َٔ أَانٓٓا يف ًٖع، فكد  دا دٜٚ٘ 

 عايًٝا ناْفاار قٓب١ً.. 

ْظددزت َددٔ جدٜددد إ  ايضدداع١..   أجددد فٝٗددا أٜدد١ عكددارب فعدد٬ً. ٫ٚ حتدد٢        

 أرقاًَا. ناْت جمزد دا٥ز٠ ؽارل٠  ٝا٤ َكف١ً ٚيف ٚصطٗا ْكط١ صدٛدا٤.. ٚعدعزت  

أْددين َثددٌ تًددو ايٓكطدد١ ايضددٛدا٤ صددا١ٓٝ ايددشَٔ اخلدداٟٚ ايادداَ ، ٚدا٥ددز٠ َددا           

 تضآين... نِ ْطل أَل ٚقاٍ: إْ٘   ٜٓفاز... 

قًت يٓفضٞ: َا داّ   ٜٓفاز.. فٗذا َعٓاٙ أْ٘ ئ ٜٓفاز ٚيهدٓين   أندٔ   

ٚانكدد١ َددٔ ّيددو متاَددًا. ٚعددعزت  ايٓدددّ ٭ْددين   أ ددايع فُٝددا َقدد٢ أٜدد١ نتددش       

زاصات َفؾ١ً حٍٛ املتفازات ايعؾز١ٜ... يٛ نٓت فعًت، ملدا  عضهز١ٜ، أٚ ن

جًضت َثٌ ٖاًَت ع٢ً ق١ُ ؽدارٚ  ٚأْدا أردد أعدعار عهضدبرل. عًد٢  دزٜكت:       

 "إٔ ٜٓفاز ايؾارٚ  أٚ ٫ ٜٓفاز.. تًو ٖٞ املض ي١". 

ٚرغددِ نددٌ عدد٤ٞ،   أنددٔ  ا٥ضدد١  كدددر َددا جيددش إٔ ٜهددٕٛ إْضددإ جددا٥ع  

ٚجٛعددًا ٚحزقددًا ٖٚددٛ جمددزٚط ايٝددد ٚا٭ّٕ   ٚٚحٝددد َٚددذعٛر َٚٗدددد  دداملٛت عطغدداً 

َثًٞ..  ٌ إٕ ايٛفع  دا يٞ ٖدش٫ً  طزٜكد١ َدا! ٚيف أعُدام صده١ٓٝ ْضدب١ٝ تكدارب        

ا٫ْتعدداؼ ندد ٕ ٖٓايددو دٚر٠ ْفضدد١ٝ داخًٝدد١ تتادداٚس ا٭حددداا.. ندد ٕ صددكٛ ٞ     

ايبارحدد١ إ  قددان ابددشٕ ٚاجلٓددٕٛ، ناْددت رد٠ ايفعددٌ ايطبٝعٝدد١ يدد٘ ٖددٞ  ٛفدداْٞ   

ٍٕ َعددٚدات عدٔ أرا ابدشٕ.. ند ٕ يف         ايّٝٛ فدٛم صدطخ٘،   ٚرمبدا  رلاْدٞ يثدٛا

أعُدداقٞ  اقدد١ صددز١ٜ خمتشْدد١، ٚحُٝٓددا أ دددأ  ا٫ْٗٝددار حكددًا، ٜعُددٌ ّيددو احملددزى 

 ايااَ .. ٜٚٓكذْٞ ٚيٛ ق٬ًًٝ.. 

 قًت ٭َل: ص تفكد  ٝتٓا ٚأعٛد. 

 قاٍ يف فاٚي١ ٫صتبكا٥ٞ: ٚايؾارٚ ؟ 
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 د نِ أّٖش ٭قذف  ٘ إ  ايبخز؟ ٌٖ تتٛقع َين إٔ أْتشع٘ يو َٔ املكعدد 

 ٌٖٚ تتٛقعل َين إٔ أصتُتع مبشاحو اٯٕ؟ ٫ حٛار  ٝٓٓا، جمزد نزنز٠. دد 

  ٜهٔ  ٝٓٓا أٟ تفاِٖ قدط، نٓدت دَٚدًا أْظدز إيٝد٘ نُدا يدٛ ندإ فتدا٠          

ٞ  نُا يٛ نٓت عا ًا غز ٝدًا َتفًتدًا    عزق١ٝ عا ١ً عٔ ايتفهرل، ٚنإ ٜٓظز إي

ٚيهددٔ، ٖددا ٖددٛ عٓددد أٍٚ احتهدداى يدد٘   خطددار ابٝددا٠،  َددٔ ايتكايٝددد املباًدد١.. 

ٜكذف جبث١ أ ٝ٘ إ   زٌَٝ ايكُا١َ، ععزت  زغب١ يف إ٬َٜ٘، ن ٕ أقٍٛ َدث٬ً:  

"حضدددًٓا صددد تفكد أْدددا ايؾدددارٚ  يف املكعدددد، ٚتفكدددد أْدددت جثددد١ ٚايددددى يف  زَٝدددٌ  

 ايكُا١َ"... يٓين   أفعٌ ٭صباب أْا١ْٝ جدًا. يدٛ  زدْدٞ َدٔ  ٝتد٘ يهدإ يف ّيدو      

َٛتٞ احملتّٛ. فبٝت يف ايطا ل ايعًٟٛ َعزا يً طز أنثز َٔ  ٝتد٘، ٖدذا أ٫ًٚ.   

نددِ إٕ ٖدداتفٞ َعطددٌ متاَددًا. ٖٚاتفدد٘ َددا ٜددشاٍ ٜعُددٌ  ددل ٚقددت ٚآخددز ٚفكددًا ٫بدداٙ  

ايددزٜك ٚاملطددز أٚ ٭صددباب صددز١ٜ أخددز٣. ايطعدداّ   نًُدد٘ َٛجددٛد يف )نٗفدد٘(.        

 يؾًك!... ايغُٛن ايك١ًًٝ ايباق١ٝ أٜقًا. إّٕ، ٫ َفز َٔ ا

ٚؽعدت إ   ٝت ؽاَت١... تذنزت نٛا ٝضٞ عٔ أخٞ ٚمتٓٝت إٔ أزلع   

املٗدِ إٔ أعدزف عد٦ًٝا عدٔ َؾدرلٙ  دد٫ً       ددد  خدلًا ٚاحدًا عٓ٘ َط٦ًُٓا أٚ غرل َط٦ُٔ 

 َٔ )اخذلان( َؾا٥ز عد٠ ي٘ يف نٛا ٝضٞ. 

ايزؽددداـ قدددد اخدددذلم أنثدددز ايٓٛافدددذ.. ٚيف ا٭را أندددٛاّ َدددٔ ابدٜدددد      

ًف١ ا٭عهاٍ... عغزات َٔ  كاٜا ايكذا٥ف املٓطف٦د١... محًدت حفٓد١    املؾٗٛر امل ت

َٓٗددا يف ٜدددٟ، أت ًَددٗا َذٖٛيدد١... نددإ كهددٔ ٭ٜدد١ قطعدد١ َٓٗددا إٔ تضددتكز يف      

عقٛ َا داخٌ جضدٟ حار٠ نا١ٜٚ... يهٓٗا اٯٕ يف قبق١ ٜددٟ،  دارد٠، ٚعدش    

 ؽد١٥... ٚععزت مبا ٜغب٘ ايٓغ٠ٛ. 

ا١ْٝ. إْٞ أختطفٗدا َدٔ ندٌ ٖدذا املدٛت      إْين أختطف ابٝا٠ اختطافًا نٌ ن

احملٝدددل  دددٞ. إْدددٞ أقتٓؾدددٗا ندددٌ ؽدددباط َثدددٌ ؽدددٝاط أعدددشٍ يف غا ددد١ ففٛفددد١      

 امل ددا ز... تفكدددت َهددتل حتضضددتٗا يٓددإ، ٚٚعٝددت أْٗددا ٚحدددٖا َؾدددر         

قًكددٞ... ٚإٔ ايفكددز ْعُدد١ ٖا٥ًدد١ يف سَددٔ ابددزب ا٭ًٖٝدد١، إّ أْددين ٫ أًَددو عدد٦ًٝا     

 ُ ْت ْفضٞ إ  إٔ ٫ أحد ٜضزم ايهتدش.  أخغ٢ خضارت٘، غرل ٖذٙ ايهتش. 

ايٓدددار ٚحددددٖا عدددد٠ٚ ايهتدددش... ناْدددت يددددٟ ) فاٜتدددإ( ؽدددارلتإ يًخزٜدددل...     

ايبًٝداردٚ( ابددٜ ،   أعدد أدرٟ َداّا     ددد  ٚيهٓين،  عد بز ت َع )ايزؽاـ 

كهددٔ إٔ تؾددٓع٘ ٖددذٙ ا٭ْبٛ دد١ ابُددزا٤ ايؾددارل٠... عدداٚدت قددزا٠٤ اٱرعددادات      

تٗا... َدددٔ املفدددزٚا إٔ أنضدددز ايب٬صدددتٝو ايدددذٟ ٜضدددٛر    املهتٛ ددد١ عًددد٢ أصدددطٛاْ 
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أع٬ٖا، ٚأفاط ع٢ً ايشر فٝتدفل ع٤ٞ صخزٟ ٜطف٧ ايٓار... تدز٣ َدا ٖدٛ؟ ٌٖد ٖدٛ      

فكاعات نزغ٠ٛ ايؾا ٕٛ؟ أّ صخا ١ سرقا٤؟ أّ دَعد١ ؽددم ٚاحدد٠؟ درت يف ايبٝدت.     

 ٌ  ناْددت را٥خدد١ نزٜٗدد١ تٓبعدد  َددٔ املطددبا. را٥خدد١ ا٭ٚاْدٞد ٚايطٓدداجز ايددت   تاضدد

ٚ كاٜا ا٭نٌ فٝٗا.... ٚايددلاد ايدذٟ   أندد أفتخد٘، حتد٢ ٖدش صدزب َدٔ ايبعدٛا          

ايؾارل ٚصخا ١ َٔ ايدزٚا٥ك ايهزٜٗد١... حُٝٓدا اعدتد ايكؾدف   أصدتطع ايبكدا٤ يف        

 )َكزٟ ابز ٞ(  املُغ٢، فكد ناْت ايزا٥خ١ املٓبعث١ َٔ املطبا ٫ تطام...  

ا ابددزٚف ايث٬ندد١ ا٭ٚ    محًددت حكٝددبت ايدلتكايٝدد١ ايًددٕٛ ايؾددارل٠ ٚعًٝٗدد     

ٱحد٣ عزنات ايطزٜدإ ٚعددت إ  ايطدا ل ا٭ٍٚ...   أقدذلب َدٔ ايٓافدذ٠..         

أ ٌ ع٢ً ايطزٜل ٭ر٣ َؾرل صٝارتٞ ايعتٝك١... ععزت  ٓٛن َدٔ اي٬َبدا٠٫  هدٌ    

ع٤ٞ. اخلٝٛس نًٗا تكطعت، اجلضدٛر نًدٗا اْٗدارت. ٚمثد١  دزعِ أخقدز ُٜٓدٛ        

نددٌ عدد٤ٞ"... حتدد٢ أخددٞ، أفهددز  دد٘ ٖددذٙ  رغددِ نددٌ عدد٤ٞ، ٚ ددا٭حز٣  ضددبش " 

ايًخظددد١  فتدددٛر ٜغدددب٘ اي٬َبدددا٠٫... ٚحددددٖا َهتدددبت أعدددعز  كًدددل حكٝدددل عًددد٢    

َؾددرلٖا... ٚحدددٖا فتٜٛددات حكٝددبت ايؾددارل٠ ايدلتكايٝدد١ تُٗددين، ٚفٝٗددا أٚرام     

نٛا ٝضٞ ايت صاًتٗا حتت ايزؽاـ بظد١  ًخظد١... ايهتا د١.. ّيدو اجلٓدٕٛ      

ا ٚداخٌ ا٭عؾداب... ّيدو ايٛ دا٤ غدرل ايضدارٟ ايدذٟ       داخٌ ا٭ؽا ع ٚداخٌ اخل٬ٜ

اصتضددددًُت يدددد٘ َٓددددذ  فددددٛيت، ٚاصتعقددددت  دددد٘ عددددٔ ايبهددددا٤ ٚا٭ّ ٚابٓددددإ     

ٚا٭ؽدددقا٤... ٚحتدد٢ عددٔ ابددش أحٝاْددًا!... ٚناْددت ابكٝبدد١ ايدلتكايٝدد١ ايؾددارل٠     

تقددِ َظزٚفددًا أؽددفز نتبددت عًٝدد٘ نددط نددبرل "خمطٛ دد١ نددٛا ٝط  ددرلٚت"      

قددٞ ٚأٚرام ٜٛصددف ٚؽددٛرٙ ٚأعددٝا٩ٙ ٚعددٛد نكا دد٘     ٚحتتدد٘ َددذنزاتٞ ٚ عدد  أٚرا 

ٚتذنارات٘... نإ ّيدو ندٌ َدا صد محً٘ َعدٞ َدٔ ٖدذا اجلخدِٝ... إّ قددر يدٞ           

اخلددزٚج حٝدد١... َٚٓددذ فددُت ابكٝبدد١ ايدلتكايٝدد١ نٓددشٟ ٚأْددا ممضدده١  ٗددا ٫         

 أفارقٗا. 

ٞ  أْددين أزلددع ؽددزا  أَددل.. ٜدد تٝين رغددِ عاؽددف١ ايبددارٚد. عاؽددف١       خٝددٌ إيدد

ٞ  عددل ايشجداج            ايضُا٤ ٖدأت ق ًد٬ًٝ، ٖٚدا ٖدٛ خدٝط  ٝدٌ َدٔ ايغدُط ٜددخٌ إيد

املًٕٛ يًكُزٜدات.. آٙ ايغدُط. آٙ ايفدزط... اياا دات.. ايبخدز. ايكُدز. ا٭سٖدار ايدلٜد١.         

ْدد٣ ابكدٍٛ. ا٭عدداار. ايعغدش، آٙ ٜٛصددف.. ٜٛصدف... ٜٛصددف... ا تًعتد٘ ايب٦ددز        

  ٜعد.. ٚأخذٖا نًٗا َع٘؟ 

***  
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  146كابىس 

 

ط١٦، ندإ أَدل ٜٓدادٜين، ٚجدتد٘ ٚاقفدًا عٓدد َٓتؾدف ايددرج           أنٔ خم

ٚناْت ٖذٙ أٍٚ َز٠ خيطٛ فٝٗدا خدارج عتبد١  ٝتد٘. ٫ رٜدش يف إٔ نارند١ َدا قدد         

 حدنت. 

 َاّا حدا؟ دد 

٫ جيٝددش فكددط ٜضددتُز يف َٓدداداتٞ، ٜددزن ، أرندد  َعدد٘... ْدددخٌ  ٝتدد٘   

 ٖٚٛ ٜزن  أَاَٞ  ٛ ْافذ٠ تطٌ ع٢ً ابدٜك١ اخلًف١ٝ...  

عددل ؽددارل  ايٓافددذ٠، ْددز٣  ٛفددٛط: اخلددادّ ممددد دًا ٚٚجٗدد٘  ددٛ ا٭را  َددٔ

نُا يٛ أْ٘ نإ ٜزفع َٔ ندٜٗا... ٚي٫ٛ  زن١ ايدّ ايت يْٛدت  عد  ابؾد٢    

 حٛي٘، ٚفاعت يف ايذل ١ ايب١ٝٓ يظٓٓت٘ ْا٥ًُا... 

قاٍ أَل: يعً٘ صزم ع٦ًٝا ٚحداٍٚ اشلدزب...   أجدش، تعًكدت ْظزاتدٞ  غد٤ٞ       

   عًٝ٘  إؽزار... ع٤ٞ أؽفز.. إْٗا َٛس٠... ناْت اجلث١ تكب

ٚعزفت ملداّا قتدٌ ّيدو اٱْضدإ ايٓبٝدٌ... ٚ  أقدٌ عد٦ًٝا!...   أقدٌ ٭َدل إٔ          

خادَ٘ قد قتٌ َٔ أجٌ إ عاّ ندا٥ٔ حدٞ ٖدٛ: ايكدزد، تًدو عٛا دف يدٔ ٜفُٗٗدا         

 ٫ٚ ٜك٣ٛ ع٢ً َٓخٗا ص٣ٛ ايفكزا٤ ايبضطا٤. 

*** 

  147كابىس 

 

 إْ٘ اجلخِٝ.. 

 ٝ ػ َدع إْضدإ ٫ ٜز طدو  د٘ عد٤ٞ أنثدز ممدا ٜز طدو   ٜد١ جددزاد٠ يف          إٔ تعد

 ابكٌ. 

 إْ٘ اجلخِٝ.. 

إٔ تهْٛا َثدٌ ْدشًٜل يف فٓددم أجددلا عًد٢ ا٫عدذلاى يف غزفد١ ٚاحدد٠... إٔ         

 تتخدنا دٕٚ حٛار.. إٔ ٜب  نٌ َٓهُا ع٢ً َٛج١ خمتًف١ متاًَا... 
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 إْ٘ اجلخِٝ... 

 غزف١ ٚاحد٠   قؾ٢ ايبٝت خٛفدًا َدٔ   ٚأْا ٚأَل َزغُإ ع٢ً ايبكا٤ َعًا يف

 اْفاار ايؾارٚ  اجلايط ع٢ً املكعد  اجل١ٗ ا٭خز٣ َٔ ايبٝت!

يف ايبداٜدد١، نددإ  ٛصددعٞ ايبكددا٤ ٚحٝددد٠ أ ددٍٛ ٚقددت ممهددٔ، اٯٕ، يف        

ابدٜك١ جث١، ٚيف  زٌَٝ ايكُا١َ جث١، ٚيهٓٗدا جثد١ ؽداَت١، َٚعدٞ يف ايازفد١      

 جث١ أَل، يهٓ٘ ٜثزنز... 

ًا إْفام  ع  نٓٛس ا٭صز٠، ٚفتك سجاج١ ْبٝذ َعتكد١، َٚعٗدا   يكد قزر أخرل

 اْفتك ؽدرٙ املت ِ  ايتفاٖات... 

إْ٘ َؾز ع٢ً إٔ ٜكزأ يٞ يف دفدذل ايٓهدات ايعتٝدل... ٚأْدا أحداٍٚ إٔ أرندش       

ع٢ً ايهتاب ايذٟ أْشيت٘ َعٞ ٚازل٘ "ايعك١ًٝ ايعز ٝد١" تد يٝف جدٕٛ ٫فدل َٚٓدذ      

يعدزب... أقًدش ؽدفخات٘ ف جددٙ جمدزد ًَخُد١       ايضطٛر ا٭ٚ  أجدٙ ٜدتٗاِ عًد٢ ا  

 يغتُٓا... ٜا إشلٞ، نًِٗ فدْا، ٚ ٔ  ايفِٗ فد أْفضٓا!... أٟ رعش.. 

 إْ٘ اجلخِٝ... 

ٚأَددل َددا ٜددشاٍ ٜكددزأ يف ايهتدداب ايعتٝددل يًٓهددات ٜٚقددخو يف ٖضددترلٜا        

خمٝفددد١، ٚأْدددا أفهدددز  إؽدددزار: جيدددش إٔ أٖدددزب. جيدددش إٔ أجندددٛ.. ٚأصدددتٓد إ    

اي١ٝ  ٝدٟ ٚفٝٗا نٌ َا ٜعٓدٝين َدٔ ٖدذا ايعدا  ايدٛحػ. تدز٣ ٖدٌ        ابكٝب١ ايدلتك

 ٖٞ َؾادف١ إٔ يٕٛ ابكٝب١  زتكايٞ؟ 

حل نٓت ؽارل٠، نٓت أرصِ ايغُط دا٥ز٠ يدزج َٓٗدا عدعاعات عدد٠،     

ٚأؽدددز عًددد٢ تًٜٛٓٗدددا  ايدلتكدددايٞ رغدددِ إرعدددادات َعًُددد١ ايزصدددِ عًددد٢ إٔ أيْٛٗدددا    

إّا ندإ يْٛٗدا  زتكايٝدًا أّ أؽدفز      ا٭ؽفز... َٚز٠ حدقت يف ايغُط ٭ر٣ فُٝا 

فغددعزت  دد   عدددٜد ٚ دددت يددٞ ايغددُط صددٛدا٤... ٚأُٜٓددا ْكًددت ْظزاتددٞ ناْددت    

ت٬حكين ايغُط ايضٛدا٤... ٚيهٓين )ًًت أؽز عًد٢ إٔ ايغدُط  زتكايد١. أَدل     

 َؾز ع٢ً إٔ ٜهزر يٞ إحد٣ ايٓهات ٭ْين   أفخو شلا!... 

 إْ٘ اجلخِٝ...

ف َا قبٌ اْكطاعٓا ايٓٗا٥ٞ عدٔ ايعدا ... ؽدٛر    ٚأْا أتغاغٌ عٓ٘  كزا٠٤ ؽخ

نددثرل٠ جلثدد  ايكتًدد٢  عددد ايتعددذٜش ٚ دددٕٚ تعددذٜش. أت ًَددٗا.. أبددظ إٔ ٬ََددك       

ا٭َٛات دًَٚا َضذلخ١ٝ، ن ْٗا اصتٝكظت تًٛا َٔ صبات  ٜٛدٌ! أَدل ٜٓتدشن َدٔ     

ٜدددٟ ايؾددخف. إْدد٘ َددا ساٍ َؾددز ًا عًدد٢ ٬َ فددت  كددزا٠٤ ايٓهددات يددٞ... أحدداٍٚ    
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أحاٍٚ إٔ أ تضِ. ٚأفهز، ٚأخطط شلز دٞ... أجدٌ! اشلداتف ٖدٛ ايٛصد١ًٝ      جماًَت٘. 

ايٛحٝددد٠.. إْدد٘ يددٝط َكطٛعددًا ٚيهددٔ، ٫ حددزار٠ فٝدد٘... عًدد٢ ا٭قددٌ خدد٬ٍ ْؾددف   

ايضددداع١ ايدددذٟ ققدددٝت٘ ممضددده١  ايضدددُاع١   تضدددزأ فٝددد٘ أٜددد١ )حدددزار٠(... إّٕ     

٠ ص َضددو  ايضددُاع١  ددٛاٍ صدداع١،  ددٌ  ددٛاٍ ايٓٗددار... َددا داّ ٚصددًٝت ا٭خددرل        

 ٱ ٬م ؽزخ١ ا٫صتاان١...  

 إْ٘ اجلخِٝ... 

أععز  اجلٛن ٚايٛحغ١، ٚأتذنز ٦َات ا،ٗدٛيل يف خمتًدف املددٕ ايعز ٝد١     

ايذٜٔ  املا تعا فٛا َع حزٚيف َٚغدٛا إ  قًدل عًد٢ جضدٛر نًُداتٞ تدذنزت       

رصددا٥ٌ ايكار٥ددات ايًددٛاتٞ ٚجدددٕ يف عددذا ٞ َددزآ٠ يكًددٛ ٗٔ املُشقدد١.. آٙ يددٛ نتددش    

 صا٥ًِٗ ع٢ً اخلبش... إّٕ ملا عزفت اجلٛن أ دًا... اجلُٝع يٞ ر

 يهٓين جا٥ع١...  

ٚأَل َا ٜشاٍ ٜغدزب ْبٝدذٙ ٜٚطًدل ْهاتد٘... ٚاشلداتف ٬َؽدل يًازفد١ ايدت         

جيًط فٝٗا ايؾارٚ  غرل املٓفاز.. ٚأْا حدا٥ز٠  دل املاداَز٠  ايدذٖاب إ  ٖٓداى..      

زجدٌ صددٝاتايين ٚصددٝكتًين  أٚ ايبكدا٤ ٖٓددا ٚاملدٛت فددازًا َددٔ أَدل... أجددٌ.. ٖددذا اي   

  ايض٬ط ايٛحٝد ايذٟ ٫ ّنز ي٘ يف ْؾٛـ قٛاْل ايعكٛ ات: ايضُاج١... 

 إْ٘ اجلخِٝ.. 

ْظزاتددٞ تٗددِٝ يف نددٌ َهددإ ٚتتطًددع إ  أٟ عدد٤ٞ، َتخاعدد١ٝ إٔ تتعثددز         

 ٛجٗدد٘... عدددل ايبدداب املفتددٛط أصددتطٝع إٔ أر٣ املكعددد ايددذٟ َددات فٝدد٘ ايعددِ فدد٪اد،  

٘... ع٢ً املكعد ّات٘ صُٝٛت أَل ٚايهٓٛس حتٝط  ٘... ٚايهٓٛس َا تشاٍ حتٝط  

إِْٗ ع٢ً اصتعداد يًُٛت َدٔ أجدٌ أٚنداِْٗ، ٚاملداٍ ٖدٛ َعبدٛدِٖ اجلدٜدد، املداٍ         

  هاف١ ؽٛرٙ َٔ آ١ْٝ فق١ٝ ٚؽ١ٝٓٝ ّٖٚب١ٝ.. 

آٙ ايغُط، ايفزط، ابز١ٜ، ايبخز، اياا ات، ايكُدز، ايٓادّٛ، آٙ ٜٛصدف،    

 ايش ع٢ً مجع ا٭ٚنإ ٚحت٢ املٛت يف صبًٝٗا؟ َا ايذٟ ٜدفع  ايٓاظ إ  ايته

زلعت ؽٛت ٜٛصف: "إْ٘ اخلٛا٤ َٔ ابش". أجٌ اخلٛا٤ َٔ ابش. ٖٚا ٖدٛ  

أَددل جيًددط أَدداَٞ َثددٌ خا ٝدد١ َثكٛ دد١ ٫ تقددِ غددرل ايفددزال... ٚايغددعٛر املفددزس      

  اخلٛا٤... آٙ ٜا ٜٛصف... 

 ٚ  ايتدايٞ ايغدز،   ّيو ٖٛ َا ٜدفع  ايٓاظ إ  ايتهايش ع٢ً ايضًط١ ٚاملداٍ، 

 أٟ ابزب. 
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ايعغددام ٫ ٜطُعددٕٛ  دداْتشان ايًكُدد١ َددٔ فددِ صددٛاِٖ نددٞ ٜؾددا ٛا  ايت ُدد١،   

فايعغام ٫ جيٛعٕٛ   نثز َٔ  اق١ ا٭را عًد٢ إ عداَِٗ.. آٙ ٜٛصدف. ايعغدام     

كًهدٕٛ ّاتٗدِ، ٖٚددِ  ايتدايٞ ٫ ٜغددعزٕٚ  اباجد١ إ  إنبدات ايددذات عدٔ  زٜددل       

  جعٌ املاد٠ َعاد٫ً َٛفٛعًٝا شلا.

)حدددش ايتًُدددو( ٖدددِ ايدددذٜٔ ٜؾدددٓعٕٛ   ددددد ايدددذٜٔ ٜضتعٝقدددٕٛ عدددٔ )ابدددش(    

 ابزٚب... نِ كٛتٕٛ رعبًا  ل نٓٛسِٖ، ٜٚؾٝبٕٛ ْضًِٗ  ًع١ٓ "َٝداظ"... 

 إْ٘ اجلخِٝ... 

ٚايكؾف   ٜٗدأ نٞ أّٖش إ  اشلاتف ٚأحاٍٚ... ٚايبٝدت   نًُد٘ ٜدزقؿ    

 ر... نُا يٛ نإ ايشيشاٍ رانقًا  ٘ يف درٚب قز١ٜ ا٫ْٗٝا

قددزرت: صدد ْتظز حتدد٢ ٜٗدددأ ايكؾددف، ٚ ددذيو تددٓكؿ، احتُددا٫ت اْفاددار       

 ايؾارٚ  يف ايازف١ ا،اٚر٠ ملٛفع اشلاتف.. 

يهٔ ايكؾف   ٜٗدأ... ٚفهزت  امل٦ات ايذٜٔ كٛتٕٛ.. ٚقاٍ أَدل: يهدٌ   

 عد٠ ْٗا١ٜ... غدًا ٜعٛد نٌ ع٤ٞ نُا نإ ٚتزممل ايبٝت... 

   ٞ ٤ كهدٔ إٔ ٜعدٛد نُدا ندإ؟ أٚي٦دو      ا٭محل! ٌٖ ٜؾددم حكدًا إٔ أٟ عد

  .ايذٜٔ كٛتٕٛ، ٌٖ ٜظِٓٗ جمزد أحاار عطزْج ٜضتٛرد ايتاار  د٫ً عٓٗا؟ ..

ٚٚجدتين أْٗ  رانق١ إ  اشلداتف.. رفعدت ايضدُاع١ ٚفٛج٦دت يف ايًخظد١      

ّاتٗا  د ٕ ٖٓايدو َدٔ ٜطًدبين. ؽدٛت أيٝدف، إْٗدا ايؾددٜك١ آَداٍ... َٚثدٌ صدف١ٓٝ            

تٗا يف ا٫باٖات نًٗا، قًت ٯَاٍ  ضزع١ خٛفًا تازم، ٚتطًل ؽزخات اصتاان

َٔ َٛت اشلاتف أٚ َٛتٞ أْا: ازلعٞ. جيش إخزاجدٞ َدٔ ٖدذا ايبٝدت   ٜد١ ؽدٛر٠.       

اتؾًٞ  اجلُٝع، مجٝع ايذٜٔ صدٝهتبٕٛ املطد٫ٛت يف رندا٥ٞ إّا َدت ٜٚذلمحدٕٛ      

عًدد٢ َددٖٛبت ٚعددبا ٞ، قددٛيٞ شلددِ إْددين ٫ أرٜددد رنددا٤، ًَٚعددٕٛ نددٌ َددٔ ٜهتددش  

أٚ قؾٝد٠ ت  ل. قٛيٞ شلِ أرٜد إٔ أحٝا... اّٖدل إ  اجلُٝدع... َُٗدا     ن١ًُ رنا٤

ناْت املااَز٠ ص خزج، ٭ٕ ايبكدا٤ ٖٓدا أفدخ٢ َزادفدًا يًُدٛت... أرٜدد َؾدفخ١        

ٚص رن  إيٝٗا ٚيٛ حتت َطز ايزؽداـ.. ٚاْكطدع ا٫تؾداٍ اشلداتفٞ... يهدٓين      

 نٓت أعزف أْٗا ئ تفعٌ ع٦ًٝا آخز... 

 إْ٘ اجلخِٝ... 

قًت ٭َل: ٖٓايدو احتُداٍ يف قددّٚ ٬َيد١ ٱْكداّٟ. ٖدٌ تزٜدد اخلدزٚج          فكد

 َعٞ.  

 رد  ذٍٖٛ: ٚنٝف أخزج؟ َٚاّا عٔ ايبٝت؟ صٝٓٗب٘ ايضارقٕٛ. 
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إْ٘ اجلخِٝ فع٬ً!... حٝ  تعبد اجلدرإ ٚا٭ٚنإ. قًت ّيو ٭َل. ٚفاجد ْٞ  

هٓ٘ ٚنٔ. ٖدذٙ  جٛا ٘: ٚيهٓو َثًٓا. نٌ َا يف ا٭َز أْو تعبدٜٔ ٚنًٓا خمتًفًا ي

ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ ٚأٚراقو ٚنتا اتو فٝٗا... خٛفو املضتُز ع٢ً َهتبتدو َدٔ   

ابزٜل، ٖٛ متاًَا ن ٛفٓدا عًد٢ ّٖبٓدا ٚفقدتٓا َدٔ ابزٜدل... إّا نٓدت ٚنٓٝدًا         

 ف ْت أٜقًا َثًٞ ٚإٕ نإ َا ْعبد خمتًفًا... 

ٚيهٔ، إّا   أجش، َٔ حٝ  املبدأ  دا يٞ َا ٜكٛي٘ ؽخٝخًا إ  حد َا... 

ٚيددٛ "نُددٞ" إٕ   ٜهددٔ دددد فزفددٓا جددد٫ً أْدد٘ عًدد٢ حددل، أيددٝط ٖٓايددو أٟ فددزم  

  ل َٔ ٜعبد ايذٖش َٚٔ ٜعبد ايهتاب؟ دد ْٛعًٝا 

ؽددز  ؽددٛت َددٔ داخًددٞ: ٫، ٫ فددزم، نًددُٗا عبدداد٠، ٚايهتدداب ٚصدد١ًٝ        

٫نتغاف َعزف١ جدٜد٠، ٫ يًتُضو مبا عزفت٘ يًت دٛ، ايهتداب بظد١ ٫حكد١،     

تٗددٞ َددٔ قزا٤تدد٘ جيددش إٔ ٜكقددٞ  بدد٘، ٚأيًدد٢ عٓدد٘  اْتظددار     ٚنددٌ نتدداب أْ

 ايهتاب ايذٟ صٝؾدر... 

ٚيهٔ... َهتبت.. إْٗا يٝضت جمزد نتش  ايٓضب١ يدٞ... إْٗدا حدٛار.. ندٌ     

نتاب إْضدإ حتداٚرت َعد٘... فعًد٢ ٖدٛاَػ ندتل نًدٗا دْٚدت ّيدو ابدٛار..           

ايتضدا٩ٍ  ٚع٢ً ٖٛاَػ نتل نًٗا صاًت ؽزخات ا٫صتخضإ أٚ اياقدش أٚ  

أٚ ايٓكاؼ... ايهتاب ايذٟ أقزأٙ، أقزأٙ نُا يٛ أْين أعٝد نتا ت٘، أٚ أعدارى  

ناتب٘ يف حرلت٘ ٚيث٘ ٚتضا٫٩ت٘... نتش يٝضت جمزد نتدش تشٜٝٓٝد١..  دٌ ٖدٞ     

 فافز٠ جًضات  ٝين ٚ ل امل٪يف... 

 إْ٘ اجلخِٝ... 

ايفقدد١ ف ْددا ٫ أصددتطٝع إٔ أقددٍٛ ّيددو نًدد٘ ٭َددل ٭ْدد٘ يددٔ ٜفٗددِ... ؽددٛاْٞ   

ٚايذٖش املٛجدٛد٠ يدٜد٘، كهدٔ إعداد٠ عدزا٥ٗا َدٔ أٟ خمدشٕ )نزٜضدتٛفٌ( يف         

ايعا ، ٚنٌ َا يتاج٘ ا٭َز ٖٛ تٛقٝع ع٢ً )عٝو(، أَا َهتبت ف٬ كهٔ 

عدددزا٩ٖا نُدددا ٖدددٞ َدددٔ أٟ َهدددإ يف ايعدددا ، ف ْدددا أصدددتطٝع عدددزا٤ ايهتدددش 

شلدٛاَػ ايددت  ْفضدٗا، ٫ جًضدات ا٭يفد١ َدع ايضدطٛر ٚاشلدٛاَػ عًد٢ جٛاْبٗدا... ا        

تضاٌ تفاعًٞ َدع ايهتداب، ٫ ايهتداب ٚحددٙ... ٚايتفاعدٌ اٱْضداْٞ ٫ كهدٔ        

 عزا٩ٙ. 

ٞ   بضددا ١،          ٚيهددٔ، حتدد٢ يددٛ قًددت ّيددو ٭َددل فإْدد٘ ٜضددتطٝع إٔ ٜددزد عًدد

ٜٚضدددتطٝع إٔ ٜتخددددا عدددٔ اخلددددٚؼ يف أ بدددام ايدددذٖش ّٚندددز٣ ندددٌ خددددؼ  

ٓاصددبات ايددت   ايٓضددب١ إيٝدد٘ ٚا٭قددٛاٍ ايددت قًٝددت بظدد١ إحددداا اخلدددٚؼ، ٚامل      
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تضاًٗا.. ٜضتطٝع ا٫دعا٤ إٔ نٌ ؽخٔ ٖٛ  ايٓتٝا١ أصطٛا١ْ، خدٚعٗا تضاٌ 

 جًضات غاي١ٝ  ايٓضب١ إيٝ٘، متاًَا نٗٛاَػ نتل. 

 إْ٘ اجلخِٝ... 

حددل ٫ ٜبكدد٢ يددو غددرل ايؾددُت، حددل تقددطز يًدددخٍٛ إ  قٛقعتددو ن ٜدد١    

جًٗا ٚتزجدع  صًخفا٠ َذعٛر٠ نٞ ٫ تطزط جٛاٖزى قداّ اخلٓاسٜز فتدٚصٗا   ر

 إيٝو فتُشقو! 

 إْ٘ اجلخِٝ. 

إْ٘ ايؾُت غرل ايٛدٟ. ؽُت ايعاش عٔ ا٫يتكا٤ ع٢ً جضز ابٛار، ؽدُت  

َا قبدٌ اخدذلان ايًاد١، ؽدُت ايهٗدٛف، ؽدُت اياز دا٤، ؽدُت َددرا٤ ايبٓدٛى           

 أنٓا٤ إجزا٤ ابضا ات دٚمنا َبا٠٫  ضكٛس احملاٚر ؽزٜعًا  ايضهت١ ايكًب١ٝ. 

 دل رٚ ٓط نزٚسٚ... إْ٘ اجلخِٝ... إْ٘ ؽ

إْدد٘ ايؾددُت داخددٌ حاددز ايؾددُت، إْدد٘ ايؾددُت املٝددت املعددشٍٚ إْدد٘ ؽددُت      

اياز ا٤... إْ٘ ؽُت ايذٜٔ   ٜبل شلِ َٔ اجلضٛر املٗدَد١ غدرل جضدز ا٭َدٌ... إْد٘      

 ؽُت ايزَاد، ٫ ايؾُت ع٢ً ؽدر ٜٛصف... ايؾُت ايفؾٝك.. 

 آٙ ٜٛصف.. ٜٛصف.. ٜٛصف... 

*** 

  148كابىس 

زم عًد٢ ايغددزف١ ايعايٝد١ يف ايكؾددز ايهدبرل املطددٌ عًد٢ يبٓددإ     جًدط املضتغدد 

  نًُدد٘.. يهددٔ صددتا٥ز ايغددزف١ ناْددت َضدددي١ يٝدد  ٫ ٜددز٣ ؽدداحش ايكؾددز   

 ٚفٝف٘ غرل جش٤ َعل َٔ يبٓإ... 

 أحد أعُد٠ ايغزف١ َبين َٔ خغش ا٭رس ٚايعُٛد اٯخز َٔ اجلُاجِ.. 

زقددش  ددرلٚت َددٔ  صددٝد ايكؾددز ٜددداعش َٓظددارٙ املهدددل ايددذٟ يًددٛ يدد٘ إٔ ٜ    

 خ٬ي٘... 

ٚاملضتغزم ٜداعش ند ظ ْبٝدذٙ ا٭ٍٚ ٜٚهدزر ايعبدار٠ ايدت جدا٤ َدٔ  د٬دٙ         

 خؾٝؾًا يذلدادٖا: إْ٘ جمزد عاار  ل فُد ٚعٝض٢. 

***  
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  149كابىس 

 

عًددد٢ رؽدددٝف يهدددٛرْٝػ امل٬ؽدددل يًبخدددز  دددبرلٚت عغدددزات )ايبضدددطات(     

 أصدٛام  درلٚت صدبع١    يًبا٥عل ايذٜٔ احذلقت دنانِٝٓٗ  عد إٔ عش ابزٜل يف

 أٜاّ ٚصبع يٝاٍ... 

ناْددت  ضددط١ فُددد ٬َؽددك١ يبضددط١ عٝضدد٢ ٚنددإ ن٬ُٖددا جا٥عددًا،       

ٜٓتظددز َددٔ ايضددُا٤ رسقدد٘.. ٖددذٙ املددز٠ ناْددت يًضددُا٤ ع٬قدد١ َباعددز٠  زسقُٗددا،     

فددايطكط ايضدد٤ٞ ٜعددين عدددّ جمدد٤ٞ ايش ددا٥ٔ إ  تًددو ايضددٛم املُتددد٠ عًدد٢  ددٍٛ     

ٜعددين تًددف حاجٝاتُٗددا ايكًًٝدد١ ايددت  رؽددٝف نددٛرْٝػ ايزٚعدد١ ٚايطكددط املددا ز  

ٜضتعٝٓإ  بٝعٗا ع٢ً صد رَل أ فاشلُا... ٚناْت ايضُا٤ ٖذا ايؾباط غاَق١، 

فرل٠.. تار٠ تٓغل عٔ ايغُط يًخظات، ٚأخز٣ تادٝ  أعدعتٗا يتختدٌ ايضدخش     

 ا٭فل   نًُ٘... 

ت ٌَ فُد ايضخش ايدان١ٓ، ٚ ددت يد٘ َثدٌ أعدهاٍ غاَقد١، أٚ رصداي١       

عدد٦ًٝا.... قدداٍ ّيددو يعٝضدد٢، جددارٙ يف ايبضددط١ ايفكددرل٠،   ٜددزد     حتدداٍٚ إٔ تكددٍٛ

عٝض٢، نإ ٖاد٨ املشاج ٚقًٌٝ ايه٬ّ، تكطز عٝٓاٙ  زا٠٤ ٚؽفا٤ ٚإعٝدا٤ ٚيف  

ٜدٜدد٘ املعددزٚقتل آنددار َٓدًَدد١ ن ْٗددا  كاٜددا جددزاط َضدداَرل جددزط  ٗددا نفٝدد٘ أٜدداّ 

 نإ ٜضاعد ٚايدٙ ايٓاار يف خمشْ٘... 

ٜٛدد١ ٚايتفددا٩ٍ، ٜطًددل ؽددٛت٘ يف أغٓٝدد١ عذ دد١  أَددا فُددد فهددإ عدددٜد ابٝ 

 ن غاْٞ ايزعٝإ... 

ٚ دأ ايٓاظ ٜكبًٕٛ ع٢ً ايضٛم..  دأت حزند١ ايبٝدع ٚايغدزا٤ نُدا ناْدت      

َٓذ فاز ايتارٜا... ٫ آ٫ت حاصب١.. ٫ دفذل َِّ.. ٫ فٛاترل... ٚيعدٌ ايٓكدٛد ناْدت    

 اٱعار٠ ايٛحٝد٠ إ  ايعؾز!... 

يف قان ند ظ ايٓبٝدذ... ٚندإ صدٝد ايكؾدز      ٚنإ املضتغزم ٜز٣ َا ٜدٚر 

 ٜت ٌَ املغٗد مبٓظارٙ املهدل... 

ٚفا ٠، ٖبت رٜك عات١ٝ.. ٚأ)ًُت ايضُا٤ نُا يدٛ إٔ  دا٥ز ر  غاَقدًا قدد     

حادددش ايغدددُط.. ٚ ددددأت املظددد٬ت ٚايثٝددداب ٚابكدددا٥ل ٚاملدددداف٧ ايهٗز ا٥ٝددد١       
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أ ايباعدد١ ٚسجاجددات ايعطددٛر ٚا٭حذٜدد١ تتطدداٜز يف ايددزٜك ايؾزؽددز ايعاتٝدد١.. ٚ ددد      

املضانل ٜزنقٕٛ خًفٗا، ٚايذٜٔ جا٤ٚا ٜتبقعٕٛ ٜضداعدِْٚٗ عًد٢ مجدع َدا     

أَهٔ مجع٘ داخٌ أنٝاظ عفاف١ َدٔ ايٓداًٜٕٛ...ٚخًف ايزؽدٝف ندإ ٖٓايدو      

نددّٛ نددبرل َددٔ ايكُاَدد١ َددا تددشاٍ ايٓددار "تعددط" فٝدد٘... تطدداٜزت عٓدد٘ ا٭نٝدداظ    

طددز َددٔ صدداٌٝ ٚايغددزر ٚاجلُددز ٚايزَدداد ٚعًددت يف اجلددٛ نددِ أَطددزت اجلُٝددع مب  

ٚايزٜك تٓثز ايزَاد املًتٗدش يف ايعٝدٕٛ ايدت جزحٗدا ايددلد... ندإ َغدٗدًا خارجدًا         

َددٔ أصددا رل املدددٕ املًعْٛدد١ ايددت نتددش عًٝٗددا ايعددذاب تهفددرلًا عددٔ خط٦ٝدد١ ٫         

تاتفدز... ندإ عٝضد٢ ٜبٝددع ايغدُٛن املعتكد١ املؾدٓٛع١ َددٔ ايغدخِ ٚسٜدت ايشٜتددٕٛ         

١  ضدددطت٘... أَدددا ايبضدددط١ ا،ددداٚر٠  ايٓاؽدددزٟ ايٓكدددٞ، ٚايطٝدددش ٜفدددٛط َدددٔ را٥خددد 

يبضطت٘،  ضط١ فُد، فهاْت تتقُٔ أعٝا٤ ندثرل٠ عًُٝد١، نُدا٤ ايشٖدز،     

ٚأقفاٍ يًؾٓادٜل، ٚنتدش َدرصد١ٝ يٮ فداٍ، ٚصداادات ؽدارل٠، ٚندثرلًا َدٔ        

 ايؾا ٕٛ ٚايطخل ٚايطٝش... 

ٚحُٝٓدا ٖبددت ايددزٜك،  ددارت عغددزات )ايبضددطات(  هددٌ َددا فٝٗددا، ٚايباعدد١  

عِٗ ٜٚضاعد نٌ َِٓٗ اٯخز يف دٚا١َ ايبد٪ظ املغدذلن١.. ٚحدل    ٜطاردٕٚ  قا٥

عؾددفت ايددزٜك اختًطددت فتٜٛددات ايبضددطتل َعددًا، ٚتعددإٚ فُددد ٚعٝضدد٢ عًدد٢ 

مل١ًُ أعٝا٥ُٗا املبعثز٠ يف ايزٜك.. ناْدا َتعدبل ٚقدد امحدز  اخلددُّ ا٭كدٔ يعٝضد٢        

   ٚ جًددط فدد دار ا٭ٜضددز  ابدداٙ ايددزٜك، يف حددل يددف فُددد ٚجٗدد٘  كطعدد١ ؽددٛف١ٝ 

ٚعٝضدد٢ يشَددإ  قددا٥عُٗا يف اْتظددار ٜددّٛ أنثددز ؽددخًٛا... ٚحددل ٖطددٌ املطددز     

 احت٢ُ نٌ َُٓٗا جبضد اٯخز، ٚعاْل جٛن نٌ َُٓٗا جٛن اٯخز ٚفكزٙ... 

يف ٖذٙ ايًخظ١، نإ املضتغزم جيزن ن ص٘ ٜٚ٪ندد َؾدز ًا: َدا يددا     

ب عٓدنِ ٖٛ عاار  ل عٝض٢ ٚفُد... َٚضك َقدٝف٘ عدصدات َٓظدارٙ املكدز    

 ٚقاٍ: جيش محا١ٜ )ا٭ق١ًٝ ايزاق١ٝ(  ك٠ٛ ايض٬ط... ٚإ٫ أنًٗا املتٛحغٕٛ... 

 

***  
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  152كابىس 

 

ؽش املضتغزم ن ص٘ ايثا١ْٝ، ٚنإ ايٓبٝذ َعت كًا ٚايه ظ َدٔ ايفقد١،   

ٚداخٌ ايه ظ عداٖد أنٛاَدًا ٖا٥ًد١ َدٔ ايكُاَد١، ٚقدد ابٗدت  ٖٛدا عادٛس          

 ٚنًش فاٍ.. 

 ؽا عٗا املشرق١ عٔ  كاٜا  عداّ، ٚنًُدا ٚجددت حبد١      دأت ايعاٛس تبخ   

 طا ددا ْؾددف َتعفٓدد١ أٚ نضددز٠ خبددش جافدد١ ٚفددعتٗا يف نددٝط محًتدد٘  ٝدددٖا      

ا٭خددز٣ ايددت   تهددٔ َشر قدد١ ٭ْٗددا ناْددت عارٜدد١ متاَددًا َددٔ ايًخددِ ٚناْددت         

 ص٬َٝات عظاَٗا ٚافخ١ نُا يٛ أْٗا )اٖز٠ َٔ خ٬ٍ أعع١ إنط... 

ضدًا ٚإمندا دخدٌ يف ندّٛ ايكُاَد١ ٚايًعداب       أَا ايهًش فًِ ٜهٔ يُدٌ نٝ 

ٜضٌٝ َٔ فُد٘، ٚغداب  د٬ًٜٛ ندِ خدزج ٚاصدتًك٢ عًد٢ أحدد جاْبٝد٘ قًد٬ًٝ ن ْد٘            

ٜفهددز، ٚ  ًٜبدد  إٔ يدد  عددٔ نددٝط ٚصددط ايكُاَدد١ محًدد٘  إحددد٣ قا٥ُتٝدد٘    

ا٭َاَٝتل نِ صدار عًد٢ قا٥ُتٝد٘ اخلًفٝدتل ند ٟ رجدٌ ٜفدتػ عدٔ رسم أصدزت٘،          

عظاّ نُا تفعٌ ايعاٛس... ناْت  دل ايكُاَد١  كاٜدا    ٚ دأ كٮ ايهٝط  بكاٜا اي

آّإ  غز١ٜ َكطعد١ ٚأْدٛف ٚأؽدا ع، ملًُٗدا  هدٌ فدزط... ندإ ٚافدخًا أْٗدا َدا           

تددشاٍ  اسجدد١، ٚأْٗددا َكطٛعدد١ َٓددذ أقددٌ َددٔ صدداعات، ٚحددل عدداٖدتٗا ايعاددٛس     

اجلا٥ع١ ايت   تذم ايًخِ َٓذ أعٗز ٖامجت ايهًش ٚقدد نغدزت عدٔ ْا ٝٗدا     

تبكٝل َٔ أصدٓاْٗا... ٚعدٛت عًد٢ ايهًدش فُقد٢ خمًفدًا شلدا ْؾدف         ايٛحٝدٜٔ امل

 ايا١ُٓ!... 

نإ املضتغزم ٜز٣ ّيو َزتضًُا داخٌ ايه ظ... يهٓ٘   ًٜدل إيٝد٘  دا٫ً.    

ٚإمنا عاد ٜ٪ند: قًت يهِ إٕ ايكق١ٝ ٖٞ جمدزد عداار  دل فُدد ٚعٝضد٢،      

 َٚٔ ايقزٚرٟ محا١ٜ ا٭قًٝات  تدخٌ عضهزٟ َٔ قبًٓا َث٬ً. 

ا َقٝف٘، فكد رفدع عدٔ عٝٓٝد٘ َٓظدارٙ املهددل، ٚيهٓد٘ ندإ عًد٢ أٜد١          أَ

 حاٍ يدم يف ْاح١ٝ أخز٣... 

 

***  
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  151كابىس 

 

صدددهش املضتغدددزم نددد ظ ْبٝدددذٙ ايثايثددد١، ٚحددددم يف ايضدددا٥ٌ ا٭رجدددٛاْٞ    

املق٤ٞ  فق١ ايه ظ ايًُاع١ ايٓك١ٝ، ٚعاد ٜهزر: أجٌ: إْ٘ جمدزد عداار  دل    

 ٛب، ٫ غايش ٫ٚ َاًٛب. فُد ٚعٝض٢، ايؾًك ٖٛ املطً

 ٚيف داخٌ ايه ظ ارتضُت  ع  ايؾٛر ٚاملغاٖد.... 

ناْدت ٖٓدداى ؽددٛر٠ يغدداب جددا٥ع. نددإ جا٥عددًا َٓددذ ٚعدد٢ ابٝددا٠، ٚيكٝطددًا  

أٜقًا.   ٜعزف ي٘ أ ًا أٚ دًٜٓا، ٚنإ دٜٓ٘ ايٛحٝد ٖٛ ايفكدز ٚايطكدٛظ ايٛحٝدد٠    

٘ ايتضددهع أَدداّ  ايددت كارصددٗا نددٌ ٜددّٛ: اجلددٛن ٚايتضددّهع... ٚنددإ يًددٛ يدد      

ٚاجٗات )اجلايرلٜٗات( ٚؽا٫ت ايعدزا اخلاؽد١  بٝدع املفزٚعدات... ندإ ٜكدف       

 ٬ًٜٛ أَاّ َٓظز املكاعد ايٛنرل٠ ايت   ٜقدِ جضددٙ قدط َكعدد َثًدٗا.. ٚندإ       

ٜت ٌَ ايفزاؼ املضتدٜز، ٚا٭فٛا٤ احملٝطد١  د٘، ٚجٗداس ايزادٜدٛ ٚاشلداتف املًؾدل       

ايكٝددداّ   ٜددد١ حزنددد١ تزٖكددد٘ ٚحتدددٍٛ دٕٚ   ددد٘ يٝددد  ٫ ٜقدددطز ايٓدددا٥ِ فٝددد٘ إ   

اصذلخا٥٘، ٚاصتُتاع٘ مبٛصٝكاٙ ْٚضا٥٘... ٚنإ ٜكف أَاّ ٚاج١ٗ َع١ٓٝ  ايذات 

تكا ٌ إحد٣ دٚر ايضُٝٓا، فٝت ٝ ٌ املُث٬ت ايًٛاتٞ تتؾدر ؽٛرٖٔ املدخٌ عدب٘  

عارٜات، ممد دات يف ايفزاؼ  ايدنإ املكا ٌ... إٕ ايزجاٍ ايكادرٜٔ عًد٢ عدزا٤   

ٗذا ِٖ  ٬ رٜش ايكدادرٕٚ عًد٢ ابؾدٍٛ عًد٢ َثدٌ ٖدذٙ ايٓضد٠ٛ.. ٖٚدٛ         فزاؼ ن

فزّٚ َٔ ّيو نً٘... ٜٓاّ ْؾف ي١ًٝ ع٢ً نٝط َٔ ايطخل، ٜٚكقدٞ ْؾدف٘   

 اٯخز يف عأ ايطخل ٚخبشٙ، َٚااسي١ اخلادَات ايبدٜٓات املغكَّكات ا٭ٜدٟ... 

 حتدد٢ اْتضددش )إيددِٝٗ( ٚؽددار  ٛصددع٘ ابؾددٍٛ عًدد٢ إؽددبع َددٔ ايدددٜٓاَٝت       

ٚرعداؼ.... ٖٚدا ٖدٛ ٜدزن  يف عددٛارن املدٜٓد١... ٜزَدٞ ايددٜٓاَٝت عًد٢ ايفددزاؼ         

ايذٟ  املا عذ  ٘ ٚأر ق٘.. ٜدَز املكاعدد ايدت   ٜضدتطع أ ددًا اجلًدٛظ فٝٗدا... إْد٘        

ٜغعز  ايعدا٤ فد نٌ تًدو ا٭عدٝا٤ اجلًُٝد١ املذلفد١ ايدت ٚجددت دَٚدًا يتعذ د٘،         

تزافكٗددا ْظددزات ايبا٥عددات امل٦ًٝدد١   ٚايددت أ ًددت عًٝدد٘ دَٚددًا َددٔ خًددف ايٛاجٗددات     

دددد  ا٫حتكددار يثٝا دد٘ املُشقدد١ ٦ٖٝٚتدد٘ ايزندد١، ٚنددٔ أحٝاْددًا ٜطزدْدد٘  ًادد١ ٫ ٜعزفٗددا   

فدٝفِٗ عدتا٥ُٗٔ َدٔ شلادتٗٔ، ٚ عدد إٔ ٜٓٗزْد٘ ٜعددٕ إ         دد ٜٚعتكد أْٗا ايفزْض١ٝ 

 ن٬ ٗٔ املزف١ٗ يٝديعٓٗا  ايًا١ ايفزْض١ٝ أٜقًا... 
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ؽدف١... يطدِ  زعاعد٘ ايٛاجٗدات ٜٚقدزّ      نإ قد اْطًدل يف ايغدارن نعا  

ايٓرلإ يف ايضتا٥ز... ٫حظ ّيو أحد ايزفام. قداٍ يؾددٜك٘ ُٖٚدا خيتب٦دإ يدذر      

خًف َذلاظ  ُٝٓا اْطًل نايثُٗا نا،ٕٓٛ يزم نٌ ع٤ٞ ٜٚدَز ندٌ عد٤ٞ:   

 َاّا دٖاٙ؟ إْ٘ غرل َٓقبط إ ٬قًا... 

قدٜضددٕٛ(. عًدد٢ ايددذٜٔ   رد اٯخددز: ٚملدداّا تًَٛدد٘؟ إْدد٘  غددز. ايثددٛار  غددز ٫ )     

ٜز ِْٛٗ يف ابزَإ إٔ ٜتٛقعٛا إٔ تهٕٛ رد ٠ ايفعٌ ٖهذا أحٝاًْا... قاٍ ايزفٝل 

يددشٕ َددزد دًا قدد٫ًٛ ٭ْدرٜدد٘ َددايزٚ: ايتعكٝددد ٖددٛ َ صددا٠ ايثددٛر٠، ٭ٕ أحدددًا ٫ ٜثددٛر  

 تاددزد َطًددل... اْتٗددزٙ اٯخددز: ٚأٚي٦ددو املفذلصددٕٛ ايددذٜٔ ٜضددزقٕٛ يكُتٓددا.... ٖددٌ    

 حكٛقٓا  تازد َطًل؟!...  ناْٛا ٜدفعٕٛ

نإ املضتغزم يدم يف ن ص٘ دٕٚ إٔ ٜز٣ جٝددًا َدا ٜددٚر أٚ ٜٓؾدت إ      

أحادٜدد  ايغددبإ ايث٬ندد١... جددزن ن صدد٘ ٚنددز ر: إْدد٘ جمددزد عدداار  ددل فُددد      

 ٚعٝض٢. 

أَا َقٝف٘ فض ي٘ أحد رجداٍ اباعد١ٝ  عدد إٔ رفدع َٓظدارٙ عدٔ عٝٓٝد٘: َدا         

 ٚايدخإ... ٖذٙ ايٓار املتؾاعد٠ َٔ ايغٛارن..

أجا ٘ أحدِٖ َتًُكًا: ٫ ع٤ٞ، إِْٗ يزقٕٛ يو ايب ٛر ٜا ٫َٟٛ... ا تٗاجدًا  

  عٗدى ايضعٝد ٚعُزى املدٜد! 

*** 

  152كابىس 

 

صهش املضتغزم ند ظ ْبٝدذٙ ايزا عد١... ٚداخدٌ ايهد ظ ارتضدُت ؽدٛر٠        

رجٌ جدان  د٬ًٜٛ ف دزج عًد٢ ايٓداظ عداٖزًا صدٝف ايضدزق١. صدزم ن٬جد١ ٚ اعٗدا            

 ثُٔ ندط، ٚحدل فتخٗدا املغدذلٟ فدٛج٧  ٗدا ٦ًَٝد١  ايطعداّ!... يف ايبداٜد١           فٛرًا

فّهز  تكدِٜ عه٣ٛ يًغز ١ ٚإعداد٠ ايث٬جد١ ايٛردٜد١ ايهدبرل٠ إ  أؽدخا ٗا،      

نِ ٫حظ أْٗا تغب٘ نثرلًا ن٬ج١ )ايبٝو( ايذٟ ٜعٌُ صا٥كًا يدٜد٘ دٕٚ إٔ ٜكدب    

تٛجددد )صددٝٛي١(.. َٚددع ّيددو  راتبدد٘ َٓددذ أر عدد١ أعددٗز يادد١ إٔ ايبٓددٛى َكفًدد١، ٫ٚ 

فايضٝٛي١ َٛجٛد٠  اصتُزار مل٤ٌ ايث٬ج١   ع٢ٗ أْٛان ايطعداّ ايدت   ٜدذقٗا َدٔ     

 قبٌ ٚإٕ نإ ًُٜخٗا يف  زٜك٘ يً زٚج َٔ  اب اخلدّ  املطبا!... 
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عددزب املضتغددزم ْبٝددذ ن صدد٘ ايفقدد١ٝ ٚقدداٍ  عددد تفهددرل  ٜٛددٌ: أجددٌ!          

ش٠ يف يبٓإ. َغدهًتهِ   ًدنِ مجٌٝ ٚصاحز، ٚفظٛ) نٌ َٔ ي٘ َزقد عٓ

 ٖٞ فكط يف ايغاار  ل فُد ٚعٝض٢... 

أَددا َقددٝف٘ فتثددا٤ب.. ٚجددزن ندد ظ ايعددزم ايتاصددع١... ٚصدد ٍ أحددد َٗزجٝدد٘:  

 ن ْٞ أملك املد١ٜٓ حتذلم. أجا ٘ املٗزج: إِْٗ ٜغعًٕٛ ايب ٛر حب ًا  و ٜا ٫َٟٛ!... 

 

*** 

  153كابىس 

 

ر ٜت َدددٌ يف ْكدددٛؼ صدددهش املضتغدددزم ن صدددًا خاَضددد١ َدددٔ ايٓبٝدددذ، ٚؽدددا 

ايهدد ظ ايفقدد١ٝ ايثُٝٓدد١ دٕٚ إٔ ٜٓظددز جٝدددًا إ  َددا ٜزتضددِ َددٔ أحددداا عًدد٢       

 ؽفختٗا ايكا١ْٝ نايدَا٤... 

ٚعًددد٢ ؽدددفختٗا ايكاْٝددد١ نايددددَا٤، ندددإ أ دددٛ َدددزٚإ ٜتخدددزى يف ايفادددز 

املبهز  ٓغاس ٫ ٜتٓاصش ٚصٓ٘.. نإ ٜهٓط َدخٌ ايعُار٠، ٚايزؽدٝف أَداّ   

ّ ايعُار٠... ٚقطت٘ ايؾارل٠ ف١ً ت٬حك٘ َع نٌ خط٠ٛ ايعُار٠، ٚحت٢ ايغارن أَا

مت٤ٛ ٚمت٤ٛ... ناْت ايها٥ٔ ايٛحٝد ابٞ يف ٖذا ايعدا  ايدذٟ ٜدزتبط  د٘، أَدا      

 أ٫ٚدٙ ايضبع١ عغز فهاْت ؽًتِٗ  ٘ نؾ١ً أٟ أرْش   ٫ٚدٙ... 

رٕ اشلدداتف ٜٓادٜدد٘ َددٔ إحددد٣ ايغددكل، تظدداٖز   ْدد٘   ٜضددُع ٚتددا ع عًُٝدد١      

  ْ٘ يف خرل حُٝٓا ٜهٓط فكدط... عداد اشلداتف ٜدزٕ، إْد٘       ايهٓط.. نإ يط

ْشٜدددٌ إحدددد٣ ايغدددكل، ٜزٜدددد َٓددد٘ جًدددش تانضدددٞ يًُددد٘ إ  املطدددار، نًدددِٗ      

ٜضددافزٕٚ، نًددِٗ خددا٥فٕٛ عًدد٢ حٝدداتِٗ ٚعًدد٢ ممتًهدداتِٗ. ٚأ ددٛ َددزٚإ ايددذٟ    

 ٜعٌُ  ٛا ًا َٓذ ْؾف قزٕ،   ٜغاٖد َثٌ ٖذا اجلٕٓٛ جيتاط املد١ٜٓ... 

يدرل٠ يبٓاْٝد١ ندٞ ٜٓكدٌ ايش دٕٛ إ  املطدار.        25ضدٞ، ٜزٜدد   ٜ تٞ صا٥ل ايتان

غقش أ ٛ َزٚإ، ٚتغداحٔ َعد٘  د٬ًٜٛ... ٚعبثدًا حداٍٚ صدا٥ل ايتانضدٞ إقٓاعد٘         

 عدّ ايتدخٌ  ٝٓ٘ ٚ ل ايش ٕٛ قا٬ً٥: أٚي٦و ايدذٜٔ ٜضدافزٕٚ ٖدِ َدٔ ا٭نزٜدا٤، ٫      

 ٜٗددأ  َٔ ايفكزا٤ َثًٞ َٚثًدو فداتزنين أفدتػ عدٔ رسقدٞ.. يهدٔ أ دٛ َدزٚإ          

يرل٠، ٚٚدن ايش ٕٛ حا٬ًَ ي٘ حكٝبت٘، َتضدا٬ً٥   15حت٢ اصتطان إْشاٍ ا٭جز٠ إ  
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 ًٗف١ عٔ َٛعد عٛدت٘.  عد عٗز؟ حل تٗدأ ا٭حٛاٍ؟ أ٬ًٖ  دو. ا ُد٦ٔ صد عتين    

  ايغك١. 

  تهددد ايضددٝار٠ تاٝددش حتدد٢ نددإ رأظ أ ددٛ َددزٚإ ٜاٝددش خًددف سجاجدد١       

ا جزعدددات نددبرل٠. عدددزب مخدددز٠  ايهْٛٝدداى يف عدددك١ املضددافز ٖٚدددٛ جيدددزن َٓٗدد   

املضافز. ٚأعط٢ َا تبك٢ َٔ ايطعاّ يكطت٘ ف١ً... ٚأغدار عًد٢ ايغدك١ فٓظفٗدا َدٔ      

 فتٜٛاتٗا، نِ تا ع غارت٘ ع٢ً  ك١ٝ ايغكل ايت ٖازٖا أؽخا ٗا َ٪قتًا... 

نإ ؽدٜك٘ أ ٛ دعاظ حارظ املٓطك١ ٖٛ ايذٟ ٜتّٛي٢ تؾزٜف املضدزٚقات  

ذلاط... ٖٚدددٛ ٜعزفددد٘ َٓدددذ ندددإ ٜعُدددٌ حارصدددًا ٚ ٝعٗددا.  دددٌ إْددد٘ ٖدددٛ ؽددداحش ا٫قددد 

يًُٓطك١، ٜٚضاٖزٙ ٜٚضاَزٙ ّٚات َضا٤ أفُٗد٘ أ دٛ دعداظ أْد٘ يدٔ ٜعُدٌ حارصدًا        

 عد ايّٝٛ  عد إٔ ؽار قاْعًا   ْ٘ ٜعٌُ حارصدًا يًضدارقل ايهبدار ايدذٜٔ ٜعٝغدٕٛ      

يف ايغكل ايف ١ُ. ٚإْ٘ قزر ا٫صتكاي١ َٔ حزاص١ )ابزا١َٝ( َٚدٔ اجلدٛن، ٚ دد٤    

 ت٘ ع٢ً  زٜكت٘. حٝا

  ٜفِٗ أ ٛ َزٚإ جٝددًا ْظزٜد١ أ دٛ دعداظ، يهُٓٗدا عدزٜهإ، ٚا٭َاْد١        

 ٖٞ ايغزس ا٭ٍٚ، ٖٚا ٜكتضُإ ايضزقات  هٌ أَا١ْ ٚأخ٬م.... 

يكد اسدٖزت أعُاشلُا نثرلًا يف ا٭عٗز املاف١ٝ...  ٌ اْقِ إيُٝٗا ايغز ٞ 

 أؽدخا ٗا... ٖٚدٛ غايبدًا    أ ٛ عهزٟ ايذٟ أٚنًٛا إيٝ٘ أَز إعداد٠ املضدزٚقات إ   

َا ٜفعٌ ّيو  عد اْتكا٤  ع  ا٭عٝا٤ ايت ٖدٛ ياجد١ إيٝٗدا... يكدد أؽدبك ايٓداظ       

ٜتكبًٕٛ أٟ ع٤ٞ ٖذٙ ا٭ٜاّ، َٚز٠ نإ ٜعٝد املضزٚقات إ  أحد أؽخا ٗا ٚقد 

ارتد٣ )خف ايؾ٠٬( ايذٟ احتفظ  ٘ ٭ْ٘ نإ ياج١ إيٝ٘. يكد عداٖد ؽداحش   

ٖٚددٛ ٚانددل َددٔ أْدد٘ تبٝٓدد٘، يهٓدد٘   جيددز٩ عًدد٢ قددٍٛ   املضددزٚقات خددف  ؽدد٬ت٘، 

ن١ًُ ٚاحد٠ ٚيٛ قاٍ ي٘ ن١ًُ ٚاحد٠ ملا تٛا٢ْ يف ايزد عًٝد٘. ٖدذٙ ا٭عدٝا٤ ايدت     

 تضتعٝدٖا  ؾفتٗا ًَهًا يو، أّ متتًهٗا عٔ  زٜل ايضزق١؟... 

ٖهذا ٜتضاَز أ ٛ َزٚإ ٚرفاق٘ نٌ َضا٤ حل بُعِٗ سجاج١ ٜٚضهٞ 

ندإ يددنِٗ ايغدز ٞ أ دٛ عدهزٟ عدٔ فزقد١ ايضدزق١          َضزٚق١... ٖٚذا املضدا٤ 

 ٚايتغًٝك ايت ْظُٗا، ٚاختؾاؽٗا صزق١ املار٠ يف عارن نًُٝٓؾٛ... 

  .ٚص ي٘ أ ٛ َزٚإ: ٚملاّا نًُٝٓؾٛ ٫ عارن ايز١ًَ ايبٝقا٤؟ ..

 رد أ ٛ عهزٟ: ايز١ًَ ايبٝقا٤ فاٛس٠ يفزق١ ر٥ٝضٞ!... 
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َٔ ابدٛار ايددا٥ز داخًدٗا...     جزن املضتغزم ن ص٘، ٚ  ٜهٔ ٜضُع ع٦ًٝا

ندذيو فعددٌ َقددٝف٘، ٚنددإ ايٓعدداظ قددد  ددأ ٜثكددٌ جفْٛدد٘. يهٓدد٘ صدد ٍ يًُددز٠   

ايعاعز٠ َٓذ ايؾباط: َا رأٜو؟ أجاب املضتغزم: قًت يو إْ٘ خد٬ف  ضدٝط  دل    

 فُد ٚعٝض٢. صٓتد ز ا٭َز!... 

*** 

  154كابىس 

 

أفزٜدددش  صدددهش املضتغدددزم ن صددد٘ ايضادصددد١ َدددٔ ايٓبٝدددذ، ٚتدددا ع ت ًَددد٘ يف

ايٓكٛؼ ع٢ً فق١ ايه ظ املطع١ُ نٝٛس ّٖب١ٝ... آٙ نٝف   ًٜخظ ايدذٖش؟  

 َا أمجٌ ٖذٙ ايه ظ... 

ٚ ُٝٓا نإ َغا٫ًٛ  ت ٌَ عهًٗا،   ًٜخظ املقُٕٛ،   ًٜخدظ ايؾدٛر   

 ٚا٭عهاٍ ايت ناْت تزتضِ ع٢ً ؽفخ١ ايٓبٝذ ا٭محز  ًٕٛ ايدّ... 

    ّ ... ندإ ْٝٓدٛ جندِ ا،تُدع ايغدٗرل      ايدّ... يكد جدزط ْٝٓدٛ أؽدبع٘ يف ايظد٬

ٜدددع٢ إ  ابفدد٬ت نًددٗا ًٜٚبٝٗددا نًددٗا... نددإ نزٜددًا ٚيددد ٚيف فُدد٘ َددٓاِ َددٔ  

ّٖش، ٚ  ٜهٔ يش ايٓضا٤ ٫ٚ ٜهزٖٗٔ.   ٜهٔ يش ايضفز ٫ٚ ٜهزٖ٘. 

  ٜهددٔ يددش خدَدد٘ ٫ٚ ٜهددزِٖٗ.   ٜهددٔ يددش خيتدد٘ ٫ٚ ٜهزٖدد٘.. عدد٤ٞ   

   ٚ قد٘ نايًدٗش، ٜٚطدرل  د٘ إ  ّر٣ ايٓغد٠ٛ      ٚاحد نإ جيعدٌ ايددّ ٜتددفل إ  عز

 ٚاملتع١: ايضزق١... 

تًدددو ايضدددزقات ايؾدددارل٠ ايدددت ندددإ ٜكدددّٛ  ٗدددا يف  ٝدددٛت أؽددددقا٥٘ أنٓدددا٤    

ابف٬ت، ٚيف ايفٓادم ايف ١ُ ٚايٓدٛادٟ ايًًٝٝد١ ا٭ٚرٚ ٝد١ ٚاملتداجز ايهدبرل٠.. يف      

 ايبدا١ٜ أقًك٘ ا٭َز. 

إٕ اصدددِ َزفددد٘ ٖدددٛ  ّٖدددش ملزاجعددد١  بٝبددد٘ ايٓفضددداْٞ فكددداٍ يددد٘ ايطبٝدددش     

)نًٝبتَٛاْٝاى( ٚأْ٘ ٫ فزر َٓ٘، نِ تكاف٢ َٓ٘ َبًاًا  اٖظدًا يكدا٤ ايضدُاط يد٘     

 مبُارص١ ٖٛاٜت٘ ايٛحٝد٠... 

ٚأفزد ملضزٚقات٘ غزف١ خاؽد١.. ٚقبدٌ إٔ ٜٓداّ.. ندإ ٜددخٌ إيٝٗدا ندٌ يًٝد١         

نهددأٖ ٜدد٪دٟ ؽدد٠٬ َددا قبددٌ ايٓددّٛ، ٜٚتخض ددط َضددزٚقات٘ مبتعدد١ َتٓاٖٝدد١...      

 ٓٗا تعٝد إيٝ٘ ايزعغ١ ايت اْتا ت٘ بظ١ اغتؾا ٗا... ٚنٌ قطع١ َ
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يهٓ٘ جزط إؽبع٘ يف ايظد٬ّ حدل أ بدل عًد٢ ايضدهل ايذٖبٝد١ اخلاؽد١        

 فددتك ايزصددا٥ٌ عًدد٢ َٓقددد٠ َقددٝف٘... ايددذٟ حدددا  ايقددبط ٖددٛ أْدد٘ اْضددٌ َددٔ    

ابفددٌ إ  غزفدد١ املهتبدد١ إ  حٝدد  حفددظ َٛفددع ايضددهل جٝدددًا، ٚ  ٜهددد   

يضهل حت٢ ناْت ٜد أخز٣ متتد يف ايظ٬ّ يتطبل ع٢ً كد ٜدٙ يٝطبل ع٢ً ا

 ٜدٙ... 

ععز  كًب٘ ٜكزن َثٌ  بٌ يف َ مت  دا٥ٞ... تز٣ ٌٖ ٖدٞ ٜدد َقدٝف٘، أّ أْد٘     

 نزٟ آخز َثً٘ ٜغارن٘ ٖٛاٜت٘؟ 

)ًددت ايٝددد َطبكدد١ عًدد٢ ٜدددٙ  كبقدد١ حدٜدٜدد١.  ُٝٓددا أفددا٤ت ايٝددد ا٭خددز٣      

. نٝا ٘ تدٍ ع٢ً رقد١ ابداٍ، يهٓد٘    ايٓٛر... ٚفٛج٧   ْ٘ أَاّ صارم عادٟ.. ًَثِ..

يٌُ َضدصًا. صارم عادٟ! ععز  ا٫حتكار، ٚ اياقش... اْضخش دٚمنا ْكداؼ،  

  ٜكٌ أ١ٜ ن١ًُ، أخ٢ً ايضاح١ يًزجٌ اٯخدز ايدذٟ ندإ َضدتعدًا يًكتدٌ ندٞ       

ٜضددزم. أٜدد١ فظاعدد١! رجددٌ كددارظ ايضددزق١ نُٗٓدد١؟ أٟ اَتٗددإ جلُدداٍ ايضددزق١، 

 ١ ّاتٗا... ايضزق١ نفٔ، ايضزق١ يًضزق

َٚٔ َٜٛٗا، ْٚٝٓدٛ حدشٜٔ َثدٌ فٓدإ عداٖد املْٛدايٝشا متدارظ ايددعار٠، فكدد          

ؽارت ايضزق١ ١َٓٗ اجلٝان ٚايعا ًل عٔ ايعٌُ، َٚا أنثزِٖ ٚابزب ا٭ًٖٝد١  

تًتِٗ نٌ ع٤ٞ... ٚؽارت أخبار ايضدزقات ايهدثرل٠ ت٪ملد٘ ن ْٗدا َٛجٗد١ فددٙ       

 ع ؾًٝا... 

ؽزف عًٝٗا َٔ ْكٛدٙ اخلاؽ١، ٚحل ٚعهٌ ْٝٓٛ فزقًا ملهافخ١ ايضزق١ 

قتدٌ عًد٢ ٜددٟ عؾددا ١ َدٔ اجلٝدان اعتدلتد٘ ايدٚيدد١ عدٗٝدًا، ٚرؽدع َٓددٚب عٓٗددا          

تا ٛت٘  ٛصاّ نبرل... ٚقد حاٚيت جثت٘ صدزق١ ايٛصداّ عدٔ ايتدا ٛت إ٫ أْد٘ ندإ       

  فهِ اٱغ٬م!

عددزب املضتغددزم ن صدد٘ حتدد٢ ايثُايدد١،  ُٝٓددا نددإ َقددٝف٘ يدددم عدددل       

 ٚ ت ٚايٓددار تًددتِٗ أ زافٗددا، ٚنددز ر ايضدد٪اٍ ٖٚددٛ ٜتثددا٤ب: أٖددذا      َٓظددارٙ إ   ددرل

 حزٜل؟ 

رد أحددد ايفؾددخا٤ َددٔ أفددزاد حاعددٝت٘: ٫، ٫ حزا٥ددل، املدٜٓدد١ تٓدداّ نددرل،      

ٚايضاٖزٕٚ عًٝٗا يزقٕٛ ايب دٛر ٭جدٌ عٝٓٝدو.. ٚندزر املضتغدزم ْظزٜتد٘: َدا        

 ٜدٚر ٖٛ جمزد ص٤ٛ تفاِٖ  ل فُد ٚعٝض٢... صٓؾابُٗا. 

***  
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  155ىس كاب

 

صهش املضتغزم ن ص٘ ايضا ع١، ٚغاـ يف تد ٬َت عُٝكد١ حتدت ْكدٛؼ     

ايهدد ظ ٚتضددًل ْت٤ٛاتٗددا ٚأرخدد٢ رأصدد٘ يف خدددر عًدد٢ اخلددٝط ايددذٖل ايشخددزيف   

 ٚنإ ي٘ َٓ٘ أَتع ٚصاد٠... 

ٚيف داخددٌ ايهدد ظ نددإ ايضددا٥ٌ ا٭رجددٛاْٞ ٜاًددٞ... ٚعًدد٢ صددطخ٘ املًدد٤ٞ     

 ...  ايفكاعات ايدا١َٝ ناْت ؽٛر نثرل٠ تزتضِ

نإ ٦َات َٔ اجلٝان ابفا٠ ٜٗامجٕٛ َضتٛدعًا ندبرلًا يًطخدل ٚابًٝدش    

ا،فددف يف فدداح١ٝ  رلٚتٝدد١... أصددز  هاًَددٗا..    فاشلددا...  غددٝٛخٗا..  ٓضددا٥ٗا..     

ايهٌ جا٥ع، ٚنٌ محٌ َا ٜضتطٝع محً٘ َٔ أنٝداظ، غدرل عدا ٧  ايزؽداـ     

 ايذٟ ٜطًل  اباٖ٘. 

 

نددإ يًُددٗا، فاْضدددهش    أحدددِٖ صددكط حتدددت أنٝدداظ ايطخددل ايدددت    

 ايطخل ع٢ً ٚجٗ٘ فُات خمتٓكًا ٚقد َٮ ايطخل ر٥تٝ٘  د٫ً َٔ َعدت٘... 

يف املضا٤ ّات٘، نإ أحد ر٩صا٤ حتزٜز ؽدخٝف١  رلٚتٝد١ ٜزفدع قدَٝد٘ فدٛم      

ايهزصددٞ امل ًُٝددد١ ا٭رجٛاْٝددد١ ايؾدددارل٠ حتدددت ايطاٚيددد١ ٜٚعًدددل  اصدددتٓهار: ٜدددا  

كًع  عدددد قًٝدددٌ إ  حٝددد  أصدددزت٘ يف  يًُٗاٝددد١!... ٚندددإ فزحدددًا ٭ٕ  ا٥زتددد٘ صدددت 

  ارٜط... 

رفددع املضتغددزم ن صدد٘ يٝتازعٗددا، فٛقعددت ْظزاتدد٘ َؾددادف١ عًدد٢ َغددٗد     

اجلٝان ايزانقدل حفدا٠ عددل صدخش ايددخإ حداًَل أنٝداظ ايكُدك ٚابًٝدش          

 ا،فف.. فاْديكت ايه ظ َٔ ٜدٙ... 

يهٓ٘ قزر إٔ ٫ ٜؾدم عٝٓٝد٘ نهدٌ ايزَٚاْضدٝل ٚقداٍ  ٗدد٤ٚ َ٪نددًا:       

 ٌ َا يف ا٭َز ٖٛ جمزد ص٤ٛ تفاِٖ  ضٝط  ل عٝض٢ ٚفُد...ن

***  
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  156كابىس 

 

صهش املضتغزم ن صًا نا١َٓ َدٔ ايٓبٝدذ  دد٫ً َدٔ ن صد٘ ايدت اْدديكت،        

َٚددٔ جدٜددد غدداـ يف تدد ٬َت عُٝكدد١ داخددٌ ْكددٛؼ ايهدد ظ ايثُٝٓدد١... ٚداخددٌ       

ت ايداَٝد١  ايه ظ نإ ايضا٥ٌ ا٭رجٛاْٞ ٜاًٞ، ٚع٢ً صدطخ٘ املًد٤ٞ  ايفكاعدا   

ناْت ؽٛر نثرل٠ تزتضِ... ٚيهٔ املضتغزم ندإ َغدا٫ًٛ عٓٗدا  تكٝدِٝ مثدٔ      

 ايه ظ.. 

ناْت ٖٓايو ؽدٛر رجدٌ ًٜدتكط يف ايؾدباط ايبدارد رصداي١ دفدع  ٗدا جمٗدٍٛ          

 حتت  ا ٘. 

تكٍٛ ايزصاي١: إ ... ٚعا٥ًت٘، غرل َزغٛب  هِ يف ابٞ. غادر املٓطك١ قبٌ 

 حظ١: أْت َزاقش دا٥ًُا. ٫ يدل أحدًا  ذيو. إٔ ٜٓضف ايبٝت  و ٚ  صزتو، ٬َ

  ٜؾدم عٝٓٝ٘، ٫ كهٔ إٔ ٜكذف  ٘ خارج ابٞ  عدد ر دع قدزٕ َدٔ مندٛ      

جدددذٚرٙ داخدددٌ تزا ددد٘، ،دددزد أْددد٘ َدددٔ دٜدددٔ آخدددز. يهٓددد٘ ندددإ ٜعدددزف أْٗدددِ ٫  

 كشحٕٛ... 

 ٚاَتٮ قًب٘  ضا٥ٌ حاَ  أصٛد... 

اعددذل٣ خشاْدد١ حدٜدٜدد١ ٚدٖددػ جرلاْدد٘ يف املضددا٤، حددل عدداٖدٚٙ ٜعددٛد ٚقددد  

نبرل٠ ٜزافك٘ محاٍ ٤ٜٛٓ حتتٗا ٚغاب يف ايبٝت  ٬ًٜٛ حت٢ أدخًٗا... فكد ندإ  

اجلُٝع ٜعزفٕٛ أْ٘ ٫ كًو َا ٜضدُّ  ٘ رَك٘ ٚرَدل أصدزت٘، يهدٔ ؽدبٝإ ابدٞ      

املضًخل قزرٚا: ٖذا ايًعل، يدٜ٘ أَٛاٍ خيتشْٗا، ٚ د٫ً َٔ إٔ ٜٗاز ابٞ، ٖا 

! صٝدفع ايثُٔ غايًٝا.. ئ ٜضتٛيٛا ع٢ً  ٝت٘ فخضش،  ٌ ٖٛ ٜغذلٟ خش١ْ حدٜد١ٜ

ٚعًدد٢ ْكددٛدٙ، ٚإّا   خيددزج َٓدد٘ حٝ ددًا أخزجددٛٙ َٓدد٘ َٝتددًا ٚغزصددٛا جثتدد٘ حتددت        

 اجلضز حٝ  َشرع١ اجلث  اخلاؽ١  ِٗ... 

ٚيهٓ٘ فاجد ِٖ مجٝعدًا، إّ غدادر  ٝتد٘ عٓدد ايفادز َٚعد٘ أصدزت٘ ٚحاجٝدات          

 ق١ًًٝ َٔ أَتعت٘... 

قبْٛدد٘ ٖٚدددٛ ٜاددادر  ٝتددد٘ ٚقددد تدددزى اخلشاْدد١ ابدٜدٜددد١     ٚٚقددف املضدددًخٕٛ ٜز 

 ايداخٌ، ا٭محل! ٌٖ ٜظِٓٗ عاجشٜٔ عٔ فدتك أٜد١ خشاْد١ حدٜدٜد١ ٖٚدِ اخلددلا٤       

  . ايضزق١؟ ..
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دخًٛا إ   ٝت٘ ٜعز دٕٚ، أدٖغِٗ إٔ  عاّ اٱفطار نإ جداٖشًا َٚذلٚندًا   

يو َدٔ قبدٌ؟   شلِ ع٢ً املٓقد٠.. َا أغزب أ ٛار ٖذا اجلار... نٝف   ًٜخظٛا ّ

نإ قد تزى شلِ قًبًا َغًٜٛا ٚنبدًا ١٦ْٝ ٚ ؾ٬ً ٚ طخ١ عزم ندبرل٠، ٚغرلٖدا   

 َٔ َكَٛات  عاّ ايفطٛر ع٢ً ايطزٜك١ ايًبٓا١ْٝ جدًا... 

أنًٛا ايكًش املغٟٛ نِ ايهبد اي١٦ٝٓ ايداَٝد١ نُدا يدٛ ناْدا قًدش ٚنبدد       

يف  ؽاحش ايبٝت، ٚعز ٛا فداحهل ٖٚدِ ٜٓتظدزٕٚ ٚؽدٍٛ سًَٝدِٗ املت ؾدؿ      

 فتك اخلشا٥ٔ ابدٜد١ٜ.  

فادد ٠ رٕ اشلدداتف. أجدداب أحدددِٖ: فددٛج٧  ؾدداحش ايبٝددت ٜضدد شلِ ٖددٌ ٖددِ       

رافٕٛ عٔ اٱفطار ايذٟ نإ قد تزن٘ شلِ، ٌٖٚ ِٖ َزتاحٕٛ يف  ٝت٘، ٖٚدٌ  

 ِٖ يف حاج١ إ  أ١ٜ خد١َ؟ 

 ُٖط املضًك يزفاق٘: إْ٘ جمٕٓٛ... 

و ابدٜدٜد١ َفتٛحد١، أّ   نِ قاٍ ي٘ صاخزًا: ْعِ، ْضٝت إٔ تدذلى يٓدا خشاْتد   

  .أْو تظٔ  عاّ ايفطٛر رع٠ٛ ناف١ٝ يتتٓاص٢ اخلشا١ْ؟ ..

يهٓ٘ ٌّٖ حل زلع اجلٛاب:  بعًا اخلشاْد١ حتدت أَدزنِ... ٚقدد تزندت      

يهدددِ تعًُٝدددات فتخٗدددا يف ٚرقددد١ ٚفدددعتٗا عًددد٢ اخلشاْددد١! إٕ َدددا أًَهددد٘ حتدددت  

ٔ فدتك  تؾزفهِ... ص  ك٢ َعو ع٢ً اخلدط رٜثُدا تت ندد َدٔ ٚجدٛد ايٛرقد١ َٚد       

 ٭فتخٗا يهِ... دد إّا زلختِ دد اخلشا١ْ، ٚإ٫ عدت  ٓفضٞ إ  ابٞ 

ّٖٚدددٌ املضدددًك قًددد٬ًٝ، ٚقددداٍ يٓفضددد٘: ايددددْٝا ٦ًَٝددد١  اجلبٓدددا٤ ٚا٭غبٝدددا٤..         

 ٚا،اْل... 

ٚ ايفعددٌ، ٚجددد ٚرقدد١ تعًُٝددات فددتك اخلشاْدد١ يف َٛفددعٗا.. قددزأ ا٭رقدداّ ايددت  

ٚأدار ا٭قددزاـ، ٖٚتددف رفاقدد٘ حددل   عًٝدد٘ إٔ ٜدددٜز أقددزاـ اخلشاْدد١ ٚفكددًا شلددا،   

٫حظٛا إٔ املكدب  ٜددٚر، ٖٚدا ٖدٛ ٜفدتك اخلشاْد١... ٚفاد ٠ د٣ٚ اْفادار اٖتدش  يد٘           

 ابٞ   نًُ٘... 

ٚأغًل ؽاحش ايبٝت زلاع١ اشلاتف َضزٚرًا! ٚاْطفد ت ايؾدٛر عًد٢ ؽدفخ١     

 ن ظ ايٓبٝذ... ٚ  ٜض ي٘ َقٝف٘ ع٦ًٝا ٭ْ٘ نإ قد راط يف صبات عُٝل... 

املضتغزم ع٦ًٝا،   ٜزٳ ع٦ًٝا... نإ قد حًّل عًد٢ أندز٠ ايٓبٝدذ إ       ٜكٌ 

َٓعطف ايغ رل... ٚأند أحد أفزاد جٛق١ املتًُكل َزد دًا نايبباا٤: إْد٘ عداار   

  ل فُد ٚعٝض٢.. جمزد عاار... صٓؾابُٗا!... 

***  
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 إْ٘ اجلخِٝ... 

زٚن ٫ جدٛن ايؾدا٥ُل ايزافدل...    ٚأْا جا٥ع١ حكدًا... إْد٘ اجلدٛن اٱرغداَٞ املد     

إْ٘ جٛن املكُٛعل ٫ جٛن ايٓضاى ايشاٖدٜٔ، ايذٜٔ تٛا  ت حٛاصِٗ َع عداملِٗ  

 ايداخًٞ ع٢ً املغٞ يف درب اجلٛن حٝ  ٜؾرل اجلٛن ص٬ًَا... 

إْدد٘ جددٛن ايثددٛر٠... ّٚيددو ا٭  يف أحغددا٥ٞ يددٝط خددٛا٤  كدددر َددا ٖددٛ قٓبًدد١        

اجلا٥عل... َافٛر٠ آنداَِٗ... َافدٛر٠ أحكدادِٖ     َضتعد٠ ي٬ْفاار.. َافٛر٠ خطاٜا

 ْٚرلاِْٗ... 

ٞح إٔ خدٜد٘ قدد تدٛر دا         قبٌ قًٌٝ غادر أَل ايازف١، ٖٚا ٖدٛ ٜعدٛد، ٚخيٝدٌ إيد

ق٬ًًٝ... يكد أنٌ! ؽزت ٚانك١ َٔ أْ٘ نٛايدٙ، أخف٢ يٓفض٘ حؾ١ إفاف١ٝ َدٔ  

  ٝتٓدا َدٔ   ايطعاّ... ناْت غًط١ فادح١ أْدين َٓدذ ايٝدّٛ ا٭ٍٚ محًدت ندٌ َدا يف      

 عاّ إ  ٖٓا...   أنٔ  عٝدد٠ ايٓظدز...   أعدزف ٖدذا اجلدٛن ايغدزظ َدٔ قبدٌ         

 ٭تعًِ نٝف أحتاس ملٛاجٗت٘ فُٝا  عد... 

 يهٓين جا٥ع١.. ٚتعًُت..  

 أتضًٌ إ  )ايضكٝف١( املعت١ُ حٝ  نإ اخلادّ ٜٓاّ... 

.. فكد تذنزت أْ٘ نإ ٜكب   ٝدٙ ع٢ً َٛس٠ صزقٗا يٝطعِ  ٗا قزد٠ أَل

ٚاملددٛس )َفكددٛد( يف ايبٝددت َٓددذ ايٝددّٛ ايثايدد .... إّٕ يدٜدد٘ خمددشٕٚ َددٔ املددٛس عًدد٢    

 ا٭قٌ... 

أيفت عٝٓاٟ ايظ١ًُ... قًبت ٚصدادت٘ فًدِ أجدد عد٦ًٝا... قًبدت ايضدزٜز املٗدذل٨        

فًِ أجد ع٦ًٝا... ا ٓٝت ٭حدم حتت ايضزٜز. نٓت َتعب١.. أراحين إٔ أدب ع٢ً 

ا ١ نٓت أفتػ عٔ يكُد١... ٚ  أجدد عد٦ًٝا حتدت     أر ع ٚن ٟ حٝٛإ جا٥ع يف ايا

 ايضدددزٜز... ٚتا عدددت ايبخددد  يف جٛاْدددش ايازفددد١، ندددِ يف ْافدددذ٠ فدددٝك١، ٖٚٓددداى     

ٚجدددت نٓددشًا... نددإ ٖٓايددو أر ددع َددٛسات ٚ زتكايدد١ ٚندد٬ا تفاحددات ٚقطعتددا         

 ضهٜٛت ٚصبع سٜتْٛات ٚنّٛ َٔ نضزات اخلبش اجلاف١، ٚناْت ٚيُٝد١ يدٔ   

 أْضاٖا... 
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َددا ٚجدددت  ضددزع١ قبددٌ إٔ "ٜقددبطين" أَددل ٚأخفٝددت ايبدداقٞ  ايتُٗددت  عدد  

جٝدًا حتت نّٛ َٔ اجلزا٥د ايعتٝك١، ٖٚبطت َٔ )ايضدكٝف١(  ُٝٓدا ندإ أَدل     

 ٜؾز   غ٤ٞ َٔ ايذعز: أٜٔ أْت؟  

ٚدخًددت إ  ايازفدد١، ٚيددٛ حددد م جٝدددًا يغدداٖد يف عددٝين ايٓظددز٠ عددب٘ املذْبدد١   

ا٥٘ )ايضزٟ(... يهٓين نٓدت  ْفضٗا ايت عاٖدتٗا يف عٝٓٝ٘، صاع١ عاد َٔ عغ

َا أساٍ جا٥ع١... ٚقزرت إٔ أتضًٌ حُٝٓا ٜٗبط ايظ٬ّ ٭يتِٗ املٛس٠ ايدت َدا تدشاٍ    

جثد١ اخلددادّ تكددب  عًٝٗددا  إؽددزار... أّ تزاْددٞ أ عُٗددا يًكددزد٠ نُددا نددإ ّيددو  

  .اٱْضإ ايٓبٌٝ ٜٟٓٛ إٔ ٜفعٌ؟ ..

 إْ٘ اجلخِٝ... 

ٓددت عًٝدد٘ قبددٌ ايتٗدداّ ٚجددبت    ٚأْددا جا٥عدد١...  ددٌ إْددين أنثددز جٛعددًا ممددا ن    

ايٓخًٝدد١... نددٌ َددا حددٛيٞ ؽددز   دداجلٛن.. اجلددٛن إ  ايطعدداّ.. إ  ايغددُط... إ    

 ابز١ٜ.. إ  ايفزط.. إْ٘ اجلٛن... 

ٚأصتطٝع إٔ أزلع خمًٛقات دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭يٝف١ ٖٚٞ تعٟٛ جٛعًا 

 ٚكتشج يف ؽزخاتٗا ا٭ْل... 

أعتكدد أْٗدا صدكطت َدٔ ٜددٟ، يكدد ّا دت        أْظز إ  صداعت، ٫ أجددٖا، ٫   

 ٚاْت٢ٗ ا٭َز!... 

ٚيهٔ، َدا جدد٣ٚ ايضداع١؟ إْٗدا ايعتُد١ ٚقدد  ددأت يدِٝ، ٚايددلد ايغدزظ           

ٜتضًٌ إ  خنان ايعظاّ دٚمنا فاٝج، دٚمنا رٜاط أٚ أَطار... ٚإّا صطعت سلط 

 اياد، فضتهٕٛ قارص١ عتا١ٝ٥... 

ٝف١، ؽزخات جدٛن َزٜدز٠ ٫   ٚايعٛا٤ ٜتؾاعد َٔ دنإ  ا٥ع ابٝٛاْات ا٭ي

 خيط٦ٗا إ٫ ايغبع... 

إّٕ َا ساٍ ايهًش اجلزٜك ع٢ً قٝدد ابٝدا٠ قدادرًا عًد٢ ايددفان عدٔ ْفضد٘،        

 ٚيعً٘ ٜاايش ايّٓٛ نٞ ٫ ٜاُ  عٝٓٝ٘ فٝ٪نٌ... 

ٚانتغفت أْين أغايش ايّٓٛ... نٓت َزٖك١ ٚفاز٠... قًت ٭َل: صد ْاّ،  

 قاٍ نٛف: ٚأْا؟ 

 ايًؾٛـ!... أرجٛ إٔ ٜضاَزى دد 

ٞح إٔ أْداّ            أنٔ أدرٟ أْٗا   تهدٔ ْهتد١،  دٌ ْبد٠٤ٛ، ٚ بعدًا ندإ عًد

حٝ  أْا، َا داّ ايؾارٚ  غرل املٓفاز َا ٜشاٍ ٜزقدد إ  جاْدش فزاعدٞ، جعًدت     
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        ٟ َدددٔ ابكٝبددد١ ايدلتكايٝددد١ ٚصددداد٠ يدددٞ، ٚيعًدددٞ غزقدددت يف ْدددّٛ عُٝدددل رغدددِ دٚ

ف دٜٚٗا إّا... إّا )تعا اٖدا(  ايؾٛارٜا... حت٢ ايؾٛارٜا، كهٔ يٲْضإ إٔ ٜ ي

 فذل٠ ناف١ٝ... 

*** 

 158كابىس 

 

ايفٓددددم ف دددِ ٚايضدددٗز٠ حافًددد١، ايدددزٜك جبًٝددد١ يف فدددٛاحٞ قزٜددد١ يبٓاْٝددد١        

 )صٝاح١ٝ(. 

ٚايددثًج دافدد٧، ايٓضددا٤ مجدد٬ٝت ٚفارغددات ٚايزجدداٍ ٜٗددشٕٚ نزٚعددِٗ  اصددِ  

 "ايزقؿ ابدٜ " فاي١ًًٝ عٝد امل٬ٝد. 

 ٚايفٓدم ف ِ ٚايضٗز٠ حاف١ً. 

املددددزأ٠ عددددز ت ؽدددددرٖا احتفددددا٫ً مبدددد٬ٝد املضددددٝك، املددددزأ٠ أيؾددددكت رَٛعددددًا 

اؽطٓاع١ٝ احتفا٫ً مب٬ٝد املضٝك، املزأ٠ ققت َٜٛٗا يف دنإ ابد٬م احتفدا٫ً   

مب٬ٝد املضٝك.. سٚجٗا اعذل٣ يف ايؾباط ؽفك١ ص٬ط ٚسعٗا ع٢ً ايضدذج ٚحدثِٗ   

   ٛ يْٛٝدا ) دزٚت( ٚجدا٤    ع٢ً ايكتٌ  اصِ املضٝك نِ غضٌ ٜدٜد٘  ضدزع١ ٚاصدتخِ  ه

ٜثُددٌ ٜٚادداسٍ سٚجدد١ جددارٙ ًٜٚتؾددل جبضدددٖا حتددت صددتار ايددزقؿ احتفددا٫ً مبٛيددد  

 املضٝك.. 

ٚيف ٖددذٙ ايًخظدد١، ناْددت جددزاط أحددد ايزجدداٍ َددا تددشاٍ تٓددشف َددٔ َٛفددع     

املضداَرل املدقٛقدد١ يف ٜدٜدد٘ ٚقدَٝد٘ ايعددارٜتل، َٚددٔ إنًٝدٌ ايغددٛى املاددزٚظ يف    

ات ا٭٣ّ، ٚنكدٌ ايؾدًٝش ايدذٟ يًُد٘     رأص٘ ٚجبٝٓ٘، َٚدٔ جضددٙ املدد٢َ  قدز     

 ع٢ً )ٗزٙ رانقًا  ٘ يف درٚب ايعا  َٓذ عؾٛر. 

جا٤ َٔ ٜكٍٛ ي٘: أٜٗا ايزجٌ اجلدزٜك، ٖٓداى َدٔ يتفدٌ مبد٬ٝدى... ملداّا ٫       

 تذٖش إ  ٖٓاى يتضذلٜك ي١ًٝ؟ 

قاٍ: ْضٝت ايزاح١... يكد غضًت ٚج٘ ايهدز٠ ا٭رفد١ٝ  ددَٞ.   أّٖدش إ      

يف بُٞ َضُارًا إفافًٝا.. إِْٗ ٜكتًْٛين  اصتُزار حتدت عدعار   َهإ إ٫ ٚدقٛا 

 حبِٗ يٞ.. 
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قاٍ ي٘ ايزجٌ: يهٔ أٚي٦و ٜغٓ ٕٛ حز ًا )َكدصد١(  ازلدو ٚكٛتدٕٛ ٭جًدو     

 اّٖش إيِٝٗ فكد تٓعػ قًٛ ِٗ. 

أصٓد ايزجٌ ؽدًٝب٘ إ  صدٓدٜا١ْ عتٝكد١، ٚغضدٌ جزاحد٘ ايداَٝد١ يف جددٍٚ        

يفٞ عاّ   ٜتٛقف، ٚقدزر ايدذٖاب إ  صدٗز٠    ْكٞ يهٔ ْشفٗا ايذٟ داّ حٛايٞ أ

أٚي٦و ايذٜٔ كٛتٕٛ ٭جً٘.. ناْت نٝا ٘ ممشقد١، يهٓد٘ قدزر إٔ ٖدذٙ ايتفاؽدٌٝ      

ايضددطخ١ٝ يددٔ تقدداٜل قَٛددًا ٜكُٝددٕٛ احتفددا٫ً ٭جًدد٘ ٖددٛ... حددل ٚؽددٌ إ  ايبدداب     

 اصتكبً٘  ع  املضًخل. ص يٛٙ: 

 َاّا تزٜد؟  

مبد٬ٝدٟ، فكدزرت إٔ أجد٤ٞ إيدِٝٗ     قاٍ: زلعت أِْٗ ٜكُٝدٕٛ صدٗز٠ احتفدا٫ً    

  ٓفضٞ!  

       ِ ٖ اْفاز أحد حزاظ املهإ  ايقخو ٚقداٍ صداخزًا: إْد٘ جمٓدٕٛ.. إْد٘ ٜتدٛ

 ْفض٘ املضٝك.. اْظزٚا إ  نٝا ٘ ايزن١... 

ٚأجاب آخز: ٚملاّا ٫ ٜهٕٛ ٖدٛ املضدٝك حكدًا؟ أ،دزد إٔ نٝا د٘ رند١؟ أّ ٭ْد٘        

 غزٜش ايًٗا١؟ 

ب جزاح٘ نغٛن ٚقد تزنٛا أصدًختِٗ  ٚرنع عدد نبرل َٔ املضًخل قز

 ٚؽارٚا ٜتُتُٕٛ ايؾًٛات... 

إ٫ إٔ ايؾل املزاٖدل ا دٔ ايثدزٟ ؽداحش ايفٓددم اْتٗدزِٖ ٚؽدز   ٗدِ ٚقدد          

ٞ  نبرل، ٚيف ٜدٙ رعاؼ حدٜدٟ ا٭مخدؿ: اْٗقدٛا    ايتُع يف ؽدرٙ ؽًٝش فق

   ٝ ك: ٖدٌ  أٜٗا ابُك٢ ايفكزا٤.. ص صتٛجش ٖذا املغعّٛ أ٫ًٚ... ٚقداٍ خما بدًا املضد

 أْت َضًّك؟ 

أجاب املضٝك:   أمحٌ ايض٬ط  ٛاٍ حٝاتٞ. يكدد أدرت اخلدد ا٭ٜضدز  ًٝد١     

 عؾٛر.. أَا اٯٕ فُٔ ٚاجل إٔ أمحٌ ايض٬ط دفاعًا عٔ... اٱْضا١ْٝ. 

 ؽز  املضًك املزاٖل: َا ٖٛ دٜٓو؟ 

 أجاب املضٝك: دٜين احملب١. 

 َضًِ أّ َضٝخٞ؟  ؽز  املضًك:   أزلع  دٜٔ نٗذا، قٌ  اختؾار: أْت

أجاب املضٝك: َا َع٢ٓ ٖدذٙ ا٭يفدا)؟ عداد املضدًك إ  ايؾدزا  ٚقدد اصدتفشٙ        

فكز ايازٜش ٖٚدد٩ٚٙ: ٖدٌ أْدت ا دٔ "املٓطكد١"؟ أجداب املضدٝك  ٗدد٤ٚ َقد٤ٞ: ْعدِ           

 ...٫ٚ 



322 

ٚتا ع ايطٝبٕٛ ايبضطا٤ ؽًٛاتِٗ.. إ٫ إٔ املزاٖل ا ٔ ايثز٣ فز ِٗ  ايضدٛس  

طٝع إٔ كطزٖددا عًددِٝٗ ٚعًدد٢ أصددزِٖ، فٓٗقددٛا   ّّٚنددزِٖ  دداي٬ٜٛت ايددت ٜضددت 

 حاًَل أصًختِٗ ع٢ً َق  ٚيف عِْٝٛٗ دَٛن عب١ٗٝ  ايٓد٣... 

تا ع ا ٔ ؽاحش ايفٓدم اصتاٛا ٘: إٕ ٚجٛدى ٜغّهٌ خطزًا عًد٢ فٓددقٓا،   

ٚع٢ً سٚارٙ َدٔ ايضدٛاط ٚعًد٢ قٛادٜد٘ ٚعاٖزاتد٘... َداٖٞ جٓضدٝتو أٜٗدا ايازٜدش؟          

 شلاتو يٝضت يبٓا١ْٝ... 

املضددٝك: أْددا فًضددطٝين، ٚؽددز  املزاٖددل املضددًك  كددزف: فًضددطٝين! ٜددا    قدداٍ 

يًعار! أْت َتضًٌ. خمزب، عٌُٝ، َتٛا ٧ ع٢ً ص٬ي١ املزد٠. جمزّ، عدٚ ا٭١َ 

ايًبٓا١ْٝ اخلايد٠.. ٖٚٓا اْقُت إ  املزاٖل أقًٝد١ عدٗزت ايضد٬ط يف حدل أجداب      

 املضٝك  ٗد٤ٚ: ٚيهٓين املضٝك أٜٗا ابُك٢. 

ٝك؟ ٫ ٜٗدددِ، املٗدددِ أْدددو فًضدددطٝين.. فًضدددطٝين. ٚأحدددا ٛا  ددد٘،  قدددايٛا: املضددد

ٚؽًبٛٙ ع٢ً  داب ايفٓددم ايف دِ  ُٝٓدا ندإ أنثدز ايبضدطا٤ ٜبهدٕٛ ٚ عقدِٗ          

اٯخز ٜضكط ؽزٜعًا  زؽاـ املزاٖل. دقٛا املضداَرل يف ٜدٜد٘، متاَدًا يف َٛفدع     

املضاَرل ايدت صدبل إٔ دقدت فُٝٗدا َٓدذ حدٛايٞ أيفدٞ عداّ، ٚيف قدَٝد٘، ٚيهدٔ           

حدددًا يف ايددداخٌ   ٜضددُع أؽددٛات قددزن املطددارم ٖٚددٞ تاددزس املضدداَرل يف جضدددٙ  أ

 ايغفاف. 

فكد ناْت املٛصٝك٢ عاي١ٝ ٚجضد سٚجد١ اجلدار يددًْا  زٜدًا ٚايزقؾد١ َدثرل٠       

 ٚاخلُز٠ ق١ٜٛ ٚفاجز٠.. 

ٚحل اْتٗدت ايضدٗز٠، ٚخدزج اجلُٝدع، عداٖد  عقدِٗ عدا ًا  د٬ًٝ َؾدًٛ ًا          

يٛا َٔ ٖٛ ٚملاّا ٖٛ َؾًٛب ٖهذا، ف جاب أحدد  فٛم  اب ايفٓدم ايف ِ... ٚص 

املضدًخل: إْد٘ فًضدطٝين خمدزب، ؽدزخت اَدزأ٠ مثًد١: يدٔ أفد٤ٞ سلعد١ ٭جًدد٘!           

ؽزخت أخز٣: ئ أؽًٞ ٭جً٘، ؽدزخت نايثد١: نٝا د٘ قدذر٠! َٚقدٛا إ   ٝدٛتِٗ       

ٚا٫سل٦ددشاس ٜاُددزِٖ، فًضددطٝين؟ ٜضددتخل َشٜدددًا َددٔ املضدداَرل!... ٚيف  ٝددٛتِٗ،      

 اٍ مب٬ٝد املضٝك. تا عٛا ا٫حتف

 

***  
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  159كابىس 

 

ايازف١ أصطٛا١ْ نبرل٠ َثٌ أحد ا،ارٜز ايع٬ُقد١ جددًا، تفدٛط َٓٗدا أٜقدًا      

 را٥خ١ ا،ارٜز، ا٭را َاطا٠  املطاس ا٭صٛد، اجلدرإ َاطا٠  ايؾدأ. 

عددادٟ جددايط إ  َٓقدددت٘، ٚايعدداٖزات يطددٔ  دد٘، أجضددادٖٔ َذلًٖدد١،       

 . ٚٚجٖٛٗٔ َٔ ايغُع املًٕٛ

َٓذ غادر ايضأ ٖٚٛ ٜعتكد   ٕ ابزب فزؽ١ ٖا١ً٥ جلُع املاٍ، ٖٚٛ ٜزٜد 

إٔ جيُع نٛر٠ يٝٗزب َٔ ٖدذا اجلخدِٝ فُٝدا  عدد ٜٚكطدٔ جٓٝدف.. ٚصٝؾدرل دفدذل         

 عٝهات٘ خار ١ ٚ ٓ٘.. صٝفعٌ أٟ ع٤ٞ نٞ ٜؾرل غًٓٝا... 

ايكٗددز ايددذٟ عاٜغدد٘ ٚعاْدداٙ يف ايضددأ عًُّدد٘ إٔ ا،ددزَل ايهبددار ٜزتعددٕٛ   

ج٘، يف حل ٜذٟٚ ايؾاار  داخً٘.. ٖٚٛ قد قز ر إٔ ٜؾرل َٔ )ايهبار( َٓذ خار

 غادر ايضأ، ٚقد حكل ايهثرل َٔ )آَاي٘( يف ٖذا ا،اٍ.. 

املٓدصدل  دل أٚصداس    ددد  .. ٚايّٝٛ ٜ تٞ سعدِٝ إحدد٣ )ايددنانل املضدًخ١(     

أفقدٌ  يكقا٤ صٗز٠ ممتع١... ٖٚٛ ٜضتعزا عاٖزاتد٘ يٝتكددّ يد٘    دد ايثٛار ايغزفا٤ 

َا يدٜ٘ دٕٚ إٔ ٜعثز  ٝٓٗٔ ع٢ً َدٔ تفدٞ  دايازا املٓاصدش... ندِ إٕ يدٜد٘ َتاعدش        

أخز٣ نثرل٠: يكد تغاجز ايبارح١ َدع أحدد عدزنا٥٘ يف بُدع "َافٝدا املٓدتفعل       

َددٔ ابددزب" ٚارتهددش خطددً  فادحددًا حددل ٖددد دٙ  ايكتددٌ.. نددإ َددٔ املفددزٚا إٔ  

. ٖدذا ايزجدٌ قدادّ َدٔ سعدِٝ      ٜعاًَ٘  ٛد نِ ٜزصٌ َدٔ ٜكتًد٘  زؽاؽد١ ) ا٥غد١(..    

)ايدنإ( ايفهز١ٜ املضًخ١، ٚعًٝ٘ إٔ ٜثبت ي٘ حضٔ ْٝت٘ نٞ ٜكدر فُٝدا  عدد   

عًدد٢ )تؾددفٝت٘(... ٚايعدداٖزات املتبكٝددات يف  ددرلٚت  غددعات نددابزب... َغدده١ً  

 أخز٣ تكًك٘... 

فكد عهٌ عد٠ فزم يًضطٛ املضدًك عًد٢ ايبٝدٛت ٚاملدار٠، ٖٚدٛ ٚاندل َدٔ إٔ        

)ٜاغٕٛ( فٝضزقٕٛ َٔ ايضزقات أنثز َٔ ايٓضب١ امل١ٜٛ٦ ايت ر٩صا٤ ٖذٙ ايفزم 

 صبل ا٫تفام عًٝٗا.. 

 آٙ َتاعش َتاعش... 

ٖا قد ٚؽٌ سعِٝ ايدنإ ٚرفٝك٘، ٖٚٛ ملا جيد  عد اَزأ٠ َٓاصدب١ ٜكددَٗا   

 ٖد١ٜ، اَزأ٠ فٝٗا  ع  ْقار٠ ايٓضا٤ ايًٛاتٞ   ٜؾبك جضدٖٔ ع١ًُ َتداٚي١... 
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ا ٖدذٙ ايؾدفات.. ٚدٕٚ إٔ ٜدزفح يد٘ ٖددب أعطد٢       تذنز اَزأ٠، تٓطبدل عًٝٗد  

َٛاؽددفاتٗا: إْٗددا تكطددٔ يف  ٝددت َكا ددٌ يفٓدددم "اشلٛيٝددداٟ إٕ" ٖٚددٞ اٯٕ ٚحٝددد٠    

 املطًٛب اختطافٗا   صزن ٚقت. 

 ٚ  ٜكٌ شلِ إْٗا أخت٘!... 

*** 

  162كابىس 

 

 ٚأْا أؽز : أٜٔ أخٞ.. أٜٔ عادٟ..  ت.. اصتٝكظ

ٝٛس َا قبٌ ايفاز ايزَاد١ٜ ايدان١ٓ تًدف  نإ ايظ٬ّ َا ٜشاٍ داَضًا، ٚخ

ايهددٕٛ.. ٚنددإ عددٛا٤ اجلددٛن ايكددادّ َددٔ دنددإ  ددا٥ع ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١ ٜٗددش         

 ا٭عاار ٚايذلاب... 

ٚقزرت إٔ أيكٞ ْظز٠، قبٌ إٔ أؽرل ٖدفًا َثايًٝا يًكٓاؽل.. نإ أَدل َدا   

خا٥فدًا  ٜشاٍ ٜاط يف صبات٘، ٚع رل خافت غرل رتٝش ٜٓبع  َٓ٘، ن ْ٘ َا ٜشاٍ 

 َٚزبفًا حت٢ ٖٚٛ ْا٥ِ... 

 غادرت ايازف١ 

 تزنت  اب املطبا املطٌ ع٢ً ابدٜك١ َفتٛحًا.

َزرت  ايدلٌَٝ حٝ  جث١ ايعِ ف٪اد، را٥خ١ نز١ٜٗ تٓبع  َٓ٘، أٚ ٖهدذا  

خٌٝ إيٞ...   أععز   ٟ ْدّ ملدا اقذلفٓداٙ، ف ْدا ٫ أر٣ فزقدًا ندبرلًا  دل ايدلَٝدٌ        

ٜزَد٢  اجلثد١ يًٓضدٛر أٚ حتدٓ ط أٚ تٴخدزم ٜٚٓثدز رَادٖدا        ٚايتا ٛت ٚايكددل،  دل إٔ   

 فٛم احملٝطات... 

 ٛ جث١ اخلادّ ابٗت، نإ ايظ٬ّ َا ٜشاٍ خمًُٝا، ٚ  أنٔ أرغش يف 

إيكا٤ ْظز٠ ايٛدان ع٢ً أٜد١ حداٍ.. حاٚيدت يًدٝؿ املدٛس٠ َدٔ ٜددٙ، ٚ  أندٔ قدد          

عًدد٢ دددد ٚحدددٟ  قددزرت َددا إّا نٓددت صدد  عُٗا يًكددزد٠ أٚ ْتكازلٗددا... أٚ آنًددٗا   

ٚيهدددٔ أؽدددا ع٘ ناْدددت قدددد اصدددتخايت إ  أؽدددا ع متثددداٍ حادددزٟ     ددددد ا٭رجدددك 

ٚاْضخكت املٛس٠ ٚنإ ًَُضدٗا يف ايظًُد١ َزعبدًا ٚحٝدًا.. فُقدٝت  دٛ ايٓافدذ٠        

املط١ًّ ع٢ً خمشٕ دنإ ابٝٛاْات ا٭يٝف١... ناْت خٝدٛس ايفادز ايزَادٜد١ قدد     
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ٓدت قدد أتكٓدت يعبد١ ايتخددٜل يف       دأت متتد إ  ايشٚاٜا املعت١ُ يف ايددنإ، ٚن 

 ايظ٬ّ ن ١ٜ  ١َٛ ٚحٝد٠ يف غا ١ َٔ ايزَاد... 

أغًكت عٝين ق٬ًًٝ نٞ ت يفا ايظ١ًُ، نِ أيؾكت ٚجٗٞ  ايغدبو ابدٜددٟ   

 يًٓافذ٠، ٚقد محٝت عٝين  ٝدٟ ناملٓظار دفعًا ٭ٟ ف٤ٛ خارجٞ... 

   أر نثرلًا... 

 نإ نٌ ع٤ٞ نُا تزنت٘، ٚنُا يًٝت٘... 

ا٭قفدداـ، أٜكظددت خٝددٛس ايفاددز ايزَادٜدد١ ابٝٛاْددات َددٔ َْٛٗددا ايكًددل    يف 

املقطزب، ٚ ددأت تتعدا  ؽدزخات اجلدٛن َدٔ ا٭قفداـ، رغدِ أْٗدا   تؾدُت          

 حت٢ خ٬ٍ ْعاصٗا ايغبٝ٘  ايّٓٛ... 

نإ ٖٓايو نًش جزٜك..   أرٳ  ٛفدٛط ّيدو، يهٓد٘ ٚحددٙ َدٔ دٕٚ  كٝد١       

 كٝد١ ايهد٬ب تددٚر  دل ا٭قفداـ       ايه٬ب )ٌ قا عًا يف َهاْ٘ ُِٜٗٗ،  ُٝٓدا 

 ٚأؽٛات جٛن ج١ْٝٛٓ تٓبع  َٓٗا... 

٫ أدرٟ نِ  ايت ٚقفت، يهٓين زلعت حزن١ غدرل عادٜد١ يف قفدٌ  داب     

امل شٕ أّ تزاْٞ ٚا١ُٖ، ٫   أنٔ ٚا١ُٖ؛ فبعد قًٌٝ اْغل ايباب ٚارمت٢ ععان 

 قٟٛ َٔ ايٓٛر داخٌ امل شٕ.. 

أر ٚجٗدد٘، فكددد نددإ ٜكددف يف )دد٬ّ     إْدد٘ ؽدداحش ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١...    

ْضدل خًددف املؾدباط ايٝدددٟٚ ايؾدارل )ايبٝددٌ( ايدذٟ كضددو  د٘ يهددٓين عدداٖدت٘      

 يٌُ نٝضًا نبرلًا  ايٝد ا٭خز٣... 

إّٕ جددا٤ ٜطعُٗددا  عددد إٔ أعددزفت عًدد٢ املددٛت... جددا٤ ٜضددكٝٗا نددٞ ٫ متددٛت 

٘، ٚيدٛ عدٔ   متاًَا ٜٚفكد بارت٘  ٗا.. إْ٘ َا ٜشاٍ ٜ َدٌ يف إَهاْٝد١ عكدد ؽدفكات    

  زٜل  ٝعٗا   نط مثٔ.. فايتاار٠ ٖٞ ايتاار٠.. 

 أتزاٙ ؽاحبٗا، أّ تزاٙ صارم عانز ابظ؟ 

ٚزلعتدد٘ ٜؾددز    زلا٥ٗددا، ن ْدد٘ ٜضددتعل  ٗددا عًدد٢ خٛفدد٘..  ددٌ يعًدد٘ يًُددز٠   

 ا٭ٚ  ٜٓادٜٗا  ٗذٙ ابزار٠... 

 نإ ٜكٍٛ:  ٛ ٞ.. نٝها.. صُٝٛ.. جا٤ ايبا ا  ايطعاّ.. 

ًٝدد٘ ايهدد٬ب املطًددل صددزاحِٗ، صددكط املؾددباط َددٔ ٜدددٙ    ٚفادد ٠، اْكدد  ع

 ٚتدحزج ٚ  ٜٓطف٧، ٚنٓت أصتطٝع إٔ أر٣ املغٗد املزٚن  ٛفٛط.. 
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يكد اْك  ايه٬ب اخلُض١ عًٝد٘ كشقْٛد٘.. حتد٢ اجلدزٜك َدِٓٗ عدارى يف       

حف١ً ايٓٗػ.. ؽز  َدذعٛرًا ندِ زلعدت ؽدٛت قزقعد١ حٓازتد٘ حتدت أْٝداب أحدد          

ُ ز٠ عدب٘  رعاٜاٙ.. َشقٛا نٝا ٘.. ٚن اْٛا ًٜتُْٗٛ٘ ايتٗاًَا.. ٚنٓت أت ًَِٗ ٚأْا َض

 َضخٛر٠.. نإ املغٗد ٫ ٜؾدم، ن ْ٘  ايع َٔ عُل ا٭صا رل... 

ٚحل اْت٢ٗ ايًٌٝ متاًَا، ٚ ًدع ايفادز نداْٛا قدد أنًدٛٙ ٚ  ٜذلندٛا َٓد٘        

صدد٣ٛ ايبكاٜددا، نددِ خزجددٛا ٚاحدددًا  عددد اٯخددز َددٔ  دداب ايدددنإ ْؾددف املفتددٛط..    

 بكاٜا دَ٘ ٚبُ٘ املُشم ٚٚجٗ٘ ايذٟ حتدٍٛ إ  عاٝٓد١ تددلس َٓٗدا     ٚنٓت أحدم 

عظاّ ْات١٦، ٚعٓك٘ اخلاٟٚ إ٫ َٔ ايعظاّ حت٢ إٔ رأص٘  ددا يدٞ نُدا يدٛ ندإ      

َكطٛعددًا مبكؾدد١ً حدداد٠،   أعددعز  دداخلٛف ٫ٚ  ايغددفك١ ٫ٚ  املفاجدد ٠ نٓددت        

 أعزف إٔ ّيو ٫ َفز َٔ إٔ يدا. 

ذٙ ابٝٛاْدات ٫  ٴددح إٔ تبكد٢ يف ايكفدؿ     ايال! ٖدٌ ندإ حكدًا ٜتدِٖٛ إٔ ٖد     

 اْتظارٙ ٖٚٞ حتتقز جٛعدًا )ٚٚفدا٤( يد٘؟ أ  ٜتٛقدع إٔ ٜددٟ )ايازٜبد١( صتضداِٖ        

 يف إ ٬قٗا، ٚإٔ ٜدٟ يٝضت )ٜدًا غزٜب١( َا داّ ٖٓاى َؾرل ٚاحد ٜز طٓا. 

ايال! ٜبددٚ أْد٘ غدرل َطًدع متاَدًا عًد٢ أْد٘ حتد٢ يًها٥ٓدات ا٭يٝفد١ املضدامل١            

ٚجٛعٗددا ٚغقددبٗا، جا٤ٖددا أعددشٍ حتدد٢ َددٔ صددٛ ٘... ٭ْدد٘   ٜت ٝددٌ ٚيددٛ    أْٝا ٗددا

يثا١ْٝ ٚاحد٠ إٔ َا حدا كهٔ إٔ يدا.. ندإ ايفادز قدد اْدبًج متاَدًا، ٚأْدا       

 ٖدف َثايٞ ٭ٟ قٓ اـ... 

ٚرنقددت عا٥ددد٠ إ  ايبٝددت،  عددد إٔ )تؾددبخت( جبثدد  ندد٬ا: ٚاحددد٠ يف      

ٗدا غدرل ٖٝهدٌ عظُدٞ ٚنَٛد١      ايدلٌَٝ، ٚأخز٣ حتت ايٓ ١ً، ٚنايثد١   ٜبدلٳ َٓ  

 َٔ ايثٝاب... 

أَددا اجلثدد١ ايزا عدد١ فكددد ناْددت تٓتظزْددٞ يف ايددداخٌ، ناْددت جثدد١ أَددل،     

 ٚناْت جث١ ْا ك١ ٭ْ٘ نإ ٜؾز   ٞ: أٜٔ ٖز ت؟ يكد ٖامجين ايضارقٕٛ... 

يف ايبداٜددد١   أؽددددق٘... ندددإ ٜدددتهًِ  ًٗاددد١ ٖضدددترل١ٜ إ  حدددد أْدددين    

 ٍٚ اصتدرار عفكت نٞ ٫ أغادر ايازف١... أؽدق٘، ٚإمنا اعتكدت   ْ٘ يا

 يهين ٫حظت إٔ سجاج ايٓافذ٠ نإ َهضٛرًا... 

 ص يت٘: رؽاؽ١؟ 

قدداٍ:  ددٌ ايضددارقٕٛ، أقضددِ يددو، يكددد اصددتٝكظت عًدد٢ ؽددٛت ايشجدداج ٖٚددٛ    

ٜتهضز، ٚعد٠ ٚجٛٙ متٮ ايٓافذ٠، ٫َزأتل ٚؽل ٚرجاٍ.. ؽزخت يف ٚجٗٗدِ  

 ا ٖٚز ت!... ًٖعًا ٚؽزخٛا ِٖ أٜقًا ًٖعًا ٖٚز ٛ
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إّٕ مت إع٬ٕ حٝٓا َٓطك١ َٝت١، ٖٚا ٖٞ قٛافٌ اياز إ اجلا٥ع١ ت تٞ حاف١ٝ 

يتًًُِ ايهٓٛس َٔ حٍٛ اجلث .. يهِٓٗ فٛج٦ٛا  ٛجٛد ع ؿ حدٞ ٖٓدا،  كددر    

 َا فٛج٧ ٖٛ  كدَِٚٗ.. 

َافٛر٠ خطاٜا اجلا٥عل... َبارى نٌ َا يزقْٛ٘ أٚ ٜدَزْٚ٘، فكد عزفدت  

 حكًا َع٢ٓ اجلٛن!... 

*** 

  161كابىس 

 

  أؽدم رٚا١ٜ أَل متاًَا إ٫ حل تًؾ ؾت َدٔ  دزف ايٓافدذ٠، ٚفٛج٦دت      

 ؾددز ٠ َزَٝدد١ عًدد٢ ا٭را ْؾددف َفتٛحدد١ تقددِ َضدصددًا َٚعطددف فددزا٤ ٚ عدد      

 ا٭عٝا٤ ا٭خز٣ ايت   أتبٝٓٗا جٝدًا يف ايق٤ٛ اخلافت يًفاز.. 

 إّٕ   ٜهٔ ٜهذب... 

ٛ يددت إ     قٛافددٌ اياز ددإ اجلا٥عدد١، بتدداط أحٝدد     ا٤  ددرلٚت احملزٚقدد١ ايددت حت

َكا ز... يهِٓٗ فُٝا ٜبدٚ ٫ ٜكز ٕٛ ا٭حٝا٤  عد، متاًَا نُا ناْت خمًٛقدات  

دنإ ابٝٛاْات ا٭يٝف١ تٓتظز َدٛت ايهًدش اجلدزٜك يتًتُٗد٘. ٚيعًدِٗ يف غُدز٠       

 ٖزٚ ِٗ أصكطٛا  عقًا َٔ غٓا٥ُِٗ... 

 أت ٌَ ايؾز ٠ ْؾف املفتٛح١... 

 ُع عٓد ّيو ايفاز ابشٜٔ... ٚحدٙ املضدظ ايت

ٚحدددٙ املضدددظ َددٔ دٕٚ نددٌ َددا يددٝط  دد٘ َددٔ فددزا٤ ٚأعددٝا٤ مثٝٓدد١ تعًكددت    

 ْظزاتٞ  ٘. 

فُٝا َق٢ نٓت أَكت ايض٬ط... حت٢ َك٬ن ابؾ٢ )ايٓكٝف١( ايدت ًٜعدش   

ايؾاار  ٗا يؾٝد ايطٝٛر نٓت أنزٙ جمزد ايٓظز إيٝٗا... ٚ  ٜضبل إٔ أٖدٜت 

 أٚ رعاعًا أٚ أ١ٜ أدا٠ عٓف...  يطفٌ د١َٝ متثٌ َضد صًا

َٚز٠ أٖداْٞ ؽدٜل فا ط َضدصًا ؽارلًا مثًٝٓا ّٖل املكب  ٜعتدلٙ اشلٛا٠ 

 قطع١ ْادر٠، ف ٖدٜت٘  دٚرٟ إ  إحد٣ ايؾدٜكات ٚقطعت ؽًت  ايقا ط.... 

أَددا اٯٕ،  عددد إٔ َددزرت مبدٜٓدد١ اجلددٛن ٚاخلددٛف ٚايددذعز ٚايعٓددف، فددإْين      

، ّٖٚين ٜزصِ  زٜك١ ابؾٍٛ عًٝ٘ َٔ َٛفدع٘  أت ٌَ املضدظ َضخٛر٠ ٚفزح١

 يف ابدٜك١ دٕٚ ايتعزا يزؽاـ قٓاـ... 
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تزاْددٞ أرٜددد جمددزد اَت٬ندد٘؟ أّ تزاْددٞ عًدد٢ اصددتعداد ٫صددتعُاي٘ أٜقددًا إّا   

  .دعت اباج١؟ ..

تزاْٞ أرٜددٙ باجد١ ْفضد١ٝ فكدط؟ أّ أْدين ؽدزت َٗٝد ٠ ٱ ٬قد٘، أْدا ايدت           

 نإ ٜزٚعين قتٌ  عٛف١؟ 

ًددد٢ اصدددتعداد يًدددتفهرل  دددذيو نًددد٘، ٚأدرندددت، ايعٓدددف ٫         أندددٔ ع

ٜفًضف، ٚإمنا كارظ!... ٚؽار ُٖٞ ايٛحٝد ّيو ايفاز اجلدٜدد إٔ أَتًدو ٖدذا    

 املضدظ املزَٞ خارج ايٓافذ٠.. 

 ص يت أَل: ٌٖ يف  ٝتهِ َآا ٝط؟ 

 دٖػ، نإ ٫ د َٔ  زط ايض٪اٍ  ؾٛر٠ َبضط١. 

 ٌٖ يف  ٝتهِ أدٚات خٝا ١؟ دد 

ف إٔ أَ٘ ناْت تد تٞ نٝا د١ تكقدٞ ايٓٗدار يف  ٝتٗدا، ٚيدٝط       نٓت أعز

شلا نٝا ٗا.. إّٕ ٫ د َٔ ٚجٛد  ك١ٝ عد٠ اخلٝا د١ ايدت َدٔ  ٝٓٗدا )املانٝٓد١( ايدت       

عاٖدتٗا َزارًا، ٚقد ٜهٕٛ َٔ  ٝٓٗدا املآدا ٝط ايدذٟ جيُدع د دا ٝط اخلٝا د١       

ات اخلٝا ١ ٚجددت  عٔ ا٭را ٚاملكاعد ٚاملضاْد ٚايٛصا٥د... يف عًب١ خاؽ١   دٚ

املآددا ٝط. يف درج  دداملطبا ٚجدددت خٝطددًا َددٔ )املؾددٝؿ(، ر طددت املآددا ٝط      

ٞح إٔ أحداٍٚ عدد٠ َدزات            اخلٝط ٚرَٝت  ٘ َدٔ ايٓافدذ٠ قدزب املضددظ. ندإ عًد

 ففعًت حت٢ اصتطعت إٔ أؽٝش ٖديف: املضدظ. 

اجنذب املضددظ إ  املآدا ٝط ٚايتؾدل  د٘، َٚدٔ َٛفدعٞ، خًدف اجلددار         

فددذ٠، حاٚيددت ا٫صددتخٛاّ عًدد٢ املضدددظ دٕٚ إٔ أنددٕٛ ٖدددفًا ممتعددًا       قددزب ايٓا

 يكٓؿ ؽباحٞ... 

ٚ دددأت أعددد اببددٌ ٚاملآددا ٝط املعًّددل  دد٘ ٚاملضدددظ املًتؾددل  دد٘...  دددأت        

اخلط١  ايٓااط، ٚاْشيل املضددظ ٚاملآدا ٝط َعدًا عًد٢ ا٭را حتد٢ ؽدار حتدت        

ط حددل  دددأت  غددد ايٓافددذ٠ متاَددًا. إ٫ إٔ املضدددظ اْفؾددٌ عددٔ املآددا ٝط ٚصددك 

اببدددٌ يزفعددد٘ عدددٔ ا٭را... يكدددد ندددإ ٚسٕ املضددددظ أنددددل َدددٔ قددد٠ٛ جاّ ٝددد١   

املآا ٝط املعد بٌُ ايد ا ٝط ٫ املضدصات. ٚفغًت اخلط١ ايعضهز١ٜ ا٭ٚ  

 ايت رزلتٗا يف حٝاتٞ!... 

 

***  
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 162كابىس 

 

        ٚ ٫ ايهٗز ا٤ َا تدشاٍ َٝتد١، اشلداتف عدب٘ َٝدت، ٫ )حدزار٠( فٝد٘، ٫ ٜدزٕ، 

أصددتطٝع إجددزا٤ امل ددا زات َٓدد٘.   أعددد أّنددز عدددد أٜدداّ صدداين ٚاْكطدداعٞ          

ايهًٞ عٔ ايعا ، يهٓين ٚانك١ َدٔ أْٗدا تشٜدد عدٔ ا٭صدبٛن.. اختفد٢ أَدل َدٔ         

ايازف١، ٚعزفت أْد٘ ّٖدش ًٜدتِٗ َدا صدبل إٔ أخفداٙ َدٔ نضدزات اخلبدش.. فعًدت           

ادّ َدددٔ ايغددد٤ٞ ّاتددد٘. تضدددًًت إ  )ايضدددكٝف١( حٝددد  خبددد ت َدددا ٚرنتددد٘ عدددٔ اخلددد  

نضددزات خبددش جافدد١، ٚأنًددت، ٫ٚحظددت إٔ ايف٦ددزإ عددارنتين  عقددٗا... نددِ    

ٖبطت إ  املطبا ٭عزب  قع جزعات َدٔ املدا٤ املاًدٞ املكدزف املًد٤ٞ  دايهًط       

ايذٟ جعً٘ اياًٞ نِ ايتدلٜد نًُك َز املذام... ٚ ُٝٓا نٓت أغايدش ْفضدٞ ندٞ    

  أ تًع َا ٜهفٞ يبكا٥ٞ يف قٝد ابٝا٠، حدا ايشيشاٍ.

يكددد اربددف ايبٝددت ايعتٝددل   نًُدد٘، ٚزلعددت اْفاددارات َزٚعدد١ ٚصددكٛس      

ايشجاج احملطِ ع٢ً ا٭را..  كٝت جاَدد٠ يف َهداْٞ ٚعدعان سلدط  دارد ًٜتُدع       

 نٓؾٌ صهل فٛم أْٝاب ايشجاج املٗغِ.. 

ٚعٝت إٔ ايبٝت ايعتٝدل قدد أؽدٝش إؽدا ١ َباعدز٠... إْدو  طزٜكد١ َدا تعدزف          

ا حتد٢ قبدٌ إٔ تتخكدل َٓٗدا  دابٛاظ اخلُدط..       ٖذٙ ا٭عٝا٤ ٚتكدر ع٢ً حتدٜدٖ

ٖٓايددو حددٛاظ نددثرل٠ َٓضدد١ٝ ًَُٚٗدد١ ٚجمٗٛيدد١ متددارظ َٗاَٗددا حددل ٜضددهٔ       

اٱْضإ ع٢ً اخلٝط ايفاؽٌ  ل ابٝا٠ ٚاملٛت... ٖٓايو فزنات صز١ٜ نثرل٠ 

 تعٌُ يف داخً٘، ٚمتدٙ  ايطاق١ ٚاملعزف١... ٚايغزاص١ املذ١ًٖ... 

ؾارٚ  ايٓا٥ِ فٛم املكعد يف ايازف١ ايت نٓت أْاّ ي١ًًٖٛ ا٭ٚ  قزرت إٔ اي

فٝٗا، قدد ؽدخا، ٚاْفادز أخدرلًا... ٖهدذا عًد٢ ا٭قدٌ متٓٝدت إٔ أعتكدد.. يهدٔ           

صكٛس نتٌ اباار٠ َٔ ايطٛا ل ايعًٝا إ  ابدٜك١ جعًين أعٞ إٔ ا٭َدز يدٝط   

ع٢ً ٖذٙ ايدرج١ َٔ ايبضا ١.. نِ ٚؽدًت را٥خد١ ابزٜدل إ  أْفدٞ حتد٢ قبدٌ إٔ       

 ٣ ايدخإ... أر

 ٚرن  أَل ؽارخًا: ايٓار تغتعٌ يف  ٝتو... 

ٖزعددت  ددٛ  دداب املطددبا، فتخددت  ا دد٘، عاددشت عددٔ اخلددزٚج إ  ابدٜكدد١    

٭يكٞ ْظز٠ إ  ا٭ع٢ً فكد ناْدت نتدٌ ا٭حادار َدا تدشاٍ تٓٗدار ٚتضدكط عًد٢         
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ا٭را ٚتتٓانز يف ا٫باٖات نًٗا، ٚقد  دأت يتًط   عٝا٤ ًَتٗب١ تٟٗٛ عًد٢  

ش يتتدددا ع احذلاقٗددا.. رنقدددت إ  ايضددًِ، ٚنا،ْٓٛددد١  دددأت ؽدددعٛدٟ..    ايعغدد 

يهٓين عاشت عٔ باٚس حدٚد ايطا ل ايثاْٞ... ٚعاٖدت أيض١ٓ ايٓار تتدفل َٔ 

فا٠ٛ جبدار املُغ٢ حٝد  ناْدت تاطدٞ اجلددار رفدٛف ٦ًَٝد١  ايهتدش.. ندإ         

ٟ نٓت ٚافخًا إٔ أنثز َٔ قٓب١ً قد اخذلقت اجلدار، ٚيف املهإ ايٛحٝد ايذ

أتُٖٛدد٘ آَٓددًا )ْضددبًٝا(، ٚيف اجلدددار ايددذٟ نٓددت أصددٓد )ٗددزٟ إيٝدد٘ حددل ٜغددتد    

ايكؾف، ٚآٟٚ إيٝ٘ ٚازلٝ٘ )َكز ٟ ابز ٞ(! يًٓار ٖضٝط َٛحػ... إْٗا ت ندٌ  

نٌ ع٤ٞ، ٚؽٛتٗا نؾٛت أصدٓإ ٚحغد١ٝ تكدزا ندٌ َدا ٜعدذلا  زٜكٗدا،        

 ٚحٓاز٠ ج١ُٝٓٗ تبتًع نٌ ع٤ٞ... آٙ َهتبت!... 

د عًدد٢ ايضددًِ، ٚقددزرت ا٫يتفدداف حددٍٛ ايبٝددت ٭ر٣ ٖددٌ  ٚرنقددت َددٔ جدٜدد

تٓبع  ايٓار َٓٗا... حتككت أعظِ خماٚيف: عاٖدت ايفا٥  َدٔ ايٓدار خيدزج َدٔ     

ْٛافذٖا، ٚٚعٝت يف بظ١  ٪ظ ٫ حدٚد شلا: َهتبت حتذلم! ٚيف بظد١  د٪ظ   

أخز٣ ٚعٝت: اجلدار ايذٟ اْٗار ٖٛ جدار املهتب١ املطٌ ع٢ً ابدٜك١ اخلًفٝد١،  

 تٌ ايٓار املغتع١ً املتٗا١ٜٚ نايغٗش، ٖٞ  بضا ١: نتل! ٚن

َدٔ جدٜدد عددت أرند  عًد٢ ايددرج نا،ْٓٛد١، أفهدز  طفاٜد١ ابزٜدل           

ايؾارل٠... نُٔ ياٍٚ إٜكاف اْٗٝار َٓاِ يطب١... نُدٔ يداٍٚ ايؾدعٛد إ     

ايكُددز عًدد٢ دراجدد١... نُددٔ يدداٍٚ ايٓاددا٠ َددٔ ايبخددز اشلددا٥ج ايددذٟ صددكط فٝدد٘       

كاب. ٖهذا نٓت ٚأْا أرتكٞ درجات ايضًِ  ٛ  ٝت.. ٖذٙ املز٠  زنٛب عٛد ن

  أصتطع حت٢ ايٛؽدٍٛ إ  ايطدا ل ايثداْٞ... ندإ ايددخإ ٜاطدٞ ندٌ عد٤ٞ،         

ٚاحذلقت عٝٓاٟ ٚر٥تاٟ ٚ دأت أصعٌ  غد٠ ٚتٗاٜٚت ع٢ً ايضًِ ٚتددحزجت عًد٢   

    ٞ  ايددرجات ايباقٝدد١، ٚسحفدت حتدد٢ َدددخٌ ابدٜكد١ أحدداٍٚ اصتٓغدام اشلددٛا٤ ايٓكدد

ْضبًٝا... نِ ْٗقت َدٔ جدٜدد، ٚقدد قدزرت فاٚيد١ ايددخٍٛ إ   ٝتٓدا عدٔ  زٜدل          

صًِ ابزٜل ابدٜدٟ ايذٟ ٜدٚر نابًشٕٚ ًَتؾكًا جبددار ايبٝدت َدٔ ايٓاحٝد١     

ٍأ، ناْدددت ؽدددٛر٠ ابزٜدددل متدددٮ عدددٝين،   اخلًفٝددد١... تدددذنزت ايكٓددداـ ٚ  أ دددا

عدت ْٗا٥ٝدًا،   ٚرا٥خت٘ متٮ حٛاصٞ ٚتعطًدٗا، ٚحتد٢ حاصد١ اخلدٛف أٚ ابدذر ت٬     

ٖٚددا أْددا أرندد  نا،ْٓٛدد١ إ  ابدٜكدد١، أْددا ايددت   أبددزأ َٓددذ صدداع١ عًدد٢  

ٍٕ ٫يتكاس املضدظ عٔ أرفٗا.   اخلزٚج ٚيٛ يثٛا

َا تدشاٍ ا٭حادار ٚايهتدٌ املغدتع١ً تٗدٟٛ إ  ابدٜكد١، ٚقدد اْكًدش  زَٝدٌ          

إٔ  ايكُا١َ ٚعبت ايٓار جبث١ ايعِ فد٪اد.. ٚرغدِ صدخش ايددخإ املزٚعد١ اصدتطعت      
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أَٝش را٥خ١ احذلام ايًخِ ايبغزٟ اخلاؽ١ ٚايٓفا٠ّ، أَا جث١ اخلادّ فكد ناْت 

 حت٢ اٯٕ ع٢ً ا٭قٌ... دد َا تشاٍ  عٝد٠ ْضبًٝا َع َز٢َ صكٛس نتٌ ايٓار 

ٚفُٝا أْدا أتضدًل صدًِ ابزٜدل، نٓدت أعدزف أْد٘ ٫ حاجد١  دٞ يً دٛف َدٔ            

يقددزب صددتار  ايكٓاؽددل.. نددإ ايدددخإ قددد أفددخ٢ نثٝفددًا، عًدد٢  ددٛ ندداف 

يابين.. فٌٗ خيٓكين؟ ٌٖٚ يُٝين َٔ املٛت  ايزؽاـ ٭َٛت خمتٓك١؟ ؽٛت 

 أَل ٜؾز  َٔ ا٭صفٌ: عٛدٟ ٜا جم١ْٛٓ.. صتخذلقل.. 

ٚنٓددت أفهددز  دد ٚراقٞ... ٚنددتل.. ٚيف بظدد١ ٚاحددد٠ اْشيكددت أَدداّ عددٝين   

ا ٦َات َٔ عٓاٜٚٔ ايهتش ايت مجعتٗا َدٔ أ دا٤ ايعدا  نًد٘، ٚدفعدت مثٓدًا شلد       

 ددد٫ً َددٔ مثددٔ اخلبدددش ٚايثٝدداب.. يهددٓين   أنددد أؽدددٌ إ  قُدد١ ايضددًِ حتددد٢         

اصدتكبًتين ايٓدار ايدت ناْدت تٓبعد  أٜقددًا َدٔ ْٛافدذ املطدبا ٚ ا د٘ ٚتد٦ج أجٝاددًا           

 َفشعًا.. نإ فتك ايباب مبثا ١ ايكذف  ٓفضٞ يف أتٕٛ َذٌٖ ا٫ْد٫ن... 

عج ٜددٟٚ أجزاصد٘   ٚعاٚدت ٖبٛس ايدرج ٚقد  دأ ايدٚار ٜضاٚرْٞ ٚ ٓل َش

يف أّْٞ، نإ جضدٟ ٜكزن ؽفار٠ اٱْذار ا٭خرل٠... ٚحل عدت إ  ابدٜكد١،  

ٞ  إٔ أ تعد حت٢ أقؾ٢ حدٚدٖا ٭ٕ جدار املهتب١ نإ قد  دأ اْٗٝارٙ  نإ عً

َٚثددٌ صددا٥ٌ  زندداْٞ ناْددت ْرلاْدد٘ تٓكددذف إ  ايبعٝددد حارقدد١ أغؾددإ ايٓ ًدد١     

 يتٗاب.. َٚضتكز٠ فٛم جث١ اخلادّ ايت  دأت  ا٫

نٌ ع٤ٞ فدٟ ٖذا ايؾباط... ايغُط تزقش َا ٜدٚر  عدل  دارد٠ حٝادٜد١،    

 ٚايزٜك تضاِٖ يف اَتداد ايٓار  غهٌ َثايٞ!... 

ٜددا إيدد٘ املطددز، ملدداّا ٫ متددز اٯٕ  بددٝت ٚقًددل. ٜددا إيدد٘ املطددز، أرصددٌ صددخبو    

 ٚارحِ ٖذٙ ايضطٛر املهتٛ ١  دَٛن ايعٕٝٛ ايت ٜتُْٖٛٛٗا حدلًا... 

إ  ايداخٌ ٚقد ت ندت َٔ اصتخاي١ قٝاَٞ  ددٚر رجدٌ اٱ فدا٤..    رنقت 

ٝ ١ ْفضٞ يقٛر رجاٍ اٱ فا٤، يهدٔ )٫ حدزار٠( يف    ٚرنقت إ  اشلاتف ممٓ

 اشلاتف... ٚاخلزٚج َٔ ايبٝت يطًش جند٠ ٜعين املٛت  ايزؽاـ خًف ايعتب١... 

       ٚ س عدت َٔ جدٜد إ  ايضًِ ايدداخًٞ يًبٝدت، ٖٚدذٙ املدز٠ ندإ جمدزد بدا

 ايعتب١ َااَز٠ تٛدٟ  ٞ إ  ا٫ختٓام... 

يهددٓين ايتكطددت عددٔ ا٭را املضدددظ ايددذٟ صددكط َددٔ ؽددز٠ )اياز ددإ(...      

ٚعدت إ  ايداخٌ يف فاٚي١ جدٜد٠ ي٬تؾاٍ  ايعا  اخلارجٞ.... يهين نٓت 

أعزف: حت٢ يٛ اتؾًت  زجاٍ اٱ فدا٤ فدإِْٗ يدٔ يقدزٚا إ  ٖٓدا، حٝد  قًدش        



312 

زٚا، ٭ ًدددل ايزؽددداـ عًدددِٝٗ ٚيعادددشٚا عدددٔ إمخددداد  املعدددارى... ٚأْٗدددِ يدددٛ حقددد 

 ابزٜل... 

ٞح ٜضدكطإ نُاددايف قدارب فطدِ...         ارمتٝت ع٢ً َكعد. تزنت ّراعد

ٜهٔ ٖٓايو َا أفعً٘ ص٣ٛ اٱْؾات يضدعرل ايٓدار، ٚحدد٠ ت جاٗدا، ٚنٓدت َدٔ       

َٛفعٞ أصتطٝع إٔ أراٖا ٖٚدٞ تًدتِٗ ندتل ايٓدادر٠، َٚدا عًكدت عًد٢ جددراْٗا         

ضإ نٓفاْٞ ٚرافع ايٓاؽزٟ ٚفارٚم ايبكًٝٞ. ندِ تتدا ع رحًتٗدا إ     َٔ يٛحات يا

 كٝد١ اجلددرإ يت نددٌ يٛحدات عفٝددف ؽدٝداٟٚ ْٚعدِٝ إزلاعٝددٌ ٚعدارف ايددزٜط       

َٚددٔ ٖٓدداى تٓتكددٌ إ  غزفدد١ أخددز٣ فتًددتِٗ يٛحددات ْددٛرٟ ايددزاٟٚ ٚيدد٪ٟ نٝددايٞ    

ز ٚرفٝل عزف ْٚذٜز ْبع١ َٚؾدطف٢ فدزٚ  ٜٚدْٛط ا٫ دٔ ٚ.... ٫ٚ أرٜدد إٔ أتدذن      

 أنثز َٔ ّيو... 

اْفاددار يف ا٭عًدد٢، يعًددٗا قددارٚر٠ ايادداس يف ابُدداّ، إّٕ ٚؽددًت ايٓددار إ        

ٖٓاى... آٙ يٛ إٔ ايٓار ايت تطٗز حل حتزم متٝش  ل َا حتزقد٘ َٚدا تذلند٘... آٙ    

يٛ نإ يًٓار عٝدٕٛ، إّٕ يددَعت ٖٚدٞ تدز٣ ندٌ ٖدذٙ ا٭عدٝا٤ ايكبٝخد١... ندٌ          

ٔ رفٝكد١ ٚرفٝدل حتدذلم أجدشا٤ َدٔ رٚحٗدِ اٯٕ       يٛح١ قطع١ َٔ إْضإ... آٙ نِ َد 

 ٖٓاى، ممشٚج١   جشا٤ َٔ رٚحٞ... 

آٙ ملاّا ايٓار نايكط١، ٫ متٝش أ٫ٚدٖا َٔ صٛاِٖ حل تباعز أنٌ ٚجبتٗا 

  .ايدزل١؟ ..

دخٌ أَل َزتاعًا:  ٝتو   نًُ٘ ٜغتعٌ.. أخغ٢ إٔ كتد ابزٜل إ  املبٓد٢  

 نً٘... 

٫ تُٗ٘، تٴخُف٘ ٚحدٖا تكًك٘. ْارٟ ٫ تُٗ٘ ٚفهزت: ّيو ايٛغد، َهتبت 

املِٗ أ٫ متتدد إيٝد٘! أفدرل٣ أحدد صدخش ابزٜدل ٜٚد تٞ يٓاددتٞ؟ ٖدٌ جيدز٩ أحدد            

 ع٢ً ا٫قذلاب؟ إ فا٤؟ صٝار٠ إصعاف؟ ٌٖ ٜهٕٛ حزٜل ايبٝت ٚص١ًٝ يٓااتٞ؟ 

تذنزت رٚا١ٜ )ٖتغهٛن١ٝ( قزأتٗا َٓذ أعٗز... تتخدا عٔ عاٛس َضٓ ١ 

ُ دإ  ايكتدٌ         يف  ٝت َٓعدشٍ، ٜتد   آَز ا ٓٗدا ٚسٚجتد٘ عًد٢ قتًدٗا  ُعدًا مبرلانٗدا، ٜٚٗ

 إعطا٥ٗدا جزعددات خا ٦دد١ َددٔ ايدددٚا٤،  عددد قطدع اشلدداتف عٓٗددا َٚٓعٗددا َددٔ نددٌ   

اتؾاٍ خارجٞ. ٜٚضكط يف ٜد ايعاٛس َاّا تفعٌ؟ يٝط أَاَٗا إ٫ إٔ حتزم  ٝتٗدا  

  فرل٣ أٌٖ ايكز١ٜ ايبعٝد٠ صخش ايٓار ٚايدخإ ٚيقزٕٚ... ٚتٓاٛ...

فٌٗ تهٕٛ َهتبت قد احذلقت قز اًْا ع٢ً َذ ك جنداتٞ؟ ٖدٌ ٜد تٞ أحدد؟     

 ٌٖ يدا ع٤ٞ؟... 
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َٔ ايٛافك إٔ ايكتاٍ َضتُز ن ٕ ع٦ًٝا   يدا... ٚحزٜل إفايف آخز ئ 

 ٜارل يف َضرل٠ ايكذا٥ف أٚ ا٭ؽا ع املغدٚد٠ ع٢ً ايشْا... 

... ٚيف َٚددع ّيددو، فكددد خزجددت إ  ايبدداب اخلددارجٞ، يددذْٚٞ أَددٌ غدداَ  

أعُاقٞ ع١ٝٗ إ  تفارل ا٭ٚفان ايكا ًد١ ي٬ْفادار، حتد٢ ٚيدٛ ناْدت قذٜفد١ يف       

 ايبٝت ايذٟ ٜ٪ٜٚين...  

أَدددل ٜددددٚر حدددٛيٞ  عؾدددب١ٝ، ٜت َدددٌ نٓدددٛس ا٭صدددز٠ ٜٚكدددٍٛ: جيدددش إ فدددا٤   

ابزٜل... ٚإ٫ اَتدح إ  ايبٝت   نًُ٘.. أ٫ تظٓل ّيو؟ أّ تعتكدٜٔ أْ٘ صدٝٓطف٧  

 ٝتهِ؟َت٢ ايتِٗ نٌ َا يف  

قًت ي٘ اجلدٛاب ايدذٟ ٜغدتٗٞ زلاعد٘:  دٌ صدٝٓطف٧ َتد٢ ايدتِٗ ندٌ َدا يف           

  ٝتٓا!... 

نِ ايتُع يف رأصٞ خا ز: ٫ د إٔ ايٓار اَتدت إ  ا٭عُد٠ اخلغب١ٝ ايعتٝكد١  

ايدددت حتُدددٌ ايكزَٝدددد، ٚ ايتدددايٞ إ   زاَٝدددٌ املدددا٤ ايعغدددز٠ املٛجدددٛد٠ ٖٓددداى...        

. ٚقد ٜطف٧ ابزٜدل.. أّ إٔ ايدلاَٝدٌ قدد    ٚاْفاارٖا صٝاعٌ ْٗزًا َٔ املا٤ ٜتدفل..

 فزغت َا داّ املا٤ قد اْكطع؟ نِ ٖٞ فكرل٠ َعًَٛاتٞ ايبٝت١ٝ!!... 

ناْت غّٝٛ نثٝف١ قد جا٤ت َع ايزٜك ايدت صداعدت يف إعدعاٍ ابزٜدل...     

 ددٛاٍ ايضدداعات ا٭ر ددع ايددت َقددت عًدد٢ اعددتعاٍ ايٓددار، ناْددت ايغددُط تت َددٌ   

ٯٕ، فٗددا ٖددٞ ايضددخش ايهثٝفدد١ تضددتعٝد َٛاقعٗددا  دددلٚد حٝددادٟ َددا ٜدددٚر... أَددا ا

 ايت   تاادرٖا  ٛاٍ ا٭ٜاّ ايضا ك١، ٖٚا ٖٛ رّاّ داَع ٜتضاقط. 

قًت ٭َل: إّا اْفازت  زاٌَٝ املٝاٙ حتت ايكزَٝد صت ُد ايٓار حتًُا ٭ْٗا 

 صتٓؾش فٛقٗا َٔ ا٭ع٢ً... ٖذا  اٱفاف١ إ  املطز... 

 عطغًا. قًت: ٖذا خرل َٔ املٛت حزقًا.  ٖذا َعٓاٙ إٔ منٛت يف اياددد 

٫ أدرٟ فُٝددا نددإ ٜفهددز أَددل أ دداملٛت حزقددًا أّ  دداملٛت عطغددًا، أّ أْدد٘      

نإ ٜت ٌَ يف نٓٛس ٚايددٙ ايدت ؽدارت اٯٕ ًَهدًا يد٘، ٚايٓدار تٗددد  ايتٗاَٗدا         

 صاع١!  48ٚملا تٓك أ ع٢ً اَت٬ن٘ إٜاٖا 

 نإ أ٬ًَ خا ٦ًا. 

 زٜدل، ٖدٞ ٖدزب قطدط ابدٜكد١، ٚاْفدزاج  ضدٝط        رد٠ ايفعٌ ايت أنارٖا اب

٫ ٜهدداد ٜددذنز يف ْٛافددذ  عدد  اجلددرلإ يف ايزؽددٝف املكا ددٌ، ٫ٚ رٜددش يف إٔ    

عًْٝٛا فقٛي١ٝ تتطًع اٯٕ َٓٗا، تزقش ابزٜدل، دٕٚ إٔ بدز٩ عًد٢ فدتك ايٓافدذ٠      
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متاًَا، يذل٣  ٛفٛط أنثز، ٚر٩ٚظ تغٗد  ًٗع قدر٠ ايٓار ع٢ً ا٫ْتغار ٚحتُدد  

فات أٚ اهلل ٭ٕ ايكدددذا٥ف   تضدددتكز يف جدددراْٗا ٖدددٞ، ٚايٓدددار   يدددزج  املؾدداد 

أيضٓتٗا َٔ ْٛافذٖا ٖٞ.. إّٕ َا ساٍ اجلُٝع يف أقفاؽِٗ ا٭يٝف١. حت٢ حٝٛاْات 

 ايدنإ ايتُٗت ج٬دٖا... ٚ ٔ؟ َت٢؟ 

*** 

  163كابىس 

 

 أقًش املضدظ يف ٜدٟ. 

ؽدابًا ي٬صدتعُاٍ أّ   ٫ أعزف إّا ندإ فغدًٛا أّ ٫. ٫ أعدزف إّا ندإ     

٫. ٫ أعزف َا إّا نٓت قادر٠ ع٢ً اصدتعُاي٘ أّ ٫... ٚيف داخًدٞ ؽدٛت غداَ      

 ٜ َزْٞ   ٕ أ ًل رؽاؽ١ ع٢ً ايؾارٚ  ايذٟ   ٜٓفاز  عد... 

 ٫ أدرٟ نِ َٔ ايٛقت اْكق٢ ٚ ٔ غارقإ يف ؽُت جٓا٥شٟ  ٌٜٛ... 

 ١  املطز املتٛحػ. رّاّ املطز اصتخاٍ قؾفًا... عادت ايزٜك بًد املدٜٓ

 قًت ٭َل: تعاٍ ْضتطًع. 

فتخٓا ايبداب ٚخزجٓدا إ  َددخٌ ايددرج... صدخش ايددخإ أعدد نثافد١ ممدا          

 ناْت عًٝ٘.. قًت ٭َل: ٖذا َعٓاٙ إٔ ايٓار  دأت يُد... 

ا تًددت أقدددآَا، ٚحددل ْظزْددا إ  َٛقعٗددا جٝدددًا، ٚجدددْا املددا٤ ٜهدداد ٜاطددٞ 

نقًا ع٢ً درجات ايضدًِ يف عد٬ٍ ٜقدٝع ؽدٛت٘     ا٭را َتدفكًا ع٢ً ا٭ع٢ً ٚرا

َدددع ؽدددٛت صدددُٝف١ْٝٛ املطدددز ٚايزؽددداـ... تدددزاٙ املطدددز، أّ إٔ  زاَٝدددٌ املدددا٤ قدددد 

اْفازت؟ ٚايٓار تزاٖا قد مخدت؟ ٚيهدٔ، ٫ صدبٌٝ إ  ايتخكدل َدٔ ّيدو نًد٘       

اٯٕ... إّٕ فا٫حتُاٍ يف إٔ مندٛت عطغدًا ؽدار أنددل َدٔ احتُداٍ َٛتٓدا حزقدًا!         

  .جٛعًا؟ .. َاّا عٔ َٛتٓا

 تذنزت ايكزد٠ يف قفؾٗا. قًت ٭َل: أئ تطعُٗا؟ 

 قاٍ: تزٜدٜٔ إٔ أغاَز يٝاتٞ ٱ عاّ قزد٠؟ 

اقتٓعددت، نٓددت جا٥عدد١ ٚخا٥فدد١  كدددر ندداف ٚأٟ َٓطددل ٜضدداِٖ يف حفددظ     

 ابٝا٠ نإ ٜكٓعين.. حٝاتٞ أْا أ٫ًٚ!... 
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 صددد يت٘: ٚإّا اصدددتطعت َادددادر٠ ايبٝدددت، صدددتخًُٗا َعدددو، أّ تذلنٗدددا يف      

 قفؾٗا؟ 

أجددا ين  قددٝل: أمحًددٗا َعددٞ؟ يددٔ تتضددع ايضددٝار٠ شلددا ٚ٭عددٝا٥ٞ... حتدد٢ ٚيددٛ    

 جا٤ْٚٞ  ث٬ا عاحٓات فإْٗا ئ تهفٞ ٫صتٝعا ٗا. 

 ٚأعار  ٝدٙ إ  نٓٛسٙ ايهثرل٠. 

 ٚ  أقتٓع. 

)ًًت أقًش املضدظ يف ٜدٟ.. ٚأت ًَ٘.. ٚأتضا٤ٍ.. ٚأتضا٤ٍ... ٚايدخإ يٝط 

 ٚقدرت إٔ ايٓار اْطف ت َا داّ ايدخإ  ٗذٙ ايهثاف١...   ٞ... ٚأصعٌ.. ٚأصعٌ..

*** 

 164كابىس 

 

  أعد َقطز٠ يتخاعٞ اجلًٛظ قزب أ١ٜ ْافذ٠ سجاج١ٝ، ؽخٝك إٔ ندٌ  

ْافذ٠ ٖٞ َغدزٚن خٓادز ٜاُدد جبضددٟ يف حداٍ حددٚا اْفادار، ٚيهدٔ سجداج          

 ايبٝت   نًُ٘ أفخ٢ فطًُا... 

ايدذٟ   ٜٓفادز.. ٚأنتدش..     أجًط، يف أ عد رنٔ َدٔ ايبٝدت عدٔ ايؾدارٚ     

ٚأدٕٚ )ْٛ ات( نٛا ٝط  درلٚت ايدت أعٝغدٗا ندٌ بظد١... ٚايدت ٚعٝتٗدا َٓدذ         

 عٗٛر  ١ًٜٛ، ْٚبٗت إيٝٗا أنثز َٔ َز٠.. 

ع٢ً اخلٝط ايفاؽٌ  ل املٛت ٚابٝا٠، ٚأتكًش، ٚأنتش... ٚأْشف نتا د١..  

ٌَ، ٚ عقدٗا  ٜدٟ ت٪ملين.. اجلزاط ايت خًفتٗدا خمايدش ايهًدش فٝٗدا  عقدٗا اْدد      

 يف  زٜك٘ إ  ا٫يتٗاب، فايًخِ حٛشلا َتٛرّ ٚفُز... يهٓين أنتش.. 

 أتا ع ايهتا ١ ٚأَل ٜزَكين  قٝل. 

ٜٓؾت إ  ايزادٜٛ،  طارٜت٘ عارفت ع٢ً ا٫ْتٗا٤، ٚإّاعتٓدا ايهزكد١ تبد     

َٛصٝك٢ فايط إَدلا ٛرٟ ٚابزب تًتِٗ نٌ ع٤ٞ..  عدٖا ٜٓدلٟ أحدد املدذٜعل   

ْغدداس  عدد  املضدداملل ٚابٝددادٜل، ٚعددٔ خددزٚجِٗ يف َظدداٖز٠      ٜٚتخدددا عددٔ  

صددد١ًُٝ ٚاعتؾددداَِٗ يف إحدددد٣ ابددددا٥ل عًددد٢ ايطزٜكددد١ ا٭َرلنٝددد١ ٚعدددعاراتِٗ 

  ايًاات اٱْهًٝش١ٜ ٚايفزْض١ٝ... 
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ٚاْفاددزت أفددخو، نددِ تبدددٚ ٖددذٙ ايتاُعددات صدداّج١  ددٌ ؽددبٝا١ْٝ أَدداّ      

خظ١ أ زٜا٤ ٚصدذجًا حتد٢   َٓطل اجلٛن ٚايذعز ٚايٓار... نِ ٜبدٕٚ يٞ يف ٖذٙ ايً

 ا٫غذلاب عٔ ايٛاقع، ٚ ايتايٞ فدلا٤تِٗ جزك١!.. 

 اْتٗٝت َٔ ايهتا ١. 

ٚعدت أقًش املضدظ  ل ٜدٟ، ٚقدد أصدٓدت )ٗدزٟ إ  ابكٝبد١ ايدلتكايٝد١      

 ايؾارل٠.. 

*** 

  165كابىس 

 

 جا٤ أَل  شجاج١ ْبٝذ َعتك١ أخز٣ َٔ نٓٛسٙ... 

صددتعطػ  عدددٖا ٚصتقددطز إ  عددزب قًددت يدد٘: ٫ أْؾددخو  غددزب ايٓبٝددذ، 

نُٝات نبرل٠ َٔ املا٤ املكزف امل٤ًٞ  ايهًط. قداٍ: ٖدذا ٫ ُٜٗدين، صد نٕٛ     

 مث٬ً ٚئ أبظ ايهًط.  

قًت: تذنز إٔ خمشْٚٓا َٔ املا٤ ٫ ٜهفٞ ٭نثز َٔ ن٬ن١ أٜداّ إّا عدز ٓا   

 نٛ ل يف ايّٝٛ ايٛاحد. 

 أجاب: ٫ ِٜٗ. ص عزب. 

ٜددٟ:  دٌ ٜٗدِ. يدٔ أزلدك يدو  د ٕ تثُدٌ ٚتغدزب          قًت ٚأْدا أقًدش املضددظ يف    

حؾت َٔ املا٤. ٚأحذرى   ْين ئ أعطٝو قطز٠ ٚاحد٠ َدٔ ْؾدٝل، ٫ٚ تتدِٖٛ    

 إٔ يو َثٌ حظ ا٫ْثٝل َٔ َا٤ ابؾار! 

 ٚعدت أقًش املضدظ  ٝدٟ  ُٝٓا  دا عًٝ٘ اياِ، قاٍ: ا عدٟ ٖذا املضدظ. 

  ٚ   أدرندت ندِ أْدا ياجد١     ٚجدت ٜدٟ تشداد إ باقًا عًٝ٘. رمبدا يًُدز٠ ا٭

إيٝ٘ ٭صتُز يف اياا ١ ايت عز تٗدا ابدزب عًد٢ حكٝكتٗدا  عدد إٔ أحزقدت ا٭قٓعد١        

 عٔ ايٛجٛٙ نًٗا... 

قًت ٭َل: تعاٍ ْقع  ع  ا٭ٚع١ٝ ٚجنُع ق٬ًًٝ َٔ َا٤ املطز... فكد  تاج 

 إيٝ٘!... 
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أًّٖددين أْددين نٓددت أفهددز  هددٌ عدد٤ٞ، ٚأخطددط يهددٌ عدد٤ٞ... َددا عدددا     

إنز دد ر... أْا ايت نٓت أدٚر  ضٝارتٞ َٓذ أعٗز يف عٛارن  رلٚت اخلطز٠ ا٫ْتخا

ممٓٝدد١ ايددٓفط يف إٔ ٜددزيين قٓدداـ َددٔ عددذا ٞ يفكدددٙ!    دددد َكتددٌ حبددٝل ٜٛصددف  

 ٚاٯٕ، ف١ٖٛ املضدظ يف ٜدٟ، ص ٚجٗٗا إ  أٟ ع٤ٞ.. َا عدا رأصٞ. 

ٖٚٛ قاٍ يٞ أَل: أرجٛى، يًؿ َٔ ٖذا املضدظ، أْا ٚأْت ٖدفٓا ٚاحد 

 ايض٬ّ ٚا٫صتكزار... 

قًدددت يددد٘: حُٝٓدددا ٜهدددٕٛ ايدددٛ ٔ )َٗددداجزًا( عدددٔ قدددِٝ ايعدايددد١ ا٫جتُاعٝددد١   

 ٚاٱْضا١ْٝ، نٝف كهٔ ٭ٟ َٛا ٔ فٝ٘ إٔ ٜهٕٛ )َضتكزًا(؟

*** 
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ٜعداٚدْٞ ّيددو اٱحضداظ ايددداف٧، ٚأْدا أَضددو  ضدُاع١ اشلدداتف َٓدذ حددٛايٞ      

ا سيت أحٝا... أختطف ابٝا٠ اختطافًا َدٔ  صاع١ آ١ًَ إٔ تدب ابٝا٠ فٝٗا.. إْين َ

ندددٌ ٖدددذا املدددٛت احملٝدددل  دددٞ... أصتٓغدددل ا٭ٚنضدددال رغدددِ صدددخش ايددددخإ...  

أصددت ًؿ يكُددت حتدد٢ َددٔ  ددل أؽددا ع ا٭َددٛات.. أصددزم ْددَٛٞ َددٔ  ددل خمايددش    

 ايهٛا ٝط... 

رمبددا أَضددهت  ايضددُاع١ أنثددز َددٔ صدداع١. ٫ )حددزار٠( ٫ خددط.   أزلددع    

ٞ  يف ٖذٙ ايًخظ١. ايزْل امل يٛف ايذٟ   ؽار أعذب ا٭ؽٛات إي

 فغًت فاٚيت. 

 قز رت إٔ أحاٍٚ نا١ْٝ فُٝا  عد.. 

 

***  
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 غزٚب آخز... 

 ٚعُا قزٜش ٜ تٞ يٌٝ آخز َثكٌ  ايهٛا ٝط ٚايؾزخات... 

 قًت ٭َل: ص ؽعد إ  ا٭ع٢ً ٭ر٣ َا فعًت٘ ايٓار. 

غداٖد٠ َ صدا٠ يف )غدرل(  ٝتد٘، يٝد       قاٍ: "ص رافكو" ٖٚٛ ًٜتٗش فقد٫ًٛ مل 

ٜضددتطٝع ا٫صددتُتان  ايدددَار ايددذٟ يددٝط دَددارٙ، نُتعدد١ أٟ َتفددزج َضددذل  يف       

َكعدددٙ امل ًُددٞ ايددداف٧ يف ايضددُٝٓا ٖٚددٛ ٜزقددش عًدد٢ ايغاعدد١  ٝددارًا يددذلم  دد٘     

َكعدٙ يف اجلٛ َث٬ً، َضتُتعًا مبغٗد ايعٓف ايذٟ ٫ خيؾ ٘، ٚاملٛت ايذٟ يٝط 

 َٛت٘ ٖذٙ املز٠... 

ؽعدْا ايدرج... نإ جمزد ا٫قدذلاب َدٔ َددخٌ  دٝت َاداَز٠... فُدٔ  كاٜدا        

ايضددكف تتددد  نتددٌ َددٔ اباددار٠ ٚاٱزلٓددت املعًكدد١ نٝددٛس حدٜدٜدد١ ن ْٗددا       

 نزٜات ج١ُٝٓٗ يدٜهٛر  ٝت َؾاـ دَا٤... 

َٚددٔ ايضددكف تكطددز املٝدداٙ فٛقٓددا.. َٝدداٙ َٛحًدد١ صددٛدا٤ ن ْٗددا دَددٛن ايًٝددٌ       

 اٯتٞ...  

 ددٛاب عٓددد املدددخٌ. ناْددت قددد احذلقددت نًددٗا، ٚ  ٜهددٔ    ٜبددل يًبٝددت أ

 ٛصعٓا إٔ منغٞ خط٠ٛ ٚاحد٠ إ  ايداخٌ، فكد ناْت ع٢ً ا٭را أنٛاّ َدٔ  

 اباار٠ ٚايزَاد. 

ٚايددخإ َدا ٜدشاٍ ٜعدطُّ َدٔ حتتٗدا ٖٚدٞ ٫ تدشاٍ حدار٠...   ٜبدلٳ يف املهددإ           

ا.. ٚعزفدت إٔ  أناا، حتد٢ اجلددرإ،  ددت حادار٠ ايكزَٝدد عارٜد١ متاَدًا إ٫ َٓٗد        

ا٭نٛاّ ع٢ً ا٭را ٫  د  أْٗا َشٜج َٔ ا٭ناا احملذلم ٚاباار٠ املتضاقط١ َٔ 

 ايضكف ٚاجلدرإ... 

أَا ايفا٠ٛ يف اجلدار، فكد اصتطعت إٔ أر٣ َٔ خ٬شلا إٔ َا ندإ َكدز ٟ   

ابز ٞ قد حتٍٛ إ  عد٠ أصٝا  حدٜد١ٜ عار١ٜ إ٫ َٔ  كاٜدا اٱزلٓدت، ٚحتٛيدت    

يت ناْت تاطٞ اجلدار إ  تًو ا٭ندٛاّ ايضدٛدا٤ عًد٢ ا٭را    ٦َات ايهتش ا

ايددت ٜتؾدداعد َٓٗددا دخددإ عددب٘ نثٝددف،  ُٝٓددا تٗطددٌ فٛقٗددا قطددزات َددٔ املددا٤     

 املضٛد ٚتضٌٝ َٔ أَه١ٓ جمٗٛي١ املؾدر.. 
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 ناْت ا٭نٛاّ حار٠ جدًا، ٚفاٚي١ املغٞ فٛقٗا َضتخ١ًٝ. 

فُدٔ خد٬ٍ ايفاد٠ٛ    َددت رأصٞ، ٚ ًُخ١ ٚاحد٠ أدرنت َؾرل َهتبت.. 

ايت ناْت  ا ًا،   أر يف ايازف١ َدا ٜددٍ عًد٢ َعاملٗدا ا٭ؽد١ًٝ. ا٭نداا اختفد٢!        

ٚاجلدددرإ، اْٗددار َعظُٗددا! ٚ  ٜبددلٳ إ٫ ا٭را املاطددا٠  هددّٛ ٖا٥ًدد١ َددٔ ّيددو      

املشٜج املزٚن ايذٟ خيًف٘ ابزٜل، ٚتًدو ايزا٥خد١ اخلاؽد١ ملدشٜج َضدٛد َدٔ ايٓدار        

فٝ٘ غرل ايدخإ ايثكٝدٌ ٚاشلبداب ايز دش.. آٙ ملداّا ٫ متٝدش      ٚاملا٤، يف َٓشٍ   ٜعد 

ايٓار  ل ايًٛح١ ٚاجلدار، ٚ دل أٚرام امل طٛ دات ٚأٚرام )ايهًٝدٓهط(؟ ملداّا     

٫ متًو ا٭صطٛا١ْ ٚايهتاب ٚايًٛح١ ايت ٖٞ نا٥ٓات حٝد١، قددر٠ ايددفان عدٔ     

 ّاتٗا فد ايٓار، أٚ اشلزب ع٢ً ا٭قٌ؟ 

ايًددٛفز َددث٬ُ ٚ  ٜتدددخٌ أحددد، صددتٗزب ايكطدد١، ٚإّا عددبت ايٓددار يف َتخددف 

 ٚصتكقٞ "املْٛايٝشا"  بٗا!! 

 يعًٞ اصتٓدت  ٝدٟ ع٢ً اجلدار.. ناْت صٛدا٤ ٜاطٝٗا ٖباب نثٝف. 

 ٚٚجدتين أيّطا ٚجٗٞ  ٗا يف أص٢ عظِٝ... 

   ٜعد ٖٓايو جماٍ يًغو، يكد احذلقت َهتبت ٚيٛحاتٞ َٚٛصٝكاٟ!

 بدا٥ٞ يف َ مت... ٚتا عت تًطٝا ٚجٗٞ  اشلباب ن

*** 
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 إْ٘ ايًٌٝ... 

ٚأْا أدفع مثٔ محاقت... ٚحتت املطز أقف يف )٬ّ ابدٜك١ ٚأغضدٌ ٚجٗدٞ   

  ايؾا ٕٛ ٭ْظف٘ َٔ اشلباب ٚأتزى املطز ٜاضٌ نٌ ع٤ٞ.  

  أندددٔ أرغدددش يف تكددددِٜ ٖدددذا املغدددٗد ايددددراَاتٝهٞ ٭عددداار ابدٜكددد١ 

  ٚأعغا ٗا، يهٔ ٫ َا٤ يارل ايغزب.

أٜكظ املا٤ ايبارد حٛاصٞ ٚأْعغٗا، ٚعداٚدْٞ ّيدو ايغدعٛر  ايفزحد١ اياداَز٠      

٭ْين َا سيت ح١ٝ. ٚ٭ْين أصزم حٝاتٞ بظ١  ًخظ١ َٔ نٌ ٖذا املٛت احملدٝط  

 ٞ... أٜكظ املا٤ ايبارد حٛاصٞ. ٚأْعػ ندٌ َدا ٖدٛ أْدا ٚندٌ َدا ٖدٛ حكٝكدٞ يف         
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ندإ املطدز ٜطٗزْدٞ: إّا    أعُاقٞ. ٚٚجدتين أقزر  ؾفا٤ يف تًدو ايًخظد١ ٚفُٝدا    

ناْت ايٓار ايت أحزقت  دٝت ٖدٞ خمداا ايفدزط اٯتدٞ، إّا ناْدت ايٓدار ايدت         

أحزقددت أٚراقددٞ ٖددٞ َطٗددز ايغددعش ايًبٓدداْٞ، ٚإّا ناْددت ايكٓا ددٌ ايددت ٖدددَت   

جدراْٞ، تفتك ٚيٛ ْافذ٠ ٚاحدد٠ يف صدأ ايبد٪ظ املدادٟ ٚايزٚحدٞ ايدذٟ  ٝداٙ،        

فاٙ ايٓددار ايددت أنًددت  ددٝت،  ددٛرى   فهددٌ َددا أًَددو إٔ أقٛيدد٘ ٖددٛ:  ٛرنددت عدد   

ايشيدددشاٍ ايدددذٟ ٖدَددد٘ إّا ندددإ صدددٝٗدّ يف ايٛقدددت ْفضددد٘ جددددرإ اي٬عدايددد١       

ٚا٫ْعشاي١ٝ، ٚ ٛرى ايشيشاٍ ايذٟ أحزم عغز صٓٛات َٔ عُزٟ، إّا ندإ ّيدو   

ايدلنإ ْفض٘، قادرًا ع٢ً إخزاج َعذ ٞ ٖذا ايٛ ٔ َٔ جٛف ايظًدِ إ  فدٝا٤   

  ّ ا جندددٛت، صددد  تان أٚراقدددًا  ٝقدددا٤ تعدددادٍ حادددِ      ابزٜددد١ ٚايعدايددد١. ٚقدددزرت: إ

خمطٛ اتٞ ايت احذلقت ٚأ دأ ايهتا ١ فٝٗا حت٢ متت٧ً. ٚص تا ع فٝٗا ؽزخت 

َددٔ أجددٌ املضدداٚا٠ ٚايعدايدد١ ٚابزٜدد١ ٚايفددزط، ٚيددٔ خيددٝفين حزٜددل  ٝددت فددايبٝٛت   

حاار٠ ٚايهز٠ ا٭رف١ٝ َضهٔ َ٪قت  ٔ فٝٛف٘ أُٜٓا حًًٓا، ٚ ٝت ايٛحٝدد  

 ٟ صهٓت٘  اصتُزار ٖٛ جضدٟ، َٚا أساٍ أقطٓ٘. ابكٝكٞ ايذ

ٚ ٛرنددت عددفاٙ ايٓددار ايددت أحزقددت  ددٝت إّا ناْددت صددتطٗز ٖددذا ايددٛ ٔ      

 ابشٜٔ َٔ أٚجاع٘، املِٗ إٔ أجنٛ، ٭صتُز ٚ٭نتش. 

ٖٚزعت إ  اشلداتف َدٔ جدٜدد ٭حداٍٚ َدٔ جدٜدد، ٚايازٜدش أْدين   أندد          

ّ ايؾددٜك١ آَداٍ. ٚجدا٤ْٞ    أرفع ايضدُاع١ حتد٢ جدا٤ )اخلدط( ٚ ضدزع١ أدرت أرقدا      

ؽٛتٗا ٜكٍٛ: يف ايضا ع١ ؽباحًا صت تٞ َؾفخ١ ٱخزاجو َت٢ زلخت ا٭حٛاٍ 

 ايعضهز١ٜ.  

ٚؽزخت: ايضا ع١ غددًا؟ ٚقبدٌ إٔ تتددفل َدٔ فُدٞ عغدزات ا٫صتفضدارات،        

 ٚقبٌ إٔ أص ٍ ٚأصتٛفك نٝف ٚملاّا َٚٔ، أؽٝش اشلاتف  ايضهت١ ايكًب١ٝ. 

، نإ اشلاتف قد قق٢  ب٘ متاَدًا ْٚٗا٥ٝدًا،   ٚعبثًا حاٚيت َعاٚد٠ ا٫تؾاٍ

صداع١ فكدط، ٚيهدٔ ٖدٌ ناْدت       12صد١ٓ فد١ٝ٥ٛ، ٫    12ٚ ٝين ٚ ل َٛعد اياد 

تكؾد اياد؟ َاّا قايت  ايقدبط؟ ٚعدعزت  ايهًُدات تتفهدو داخدٌ ّانزتدٞ       

ٚتتٓانز ع٢ً ا٭را َثٌ نٝط َدٔ ايهدزات ايشجاجٝد١ املًْٛد١ )ايددحٌ( فدز ٗا       

 ذانزتٞ املغانض١!... ؽل َغانط  زجً٘! ٜا ي

 

***  
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أغُ  عٝين، ٚأصدتطٝع إٔ أر٣ آندار ابزٜدل عًد٢ خددٚد ا٭ ٓٝد١... اخلدزاب        

املددزٚن يف أحٝددا٤ ٚأصددٛام   نًُددٗا... املطددز ايددذٟ يدداٍٚ عبثددًا غضددٌ اشلبدداب عددٔ 

 اجلدرإ... 

أعُدددد٠ ايهٗز دددا٤ املهضدددٛر٠ ٚأعدددز تٗا املدددد٠٫ يف ايدددزٜك ناثددد  أفدددان 

. نددٌ عدد٤ٞ يف  ددرلٚت أصددٛد ٚرَددادٟ، َددا عدددا أنددٛاّ ايكُاَدد١ املًْٛدد١  َٓطف٦دد١..

ايدت احتًددت ا٭رؽدف١ تدد٫ً٬ َدٔ ايددزٚا٥ك املكدشس٠، ٚفٛقٗددا ٜدزن  ّ دداب ٖا٥ددٌ،      

 ٚنٌ ّ ا ١ ياِ رجٌ!.. 

ٚابطاّ َٓتغز يف نٌ َهدإ... حطداّ ايشجداج... حطداّ ا٭ دٛاب... حطداّ       

 ايبٝٛت... حطاّ ايتذنارات.. 

صددتطٝع إٔ أر٣ جددزط  ددرلٚت املُتددد عًدد٢  ددٍٛ عددٛارعٗا،    أغُدد  عددٝين ٚأ 

 املفتٛط يًزٜك ٚاملطز.. ٚايًٌٝ ايبارد.. 

 ٜٚؾز  ؽٛت يف أعُاقٞ: 

 ٚيهٔ  رلٚت   تهٔ قبٌ ابزب مج١ًٝ  كدر َا نإ ايٓاظ ٜتُٖٕٛٛ... 

نددإ قٓاعٗددا مجدد٬ًٝ، ٚقددد أحزقددت ابددزب قٓاعٗددا فبدددت أَزافددٗا اٯٕ     

اخلارجٝد١ صداحز٠ ا٭يدٛإ، يهٓٗدا يفدٞ حتتٗدا أٚراَدًا        يًعٝإ... ٚناْت سٜٓتٗا 

خبٝث١ ٫ تدا٣ٚ  ارل ايهٞ  عد إٔ اصتفخٌ أَزٖا، ٚيت أؽٛات ايعكد٤٬ ٖٚدِ   

 ٜٓادٕٚ عاًَا  عد عاّ ٱْكاّٖا.. 

ٚناْت فدخهات ايثُدا  تتفادز َدٔ مخضد١  امل٦د١ َدٔ عدٛارعٗا املقد١٦ٝ          

٠ تدزٟٚ ْبتد١ ايٓكُد١ يف  كٝد١     جم١ْٛٓ اٱٜكان، يف حل ناْت دَٛن ايبد٪ظ اياشٜدز  

عٛارن ايفكز غرل املعبد٠، املفزٚع١  ذل ١ اجلٛن ٚاجلٌٗ ٚاملزا ٚايظًدِ ٚايفكدز..   

 ايدٜٓاَٝت ايت ٜعٞ َديٛشلا نٌ َٔ قزأ َباد٨ ايتارٜا... دد تًو ايذل ١ 

 أجٌ!  

يٝط ؽخٝخًا إٔ  رلٚت ناْت تعٝػ عؾزٖا ايذٖل حت٢ جدا٤ت )ابدزب   

با ٗا ايضددعٝد... فددبرلٚت )ايدٚيغددٞ فٝتددا( أٟ ابٝددا٠     ايكددذر٠( ٚقؾددفت عُددز عدد   
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ايًذٜذ٠، ناْت  رلٚت ا٭ق١ًٝ ايت تتشجل يف ا٭رس عتا٤ ٚتضبك يف اي٥٫ِٛ ؽدٝفًا  

ٚعتا٤، ٫  رلٚت ا٭نثز١ٜ ايت تتشجل فٛم ؽكٝع أحشاْٗا عدتا٤ ٚتضدبك يف يدز    

 ٚعتا٤...  َٔ اي٬عداي١ ٚعدّ تهاف٪ ايفزـ ٚايكٗز ا٫جتُاعٞ ٚاٱْضاْٞ ؽٝفًا

ٚإّا نإ َا َز  ٓا )حز دًا قدذر٠( فكدد ندإ صد٬ّ  درلٚت َدا قبدٌ ابدزب          

نإ ص٬ّ اصتُتان أق١ًٝ مجاع١ )ايدٚيغٞ فٝتدا( عًد٢ حضداب     .)ص٬ًَا قذرًا( ..

حزَإ ا٭نثز١ٜ...   ٜهٔ ص٬ًَا  ٌ ندإ اصتضد٬ًَا َ٪قتدًا، فايغدعش كٗدٌ      

 ...ٌُٜٗ ٫ٚ 

يقددخاٜا صددكطٛا يف غُددار ٖددذٙ ابددزب   ٚؽددخٝك إٔ عغددزات ا٭يددٛف َددٔ ا  

ايتعض١.. إ٫ إٔ ايٓاظ نداْٛا كٛتدٕٛ قبًدٗا  داٯ٫ف أٜقدًا: نداْٛا كٛتدٕٛ قٗدزًا         

 ٚنُدًا ٚجٛعًا ٚفكزًا ٚ ٪صًا ٚغقبًا ٚج٬ًٗ... 

ندداْٛا كٛتددٕٛ  ؾددُت... ٚصددز ًا.. ٚناْددت ايغددٛارن تقددِ آ٫فددًا َددٔ ا٭حٝددا٤  

  ٛ يددت أجضددادِٖ إ  جمددزد تٛا ٝددت  ايددذٜٔ َددات أٚ اْهضددز عدد٤ٞ يف داخًددِٗ ٚحت

 َتخزن١ يفٞ َٛتِٗ ايضز ٟ... 

*** 

  172كابىس 

 

  .أٖذا رعد، أّ ؽزا  قًٛ ٓا؟ ..

إْدد٘ اخلزٜددف، عدداد إ  غا اتدد٘ يٝادددٖا فزٚقدد١، عدداد إ  درٚ دد٘ فٛجدددٖا    

َفزٚعددد١  اجلثددد ، عددداد إ  عدددطآْ٘ فدددزٚت يددد٘ ايدددزٜك حهاٜددد١ ؽدددٝف  دددرلٚت   

ععب٘ َٔ ايطٝبل ٚايبضطا٤ ٚايعغدام، فٛجددِٖ   ايداَٞ... إْ٘ اخلزٜف.. عاد إ  

ٜٓشفٕٛ... رمبا يذيو قق٢ اي١ًًٝ ايضا ك١  طٛشلا ٖٚٛ ٜبهدٞ ٜٚبهدٞ ٜٚبهدٞ...    

 ٚتِٖٛ ايٓاظ دَٛع٘ َطزًا... 

 َا ٜٗطٌ ٖذا ايعاّ يٝط َطزًا. إْ٘ دَٛن ايفؾٍٛ ا٭ر ع١! 

ْٓا  زفع أحاٍٚ إٔ أت٢ًٗ عٔ ؽٛت ايزعد  ا٫صتُان إ  املذٜان.. إِْٗ ٜبغزٚ

 ضدطات ايباعدد١ ايفكددزا٤ َددٔ "عددارن ابُددزا٤"  ددبرلٚت، يف فاٚيدد١ ٜا٥ضدد١ ٱعدداد٠  

يف  ٘)ايٛجدد٘ ايضددٝاحٞ( يًغددارن، ايددذٟ ٜعتدددل َكددا ٬ً ملددا متثًدد٘ جدداد٠ ايغدداْشًٜٝشٜ  

 ددارٜط، ٚأنضدددفٛرد صدددذلٜت  ًٓددددٕ، ٚفٝددافٝٓٝتٛ  زَٚدددا... ٖددداِٖ إّٕ ًًُُٜدددٕٛ   
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ت ًؾٕٛ َٔ ٖا١ُ ايطبكد١ ايغدعب١ٝ   ؽزخات ايباع١ املٓهٛ ل عٔ ا٭رؽف١، ٜٚ

ٚ د  هدددٌ َدددا خيطدددز  ايبددداٍ َدددٔ َ ندددٌ َٚغدددزب ًَٚدددبط..     عًددد٢ ايغدددارن يًتدددش

ٚايهزاصددٞ يف َكدداٖٞ ا٭رؽددف١ عددادت تٓتظددز س ا٥ٓٗددا َددٔ )نددٛار املكدداٖٞ( ...         

 ٚيهٔ، ٌٖ كهٔ ٭ٟ ع٤ٞ إٔ ٜعٛد نُا نإ حكًا؟ 

ٜفٝد١ َدا ز٠   أ دًا... حت٢  عِ ايكٗد٠ٛ ابدار٠ عًد٢ ايزؽدٝف ّات ؽدبٝخ١ خز     

 ئ ٜهٕٛ ي٘  عِ )اشلاٍ(  ٌ  عِ اجلزط... 

أٚي٦و ايذٜٔ صهٔ  ٪صِٗ أرؽف١ عارن ابُدزا٤ يدٔ ٜادادر  ٪صدِٗ أرؽدف١      

 ّانزتٓا، ٫ٚ  ٪ظ احملٝطل  برلٚت نابشاّ... 

إْددو ٫ تضددتطٝع إٔ تددداٟٚ اجلددزط  ضددذلٙ عددٔ ا٭ْظددار... إْددو ٫ تضددتطٝع إٔ   

  كٓان عارن ابُزا٤.. يب٧ ايٛج٘ املُشم ايداَٞ يبرلٚت 

٫ أحد فد إعاد٠ عارن ابُزا٤ ْظٝفًا حقارًٜا، يهٔ اعتبار ٖذٙ اخلط٠ٛ 

 نٌ ع٤ٞ، ٜدٍ ع٢ً جٌٗ املض٪ٚيل  هٓ٘ َا ٜدٚر َٚديٛي٘. 

 إٕ ْكٌ ايب٪ظ َٔ املضزط إ  َا ٚرا٤ ايهٛايٝط ٫ ًٜاٝ٘. 

خدددرٙ  إٕ إخفددا٤ املددزٜ  حتددت ايضددزٜز ٫ ٜغددفٞ َزفدد٘.. ٫ٚ خيددد رٙ.. ٚإّا    

يفذل٠ فإْ٘ صٝضتفٝل ٖٚٛ أنثز عزاص١.... ٚصٝٓك  ع٢ً ج٬دٙ َدٜز املضتغف٢ 

 املؾز ع٢ً ْظاف١ املُزات ٚؽاي١ ا٫صتكباٍ فكط! 

اْفاددار اجلددزط ؽددٛت٘ عاؽددف١ رعدٜدد١ فزقدد١.. تددارٜا ايغددعٛب ٜكددٍٛ ّيددو      

 اصدددتُزار.. ٚيهدددِٓٗ ٫ ٜضدددُعٕٛ ٫ٚ ٜفكٗدددٕٛ ٖٓدددا.. ٚؽدددار حتددد٢ ا٫صدددتُان إ   

 نا ٛصًا ٫ ٜطام! إّاعتِٗ 

*** 

 171كابىس 

تعددش حفددار ايكبددٛر، فغددزب ْؾددف  طخدد١ عددزم، ْٚدداّ، ٚخددزج املددٛت٢ َددٔ       

قبٛرِٖ نُا يف نٌ ي١ًٝ، جيًضٕٛ ع٢ً صٛر املكدل٠، ٜٚتفزجٕٛ عًد٢ َدا ٜددٚر    

 يف  رلٚت عدل ْرلإ ايغٛارن ٚابزا٥ل. ٜٚقخهٕٛ بُاق١ أنثز ا٭حٝا٤... 

ايكبٛر ابدٜث١، فٝ زجِْٛٗ، ٜٚض يِْٛٗ  نِ ٜذٖبٕٛ إ  جرلاِْٗ اجلدد يف

عٔ أحٛاشلِ ٚحهاٜاِٖ، ٜٚتضاَزٕٚ، متاًَا نُا ٜفعٌ ا٭حٝا٤ حُٝٓدا ٜضدهٔ   

 يف ابٞ جار جدٜد... 
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 ّيو املضا٤، ؽز  أحدِٖ ٖٚٛ ٜكذلب َٔ أحد ايكبٛر: ٖذا يٝط َٓ ا... 

 بُعٛا حٍٛ ايكدل. 

ٜقدِ ٖدذا ايكددل ٖدٛ     ٚعزفٛا فدٛرًا  فقدٌ حاصدتِٗ ايضدا ع١ إٔ ايزجدٌ ايدذٟ       

 "غزٜش" عِٓٗ.

ؽزخت جث١ ْؾف َتآن١ً: إْ٘ حٞ... إْد٘ َدا ٜدشاٍ حٝ دًا ٫ ٜدزسم... اخزجدٛٙ       

 َٔ ايكدل 

قدداٍ ٖٝهددٌ عظُددٞ: صددٓخانُ٘، ٚإّا نددإ  ز٦ٜددًا حهُٓددا عًٝدد٘ " ٓعُدد١   

املدددٛت"، ٚإّا ندددإ جمزَدددًا  زدْددداٙ َدددٔ ًَهٛتٓدددا، ٚعاقبٓددداٙ  ايضدددأ داخدددٌ  

 ابٝا٠!... ًَهٛت ا٭حٝا٤: أٟ عاقبٓاٙ  

ابدٞ ندإ َث ٓدًا  داجلزاط، ٚيف غٝبٛ د١ ناًَد١... ٖٚهدذا        ددد  يهٔ املٝت 

نإ أَز فانُت٘ َضتخ٬ًٝ ٚدفاع٘ عدٔ ْفضد٘ َضدتخ٬ًٝ.. ٖهدذا قدزر أحدد       

 )ٚجٗا٤( املكدل٠... 

ردت مجا١ُ فٛفٟٛ َدات ؽدارلًا: صدٓعدَ٘ أ٫ًٚ ندِ  انُد٘ نُدا نٓدا        

 ْفعٌ )ٖٓاى(..

ذرًا. ٫ ْضتطٝع إٔ ْكزر َؾرل إْضإ ٫ ْعزف عٓد٘  تدخ ٌ آخز: عاملٓا يٝط ق

عدد٦ًٝا. ٫ كهددٔ فانُتدد٘ فانُدد١ عاديدد١ إّا   ٜهددٔ ؽدداحًٝا.. َٚددا ٜدددرٜٓا 

 فًزمبا نإ جمزًَا، ٖٚٛ  ايتايٞ ٫ ٜضتخل رمح١ املٛت ٚا٫ْقُاّ إيٝٓا... 

أقدذلط إعادتد٘ إ  املدٜٓد١ َدا داّ     ددد  قاٍ ٖٝهٌ عظُٞ عار َٔ ايًخِ متاَدًا:  

ٝط َٓ ا، ٖٓداى، ٜعاجلْٛد٘ عًد٢  دزٜكتِٗ، أٚ ٜعٝدْٚد٘ إيٝٓدا  عدد إٔ ٜضدتهٌُ         ي

 مجٝع عزٚس ا٫ْقُاّ إ  َدٜٓتٓا اشلاد١٥. 

 ٚأخرلًا، تكزر  زط ا٭َز ع٢ً ايتؾٜٛت... 

ؽاط ٖٝهٌ عظُٞ َٗٝش ايطٍٛ: َٔ ٜٛافل ع٢ً إعادت٘ إ  َدٜٓد١ اجلٓدٕٛ   

 ى مجاُت٘ يف َهاْٗا. فًرلفع مجاُت٘ ع٢ً إؽبع٘.. َٚٔ ٫ ٚافل، فًٝذل

ٚارتفعت مجاجِ نثرل٠ ع٢ً ا٭ؽا ع.. ٚتكزرت إعاد٠ "ايازٜدش" إ   درلٚت..   

ٚٚقفددت اشلٝانددٌ ايعظُٝدد١ يف ؽددف  ٜٛددٌ َٗٝددش، ٚمحًددٛٙ يف تددا ٛت، ٚيفددٛٙ         

 هفددٔ، ٚعًكددٛا عًدد٢ ايكبددٛر أٚرام ْعٛتدد٘ ٖٚددٛ امل صددٛف عًدد٢ عددبا ٘، ايدددذٟ          

٭َددٛات إ   ددرلٚت َغددٝعل   اختطفتدد٘ ٜددد ابٝددا٠ إ  عددذا ٗا. َٚغدد٢ َٛنددش ا    

 "ابٞ" يف جٓاس٠ َٗٝب١، َزددٜٔ َٔ أجً٘ أحز ايؾًٛات ٚايدعٛات... 
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ٚحل ٚارٚٙ َكزٙ "غرل ا٭خرل" ع٢ً  اب أحد املضتغفٝات، أٖايٛا ايًٌٝ عًٝ٘ 

 ٚٚدعٛٙ  ايدَٛن ابار٠... 

أَا ابارظ املٓاٚب ع٢ً  اب املضتغف٢، فكد قاٍ حل ٚجد جزيدًا َث ٓدًا   

ٛ ّ عغزات اجلزح٢ أَاّ  ايباب، ٚ دأ محً٘ إ  َدخٌ غزف١ اٱصعاف حٝ  ته

 اْتظار إصعافِٗ: ٜا إشلدٞ.. ندِ ٖدٛ نكٝدٌ.. ٚصدُٝٛت  بعدًا نداٯخزٜٔ.. ملداّا ٫         

  .يًُِْٛٗ إ  املكدل٠ َباعز٠؟ ..

*** 

 

 172كابىس 

 

 اصتٝكظت ٚأْا أؽز : أٜٔ أخٞ... 

ايضزٜز عب٘ فارل يهدٓين  ٚععزت   ٕ ع٦ًٝا غرل عادٟ قد حدا يٞ، نإ 

ٛ ١َ يؾل ايٛصاد٠، ندإ جضددٟ قدد ؽداز ندثرلًا ٚحدل حتض ضدت٘         نٓت َه

ٚجدت٘ َهضًٛا  ايزٜػ. حاٚيت ايٛقٛف ٚنإ ا٭َز ص٬ًٗ ٚحل حاٚيت املغدٞ  

 ددٛ املددزآ٠ ٭ر٣ َددا حدددا يددٞ انتغددفت أْددين أقفددش قفددشًا... نددإ قددد ْبددت يددٞ     

ٛ يدت إ      جٓاحإ فطزت  ٛ املزآ٠، ٚندت أؽطدّ  ٗدا ف  كدد فٛج٦دت  د ْين حت

  ١َٛ ؽارل٠... 

  .أٜٔ أخٞ؟ ..

 ٚقزرت إٔ أ رل إيٝ٘ يف ايضأ. 

 أ رل يف ايغٛارن املفزٚع١  اجلث  

 أ رل يف ايًٌٝ ابشٜٔ املشرٚن  ايذعز ٚاملتفازات.. 

 أْا َٔ أنرل ٚايزؽاـ ٜعدلْٞ ٚخيذلقين دٕٚ إٔ خيذلقين! 

 ػ عٔ أخٞ. أر٣ جٝدًا يف ايظ٬ّ. أ رل  ل غزف "املضاجل" املعت١ُ أفت

أر٣ ايضآا٤ احملغٛرٜٔ يف )ايكداٚٚؼ(، ٚندٌ سْشاْد١ تقدِ عغدزات َدِٓٗ       

 َٚٔ ايف٦زإ ٚايكاّٚرات. أغايش رغبت  ايتٗاّ ف ر ٚأتا ع يثٞ عٔ أخٞ. 
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 أجدٙ يف سْشا١ْ فٝك١ فغٛرًا َع صال آخز... 

أمتٓدد٢ إٔ تددز٣  ٜتخدددنإ، أيتؾددل  ايٓافددذ٠ ٚأْؾددت. ٜكددٍٛ ايضددال ٭خددٞ:    

 نٝف أقاتٌ. إْٞ أدعٛى يذل٣ نٝف أقاتٌ ٜا عادٟ.. 

جيٝش أخٞ: يكد تًكٝت دعٛات نثرل٠ ملٓاصبات اجتُاع١ٝ خمتًف١ أَا دعد٠ٛ  

 يًكتاٍ، فًِ يدا يٞ ّيو َٔ قبٌ ٜا أ ا نا٥ز. 

خيًع أ ٛ نا٥ز قُٝؾ٘. أر٣ خار ١ فًضطل َٛع١َٛ ع٢ً ؽدرٙ. ٜزاٖا أخٞ 

 خار ١ فًضطل.  أٜقًا، ٜض ٍ: َا ٖذا؟

 أجٌ، أْا َٔ ْا ًط، َٔ جبٌ ايٓار.دد 

 َاّا تفعٌ ٖٓا؟   صآٛى؟دد 

٫ أّٖش إ  أٟ  ًد إ٫ ٚأصأ، ّْل ايٛحٝد أْين فًضطٝين، يكد عزفت دد 

أنثددز ايضددإٛ ا٭جٓبٝدد١، ٚايعز ٝدد١ أٜقددًا. تعًُددت ا٭ملاْٝدد١ يف صدداين مبٝددْٛٝا،   

ت ايغددطزْج أٜقددًا يف ايضددأ، إّ  ٚتعًُددت اٱْهًٝشٜدد١ يف صدداين  ًٓدددٕ، تعًُدد  

تزندٛى َعددٞ غدددًا يف ٖددذٙ ايشْشاْد١ صدد عًُو ايغددطزْج، صٓزصددِ عًدد٢ ا٭را   

َز عات٘، ٚصٓكتٌ  ع  ايؾزاؽرل يٓاعٌ َٓٗا ًَٛنًا ٚجٓٛدًا ٚرجاٍ دٜٔ.. يعب١ 

 ايغطزْج را٥ع١ جدًا.. ٚيهٓين أفقٌ ابزب ابكٝك١ٝ. 

ٛار. ندإ ٜتخددا  اصدتُزار    نإ ٚافخًا إٔ أ ا نا٥ز يف حاي١ عٛم إ  اب

دٚمنددا تٓضددٝل: عٓدددٟ مخضدد١ أ٫ٚد. سٚجددت ٖددٞ ا ٓدد١ عُددٞ ٚ  أر صدداقٝٗا  ددٛاٍ  

 عغز صٓٛات َٔ سٚاجٓا.. أعزف ًَُضُٗا يف ايظ٬ّ فكط. 

أخٞ ٜكٍٛ: قدزرٚا ْكًدٞ إ  ايضدأ ا٫ْفدزادٟ ٭ْدين فدز ت أحدد ايضدآا٤         

أفزب فٝٗا ع ؾًا  ٖذا ايؾباط يضبش   أعد أّنزٙ، ٖذٙ أٍٚ َز٠ يف حٝاتٞ

َا. قزر ايضا إ )ايذٟ ٜتكاصِ ابغدٝػ ٚايضدال املقدزٚب( َعداقبت  ضداين      

 يف ا٫ْفزاد.   جيدٚا أَانٔ عاغز٠ فكزرٚا إٔ أققٞ اي١ًًٝ عٓدى. 

 قايٛا إْو صتقز ين، ٚإْو تقزب نٌ َٔ ٜدخٌ إ  ٖذٙ ايازف١. 

ًؾددكٕٛ  ددٞ ٖددذا يددٝط ؽددخٝخًا، إٕ جمددزد نددْٛٞ "فًضددطًٝٓٝا" جيعًددِٗ ٜ  دددد 

أ غدع اجلددزا٥ِ أٚ أعظددِ ايفقددا٥ٌ... إْٗدِ ٜ٪شلددْٛين، أٚ يٛيددْٛين إ  جمددزّ... ٫   

أحد ُٜٗ٘ إٔ ٜز٣ ٚجٗٞ ابكٝكٞ نبغز.. نإْضإ َت   ٚغافش َٚغزد  د٬  

ٚ ددٔ. ٜكا عدد٘ أخددٞ:   أنددٔ أدرٟ إٔ ايضددأ يتددٟٛ ٖددذٙ ايفظاعددات. نٓددت  

 ٞ ايذٜٔ يًُٕٛ ايض٬ط... فع٬ً أتِٖٛ إٔ  ًدْا  ًد اٱععان ٚأدٖػ َٔ رفاق
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أ ٛ نا٥ز ٫ ٜزد، إْ٘ ٜتا ع حدٜث٘ نُا يٛ نإ َٓاجا٠ ّات١ٝ ٚنذيو أخٞ، 

 ٜتخدنإ يف ٚقت ٚاحد، ٫ حٛار  ُٝٓٗا ٚإمنا جمزد اصت٦ٓاظ  ا٭ؽٛات. 

أ دددٛ ندددا٥ز: إْدددين ٫ أقدددزأ ٫ٚ أنتدددش يهدددٓين تعًُدددت ايًادددات يف ايضدددإٛ      

ْج أَددا يف أغًدش ايضددإٛ اياز ٝد١ فكددد   ا٭ٚرٚ ٝد١ نُدا تعًُددت فٝٗدا يعبدد١ ايغدطز    

نإ ا٭َز خمتًفًا. يف صأ عز ٞ عًكْٛٞ  ايضكف ٚفز ْٛٞ  ٬ًٜٛ، ٚيف ٜدٟ 

اٯٕ نضدٛر عدٜدد٠، ٚيف )ٗددزٟ صدٝا َددٔ ابدٜدد عٛفدًا عددٔ عُدٛدٟ ايفكددزٟ       

 املٗغِ. 

عادٟ:   أنٔ أدرٟ أٟ  ٪ظ ٜعٝغ٘ ٖذا ايغدعش إ٫ حدل زلعدت حهاٜدا     

ٚٚؼ" ا٭َز َزعش حكًا... نٓدت فُٝدا َقد٢ أسل٦دش َدٔ      رفاقٞ ايضآا٤ يف "ايكا

 ايض٬ط، ٚايّٝٛ أسل٦ش ممٔ ٫ ٜفهز يٌُ ايض٬ط.. 

أ ددٛ نددا٥ز: َٚددز٠ ّٖبٓددا يف ٚفددد ٖٚبطددت  ٓددا  ددا٥ز٠ اشلًٝٝهددٛ ذل عًدد٢ صددطك   

ا٭َددِ املتخددد٠ ٚأحدداس  ٓددا رجدداٍ امل ددا زات ا٭َزٜهٝدد١ حزؽددًا عًدد٢ حٝاتٓددا)!(     

ًا ع٢ً حٝات٘، نِ قًت ٭حد ابدزاظ: أرٜدد   نُا أحطٓا  ٔ   حد ايزفام حزؽ

 إٔ تغذلٚا يٓا ع٦ًٝا َٔ ابغٝػ. 

اْتٗزْٞ أحد ايزفام، ٚؽزخت  د٘: ملداّا ٫؟ أيٝضدت ٖدذٙ أنددل )فغغد١(       

 يف ايدْٝا. 

يف ايكاٚٚؼ ايتكٝت  ؾخفٞ ازل٘ صاَٞ، يكد صدآٛٙ ،دزد أْد٘ ٜهتدش     دد 

 با٥ط! دٚمنا َٛار ١ َطايبًا  ايعداي١ يغعب٘ ايًبٓاْٞ اي

يف َعضددهز ايشرقددا٤ يًتدددرٜش ناْددت ايطددا٥زات اٱصددزا١ًٝٝ٥ تاددرل عًٝٓددا.. دددد 

ٚنٓدددت أفادددز ايكدددذا٥ف  زعاعدددٞ قبدددٌ ٚؽدددٛشلا إ  ا٭را... نٓدددت أفازٖدددا   

 ايدٚعها.. ّٚات ٜدّٛ فادزت أنثدز َدٔ عغدز قدذا٥ف ٚايطدا٥ز٠ حتدّٛ فدٛقٞ،          

إ  ٖٓدا...  ٚفا ٠ زلعت  فًٞ ٜٓادٜين َٔ اخلٓدم ٚدٖغت: َا ايذٟ جا٤  طفًٞ 

ٚرنقت إ  اخلٓدم، ٚ  أندد أؽدٌ حتد٢ اْفادزت  ضدٝارتٞ قذٜفد١ َشقتٗدا        

 ٚايدٚعها... ٚ  ٜهٔ ا ين يف اخلٓدم، ٚيهٓين جنٛت.. 

... حت٢ ٚيٛ خزجت َٔ ايضأ فًٔ أْض٢، يكدد تبدديت ْٗا٥ٝدًا ٚإ  ا٭ دد،     دد 

ْٗٛين يف ناْٛا ٜكٛيٕٛ: َٔ فتك َدرصد١ أغًدل صدآًا. ٚأْدا ْدادّ ٭ْٗدِ نداْٛا ًٜد        

املدرص١ عٔ حكٝك١ َا ٜدٚر يف ٖذا ايٛ ٔ ايًبٓاْٞ ايبا٥ط، ايضأ ٖٛ َدرصت 

 ابكٝك١ٝ ٫ اجلاَع١! 
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ٚعًُٝددد١ ابدددشاّ ا٭خقدددز.. إْٗدددا ٫ تٓضددد٢.. ايهُدددا٥ٔ املتكدَددد١  غدددهٌ  ددددد 

 دا٥زٟ... 

ٚا٫يتخدداّ  ٝٓٓددا ٚ ددل اٱصددزا٥ًٝٝل... نٓددت جزيددًا ٚيف  ددٛر ايٓكاٖدد١ يددذا      

كدددا٤ يف  دددزج املزاقبددد١... َدددٔ ٖٓددداى عددداٖدت اجلُٝدددع كٛتدددٕٛ... أرغُدددت عًددد٢ ايب

 ايفًضطٝٓٝل ٚاٱصزا٥ًٝٝل.  

  كٞ ٚاحد َٔ نٌ جاْش. 

)د٬ ملدد٠ صداع١ ٜذلاعدكإ، جدزط ايفًضدطٝين، ْٚفددت ّخدرل٠ اٱصدزا٥ًٝٞ،          

 فايتخُا َعًا يف قتاٍ عزظ ٚخٓك٘ رفٝكٞ  ايزغِ َٔ جزاح٘.. 

عدددزف أٟ ٖدددٍٛ تعددداْٞ َٓددد٘ ا٭نثزٜددد١   دددٔ أ ٓدددا٤ ايطبكددد١ املتٛصدددط١ ٫ ْ ددددد 

ايضاحك١... ٖٓايو تعتدِٝ إع٬َدٞ َدزٚن عًد٢  د٪ظ ايغدعش ايًبٓداْٞ.. ٚندٌ ّْدش          

 صاَٞ ٖٛ أْ٘ أعار إ  ّيو.. يكد يفكٛا ي٘ ت١ُٗ ٚرَٛا  ٘ يف ايضأ. 

يف املٓدددا ل املتكدَددد١ يف ا٭را احملتًددد١.  ايقدددبط يف "ايدددٛادٟ ايٝدددا ط"      ددددد 

نإ اٱصزا٥ًٕٝٝٛ يفزٕٚ اخلٓادم  غدهٌ دا٥دزٟ،     ا٭غٛار عٓد "قٓا١ٜ املٞ"،

ٜٚقددددعٕٛ فٝٗددددا آ٫ت تضدددداٌٝ َددددع رعاعددددات تعُددددٌ  ددددايزادٜٛ عًدددد٢ ايبطارٜدددد١    

ٚايهَٛبٝدددٛتز، ايتضددداٌٝ ٜهدددزر عبدددار٠: قدددف. ٚغرلٖدددا.. نددداْٛا ياجددد١ إ       

أجٗشتِٗ اٱيهذل١ْٝٚ )ايت  ٓطٓدت شلدا أجٗدش٠ إع٬َٗدِ ٚ عد  أجٗدش٠ اٱعد٬ّ        

.. ٚ٭ٕ جٓددٛدِٖ نداْٛا ٜفددزٕٚ َدٔ ٖددذٙ املٛاقدع املتكدَدد١...    ايعز ٝد١( خلددٛفِٗ َٓدا.  

 182ٚناْددت رعاعدداتِٗ تطًددل ايٓددار أٚتَٛاتٝهٝددًا ٚتًددف  غددهٌ آيددٞ َضدداف١       

 درج١. 

نٓت َهًفدًا  ايزؽدد، ٫حظدت إٔ َدا ٜددٚر َدتكٔ إ  حدد اخلًدٌ. ٚدقٝدل          

إ  حد ايابا٤، انتغفت اخلدع١ ٖٚامجٓاِٖ ّات ي١ًٝ فدَزْا أجٗش٠ ايتضاٌٝ 

 صتٛيٝٓا ع٢ً ايزعاعات... نِ.. ٚا

ٚئ أغادر ٖذا ايٛ ٔ ابدشٜٔ.. ن٬ْدا َعدذب.. عدكا٥ٞ ٚعدكا٩ى ٚاحدد...       دد 

 صااْٞ حًٝف َع عدٚى.. إْا يف خٓدم ٚاحد ٫ٚ َفزح َٔ إٔ ْكاتٌ َعًا.. 

آٙ نددِ قاتًددت.. نددٌ َددا يف جضدددٟ اٯٕ َعّطددٌ َٚٗددذل٨ َددا عدددا عقددًٛا    دددد 

 ٚاحدًا.  

 ! إْ٘ يٝط رأصو  بعًادد 

 فخها... 
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 فزحت حل عاٖدت أخٞ ٜقخو. 

 ؽزخت  ٘: عادٟ... 

ؽز  أ ٛ نا٥ز: اْظز إ  ٖذٙ ايب١َٛ.. إْين أتفا٤ٍ  ايبّٛ. إْٗا أقٌ عد٪ًَا َدٔ   

 أنثز ايشعُا٤ ايعزب.. رمبا نإ قدَٚٗا ْذٜزًا  تدَرل ايضأ. 

***  

 ايضأ يذلم... 

ايضدآا٤.. ايزؽداـ   أخٞ ٜزن  َع أ ٛ نا٥ز ٖار ل يف قافًد١ ندبرل٠ َدٔ    

ٜطًل عًُٝٗا يهُٓٗا ٜزنقإ.. أ ٛ نا٥ز يٌُ خار ١ فًضطل املٛعد١َٛ عًد٢   

 ؽدرٙ، ٚأخٞ ٫ يٌُ يف ٜدٜ٘ ع٦ًٝا.. تز٣ َا ٖٛ َٛعّٛ اٯٕ داخٌ ؽدرٙ؟ 

ٜزن  ٜٚدداٙ تًٛحدإ يف ايدزٜك َثدٌ جٓداحل يطدا٥ز  ددأ ٜهتغدف ايددرب          

 إ  َزاف٧ ايغُط. 

***  

 عًا... ٜكف يف أحد َعضهزات ايتدرٜش.. أخٞ يٌُ يف ٜدٜ٘ رعا

 أ ٛ نا٥ز ٚاقف إ  جاْب٘.. 

 أ ًل َا  و، ٌٖ ٖٞ املز٠ ا٭ٚ  حكًا؟ دد 

 أجٌ، إْٗا املز٠ ا٭ٚ ، ٚيهٓين ؽزت َتٝكًٓا َٔ أْٗا ايٛص١ًٝ ايٛحٝد٠. دد 

 ٜطًش ايزؽاـ. 

 ٫ أصتطٝع إٔ أحدم نثرلًا، فايغُط صا ع١ ٚأْا  ١َٛ. 

*** 

  173كابىس 

 

َدددا سيدددت ممدددد د٠ عًددد٢ ا٭را ٚقدددد أصدددٓدت )ٗدددزٟ إ  اجلددددار ٚتٛصددددت   

ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ... ٚاملضددظ يف ٜددٟ املًكدا٠ عًد٢ ا٭را ٚإؽدبعٞ عًد٢ ايشْداد.        

عددد رل أَدددل ٜكطدددع اشلدددد٤ٚ، فدددا٥عًا  دددل ٚقدددت ٚآخدددز ٚصدددط سعٝدددل املتفادددزات  

  .ٚايكٓا ٌ... )أمت٢ٓ يٛ أ ًل ايزؽاـ ع٢ً ؽٛت٘( ..
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ت أعزف صًفًا أْين ئ أْاّ اي١ًًٝ حكًا ٚئ أ كد٢ ؽداح١ٝ حكدًا    أَا أْا، فهٓ

ٚإمنددا صدد )ٌ فزٜضدد١ يًهددٛا ٝط، ٚصدد )ٌ أْتظددز عددزٚم ايغددُط، نددِ "عددزٚم    

 املؾفخ١" ايت ٜفذلا إٔ ت تٞ ٱْكاّٟ فكد ت تٞ غدًا... 

ر ددا قايددت آَدداٍ "غدددًا" ٚ  أْتبدد٘ جٝدددًا يًعبددار٠، رمبددا   تكًددٗا  اعتبددار أْٗددا  

  ٗ ًٝا. قايدت يف ايضدا ع١؟ ملدداّا يدٝط يف ايضادصد١ أٚ اخلاَضد١ َددث٬ً. يف      َفَٗٛد١  ددٜ

اخلاَضدد١ ٜهددٕٛ ايظدد٬ّ َددا ٜددشاٍ خمُٝددًا. َددٔ أٜدد١  زٜددل صددت تٞ املؾددفخ١؟ َددٔ  

عارن ابٛراْٞ أّ عارن امل فز أّ َٔ ايغارن ايز٥ٝضٞ أَداّ "اشلٛيٝدداٟ إٕ"؟ ٖدٌ    

ّا جزحدت ٖدٌ   ص صتطٝع ايزن  إيٝٗا حتت أَطار ايزؽاـ دٕٚ إٔ أجزط؟ ٚإ

صددٝٓكًْٛين  املؾددفخ١ أّ صددٝذلنْٛين عًدد٢ ا٭را ٜٚٓضددخبٕٛ؟ ٚإّا ْكًددْٛٞ إ   

املؾفخ١، ٌٖ ٜطًكٕٛ عًٝٓا قذا٥ف تعطًٗا؟ يتؾٝبٓا أّ ٫؟ تغتعٌ أّ ٫ تغدتعٌ؟  

 ذلم يف داخًٗا أّ ْتُهٔ َٔ اشلزب؟ ٌٖ ٜ تٕٛ غدًا أّ  عد عدٗز أّ  عدد عداّ؟    

؟ ٌٖ اْتظدزِٖ يف اخلدارج َعزفد١ ْفضدٞ ملشٜدد      ٌٖ ٜ تٕٛ يف املٛعد احملد د متاًَا

َددٔ أخطددار ايكددٓؿ، أّ أْتظددزِٖ يف ايددداخٌ ٜٚدد تٕٛ ٫ٚ جيدددْٚين  اْتظددارِٖ        

فٝظٕٓٛ أْدين عدديت عدٔ اخلدزٚج خٛفدًا عًد٢ نٓدٛسٟ دٕٚ إٔ ٜددرٚا أْدين فكدرل٠           

ٚكقٕٛ؟ ٌٖ صٝعزفٕٛ أٜٔ  ٝت أّ صٝقدٝعْٛ٘ ٜٚٓتظدزٕٚ قًد٬ًٝ أَداّ  ٝدت آخدز       

صٝضُخٕٛ يٞ يٌُ حكٝبت ايدلتكايٝد١ أّ ٜد َزْٚين  زَٝٗدا ٭ٕ    نِ كقٕٛ؟ ٌٖ 

املؾفخ١ ٫ تتضع يٓا َعًا؟ ٌٖ صٝهٕٛ  داخًٗا عغزات َٔ املعذ ل اشلار ل َٔ 

ايٓار أَثايٞ، ٚصٓ تٓل يف ايشحاّ أّ صد نٕٛ ٚحددٟ؟ َدا عدهٌ املؾدفخ١ َدٔ       

؟ ايدداخٌ؟ َددٔ أٜددٔ  ا ٗدا؟ ٖددٌ تضددًكٗا ؽدعش يٝدد  أعاددش عدٔ ّيددو إّا جزحددت    

  .ٌٖٚ؟ ٌٖٚ؟ ٌٖٚ؟ ..

*** 

  174كابىس 

 

 آٙ َا أ ٍٛ ايًٌٝ، حل تهٕٛ املضاف١  ل املٛت ٚابٝا٠ ي١ًٝ اْتظار. 

آٙ َا أ ط  اْش٫م رٌَ ايعت١ُ ا٭صٛد حدل تدتكًؿ رقعد١ ايطُدٛط فد٬ تاطدٞ       

 أنثز َٔ ْؾف ي١ًٝ اْتظار... 

 ٤ ايٛحٝد٠... آٙ َا أقض٢ ٚحغ١ ا٭عشٍ، حل تؾرل خمايش ايٓار ٚص١ًٝ ايبكا
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ٞح إٔ أصتُع إ  ع رل أَل!   ٚفٛم ّيو نً٘، عً

ٚيهددٔ، ملدداّا ٫ أْٗدد  ٚأفعددٌ عدد٦ًٝا.. ابزندد١ تكتددٌ اٱحضدداظ يزندد١      

ايشَٔ ايبط١٦ٝ ع٢ً اجلضد.. ملاّا ٫ أمحدٌ جضددٟ ٚأحتدزى  د٘؟ ّيدو صدٝخُٝين       

     ٔ  َددٔ ايدددلد   ْٛاعدد٘ نًددٗا:  ددزد ايدددلد. ٚ ددزد ايٛحغدد١ ٚ ددزد اْددش٫م قٛقعدد١ ايددشَ

 ايبط١٦ٝ ع٢ً بُٞ... 

اجلددٛن ٚايدددلد، ن ُْٗددا نًّا ددإ يضددًطعٕٛ ٚاحددد، ٜعقددين  ُٗددا يف نددٌ    

 َٛفع َٔ جضدٟ يف إٓ ٚاحد... 

َدددٔ اخلدددرل يدددٞ إٔ أفعدددٌ عددد٦ًٝا َدددا، إٔ أْٗددد ، إٔ أحدددز ى جضددددٟ املثكدددٌ   

   نداظ اجلٛن ٚايؾكٝع ٚايعت١ُ.. ٚيهٔ إ  أٜٔ؟ 

 اْات ا٭يٝف١... فهزت  ايذٖاب إ  خمًٛقات دنإ  ا٥ع ابٝٛ

َٔ َهاْٞ يف ايعت١ُ، أزلع أؽٛات ؽزخاتٗا، ٚأصدتطٝع إٔ أر٣ زلهد١   

ٛ ًا َددٔ ايتٗدداّ زلهدد١ ًَْٛدد١ ايشعدداْف نفزاعدد١...       نددبرل٠ تغددب٘ ايثددٛر اْتٗددت تدد

أصددتطٝع إٔ أر٣ ايكطددط تٓتظددز َددٛت قددط جددزٜك يتًتُٗدد٘... ايبباددا٤ َاُدد٢ عًٝدد٘.. 

 مبا تقزب ر٩ٚصٗا يدٜدٙ... ا٭راْش تكفش جبٕٓٛ يف أرجا٤ ايكفؿ ايقٝل ٚر

  .ملاّا ٫ أ ًل صزاحٗا؟ ..

ّيو صٝعزفدٗا يًُدٛت رؽاؽدًا ٚجٛعدًا يف َدٜٓد١ حتدذلم.. ٫... َدٔ ا٭فقدٌ         

 تزنٗا حٝ  ٖٞ   َإ ْضل، فكد ٜ تٞ َٔ ٜٓكذٖا يف ايًخظ١ ا٭خرل٠. 

ٚيهٔ، ملاّا ٫ أعذلف   ْين خا٥فد١؟ ٚإٔ ايضدبش ايٛحٝدد ايدذٟ كدٓعين َدٔ       

ٞح؟ ..إ ٬م ص ؽخٝك إٔ أنثزٖا ق٠ٛ ٚ  صدًا   .زاحٗا ٖٛ خٛيف َٔ اْكقافٗا عً

قد غدادر صدآ٘  عدد إٔ افتدتك ٚجبد١ ابزٜد١  ايتٗداّ صدااْ٘، ٚيهدٔ، َدا ايدذٟ            

أعزف٘ عٔ صًٛى ايكطط ٚا٭راْش ٚايطٝدٛر ٚايضد٬حف ٚايف٦دزإ  عدد بٜٛعٗدا؟      

فٗددد، ايطددا٥ز أ٫ كهدٔ إٔ ٜتخددٍٛ ايكددط اجلدا٥ع إ  منددز، ٚا٭رْددش اجلدا٥ع إ     

 اجلا٥ع إ  ر ، ٚايضًخفا٠ إ  دٜٓاؽٛر، ٚايف ر إ  نعًش؟ 

َٚاار٠ ايٓٛاط ٚايعذاب ايت ناْتٗا ايددنإ يف ايًٝدايٞ ا٭ٚ ، أ٫ كهدٔ    

إٔ تهددٕٛ اصددتخايت إ  َاددار٠ َددٔ ا٭ْٝدداب ٚاياقددش  عددد إٔ َض ددتٗا ٜددد اجلددٛن    

  .ايضخز١ٜ؟ ..

داَٞ نددِ أفددتك َددش٫ج   يًٝددت ْفضددٞ أفددتك أقفدداـ ايضدد٬حف فت نددٌ أقدد     

أقفاـ ا٭راْش فتًتُٗين حتد٢ ؽددرٟ ندِ أفدتك أقفداـ ايكطدط فتًدتُٗين حتد٢         
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رقبت، نِ أخزج ايف٦زإ فتًتِٗ خدٚدٟ ٚتكفش داخٌ مجاُت خارجد١ َدٔ أّْدٞ    

نِ أفدتك قفدؿ ايطٝدٛر فتٓكدز عدٝين ٚمتقدٞ نًدٗا.. ٚيًفدين يًهد٬ب تكدزا           

 عظاَٞ.. 

يفعٌ! آٙ َا أقض٢ خدٛا ز ا٭رم  ٚصزت يف جضدٟ رعد٠ ن ٕ ّيو حدا  ا

  !حل تهٕٛ املضاف١  ل ابٝا٠ ٚاملٛت ي١ًٝ اْتظار...

يٝددتين أغفددٛ قًدد٬ًٝ ٚيتدد ت ايهددٛا ٝط.. أٟ عدد٤ٞ ٖددٛ خددرل َددٔ ٖددذا ا٫ْتظددار  

 املٛجع... 

*** 

 175كابىس 

 

عاد املٛت٢ إ  املكدل٠  عد إٔ أٚؽدًٛا ايغداب ابدٞ إ  املضتغدف٢ يف جٓداس٠      

 ِ ٜٛارْٚ٘ نز٣ ا٭حٝا٤ ٚأرؽفتِٗ.. َٗٝب١ ٚ هٛٙ ٖٚ

ايًٌٝ َا ساٍ يف أٚي٘.. ٚنثرل َٔ ايضهإ اجلدد قد تددفكٛا ايٝدّٛ عًدِٝٗ...    

 ِٖٚ ملا ٜضُعٛا حهاٜاِٖ  عد.. 

 قاٍ نبرلِٖ: تعايٛا ْكزن أ ٛاب  ٝٛتِٗ... 

 قزعٛا أٍٚ قدل، خزج اجلار اجلدٜد ٚاصتكبًٛٙ  ايذلحاب. 

 ص يٛٙ: َٔ أْت؟ 

ف ققد٢ عُدزٙ خيددّ ايٓداظ.. قتًدتين رؽاؽد١ قٓداـ، أ ًدل         قاٍ: أْا َٛ)د 

ٞح ايزؽاـ ،زد أْين أحٝا..   عً

رددٚا: ٖذا ع٤ٞ مجٌٝ، جشاٙ اهلل خدرلًا.. أٚي٦دو ايكٓاؽدٕٛ كٓخدٕٛ ايٓداظ      

ٌٴ  عد َٔ ؽاْعٞ اخلرل...   ايض٬ّ جماًْا.. إٕ عاملهِ   خي

خُد٘ ايدذٟ   قاٍ املٝت اجلدٜد، ٚندإ ٖٝهًد٘ ايعظُدٞ َدا ٜدشاٍ يدتفظ  ً      

 دأ يْٛ٘ كٌٝ إ  سرقد١ رَادٜد١: ٚأْدا أٜقدًا نٓدت َدٔ ؽداْعٞ اخلدرل.. ٜدّٛ جٓ دت           

 رلٚت مبٛج١ ايكتٌ )ع٢ً اشلٜٛد١( عًد٢ ابدٛاجش املضدًخ١، قتدٌ أٟ إْضدإ ،دزد        

أْد٘ ٚيددد ٭ب َضددًِ أٚ ٭ب َضددٝخٞ،  ًعددت أْدا  فهددز٠ حددٛاجش ايشٖددٛر.. حٝدد    

يشٖٛر، ٚ د٫ً َٔ صد٪ايو عدٔ دٜٓدو    ٜٛقفو حاجش َٔ ايفتٝات ٚايفتٝإ يًُٕٛ ا
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ٚقتًددو ٚفكددًا يكددإْٛ املؾددادف١، فددإِْٗ ندداْٛا كٓخْٛددو سٖددز٠ ،ددزد أْددو حددٞ     

َٚٛا ٔ...  ٌ إِْٗ ناْٛا ٜشرعٕٛ ايشٖٛر يف فٖٛات  ٓادم املضًخل ع٢ً أٌَ إٔ 

تتخٍٛ إ  عاز٠ َٔ خرل، ٫ إ  عاز٠ َٔ ْار.. ٚيهٓين قتًت  غداز٠ َدٔ ْدار    

ٜتٛقع إٔ ٜز٣ َٔ رفاق٘ املٛت٢ عد٦ًٝا َدٔ ايتعدا ف بهاٜتد٘..     دٚمنا ّْش.. نإ 

نإ َا ٜشاٍ غزٜبًا عِٓٗ،   ٜهٔ قد تعًِ  عد دصاترلِٖ.. ٚيهٓ٘ فٛج٧  ِٗ 

ٜغٝخٕٛ عٓ٘  ٛجِٖٛٗ دٚمنا إعااب.. نزر ص٪اي٘:  اهلل عًدٝهِ َدا ّْدل؟ َدا     

 جزكت؟ 

كدًا أْدو   رد حهُِٝٗ: جزكتو ٖٞ ايتعاَٞ عٔ ايٛاقع. ٌٖ نٓت تؾددم ح 

  .تضتطٝع َداٚا٠ اجلزط  ازظ ٚرد٠ فٝ٘؟ ..

*** 

  176كابىس 

 

اصددتٝكظت َددارٟ اْطٛاْٝددت عًدد٢ أؽددٛات املتفاددزات، يثددت عددٔ ؽدددٜكٗا   

ايًبٓدداْٞ فًددِ بدددٙ يف ايفددزاؼ إ  جاْبٗددا، ٜٛقظٗددا عًدد٢  زٜكتدد٘ )اخلاؽدد١(         

 املدٖغ١.

 ٛ ر تٓادٜ٘ "نٛنٞ" ... "نٛنٞ" ٖٚٞ ٫ تعزف َا إّا نإ ازل٘ نزٜهد

أٚ ناَدٌ. ٖٚددٞ أٜقددًا ٫ تدددرٟ َدا إّا نددإ يبٓددإ َددا ٜدشاٍ حتددت حهددِ  ًدددٖا    

 "فزْضا" أّ ٫. 

 أٚي٦و ايًبٓإْٝٛ غزٜبٛ ا٭ ٛار. 

إ  َا قبٌ أٜاّ ن٬ن١ نإ ٜاُزٖا  ٓكٛدٙ ٚقب٬ت٘ ٚجضدٙ املذلٌٖ ق٬ًًٝ.. نِ 

صدفز   اختف٢ فا ٠.. ٚ  ٜهٔ ا٭َز يٝقاٜكٗا يٛ أْ٘ نإ قد اعذل٣ شلدا  طاقد١  

 قبٌ اختفا٥٘. 

أَا اٯٕ فضٝهٕٛ عًٝٗا إٔ تغذلٟ  طاقد١ َدٔ َددخزاتٗا ايدت مجعتٗدا َدٔ       

 عغاقٗا ايًبٓاْٝل )دٚ ١( يشٚاجٗا َٔ حبٝبٗا ٚا ٔ قزٜتٗا جإ جاى... 

تٓادٜدد٘ َددٔ جدٜددد "نددٛنٞ"... "نددٛنٞ"... ٫ جددٛاب... تغددتِ  ايفزْضدد١ٝ       

 ٜقًا ٫ جيٝش. )َرلد(.. تٓادٟ نًبٗا: نٛنٛ... نٛنٛ... ايهًش أ
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 تكفش َٔ فزاعٗا ًَضٛع١... 

... "إ٫ ايهًددددش"... فًٝ تددددف اجلُٝددددع "إ٫ ايهًددددش"... فًُٝددددت اجلُٝددددع "إ٫  

 ايهًش".. 

تبخددد  عٓددد٘ يف ايادددزف نًدددٗا، يف ابُددداّ، املطدددبا، ايغدددزفات، تٓادٜددد٘    

 يزق١، ٫ جٛاب... تدٚر ٚتهزر  ٗضترل١ٜ "إ٫ ايهًش"... "إ٫ ايهًش". 

ِ أٚي٦دو اشلُدج ايدذٜٔ ٜضدهٕٓٛ يف  ٝدٛت ايتٓدو إ  جٛارٖدا..        ٫ رٜش يف أْٗ

ِٖ ايذٜٔ اختطفٛٙ  ُعًا يف فدٜد١ أٚ َهافد ٠... يدٔ تددفع قزعدًا ٚاحددًا ٚصدتٓكذ        

نًبٗددا. تزتدددٟ نٝا ٗددا  ضددزع١ راندد  إ  حددزب َكدصدد١، ٚتٗددبط  ددٛ امل ددِٝ   

 ا،اٚر.. 

، ناْدت إ  َدا   املؾعد َعطٌ... عًٝٗا ايًع١ٓ ٖذٙ املد١ٜٓ، َاّا دٖاٖا فا ٠

قبٌ أٜاّ ق١ًًٝ ج١ٓ ايعاٖزات ا٭ٚر ٝدات، فُدٔ ٖدٛ ا،دزّ ايدذٟ خيدزب شلدٔ ٖدذا         

  .املٓا  ايضاحز؟ ..

تزن  ع٢ً ايدرج َزتاع١، تز٣ ٌٖ قتًٛٙ؟ ٌٖ  ب ٛٙ؟ ٌٖ أنًٛٙ نًبٗا 

اجلُٝددٌ املددديٌ ايددذٟ تفقددٌ )رجٛيتدد٘( يف ايفددزاؼ عًدد٢ نددٌ ايزجدداٍ ايغددزقٝل  

 ايذٜٔ تعزف؟  

كددد  ُ ْٗددا نددٛنٞ إ  أْٗددِ يف يبٓددإ ٫ ٜعزفددٕٛ ايعٓددف ٫ٚ   ٚيهددٔ ٫، ي

ايكضد٠ٛ ٫ٚ ايددّ ٫ٚ ايكتدٌ ٚأْد٘ ٫ أحددد كدٛت يف يبٓدإ ٚإٕ "عشرا٥ٝدٌ" ٫ ٜتٛقددف        

 أ دًا يف فطتٗا.. 

رنقت َار أْطٛاْٝت إ  امل ِٝ عب٘ عار١ٜ، ص يت أٍٚ ع ؿ يكٝت٘ عٔ 

 نًبٗا   ٜهٔ ٜفِٗ ايفزْض١ٝ. )صٛفاج(. 

ًٝٗا نٛنٞ حل قاٍ شلا إْ٘ يدٝط يف يبٓدإ عد ؿ ٚاحدد ٫     يكد نذب ع

 ٜتخدا ايًا١ ايفزْض١ٝ قبٌ ايعز ١ٝ، رنقت إ  ع ؿ آخز. 

دخًت امل ِٝ فا ٠ إحد٣ ايغاحٓات، تٛقفت أَاَٗا ٚنادت تدٖضدٗا، ندِ   

ٖبطدددت َٓٗدددا جمُٛعددد١ َدددٔ ايكتًددد٢.. ٫..   ٜٗبطدددٛا.. يكدددد محًدددِٖٛ ٚناْدددت       

ٚأنثددزِٖ عددزا٠ تظٗددز عًدد٢ أجضددادِٖ آنددار     أجضددادِٖ ممشقدد١ ٚنٝددا ِٗ ممشقدد١  

 ايتعذٜش... 

 ٚقفت َذٖٛي١ تزقش املطز ٜاضٌ جزاحِٗ املفتٛح١ ايت   بف  عد.. 

أحضددت نددٛف َددزٚن.. ناْددت ٚجددٛٙ مجٝددع ايددذٜٔ أحددا ٛا  ايضددٝار٠ قاصدد١ٝ  
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نايؾ ز، ؽًد٠ نايؾ ز... ٚنإ ايؾُت املتٛتز صدٝدًا.   ٜؾدز  أحدد      

ا٭صًخ١ ايبارد٠ حدٜد١ٜ ايؾٛت عداٖدت يف ايعٝدٕٛ    ٜبو أحد. زلعت )خز غ١(

ْظددز٠ ٦ًَٝدد١  ددايعٓفٛإ حدداد٠ خزافٝدد١ صددٛدا٤ نًددٕٛ ايشٜتددٕٛ ا٭صددطٛرٟ يف يًٝدد١    

 َكدص١، ٚسٜت٘ ٜهاد ٜق٤ٞ... 

أدرنت يًُز٠ ا٭ٚ  إٔ يبٓدإ يدٝط حكدًا جٓد١ يًعداٖزات ا٭ٚر ٝدات فكدط ٫        

 غرل نُا نإ ٜ٪ند شلا "نٛنٞ" ٚرفاق٘... 

 ٖذا اجلبٌ اجلٌُٝ املهضٛ  ا٭رس ٖٓايو  زنإ ٜاًٞ ٜٚفٛر...  ٚأْ٘ حتت

 ٚخزجت ٖار ١... ٖٚٞ تؾز  ٚتبهٞ.. ٚ  بز٩ ع٢ً ايض٪اٍ عٔ نًبٗا... 

تكدددَت َٓٗددا اَددزأ٠ فًضددط١ٝٓٝ فارعدد١ ايطددٍٛ نضددٓدٜا١ْ، عتٝكدد١ ا٭حددشإ    

 ٚايؾ٬ ١ نضٓدٜا١ْ، ٚفُتٗا إ  ؽدرٖا.. 

 ا٭ْث٢ تفِٗ ا٭ْث٢... ٚيف بظ١ فُٗت َارٟ اْطٛاْٝت.. ف

)إّٕ ٖذٙ املزأ٠ تظٓٗا ؽدٜك١ ٭حد أٚي٦و املكاتًل املكتدٛيل، رمبدا ؽددٜك١    

٫ ٓٗا، ٖٚا ٖٞ تطرل فٛم أحشاْٗا ٚتطرل عدل أحشاْٗا يتعشٜٗا مبا ؽدزط اببٝدش   

 املغذلى!( 

تدفل إ  دد   تعد تذنزٖا دد ععزت ناٌ عُٝل... يًُز٠ ا٭ٚ  َٓذ أعٛاّ 

 اخلاٌ.  ٚجٗٗا دّ

ٚحل أقًعت  ٗا ايطا٥ز٠ إ   ًدٖا ّيو املضدا٤،   تفهدز  هًبٗدا املفكدٛد     

٫ٚ  عغددٝكٗا املفكددٛد.. فهددزت  ددذراعٞ تًددو املددزأ٠ ايكٜٛدد١، ٚدَٛعٗددا املتخاددز٠، 

 ٚابٓإ ايذٟ تدفل َٓٗا رغِ جزاحٗا.. 

 

آٙ أٚي٦ددو ايددذٜٔ ٜضددهٕٓٛ  ٝددٛت ايتٓددو، ٚايددذٜٔ نددإ ٜتغدددم نددٛنٞ       

ِ ٚاقت٬ن  ٝٛتِٗ  اجلزاف١ )٭ْٗا تغٛٙ املٓظز ايضٝاحٞ يبرلٚت(  زغبت٘ يف  زدٖ

 أٚي٦و ايبغز، أ١ٜ عٛا  َٔ ابٓإ ٚايؾ٬ ١ تعغػ يف ؽدٚرِٖ ايٓاسف١.. 

إْٗددا ٫ تفُٗٗددِ، ٫ تفٗددِ عدد٦ًٝا ممددا ٜدددٚر، نددٌ َددا تفُٗدد٘  عددد إٔ عاعددت    

 أعٗزًا يف  رلٚت ٖٛ: إْٗا فع٬ً بٌٗ  رلٚت.. ن نثز أ ٓا٥ٗا. 

 

***  
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  177كابىس 

 

 عزم  ارد ٜتؾبش َٔ جبل َارٕٚ 

ٜكٛد صٝارت٘ ٖٚٛ ٜزبف، جيد ؽعٛ ١ يف تثبٝت قدَ٘ عًد٢ دٚاصد١ ايبٓدشٜٔ    

ٖٓزٜٝت تكٍٛ  ؾٛت جٗدت إٔ ٜبددٚ ٖاد٥دًا: تٛقدف ٚدعدين أتدٛ  ايكٝداد٠ عٓدو..        

 قاٍ شلا دٕٚ إٔ ًٜتفت: ٫ فزٚر٠ يذيو، أْا نرل.. 

نإ ٜعزف أْٗا تعزف أْد٘ ٜهدذب...   ؽُتت، ناْت تعزف أْ٘ ٜهذب، ٚ

ناْددت تفُٗدد٘ جٝدددًا. ّيددو ٫ ٜقدداٜك٘. ٚ ددايزغِ َددٔ أْٗددا سٚجتدد٘، فإْدد٘ َددا ٜددشاٍ   

 يبٗا... 

ايغٛارن عب٘ خا١ٜٚ... أٜٔ ّٖش ايٓداظ مجٝعدًا؟ نٝدف تدشدحِ ايغدٛارن  ٗدِ       

فا ٠ نِ يًدٛ َدِٓٗ فاد ٠، نُدا يدٛ تضدز ٛا َدع َدا٤ املطدز إ  ا،دارٜز؟ ٖٚدذا            

غادرا ايبٝت إ  عًُُٗا، نإ سحاّ ايضدرل عدب٘ عدادٟ ٚ  ٜهدٔ     ايؾباط حل 

 ٖٓايو َا ٜٓب٧   ٕ ٖذا ايضبت صٝؾرل صبتًا ٚحغًٝا َزؽٛدًا يًُٛت. 

 ص شلا: نِ ايضاع١. 

  ٜهٔ ُٜٗ٘ فع٬ً إٔ ٜعزف ايٛقدت. ندإ َزٖكدًا َٚتدٛتزًا ٚياجد١ إ  إٔ      

 ٜكٍٛ أٟ ع٤ٞ، ٜٚضُع أٟ ؽٛت. 

عزف أْد٘ ٫ ٜزٜدد حكدًا إٔ ٜعدزف ندِ ايضداع١!         بش، نإ ٜعزف أْٗا ت

َا ايفزم؟ صدٛا٤ أناْدت اخلاَضد١ فادزًا أّ ايثايثد١ )ٗدزًا.. املٗدِ إٔ ٜؾد٬ حدٝل          

 إ   ٝتُٗا... 

حل غادرا ايبٝت إ  عًُُٗا ٖذا ايؾباط، نإ سحداّ ايضدرل عدب٘ عدادٟ،     

 د٘  ٚ  ٜهٔ ٖٓايو َا ٜٓبد٧  د ٕ ٖدذا ايضدبت صدٝتخٍٛ إ  ٜدّٛ تدارخيٞ يتفدٌ         

فزاْهغتأٜ ٚدران٫ٛ ٚاملزنٝش دٟ صاد ٫ٖٛٚنٛ ٚجٓهٝش خإ ٚتُٝٛريٓو 

 نٌ عاّ نُٛيد جدٜد شلِ. 

إْددد٘   ٜغدددِ را٥خددد١ ايددددّ ٖٚدددٛ يف َهتبددد٘  ا،ًددد١ )ايثٛرٜددد١( ايدددت ٜدددزأظ   

حتزٜزٖا.. ٚيهٓ٘ أحط نٗارب غرل َزي١ يف َٓا  املد١ٜٓ، ٚحدل زلدع  ايٓبد     

   ٘ زلدع عد٦ًٝا جدٜددًا، ٚإمندا ناْدت عباراتد٘        يًُ٘ سٌَٝ ي٘،   ٜبد نُدا يدٛ أْد

 جمزد قٛايش يا١ٜٛ ملغاعزٙ ايااَق١  ايقٝل ٚايكًل ٚايتخفش اخلا٥ف... 
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ٚقبدٌ إٔ ٜٗتدف شلٓزٜٝددت، جدا٤ ؽددٛتٗا: صدتا٧ٝ إيٝدد٘  تانضدٞ يُٝقددٝا إ       

ايبٝت، يف ايبًدد إ د٬م رؽداـ عغدٛا٥ٞ ٚحدٛاجش يًكتدٌ عًد٢ )اشلٜٛد١( ٚايٛفدع          

 ص٤ٞ جدًا... 

ٜشا٫ٕ حٝل  ايزغِ َٔ أْٗا َزت  ددرب املدٛت َدٔ اباسَٝد١ إ      ٖٚاُٖا َا 

َهتبدد٘  غددارن ايغددٝا  غددار٠ اخلددٛرٟ ٖٚاُٖددا اٯٕ يف در ُٗددا إ   ٝتُٗددا عٓددد    

 َفزم ْٗز املٛت!...

 ْٗز املٛت...

ٜدددّٛ اعدددذلٜا  ٝتُٗدددا اجلدٜدددد عٓدددد َفدددزم "ْٗدددز املدددٛت"، ٚأ ًادددا ا٭ؽددددقا٤    

٭َدز ْهتد١ صدٛدا١ٜٚ َدٔ تًدو ايدت قدد         عٓٛاُْٗا اجلدٜد، )ٔ أنثدزِٖ إٔ يف ا 

يًددٛ يًُددثكفل تبٓٝٗددا...  ٝددت عٓددد َفددزم "ْٗددز املددٛت".. متاَددًا نُددا يف ايزٚاٜددات  

 ايبٛيٝض١ٝ ايزد١٦ٜ!

ٚيهٔ َدا ّْبُٗدا إّا ناْدا ٫ ٜتغدا٤َإ ٫ٚ ٜتفدا٫٤ٕ ٫ٚ ٜدتطرلإ، ٚندإ        

ٚاصدِ  ايبٝت مج٬ًٝ ٜطدٌ عًد٢ حكدٌ َدٔ ايدلتكداٍ ٚخًفد٘ ايبخدز، ٚمثٓد٘ َعكدٍٛ،          

 املهإ ايذٟ ٜكع فٝ٘ "َفزم ْٗز املٛت"؟... 

 ٚؽ٬ إ  َفزم ْٗز املٛت. 

ٚعٓد املفزم حملا جمُٛع١ َٔ املضًخل، فهز َارٕٚ  ايعٛد٠ يهٓد٘ ندإ   

 ٚانكًا َٔ أِْٗ صٝطًكٕٛ عًٝٓا ايٓار ،زد أْ٘ ٖزب. 

نددإ ٫ َفددز َددٔ إٔ حتدددا املٛاجٗدد١  ددل تددذنز٠ ٖٜٛتدد٘، ٚ ددل ابدداجش       

(... ٖٚددٛ ٫ ٜعددزف َددا إّا نددإ صددرل ك أّ صٝ ضددز ٚيهٓدد٘ ٜعددزف إٔ      )ايزٚيٝددت

اخلضار٠ تعين املدٛت ايفدٛرٟ أٚ ايبطد٤ٞ، ٚايدز ك ٜعدين ايبكدا٤ حٝدًا، حتد٢ إعدعار          

 آخز... 

ٖذٙ ايزٚيٝت ايطا٥ف١ٝ ايًع١ٓٝ... رٚيٝت ايكُار  ايهاسٜٓٛ أنثدز عدايد١، إْد٘    

َدا اٯٕ فد٬ دٚر يد٘ حتد٢     ٖٓاى خيتار ع٢ً ا٭قٌ رقُ٘  ٓفض٘ فرل دك أٚ خيضدز، أ  

 يف اختٝار ايزقِ ايذٟ ٜكاَز  ٘... 

يكد مت اختٝارٙ ي٘ صًفًا حت٢ قبٌ ٫ٚدت٘  تضع١ أعدٗز، ٚا٭َدز نًد٘ ٜتٛقدف     

عًدد٢ اختٝددار ٚايدتدد٘ يًزجددٌ ايددذٟ فدداجعت٘ يًٝدد١ محًددت  دد٘، َضددًًُا نددإ أّ           

 َضٝخًٝا، ٚايٓتٝاد١، جيددٖا َهتٛ د١ يف خاْد١ املدذٖش  ٜٗٛتد٘ ٚناْدت ايٓتٝاد١        

 نُا قزأٖا: "َضٝخٞ" ن ْ٘ )رقِ( يف يعب١ َكاَز٠ إرغا١َٝ عارع١ٝ عغٛا١ٝ٥... 
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ٚإّا تطدددا ل ٖدددذا ايدددزقِ َدددع )ايدددزقِ( املهتدددٛب يف خاْددد١ املضدددًخل ايدددذٜٔ  

تؾادف ٚقٛفِٗ اٯٕ ٖٓاى صرل ك، ٚإّا   يدا ايتطا ل، صرل ك رؽاؽد١ يف  

 رأص٘... يعب١ صاّج١ نًعش ا٭ فاٍ يف ا٭سق١. 

بٓتٝدد٘ نُددا يف أنثددز ايزٚاٜددات ايددت قزأٖددا.   ٜفهددز مبؾددرل   ٜفهددز  

حبٝبتدد٘ ٖٓزٜٝددت نُددا يف قؾددؿ ابددش نًددٗا.. ٚ  ٜٓشيددل عددزٜط حٝاتدد٘ أَدداّ  

 عٝٓٝ٘ نُا يف أف٬ّ املااَزات. 

اصدددتخاٍ ّٖٓددد٘ إ  صدددبٛر٠ ممضدددٛح١ تطفدددٛ فٛقٗدددا ملبدددات جمْٓٛددد١ تقددد٤ٞ    

ر جددًا. تٛقدف   ٚتٓطف٧ دٕٚ إٔ تهتدش نًُد١ فددد٠. ٚجضددٙ تددفل فٝد٘ دّ حدا       

أَاّ ايزجاٍ، ٚاصتطان إٔ ٜز٣ إٔ نٝاب أنثزِٖ ًَط ١  ايدّ...   ٜٓتظز حتد٢  

ٜكٛيٛا ي٘ ع٦ًٝا، اخزج شلدِ تدذنز٠ ٖٜٛتد٘، ٚتٓداٍٚ َدٔ ٜدد سٚجتد٘ تدذنزتٗا أ!..         

 قزأ املضًك  ؾٛت عاٍ دٕٚ إٔ ٜٓظز يف ٚجُٗٝٗا. 

 َع ايض١َ٬ ٜا أؽدقا٤... دد ٖٓزٜٝت دد َارٕٚ 

 ٚا إٔ ٜط٦ُٔ ٚكقٞ. نإ َٔ املفز

ٚيهٓ٘ )ٌ خا٥فًا، إْ٘ يٝط )َارٕٚ(. ٖٚٞ يٝضت )ٖٓزٜٝت( ٚإّا انتغدفٛا  

 ّيو فإٕ ايعكاب صٝهٕٛ عظًُٝا... 

٫... يٝضدددت  طاقدددات ايتدددذنز٠ َدددشٚر٠، ندددٌ َدددا يف ا٭َدددز أْٗدددا ٫ تزصدددِ   

 )ابكٝك١(... حكٝكتُٗا َٔ ايداخٌ. 

  .ٚيهٔ، َا ي٘ ٚبكٝكت٘ َٔ ايبا ٔ اٯٕ؟ ..

ذا ايعزم ايًعل ايذٟ ٜتؾبش َٔ داخً٘ ن ْ٘ ٜزٜدد إٔ ٜاضدٌ عدٔ ٚجٗد٘     ٖٚ

 قٓان ا٫صِ... 

ايتفدددت إ  ٖٓزٜٝدددت، نعادتٗدددا ناْدددت ٖاد٥ددد١ ٚؽدددًب١ نخادددار٠ حًدددش،   

 َضكط رأصٗا... ٚجفٓاٖا ناْا َٓضديل  طُ ١ْٓٝ نُا ا،دي١ٝ يف ا٭ٜكْٛات. 

     ٛ ناْتددا  أَددا ٖددٛ فٝعددزف إٔ عٝٓٝدد٘ تفقددخإ أعُاقدد٘  اصددتُزار، نُددا يدد

 ْافذتل عفافتل َفتٛحتل ع٢ً دخ١ًٝ ْفض٘. 

 إْ٘ َارٕٚ.. يهٓ٘ يٝط َارٕٚ ايذٟ ٜتُٖٕٛٛ... 

 َارٕٚ ايظاٖز يف اشل١ٜٛ ٖٛ غرل َارٕٚ ايبا ٔ... 

ٖذا يٝط ٚقت ايظاٖز ٚايبا ٔ ٜا َارٕٚ... ملاّا تزبدف ٜددى ٖهدذا ٚأْدت     

ايًعل ايدذٟ اْطفد    تتُضو مبفتاط )ايهْٛتانت( ٚحتاٍٚ إدار٠ فزى ايضٝار٠ 
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فادد ٠؟.. إْدد٘   ٜٓطفدد٧ فادد ٠، أْددت تعددزف إٔ قدددَو ايٝضددز٣   تتادداٚب َددع       

اي٢ُٓٝ ايت داصت املهدا ك بظد١ تٛقفدو، ٚ  تقداط عًد٢ دٚاصد١ ايدد زٜاج...        

فاْطف ت ايضٝار٠... ن ٕ قدَو )ايٝضز٣( تكّٛ  عٌُ احتااج.. ٚتعًٔ ايعؾٝإ.. 

 ايقددبط يف اجلددش٤ )املٓخددزف( َٓدد٘     قًبددو أٜقددًا صددبل يدد٘ إٔ أعًددٔ ايعؾددٝإ،     

 ْاح١ٝ)ايٝضار(... 

املضًك ًٜخظ ارتباندو.. ٜٓظدز داخدٌ عٝٓٝدو يًُدز٠ ا٭ٚ ... يكدد اْهغدف        

 أَزى ٚأَز ٖٓزٜٝت ٚاْت٢ٗ أَزنُا... 

ٚايضبش عاشى... عادشى عدٔ ارتددا٤ ايكٓدان فدٛم  ٪ د٪ عٝٓٝدو ٚإخفدا٤ يدٕٛ          

رمبددا نددإ ّيددو صددبش ٚيعددو   ايغددعان املٓبثددل َُٓٗددا حددا٬ًَ حكٝكتددو ايبا ٓٝدد١.    

 ايفًضددف١ ٚايؾددٛف١ٝ ٚحهاٜدد١ اخلددارج ٚايبددا ٔ ٚفاٚيدد١ خًددل اْضددااّ ٚتطددا ل    

  ُٝٓٗا... 

ٚيهددٔ ٖددذا يددٝط ٚقددت اخلددارج ٚايبددا ٔ ٜددا َددارٕٚ.. ٖٚدداٖٞ ٖٓزٜٝددت تزفددع   

ْظزاتٗددا إيٝددو يف َددا ٜغددب٘ ايتٛصددٌ.. فددزى ايضددٝار٠ ٜضددتاٝش يٓظزاتٗددا أنثددز   

زٚج َددٔ ايهددا ٛظ.. ٚحتدد٢ قدددَو )ايٝضددز٣(   َٓددو ٜٚدددٚر.. تتٗٝدد  يًُضددرل ٚاخلدد  

تضتاٝش، ٚتت ٖدش يٲقد٬ن  ضدٝارتو. َدا تهداد تفعدٌ حتد٢ ٜؾدز   دو املضدًك:           

 قف. 

إّٕ قزأٖدددا، ْظدددز اخلدددٛف يف عٝٓٝدددو قزأٖدددا، ْظدددز٠ ايهدددذب يف عٝٓٝدددو   

قزأٖا، ٫، يٝط اخلٛف، َٔ ايطبٝعٞ إٔ تهٕٛ خا٥فًا، إْ٘ ٫ ٜتٛقع َٓو إٔ ٫ 

ايهددذب ايددذٟ فغددًت  ددٛاٍ حٝاتددو يف إ فا٥دد٘   تهددٕٛ نددذيو. يهٓدد٘ عددعان  

حُٝٓا ٜطٌ َدٔ عٝٓٝدو... إْد٘ ٜعدزف أْدو خدا٥ف خدٛفل: خدٛف املٛقدف، ٚخدٛف           

ايهذب... متاصو ٜا َارٕٚ.. ٖذا املضًك ايتاف٘ ايذٟ ٜعٝػ  ازٜشت٘، َاّا ٜعزف 

عٔ ايظاٖز ٚايبا ٔ ٚاخلٛف ٚاخلٛفل؟ رمبا ٫ ٜعزف، رمبا ٜعزف، رمبا ندإ  

ايٓاظ ايبُٗٝٝل َضًخل  ازٜش٠ غاَقد١ ٖدٞ ْفضدٗا غزٜدش٠ ايفد ر      ٖذا ايٓٛن َٔ 

 أَاّ املؾٝد٠.. تض ي٘  ؾٛت راعػ: َاّا تزٜد؟... 

ٖٛ ْفضد٘ ٫ ٜعدزف َداّا ٜزٜدد، إْد٘ ٜغدعز   ْدو تهدذب، ٖدذا ندٌ َدا يف            

 ا٭َز... إْ٘ ٚانل َٔ أْو يفٞ ع٦ًٝا... 

يف ا٫صدِ،   َٔ جدٜد ٜ خذ تذنز٠ ٖٜٛتو ٚسٚجتو. ٖذٙ املز٠ يددم جٝدداً  

يدم جٝدًا يف ايٛج٘، ا٫صِ: َارٕٚ، ٚايٛج٘ ٚجٗو، تكفش ْظزاتد٘ عدٔ ٚجٗدو    

إ  ؽددٓدٚم ايضددٝار٠، ٚيف عٝٓٝدد٘ ْظددز٠ اْتؾددار، ا٭محددل، إٕ َددا يفٝدد٘ ٖددٛ يف  
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ؽٓدٚم ؽدرى ٫ يف ؽٓدٚم صٝارتو، يكد  دأت تٓتؾز، ٜطًدش َٓدو إٔ تفدتك    

ف أْو قد تهدٕٛ عداجشًا عدٔ    ؽٓدٚم ايضٝار٠، تتطٛن ٖٓزٜٝت يًٓشٍٚ، إْٗا تعز

 ايٛقٛف ع٢ً قدَٝو. 

 تكٍٛ ي٘: ايؾٓدٚم َفتٛط... 

كقٞ إيٝ٘ ٚيف عٝٓٝ٘ ْظز٠ اْتؾار، ٜعٛد  ٓظز٠ خٝب١، ٜدقل َٔ جدٜدد يف  

 ازلو ٚيف ٚجٗو ٚيف َذٖبو: َارٕٚ، َضٝخٞ. 

ٜكٍٛ يو عب٘ َعتذر: َع ايض١َ٬، ٚرفاق٘ َغاٛيٕٛ  إ ٬م ايٓار ع٢ً رجٌ 

 فُد.  تؾادف إٔ ازل٘

 ٖا أْت اٯٕ يف ايبٝت ٚقد جنٛت. 

 تتُدد ع٢ً ا٭رٜه١. 

تتُددددد ٖٓزٜٝدددت عًددد٢ ا٭رٜهددد١ املٛاجٗددد١ يدددو املغدددا ١ٗ متاَدددًا ٭رٜهتدددو،  

 ٚنُزآ٠ تز٣ فٝٗا ؽٛرتو: ايبا ٔ َٓٗا ٫ اخلارج.. 

  عد قًٌٝ تٓٗ  ٖٞ. 

تكددزر أْددت أٜقددًا إٔ تددٓٗ  ٱجددزا٤ تعدددٌٜ أصاصددٞ يف  ٝتددو،  ايقددبط يف       

 : َهتبتو

 ٖٜٛتو ابكٝك١ٝ، ١ٜٖٛ ايبا ٔ... 

 فكد ٜداِٖ ايبٝت املضًخٕٛ... 

 يف املهتب١، تع٬ُٕ  ضزع١ يتشٜٚز اشل١ٜٛ ابكٝك١ٝ.. 

 ع  ايهتش ايعا ف١ٝ ٚايغدعز١ٜ ٚايزَٚاْضدٝات ٜدتِ إ زاسٖدا... أٟ ايهتدش      

ايت نٓتُا تفهزإ  ايت ًؿ َٓٗا، نِ قزرمتا عددّ إٖددا٥ٗا ٭ٜد١ َهتبد١ ٭ٕ     

ِٖ يف ْغز تشٜٝفٗا يًخٝا٠، ٚإحزاقٗا  د٫ً َٔ ّيو... يهدٔ قًبهُدا ٫   ّيو ٜضا

 ٜطاٚعهُا ع٢ً إفزاّ ايٓار يف نتاب ،زد أْ٘ نتاب... 

  عد ْؾف صاع١، نإ ايعٌُ قد مت ع٢ً تشٜٚز ٖٜٛتهُا ابكٝك١ٝ... 

ايهتددش ايددت حتباْٗددا مت إخفا٩ٖددا خًددف ايهتددش ايتكًٝدٜدد١ )ايٛاجٗدد١(... يف 

نتدش َدارنط ٚإجنًدش ٚأعدداد ا،ًد١ )ايثدٛر٠( ايدت تغدزف عًد٢          ايبا ٔ تزقدد  

 إؽدارٖا... 
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 ٖٚاٖٞ ٖٓزٜٝت تكّٛ  ٛفع ايًُضات ا٭خرل٠ )ا٭ْث١ٜٛ( ع٢ً ع١ًُٝ ايتشٜٚز: 

فتٓكٌ ؽٛر٠ ايعذرا٤ ايت أؽزت ٚايدتو ع٢ً تعًٝكٗا يف غزف١ ّْٛ ا٭ فداٍ  

 يتتؾدر َهاًْا  ارسًا عٓد َدخٌ ايبٝت!... 

 ع٢ً ا٭رٜه١...  تعٛد يتتُدد

حتًِ  املهتبات ايضز١ٜ ايت خارجٗا جدار ٚ ا ٓٗدا نتدش، ٚحدل تقداط     

عًدد٢ سر صددزٟ يف اجلدددار ٜٓفددتك دا٥ددزًا حددٍٛ َفؾددٌ يف املٓتؾددف، ٚيددزج إيٝددو   

 املهتب١... 

إْٗا ابها١ٜ ْفضٗا دا٥ًُا... اخلارج ٚايبدا ٔ... عًد٢ ا٭رٜهد١ املكا ًد١ يدو،      

 ٠!... تتُدد ٖٓزٜٝت، نؾٛرتو يف َزآ

*** 

 178كابىس 

 ناْت ا٫ْفاارات ٫ تٗدأ. 

 غُزٖا حط  اخلدٜع١: ٖا ٖٛ ٜٗزب ٚخيًفٗا ٚحٝد٠. 

 أ ف ت ا٭ْٛار. 

 خافت إٔ ٜظٓٛا ايبٝت فارغًا فعادت ٚأععًتٗا، إْٗا ياف َٔ ايضارقل. 

ٛ  ٛا رعاعداتِٗ إ  ْافدذتٗا      خافت إٔ ٜعزفٛا إٔ يف ايبٝت ع ؾًا حٝدًا فٝؾد

 دت ٚأ ف ت ايٓٛر. ٜٚكتًٖٛا فعا

أفشعتٗدددا ايظًُددد١، ّٚنزتٗدددا  ددد٘، مبًُدددط جضددددٙ اٱفزٜكدددٞ اخلدددايٞ َدددٔ   

ايغدعز، ايزعددٝل ايعقدد٬ت ٚاملُغٛم...جضدددٙ اٱفزٜكددٞ ايددذٟ ٜتدددّفل َٓدد٘ صددخز  

رجٛيٞ خيتًدف ندثرلًا عدٔ أجضداد ايزجداٍ اٯصدٜٝٛل غشٜدزٟ ايغدعز حتد٢ عًد٢           

ز ًَُدط جضددٙ. را٥ختد٘.    أنتافِٗ ٚ)ٗٛرِٖ... يف ايظًُد١ ٫ متًدو إ٫ إٔ تتدذن   

رقؾدد١ عقدد٬ت٘ فددٛم جضدددٖا، ٚقددزن ايطبددٍٛ يف أّْٝٗددا حُٝٓددا تاُدد  عٝٓٝٗددا     

ٚحتط   ْٗا يف غا ١ َٔ ايزجاٍ ايعدزا٠ ايدذٜٔ ٜزقؾدٕٛ  زَداحِٗ ايؾدًب١ املًْٛد١       

ِٖٚ ٜكذل ٕٛ َٓٗا ًٜٚتؾكٕٛ  ٗا ٚتًتؾل أؽٛاتِٗ مبضداَٗا نُطدز اجلُدز... ٫    

 ايازفدد١ ا،دداٚر٠.. ٖددذا أفقددٌ حددٌ: ٖهددذا إْٗددا يدداف ايظًُدد١. تقدد٤ٞ ايٓددٛر يف

صٝعزفٕٛ إٕ يف املٓدشٍ ع ؾدًا يهدِٓٗ يدٔ ٜعزفدٛا أْد٘ جدايط يف غزفد١ أخدز٣،          

 ٚإّا ؽٛ ٛا رؽاؽِٗ إ  ايازف١ املقا٠٤ فًٔ تكتٌ. 
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يكد جا٤  ثزا٥٘ ٚصخزٙ ٚقاٍ إْ٘ يبٗا، ٚايتؾدل  ٗدا  دٛاٍ عداّ، يكدد جدا٤       

إٔ ٜهًف ْفض٘ عٓدا٤ ايضد٪اٍ عدٔ     ٚفخها ٚعبثا، ٖٚا ٖٛ خيًّفٗا يًدَار دٕٚ

َؾرلٖا. ٚإّا جنت ف٬ َاْع عٓدٙ َٔ اْتظارٖا يف فزاع٘. ٚإّا قتًدت فضٝضدتُع   

إ  اخلدددل امل٪صددف، ٚصٝضددز ٙ إٔ يدداٍٚ رفاقدد٘ ايت فٝددف عٓدد٘!!... صٝغددذلٕٚ يدد٘   

 أمجٌ املَٛضات ا٭جٓبٝات. 

ٖددٞ ناْددت حتبدد٘ ٚمتٓخدد٘ ايهددثرل َددٔ ّاتٗددا، يهددٔ ّْبٗددا ا٭صاصددٞ يددد٣  

اق٘ ٖٛ أْٗا يٝضدت أجٓبٝد١... أٚي٦دو ايعدزب ا٭نزٜدا٤ َدا سايدٛا ٜغدعزٕٚ  دايٓكؿ          رف

أَاّ ايعٕٝٛ ايشرم ٚكتعِٗ عزا٩ٖا ٚإ٫ّشلا ٚاصت٬ٗنٗا... َا سايٛا عاجشٜٔ عٔ 

تفِٗ َع٢ٓ ابش ابكٝكٞ ا،اْٞ غرل املكطٛن عٔ تز ١ ايٛاقع ٚايتدارٜا ٚابٝدا٠   

 املغذلن١ ٚاملؾرل ايٛاحد... 

د ٖزب ٚخًفٗا ٚحٝد٠. عدعزت  از د١ حكٝكٝد١ عٓد٘ ٚ د ٕ آخدز خدٝط        ٖا ٖٛ ق

 نإ ٜغدٖا إيٝ٘ قد قطعت٘ رؽاؽ١... 

 قاٍ شلا: ص عٛد... 

 صٝعٛد، يهٓ٘ ئ جيدٖا.. 

 ئ جيدٖا أحد  عد ايّٝٛ... 

ؽخٝك أْٗا أحب ت عددًا ٫  د ظ  د٘ َدٔ ايزجداٍ، يهٓٗدا أحب دت ندٌ رجدٌ         

ا٭رفد١ٝ صدٛاُٖا. َدع ندٌ رجدٌ       إخ٬ـ نُا يٛ   ٜهدٔ عًد٢ ٚجد٘ ايهدز٠     

ناْدت ٖدٞ حدٛا٤، أْثد٢ ايهدز٠ ا٭رفد١ٝ ا٭ٚ  ٚايٛحٝدد٠، ٚندإ ٖدٛ آدّ... ٫          

 رجٌ صٛاٙ شلا... 

أحبتِٗ مجٝعًا  ؾدم، ٚاحدًا  عد اٯخز... ت ملت َدٔ أجًدِٗ  ؾددم، ٚاحددًا     

 عد اٯخز... أقضُت شلِ  ؾدم أْٗا ئ حتش أحدًا آخز، ٚناْت ؽدادق١ بظد١   

َٓخددتِٗ جضدددٖا  ؾدددم، ٚجماْددًا ٚاصددتُتعت   جضددادِٖ  كدددر َددا        قضددُٗا... 

اصتُتعٛا  ٗا ٚاحدًا  عد اٯخز، ٚأقضُت يهٌ َِٓٗ أْٗا   تعدزف يدذ٠ ندايت    

عزفتٗا َع٘، ٚ  تهدٔ تهدذب... ند ٕ ابدش ٜؾدكٌ يف اجلضدد ايكددر٠ عًد٢         

ايٛؽٍٛ إ  ايٓغ٠ٛ... ن ٕ نٌ حدش يدٝط ْكٝقدًا يٰخدز  دٌ َهُدٌ يٰخدز....        

"رجٌ" ايدذٟ ٖدٛ   دد جاشلا نًِٗ يٝضٛا رجا٫ً خمتًفل  ٌ أعقا٤ َتٓانز٠ يًن ٕ ر

 ابش ٚاخلرل ٚاي٬ْٗا١ٜ...  

ٖٚاِٖ مجٝعًا قد رحًدٛا... تتدذنزِٖ ٚاحددًا  عدد اٯخدز... حتؾدِٝٗ ٚاحددًا        

 عد اٯخز.. تت ٌٝ أْٗا قدد افتتخدت ْادٜدًا تضدُٝ٘: "ْدادٟ عغدام ْادٜدا" ٜد تٞ إيٝد٘          
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حبددت ٚعزفددت ٚفدداجعت... آٙ صددٝهٕٛ ٖٓايددو سحدداّ...      مجٝددع ايزجدداٍ ايددذٜٔ أ  

صتٛصدددع ايٓدددادٟ.. صدددٝ تٕٛ يف نٝدددا ِٗ املعتددداد٠: ا٭رصدددتكزا ٞ ٚايفًّددداط ٚايضدددب اط   

ٚايقا ط ٚايؾخفٞ ٚر٥ٝط اجلُٗٛر١ٜ ٚصا٥ل ايتانضٞ ٚايضّهرل ٚايفًٝضدٛف  

 ٚايغاعز ٚابداد ٚ ٛيٝط ايضرل ٚايتًُٝذ ٚر٥ٝط اجلاَع١ ٚقا ع ايتذانز... 

شلِ إْد٘ َٗزجدإ يعغداقٗا ٫ نزْفداٍ دٚيدٞ تدارخيٞ. صدتطًش َدِٓٗ         صتكٍٛ 

خًدددع نٝدددا ِٗ ٚايددددخٍٛ عدددزا٠ إ  ْادٜٗدددا... صدددٝدخًٕٛ   جضدددادِٖ املغددددٚد٠ أٚ      

نزٚعِٗ املذل١ًٖ،  زجٛيتِٗ ايفافخ١ أٚ اخلاٍٛ،  عق٬تِٗ املتٛرَد١ ايغد١ٝٗ   

 أٚ عظاَِٗ املٓ ٛر٠.... 

ذٜٔ جيُعٗدِ عد٤ٞ ٚاحدد، ٫    صتكف عار١ٜ ٚصت طش فِٝٗ: أٜٗدا ايزجداٍ ايد   

ع٬قددد١ يددد٘  ايثددد ر أٚ ايفهدددز أٚ ايددددٜٔ أٚ ايعغدددا٥ز١ٜ أٚ ايعبكزٜددد١ أٚ ايؾدددفكات    

ايتاار١ٜ... أٜٗا ايزجاٍ ايذٜٔ ٜز طِٗ ع٤ٞ ٚاحد ٖٛ أْا... أٜٔ أْتِ اٯٕ َين ٚأْدا  

يكدد نٓدتِ نداّ ل، ندٌ َدٓهِ عًد٢        .أَٛت ٚحٝد٠ ٖهذا  بط٤ ٖهدذا؟ .. 

يددٔ ٜفزقٓددا صدد٣ٛ املددٛت ٚنددإ ايعددزم ٜكطددز َددٔ        حددد٠ حددل أقضددُتِ إٔ عدد٦ٝاً   

 ٚجٖٛهِ فٛم جضدٟ... 

ٖا أْا   أَت  عد، ٚنٌ َا يف جضدٟ َتفاز ٚحار ٚحٞ َٚٗٝ  ٫حتقإ 

حددبهِ ٚ ددذٚرنِ ٚعددٗٛاتهِ، فدد ٜٔ أْددتِ َددٔ ٚحدددتٞ اٯٕ يف يٝددٌ ايزؽدداـ   

 ٚاملتفازات؟ 

ذ ك ٚمبا إٔ ايعٛا دف ايبغدز١ٜ عدا ز٠ ٖٚغ د١ ٚناّ د١، ٚاجلضدد ايبغدزٟ َد        

٭ناّٜددش ٚجٛدٜدد١ َٗٛيدد١ حتددت قٓددان ابددش، يددذا قددزرت اغتٝددايهِ ٚاغتٝددايٞ        

ٚابهِ عًٝهِ ٚعًٞ  املٛت ٭ْٓا ٫ ْضتخل ابٝا٠ َا دَٓا ْعاش عٔ احتقإ 

 ابش... 

نِ تضدخش َدٔ حتتٗدا رعاعدًا خب تد٘  إتكدإ حتدت جدذعٗا ايقد ِ نادذن           

كطٕٛ عًد٢ ا٭را  عاز٠، ٚتطًل ايٓار عًِٝٗ يف َٛفع )رجدٛيتِٗ(  ايدذات فٝضد   

غضدًت عٓٗدا ّندزاِٖ ٚجثدثِٗ      ٚيتقزٕٚ يهٓٗا ٫ تٓتخز تتضًل ايٓافدذ٠ ٚقدد  

ٚيددزج إ  ايًٝددٌ ايغددتا٥ٞ يتاتضددٌ  دداملطز ٚيتبخدد  عددٔ رجددٌ)حكٝكٞ( تددزٟٚ يدد٘   

 َ صا٠ أْٛنتٗا )ابكٝك١ٝ(، ٜٚفُٗٗا... ٚيبٗا... ٜٚقُٗا إ  دف٦٘... 

 إ.... ٜبهٝإ... ٜٓضٝإ... يتهزر ابها١ٜ َٔ جدٜد.... ٜعغكإ... ٜفذلق

 ٚتتهزر ابها١ٜ َٔ جدٜد َع رجٌ جدٜد!... ٜا يًاخِٝ اي٬َتٓاٖٞ!... 

***  
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  179كابىس 

 

آٙ َا أ ٍٛ ايًٌٝ، حل تهٕٛ املضاف١  ل املٛت ٚابٝا٠ ي١ًٝ اْتظدار... آٙ َدا   

 أ ط  اْش٫م رٌَ ايعت١ُ ا٭صٛد حل تتخٍٛ نٌ ّر٠ رٌَ إ  نا ٛظ.. 

ٝط نددددٛا ٝط بزْددددٞ إ  عددددطآْٗا.. ٫ٚ أًَددددو إ٫ ا٫صتضدددد٬ّ   آٙ نددددٛا 

 ملٛجاتٗا ايعاٝب١ املزٚع١. 

*** 

  182كابىس 

 

  ٜهٔ َٓؾٛر ٜعتشّ حكًا اٱقداّ ع٢ً َدا فعًد٘... يهدٔ )ايكددر( تعُدد إٔ      

 ٜضاعدٙ ع٢ً ارتها ٘. ٚ  ٜعد  ٛصع٘ َكا١َٚ اٱغزا٤... 

 .كددّ عًد٢ )َدا فعًد٘( ..    يكد قق٢ عغدز صدٓٛات ٖٚدٛ يًدِ ندٌ يًٝد١   ْد٘ ٜ       

يهٓدد٘   ٜهددٔ ٜٓددٟٛ ارتها دد٘ حكددًا، ٚناْددت أحدد٬ّ ايٝكظدد١ نافٝدد١ يتددّٓفط    

  عقًا َٔ َزارت٘. 

 يٛ... 

يددٛ   يتقددز عددا ز ايضددبٌٝ َؾددادف١  ددل ٜدٜدد٘... يددٛ   ٜهددٔ خارجددًا َددٔ    

ايبٓو نعادت٘ ّيو ايظٗز، ٚياؽزٙ ايكٓ اـ يف ايشقام، فٝؾزن عا ز ايضدبٌٝ  

  املؾادف١ أَاَ٘... ايذٟ نإ كغٞ 

صددكط فٛقدد٘... يددٝط  ايقددبط فٛقدد٘  ددٌ أَدداّ قدَٝدد٘، فتعثددز  دد٘ ٚصددكطا...       

ناْت ايزؽاؽ١ قد اصتكزت يف رأظ ايازٜش متاًَا.   ٜؾدز ،   ٜتٛجدع،     

ٜاُ  حت٢ عٝٓٝ٘. ٫ ٜذنز  ايقبط َا إّا نإ ٜٟٓٛ إصعاف٘ حدل احتقدٓ٘،   

... ٫ ٜدددرٟ َددا إّا نددإ أّ ٜٓددٟٛ ا٫حتُددا٤ جبضدددٙ ندددرن َددٔ رؽدداـ ايكٓدداـ

فكدد ٜهدٕٛ َاُد٢ٶ    ددد  حكًا ياٍٚ فو أسرار صذل٠ ايازٜش ملضداعدت٘ عًد٢ ايتدّٓفط    

 أّ تعُد إٔ ٜبخ  عٔ )تذنز٠ ٖٜٛت٘(... دد عًٝ٘ فكط ٫ َكت٫ًٛ 
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٫ ٜدرٟ  ايقبط، ٫ٚ ٜزٜد إٔ ٜدرٟ... نٌ َا ٜدرٜ٘ أْ٘ قق٢ عغز٠ أعٛاّ 

ٚعددااع١ رجددٌ صددٛاٙ يٝكددّٛ مبددا     يًددِ  دد ٕ يُددٌ )تددذنز٠ ٖٜٛدد١( رجددٌ صددٛاٙ    

ارتهب٘ ايّٝٛ... عغدز٠ أعدٛاّ ٚابًدِ ْفضد٘ ٜدزاٚدٙ.. َٓدذ عُدٌ َٛ)فدًا يف ايبٓدو          

 ٚابًِ ْفض٘ ٜزاٚدٙ... يف ايبدا١ٜ ناْت ع١ًُٝ عد ايٓكٛد تضبش ي٘ أملًا خفًٝا.... 

فكددد نددإ فكددرلًا َعدددًَا... َٚددزا أَدد٘ اخلبٝدد  ياجدد١ إ  ْفكددات َزٚعدد١  

كددط... ٚناْددت ْكددٛدٙ تددذٖش إ  جٝددش ايطبٝددش ٚنددإ يددش يتضددهل آ٫َٗددا ف

ّيو ايطبٝش ٜٚغهزٙ  ؾدم  ُٝٓا ٖٛ ٜٛدن  ل ٜدٜد٘ يف ْٗاٜد١ ندٌ عدٗز راتبد٘      

 املتٛافع   نًُ٘.. 

ٜدتطًنب  ددد  عغدٝكات ندٔ أّ سٚجدات    ددد  نإ فزًَٚا َٔ ايٓضدا٤ ٭ٕ ايٓضدا٤   

 ايٓكٛد أ٫ًٚ نِ ايزجٌ.... 

٭ٕ ا٭صاتذ٠ ٜتطًبٕٛ )ا٭قضاس( أ٫ًٚ نِ  ٚنإ فزًَٚا َٔ َتا ع١ ايدراص١

ايعًددِ... نددإ فزَٚددًا َددٔ ايقددخو ٚايفددزط ٚايزفددام ٚاملعطددف ايددداف٧ عددتا٤          

ٚايكُٝؿ ايٓاعِ ؽٝفًا، ٚعًٝ٘ إٔ ٜزتدٟ ايثٝاب ْفضٗا ؽٝفًا ٚعدتا٤ رٜثُدا تبًد٢    

 ع٢ً جضدٙ ايٛأٖ... 

 ٚيهٓد٘ ندإ ٫ ٜٓضدد٢ عدهز ايطبٝدش نًُددا دفدع يد٘ راتبدد٘   نًُد٘ آخددز       

 نٌ عٗز... 

 حت٢ جا٤ ّٜٛ... 

نإ ٚاقفًا يف َٛفدع٘  ايازفد١ ايشجاجٝد١ خًدف ايؾدٓدٚم، يؾدٞ ايٓكدٛد        

 حُٝٓا فٛج٧  زس١َ ف ١ُ جدًا َٔ ا٭ٚرام ايشرقا٤ تٛفع أَاَ٘... 

رفع رأص٘ فٛجد ْفضد٘ أَداّ ايطبٝدش. حٝداٙ يهدِ ايعداد٠، قداٍ ايهًُدات         

 ايتكًٝد١ٜ: 

  .)ٜا حهِٝ( .. أ٬ًٖ ٜا  ٝو. أَزى ٜا  ٝو. أَزى

)ابهِٝ( ٜزٜد إٔ ٜٛدن ١٦َ أيف يرل٠ يف حضا ٘... ١٦َ أيف ٚرق١ سرقا٤ جدا٤  

  ٗا يف مخط رسّ ف ١ُ... 

 دددأ يؾددٞ ايٓكددٛد، ٜٚكًبٗددا ٚرقدد١ ٚرقدد١  ضددزعت٘ ايددت اعددتٗز  ٗددا... ٚيف         

أؽا ع٘ ّيو ا٭  ايااَ  نًُا عدح َبًاًا نبرلًا يٝط ي٘ ٖٛ، ٚإمندا ٖدٞ ْكدٛد    

 جمزد عبٛر ن منا يتدغدل أح٬َ٘ ٚتٓه  جزاط خٝبات٘ نًٗا...  صتعدل ٜدٙ

 ٚفا ٠ عاٖدٙ... 
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عاٖد تٛقٝع٘ ٖٛ ع٢ً أر ع ٚرقات تغهٌ نًثٞ راتبد٘ ايغدٗزٟ... يكدد اعتداد     

إٔ ٜٛقع ع٢ً ا٭ٚرام ايٓكد١ٜ ايت ٜكبقدٗا، ن ْد٘ ٜزٜدد إٔ ٜطٝدٌ َدٔ اَت٬ند٘       

ٞ، ٚحتد٢ إّا ّٖبدت   شلا أ ٍٛ ٚقدت ممهدٔ، ن ْد٘ ٜددَاٗا نُدا تددَل املٛاعد       

 يضٛاٙ فضتظٌ  طزٜك١ َا ًَهًا ي٘ ٚحتٌُ تٛقٝع٘...

أجٌ إْ٘ تٛقٝع٘. ٚإْٗا أٚراق٘ ايٓكد١ٜ، ايدت يدٛ   ٜبتًعٗدا ايطبٝدش ٫صدتطان      

إٔ ٜغذلٟ  ٗا َعطفًا شلذا ايغدتا٤ ايبدارد ٚيكُد١ بدِ ٜغدتٗٝٗا أنثدز َدٔ َدز٠ يف         

،دداٚر٠، ٚرمبددا سٚجدد١  ا٭صددبٛن، ٚنتا ددًا ٜددزاٙ نددٌ ؽددباط يف ٚاجٗدد١ املهتبدد١ ا  

 تدف٧ ؽكٝع يٝايٝ٘ املاُض١   ْل أَ٘ ايعاٛس... 

ّيو ايّٝٛ حتدٍٛ ا٭  يف أؽدا ع٘ إ  حكدد عدزظ... تضدارن إحؾدا٩ٙ يٓكدٛد        

 ايطبٝش.. ؽارت أؽا ع٘ َثٌ َان١ٓٝ تضارعت فا ٠ حت٢ ا٫ْفاار... 

َٓذ ّيو ايّٝٛ ؽار يط     عزظ يف أؽا ع٘ نًُا جا٤ ع ؿ حدا٬ًَ  

١ ٖا١ً٥ َٔ ايٓكٛد يٝٛدعٗا يف حضا ٘... نإ ٜفهز مبا كهدٔ شلدذٙ ايٓكدٛد    رسَ

 إٔ تؾٓع٘ ي٘ ٚٯ٫ف ايبا٥ضل َثً٘... 

ٚيهددٔ ابًددِ ا،ٓددٕٛ  دددأ ٜددّٛ )رفعددٛٙ( َهافدد ٠ يدد٘ عًدد٢ )أَاْتدد٘( فٓكًددٛٙ    

يٝؾدددرل َضددد٪٫ًٚ عدددٔ اخلدددشا٥ٔ ابدٜدٜددد١. ؽدددارت َُٗتددد٘ تٓخؾدددز يف اصدددتكباٍ  

ِ َٚددزافكتِٗ يف صددزادٜش ايبٓددو يًٛؽددٍٛ إ  ايازفدد١    ايش ددا٥ٔ. ٚفددتك ا٭قفدداٍ شلدد  

املؾّفخ١. يف ايازف١ املؾّفخ١ عغزات ايؾٓادٜل ابدٜد١ٜ ايت ٫ حتتاج َعاجلد١  

إقفاشلا إ  أنثز َٔ مخط دقا٥ل، يهٓٗا نًٗا َٛجٛد٠ فُٔ غزف١ َؾدفخ١  

 ٖٞ مبثا ١ خشا١ْ حدٜد١ٜ ع٬ُق١ ٚاحد٠... 

فٗدددِ  هدددٌ احدددذلاّ ٭ٕ َضدددت جزٟ ندددإ عًٝددد٘ إٔ ٜدددزافكِٗ. إٔ كغدددٞ خً

ايؾٓادٜل ابدٜد١ٜ )ٱٜدان ا،ٖٛزات ٚأٚرام ايؾفكات ايهبرل٠( ِٖ  بعًا َدٔ  

ا٭نزٜا٤ جدًا... أٟ َٔ ابهاّ ايفعًٝل شلذا ايبًد ايبا٥ط... ندإ عًٝد٘ إٔ ٜفدتك    

ايباب املؾّفك نِ ٜٓخين ق٬ًًٝ يٝدخٌ )ايعٌُٝ(. ٖٛ يٌُ َفتاحدًا ٚايعُٝدٌ يُدٌ    

ًا ٚايؾٓدٚم ٫ ٜفتك إ٫  املفتاحل ٚايع١ًُٝ   نًُٗا ٖشيٝد١ ٚرَشٜد١ يهدٔ    َفتاح

ايطكٛظ ٖٞ ايطكٛظ يف أَانٔ ايعباد٠ ٚيف ايبٓدٛى. عًٝد٘ إٔ ٜفدتك اخلشاْد١ ندِ      

ٜضخش ايدرج املضا٢ يف قعزٖا ٚاملاط٢ جٝدًا  غهٌ عًبد١ حزؽدًا عًد٢ أصدزار     

١ أَداّ ايدزف سٜداد٠    املٛدن. ٜقعٗا ع٢ً رف خاـ. ٜكدّ يًش دٕٛ نزصدًٝا َٛفدٛع   

يف ايتهددزِٜ )ٚرمبددا ٭ٕ أنثددز َددايهٞ ايؾددٓادٜل ٖددِ َددٔ ايعاددا٥ش ْضددا٤ أٚ         

رجا٫ً( نِ ٜظٌ ٚاقفًا َدٜزًا )ٗزٙ يف حزند١ َضدزح١ٝ تعددل عدٔ )غد  ايطدزف(       
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حزؽًا عًد٢ أصدزار ايعُٝدٌ. ٚ اصدتطاع١ ايش دٕٛ إٔ ٜقدع يف ؽدٓدٚق٘ َدا ٜغدا٤...          

 ٚؼ أٚ... قٓب١ً َٛقٛت١!  جمٖٛزات أٚ قطع١ ّٖش أٚ عًب١ ؽا ٕٛ َدل

 عددد ّيددو تددتِ إعدداد٠ ايؾددٓدٚم إ  َهاْدد٘. ٜكفددٌ  املفتدداحل. خيزجددإ َددٔ   

ايازف١ املؾّفخ١، يهِ إقفاشلا خيزجإ َٔ ايضزادٜش. يهِ إقفاٍ املدخٌ، 

 ٜٛدن )ايعٌُٝ( حت٢  اب ايبٓو.. ٖٚهذا... 

يف ٫ دددد يددد٘ َدددٔ ا٫عدددذلاف   ْددد٘ ندددإ ٜضدددذلم ايٓظدددز إ  َدددا ٜدددتِ إٜداعددد٘  

ايؾٓادٜل... ٚناْت ا،ٖٛزات يطف  ؾزٙ حت٢ يٝ ٝ ٌ إيٝ٘ )يق اَتٗا( أْٗا 

 َٔ سجاج... 

 حت٢ جا٤ ايطبٝش... 

ٖذٙ املز٠   ٜضذلم ايٓظز،  ٌ إْ٘ حدم دٚمنا َبا٠٫  قدٝل ايطبٝدش.. حددم    

جٝدًا فغاٖد ابًٞ املعتك١ ايفاخز٠ تًتُع يف ف٤ٛ ايٕٓٝٛ ٚقاٍ ي٘ ايطبٝدش  ف دز   

ٓدددل٠ عدده٣ٛ: إْٗددا جمددٖٛزات ايٛايددد٠... ايددت تٛفاٖددا اهلل َٓددذ         صددزٟ َاًددف   

 أصبٛن... 

 فزد عًٝ٘  ًٗا١ آي١ٝ: عًٝٗا رمحات اهلل... ؽدلى اهلل ع٢ً َؾا و... 

  .َؾا ٘؟ ..

َٚاّا عٔ ْٛاط أَ٘ ٖٛ يف يٝايٞ )آخز ايغٗز( حل ٜٓتٗٞ راتب٘ متاَدًا ٜٚعادش   

 عٔ عزا٤ ايدٚا٤ امل در ٚاملضهٔ ٭ٚجاعٗا؟ 

 ًو اي١ًًٝ جا٤ٙ ابًِ... ت

حًدددِ   ْددد٘ ٜزتددددٟ نٝا دددًا فددداخز٠ ٜٚضدددت جز ؽدددٓدٚقًا يف ايبٓدددو،  ايقدددبط، 

ايؾددٓدٚم ا،دداٚر يؾددٓدٚم ايطبٝددش. ٜقددع فٝدد٘ قٓبًدد١ ٚخيددزج، ٜزافددل املٛ)ددف       

 احذلاّ ٜٚٓخين ي٘ َتًُٖٛا أْ٘ ندزٟ أٚدن ندز٠ٚ َدٔ ا،دٖٛزات، َدا ٜهداد ٜادادر        

    ٌ َدا حٛشلدا َدٔ جمدٖٛزات ٚأٚرام )ٖاَد١(       ايبٓو حت٢ تٓفادز ايكٓبًد١ ٚتفضدد ند

ٚصددٓدات... ٚحتددزم نددٌ َددا حٛشلددا َددٔ )عٗددز( نددزٟ.. ٖٚددٛ جيًددط عًدد٢ ايزؽددٝف  

يذا٥٘ املثكٛب ٚنٝا ٘ ايزن١ املُشق١ املُشق١ ٜٚقخو ٜٚقخو حت٢ ٜؾاب  ٓغ٠ٛ 

 )جضد١ٜ( نِ ٜؾخٛ َضتُتعًا. 

 حت٢ َات ّيو ايازٜش  ل ّراعٝ٘... 

 ع٘... ٚؽار حتكٝل ابًِ ممهًٓا عًًُٝا. حت٢ صكطت )تذنزت٘(  ل أؽا 

ناْدددت ٖدددذٙ أٍٚ َدددز٠ خيدددٕٛ فٝٗدددا املٓظُددد١ ايدددت اْقدددِ إيٝٗدددا... ٫ خيدددٕٛ   
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  ايقبط، ٚإمنا ٜضتعٌُ  ع  ا٭صًخ١ املٛفٛع١  ل ٜدٜ٘ يازا )ع ؾٞ(... 

يٓكٌ )خيتًضٗا( ٫   خيتًضٗا، نٌ َا يف ا٭َز ٖٛ إٔ ابًِ نإ أنثدز  

 ٚأعُل ؽدقًا َٔ إٔ ٜعتذر َٓ٘.  نثاف١ َٔ إٔ ٜغزح٘ شلِ،

ّٖش إ   ٓو آخز، نإ ٜت٢ُٓ إٔ يكل ابًدِ يزفٝتد٘، يهدٔ )يًٛاقدع(     

 أحهاَ٘. 

أعطاِٖ تذنز٠ ايزجٌ ايكتٌٝ َٓتخ٬ً ؽفت٘. نإ َٔ أصز٠  رلٚت١ٝ عزٜك١ 

فاصتكبً٘ املٛ)ف  احذلاّ )متاًَا نُا نإ ٜفعدٌ ٖدٛ َدع س ا٥ٓد٘(.. ٚقدع ا٭ٚرام      

صِ اٱجيار ايضٟٓٛ اي٬سّ. ٖدبط إ  ايكبدٛر.. ايضدزادٜش.. ايازفد١     اي٬س١َ، دفع ر

٫ ٜضدتعًُٗا  ددد  املؾّفخ١... فتك ايؾٓدٚم ٚ ًش َٔ املٛ)ف  ًٗا١  ٝبد١ َٚباعدز٠   

 إٔ ٜدٜز ٚجٗ٘ حكًا! دد ا٭نزٜا٤ حكًا 

ٚيف ايؾٓدٚم، خًف ايكٓب١ً، ٚخٌٝ إيٝ٘ إٔ فز ات صاعتٗا املٛقٛت١ تٓدافط  

ر ايبٓو.. ٚجًط ع٢ً ايزؽٝف.. ؽخٝك إْد٘   ٜضدُع ؽدٛت    فز ات قًب٘... ٚغاد

ا٫ْفاددار عايٝددًا  كدددر َددا نددإ ٜضددُع٘ يف ابًددِ، يهٓدد٘ فددخو  دد٬ًٜٛ  دد٬ًٜٛ   

 ٚعًٝ٘ إٔ ٜاضٌ اي١ًًٝ نٝا ٘ ايداخ١ًٝ... 

*** 

  181كابىس 

 

حدا ا٭َز دٚمنا يطٝط... ٚؽار  ط٬ً.. نإ ٜبخ  تًو اي١ًًٝ عدٔ اَدزأ٠   

  ٌ . ٜعدز ٟ جضددٖا يف ايظد٬ّ ٜٚٓادٜٗدا  اصدِ ا ٓد١ )ايكزٜد١( ايدت         ٜغذلٜٗا آخدز ايًٝد

نإ يش، ٜٚدفع مثٓٗا قزعدًا ٚكتًهٗدا، ٜٚت ٝدٌ أْد٘ كتًدو تًدو ايزا٥عد١ يف        

قزٜتدد٘ ايددت نددإ ٜغددتٗٞ، ٚمبددا أْدد٘ )َكاتددٌ فددذلف( فددإٕ صددرلد عًدد٢  زٜكدد١      

يدٛ   ْا ًٕٝٛ "مجٝع ْضا٤ ايعا  َتغا ٗات يف ايظ١ًُ" ٚصٝارل عًد٢ جضددٖا نُدا   

 ناْت نٌ ايٓضا٤ ايًٛاتٞ مت٢ٓ يٛ اَتًو ٚفغٌ، ٚصُٝتًهٗا ٚصٝٓاك... 

 تًو اي١ًًٝ خزج إ  ايًٌٝ يثًا عٔ اَزأ٠... 

محٌ عد٠ )اجلٗاد( يثدًا عدٔ اَدزأ٠... ٚعدد٠ اجلٗداد ٖدذٙ ا٭ٜداّ أصدًخ١... أٚ         

 جزط... 

أصًخ١ َٔ ا٭ْٛان نًٗا: خٓاز، عؾدا، رعداؼ، َضددظ، )عٝدٕٛ عزصد١      



347 

عارب ٚقك(، أٚ جزط: أٟ فدُاد٠ فدٛم جدزط ُٖٚدٞ ٜعًدٔ عٓد٘  ز طد٘          ايطبع َع

  غاؼ أ ٝ  عاصع ع٢ً  ٍٛ ا٭فل... 

تًو اي١ًًٝ، خزج  عد إٔ فُد ّراعد٘ غدرل ا،زٚحد١ ٚصداق٘ ايضد١ًُٝ ٚمحدٌ       

رعاؼ ٜضُٝ٘ أَدرل٠... خٓادز غدرل حداد ٫ٚ َضدُّٛ يًدٛ       دد )ايعد٠(: قٓب١ً أٜٓرلجا 

 ّ حدل ٜطًعٗدٔ عًٝد٘... ٜٚبددٚ يف عٝدْٛٗٔ ا٫ْبٗدار        ي٘ إٔ ٜ٪ند يًٓضا٤ أْ٘ َضدُٛ

 ٚاٱعااب نُا يف عٕٝٛ نًٝٛ اتز٠ حل فُت إيٝٗا أفعاٖا... 

يهٓ٘ اٯٕ جزٜك حكًا ٚ طٌ  ا ٬ً.. ايذٜٔ جزحٛا َع٘ ناْٛا أ طدا٫ً حكدًا،   

أَا ٖٛ فٝعزف أْ٘ َٓددظ  دل ؽدفٛفِٗ ٜزتدشم َدٔ ندٛرتِٗ يهدٔ ّيدو ٖدٛ صدزٙ           

 ٚحدٙ.

٢ٗ َ٪خزًا تكطدٔ حٝ دًا غدرل )آَدٔ(... ٚفاٚيتد٘ ايتؾدفرل ) دد٫ً        املزأ٠ ايت اعت

َٔ عشف ايكٝثار٠( حتت عزفتٗا ناْت ْتٝاتٗا إؽا ١  فٝف١، حٛشلدا ّعدزٙ إ    

إغُا٤، فٓشٜف فإؽا ١ خطدز٠... ٚاملٗدِ أْد٘ اٯٕ  طدٌ، فكدد ْكًد٘  عد  املكداتًل         

يطب١ٝ، ٚايشا٥دزات،  ايفعًٝل يف تًو املٓطك١ إ  املضتغف٢، ٚايضزٜز، ٚايزعا١ٜ ا

 ٚايؾخفٝات ٚا٭فٛا٤ ٚملبات ايف٬ؼ... 

ٚعًدد٢ ّراعدد٘ فددُاد، ٚعًدد٢ صدداق٘ فددُاد، حددٍٛ ايضددزٜز ْضددا٤ مجدد٬ٝت        

 نًٗٔ َٔ خزجيات اجلاَعات، ّيو ايؾباط، قاٍ ي٘ ايطبٝش: عفٝت. 

أٜدد١ نارندد١، إٕ ٜزفددع عددٔ ٜدددٙ ايقددُاد. إٔ ٜضددرل دٕٚ عددزج ٚ ايتددايٞ دٕٚ        

 ٜتخزى دٚمنا عٗكات شلف١!  إٔدد ْظزات إعااب ٚحٓإ 

 قاٍ ي٘ ايطبٝش: تضتطٝع إٔ تاادر املضتغف٢، يهٓ٘ ٫ ٜضتطٝع حكًا 

 ٫ ٜزٜد إٔ ٜفكد ّيو نً٘.. 

أرغُددٛٙ عًدد٢ ايزحٝددٌ رغددِ )عطددف( ر٥ٝضدد١ املُزفددات عًٝدد٘، أرغُددٛٙ عًدد٢   

 ايزحٌٝ َٚٓخٛا صزٜزٙ جلزٜك ٜٓشف حكًا... 

 ٖا ٖٛ يف  ٝت٘ ٚحٝد.. 

تدار َدٔ ايقدُادات.. ٚعغدزات ا٭َتدار َدٔ ايب٬صدتٝو        يكد اعذل٣ ٦َات ا٭َ

اي٬ؽددل... ٫.. يددٔ ٜفكدددد جزحدد٘ حتدد٢ ٚيدددٛ اْدددٌَ.. يددٔ ٜفكدددد إعادداب ايفتٝدددات        

   ٚجاع٘ حت٢ يٛ عفٝت... 

أَاّ املزآ٠ ٚقف ٜقُد جزح٘ املًت٦ِ نااْٝد١ تًؾدل أٖددا ٗا ا٫ؽدطٓاع١ٝ،     

 ايكاد١َ... ٚجيزب َغ١ٝ ا٭عزج نزاقؾ١ تزاجع  زٚف١ رقؾ١ )ايضذل تٝش( 
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 ٚخزج.. إ  ايغارن.. فايبار.. ٚ دأ ٜعزج... 

 عهاسٙ عؾا  زفاٖا َٔ رؽاـ ايزعاعات... 

إْدد٘ ٜعددزج ٚايٓظددزات ت٬حكدد٘... ٜتدد ٚٙ َددٔ أٚجددان ََٖٛٛدد١ يف ّراعدد٘ ٚايٓضددا٤  

ٜت ًَٓدد٘.. ايقددُاد ٖددٛ "َٛفدد١" ابددزب ا٭ًٖٝدد١ يًزجدداٍ، نُددا ناْددت املٛفدد١       

 قٝل َٓذ أعٛاّ... عارب فايٓتٝٓٛ ٚ ٓطاٍ ايبٝتًش اي

 ٖٚهذا.. 

َٜٛددًا  عددد ٜددّٛ ٜقددُد ّراعدد٘ املعافددا٠... ٚجيدددل ايهضددٛر املَٖٛٛدد١ يضدداق٘..      

 ٚكتًو ايٓضا٤ املعابات ) عاٖت٘( ايثٛر١ٜ ايهاّ ١... 

حتدد٢ نددإ ّات فاددز... ؽددخا، ّٚراعدد٘ ت٪ملدد٘ حكددًا.. "حكددًا" أٟ.. "فعدد٬ً" أٟ     

ٚإمندا أ  حكٝكدٞ نايدذٟ قدزأ      "دٚمنا سٜف"...   ٜهٔ ا٭  َهٝاجًا َضزحًٝا

 عٓ٘ يف ايكؾؿ... 

قاٍ ي٘ ايطبٝش: إْٗا ايازغزٜٓا يف ّراعو. إْ٘ ت نرل )ايب٬صدذل(  دٛاٍ أعدٗز    

 ٚاجلٛن إ  ايغُط. أْا َقطز يكطع ٜدى.. 

ٖدذٙ املددز٠، تدد ٚٙ  ؾددم، عددزج  ؾدددم، عدد٣ٛ  ؾددم، ٖٚددذٙ املددز٠ حتاعددت٘    

 ٔ ايذٟ ٜفقٌ ا٭قٓع١...  ايٓضا٤ ٭ٕ ايؾدم ايؾادم ٜزٚن ٖذا ايٓٛن َٓٗ

*** 

 182كابىس 

 

 اصتٝكظت خاتٕٛ ايعزاف١ َذعٛر٠ 

نددإ ٖٓايددو َددٔ ٜٗددش صددزٜزٖا  عٓددف حتدد٢ يتهدداد تضددكط عٓدد٘. تددزاٙ أحددد   

اجلإ ايذٜٔ تٓطل  ازلِٗ ٫ٚ ت٪َٔ ع ؾًٝا  ٛجٛدِٖ؟ أّ أْد٘ سيدشاٍ؟ أّ قذٜفد١    

 يف ايبٓا٤ ا،اٚر؟ 

ٌ إيٝٗدا أْٗدا تٓبعد  َدٔ ايازفد١      زلعت اْفاارات َت٬حك١ ٖا١ً٥ ايدٟٚ، خٝد 

 ايت متارظ فٝٗا صخزٖا... 

رنقدددت إيٝٗدددا، فٛج٦دددت مبغدددٗد ٫ ٜؾددددم... نزتٗدددا ايشجاجٝددد١ ناْدددت 

تقدد٤ٞ ٚتٓطفدد٧ ٚ داخًددٗا اْفاددارات َت٬حكدد١ محددزا٤ سرقددا٤ خقددزا٤ رَادٜدد١...      
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نإ ايدٟٚ ٖا٬ً٥، ٚايهز٠   نًُٗا تزبف فٛم َٓقددتٗا... حاٚيدت اشلدزب،    

 َ قدد١ ناْددت تٓبعدد  َددٔ ايهددز٠، ٚتضددُز ْظزاتٗددا عًٝٗددا        يهددٔ نٗددارب غا

نُآا ٝط خارج َٔ عُل ا٭صا رل...  دد٫ً َدٔ اشلدزب، ٚجددت ْفضدٗا تكدذلب       

 َٔ ايهز٠ ايشجاج١ٝ ٚحتدم... 

عدداٖدت أرا اجلبدداٍ املهًًّدد١  ددا٭رس ٚايددثًج ٚايغددٛا ٧ ايددشرم ٚايذٖبٝدد١       

... ايغددز  ٜهدددل ايكزٜبدد١ َددا تددشاٍ تًتٗددش... يهددٔ ايٓددار متتددد إ  أَهٓدد١ أخددز٣   

ٜٚزتضِ فٛم أؽكان جدٜد٠... ٚايشيدشاٍ جيتداط ايهدز٠   نًُدٗا. اسدادت اقذلا دًا      

َٔ ايهز٠ ٚحتدٜكًا فٝٗا رغِ ايغزر ايذٟ  دأ ٜتطاٜز َٓٗا حارقًا أ زاف ٚجٗٗا 

ٚععزٖا.. )ًدت حتددم فاٚيد١ حتدٜدد املهدإ ايدذٟ  ددأ ايشيدشاٍ اْتكايد٘ إيٝد٘...           

 ْتكٌ  ايقبط.. ٚايغز ، إ  أٟ  ًد عكٝل ا

عدداٖدت ّيددو  ٛفددٛط، ٚقبددٌ إٔ تفددتك فُٗددا يتؾددز  ْا كدد١ اصددِ املهددإ،   

اسداد ايشيدشاٍ ٚايغدزر املتطدداٜز ٚاْدديعت ايٓدار  ٗددا ٚتددحزجت ايهدز٠ ايشجاجٝدد١       

 َثك١ً مبا فٝٗا َٔ غًٝإ َزٚن نِ اْفازت دفع١ ٚاحد٠.... 

اْفادز   يف ايؾباط، ٚجدٚا خاتٕٛ ايبؾار٠ َكتدٍٛ داخدٌ غزفد١ ايضدخز ٚقدد     

يف ايازف١ ع٤ٞ َا أحزقٗا ٚحطِ نزتٗا.. قاٍ ايغبإ إٕ ع ؾًا َا قد تزى شلا 

قٓبًددد١ َٛقٛتددد١ يف ايازفددد١ يضدددبش جمٗدددٍٛ... أنددددت ايعادددا٥ش إٔ أحدددد اجلدددإ        

)ا٭صٝاد( غقش عًٝٗا ٚأحزقٗا ٭ْٗا نغفت َٔ ا٭صزار أنثز مما زلخٛا  ٘ 

 شلا... 

  ايازفد١ َدٔ اخلدارج فكدد     ع٤ٞ ٚاحدد َ٪ندد... ٖٚدٛ إٔ قذٜفد١   تددخٌ إ     

 ناْت اجلدرإ ٚايٓٛافذ َا تشاٍ َٛؽد٠!...

  

***  
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  183كابىس 

 

 آٙ نٛا ٝط.. نٛا ٝط... 

 آٙ َا أ ٍٛ ايًٌٝ، حل تهٕٛ املضاف١  ل املٛت ٚابٝا٠ ي١ًٝ اْتظار... 

آٙ َدددا أ طددد  اْدددش٫م رَدددٌ ايعتُددد١ ا٭صدددٛد حدددل تتخدددٍٛ ندددٌ ّر٠ رَدددٌ إ      

 نا ٛظ. 

نٝدددف ؽددددقت أْدددو تضدددتطٝعل ا٫ختٝددداٍ  فضدددتإ ايعدددزظ يف  آٙ  دددرلٚت،

خمُٝددات ايبدد٪ظ ايددت ناْددت حتددٝط  ددو، ٚيف خٝدداّ أعُاَددو ٚأخٛايددو ايددذٜٔ    

 كشقِٗ ايتغزد ٚايفكز... 

نٝف ؽدقت أْو تضتطٝعل ايتشٜٔ أَداّ َدزآ٠ ايبخدز املتٛصدط، نُدا يدٛ       

حملٝطد١  دو   أْو ٚيدت َٔ ؽٳدٳف١ قذفت  ٗا ا٭َٛاج، َتاا١ًٖ أصزتو ايهبرل٠ ا

 اياافب١ يهزاَتٗا ٚنزاَتو؟ 

آٙ  رلٚت، أٜتٗا اياا١ْٝ اجل١ًُٝ، نٝدف ؽددقت أْدو تضدتطٝعل إٔ تتدا عٞ      

دٚرى يف ايهبارٜدد٘،  ُٝٓددا أفددزاد أصددزتو   نًُددِٗ ٜتددا عٕٛ دٚرٖددِ احملتددّٛ يف 

ابددزب ٚايؾددزان ايغددزٜف ٭جددٌ  كددا٤ عددزٜف؟ ٖٚددا أْددت ايٝددّٛ تددشفل إ  عددزظ  

ايبغدددز... ٚايهتدددش... ٚايبٝدددٛت... ٚايهتدددش... ٚايغدددٛارن..    ايٓدددار يف أتدددٕٛ قٛاَددد٘  

 ٚايهتش.. ٚا٭َٛاج... ٚايهتش... ٚايطٝٛر.. ٚايهتش ٚايهتش ٚايهتش... 

 آٙ َهتبت! 

٫ أصددتطٝع إٔ أؽدددم أْددين يددٛ تضددًكت اٯٕ درجددات ايضددًِ إ   ددٝت، ملددا         

ايدت   ٚجدت  ا ًا ملهتبت، ٚيٛ َددت ٜدٟ إ  أحد ايزفٛف ٭تٓاٍٚ أحد ندتل 

 أعزف َٛفعٗا جٝدًا، ملا خزجت ٜدٟ  ارل اشلباب ٚاملا٤ ا٭صٛد... 

 غُزتين َٔ جدد غؾ١ عُٝك١. 

يكددد حدددا َددا أخغدداٙ، يكددد احذلقددت نددتل. عددعزت  ايدددَٛن تٓخدددر عًدد٢   

ٚجٗٞ ٚفهزت. ٫ رٜش يف إٔ دَٛعٞ اٯٕ صٛدا٤، نًٕٛ املدا٤ ايدذٟ ٜكطدز اٯٕ    

 ق٬ًًٝ...  هٝت نثرلًا... فٛم  كاٜا ا٭ٚرام احملذلق١...  هٝت 

 ٫ أدرٟ... 
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يهٓين أحضضدت  دذيو احملدزى اياداَ  يف داخًدٞ ٜعُدٌ،  عدد إٔ ٜتٛقدف         

نددٌ عدد٤ٞ عددٔ ايعُددٌ... أحضضددت  ددذيو ايؾددٛت ايغددفاف ايفددزط يف أعُدداقٞ         

ٜٓطًددل، نُددا قددد تٓطًددل ؽددفار٠ غٛاؽدد١ يف "ايضدداع١ اخلاَضدد١ ٚايعغددزٕٚ"...        

؟ نددٌ ندد٬ا دقددا٥ل ٜؾدددر نتدداب  ٚنددإ ٜكددٍٛ: أٜتٗددا ابُكددا٤، ملدداّا تددبهل 

  .جدٜد يف ايعا ، َاّا تٓد ل؟ ..

ٚتذنزت إٔ ّيو ؽخٝك. ٚإٔ اَت٬ى َهتبد١، ٜعدين اَدت٬ى  زقدع يددد      

اْط٬ق١ ايعٕٝٛ عٓد ا٭فل... ٖا أْا َٔ جدٜد ٫ أَتًو نتا دًا ٚاحددًا َدٔ ندتل     

ٞ  إٔ أقزأ أيف نتاب جدٜد...   ا٭يف... ّيو ٜعين إٔ عً

ٜزدد، تذنزٟ أْ٘ نٌ ند٬ا دقدا٥ل ٜؾددر نتداب جدٜدد يف       عاد ايؾٛت

ايعددا ... ٚٚجدددتين أُٖددط: ٖددذا ؽددخٝك. ٚيهٓٗددا َهتددبت. ٚؽددخٝك إٔ عدددد    

صهإ ايعا  ن٬ن١  ٬ٜل، ٚإٔ ٜٛصف ٖٛ ٚاحد َٔ ن٬ن١  ًٕٝٛ إْضإ، يهٓد٘  

 أٜقًا نإ حبٝل... 

ت ٚتدددذنزت ٜٛصدددف... ندددٌ ّيدددو ايضدددخز املتددددفل َدددٔ يكا٥ٓدددا يف اياا دددا      

ٚايغٛا ٧.. تًو ايغزْك١ َٔ ابدط  ايضد٬ّ ٚا٭َدإ تًفٓدا حدل ٜقدِ ندٌ َٓدا         

ؽاحب٘ إ  ؽدرٙ، ٚحل خيًع نٌ َٓا قٛقعت٘ يًكدا٤ رفٝكد٘ عارٜدًا َدٔ أصدًخت٘      

 ٚخماٚف٘ ٚعهٛن٘ اي١َٝٛٝ ايعاد١ٜ ٚاملت س١َ... 

ٖددا قددد احددذلم ندٌد َددا أحببددت... ٜٛصددف... ٚنددتل... ٚفدداٚيت يًتعددشٟ  عدددد        

يؾادر٠ نٌ دقٝك١ يف ايعا ، ٖٞ نُخاٚي١ تعشٜد١ نهًد٢ فكددت ٚحٝددٖا     ايهتش ا

 أيف  فٌ يف ايعا !...   82 ايكٍٛ شلا: ٫ حتشْٞ ملٛت  فًو، فهٌ ّٜٛ ٜٛيد 

ع٤ٞ ٚاحد ٜعدشٜين: ٖدٛ إٔ تهدٕٛ ايٓدار ايدت أحزقدت  دٝت َدٔ  عد  ايٓدار           

 ايت صتطٗز ٖذا ايٛ ٔ َٔ أٚجاع٘.. 

 

***  
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  184كابىس 

   َزٜز ٜطرل  ٞ، ٜٚكذفين عٔ نٛنش ابشٕ ا٫عتٝادٟ... ععزت   

ععزت   ْين أخطٛ فٛم نٛنش سجاجٞ،  ارد، ٤ًَٞٚ  داملشايل، يهدٓين   

أتكٔ املغٞ فٛق٘... ٖٓدا اجلاّ ٝد١ أقدٌ. ٫ أحدد صدٛاٟ عًد٢ ايهٛندش، يهدٓين         

أععز يز١ٜ َذ١ًٖ... يكد فكدت نٌ ع٤ٞ.. ٖٚا أْا  ايتايٞ عدت ٭َتًو حزٜت 

 .. نًٗا.

نًُددا اَتًدددو اٱْضددإ عددد٦ًٝا نكددٌ ٚسْددد٘... ٖددا أْدددا عددفاف١ ندَعددد١، حدددز٠      

نضددخا ١، احددذلم  ددٝت ٚاْٗددارت ْٛافددذٙ، فعدداد ا٭فددل يٝؾددرل ْافددذتٞ... ٚعدداد      

جضدٟ يٝؾرل َكز إقاَت ٚععزٟ ٚصادتٞ، ٚدرٚب ايًٌٝ اي٬َتٓا١ٖٝ  زقاتٞ... 

 عادت ا٫حتُا٫ت نًٗا يتٓبت فٛم عغش دَاغٞ... 

كدٙ، ٜعٝد إيٝٓا يف ايٛقت ْفض٘ جش٤ًا َٔ ّاتٓا نٓا ْضتًٗه٘ نٌ ع٤ٞ ْف

 يف فاٚي١ ابفا) ع٢ً ا٭عٝا٤.... 

ٖٚا أْا   أعد أَتًو ع٦ًٝا، ٚ  ٜعد ٖٓايو جش٤ َٔ ّاتٞ َغاٍٛ مبخاٚيد١  

 اٱَضاى  ٝٛصف أٚ دفع ابزٜل عٔ رفٛف نتل.. 

 ٖا أْا نُا أحبٗا... 

 ٗا َٔ جدٜد.. حز٠ حز٠ تضتطٝع إٔ تعاٚد اختٝارات

).. َٚز٠ ّٖبت ٜٚٛصف يثًا عٔ  ٝت ْكطٓ٘ ْٚتشٚج، ندإ عدز ٓا ايٛحٝدد    

ٖددٛ إٔ ٜهددٕٛ عًدد٢ عددا ٧ ايبخددز، ٚجدددْا  ٝتددًا خز ددًا عتٝكددًا يتدداج إ  تددزَِٝ.    

 أحببٓا َٛقع٘ املغزف ع٢ً ايبخز َٔ فٛم ؽ ز٠... 

ٚفادد ٠ تعًكددت ْظزاتددٞ  بكاٜددا جدددار... ناْددت  كٝدد١ جدددرإ ايازفدد١ نًددٗا       

تداعٝدد١ ٚايضددكف عًدد٢ ا٭را، ٚٚحدددٖا  كاٜددا اجلدددار َٓتؾددب١ حتاددش جددش٤ًا     َ

نددبرلًا َددٔ ايبخددز ٚا٭فددل، ٚتتٛصددطٗا ْافددذ٠... ٚ دددت ايٓافددذ٠ نُددا يددٛ ناْددت    

 إ ارًا َز عًا، َٓؾٛ ًا يف ٚج٘ ا٭فل نٞ ْتطًع إيٝ٘ عدل َز عٗا فكط... 

عددا  َددٔ عددعزت  دداشلًع... صدد عٝػ يف ٖددذا ايبٝددت ْٗا٥ٝددًا؟ أٟ صدد  ٌ عًدد٢ اي

خ٬ٍ ْٛافذ ايبٝت ع٦ت أّ أ ٝت... ٖدا أْدا أفكدد جدش٤ًا َدٔ ا٭فدل َٚدٔ ّاتدٞ َٚدٔ          

 حزٜت... ٖٚٛ أٜقًا... 
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 ...٫ 

يددٔ أحددش ٖددذا، ٚيددٔ يبدد٘ ٖددٛ، رمبددا نددإ َددٔ ا٭فقددٌ أ٫ ْكقددٞ ْؾددف   

  عُزْا يف  ٓا٤ جدرإ ْٚٛافذ نٞ ٫ ْكقٞ ْؾف٘ اٯخز يف ٖدَٗا....

ِ: ئ أتشٚج َٓ٘، ٚئ أدع٘ ٜتدشٚج َدين ندٞ    ٚقزرت بظتٗا مبا ٜغب٘ ايكض

٫ ْفذلم ٚخيضز نٌ َٓا اٯخز... صرلاْٞ دًَٚا مبثا ١ املكؾ١ً ايت أجٗدشت عًد٢   

 حزٜت٘... ٚص راٙ نذيو... 

 ص يين: ملاّا أْت ؽاَت١؟ 

 ٫ ع٤ٞ. دد 

 ٌٖ أحببت ايبٝت؟ دد 

 أحببت ايازف١ املط١ً ع٢ً ايبخز... دد 

 ٗد١َ، ايازف١ اي١ُٖٝٛ؟ تعٓل ايازف١ املدد فخو: 

ٚؽدُت. ٚ  أقددٌ يدد٘ أعدين غزفدد١ عزصددٓا ايدت يددٔ تهددٕٛ أ ددًا... ٚأْددا ٚأْددت     

جيش إٔ ْظٌ َٓفؾًل نٞ خيتار نٌ َٓا ؽاحب٘ يف نٌ بظد١ يكدا٤... ندٞ    

 ْظٌ اختٝارًا، ٫ إيشاًَا، ن٬ْا عاجش عٔ ا٫يتشاّ... أٚ أحدْا! 

*** 

 185كابىس 

 

  ٛ رِٖ جددٛيتِٗ ايًًٝٝدد١ عًدد٢ اجلددرلإ اجلدددد...   تددا ع املددٛت٢ اخلددارجٕٛ َددٔ قبدد

 قزعٛا  اب قدل آخز حدٜ ... 

أ ًت اَزأ٠ ؽب١ٝ، تزتدٟ نٝاب عدزظ... صدٛدا٤... ايثدٛب أصدٛد... )ايطزحد١(      

 ع٢ً رأصٗا صٛدا٤، َطزس٠  ا٭سٖار ٚايٰي٧ ايضٛد... 

عٝٓاٖددا حشٜٓتددإ ٚعاصددعتإ... ٚٚجٗٗددا   ٜددشرم  عددد متاَددًا، ٚيف َٓتؾددف     

 كش َٔ ايدَا٤ املتاُد٠... جبٝٓٗا ن

قداٍ شلدا )املضددتٓطل( املكدا زٟ: أٜتٗددا ايعدزٚظ.. ْزحدش  ددو يف َدٜٓد١ ايضدد٬ّ       

٦ْٓٗٚدو  ضد١َ٬ ايٛؽدٍٛ َدٔ َدٜٓد١ اجلٓدٕٛ عددل درب ايعدذاب.. ٚاٯٕ، أرٟٚ يٓددا         

 حهاٜتو. 
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  بدددش، ٚ  تٗدددزب، )ًدددت جاَدددد٠ ندددٛسٜز أَددداّ ايهددداَرلا، دٖغدددٛا... 

إ  فتك ؽدٚرٖٔ فٛر فتك تٛا ٝتٗٔ ٚقبٛرٖٔ... ٖٚدذٙ   فايٓضا٤ غايبًا ٜبدٜٔ ع١ٝٗ

 تبدٚ َتخفظ١. 

قزر املضتٓطل اعتُاد ا٭صًٛب اٯخز يف خما بتٗا ا٭صًٛب ايذٟ يدا  ٘ 

 املثكفل ٚا،اْل ٚاملعكدٜٔ. 

قدداٍ شلددا: ج٦ٓددا يٓزحددش  ددو فكددط، إّا احتاددت إ  أٟ عدد٤ٞ صددتادٜٓا يف        

ٕ. صددٓذلنو ٚحدددى تدد يفل  ٝتددو    ايطددزف اٯخددز َددٔ املكدددل٠. يددٔ ْشعاددو اٯ     

 اجلدٜد، ٚداعًا... 

 ُٖضت: اْتظز... ص َغٞ َعهِ... 

صددارت أَدداَِٗ ٚايددزٜك ايغددتا١ٝ٥ تددٓفا نددٛب عزصددٗا ا٭صددٛد، ٚ  تتُايددو        

 مجا١ُ عاٛس ْفضٗا فُٗضت: َا أمجًٗا... 

 ٚزلعت٘، فضاِٖ اٱ زا٤ يف فو عكد٠ يضاْٗا... قايت: ازلعٛا حهاٜت... 

ٛب عزصددٗا... قطعدد١  عددد ا٭خددز٣ ٚ زعدداق١ نُددا يددٛ ناْددت  ٚ دددأت يًددع ندد

 راقؾ١ يف ٢ًَٗ يًتعز١ٜ  غارن فٝٓكٝا ايبرلٚتٞ... 

 ٚفٛج٦ٛا   ْٗا تزتدٟ حتت نٛب ايعزظ قُٝؾًا َٔ املعدٕ... 

 قًت: َٔ َٓهِ ٜضتطٝع َضاعدتٞ ع٢ً خًع٘... 

تكدددّ َٓٗددا ٖٝهددٌ عظُددٞ، حدداٍٚ قًدد٬ًٝ ٚفغددٌ... نددإ ايكُددٝؿ املعدددْٞ   

 جضدٖا حت٢ أع٢ً ايزنبتل، ٚ دا نُا يٛ نإ ًَتؾكًا جبًدٖا...  ٜاطٞ

ٖٚٓددا تكدددّ ٖٝهددٌ عظُددٞ آخددز ملؾددارن قتددٌ يف حًبدد١ امل٬نُدد١، ٚحدداٍٚ     

 اْتشاع٘ عٔ جضدٖا، ٚفغٌ أٜقًا... 

ردت  دلٚد: ٫ أصتطٝع خًع٘ ٭ْ٘   ٜعد قُٝؾًا، ؽار جًدٟ، ؽار عقدًٛا  

 َٔ أعقا٤ جضدٟ!... 

ز٠ نزٜدد١. ندإ ٚايدددٟ تدداجزًا َداٖزًا ّا حدددظ خدداـ   نٓدت فتددا٠ َديًد١ ٭صدد  

 ا٭صٛام ايتاار١ٜ. ٚقد ٚجد يف ابدزب فزؽد١ يتادار٠ َدٔ ْدٛن خداـ ٖٚدٞ  ٝدع         

ايكُؾإ ايٛاقٝد١ َدٔ ايزؽداـ  اٱفداف١ إ  اصدترلاد َشٜدد َدٔ ايضد٬ط ٚ ٝعد٘.          

 ٖٚهذا ناْت بار٠ ايض٬ط تزٚج يتاار٠ ايكُؾإ ايٛاق١ٝ َٓ٘. 

داد ندزا٤ َدع اسدٜداد عددد ايٓداظ ايدذٜٔ كٛتدٕٛ. يهٓد٘         ٚاسدٖزت أعُايد٘ ٚاس 

ٞ  ٚأخٛتٞ َٔ رؽاـ ايطزفل  عد إٔ أعًٔ أْٓا أصز٠ فاٜد٠، َٚدٓعين   خاف عً
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ٚأخددٛتٞ َددٔ َتا عدد١ ا٭حددداا أٚ ايدداّ َٛقددف أٚ ا٫ْقددُاّ إ  أٜدد١ ف٦دد١، ٚأؽددز   

ع٢ً إٔ أ٫ٚدٙ )فاٜدٕٚ(... ٖٚهذا أرغُين ٚإخٛتٞ عًد٢ ارتددا٤ ٖدذا ايكُدٝؿ     

اصتُزار فارتدٜت٘. َٚٓع عدين ا٭خبدار فغدعزت  د ْين أرتددٟ قُٝؾدًا آخدز حتدت          

جًددددٟ نٗدددذا ايكُدددٝؿ... َٚدددزت ا٭ٜددداّ، ٚأْدددا أعتكدددد أْدددين )فدددٛم( ايطدددزفل     

املتٓاسعل، ٚإٔ ابزب ٫ دد إٔ تتٛقدف يٝعدٛد ندٌ عد٤ٞ نُدا ندإ... ٚ عددٖا         

 أخًع ايكُٝؿ ابدٜدٟ املقاد يًزؽاـ، ٚأعٛد نُا نٓت... 

عزصددٞ، انتغددف عزٜضددٞ أْددين عدداجش٠ عددٔ خًددع قُٝؾددٞ ندد ْين      ٚيًٝدد١

حزّٕٚ َعدْٞ... عبثدًا حاٚيدت خًعد٘ ٭ٕ ايكُدٝؿ ؽدار أْدا... فداتُٗين  د ْين َدٔ          

 صاحزات ايغٝطإ.. ٚأردت إٔ أفضز ي٘ حهاٜت. 

ٚانتغفت أْين فكدت ايكدر٠ أٜقًا ع٢ً خًع حت٢ قُٝؾٞ ايدداخًٞ أٟ    

رمبددا ٭ْدد٘   ٜهددٔ يدددٟ َددا أقٛيدد٘ عًدد٢   ٜهددٔ يدددٟ َددا أرغددش يف قٛيدد٘ ٭حددد،   

 اٱ ٬م!... 

ٚرغِ ايكُٝؿ املقاد يًزؽاـ قتًين  زؽاؽ١ ٚاحدد٠... يف جبدٝين.. دٚمندا    

أٟ ّْش... قاٍ شلا املضتٓطل: جزكتدو ٖدٞ اي٬اْتُدا٤.. ٚايتدِٖٛ   ْدو  اي٬اْتُدا٤       

 تعفل ْفضو َٔ َض٪ٚي١ املغارن١ فُٝا ٜدٚر... 

 ي٬اْتُا٤".. َٚا َع٢ٓ "ا٫ْتُا٤"... ص يتو َكا ع١: َا َع٢ٓ "ا

رد عًٝٗددا: صددٝدٟ، فددات ا٭ٚإ، ٚحددل ٫ ٜبكدد٢ َٓددو غددرل ٖٝهددٌ عظُددٞ، 

ٚتضكط صدذلتو فدد ايزؽداـ، ٚعدٔ داخًدو أٜقدًا، ح٦ٓٝدذ قدد بدد ابكٝكد١           

 َٓفذًا إ  ْفضو... 

َٚقددٛا عٓٗددا يكددزن قدددل صددانٔ جدٜددد.. ٚزلددان حهاٜتدد٘...  ُٝٓددا ناْددت      

 قاد١َ َٔ  رلٚت... أؽدا٤ املدافع تدٟٚ 

 

***  
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  186كابىس 

 

آٙ َا أ ٍٛ ايًٌٝ، حل تؾدرل املضداف١  دل املدٛت ٚابٝدا٠ يًٝد١ اْتظدار. آٙ َدا         

 ا ط  اْش٫م رٌَ ايعت١ُ ا٭صٛد، حل تتخٍٛ نٌ ّر٠ رٌَ إ  نا ٛظ. 

املطز َا ٜدشاٍ ُٜٓٗدز.. يٝدت ايادد ٜهدٕٛ عاؽدفًا ٚممطدزًا َدا خيفدف فدزـ           

يٝت املؾّفخ١ ب٤ٞ... يٝت آَاٍ قايدت غددًا  ٛفدٛط.. يٝدتين      ايكٓاؽل يف ؽٝدٟ.

أْاّ ق٬ًًٝ ٚأنفُّ عٔ ح ِّ رصٌ ايشَٔ ا٭صٛد ع٢ً ا٫ْدش٫م.. يٝدتين أرحدٌ قًد٬ًٝ     

إ  َد١ٜٓ ايّٓٛ ٚايٓضٝإ  دد٫ً َدٔ ققدا٤ ايًٝدٌ يف فاٚيد١ دفدع ايهدز٠ ا٭رفد١ٝ         

 نٞ تدٚر أصزن  كًٌٝ... 

نٝف اغتضًت حتت٘. َا ٜشاٍ اشلباب ٜاطٞ  املطز َا ٜشاٍ ُٜٓٗز... تذنزت

ٜدددٟ رغددِ غضددًٞ املتٛاؽددٌ يدد٘... تددزٚعين آنددار اشلبدداب نُددا يددٛ ناْددت دَددا٤           

 ا٭عٝا٤... 

أقزر إٔ أْٗ  ياضٌ ٜدٟ... املا٤ َا ٜشاٍ َكطٛعًا، ابٓفٝات   تعد تؾدر 

ؽٛتًا نايغٗٝل حل أفتخٗا، ن ْٗا َاتت ٚاْت٢ٗ ا٭َز، ٖٚا ٖٞ ممد د٠ عًد٢  

 اجلدرإ ناجلث ...  ٍٛ 

ٞ  إٔ      إّا   أخددزج غدددًا َددٔ ٖددذا اجلخددِٝ، صدد عطػ أٜقددًا، صددٝهٕٛ عًدد

أمجع َا٤ املطز يف أٚإ ٚأعز ٘.. ئ أمتهٔ َٔ غًٝ٘، فكد اْت٢ٗ اياداس أٜقدًا...   

ٞ  إحقددار أٜدد١ أخغدداب َددٔ ابدٜكدد١ ٱحزاقٗددا ٚغًددٞ املددا٤... يهددٔ     صددٝهٕٛ عًدد

١ ٜعزفددين يزؽدداـ ايكٓاؽددل،  ا٭خغدداب نًددٗا َبتًدد١، ٚاخلددزٚج إ  ابدٜكدد  

ٞ  إٔ أفعددٌ ّيددو    ٞ  إدخدداٍ ا٭خغدداب يدد٬ًٝ، ٚتزنٗددا رٜثُددا بددف... ٚعًدد إّٕ، عًدد

 اٯٕ... فكد ٫ متطز غدًا.. ٚقد ٫ حتقز املؾفخ١. 

ْٚف ددت ايددزٜك، ف  فدد ت ايغددُع١ يف ٜدددٟ... ٚ  أخددزج جلُددع َددا٤ املطددز         

يدٔ حتقدز    ٚإحقار أخغداب يتافٝفٗدا، ند ْين أرفد  إٔ أؽددم إٔ املؾدفخ١      

 عٓد ايؾباط ٱْكاّٟ... 

يف ايظ٬ّ، عز ت ق٬ًًٝ َٔ املا٤، ٚرغِ ايعتُد١ عدعزت  دايهًط اي٬َز٥دٞ     

ًٜتؾل  ًضاْٞ..   أعاٚد إععاٍ سلعت، نٓت قد أيفت ايتخزى يف ٖذا ايبٝت 
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ٚصط ايظًُد١ ايداَضد١ نُدا ٜدتكٔ ّيدو ايعُٝدإ مبدزٚر ايدشَٔ، ٫ٚ ٜؾدطدَٕٛ          

   ناا ايبٝت... 

 رنين املكا ٌ يًٓافذ٠... أؽٌ إ  

أيؾل )ٗزٟ إ  ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ.. أصٓد ٜددٟ إ  املضددظ ٚأحتض ضد٘ يف    

ايظدد٬ّ ندداَزأ٠ تهغددف جضددد عزٜضددٗا يًُددز٠ ا٭ٚ . فٝدد٘ عدددد نددبرل َددٔ         

ايٓتدد٤ٛات ٚايؾددُاَات   أنددٔ أبظٗددا يف أفدد٬ّ املادداَزات ٚايؾددٛر، ٚؽددخٝك 

يبغددع ٚأْددين أندداد أراٙ عًدد٢ فدد٤ٛ    أْددين   أعددد أراٙ جمددزد  كعدد١ َددٔ ايضددٛاد ا   

جدٜددد، يهددٓين أعاددش عددٔ َكاَٚدد١ رعددد٠ تتُغدد٢ يف أٚؽددايٞ ٚأْددا أحتض ضدد٘..     

ن ٕ ع٬قت  ٘ ْٛن َٔ ايشٚاج اٱرغاَٞ َٔ أجٌ يكُد١ ايطعداّ، إْدين أحتاجد٘،     

 يهٓين َا سيت أَكت٘!... 

*** 

  187كابىس 

 

 يضت ْا١ُ٥، يضت ؽاح١ٝ، إْين أْتظز. 

أ ٜٓثددز رَددادٙ فددٛم صددٛاد ايًٝددٌ، أّ تزاْددٞ ٚاُٖدد١،    أٖددذا ٖددٛ ايفاددز قددد  ددد  

 أصتعاٌ قدَٚ٘، ٚأراٙ نز١ٜ٩ ايعطغ٢ يًضزاب؟..  

  ٌ... إْ٘ ايفاز... 

 ايفاز، ٚا١ُٖ، ايفاز، ٚا١ُٖ... 

 ٫... إْين ٚا١ُٖ. 

أٜددًا نددإ ا٭َددز، فدد٬  ددد إٔ ايفاددز أٚعددو عًدد٢ ايٛؽددٍٛ... فاٱرٖددام ايددذٟ 

٘ صداٖزًا..  دٌ إْدين أحدط  ايٓعداظ ايدذٟ       أحض٘ ٖٛ إرٖام َٔ قق٢ ايًٌٝ   نًُ

 ٜداِٖ ا٭رقل عٓد ايفاز... 

أجددٌ... أحددط  ايٓعدداظ. أ ددذٍ جمٗددٛدًا خارقددًا نددٞ ٫ ٜضددكط جفٓدداٟ فددٛم      

عٝين. جفٓاٟ أحضُٗا نكًٝل ٚمحًُٗا ٜتطًش جمٗٛدًا عظُٝدًا خارقدًا... جيدش أ٫    

فزؽت ايٛحٝد٠ أْاّ، فكد ت تٞ املؾفخ١  ُٝٓا أْا أغط يف ايّٓٛ، ٚأفٝع  ذيو 

يًٓاا٠... جيش أ٫ أْاّ... ٚجيش إٔ أجنٛ.. ٚتذنزت ايكت١ً ايذٜٔ تفٛر  ٗدِ عدٛارن   
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املدددٛت، ٚايدددذٜٔ فدددٝعٛا ايفدددزم اباصدددِ  دددل املٓافدددٌ ٚايضدددارم، ٚ دددل املكاتدددٌ   

ٚايكاتدددٌ، ٚ دددل ؽددداحش ايكقددد١ٝ ٚايًدددؿ، ٚٚجددددت ٜددددٟ تغددددد قبقدددتٗا عًددد٢ 

ذٙ ايبغدداع١ املضددُا٠ صدد٬حًا  املضدددظ.. ٚصددط ٖددذٙ اياا دد١ َددٔ ايزعددش، تؾددرل ٖدد  

ٚص١ًٝ ايبكا٤ ايٛحٝد٠... ٚيهٔ، تزاْٞ أق٣ٛ ع٢ً ايكتٌ، أْا ايت يدشُّ يف ْفضدٗا   

 قتٌ  ا٥ز!... 

*** 

  188كابىس 

 

 يعًٞ صكطت يف فا ايّٓٛ.. يعًٞ غفٛت يثا١ْٝ، ٚيعًٞ غفٛت يعاّ.. 

يهين اصتٝكظت فا ٠ ع٢ً حزن١ َزٜب١ خًف ايٓافذ٠، ند ٕ ٖٓايدو َدٔ    

 ٍ إٔ ٜفتخٗا.. ٚغُزْٞ خٛف َضعٛر نتٝار نٗز ا٥ٞ جبار... ياٚ

ٚقبٌ إٔ أعٞ متاًَا َا أفعً٘، فٛج٦ت   ْين أرفع املضدظ يف ايظ٬ّ ٚأ ًدل  

 ايٓار  اباٙ ايٓافذ٠!... 

 ٚزلعت عٗك١ احتقار خافت١، ٚؽٛت صكٛس ع٤ٞ ع٢ً ا٭را... 

عًد٢   نإ ايؾٛتإ ع٢ً درج١ عظ١ُٝ َٔ ايٛفدٛط، أٚ إٔ حٛاصدٞ ناْدت   

 درج١ غرل عاد١ٜ َٔ اٱرٖام.. ٚؽز  أَل يف ايٛقت ّات٘ تكزٜبًا... 

أععًت ايغُع١... أَل ٜزبف: َاّا حدا؟ زلعت ؽدٛتٞ  داردًا: يكدد قتًدت     

 ع ؾًا َا نإ ياٍٚ ايتضًٌ َٔ ايٓافذ٠... 

 ؽز : ٜا إشلٞ... رمبا ناْٛا أنثز َٔ ٚاحد... 

ٛا  ايضدزق١،  دٌ صدًٝا ٕٚ إ     ٚفهزت  ًٗع: إْ٘ ع٢ً حل، ٚاٯٕ ئ ٜهتف

ايكتٌ اْتكاًَا يغزٜهِٗ.. ٚععزت   ٕ ايضد٬ط ٫ كهدٔ إٔ يدٌ املغده١ً..  دٌ      

إْ٘ ٜعكدٖا، ٚأْ٘ ٫  ٴدح َدٔ ايبخد  عدٔ ٚصدا٥ٌ أخدز٣ يًبكدا٤، يهدٓين أٜقدًا           

 أنٔ قادر٠ ع٢ً ايتفهرل  ٬ًٜٛ  ٗذٙ ايكق١ٝ... 

 ٚ ٖددٞ أْددين قددادر٠ عًدد٢ ناْددت ٖٓايددو حكٝكدد١ َزٚعدد١ ارتضددُت أَدداّ عددٝين: 

 ايكتٌ. 
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حضًٓا يٝط ع٢ً ايكتٌ متاًَا، ف ْا بظ١ أ ًكت ايٓار نٓت أ ًدل ايٓدار ٫ٚ   

أقتٌ، نٓدت أدافدع ٫ٚ أٖداجِ، نٓدت أحدافظ عًد٢ حٝداتٞ، ٫ٚ أصدع٢ يضدزق١          

 حٝا٠ أخز٣... 

 ٚيهٔ ايٓتٝا١ ٚاحد٠.. ٖٚٞ أْين أ ًكت ايٓار!... 

َددادٟ ٜاُددز ايعددا   قددٝا٤  رنقددت ٚأَددل  ددٛ ايٓافددذ٠، نددإ ايفاددز ايز 

 ن٦ٝش ٚحتت ايٓافذ٠ ٚجدت جث١ قتًٝٞ: نًش!... 

ٚفددددخو أَددددل  عؾددددب١ٝ ٖضددددترل١ٜ، ٚٚجدددددتين أردد: ٚيهددددٓين أ ًكددددت       

 ايزؽاـ! 

 ...! ٞ  أٟ إٔ ايٓتٝا١ ٚاحد٠...  ايٓضب١ إي

 ٚ بعًا   ٜفِٗ َا أعٓٝ٘... 

***  

 

  189كابىس 

 

شاٍ.. را٥خد١ ايبدارٚد َدا تدشاٍ     )ٌ ؽد٣ ايطًكد١ ٜدزٕ  د٬ًٜٛ يف أّْدٞ... َٚدا ٜد      

متددٮ أْفددٞ.. رمبددا ناْددت ايضدداع١ تكددارب ايضادصدد١ أٚ تشٜددد قًدد٬ًٝ.. ٚأْددا أرٖددف     

 ايضُع يؾٛت املؾّفخ١... 

ايكؾف عب٘ ٖاد٨ َٓذ صاعات، أَدا إ د٬م رؽداـ ايزعاعدات فًدِ أعدد       

أ ددايٞ  دد٘ نددثرلًا... نددِ إْدد٘ يددٔ ٜعٝددل املؾددّفخ١ عددٔ ايٛؽددٍٛ... ٚحدددٖا ايكٓا ددٌ  ددٌ  

رٜا غزاد ٚناتٝٛعا ٖٞ ايت قد تعٛم فزارٟ... َٚٓذ حٛايٞ َٓتؾدف ايًٝدٌ   ؽٛا

ٚايكؾف ٖاد٨.... ٜا إشلدٞ! دن احملدار ل ٜازقدٛا يف ايٓدّٛ قًد٬ًٝ رٜثُدا أتضدًٌ َدٔ         

صدداح١ حددز ِٗ، أْددا ايددت ٫ متًددو غددرل َضدددظ دْٚهٝغددٛتٞ ٖشيددٞ يف  ٛفددإ     

 ايٓار... دعِٗ ٜضذليٛا ٜٚزيٛا!... 

 ٞ، حت٢  دأ قؾف املدفع١ٝ ايثكٌٝ!... ٚ  أند أمت دعا٥

 

***  
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  192كابىس 

 

َع اْفاار نٌ قٓب١ً، نإ حبٌ ا٭ٌَ  اخلزٚج َٔ ٖدذا اجلخدِٝ ٜٓكطدع...    

 ٜٚتٓانز خٝطاًْا رفٝع١ ٫ تك٣ٛ ع٢ً رفع من١ً... 

يهددٓين أعددددت ْفضددٞ عًدد٢ أٜدد١ حدداٍ.. محًددت حكٝددبت ايدلتكايٝدد١ ٚجًضددت   

 َا١َٝ أْتظز. خًف ْافذ٠ تطٌ ع٢ً ابدٜك١ ا٭

 أْتظز. 

أحدداٍٚ إٔ أيددتكط ٖدددٜز املؾددّفخ١ ايددذٟ حفظددت ؽددٛت٘ جٝدددًا، أحدداٍٚ إٔ        

أَغط ععزٟ ايذٟ ْضدٝت أْد٘ َٛجدٛد َٓدذ أٜداّ.. أحداٍٚ إٔ أر٣ ٚجٗدٞ يف َدزآ٠         

 ؽارل٠، يف ايق٤ٛ ايغتا٥ٞ ايفكرل ايكادّ عدل ايٓافذ٠ عب٘ املاًك١... 

إ  دد يزمبا يًُز٠ ا٭ٚ  دد تٓب٘ حل عاٖدْٞ أَل أْظز إ  ٚجٗٞ يف املزآ٠، 

 أْين أصتعد يًكا٤ ايعا  اخلارجٞ.  

ٚع٢ يًُز٠ ا٭ٚ  إَها١ْٝ خزٚجٞ، ٚ كا٤ٙ ٚحٝدًا.. فكاٍ  ؾدٛت َزبدف:   

 صتذٖبل؟ 

 قًت:  بعًا، ملاّا ٫ يزج َعٞ َٔ ٖذا اجلخِٝ؟ 

 ٚايبٝت، صٝٓٗبْٛ٘... دد 

 صٝٓٗبْٛ٘ صٛا٤ خزجت أّ  كٝت... دد 

 ت. ٚصٛف أَٛت فٝ٘، ئ أعٝػ ٫ج٦ًا َتغزدًا... ٖذا  ٝدد 

 ٚيهٓو ٫ج٧ َٚتغزد حت٢ ٚأْت فٝ٘، ٫ اصتكزار يف ٚ ٔ َتغزد. دد 

 تتهًُل ٖهذا ٭ٕ  ٝتو احذلم ٚاْت٢ٗ ا٭َز. دد د

حتد٢ ٚيدٛ   يدذلم ف ْدا يضدت عًد٢ اصدتعداد ٭ٕ أَدٛت َدٔ أجدٌ جددرإ            ددد  

طٝع املداٍ عدزا٤ٙ ٫ ٜضدتخل املدٛت     أصتطٝع اصتبداشلا جبدرإ أخز٣. نٌ َا ٜضت

٭جً٘. إْو تضتطٝع عزا٤  ٝت يهٓو ٫ تضتطٝع عزا٤ ٚ ٔ! جيدش إٔ تظدٌ حٝدًا    

 نٞ تٓافٌ ٭جٌ اَت٬ى ٚ ٔ ٫ قدل. 

 تتهًُل ٖهذا ٭ٕ  ٝتو احذلم ٚاْت٢ٗ ا٭َز... دد 
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ٖذا غرل ؽدخٝك.. َهتدبت ايدت تعتدلٖدا حتفدٞ، ٫ تضدتطٝع إٔ تعٛفدين        دد 

ياا ددات ٚايضددُا٤ ٚايعغددش ٚعددزٚم ايغددُط ٚ زٜددل ايٓاددّٛ ٚأصددزاب عددٔ ايبخددز ٚا

ايطٝدددٛر ٚاملطدددز ٚايدددثًج ٚايضدددفز ٚايدٖغددد١ ٚابدددش ٚابٝدددا٠ ٚايددددف٤ ٚايضدددباح١  

ٚنٛب ايك٠ٛٗ ابار يف املطز ٚاملٛصٝك٢ ٚايدتفهرل ٚايبهدا٤ ٚرندٛب ايدراجد١     

ٚايعٌُ ٚإجناس نتاب جدٜد... إٕ ابٝدا٠ عد٤ٞ مثدل ٚرا٥دع، ٚندٞ أيًد٢ عٓٗدا        

٭جٌ ع٤ٞ َا، جيش إٔ ٜهدٕٛ ّيدو عد٦ًٝا ٜضدتخل ٖدذا ايعطدا٤ ايعظدِٝ... ٚأْدت         

 تعزا حٝاتو يً طز َٔ أجٌ حتفو، ٚتضُٝٗا خط   ايٛ ٔ... 

 تتهًُل ٖهذا ٭ٕ  ٝتو احذلم ٚاْت٢ٗ ا٭َز.. دد 

 رمبا... دد 

*** 

  191كابىس 

 

زلعت ؽٛت َؾّفخ١ حل ندت أقطع ا٭ٌَ َٔ ٚؽٛشلا، متاًَا نُدا يف  

ف٬ّ املااَزات!... ٚمحًدت حكٝدبت ايدلتكايٝد١، ٚرنقدت..   أٚدن أَدل نُدا       أ

يدا يف أف٬ّ املااَزات، ٭ْين   أنٔ ٚانك١ َٔ أْدين صد غادر املهدإ حٝ د١     

حتددت ٚا ددٌ ايزؽدداـ ٚايكؾددف... نددِ إْدد٘ صددبل ٭نثددز َددٔ َؾددفخ١ إٕ جددا٤ت       

ٛ ي١ ع ٢ً أ دٛاب ا٭َدٌ   ٫يتكا ٞ َٚقت قبٌ إٔ تكدر ع٢ً ّيو.. ٚخًفتين ناملتض

 املٛؽد٠... 

خزجت إ  ابدٜك١، ٚرنقت ؽدٛب ايبداب ٚنددت أتعثدز جبثد١ ايهًدش       

ايذٟ قتًت٘، فًدِ أجدد أحددًا عًد٢ ايزؽدٝف  اْتظدارٟ... نٓدت أزلدع ؽدٛتٗا ٫ٚ          

ٞ  أْين  دأت أفكد عكًٞ، ٚأزلع فكط َا أعتٗٞ زلاع٘...   أراٖا، ٚخٌٝ إي

ْددت ايٓددار َٓديعدد١ يف ايطددا ل  رفعددت رأصددٞ أت َددٌ ايٓٛافددذ احملٝطدد١  ددٞ، نا 

ايعًٟٛ َٔ فٓدم "اشلٛيٝداٟ إٕ" املكا ٌ يبٝت )املزحدّٛ(... أَدا ايٓٛافدذ املكا ًد١ يدٞ      

 ع٢ً ايزؽٝف ايثاْٞ فكد نإ أنثزٖا َٛؽدًا... 

يف ايطا ل ايثاي  َٔ ايبٓا٤ املٛاجد٘ يدٞ، اْغدكت ايٓافدذ٠ قًد٬ًٝ ٚحملدت رأظ       

ٜدل، أٟ ْاحٝد١ َبٓد٢ آٍ جٓدب٬س... ندِ      اَزأ٠ حتددم يف عد٤ٞ َدا ْاحٝد١ آخدز ايطز     

  دأت املزأ٠ تغرل يٞ ؽٛب ّيو املهإ... 
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 ٚفُٗت... 

 إْٗا تعين إٔ املؾفخ١ ٖٓاى... يهٔ أصٛار ابدٜك١ حتابٗا عٔ ْا)زٟ. 

  أعددد أعددعز  غدد٤ٞ إ٫  ايزغبدد١ يف ايًخددام  ٗددا... غددادرْٞ خددٛيف ٚحددذرٟ      

غددارن ٭ٍٚ َددز٠ َٓددذ  ٚخزجددت َددٔ خًددف عارفدد١ ايبدداب ابازٜدد١ إ  رؽددٝف اي   

 عغز٠ أٜاّ ع٢ً ا٭قٌ... 

 ٚناْت ٖٓاى... املؾفخ١... 

ٞ  إٔ أؽدم! يًُز٠ ا٭ٚ  فُٗت َديٍٛ عبدار٠ "  تؾددم َدا تدزاٙ      ٚنإ عً

 أَاّ عٝٓٝٗا"... 

يف َثٌ ٖذٙ ايًخظدات تدذٚب ابددٚد  دل قدار٠ ابًدِ ايفقد١ٝ ٚقدار٠ ايٛاقدع          

 ايضٛدا٤... 

يزأظ، ٫ ٜدرٟ متاَدًا نٝدف ٜؾدٓفٗا، يٝضدت     ٚتبدٚ املز٥ٝات صا٥ب١ داخٌ ا

فق١ٝ ٫ٚ صدٛدا٤، يهٓٗدا  ًدٕٛ ٖدذا ايؾدباط ايغدتا٥ٞ املتكًدش عًد٢ أصدٝا  ايٓدار           

ٚايدددلد،  ًددٕٛ ّر٠ٚ ابددط  ايتقدد ِ ابٝدداتٞ املٓددتعظ يف نددٌ خًٝدد١ َددٔ خ٬ٜددا     

جضدددٟ ّٚر٠ٚ ابددط  دداخلطز ٚاملددٛت ايددذٟ ياؽددزْٞ َددع نددٌ  ًكدد١ داخددٌ         

  عد، ٚإّا أ ًكت فكد ٜهٕٛ رأصٞ ٖدفٗا. َاصٛر٠ حدٜد١ٜ   تطًل 

 ٚناْت ٖٓايو... املؾفخ١... 

ٚغادرْٞ نٌ حط  ابذر.. ٚؽزت أرن  خًفٗا نُا يٛ ناْت ايكطار 

 ا٭خرل اخلارج َٔ َد١ٜٓ املٛت... 

*** 

  221كابىس 

 

نِ ٖٛ غزٜش عهٌ ايعا  حل حتدم فٝ٘ َٔ فٖٛد١ َؾدفخ١... ندِ ٖدٛ     

 خمتًف... 

فخ١، ٚإمنا ن٠ٛ ٚاصع١ َفتٛح١ يف أع٬ٖدا... ٚتدز٣ ايعدا     ٫ ْٛافذ يف املؾ

ٜٓشيددل  ضددزع١ فددٛم ٖددذٙ ايهدد٠ٛ،  ددا٭حز٣ اجلددش٤ املزتفددع فكددط َددٔ ا٭ ٓٝدد١ أٚ      

 ا٭عاار... 



363 

 يكد اعتدْا ع٢ً ر١ٜ٩ ايعا  َٔ سا١ٜٚ أخز٣... 

َددٔ ْٛافددذ ايبٝددٛت أٚ ايضددٝارات ايعُٛدٜدد١ ايددت تضددُك  ز٩ٜدد١ نددٌ َددا يف          

قددٌ اجلددش٤ ا٭صددفٌ َٓدد٘ ا٭قددزب إ  ا٭را... أٚ ايٓظددز إيٝدد٘     ايطزٜددل أٚ عًدد٢ ا٭ 

ٚ ددٔ يف ٚفددع١ٝ ايٛقددٛف أٚ ايضددرل يف ايغددارن يٝدد  تطدداٍ عْٝٛٓددا أٟ َهددإ    

 يز١ٜ.. 

َددٔ داخددٌ املؾددفخ١، ٫ تضددتطٝع إٔ تددز٣ إ٫ اجلددش٤ ايددذٟ تفزفدد٘ عًٝددو         

 ايفتخ١ ايعًٝدا ايقدٝك١... ٚأعًد٢ ا٭ ٓٝد١ يف عدزٜط راند  عًد٢ صدطك ايضدُا٤...         

َٚزت املؾفخ١ َٔ حتت فٓدم "اشلٛيٝدٟ إٕ" ٚنإ ؽدُت َتدٛتز ٜضدٛد داخًدٗا     

نِ باٚستد٘ دٕٚ إٔ تطًدل عًٝٓدا قذٜفد١... ٚحاٚيدت  عددٖا إٔ أحددد ايغدارن ايدذٟ          

متغٞ فٝ٘ املؾفخ١ فعاشت... نٌ ٖذٙ ايدرٚب احملٝط١  بٝت ٚايت ٜفدذلا إٔ  

٭عًد٢... ٚخٝدٌ إيدٞ أْدين     أعزفٗا جٝدًا،   أعد أَٝشٖدا َدٔ ْافدذ٠ املؾدفخ١ يف ا    

أَقٞ إ  َؾرل جمٍٗٛ يف عٛارن جمٗٛي١ غزٜب١، ٚنًُدا حددقت عددل ايٓافدذ٠     

املفتٛح١ يف صكف املؾفخ١، اسداد ععٛرٟ   ْين َثٌ َغًٍٛ ممدد عًد٢ )ٗدزٙ،   

 جيزٕٚ صزٜزٙ يف دٖايٝش َضتغف٢ غاَق١ َزعب١... 

 ٚنففت عٔ فاٚي١ حدظ ايطزٜل ايت متقٞ  ٗا. 

 إ  َٔ حٛيٞ... ٚ دأت أْظز 

قدّ أحدِٖ ْفضد٘ يدٞ: صدًِٝ َٓؾدٛر، اٯخدز: املد٬سّ إزلاعٝدٌ ٜاصدل َدٔ          

 إحد٣ املٓظُات.. ايقا ط ايذٟ ٜكٛد املؾفخ١: امل٬سّ ٬َعش... 

ٚناْددت ٖددذٙ أٍٚ َددز٠ أر٣ فٝٗددا  غددزًا )غددرل جددرلإ ايعددذاب( َٓددذ حددٛايٞ       

ايعدددا   ْؾددف عدددٗز... عددعزت  اباجددد١ إ   ددزط أصددد١ً٦ نددثرل٠ عُدددا ٜدددٚر يف     

اخلارجٞ  عد اْكطاعٞ ايطٌٜٛ، ٚتشامحت ا٭ص١ً٦، ٚتؾارعت داخٌ حٓازتدٞ،  

نٌ َٓٗا ٜزٜدد ايٛؽدٍٛ إ  يضداْٞ قبدٌ اٯخدز، ٚأ داد  عقدٗا  عقدًا يف جمدشر٠          

 دفل حٟٝٛ َ٪ ... ٚ  ٜبل غرل ايؾُت ع٢ً يضاْٞ... 

ٚصدكطت فزٜضد١ عدعٛر غزٜدش  ايزٖبد١ ٚابدرل٠، ٚايضدُا٤ تٓشيدل يف ا٭عًد٢          

ادٜدد١ ٫ٚ َبايٝدد١.. ٚقبددٌ إٔ ٜكددٍٛ أحددد عدد٦ًٝا تٛقفددت املؾددفخ١... ٚفددتك أحدددِٖ    حٝ

  ا ٗا، تفقًٞ...  

ٚعددل املضددتطٌٝ ايقدٝل يبدداب املؾدفخ١، قددذفت  ٓفضدٞ إ  ايعددا  يف ٫ٚد٠     

جدٜددد٠.. ٚخزجددت َٓٗددا نُددا ٜٛيددد ا٭ فدداٍ ٚأٜدددِٜٗ ٫ تكددب  عًدد٢ أٟ عدد٤ٞ...   

 ايدٖغ١ ٚا،ٍٗٛ... ٚأؽا عِٗ ايعغز َفتٛح١ يتُضو  املفاج ٠ ٚ



364 

ْٚغددد٠ٛ ايفدددزط تاُزْدددٞ، رافكدددت ا٭  صدددًِٝ ٚاملددد٬سّ إزلاعٝدددٌ إ  إحدددد٣    

ايضدددٝارات. رنقدددت  ٓدددا قًددد٬ًٝ قبدددٌ إٔ ٜضددد يين أحددددِٖ: إ  أٜدددٔ تدددزغبل يف   

 ايذٖاب؟ 

قًت يرل٠: ٫ أدرٟ! ٚعٓدٖا فكدط تدذنزت أْد٘   ٜهدٔ قدد خطدز  بدايٞ        

 تٞ!قط َٔ قبٌ إٔ أخطط: إ  أٜٔ أّٖش  عد جنا

يكدد ندإ احتُداٍ ايٓاددا٠ فد٬ًٝ٦ إ  حدد أْددين   أفهدز يثاْٝد١ ٚاحددد٠ إٔ        

ٞ  ح٦ٓٝذ إٔ أقزر: إ  أٜٔ أّٖش؟ ..   .بظ١ َا صتا٧ٝ ٚصٝهٕٛ عً

  أعددعز  غددٛم إ  جدددتٞ أٚ أٟ فددزد َددٔ  كٝدد١ أصددزتٞ. نٓددا دَٚددًا غز ددا٤.. 

ًددٛا إ   ٝددت قددد رحدددد دٚمنددا رٜددش دددد ٚأْددا ايٓعادد١ ايضددٛدا٤ يف ا٭صددز٠.. ٖٚددِ اٯٕ   

 أخٛايٞ ايضٛرٜل  اي٬ّق١ٝ.. 

)ًًددت ؽدداَت١ ٚقددد أًّٖددين ايٝضددز ايددذٟ مت  دد٘ خزٚجددٞ،  ددٌ إْددين   أزلددع  

  ًك١ ٚاحد٠ َٓذ غادرت  ٝت. 

 قاٍ ايضٝد صًِٝ: )ايزٜط( ٜزٜد إٔ ٜزاى ع٢ً أ١ٜ حاٍ. 

ٚ  أجددش. ٚتٛقفددت ايضددٝار٠ أَدداّ أحددد ايبٝددٛت، ٚحددل تزجًددت َٓٗددا فكددط،  

: يكددد ْضددٝت حكٝددبت ايدلتكايٝدد١ داخددٌ املؾددفخ١ حددل غادرتٗددا    ٚعٝددت ايهارندد١

 نطفٌ ٚيد حدٜثًا،  ذراعل ٫ تكبقإ ع٢ً أٟ ع٤ٞ غرل ا،ٍٗٛ!... 

*** 

  193كابىس

 

 جيش إٔ أصتعٝد ابكٝب١   ٟ مثٔ!... 

 قاٍ يٞ امل٬سّ إزلاعٌٝ: ادخًٞ ٚصٓخاٍٚ ا٫تؾاٍ ٖاتفًٝا ٫صتعادتٗا. 

َددٔ ا٭ندداا، إ٫ َددٔ َٓقددد٠ عًٝٗددا ٖدداتف،     دخًددت، ناْددت غزفدد١ عارٜدد١    

ٚأرٜهدد١ ْدداّ فٛقٗددا َكاتددٌ  ٜٛددٌ ايًخٝدد١. فددتك عٝٓٝدد٘ قًدد٬ًٝ حددل دخًددت. رفعددت     

زلاع١ اشلاتف، ٫ خطٛس، عًد٢ أٜد١ حداٍ   أندٔ أدرٟ أٟ رقدِ أدٜدز َٚدع َدٔ         

 أتهًِ ٫صتعاد٠ ابكٝب١. 

ابكٝبدد١ ايددت تقددِ جددٛاس صددفزٟ ْٚكددٛدٟ ايكًًٝدد١ ٚ عقددًا َددٔ َددذنزاتٞ        

 ٚ... ٚأٚرام ٜٛصف...  )ْٛ ات( "نٛا ٝط  رلٚت"ٚ
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ٚععزت  بع  اخلاٌ حل أحضضت إٔ أٚرام ٜٛصف   تعد تعين يٞ عد٦ًٝا  

أنثدز ممددا تعٓٝدد٘ جثدد١ ايعددِ فدد٪اد يف  زَٝدٌ ايكُاَدد١، آٙ ٜٛصددف، ٖددٌ نددإ َددٔ   

ايقزٚرٟ إٔ تكع حزب أ١ًٖٝ نٞ أفكدى؟ ٌٖٚ نإ فدزٚرًٜا إٔ تضدتُز ندٞ    

 إٔ أناد أَٛت نٞ أنف عٔ املبا٠٫ مبٛتو؟  أْضاى؟ ٌٖ نإ فزٚرًٜا

 جيش إٔ أصتعٝد ابكٝب١   ٟ مثٔ. 

رنقت إ  ايضدٝار٠، تٛصدًت إيٝد٘ إٔ ٜعٝددْٞ إ  حٝد  أْدشيتين املؾدفخ١        

 يف عارن صبرلظ ع٢ً حدٚد ايكٓطارٟ أَاّ َزنش ايؾًٝش ا٭محز.. 

 ٚيعٌ اجلٕٓٛ َزا َٔ ا٭َزاا ايضار١ٜ، فكد ٚافل ع٢ً ّيو. 

َضًخ١، عٛارن خا١ٜٚ،  دت درب ايعٛد٠ أ ٍٛ  هدثرل ممدا ناْدت    حٛاجش 

عًٝدد٘.. ٚأخددرلًا ٫ط  ددزج املددز، فاْعطفٓددا إ  ايٝضددار يف عددارن صددبرلظ )عهددط       

ايضرل( ٚ  ٜهدٔ ٖٓايدو أٟ صدرل، ٚ  أجدد املؾدفخ١ يف املٛفدع ايدذٟ أْدشيتين         

فٝدد٘ يهٓٗددا  دددت يددٞ يف آخددز ايغددارن أَدداّ حدٜكدد١ ايؾددٓا٥ع. قًددت ّيددو جلٓدددٟ    

اباجش فزف  ايضُاط يٓا  ا٫قذلاب َٔ املؾفخ١  ايضدٝار٠ ٚقداٍ إْد٘ ٜضدُك يدٞ      

  ايذٖاب إ  ٖٓاى.. ٚحدٟ.

ْٚشيت َٔ ايضٝار٠... ٚقًت يزفٝكٞ إٔ ٜٓتظزْٞ ٚرنقدت  دٛ املؾدفخ١ يف    

حكٌ َٔ ايزعاعات املت ٖب١ ي٬ْط٬م يف أ١ٜ بظ١... ٚنإ اجلٓٛد يدقٕٛ  ٞ 

ٟ( يف َُٗدد١ غددرل صددز١ٜ!.. ٚ  أنددٔ أحددط    دٖغدد١ نُددا يددٛ نٓددت )َاتددا ٖددار   

 دداخلٛف ٫ٚ  اخلاددٌ ٫ٚ  ددايدلد ٫ٚ  ددا٭ ... نددإ نٝدداْٞ نًدد٘ َزّنددشًا عًدد٢    

ٖدف ٚاحد: جيش إٔ أصتعٝد ابكٝب١   ٟ مثدٔ.. ٚ عددٖا أيد  فُٝدا إّا نٓدت      

 أرغش يف ا٫حتفا) مبختٜٛاتٗا أٚ قذفٗا إ  ايزٜك!... 

آخددز نُددا تفعددٌ ايٝٛغددا... ٚيددٛ    ٚنددإ يف ّيددو اٱؽددزار َددا ًٜاددٞ أٟ حددط  

 اخذلقين صٝف يتا عت رنقٞ يثًا عٔ ابكٝب١. 

 يف َٓتؾف ايطزٜل إ  املؾفخ١ فٛج٦ت  ضٝار٠ عضهز١ٜ تضتٛقفين. 

ص يين جٓدٟ عٔ غاٜت ٖٚدديف َدٔ ايتادٍٛ يف َٓطكد١ عضدهز١ٜ، ٚندإ       

رعاعدد٘ َؾددٛ ًا  ددٟٛ. أسحددت ايزعدداؼ عددين، ٚؽددعدت يف ايضددٝار٠ إ  جاْبدد٘     

 َٓ٘ إٜؾايٞ إ  املؾفخ١ ٭ْ٘ ٫ ٚقت يًه٬ّ.  ٚ ًبت

 ٚايازٜش أْ٘ فعٌ!...  

 ٚأخرلًا ٚؽًت.  
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ٖبطت َٔ )اجلٝش( ايعضهزٟ، ٚتضًكت  اب املؾفخ١ املفتٛط ٚأْدا أصد ٍ:   

 أٜٔ ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ. 

ٚفٛج٦ت   ٕ ٚجٛٙ صبع١ َٔ اجلٓٛد حتدم  ٞ يف ّٖدٍٛ، ٚ د ْين   أر ٖدذٙ    

 ْين يف َؾفخ١ أخز٣!... ايٛجٛٙ قط َٔ قبٌ.. ٚ  

*** 

  194كابىس 

 

   ٜؾدم أحد حهاٜت... 

 عقِٗ ؽدم ْؾفٗا، ٖٚٛ أْين أفعت حكٝبد١  زتكايٝد١، يهٓد٘   ٜؾددم     

ْؾفٗا ايباقٞ ٖٚٛ إٔ ابكٝب١ ٫ حتٟٛ جمٖٛزات أٚ ْكٛدًا ٚإمنا... حتٟٛ أٚراقًا: 

أ٠ حٝاتٗا يً طز جمزد أٚرام.. نإ َٔ غرل املعكٍٛ  ايٓضب١ إيِٝٗ إٔ تعزا اَز

 عدد إْكاّٖددا  ٓؾددف صدداع١ ،ددزد أْٗدا أفدداعت  عدد .. ا٭ٚرام.  ايٓضددب١ إيددِٝٗ،   

ايٛرم ايٛحٝد ايذٟ ٜضتخل عٓدا٤ ايتقدخ١ٝ ٖدٛ ايدٛرم املًدٕٛ ايدذٟ تطبعد٘ ايدٚيد١         

 ٜٚض٢ُ "ايٓكٛد". 

ٚحل نٓت أرٟٚ حهاٜت يًُز٠ اخلاَضد١، َقدٝف١ إيٝٗدا اعذلافدًا خطدرلًا      

 ٟ ًَخٛ)ددات )ْٚٛ ددات( يهتا دد١ رٚاٜدد١ ازلٗددا )نددٛا ٝط    ٖٚددٛ إٔ ابكٝبدد١ حتددٛ

  رلٚت(، ٫حظت إٔ قا٥د املؾفخ١ ايزقٝش سٜٔ ٜفِٗ جٝدًا َا أعٓٝ٘... 

قاٍ يٞ َفضزًا: املؾدفخ١ ايدت أخزجتدو ٖدٞ َؾدفخ١ أخدز٣، فدٓخٔ ْكدف         

 ٖٓا َٓذ صاعات، ٚ  ٜتارل ) اقُٓا(.. َا رقِ املؾفخ١ ايت خزجت  ٗا؟ 

 قًت: ٫ أعزف. 

 ٌٖ تضتطٝعل ٚؽف قا٥دٖا؟ قاٍ: 

قًددت: فددا ط عًدد٢ نتفدد٘ جنُدد١ أٚ جنُتددإ، أزلددز ٚفددٛم عددفتٝ٘ عددار إ.    

فخو اجلٓٛد، ٚقاٍ ايزقٝش سٜٔ  تٗذٜش ٚرق١: ٚيهٔ ٖذا ايٛؽف ٜٓطبل ع٢ً 

 ْؾف فباس اجلٝػ ايًبٓاْٞ! أ٫ تذنزٜٔ ازل٘؟ 

ٚعبثًا حاٚيت، نإ ا٫صِ ٜٓشيل َٔ خا زٟ َثٌ حزٚف َٔ س٥بل... نٓدت  

 أعزف٘ ٫ٚ أعزف٘. إّا ّنزٙ ع ؿ أَاَٞ... ص عزف أْ٘ ٖٛ.. 
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قًت ّيدو يًزقٝدش سٜدٔ. فبددأ ٜعددد يدٞ جمُٛعد١ َدٔ ا٭زلدا٤، ّٚندز اصدِ            

 امل٬سّ ٬َعش... ٚؽزخت: إْ٘ ٖٛ.. 

 . 19قاٍ: يكد نإ ٜكٛد املؾفخ١ 

ٚتٓدداٍٚ جٗدداس اي٬صددًهٞ ٚ دددأ خيا ددش ع ؾددًا ٫ َز٥ٝددًا ٜٚبًادد٘ حهدداٜت   

١ ٚامل٬يدد١.. ٚرد ايؾدددٛت  هددثرل َدددٔ اي٬َبددا٠٫: أخدددذْا عًُدددًا    ٚحهاٜدد١ ابكٝبددد 

  ذيو...  دٍ!.. ٚاْت٢ٗ ا٭َز...

  بعًا ٫. 

جيش إٔ أصتعٝد ابكٝبد١  د ٟ مثدٔ، تًدو ايضدطٛر ايدت نتبتٗدا يف دٖدايٝش         

ايزعش ع٢ً ف٤ٛ ايغُٛن ٚأْكذتٗا ٚحدٖا َٔ ايٓار ئ أزلك شلا   ٕ تقٝع، ٖٞ 

.. َٚدذنزاتٞ.. ٫ أرٜدد إٔ ٜطًدع عًٝٗدا أحدد، داخد٬ً       ٚحدٖا َا ُٜٗين أَدزٙ حكداً  

إ  أعُاقٞ، َضتُتعًا مبغٗد )ايضذل تٝش ايفهزٟ( ايذٟ تكدَد٘ صدطٛرٟ.. أَدا    

 أعٝا٩ٙ... أعٝا٤ ٜٛصف فإْٗا   تعد تُٗين نثرلًا أحضٗا جمزد نّٛ َٔ رَاد. 

 قًت يًزقٝش سٜٔ: أٜٔ املؾفخ١؟ ص بل  ٗا. 

بددٛس٠  ددايشعذل ٚايشٜددت "َٓدداقٝػ". قددازلين جددا٤ٚا  فطددٛر ايؾددباط عاٝٓدد١ خم

اجلٓٛد يكُتِٗ ٚصاا٥زِٖ.  عدٖا  كًٌٝ ص يين ايزقٝش سٜدٔ: إ  أٜدٔ صدتذٖبل؟    

 صٓخاٍٚ إٔ ْتد ز يو تانضًٝا َا... 

 قًت: يضت ّاٖب١ إ  أٟ َهإ.. ص ْتظز. 

 ددٍ.. َداّا حددا     21 ددٍ..   21اتؾٌ يًُز٠ ايثا١ْٝ ٫صًهًٝا.. زلعت٘ ٜٓادٟ: 

 حكٝب١ ايضٝد٠. رد ايؾٛت ا،ٍٗٛ اي٬َبايٞ: أ١ٜ حكٝب١؟  غ ٕ 

 ٚايتٗبت جًْٓٛا. 

 ص يت٘ َع َٔ ٜتخدا. قاٍ: َع "َزنش ا٫رتباس". 

 قًت: ص ّٖش إ  ٖٓاى. 

قاٍ يف فاٚي١ يت دٜٛفٞ )أّ تزاٖدا ابكٝكد١؟( إْد٘ ٜكدع يف صداح١ ايغدٗدا٤،        

 أحد َزانش ايكتاٍ املًتٗب١! 

 قًت: ص ّٖش.  

ٞ  َٔ قذٜفد١ أٚ رؽاؽد١   ٚنٓت أعين  َا أقٍٛ، ٚأدرى ٖٛ ّيو، ٚأعفل عً

 قٓاـ، ٭ْ٘ أردف قا٬ً٥: اْتظزٟ ق٬ًًٝ فكد ٜزدْا جٛاب. 
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 ٚاْتظزت. 

َٚز ؽل عًد٢ دراجد١ ْارٜد١، اصدتٛقفت٘ أردت إقٓاعد٘  د ٕ ٜد٪جزْٞ دراجتد٘         

رٜثُا أّٖش إ  َزندش ا٫رتبداس ٚأعدٛد، نٓدت أعدزف أْد٘ نًُدا َدز ايدشَٔ،          

 حؾٛيٞ ع٢ً ابكٝب١.. ٚاصتعادتٗا. تٓاقؾت فزـ 

رف  ايؾل، ٚقاٍ ايزقٝدش يدٞ: املؾدفخ١ اٯٕ يف نهٓد١ ابًدٛ. ٚايقدا ط       

ايذٟ محًو فٝٗا قد ٜهٕٛ ّٖش يغ ْ٘  عد ي١ًٝ َٔ ايضدٗز. اصتضدًُٞ يًٗدد٤ٚ،    

 ٚأعطين عٓٛاْو ٚأْا أعدى  ا٫ٖتُاّ  ا٭َز... 

٬َد١ أتٛصدتٛب..   َٚزت َؾفخ١ أخدز٣.. رنقدت خًفٗدا ٚأْدا أعدرل إيٝٗدا  ع      

 ٚ  تتٛقف.. 

يهدددٔ ايزقٝدددش سٜدددٔ  دددذٍ جٗددددًا ندددبرلًا ٱقٓدددان أحدددد ر٩صدددا٥٘  إ كدددا٥ٞ يف  

املؾفخ١ رٜثُا تتِ دٚرٜتٗا ٚتؾٌ  ٞ إ  نه١ٓ ابًٛ.. نإ ٜضاعدْٞ  هٌ َا 

 كًو َٔ  اق١.. ٚفهزت:   متت ايطٝب١ َٔ ٖذا ايعا  ايكبٝك. 

 ٚجًضت داخٌ املؾفخ١  اْتظار ايدٚر١ٜ... 

٫ٚحظت، يًُز٠ ا٭ٚ  إٔ جٓدًٜا متدد ع٢ً املكعد ابدٜدٟ ايطٜٛدٌ املكا دٌ   

 يٞ، ٚنإ ٜفتك عٝٓٝ٘  ؾعٛ ١ ٚيدم  ٞ َدٖٛعًا، قًت ي٘: ؽباط اخلرل! 

 فتخضط ّقٓ٘ ايط١ًٜٛ نِ ص ٍ ايزقٝش سٜٔ: َاّا يدا يف املؾفخ١.. 

ُٗد١  قاٍ ايزقٝدش فداحهًا: صدٓكّٛ مبُٗد١ تانضدٞ يًضدٝد٠! ٚ دا٭حز٣.. مب       

 صتٛب!... دد املؾفخ١ 

 

***  
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ايزقٝش سٜٔ ٜتخدا  اي٬صًهٞ، أْؾت إ  ابٛار، ٚأتذنز أْين نٓدت  

أْؾت إ  ٖذٙ ا٭حادٜ   ٛاصط١ جٗداسٟ اخلداـ  ا٫يتكداس )ايدذٟ صدزقت٘ َدٔ       

أَل(.. نٓت أْؾت ٚايكٓا ٌ متطزْدٞ.. ٚيعدٌ اَدزأ٠ أخدز٣ تٓؾدت اٯٕ إ  ٖدذا       

ٛجدد١ احملزَد١، ٚتتضددا٤ٍ عددٔ صددز ابكٝبد١، ٚتغددتِ، ٭ْٗددا تهدداد   ابدٛار عًدد٢ امل 

ٚاملؾددفخات َغدداٛي١  ايبخدد  عددٔ ابكا٥ددش  ددد٫ً َددٔ إْكدداّ     دددد متددٛت  ايكؾددف  

ايبغددز.. ٚيهددٔ، نٝددف أقٓعٗددا  دد ٕ )خمطٛ دد١ ايزٚاٜدد١( ٖددٞ نايطفددٌ: نددا٥ٔ 

 حٞ! 

ايشَٔ كدز  دبط٤ َدزٚن، أعدعز  ايٓددّ ٭ْدين   أَضدو  ابكٝبد١ يف ٜددٟ...          

ٔ ايٓدددّ ٫ جيدددٟ، صدد فعٌ نددٌ َددا  ٛصددعٞ ٫صددتعادتٗا.. ٖددذا نددٌ َددا        ٚيهدد

 أًَه٘ اٯٕ.. 

 ٚأخرلًا... حتزنت املؾفخ١.. 

ٚٚجدتين أحغز ْفضٞ  دل عددد َدٔ اجلٓدٛد ابداًَل  ٓدادقِٗ، ٚاملؾدفخ١        

تتخزى  ضزع١ ٚتكدذف  ٓدا يف ندٌ جاْدش فٝؾدطدّ جضددْا  با ٓٗدا ابدٜددٟ         

)نٓدددت ممت٦ًددد١  ابٝدددا٠ ٚيًٝدددتِٗ    ن ْٓدددا يف أحغدددا٤ حدددٛت َعددددْٞ فددد ِ...  

كتًهْٛين ٚاحدًا  عد اٯخز فٛم حدٜد املؾفخ١ ايكذر  ُٝٓا ٖٞ تزبف ٚتٗتش 

  عٓف رانق١ يف ايغٛارن(. 

ٚمتضهت يًك١ جًد١ٜ تتد  َٔ جدار املؾفخ١، ٚناْت أصدًخ١ اجلٓدٛد   

ط اجلايضل ع٢ً املكعد املٛاج٘ يٞ َٛج١ٗ  ٛ ؽدرٟ... ٚنإ  عقِٗ َتعبًا ٜا

يف بظ١ ّْٛ ٜضكط رأص٘ خ٬شلدا عًد٢ عٓكد٘ نُدا يدٛ إٔ رؽاؽد١ أؽدا ت٘، ندِ         

 ٜؾخٛ ْؾف ؽخٛ... 

 دٚا يٞ قب١ًٝ َٔ املتعدبل املددجال  ايضد٬ط، ٚتدذنزت أْد٘   ٜضدبل يدٞ        

إٔ احتههت جضدًٜا َع ٖذا ايعددد اشلا٥دٌ َدٔ ا٭صدًخ١... ٚتدذنزت املضددظ       

ْددين ارتهبددت جزكدد١ قتددٌ...  ايددذٟ محًتدد٘ َعددٞ يف قددان حكٝددبت... ٚتددذنزت، أ  

ؽخٝك أْ٘ تؾادف إٔ نإ ٖدف رؽاؽت نًبًا.. يهدٓين أ ًكدت ايزؽداـ    
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دٕٚ إٔ أدرٟ َا إّا ندإ  غدزًا أٚ ٚحغدًا.. ٚدٕٚ إٔ أدرٟ َدا إّا نٓدت  غدزًا أٚ       

 ٚحغًا.. ٚقزرت: ايعٓف كارظ ٚيهٓ٘ ٫ ٜفًضف، إْ٘ كارظ.. ٚنف٢!. 

ايفاد٠ٛ ايقدٝك١  د ع٢ً املؾدفخ١..      ٚناْت ايضُا٤ ٚأعدايٞ ا٭ ٓٝد١ تٓشيدل يف   

ٚعاٖدت َب٢ٓ "اشلٛيٝداٟ إٕ" َٔ ايه٠ٛ يًُز٠ ايثا١ْٝ ٖذا ايؾباط ٚناْت ايٓار 

َا تشاٍ تتؾاعد َٓ٘ ٚأؽا تين رعد٠ خدٛف... ٖدا ٖدٞ املؾدفخ١ تكدّٛ  ددٚرٜتٗا،       

ٞ  إٔ       ٖٚا ٖٞ تعٝدْٞ إ  املهإ ايذٟ غادرت٘ َٓذ صداعات.. تدز٣ ٖدٌ نتدش عًد

ارن، ٚقد ٖز دت َدٔ قددرٟ، ٖٚداٖٞ املؾدفخ١ تعٝددْٞ ٭َدٛت        أَٛت يف ٖذا ايغ

ٚقزرت أْ٘ إّا اْفادزت اٯٕ  املؾدفخ١    .فٝ٘ نُا ٖٛ )َكدر( يٞ ٚ)َهتٛب(؟ ..

       ٞ قذٜف١ َا، فذيو ٭ٕ ع ؾًا َا أ ًل ايٓار عًٝٗدا، ٫ ٭ٕ رؽددًا َدا نتدش عًد

 أْا... 

 دل   َٚع ّيو ععزت نٛف َبِٗ... ٚجًضت ع٢ً املكعدد ابدٜددٟ فغدٛر٠   

اجلٓٛد، أحتاٚر ٚاجلٓدٟ إ زاِٖٝ ٚأص ي٘ عدٔ أحٛايد٘ ٚأْدا أمتٓد٢ يدٛ أحدند٘ عدٔ        

 )أحٛايٞ(...  

 ٚأخرلًا ٚؽًٓا إ  نه١ٓ ابًٛ... تٛقفت املؾفخ١.. 

َٔ اخلارج فتك جٓدٟ  ا ٗا، ٚحل عاٖدْٞ  غعزٟ ا٭صٛد جدًا ٬َٚفدٞ  

 عز ١ٝ" ٫ "أجٓب١ٝ"! ايعز ١ٝ جدًا قاٍ َعًكًا  عف١ٜٛ: نٝف أْكذمت ٖذٙ املز٠ "

ٚععزت  اؾ١، ٫ رٜش ٚإٔ  ع  )نبار( ٖذا ايبًد ٜضت دَٕٛ املؾفخات 

 يٓكٌ عغٝكاتِٗ ا٭جٓبٝات. 

*** 
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 أٜٔ أْا؟ يف نه١ٓ ابًٛ... 

 ٚنُا يف ا٭ف٬ّ ايزد١٦ٜ، حل ت تٞ اخلامت١ ايضعٝد٠، ت تٞ  ضزع١... 

 ٜزتدٟ ) ٝاا١َ( نٝاب ايّٓٛ. دقا٥ل، ٚاْتؾش أَاَٞ امل٬سّ ٬َعش ٖٚٛ 

       ٞ نإ ٚافخًا أِْٗ أٜكظٛٙ َٔ َْٛ٘.. ٚٚجدتين أؽدز   د٘: ٖٚدٌ نتدش عًد

إٔ أرن  خًفدو  املؾدفخات؟ ندإ  عد  اجلٓدٛد قدد بُعدٛا حٛيٓدا، ٚحدل          
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زلعددٛا عبددارتٞ ا٭خددرل٠ )ٓددٛا أْددين سٚجدد١ غافددب١ فتادداَشٚا ٚفددخهٛا ٚغقددٛا    

 ت.. ايطزف ٚا٭ّٕ.. أَا ٖٛ فقخو، ٚقدّ يٞ حكٝب

 ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ... 

ٚفتختٗا أَاّ اجلُٝع، ٚعاٖدٚا مجٝعًا َظزٚفًا نبرلًا أؽفز، نتش عًٝ٘ 

 نط ٚافك: "خمطٛ ١ نٛا ٝط  رلٚت"... 

قاٍ يٞ امل٬سّ ٬َعش: قزأت يو َز٠ يف إحد٣ ا،٬ت حتكٝكًا َٔ ايضأ 

 َع جمٓد إصزا٥ًٝٞ ٖارب َٔ إصزا٥ٌٝ إ  يبٓإ... 

ٞ  َٔ جدٜد نُا يٛ نٓدت )َاتدا ٖدارٟ( ايدت     ٚ دأ  ع  اجل ٓٛد ٜٓظزٕٚ إي

تكتخِ ايضإٛ، ايثهٓدات ٚتضدت دّ املؾدفخات نتانضدٝات َدٔ أجدٌ إْكداّ        

 أٚرام ٖا١َ غاَق١ أٚ صزقتٗا... 

ٚحتزنت  ٞ املؾفخ١ َٔ جدٜد... ٫ٚ أدرٟ ملاّا ٚجددتين أٚجد٘ ايًهُدات    

 إ  ابكٝب١ نُا يٛ ناْت ع ؾًا ي٢ًّ عين!... 

  يين ايزقٝش سٜٔ ٚاملؾفخ١ َٓطًك١: إ  أٜٔ تزغبل يف ايذٖاب؟ ٚص

 قًت: إ  أٟ َهإ.. أٜٔ  ٔ اٯٕ؟ 

 قاٍ: أَاّ فٓدم ناريتٕٛ َٔ ْاح١ٝ ايبخز. 

 قًت ي٘: أْشيْٛٞ ٖٓا. 

تٛقفددت املؾددفخ١، ٚدعتدد٘ ٚأْددا أعددزف أْددين َدٜٓدد١ يدد٘... ٚأْددين يددٔ أْضدد٢ َددا  

  ايكبدٝك... قًدت يد٘: عدهزًا يدو، ٚيدٔ       حدا.. ٚإٔ ايطٝبد١   متدت يف ٖدذا ايعدا    

 أْض٢ فقًو...  

 أجاب دٚمنا محاظ: ٫ عهز ع٢ً ٚاجش.. 

 ٚفهزت يشٕ: 

)إْ٘ ٜعتكدد أْدين ص ْضد٢، نُدا ٜٓضد٢  اصدتُزار مجٝدع ايدذٜٔ صدبل يد٘ إٔ           

قدددّ شلددِ اخلدددَات. اجلُٝددع ٜتخُضددٕٛ يف بظددات )ايٝٛفٛرٜددا(، بظددات تًكددٞ    

ٚتغدخش ايٛعدٛد، ٚمتخدٞ ايهتا دات عدٔ       اجلٌُٝ، َٚدع ايدشَٔ تفدذل ايعٛا دف،    

 عطإٓ ْفٛصِٗ ايز١ًَٝ...  

إْ٘ ٫ ٜعزف أْين اَزأ٠ َٔ ايؾٛإ... َٚا ٜٓاك يف إٔ ٜٓكػ   عُداقٞ، )دٌ   

  .أ دًا حارًا ٚجدٜدًا ٫ ٜٓتكؿ َٓ٘ ايشَٔ( ..
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ناْت املؾفخ١ َا تشاٍ تٗدر، ٚ  ٜهٔ  ٛصعٞ إٔ أعزط يد٘ ّيدو.. فكًدت    

يدٔ أْضد٢ يدو مجًٝدو أ ددًا... أرجدٛ َٓدو إٔ تؾددم         ي٘  ؾٛت خافت   ٜضدُع٘:  

ّيددو.. ٚاْطبددل  دداب املؾددفخ١ ابدٜدددٟ... َٚقددت.. ٚٚجدددت ْفضددٞ ٚحٝددد٠ عًدد٢   

 ايزؽٝف... 

*** 
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 أقف ٚحٝد٠ ع٢ً ايزؽٝف، ٚع٢ً نتفٞ حكٝب١ ؽارل٠... 

 ٚحٝد٠.. ٚحٝد٠... 

ايؾدفز   ( ٚأْا أقدف عًد٢  2نُا نٓت أ دًا.. ٚايهز٠ ا٭رف١ٝ ؽفز نبرل )

 َٔ جدٜد... 

عًدد٢ تددزاظ )عددزف١( ايفٓدددم جمُٛعدد١ َددٔ ايٓدداظ، تٓتظددز ؽددعٛدٟ، يكددد        

عاٖدْٚٞ أٖبط َٔ املؾفخ١، ِٖٚ ٜٓتظزٕٚ زلان حهاٜت، ٚيعًِٗ جٗشٚا يٞ 

عًبد١ َٓادٜدٌ )نًٝدٓهط( ملضددك دَدٛعٞ.. إْدين جا٥عدد١، جا٥عد١ يٮندٌ، جا٥عدد١        

ٚيهددٔ يٝضددت يدددٟ    يًُددا٤، جا٥عدد١ يًٓددّٛ، جا٥عدد١ يًضدد٬ّ، َٚفتٛحدد١ اجلددزاط،     

 حها١ٜ! 

 يٝط يدٟ َا أرٜٚ٘ ٭حد، ٫ أحط  ايدٖغ١، ٫ٚ  اخلٛف، ٫ٚ  اياز ١. 

 َا سيت أقف ع٢ً أٍٚ ايضًِ. ٫ أتضًك٘ إ  ايفٓدم. 

 أحط   ْين أْا، ٚ  ْين ٚحٝد٠، ٚ  ْين  ايتايٞ ع٢ً أفقٌ حاٍ.. 

ٚأْدا  أقف ع٢ً ايؾفز َٔ جدٜدد.... ايهدز٠ ا٭رفد١ٝ عدار٠ اصدتفٗاّ ندبرل٠       

أقف ع٢ً ْكطتٗا.. ع٢ً ؽفزٖا.. أعتًٞ َٝشاًْا فٝدٍ َ٪عزٙ ع٢ً ْكطد١ ايؾدفز..   

يكد احذلم نٌ ع٤ٞ ٚأْا يف ْكط١ اْعداّ ايٛسٕ، ٚيف حكٝدبت ايدلتكايٝد١ أختدشٕ    

َا اخذلت محً٘ َٔ عاملٞ ايعتٝل احملذلم: أعٝا٤ ٜٛصف. )ملاّا ٫ أقٛشلدا  بضدا ١:   

 ٢ ايؾفز َٔ جدٜد. جث١ ٜٛصف( املضدظ، أٚراقٞ، أقف عً

عًُتين ا٭ٜاّ إٔ ايؾفز أندل رقِ يف حٝاتٞ، ايؾفز يٝط خضار٠  ايٓضدب١  

إيٞ، إْ٘ دًَٚا  دا١ٜ يكفش٠ أ عد َد٣ ٚيضكٛس أنثز إ٬ًَٜا يهٓين دَٚدًا أْٗد    
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َددٔ رَددادٟ  عددد إٔ ٜبهددٝين ايفددزط ٜٚددزفعين فددٛم صددخا ١ عددٔ َضددتٓكع ايزَدداٍ     

ٝددٌ: رقٝتددو ٜددا  فًددت فددد ا٫ْٗٝددار ٫   املتخزندد١، ٜٚددزقٝين ؽددا٥خًا يف ٚجدد٘ ايً 

ابددشٕ، رقٝتدددو ٜدددا  فًددت فدددد ايضدددكٛس ٫ اخلٝبددد١، رقٝتددو ٜدددا  فًدددت فدددد    

ا٫صتض٬ّ ٫ اشلشك١، رقٝتو ٜا  فًت فد ايضًب١ٝ ٫ اخلط ، رقٝتو ٜا  فًدت  

فد ايض٬ّ إّا نإ اصتض٬ًَا... ٜٚزقٝين ايفزط ٖٚٛ ٜدٚر حٛيٞ ٜٚكدزن  طبًتد٘   

ٜطًع ايفاز، تغزم ايغُط داخٌ أفل ؽددرٟ... ٚأْٗد  َدٔ      ٛاٍ ايًٌٝ، ٚحل

 تا ٛتٞ ٭ْغز ععزٟ يف ايزٜك نغزان خزايف يكارب َضخٛر... 

 َا سيت أقف ٚحٝد٠. 

أقف ع٢ً ايؾفز َٔ جدٜد، إْٗا ْكط١ ايبدا١ٜ، ٚنٌ َا حدٛيٞ ٜغدارنين   

ّيددو  طزٜكدد١ َددا. اياٝددّٛ ٫ متطددز يهٓٗددا تٛعددو إٔ تفعددٌ، ايغددُط ٫ تغددزم        

قددد تفعددٌ. ايددزٜك ٫ تعؾددف يهٓدد٘ ايٓضددِٝ ٜبغددز  ٗددا. ايضددًِ ٫ ٜؾددعد       يهٓٗددا 

درجاتدد٘. نددٌ َددا حددٛيٞ يف حايدد١ ٚقددٛف عًدد٢ ايؾددفز، ٚقددٛف َددا قبددٌ امل دداا     

 ٚاي٫ٛد٠.. نٌ َا حٛيٞ نؾبٝخ١ ي١ًٝ اخلًل، ٚعزظ ا٭را يف ايهٕٛ.. 

ُ ز٠ ع٢ً ايدرج١ ا٭ٚ  يضًِ ايفٓدم ابازٟ...   ٚأْا َا سيت أقف َض

عاب ٖٚٛ كد ٜدٙ يٝخٌُ حكٝبت عدين: ٖدٌ أْدت ندرل؟ عداٖدْاى      ٜض يين 

 تٗبطل َٔ املؾفخ١. 

 أزلع ؽٛتٞ ٜزد: أْا نرل. 

 ٌٖ أصاعدى ع٢ً ؽعٛد ايضًِ. دد 

 أْا نرل. دد 

كددز  ٓددا  دداـ ًَدد٤ٞ  ايزندداب ٱحددد٣ عددزنات ايطددرلإ، ن ْدد٘ اقددذلاط     

 جٛاب. 

 ايزحٌٝ؟ ٫. 

 .  يكد جز ت ايزحٌٝ َٔ قبٌ، ٚ  ٜفدْٞ

 ٖٓا، أٚ ٫ ع٤ٞ، ٖٓا ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ. 

 ٖٓا أٍٚ اخلٝط، ٖٚٓا آخزٙ... 

 ايزحٌٝ؟ ٫. 

( ٚإ٫ عدددت َٗدددٚد٠ إ  2يددٔ أنددزر اياًطدد١، يددٔ أدٚر حددٍٛ دا٥ددز٠ ايؾددفز ) 

 حٝ  اْطًكت.. 
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 ٖٓا... أٚ ٫ ع٤ٞ... 

 ايفعٌ ٫ اشلزب ٚا٫ْتظار.. 

 ٚععزت   ْين يف فط١ يًزحٌٝ ٫ أَاّ فٓدم.. 

 زرت اشلزب َٓ٘.. ٚق

  تهٔ يدٟ أ١ٜ فهز٠ عُا إّا ناْت تانضٝات  رلٚت َا تشاٍ تعُدٌ أّ  

 ...٫ 

)نٓت قد اعتددت عًد٢ املؾدفخ١ يتٓك٬تدٞ يف اٯْٚد١ ا٭خدرل٠(.. ٚيهدٔ إ         

 أٜٔ أّٖش؟ َٚٔ أٜٔ أ دأ؟  

ٚ)ًًددت حٝدد  أْددا َضددُز٠، ٚياجدد١ إ  إٔ أنددٕٛ ٚحٝددد٠، يف أعًدد٢ ايضددًِ 

 ١ٜ تضًِٝٗ ق٬ًًٝ رٜثُا تكًِٗ  ا٥زاتِٗ إ  َٗاز اختارٚٙ. أراِٖ، ٜٓتظزٕٚ حها

 يهٓين ياج١ إ  إٔ أخًٛ  ٓفضٞ.  

 يف ْكط١ ايؾفز، ايشحاّ ٫ جيدٟ. 

 ع٢ً ايزؽٝف اٯخز، فٓدم ايبخز... 

كتد إ  َا ٫ ْٗا١ٜ، ٫ ص٬  فٛم صطخ٘ ٫ٚ سحاّ.. )فزحت ٭ٕ ايٓاظ ٫ 

  .ص ٛٙ  ضٗزاتِٗ ٚبُعاتِٗ ايفقٛي١ٝ( ..ٜضتطٝعٕٛ املغٞ فٛم املا٤ ٚإ٫ يٛ

ٜهزر ايغاب: دعٝين أصٓدى ٚأصاعدى ع٢ً ايؾدعٛد، ٖدٌ أْدت ٚانكد١ َدٔ      

 أْو نرل؟ 

 إّٕ ف ْا أ دٚ َٔ اخلارج ْاسف١ َٚزٖك١ ٚجمزٚح١ ايٝد ٚا٭ّٕ... 

يف ايددداخٌ أقددف عًدد٢ ْكطدد١ ايؾددفز، حٝدد  ا٭فددل َددٔ جدٜددد  دد٬ حدددٚد،      

 زغبات ابكٝك١ٝ َطًك١ ايضزاط َٔ جدٜد. ٚا٫حتُا٫ت نًٗا ممه١ٓ، ٚاي

 قًت ي٘: عهزًا ص متغ٢ ق٬ًًٝ  اباٙ ايبخز... 

 أؽز ع٢ً يعش دٚر )ايفارظ( متضو يكٝبت ٚحاٍٚ جذ ٞ  ٛ ايفٓدم. 

 قًت: ازلع، يضت ّاٖب١ ٭ْتخز يف ايبخز، يدٟ َٛعد ٖٓاى. 

   أنٔ أنذب. 

عدددٔ ابددداجش   عًددد٢ ايزؽدددٝف اٯخدددز ٚجددددت ْفضدددٞ يف اْتظدددارٟ. قفدددشت    

ابدٜدٟ ايذٟ ٜضٛر )ايهٛرْٝػ( ٚ دأت أصرل يف ا٭را ايٛعز٠ ايت تكدٛد إ   

 ايبخز... 
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أصرل يز١ٜ يًُز٠ ا٭ٚ  َٓذ دٖٛر... ٚنُا حتؾٞ أّ أ فاشلا ايعا٥دٜٔ َدٔ  

حتد٢  ددد  اياا ١، أحؾدٞ أعقدا٥ٞ ايدت اصدتطاعت إٔ تٓادٛ َدٔ َطدز ايزؽداـ،         

  ًكا٤ اٯخز.. ٚأععز   ٕ ن٬ً َٓٗا ٜزحش دد اٯٕ 

ع٢ً ايؾ ز٠ ْفضٗا، حٝد  نٓدت أجًدط أْدا ٜٚٛصدف، أجًدط... سجاجدات        

 ايه٫ٛ َا تشاٍ ٖٓاى، فارغ١ َٚادل٠... ا٭عٝا٤ ايفارغ١ تظٌ ع٢ً حاشلا.. 

 ٫ متت٧ً ٫ٚ تتخطِ... 

 أمتدد فٛم ايؾ ز٠، ٚأحضٗا قار ًا حازًٜا ك ز  ٞ عباب ايبخز... 

ٛجددٛٙ أَدداّ عددٝين.. أتددذنز ٚأْضدد٢..    ٜٓشيددل عددزٜط َغددخٕٛ  ا٭ؽددٛات ٚاي  

أتذنز ٚأْض٢.. ّانزتدٞ ٫ تتٓهدز يغد٤ٞ، ايًدٛاتٞ ٚايدذٜٔ أحببدت، ٚأفزاحدٞ        

 ٚخٝباتٞ.. 

 أتذنز ٚأْض٢..  

أتذنز ٚأْض٢... ففٞ قدان ّيدو نًد٘، ٖٓايدو "أْدا" عاصدع١ أحتدٟٛ ابدشٕ         

ٚايفددزط، ايضددكٛس ٚايٛقددٛف َددٔ جدٜددد.. أتددذنز ٚأْضدد٢.. أصددهش عُددزٟ يف       

 ، ٚأتزى نكٛب ابكٝك١ تفؾٌ قُخ٘ عٔ ععرلٙ.. غز اٍ ايشَٔ

 أتذنز ٚأْض٢..  

 ٚأحدم جٝدًا.. 

أتددذنز نددٌ َددا احددذلم، نددٌ ّيددو ايعُددز ايددذٟ خًفتدد٘ خًفددٞ، نددٌ تًددو 

ا٭ؽدددٛات ايدددت احذلقدددت، ٚايؾدددٛر ٚا٭ٚرام ٚايزصدددا٥ٌ ٚايهتدددش... ندددٌ ّيدددو   

ٞ  إٔ أيفظدد٘ َٓددذ سَددٔ  عٝددد. نددٌ ّيددو ؽددار خددارج    ٖقددُت٘ ٚمتثًتدد٘. ٚنددإ عًدد

 ْفضٞ... 

 أفتك ابكٝب١ ايدلتكاي١ٝ... 

 أصهش فتٜٛاتٗا ع٢ً ايؾ ز٠... 

 تزمتٞ إ  جاْل جث١ ٜٛصف املُشق١.. 

 ٚاملضدظ.. 

ٚأٚراقٞ داخٌ املظزٚف ا٭ؽفز، ٚع٢ً غ٬ف٘ عبدار٠: "خمطٛ د١ ندٛا ٝط    

  رلٚت".. 
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أتا ع إيارٟ يف َزنل ابازٟ ع٢ً خط  دٍٛ ؽدفز ٚعًد٢ خدط عدزا      

 تغددرل إ  اجلٗددات ا٭ر ددع،  ددٌ إ  اجلٗدد١ اخلاَضدد١: جٗدد١       ؽددفز، ٚ ٛؽددًت ٫ 

 ايعُل... 

أرَددٞ جبثدد١ ٜٛصددف إ  ايبخددز، ٚأت َددٌ املددٛج نٝددف ٜطبددل عًدد٢ أٚراقٓددا          

 ٚؽٛرْا َٚٛصٝكاْا... 

 نِ أفع املضدظ، ٚأٚراقٞ جٓبًا إ  جٓش... 

 أحدم ق٬ًًٝ.. 

. جيًددط ٜٛصددف.. دددد َزنبٓددا اباددزٟ دددد عًدد٢ ايطددزف اٯخددز َددٔ ؽدد زتٓا   

 يزى عفتٝ٘ ن ْ٘ ٜٓادٜين.. 

 دٚمنا تزدد، أَضو  املضدظ ٚأ ًل ايزؽاـ عًٝ٘... 

أر٣ ايزؽاؽ١ يذلم جضدد ٜٛصدف ايغدفاف، ٜٚتخدٍٛ  ضدزع١ خزافٝد١ إ        

 تٌ ٖشٌٜ َٔ ايزَاد تٓثزٙ ايزٜاط، ٚخٝط َٔ ايدخإ صزعإ َا ٜت٬ع٢. 

ث  ا٭ زٜا٤ اْتٗت َٗشي١ ايضكٛس يف غزاّ جث١، ٚايتًٗٞ  ٗا عٔ آ٫ف َٔ ج

 ٜشرعٕٛ تز ١ ٖذا ايٛ ٔ  ٗا... 

٫ أرَدددٞ  املضددددظ إ  ايبخدددز... )٫ َفدددز َدددٔ ايزؽاؽددد١ حدددل ٫ ٜذلندددٕٛ  

أَاَددو أٟ حددٌ آخددز(.. أٚصِّدددٙ ؽدددر أٚراقددٞ ٚأتزنٗددا حتددٝط  دد٘ نُددا يددٝط     

ايددزحِ  ايطفددٌ، ٚأحهددِ إغدد٬م َظددزٚف )َغددزٚن رٚاٜدد١ نددٛا ٝط  ددرلٚت(،      

 ٛصطٗا. أعٝدٖا إ  ابكٝب١ ٚاملضدظ ٜت

ايغُط تغزم ق٬ًًٝ عدل اياٝدّٛ. غُٝد١ ٚاحدد٠ متطدز، إْٗدا متطدز ٚايغدُط        

 َغزق١.. ٚععاٖا ايٓفاّ كتد ندرب َق١٦ٝ.. 

 ٚأععز أْين أفع قدَٞ ع٢ً أٍٚ ٖذٙ ايدرب... 

***  

أصتضًِ يًغُط ٚاملطز... أيؾل ٚجٗٞ  ايذلاب ٚابؾ٢ ٚا٭عٛام ٭صدذلٜك  

 ق٬ًًٝ قبٌ إٔ أَقٞ َٔ جدٜد... 

َا ٜشاٍ درب ايق٤ٛ ٜشداد نثاف١ ٚٚفٛحًا.. أغُ  عٝين فد راٙ مبشٜدد َدٔ    

 ايٛفٛط... 

***  
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  1حله

 

ارتددت اجلدد٠ أصدٓاْٗا ا٫ؽدطٓاع١ٝ، ٚجًضددت إ  صدزٜز حفٝددٖا تدزٟٚ يدد٘        

 ابهاٜات قبٌ إٔ ٜٓاّ.. 

٫حظددت اجلٝتددار ايددذٟ يددزـ عًدد٢ إ كا٥دد٘ قزٜبددًا َددٔ فزاعدد٘، يهٓٗددا      

 إ  جاْب٘ حتت اياطا٤ نؾدٜل محِٝ. تًخظ ايزعاؼ املُد د 

   تًخظ ْظز٠ ايزجٛي١ املبهز٠ املط١ً َٔ عٝٓٝ٘. 

ناْت َا تدشاٍ تعتكدد أْد٘ جمدزد ؽدل ؽدارل، ٫ٚ تدذنز  ايقدبط َدا إّا          

 نإ يف ايتاصع١ أٚ ايثايث١ عغز٠ َٔ عُزٙ... أٚ ايضا ع١ عغز٠ َٔ ايعُز.. 

٢ ندإ.. ندإ ملًدو    قايت اجلدد٠: ندإ ٜدا َدا ندإ يف قددِٜ ايشَدإ بتد        

ايشَإ  ٓت ح٠ًٛ عْٝٛٗا ّٖش ٚععزٖا ّٖش ٚأصٓاْٗا ّٖش ٚشلدا أٜقدًا جٓٝد١ َدٔ     

ّٖش حتزصٗا ٚتضٗز ع٢ً َضتكبًٗا، ٚ... ٚ... نِ... ٚ بعًا... ٚتشٚجدت ا٭َدرل٠ َدٔ    

 ا دددٔ املًدددو اجلدددار ٚندددإ  دددايطبع أَدددرلًا َدددٔ ّٖدددش عدددعزٙ ٚعٝٓددداٙ ٚأصدددٓاْ٘ َدددٔ  

. ٚخًفددٛا ايبددٓل ٚايبٓددات.. ٚتٛتدد١ تٛتدد١ خًؾددت     ّٖددش... ٚعاعددا يف نبددات ْٚبددات..   

 ابدٚت١..  

 يهٔ ابفٝد   ِٜٓ اتضعت عٝٓاٙ. 

 قايت اجلد٠: ٌٖ أرٟٚ يو حها١ٜ نا١ْٝ؟  

   جيش. 

ٚرٚت ي٘ حها١ٜ نا١ْٝ عٔ ا ١ٓ املًو ايثا١ْٝ ٚا ٔ املًو ايثاْٞ ٚنٝف تشٚجدا  

  ٜدِٓ، اسدادت  يف حفٌ َٗٝش أن٬ فٝ٘ املاظ  د٫ً َٔ اخلبدش، يهدٔ ابفٝدد    

 عٝٓاٙ اتضاعًا. 

 قايت اجلد٠: ٌٖ أرٟٚ يو حها١ٜ را ع١؟  

   جيش. ٚرٚت ي٘ حها١ٜ را ع١ عٔ ا ١ٓ املًو ايزا ع١. 

 يهٔ ابفٝد   ِٜٓ. اسدادت عٝٓاٙ اتضاعًا. 



378 

ص يت٘ ٖٚٞ تتثا٤ب: ٌٖ أرٟٚ يدو حهاٜد١ خاَضد١ عدٔ ا ٓد١ املًدو اخلاَضد١        

 نٞ تٓاّ؟  

 أْا حها١ٜ نٞ تضتٝكظٞ! قاٍ شلا:  ٌ ص رٟٚ يو 

***  

قاٍ ابفٝد ٖٚٛ ٜزٟٚ جلدت٘ حها١ٜ نٞ تضتٝكظ: نإ ٜدا َدا ندإ يف    

 حافز ايشَإ... 

ناْت ٖٓايو اَزأ٠ ٜٓادْٚٗا يٛيٛ... ّٖبت إ  املًو صًُٝإ تض ي٘ عٔ ١ٜٖٛ 

ٚايدددٖا ابكٝكددٞ. قدداٍ شلددا: ٚايدددى يددار أَرلنددٞ َددٔ ا٭صددطٍٛ ايضددادظ َددز      

 رل َعكٍٛ، أَٞ قايت ع٦ًٝا آخز.  برلٚت، قايت ي٘: غ

 فاُع املًو صًُٝإ جمًط ايضخز عٓد ايبخز، فقز ٛا يف رٌَ ايغا ٧. 

ٚقداٍ صداحز َكا عد١ ايغددُاٍ: ٚايددٖا فدارب َددٔ آخدز نتٝبد١ يف اجلددٝػ        

ايؾددًٝل،  كددٞ يف ٖددذا ايغددا ٧ ٭ْدد٘ )ددٔ إٔ ابددزب ايؾددًٝب١ٝ   تٓتدد٘  عددد،       

 ًٝٓا آخز... ٚنإ ٜكاتٌ حًٝٓا، ٚخيتب٧ يف اجلباٍ ح

 ٚٚافك٘ ايضخز٠ ع٢ً ّيو، ٚاْت٢ٗ امل٪متز، ٚعاد نٌ صاحز إ   ًدٙ. 

ّٖٚبت يٛيٛ َٔ جدٜد إ  أَٗا ٚناْت أعزا ١ٝ عُزٖا أنثز َٔ أيف عداّ  

 ٚيدًا َا عدا يٛيٛ.  21ٚشلا 

 ص يت أَٗا: َٔ ٖٛ أ ٞ؟  

 قايت شلا أَٗا: ّٜٛ تؾرلٜٔ أًَا صتفُٗل! 

 ا٭صطٍٛ ايضادظ. ٌٖ ٖٛ يار أَرلنٞ َٔ دد 

 ٫، يٝط يارًا أَرلنًٝا. دد 

 ٌٖ ٖٛ ؽاحش ناسٜٓٛ يًكُار؟ دد 

 ٫.. يٝط  ؾاحش ناسٜٓٛ يًكُار. دد 

 ٌٖ ٖٛ عاعز أٚ جمٕٓٛ. دد 

 ٫.. يٝط  غاعز ٫ٚ جمٕٓٛ. دد 

 " ِٖ أخٛتٞ؟ ٌٖ  ٔ َٔ أب ٚاحد؟ 21دد ٌٖ أ٫ٚدى "ايدد 

 يهٓهِ َغتتٕٛ! ْعِ أْت ٚ ك١ٝ أ٫ٚدٟ َٔ أب ٚاحد.. ٚدد 
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ٚايتكت يٍٛ  غاب "غزٜش" أًُٖت٘ أصزت٘ َٓذ  فٛيت٘ فُٓا يف اياا ات ٚت   

  ٬ًٜٛ ٚعًُت٘ ايطبٝع١ نٝف ٜدافع عٔ ْفض٘ جبضدٙ ايغاب ايكٟٛ... 

أحبتدد٘ يٛيددٛ، ٚنددإ فكددرلًا َثًددٗا، َغددزدًا َثًددٗا، يهٓدد٘   ٜهددٔ حددا٥زًا     

حت حل أندد شلدا أْٗدا َدٔ     َثًٗا، نإ ٜعزف جٝدًا أزلا٤ آ ا٥٘ ٚأجدادٙ، ٚفز

 طٓددًا، ٚأْدد٘ ٫ يددش إٔ ٜٓادٜٗددا  اصددِ ايددديع  22قبًٝتدد٘ ايهددبرل٠ املتفزقدد١ ايبايادد١ 

 يٛيٛ، ٚإمنا ٜفقٌ عًٝ٘ ازلٗا ابكٝكٞ ايهاٌَ. 

 ٚيف ْٝضإ محًت يٛيٛ... 

ددددد عدددٗكت اجلدددد٠ ٚناْدددت تٓؾدددت  اقدددش ّٖٚدددٍٛ إ  حهاٜددد١ حفٝددددٖا    

 ٚؽزخت: محًت يٛيٛ  دٕٚ سٚاج عزعٞ؟ 

ا ع ابفٝددد: ٚغقددش املًددو صددًُٝإ ٭ٕ يٛيددٛ تعٗدددت ٜددّٛ عكددد ايكددزإ َددع  تدد

 ايازٜش يف إحد٣ ايعٛاؽِ ايعز ١ٝ  عدّ اٱجناب... 

ٚقزر املًو إجٗاا يٛيٛ ٚقتٌ سٚجٗا، ٚأقزٙ ع٢ً رأٜد٘ ٚسٜدز املُٝٓد١ ٚجمًدط     

ايضددخز يف املًُهدد١... نددٞ ٜضددتكز ابدداٍ... أَددا ٚسٜددز )املٝضددز٠( فهددإ يدد٘ رأٟ  

 ر اغتٝاي٘ ٚأنٌ بُ٘ ٚعزب دَ٘.. آخز فتكز

.. 1975ٚأعًٓددت يٛيددٛ ايعؾددٝإ عًدد٢ املًددو صددًُٝإ يف عددٗز ْٝضددإ )أ زٜددٌ(    

ٚاعتؾُت يٛيٛ جبٓٝٓٗا، ٚؽارت ٚسٚجٗا ٜكات٬ٕ رجاٍ املًو ايذٜٔ حاٚيٛا عبثًا 

اختطافٗدددا ٚغضدددٌ دَاغٗدددا ٚرمحٗدددا.. ٚٚقدددف إ  جاْبُٗدددا ا٭ فددداٍ ٚايبضدددطا٤    

ملًُه١.. ناْت )زٚف حٝاتٗا ٚصط ايزؽاـ ٚايكٓا دٌ  ٚايغعزا٤ اجلٛايٕٛ يف ا

 ٚايه٬ب ايبٛيٝض١ٝ ايت تتعكبٗا قاص١ٝ.. 

ٚقد أؽٝبت أنثز َٔ َز٠... ٚ دذلت ٜددٖا ايُٝٓد٢ ٚاحدذلم عدعزٖا اجلُٝدٌ.       

 يهٔ ايطفٌ نإ ٜهدل يف أحغا٥ٗا ٚ  ٜهٔ  ف٬ً عادًٜا.. 

  ٜهدٔ  فكد ناْت حزناتد٘ يف  طٓٗدا تغدب٘ حزندات قذٜفد١ َدٔ ْدار...        

ٜضبك يف نٝض٘ املا٥ٞ نبكٝد١ ا٭ فداٍ، ٚإمندا ندإ ٜدزن  نعددا٤ ٜضدا ل        

أعدا٤ جمٗٛيل.. ن ْد٘ ٖدارب َدٔ أٚي٦دو املتخدايفل ٱجٗافد٘.. ٚناْدت حتدط         

   ٕ ي٘ صاقٞ رجٌ ْافج ٜعزف  زٜك٘. 

ٚيف ايغدددٗز ايتاصدددع، عدددٗز ندددإْٛ ايثددداْٞ )ٜٓددداٜز(   تقدددع يٛيدددٛ  فًدددٗا.. 

 ٚخافت خٛفًا عظًُٝا.. 
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 إٔ سٚجٗا  ُ ْٗا:  فًو يٝط عادًٜا.. ٚمحًو ي٘ قد ٜضتُز تضدع١ عدٗٛر   إ٫

أٚ تضع١ أعٛاّ.. املِٗ أ٫ جيٗ ... ٖٚٛ ئ ٜٛيد َدز٠،  دٌ صدٝٛيد أنثدز َدٔ َدز٠       

 يف أنثز َٔ َهإ ٚاحد... ٚصٝٛيد  ايذات حٝ  ٫ ٜتٛقعٕٛ َٛيدٙ... 

 ناْت اجلد٠ قد غزقت يف ّْٛ عُٝل. 

٘ تٛت١   تٓت٘ ابدٚت١  عد.. ٚئ تٓتٗٞ قبٌ سَدٔ  ٚختِ ايؾل ابها١ٜ: تٛت

 ...ٌٜٛ  ٌٜٛ  

ٚتزى جدت٘ غارق١ يف عد رلٖا، ٚمحدٌ رعاعد٘ ٚجٝتدارٙ، ٚاْطًدل يف ايًٝدٌ       

 نٞ ٜضاِٖ يف عزٚم ايغُط. 

 

 "متت"؟
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 مصاريع كىابًس 

 ومالحظات إلضافتَا أو االستفادَ ميَا 

 وقت كتابُ الزوايُ 

 

كفل(  ايقددبط  بكدد١ )َثكفددٞ املكدداٖٞ( املتفغدد١ٝ يف   عددٔ )املددث ةةةة 1مالحظةةُ ةةةة 

  رلٚت خاؽ١ ٚايعٛاؽِ ايعز ١ٝ ا٭خز٣ عا١َ. 

ايتكٝددت  ف٦دد١ َددِٓٗ، ندداْٛا ٜضددتعدٕٚ يًددٗزب إ  أٚرٚ ددا، ٜٚكَٛددٕٛ جبٛيدد١    

 )ٚداع١ٝ( يبرلٚتِٗ! 

 دٚا يٞ ٖٚدِ َدا سايدٛا ٜتفًضدفٕٛ أَداّ َغدٗد املضدانل ايدٛاقفل يف ؽدف          

ا٭قدٌ  ددد  ٕ دٚرِٖ مل٤ٌ املدا٤، ٚ)ٜتفزجدٕٛ( عًد٢ دْٝدا ايٓداظ       ٌٜٛ أَاّ  ٦ز ٜٓتظزٚ

ٚيف عٝدِْٛٗ ندثرل َدٔ ا٫غدذلاب ٚايتضد١ًٝ يف إٓ َعدًا، تعدبرل عدبٝ٘         دد َزتب١ َِٓٗ 

 ايددذٟ ْددزاٙ يف ٚجددٛٙ سٚار حدددا٥ل ابٝٛاْددات ٚٚقفددتِٗ أَدداّ أقفدداـ ايها٥ٓددات    

 . ابٝٛا١ْٝ املض١ًٝ، نإ يف ٚجِٖٛٗ ععٛر ْاسٟ  ايتفٛم ٚايتُٝٝش

 أراِٖ يف نا ٛظ ع٢ً ايغهٌ ايتايٞ: 

َك٢ٗ رؽٝف "نايدٚيغٞ فٝتا"  ايزٚع١ َث٬ً حٝ  كارصٕٛ ؽٝد ايضُو 

ايُٖٛٞ، حاًَل قؾبات ايؾٝد ٚؽٓاراتِٗ َتديٝد١ يف ايفدزال عًد٢ ايزؽدٝف ٫     

يف ايبخددز... ٖٓايددو َكاعددد َزيدد١ ّٚات َضدداْد َؾددفٛف١ عًدد٢  ددٍٛ ا٭فزٜددش         

ؽٝف املك٢ٗ عدٔ رؽدٝف ايغدارن. ايقد٤ٛ رَدادٟ      ابازٟ ايٛا ٧ ايذٟ ٜفؾٌ ر

عاحش ٚيٝط ٚافخًا فُٝا إّا نإ ايٛقت فازًا أّ غزٚ ًا. يف املكاعد املؾدفٛف١  

نُا يف دٚر ايضُٝٓا متاَدًا )ٚقدد ْشعدت َدٔ املكٗد٢ ايطدا٫ٚت( جيًدط املثكفدٕٛ         

ٚاملثكفددات ٚكضددهٕٛ   ٜدددِٜٗ قؾددبات ؽددٝد ايضددُو ايطًٜٛدد١ جدددًا ٚايطعددِ يف  

 حزف َٔ حزٚف ا٭جبد١ٜ. نٌ ؽٓار٠ 

اجلُٝددع ٜقددعٕٛ عًدد٢ عٝددِْٛٗ حابددًا صددٛدا٤ نتًددو ايددت تٛفددع يٮحؾدد١ٓ    

ٚ كٝدد١ ايبٗددا٥ِ حددل تددز ط إ  فددٛر تدددٚر حٛيدد٘  اصددتُزار )حددٍٛ ايب٦ددز َددث٬ً(        

 ٚتضتُز يف ايدٚرإ حت٢ ٚيٛ ناْت ايب٦ز فارغ١ َٔ املا٤. 
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ِ َثددٌ ايددت ايزجدداٍ )املثكفددٕٛ( ٜقددعٕٛ  ارٚنددات عددعز  ًٜٛدد١ عًدد٢ ر٩ٚصددٗ

ٜقعٗا ايكقا٠ اٱْهًٝش، أَدا ايٓضدا٤ فخدٛاجبٗٔ فًٛقد١ متاَدًا ٚقدد رزلدٔ يف        

َٛفعٗا خطًا رفٝعًا  ابدل ايؾٝين. ععٛر ر٩ٚصٗٔ حًٝك١ متاًَا ٜٚزتدٜٔ قبعدات  

 املُزفات ايبٝ  ٚاملٓغا٠. 

ايطكددط حددار ٚايهددٌ ٜزتدددٕٚ َعددا ف ايفددزا٤ )املثكفددات( ٜدددخٔ اياًٝددٕٛ،     

 غٝهًط. ايزجاٍ كقإٛ اي

ددد  اجلُٝع، َٔ َثكفل َٚثكفدات، يًُدٕٛ يف أٜددِٜٗ املٝٓد٢ ؽدٓارات ؽدٝد       

فِٗ جايضٕٛ يف املك٢ٗ يًؾٝد، ايبخز  عٝد، ٚؽٓاراتِٗ ٫ تؾٌ دد نُا ّنزت 

إ  َد٣ أ عد َٔ ايزؽٝف امل٬ؽل شلِ يهِٓٗ ٜتُٖٕٛٛ إٔ ؽدٓاراتِٗ َاُٛصد١   

ٜتخددددا َثكدددف عدددٔ  يف ايبخدددز، ايٓددداظ ٜتآبدددٕٛ رؽدددٝفِٗ، َدددٔ إٓ إ  آخدددز    

ايضُه١ ايت اؽطادٖا أٚ ابٛت أٚ ايكدزؼ أٚ حؾدإ املدا٤ أٚ جنُد١ ايبخدز أٚ      

ايؾددف١ امل٦ًٝدد١  دايً٪ي٪ أٚ ايضددزدٜٔ أٚ املزجددإ ٚاؽدفًا ؽددٝدٙ    ٝدات َددٔ ايغددعز     

 املٛس١ْٚ ٚاملكفا٠  ايعز ١ٝ َث٬ً أٚ   يفا) فزْض١ٝ أٚ إْهًٝش١ٜ عدٜد٠ ابذيك١. 

 اٜد٠. نتا ١ ايها ٛظ  ًٗا١ ف

*** 
 ةة  2ةة مالحظُ 

َٓدددا  ايثدددٛر٠ ٜفضدددد "فزؽددد١ ايتدددٓفط" ٚ"أعُددداٍ"  بكددد١ )صدددٝدات ا،تُدددع(   

ايعددا ٬ت  ايٛراندد١ ٚ"جنُاتدد٘" املضددتادات، املزتشقددات َددٔ ايضددٗزات ٚاملٓاصددبات 

ا٫جتُاع١ٝ ايت تعكد خ٬شلا ايؾدفكات حٝد  كتدشج ايعٗدز املدايٞ ٚا٫حتهدارٟ       

ا  فاصددد إْضدداًْٝا... ٖددذٙ ايطبكدد١ تفضددد ايثددٛر٠    َددع ايعٗددز اجلٓضددٞ يف  ٛتكدد١ َٓدد   

َؾابٗا َٚشاجٗا خؾٛؽًا املزتشقدات  ؾدٛرٖٔ يف )ؽدفخات ا،تُدع(  دبع       

ا،٬ت، تًو ايؾٛر ايت يف جٖٛزٖا إع٬ْات جما١ْٝ عٔ عاٖزات ٫ َٝش٠ شلٔ 

ص٣ٛ إٔ "قٛادٜٗٔ" ِٖ َٔ  ع  حهاّ ٖذا ايٛ ٔ ايبا٥ط. نا ٛظ ٜزصِ ٖدذا  

ٍ ؽددكٝع ع٬قد١ سٚجٝدد١ ٫ندٓل َددٔ ٖدذٙ ايطبكدد١، سٚجدإ   ٜ يفددا     املٓدا  َددٔ خد٬  

ابٝا٠ )َعًا( نإْضاْل، ٚإمنا أيفا يعش دٚر اجتُداعٞ َتٓاصدل َٚدٔ ٖٓدا ندإ      

 ْاجخًا. دد املدعّٛ ) ا٭ؽدقا٤( ٚايؾفكات دد سٚاجُٗا 

ابزب ا٭١ًٖٝ تقعُٗا ٚحٝدٜٔ ٚجًٗا يٛج٘ نٌ َُٓٗا َع اٯخز َٚع ْفض٘ 

دا يًُز٠ ا٭ٚ ، ف نثز )ا٭ؽدقا٤( رحدٌ أٚ قتدٌ أٚ اْعدشٍ يف    ٖٚٞ َٛاج١ٗ حت

 قؾزٙ َع خماٚف٘ ٚحٝدًا َثًِٗ أٚ اصت جز  ع  املزتشق١ بُاٜت٘. 
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  ٜعدددد تبدددادٍ ايشٚجدددات ممهٓدددًا ٫ٚ تبدددادٍ ا٭سٚاج، ٚا٭نزٜدددا٤ ايعدددزب     

ٜعددٛدٚا ٜغددزفٕٛ ايبًددد  شٜدداراتِٗ ٚصددٗزاتِٗ ٖٚددداٜاِٖ ٚايعغددٝكات ا٭جٓبٝددات        

ٛاتٞ ندٔ ٜدزفٗٔ عدٔ ا٭سٚاج ايقدازٜٔ ٜٚتخدزنٔ يف َضدبك "ايضدإ جدٛرج"         ايً

راَٝدات يف َضدتٓكع حٝدا٠ أٚي٦دو ايزجداٍ      ددد  ٚقد خًعٔ ايكطع١ ايعًٝدا َدٔ )املداٜٛٙ(    

 حاز إنار٠، نًٗٔ قد رحًٔ. 

 ايها ٛظ: ٜؾٛر سٚجل يف قؾز نبرل َبين   نًُ٘ َٔ أيٛاط ايثًج. 

٭ فاٍ ٚايؾُت امل دِٝ ٫ تكطعد٘ صد٣ٛ    ايكؾز فارل َٔ ا٭ناا متاًَا َٚٔ ا

  ًكات ايزؽاـ. 

ايشٚج١ جايض١ ع٢ً َكعد ٖشاس يف غزف١، ايشٚج يف غزف١ أخدز٣ عًد٢ َكعدد    

 َغا ٘. 

٫ اناا يف ايكؾز   نًُ٘ ص٣ٛ املكعدٜٔ اشلشاسٜٔ ٚجٗداسٟ ٖداتف أحددُٖا    

 عًدد٢ ايددب٬س ايعددارٟ أَدداّ ايشٚجدد١ ٚاٯخددز أَدداّ ايددشٚج.. اشلدداتف  دد٬ أعددز ١ ٫ٚ    

 متدٜدات. 

نٌ َٔ ايشٚج ٚايشٚج١ ممضو  اشلاتف ٜٚتخددا فدا٫ًٚ ا٫تؾداٍ  داٯخز،     

 ٚفا٫ًٚ ا٫تؾاٍ  ايعا  اخلارجٞ. 

َدٔ إٓ إ   ددد  نٌ َُٓٗا ٫ ٜضُع غرل ؽدٛت٘، ايشٚجد١ تدذلى زلاعد١ اشلداتف      

آخددز يتتخضددط عددعزٖا املًفددٛف حددٍٛ ا٭صددطٛاْات ابدٜدٜدد١ اخلاؽدد١  ددذيو.         

ٖٚددٞ قددد أيؾددكت عًدد٢ ؽدددرٖا )املذلٖددٌ  دددٕٚ محددا٫ت( ن٬ُٖددا عددار متاَددًا، 

َٓتشعد١ َدٔ فضدتإ َدا، ٚايزجدٌ       (Tag)قطع١ قُاؼ عًٝٗا اصِ " ٝرل ناردإ" 

تتد  َٔ عٓك٘ قطع١ َغا ١ٗ عًٝٗا اصِ "تٝد ٫ ٝددٚظ" َٓتشعد١ عدٔ  ٝااَد١ شلدا      

 ٖذٙ املارن١، ٚقد انتف٢  إيؾام )املارن١( دٕٚ ارتدا٤ ايباقٞ. 

 ؾاٍ  عغاقٗا ٚتفغٌ.  حتاٍٚ ٖٞ ا٫ت

ياٍٚ ٖٛ ا٫تؾاٍ  عغٝكات٘ ٚسٚجات أؽدقا٥٘ ٜٚفغٌ، ياٍٚ نٌ َُٓٗدا  

ا٫تؾاٍ  اٯخز يف ايازفد١ ا،داٚر٠ ٜٚفغدٌ. ٜتعدا  ؽدٛت ايزؽداـ ندِ تهضدز         

أيددٛاط ايددثًج ٜٚدددخٌ ٦َددات ا٭ فدداٍ ٖٚددِ جيددزٕٚ َهٓضدد١ نٗز ا٥ٝدد١ ع٬ُقدد١        

)تغفط( ايشٚج أٜقًا ٚاشلاتفل ٜٚضارعٕٛ  ٗا  ٛ ايشٚج١ )فتغفطٗا املهٓض١( ٚ

 املٝتل ٚايهزصٝل ايعتٝكل ٚخمًُُٗا ا٭رجٛاْٞ ايعتٝل. 

*** 
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ابددش ٖددٛ ايعُددٌ َعددًا ٚايهفدداط َعددًا ٚتٛافددل ايهٗددارب ٚتٓدداغِ    ةةةة3مالحظةةُ 

ايٓظددز٠ إ  ايٛجددٛد، أٟ سٚاج َددبين عًدد٢ حددش )آخددز( ٜٓٗددار عًدد٢ فددو ابددزب     

 ا٭١ًٖٝ.  

٫ )فدازًا( نُدا ٜتدِٖٛ ايدبع  ٚيهدٔ      نا ٛظ عٔ ارتفان ْضدب١ ايطد٬م   

 ٭ٕ ابزب ا٭١ًٖٝ تعزٟ ايع٬قات. 

ايها ٛظ: ايعزٚظ تدخٌ إ  ايبٝت اجلدٜد فا ١   َٗا ٚعُتٗدا ٚخايتٗدا   

 ٚ كٞ عاا٥ش ا٭صز٠، ٚشلٔ مجٝعًا أجضاد  د١ٜٓ ٚر٩ٚظ غز إ. 

ٜهغف ايعدزٜط صدتار٠. تبددٚ خًفٗدا صدٝار٠ ف ُد١، تغدٗل اياز دإ، ٜكدٍٛ          

ضددزح١ٝ نُددٔ ٜكدددّ راقؾدد١ جلُٗددٛر نا ارٜدد٘ َددٔ ايدرجدد١ اخلاَضدد١...   ًٗادد١ َ

 ايضٝار٠... 

ٚتؾددفل غز ددإ ا٭صددز٠ مبٓاقرلٖددا، ٚتتعددا  )س٫غددٝط( أّ ايعددزٚظ ٚخايتٗددا  

 ٚعُتٗا. 

ٜهغف صتار٠ أخز٣  ابزند١ املضدزح١ٝ ّاتٗدا، ٜبددٚ خًفٗدا  دزاد ف دِ،        

 ٜكٍٛ  ؾٛت َذٜع يف ايضرلى: ايدلاد. 

 تشجًا ) ايش٫غٝط(. ٜتعا  ايتؾفٝل مم

 صتار٠ أخز٣: املهٓض١ ايهٗز ا١ٝ٥، تؾفٝل حاد  املٓاقرل. 

 صتار٠ أخز٣: ايعؾار٠ ايهٗز ا١ٝ٥ َارن١ َٛيٝٓهط. تؾفٝل عدٜد. 

 صتار٠ أخز٣: غزف١  عاّ يٟٛ ناتٛرس، تؾفٝل. 

ٜهغف صتار٠ أخز٣، تبدٚ فتاتإ ندٌ َُٓٗدا داخدٌ عًبد١ عدفاف١ ندايت       

 ٛ  دد١  غددزٜط ٚردٟ نددبرل. ٜكدددَُٗا ايعددزٜط: خادَتددإ   تٗددد٣  ٗددا ايشٖددٛر َٚز 

 ٚاحد٠ يًُطبا ٚأخز٣ يبك١ٝ أعااٍ ايبٝت. تؾفٝل عدٜد ٖٚتاف يٝا٠ ايعزٜط. 

 صتار٠ أخز٣ تهغف عٔ ٤٬َات يًضزٜز َٔ ابزٜز املطزس. 

 تؾفٝل ٖٚتاف: ٜعٝػ ايعزٜط يٝا ايشٚاج. 

حتددد٢ ايعدددزٜط يُدددٌ ايعدددزٚظ ٚكدددددٖا عًددد٢ ايضدددزٜز، ٜهغدددف نٝا ٗدددا   

اخلؾز، ٜفو أسرار  ٓطًْٛ٘ ايضُٛنٔ، ٚٚصط تؾفٝل اياز إ كتًهٗدا فدٛرًا   

 دٕٚ إٔ خيًع أحدُٖا نٝا ٘ أٚ ٜٓظز أحدُٖا إ  اٯخز. تؾفٝل حاد... 
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يزج غز إ ا٭صز٠ حدا٬َت َعٗدٔ خزقد١ غدرل ًَط د١  ددّ أمحدز مبدا فٝد٘          

 ايدددٚا٤  ايهفاٜدد١، ٜٚددتِ  ضددزع١ ا تددداشلا نزقدد١ َدْٖٛدد١ ) دداملرل نددز نددزّٚ(     

ا٭محز ناْت َعد٠ صدًفًا شلدذٙ ايااٜد١، ٚتزفدع نعًدِ ٚخيدزجٔ  ٗدا يف َظداٖز٠         

 ْضا١ٝ٥ حتٌُ ايٝافطات ايت تٓادٟ  ضكٛس حكٛم املزأ٠ ٚايزجٌ َعًا. 

املغٗد ايثاْٞ َٔ ايها ٛظ ْفضد٘: ايبٝدت ّاتد٘، ايعدزٜط ٚايعدزٚظ َدا سا٫       

 يف نٝاب ايعزظ ٚقد فِ نٌ َُٓٗا اٯخز يف خٛف. 

ايكذٜفددد١ ا٭ٚ : تطدددٝك  ايضدددٝار٠، تذلاخددد٢ ٜدددد ايعدددزٚظ املُضددده١       تددد تٞ

  ايعزٜط، ٚنذيو ٜدٙ. 

 ايكذٜف١ ايثا١ْٝ تطٝك  ايدلاد، ايعزٚظ ٚايعزٜط، ٜفًت نٌ َُٓٗا اٯخز. 

ايكذٜفدد١ ايثايثدد١ تطددٝك  املهٓضدد١، ايعددزٚظ تبتعددد ٚتاطددٞ صدداقٝٗا متاَددًا         

  ايثٛب ايذٟ نإ َا ٜشاٍ ٜهغف عُٓٗا. 

 يزا ع١ تطٝك  ايتًفشٜٕٛ. ايكذٜف١ ا

ايعددزٜط ٜعٝددد إحهدداّ أسرار  ٓطًْٛدد٘ ايددت ناْددت َددا تددشاٍ صددا٥ب١. قذٜفدد١     

تطٝك  فق١ٝ نزٜضتٛفٌ ٚأٚاْٞ ايهزٜضتاٍ. ايعزٚظ تكف ٚقدد أدارت )ٗزٖدا   

يًعدزٜط ٖٚددٛ أٜقددًا، قذٜفدد١ تطددٝك  ازفدد١ ايطعدداّ. نددٌ َُٓٗددا كغددٞ  عٝدددًا عددٔ  

١ ايٓدّٛ، ٚندٌ َُٓٗدا خدزج إ  عدارن      اٯخز ٚ اباٙ َعانط. قذٜف١ تطٝك  ازف

 خمتًف ٚافذلقا دٚمنا ٚدان ٚدٕٚ إٔ ًٜتفت أحدُٖا إ  ايٛرا٤  ٛ اٯخز. 

عٓددد املٓعطددف ًٜتكٝددإ َؾددادف١، ٜٓظددز نددٌ َُٓٗددا إ  اٯخددز ْظددز٠ عددا ز٠  

 دٕٚ إٔ ٜعزف٘ أٚ ٜتذنزٙ. 

***  

ٚ  ةةةة 4مالحظةةُ  تًددتِٗ حزا٥ددل  ددرلٚت تًددتِٗ املكدداٖٞ ٚاملطدداعِ ايكدكدد١ نًددٗا، 

ايددذنزٜات َعٗددا  ٛحغدد١ٝ ٫ َتٓاٖٝدد١، ٖهددذا ٜبدددٚ ا٭َددز  ايٓضددب١ )٭ؽددخاب    

 ايذنزٜات(. 

 نا ٛظ: ا٭ّ تكزأ يف إحد٣ ايؾخف عٔ احذلام َطعِ )ايضٜٛط رٜفٝٛج(. 

ٖٓدداى ناْددت تًتكددٞ  عغددٝكٗا ايقددا ط ايفزْضددٞ ايٛصددِٝ أٜدداّ ا٫ْتددداب.        

يٛرد٠ ابُزا٤ ا٫ؽدطٓاع١ٝ  تتذنز ايٓبٝذ ٚاملٛصٝك٢ ٚفضتاْٗا امل ٌُ ا٭صٛد ٚا

عًدد٢ ٜاقتدد٘، ٚعددبا ٗا ًَُٚددط عددفت حبٝبٗددا يف )دد٬ٍ ايغددُٛن ٚتبهددٞ ٚتغددتِ   

املتٛحغل ايذٜٔ يزقٕٛ ) رلٚت ايذنزٜات(. ا ٓٗا ٫ ٜكٍٛ عد٦ًٝا. ٫ ٜكدٍٛ ٭َد٘    



386 

أْ٘ ٖٛ ايذٟ ٚفع ايعب٠ٛ ايٓاصف١ يف املطعِ  عد إٔ اصدتطان ايكٓداـ احملتُدٞ يف    

اقد٘ ايثدٛار. أْد٘ ٫ ٜكدٍٛ ٭َد٘ أْد٘ ياجد١ إ   ٓدا٤  درلٚت          صطخ٘ قتٌ اندين َدٔ رف  

يٝضت نبارٜٗات يًٛ ٔ ايعز ٞ ٫ٚ  ٝت دعار٠ يًش ا٥ٔ ايكادَل َدٔ احملدٝط إ    

اخلًٝج ٫ٚ َد١ٜٓ يذنزٜات ايعادا٥ش ٚاملتؾدا ل املؾدزٜٔ عًد٢ تعدا ٞ املكٜٛدات       

ػ يف اجلٓضدد١ٝ ايددت متددٮ ايؾددخف اٱع٬ْددات عٓٗددا. ٜٚددذلى أَدد٘ تبهددٞ ٚتٓددب       

ؽٓادٜكٗا يثًا عٔ فضتإ امل ٌُ ا٭صٛد ٚايدٛرد٠ ابُدزا٤ ا٫ؽدطٓاع١ٝ ٚيُدٌ     

 رعاع٘ ٚخيزج َٔ ايبٝت. 

بددد ٖددٞ ايفضددتإ، ايددٛرد٠ ؽددارت ؽددفزا٤ دانٓدد١  ًددٕٛ ايؾدددأ، ايفضددتإ   

ؽدددار ٚندددزًا يدٜددددإ ايعتدددل، حتًُددد٘ ٚتٓفقددد٘ فت دددزج َٓددد٘ صدددخب١ َدددٔ ايعددد     

 ٌ َضعٛر ٚتبددأ   نًدٗا  غد١ٝٗ    ٚابغزات ٚحتٝط ايضخا ١  زأصٗا َثٌ عػ 

ٚ عد دقا٥ل ٫ ٜبكد٢ َدٔ رأصدٗا صد٣ٛ اجلُاُد١. حدل ٜعدٛد ا ٓٗدا َضدا٤ تفدتك يد٘            

 ايبدداب  زأصددٗا اجلُاُدد١، ٚابغددزات تفددٛر َددٔ نكددٛب عٝٓٝٗددا ٚأْفٗددا ٚأّْٝٗددا،     

٫ ًٜخددظ ٖددٛ إٔ عدد٦ًٝا قددد تبدددٍ يف أَدد٘. يكددد نددإ دَٚددًا ٜزاٖددا ٖهددذا. ٜزَددٞ     

 فٛق٘  ثٝا ٘ دٕٚ إٔ ٜ نٌ.   زعاع٘ ع٢ً ايضزٜز ٜٚٓاّ

 )صٜٛط رٜفٝٛج(! دد ا٭ّ تتا ع  ها٤ٖا  ك١ٝ ايًٌٝ حشًْا ع٢ً حزٜل َطعِ اي

*** 
 بزب ا٭١ًٖٝ متشم ايع٬قات ايبغز١ٜ ايت ٫ جذٚر حكٝك١ٝ شلا. ا ةة 5مالحظ 

٬ٜٚسَٕٛ  ٝٛتِٗ ٚسٚجاتِٗ دد ي٬ًٝ ع٢ً ا٭قٌ دد ايزجاٍ ٜت ًٕٛ عٔ عغٝكاتِٗ 

ٜٚفقددددًٕٛ ا٫ْفددددام عًدددد٢  ٝددددت ايشٚجٝدددد١  ددددد٫ً َددددٔ ا٫ْفددددام عًدددد٢      ٚأ فدددداشلِ 

 )اجلزصْٛٝرل٠(.  

نا ٛظ عٔ سٚج١ تغعز   ٕ ابزب ا٭١ًٖٝ قد أعدادت إيٝٗدا سٚجٗدا.. ؽدار     

ٜددد٬سّ ايبٝدددت ٫ٚ ٜادددادرٙ  عدددد إٔ ناْدددت ٫ تدددزاٙ إ٫ َؾدددادف١. اجلٓدددٕٛ، جٓدددٕٛ   

٘.. إْٗدا تٓظدز   ايكؾف، ٚاشلاتف املعطٌ قطع عٓ٘ حت٢ فزؽ١ ابٛار َدع عغدٝكات  

  ًٗع إ  اْتٗا٤ ابزب ا٭١ًٖٝ، ٚصت ضز ايزجٌ ايذٟ حتش حت٢ اجلٕٓٛ... 

ّات ي١ًٝ، تضُع يف ايزادٜٛ خدل ٖد١ْ ٚٚقٛف إ ٬م ْار، ٚإٕ ا٭َٛر صتعٛد 

نُددا ناْددت ٚابددزب صددتتٛقف. يفددٞ ايٓبدد  عددٔ سٚجٗددا. تدددعٞ إٔ  طارٜددات       

     ٚ ٫دٖدا إ   ٝدت أَٗدا ا،داٚر     ايزادٜٛ قد ْفددت ندٞ ٫ ٜضدُع ا٭خبدار. تزصدٌ   

يٝٓدداَٛا عٓدددٖا. بددزٙ إ  ايفددزاؼ نددٞ ٫ ٜتخدددا ٚاجلددرلإ. ٜافددٛ ٚتظددٌ ٖددٞ      
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َضتٝكظ١ ٚخا٥ف١ تفهز مبزار٠ ٚخٛف... ٫. ئ تفكدٙ نا١ْٝ. ئ تذلند٘ ٜعدٛد إ    

 عغٝكات٘. ت خذ َضدص٘ ٚتطًل ع٢ً رأص٘  ًك١ ٚاحد٠. 

 ٝايٞ  رلٚت. ٫ أحد ٜٗتِ  ؾٛت ايطًك١ ٭ْ٘ َٔ رٚتٝٓٝات ي

تقِ إيٝٗا جضدٙ ايدذٟ َدا ساٍ حدارًا ٚتٓداّ. عٓدد ايفادز ٜٓدديع ايكتداٍ ناْٝد١.          

ٜٓديع  غد٠ ٫ حد شلا ٚتغعز  ٓدّ َزٜز. يٝتٗا   تتضزن. يٝتٗدا تٝكٓدت َدٔ تٛقدف     

ايكتاٍ ْٗا٥ًٝا قبٌ قتً٘. ايكتاٍ ٜغتد ٜٚتعذر عًٝٗا حت٢ َاادر٠  داب دارٖدا، جثتد٘    

ٗا. تفٛط را٥ختٗا ٚخيزج َٓٗا ايدٚد ٚيهٓٗا تظٌ تقدُٗا  تتعفٔ. تٗذل٨ أَاّ عٝٓٝ

 إ  ؽدرٖا حل تٓاّ ي٬ًٝ... تٓاّ ٫ٚ تٓاّ، ٚتبهٞ ٚتقخو يف إٓ َعًا.... 

حل تٗدأ اجلٛي١  عد أصبٛن ٚت تٞ أَٗا يتفكدٖا جيدْٚٗا ٚقدد َاتدت جٛعدًا    

 ٚعطغًا  ُٝٓا قتٌ سٚجٗا  زؽاؽ١ ) ا٥غ١( يف رأص٘. 

***  

ٔ املعزندد١ ايددت دارت يف َطعددِ "َرلتددّٛ ٖدداٚظ"  ايكٓطددارٟ   عدد ةةةة 6مالحظةةُ 

ٚنٝف رٚتٗا يٞ أ زاف خمتًف١ شلا ع٬ق١  ٗا، ٚنٌ عد ؿ ٜزٜٚٗدا يدٞ نُدا     

 يٛ ناْت حها١ٜ خمتًف١. 

أٜددزٜٔ ايددت تكطددٔ َٓددش٫ً ٬َؽددكًا يًُطعددِ رٚتٗددا يددٞ. نددِ رٚاٖددا عدداب َددٔ       

٬ً عدٔ ٖدًٝل، اجلدار٠    املزا طل ايذٜٔ اعذلنٛا  املعزن١. نِ رٚاٖا يٞ خًٌٝ ْك

 ا٭خز٣ يًُطعِ.. ٚناْت ايزٚاٜات نًٗا خمتًف١ َٚتبا١ٜٓ.. 

ّيدددو ٫ ٜعدددين  ايقدددزٚر٠ إٔ أحددددًا ندددإ ٜهدددذب. فددد دا٠ اٱْضدددإ ملعزفددد١   

ابكٝك١ قاؽز٠ جدًا تعتُد ع٢ً حٛاظ مخط ٚتٓكٌ ٖدذٙ املعزفد١ عداد٠  ٛاصدط١     

ُان إ  عددد٠ رٚاٜددات  أدا٠ أخددز٣ قاؽددز٠ جدددًا جدددًا ٖددٞ ايًادد١.. ٚايٓتٝادد١ ا٫صددت      

 خمتًف١ عٔ حادن١ ٚاحد٠ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو َٔ تعُد ايهذب. 

أْا َعؾٛ ١ ايعٝدٓل. جدين ابكٝكد١ ٜكدٍٛ يدٞ: احدشرٟ أٜدٔ أْدت         دد ايها ٛظ 

 َضا١ْٛ يٓطًل صزاحو. 

 تٗامجين ا٭َٛاج ف ؽز : أْا َز١َٝ يف ايبخز. 

 ٜكٍٛ: ٫، يٝط متاًَا. 

  : أْا يف قان  ٦ز. أملط جدارًا ؽًدًا أًَط ف ؽز

 ٜكٍٛ: يٝط متاًَا. 
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 أحتضط اجلدار ف جد ؽ ٛرًا عاٖك١ ٚ ٬ ْٗا١ٜ. 

 أقٍٛ: أْا ع٢ً عا ٧ ْٗز  ٌٜٛ. 

 ٜقخو: يٝط متاًَا. 

ٜزفعددٕٛ ايعٴؾددا ١ عددٔ عددٝين، أجددد أْددين يف قددان سجاجٝدد١ ْبٝددذ! ٫ يددز، ٫    

 ْٗز، ٫ ؽ ٛر عاٖك١، جمزد دا٥ز٠ أصبك حٛشلا دٕٚ إٔ أدرٟ. 

أْا ٚاحد٠ َٔ قاف١ً ايعُٝدإ: ٜطًكْٛٓدا حدٍٛ فٝدٌ ٜٚكٛيدٕٛ يٓدا إٔ       دد ٛظ نا 

 َٔ ٜعزف َاّا ًُٜط تعٛد إيٝ٘ ْع١ُ ايبؾز. 

 أَضو إّٔ ايفٌٝ ٚأقضِ إٔ اجلضِ املطًٛب َعزفت٘ ٖٛ َزٚح١. 

 نِ أَضو  ذْش ايفٌٝ ٚأقضِ أْ٘ صٛس ٫ َزٚح١. 

 نثز. نِ أحتضط جضد ايفٌٝ ٚأقضِ أْ٘ جدار، جمزد جدار ٫ أ

 نِ أَضو خز ّٛ ايفٌٝ ٚأقضِ أْ٘ )ْز ٝػ( َطاف٧... 

نِ ٜقخو جدين ابكٝكد١ ٜٚكدٍٛ يدٞ إْد٘ فٝدٌ! ٜٚذلندين عُٝدا٤.. فابكٝكد١          

َتعدد٠ ايٛجٛٙ. املِٗ إٔ ْتكبٌ ّيو ايٛاقع، ٫ إٔ ْؾز عًد٢ أْٗدا أحادٜد١ فكدط ٫     

 غرل!... 

 ٜٚذلنين عُٝا٤.. 

***  

ٛ ٍ إيٝٗدا ايٓكدٛد       )َثكف١(، سٚجٗدا ٜعُدٌ يف   ةة 7مالحظُ    ًدد عز دٞ عدكٝل ٚيد

 نٌ عٗز  ؾفتٗا )َز ١ٝ( ٭ فاشلُا. 

ع٬قتٗدددا  ا٭ فددداٍ ٚاخلادَددد١ عدددب٘ َت٬عددد١ٝ، تكقدددٞ أٚقاتٗدددا يف عدددزب      

ايهخٍٛ ٚاجلًٛظ يف َكاٖٞ ايزؽٝف ٖٚدٞ تتخددا عدٔ ا٭دب ايعز دٞ ٚتٓتكدد      

عزا٤، ايهتاب مجٝعًا، ٚيف ايتُدد يف غزف ّْٛ أؽخاب ا٭زلا٤ اي٬َع١ َدٔ عد  

 ٚؽخفٝل. 

ايددشٚاج  ايٓضددب١ إيٝٗددا ٖددٛ حتٜٛددٌ ٜؾددًٗا أٍٚ نددٌ عددٗز إ  ايبٓددو، ٖٚددٞ       

 تتخدا  اصتُزار عٔ حتزر املزأ٠ ٚمتارظ اصتعباد ايزجٌ. 

فهددز٠ ايهددا ٛظ: تددذٖش أٍٚ ايغددٗز إ  ايبٓددو يكددب  ايتخٜٛددٌ. عددز ت       

نثرلًا َٔ ايهخٍٛ يف ايغدٗز ايضدا ل ٚأْفكدت ايهدثرل عًد٢ عدزا٤ )ابغدٝػ(        

 ٞ ياج١ َاص١ إ  ايتخٌٜٛ. ٖٚ
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تؾددٌ إ  ايبٓددو، بدددٙ َاًكددًا  ضددبش ا٭حددداا ٚايكٓا ددٌ. ٖهددذا ٜكددٍٛ شلددا  

ايبٛاب ايذٟ ٫ ٜضُك شلدا  ايددخٍٛ. نعادتٗدا، متدارظ أصدًٛ ٗا ايٛحٝدد يًعدٝػ.        

تقدداجع ايبددٛاب عًدد٢ ايعتبدد١ فٝضددُك شلددا مبكا ًدد١ ايبددٛاب ايثدداْٞ تقدداجع ايبددٛاب     

 دٜز ايبٓو. ايثاْٞ فٝضُك شلا مبكا ١ً َ

تقاجع َدٜز ايبٓو  عد إٔ ٜعدٖا  إعطا٥ٗا ايتخٜٛدٌ ايدذٟ ٚؽدًِٗ  ازلٗدا.     

ٚ عددد إٔ تددٓٗ  عددٔ ا٭رٜهدد١ ٚ ٝدددٖا عًبدد١ )ايهًٝددٓهط( ٜٓاٚشلددا َدددٜز ايبٓددو  

ايتخٜٛدددٌ ايدددذٟ ٚرد  ازلٗدددا. تفاجددد    ْددد٘ ؽدددٓدٚم ندددبرل، أٖدددٛ ٜدددا تدددز٣ ًَددد٤ٞ  

 زٜل املطار أنٓا٤ فاٚي١   ايذٖش؟ تفتخ٘.. بد  داخً٘ جث١ سٚجٗا ايذٟ قتٌ يف

 ايعٛد٠. 

 ٜكٍٛ شلا َدٜز ايبٓو: ٖذا آخز حتٌٜٛ ٜبًاو  ٛاصطتٓا.  

***  

ناْددت متا ددٌ يف أَددز سٚاجٗددا َٓدد٘. ناْددت ايكقدد١ٝ  ايٓضددب١   دددد  ٬َ8حظدد١ 

إيٝٗا اجتُاع١ٝ  ايدرج١ ا٭ٚ  ٖٚٓايو  ٓٛد ندثرل٠ عًٝد٘ حتكٝكٗدا قبدٌ إٔ ٜقدِ      

  .)اٯْض١ ايٛارن١( ..  ل ّراعٝ٘ )يٛط ايثًج( ايذٟ ٖٛ

ابزب ا٭١ًٖٝ تدَز ا،تُع املٗذل٨ ٚتكايٝدٙ املذل١ًٖ ايت تطبل ع٢ً ايدزٚط  

اٱْضا١ْٝ نُا نإ ٜطبل ابذا٤ ابدٜدٟ ع٢ً أقداّ ايبٓات ايؾٝٓٝات ملٓعٗدا  

 َٔ ايُٓٛ. 

َددع ابددزب ا٭ًٖٝدد١ ٜؾددرل املضددا٤ حاددزًا نكدد٬ًٝ عبثددًا تدفعدد٘ عددٔ ؽدددرٖا،      

َزًا َغهٛنًا  د٘، ف ٬َنٗدا تكدع  املؾدادف١ يف ايكضدِ اٯخدز       ٚتؾرل نزٚتٗا أ

َٔ املد١ٜٓ، ايذٟ ُٜٗٝٔ عًٝ٘ أع اـ َٔ دٜٔ آخز... ٜزحٌ أنثز أفزاد أصزتٗا 

 أٚ ٜكتًٕٛ أٚ كٛتٕٛ. 

َغزٚن نا ٛظ: ٜزافكٗا يف ايضٝار٠ يتعش١ٜ ا ١ٓ عُٗا مبكتدٌ سٚجٗدا، تكبدٌ    

ايفتٝددات أٚ ايضددٝارات أٚ   إٔ ٜٛؽددًٗا إ  ٖٓدداى  عددد إٔ تعددددت حددٛادا خطددف     

 ايفتٝات ٚايضٝارات َعًا. 

جيدٕٚ أْفضِٗ فا ٠ ٚصط سحاّ غرل عادٟ َٔ ايضٝارات، إ د٬م رؽداـ   

ٜؾددِ اٯّإ، تتٛقددف ايضددٝارات، ٜٗددبط اجلُٝددع ٜٚباعددزٕٚ إ دد٬م ايزؽدداـ.       

ٜهفٞ إٔ تزبف ٜد أحد أٚي٦و ايغبإ يتؾٝبٗا رؽاؽ١ َا خط  ٜٚٓتٗٞ ندٌ  

 ع٤ٞ. 
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ٛت، تتفتك حٛاصٗا... تز٣ رجًٗا. تزاٙ يًُدز٠ ا٭ٚ  نزجدٌ ٫   تغِ را٥خ١ امل

نُاددزد رَددش اجتُدداعٞ. ٜضددتٝكظ فٝٗددا عدد٤ٞ غدداَ  ْددا٥ِ، حددل ٜٓاددٛإ َددٔ     

 اجلٓاس٠ متٓخ٘ جضدٖا  هٌ َا فٝ٘ َٔ رغب١ يف ابٝا٠ ٚايعطا٤. 

يدنٗا عٔ ايشٚاج، ٖذٙ املز٠ ٖٞ ايدت تتٗدزب، بدزٙ يًُدز٠ اخلاَضد١ ّيدو       

زاؼ، ايٛرقدد١ ٫ تٗددِ، حددل ٜهددٕٛ املددٛت ٚاقفددًا  ا٫ْتظددار خًددف    املضددا٤ إ  ايفدد

 ايباب، تؾرل ايٛرق١ ا٫جتُاع١ٝ  ٬ أٟ َع٢ٓ... جمزد ٚرق١ خزٜف أخز٣... 

ايفٓددإ ٜؾدداب أحٝاْددًا  ددايبهِ ايفددين امل٪قددت أَدداّ فظاعدد١ َددا    دددد ٬َ9حظدد١ 

ٜددٚر.. ًَخدٔ َٖٛددٛب، ٜٓادٛ َددٔ جمدشر٠ َزٚعد١، يكددد اقتدادٚٙ َددع  كٝد١ رندداب        

يتانضددٞ إ  املكدددل٠ ٚأ ًكددٛا عًددِٝٗ ايزؽدداـ ٖٓدداى، )ددٔ أْدد٘ َددات، حددل        ا

اصددتٝكظ انتغددف أْدد٘ نددإ قددد أغُددٞ عًٝدد٘ فكددط ٚ)ٓدد٘ )ا٭عدددا٤( قددد َددات      

نايبدداقل. ْٗدد  َددٔ حتددت نددّٛ اجلثدد . ناْددت قددد  ددزدت فٛقدد٘ ٚتؾددًبت،      

ٚنإ عًٝ٘ إٔ ٜغل  زٜك٘ ٚصط نّٛ َٔ ا٭عقدا٤ ايدت َشقٗدا ايددّ ٚايٛجدٛٙ      

 املفاٛر٠  دلٚد، سجاج١ٝ ايٓظزات يف ف٤ٛ ايكُز ايشجاجٞ ايؾكٝع...  ّات ايعٕٝٛ

َٔ َٜٛٗا ٖٚٛ جايط إ  ايبٝاْٛ ياٍٚ عبثًا إٔ ٜؾز  عددل أؽدا ع٘... دٚمندا    

جددد٣ٚ. ٚاجلددرلإ ٜتقدداٜكٕٛ َددٔ فددز ات٘ ايعغددٛا١ٝ٥ ايؾدداخب١ عًدد٢ ايبٝدداْٛ رغددِ  

 ايكؾف. 

 ًب١ َٔ املضاَرل. ٜٓتٗش فزؽ١ ٖد٤ٚ ايكؾف. خيزج إ  ايضٛم، ٜبتان ع

يدداٍٚ يًُددز٠ ا٭خددرل٠ إٔ ٜضددهش أحاصٝضدد٘ ايااَقدد١ داخددٌ  ٓددا٤ ايضددًِ         

املٛصٝكٞ، ٜفغٌ، ٜغعز   ْ٘ ٜضكط ع٢ً درجات ايضًِ املٛصٝكٞ. ايدرجات َدٔ  

 رخاّ أؽِ ٚرأص٘ ٜزتطِ  ٗا َؾدرًا ؽٛتًا أجٛف... 

ت أؽدا ع  ٜ تٞ  عًب١ املضاَرل ٚاملطزق١. ٜدم َضُارًا يف نٌ إؽبع  ٝاْٛ. ٜثب

 ايبٝاْٛ نًٗا. 

ٜٓٗددار  عدددٖا عًدد٢ ا٭را ٜٚبهددٞ. فٗددٛ ٜعددزف أْدد٘ أٜقددًا ٫ ٜددتكٔ اصددتعُاٍ   

 ايض٬ط، ٜٚعاش عٔ اصتعُاٍ حت٢ يف حاٍ ايدفان عٔ ايٓفط. 

 ٜظٌ ٜبهٞ حت٢ ٜٓاّ... 

 نا ٛظ آخز ٚاختٝار أحدُٖا: 

ناتش،  اٚيت٘ عاصع١. نتش ٦َات ايؾفخات عٔ ابدزب ا٭ًٖٝد١ يهٓد٘    

عٓٗا... نتش نثرلًا َٚدع ندٌ ؽدفخ١ ٜدشداد حضد٘  اخلٝبد١ ٚاملدزار٠،         غرل راا
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ٛ َد٘ حدٍٛ ايطاٚيد١، ٚاخلادَد١ ايكدذر٠ ايبدٜٓد١ تد تٞ           كشم نثرلًا َدٔ ايدٛرم ٜٚه

 َز٠ يف ا٭صبٛن يتٓظف املهإ.. 

ّيو ايٓٗار ٜغعز   ْ٘ عٓل فهزًٜا أَاّ َا ٜددٚر َدٔ أحدداا، ٚيف أعُاقد٘     

٠ ٚايغدعٛر  دايعكِ.. ٜٗداجِ اخلادَد١ ايعادٛس ايبدٜٓد١.       متتشج اخلٝب١ ٚايب٪ظ ٚاملزار

ٜطزحٗا ع٢ً ايطاٚي١ فٛم أٚراقد٘ ٚنتا اتد٘... ٜاتؾدبٗا ٖٚدٞ َدٖٛعد١ ٭ٕ ّيدو       

   يدا شلا َٓذ ر ع قزٕ ع٢ً ا٭قٌ... 

  عد ّيو، ٜضتعٌُ أٚرام خمطٛ ١ رٚاٜت٘ ن ٚرام )نًٝٓهط( ي٘ ٚشلا!... 

 هثز ايذٜٔ حتؾدِٖ ابزب ا٭١ًٖٝ... عٔ ا٭ زٜا٤ ٚابُك٢ اي ةة 11مالحظُ 

نددا ٛظ: ؽددٝاد جيددٛن فٝقددطز يً ددزٚج إ  ايؾددٝد رغددِ خمددا ز ايدددرب،  

يزج عبان٘ ١٦ًَٝ فٝفدزط، ندِ ًٜخدظ إٔ َدا حتتٜٛد٘ يدٝط أزلاندًا  دٌ أ فدا٫          

 َكتٛيٕٛ. 

 ٜتقٛرٕٚ جٛعًا...  12دد يًُِٗ إ  ايبٝت ٚتطب ِٗ سٚجت٘ ٭ٕ أ فاشلِ اي

ٖٚٛ ٫ كًو ْفكات دفِٓٗ فرلَٞ  ٗدِ إ  ايبخدز. يف    حتؾد أ فاي٘ قذٜف١،

ايّٝٛ ايتايٞ يزج عباى ؽٝاد جا٥ع ١٦ًَٝ  ؾٝد ٚفرل، فٝفزط، نِ ٜهتغدف إٔ  

َا حتٜٛ٘ عبان٘ يٝط أزلانًا  ٌ أ فداٍ َكتٛيدٕٛ، يهٓد٘ يًُدِٗ إ  ايبٝدت      

 يف حاي١ جٛن ٚتطب ِٗ سٚجت٘...  12دد ٭ٕ أ فاي٘ اي

 ٖٚهذا... 

دل عددٔ ايفهددز٠ ّاتٗددا ٚأفقددً٘ حتدد٢ اٯٕ: اَددزأ٠ تزتدددٟ     نددا ٛظ آخددز ٜعدد  

ايضٛاد تبهٞ  ٛاٍ ٚقت ٚقٛفٗا أَداّ ايفدزٕ  اْتظدار دٚرٖدا يغدزا٤ اخلبدش.  عدد        

ٚحددل ٜضدد شلا ايفددزإ نددِ رغٝفددًا تزٜددد ٫ تكددٍٛ عدد٦ًٝا     دددد صدداعات يددل دٚرٖددا  

ٚمتقٞ دٕٚ إٔ تغذلٟ اخلبش. ٚحل ٜٛقفٗا َضًك ٜٚض شلا عٔ ٖٜٛتٗدا تبؾدل يف   

 جٗ٘ ٚتتا ع صرلٖا دٕٚ إٔ تكٍٛ ن١ًُ ٚاحد٠. ٚ

***  

ايب٪ظ ايدذٟ عاعدت٘ ا٭نثزٜد١ ايضداحك١ َدٔ ا٭ فداٍ ايعدزب،         ةةة  11مالحظُ 

جعًددِٗ ٜٓقددإٛ قبددٌ ا٭ٚإ، ٚجعًددت أناّٜددش ايعددا  ايكدددِٜ ٚرَددٛسٙ ٚسٜفدد٘        

 تٓهغف يعِْٝٛٗ. 

فهز٠ نا ٛظ: أ فاٍ ٜكزرٕٚ اختطداف  ا دا ْٜٛدٌ. ّيدو ايظٗدز غدادر  ا دا        

 ٌْٜٛ َكز عًُ٘ يف خمشٕ نبرل يبٝع ا٭حذ١ٜ َتعبًا... 
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أٚي٦و ايؾاار امل٬عل... نِ تبديٛا... إْ٘ ًٜعش دٚر  ا ا ٌْٜٛ َٓدذ ر دع قدزٕ    

تكزٜبددًا يهددٔ ا٭ فدداٍ تبددديٛا حكددًا يف ايضددٓٛات ايعغددز ا٭خددرل٠... ندداْٛا فُٝددا      

ٜٔ  ٗددا... َقد٢ ٜزَكْٛد٘  داحذلاّ... ًُٜٚضدٕٛ بٝتدد٘ ا٫ؽدطٓاع١ٝ ايبٝقدا٤ َبٗدٛر       

ٜٚتخضضددٕٛ قبعتدد٘ نغددٛن.. ٜٚ خددذٕٚ ْؾددٝبِٗ َددٔ ا٭يعدداب رافددل َهددتفل      

  ٗد١ٜ ايضُا٤ إيِٝٗ... 

ناْٛا مجٝعًا ٜؾدقٕٛ أْ٘ قد ٚؽٌ يتٛٙ َٔ ايضدُا٤ ٚ عقدِٗ ندإ ٜضد ٍ     

نغٛن عٔ ؽخ١ ايزب ٚعٔ ايطزٜل ٚعٔ ايٓاّٛ ٚايثًج ٚاياّٝٛ... ٚيٝط  ٝٓ٘ َٔ 

أْ٘ ٫ يقز نٌ ؽدباط َدٔ ايضدُا٤ ٚإمندا يقدز      خيطز  باي٘ ٚيٛ يثا١ْٝ ٚاحد٠ 

َددٔ  ٝتدد٘ ايفكددرل ايبددا٥ط يف حددٞ  ددزج ايدلاجٓدد١  قدداح١ٝ  ددرلٚت، ٚإْدد٘ ٫ ٜدد تٞ يف  

عز ١ بزٖدا امل٥٬هد١ ٚإمندا ٜد تٞ يف صدٝار٠ تانضدٞ )صدزفٝط( تهداد را٥خد١          

َاسٚتٗا يٓك٘... ٜٚضارن إ  ايازف١ اخلًف١ٝ  ايددنإ، فٝدٓف  ايؾزاؽدرل عدٔ     

هزٟ ايعتٝل ٜٚزتدٜ٘ فا٫ًٚ إخفا٤ اٖذلا٥٘ ًٜٚؾل ايًخ١ٝ ايبٝقا٤ ايدت  نٛ ٘ ايتٓ

يفدٞ قًد٬ًٝ تعددبرل ايبد٪ظ املزٜددز ايدذٟ ٜددشداد عُكدًا عاَددًا  عدد آخددز حدٍٛ عددفتٝ٘        

 ن ْ٘ أخدٚد َشرٚن  ايغٛى...

 أَا أ فاٍ ا٭عٛاّ ا٭خرل٠ فُٔ  ١ٓٝ أخز٣... 

يغددعز ايطبٝعددٞ أّ  إْٗددِ جيددذ ٕٛ يدد٘ بٝتدد٘ ٜٚضدد يْٛ٘ َددا إّا ناْددت َددٔ ا      

 ا٫ؽطٓاعٞ.  

ٜٚض يْٛ٘ صاخزٜٔ عٔ املدخ١ٓ ايت ٖبط َٓٗا، ٌٖٚ صاعدت٘ اجلزّإ عًد٢  

تضًكٗا أّ أْ٘ فعٌ ّيو  ٓفض٘!... أٚي٦دو ايغدٝا ل ايؾداار...  دٌ إْٗدِ ؽدارٚا يف       

 ايعاّ ا٭خرل ٜؾزٕٚ ع٢ً ابؾٍٛ ع٢ً ْٛن ٚاحد َٔ ايًعش: ا٭صًخ١.  

١، ٚايٓتٝادد١ إٔ ايددزن٬ت تٓٗدداٍ عًدد٢   ٚؽدداحش ايدددنإ ٫ يددش ا٭صددًخ  

 قدَٝ٘ َٔ أقداّ ا٭ فاٍ امل٬عل. 

حل خزج ّيو املضا٤ فٛج٧  عغدز٠ َدٔ ا٭ فداٍ ٜكتادْٚد٘  عدد إٔ  ًّادٛٙ أْد٘        

خمطٛف. نداْٛا يًُدٕٛ املضدصدات يف أٜددِٜٗ ٚخٝدٌ إيٝد٘ إْٗدا حكٝكٝد١. خداف          

٘. ٜكتادْٚد٘ إ   ق٬ًًٝ،  ايقبط، ععز   ْ٘ ٜٛاجد٘ خطدزًا غاَقدًا ٫ ٜعدزف نٓٗد     

 جدار. 

 ٜتًٛ أحدِٖ قزار ابهِ  إعداَ٘ رًَٝا  ايزؽاـ. 

 ٜض ٍ: ملاّا؟ 
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 ٜكٍٛ ا٭ٍٚ: ٭ْو قٓان ٚ ٔ ْهزٙ ا٭قٓع١. 

 ٜكٍٛ ايثاْٞ: ٭ْو ؽدٜل ا٭غٓٝا٤ فكط. 

 ٜكٍٛ ايثاي : ٭ٕ أيعا و خمدر٠ َٚٔ ْٛن ايهُايٝات. 

 رل عادٍ. ٜكٍٛ ايزا ع: ٖداٜاى َهزص١ يذلصٝا قِٝ عا  غ

ٜكٍٛ اخلاَط: ٚتفعٌ ّيو حتت صتار إراد٠ اهلل... فتضداِٖ  دذيو يف تشٜٝدف    

 حكٝك١ إرادت٘. 

ٜكٍٛ صادظ: ٭ْ٘   تعد ٖٓايو َدخ١ٓ تٗبط َٓٗا إْٓدا خنتبد٧ َدٔ أعددا٥ٓا     

 يف املداخٔ. 

ٜكٍٛ صدا ع: إْٗدِ يزقدٕٛ جثد  آ ا٥ٓدا َٚدزٚرى ٜعدذلا  زٜدل دخداِْٗ ٫ٚ          

 دِٖ.... ْزٜدى إٔ تدٚظ ع٢ً رَا

 ٜٚؾزخٕٛ مجٝعًا: ٚ٭ْو ؽدٜل ا٭غٓٝا٤ فكط ٫ ؽدٜكٓا  ٔ... 

فٝؾز  فِٝٗ: ٚيهٓين فكرل... فكرل.. اقتًٛا ؽاحش ايدنإ ٫ أْا.... ٜٚكتٓع 

 ا٭ فاٍ. 

ٜذلنْٛ٘ َطًل ايضزاط، ٚدٕٚ إٔ ٜض يٛٙ نايهبار َا إّا نإ َضدًًُا أّ  

 َضٝخًٝا. 

 ٕ. ٜكزرٕٚ ايذٖاب ٫صتاٛاب ؽاحش ايدنا

ٜطًش  ا ا ٌْٜٛ ا٫ْقُاّ إيدِٝٗ فبٝٓد٘ ٚ دل ؽداحش ايددنإ حضداب عُدزٙ        

 ْؾف قزٕ... ٜزف  ا٭ فاٍ أّ ٜكبًٕٛ؟ 

 ٫ أدرٟ،   أعد أزلع أؽٛاتِٗ اٯٕ. 

 ص قزر ّيو ٚقت نتا ١ ايزٚا١ٜ.  

***  

ا٭نزٜا٤ ياٚيٕٛ عزا٤ ايٓاا٠ َٔ غقش ايغدعش  املداٍ.  عقدِٗ     ةة 12مالحظُ 

 َع أَٛاي٘ إ  أٚرٚ ا حٝ  ٜٓتظزٙ جخِٝ َٔ ْٛن خاـ. اصتطان اشلزب 

ايددبع  قددزر )ا٫حتٝدداٍ( عًدد٢ ايبكددا٤ أَدد٬ً يف َشٜددد َددٔ ا٭نزٜددا٤ عددٔ  زٜددل    

ابدددزب ا٭ًٖٝددد١، ٚاصدددتُزارًا يف َٓطًكاتددد٘ ايعتٝكددد١ ايكا٥ُددد١ عًددد٢ ايتدددِٖٛ   ْددد٘   

  اٱَهإ عزا٤ أٟ ع٤ٞ  املاٍ: حت٢ ايٓاا٠. 
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  َقداع٘ غددرل ندا ٛظ اخلطددف،   فهدز٠ ندا ٛظ: نددزٟ اقطداعٞ ٫ ٜكدد   

َٚا أنثز ايزاغبل  اختطافد٘ ٚفانُتد٘ يف فهُد١ ايًٝدٌ ٚابكٝكد١ ٚتٓفٝدذ       

 ابهِ  ٘ يف صاح١ ايثٛر٠. 

ٜكددزر إٔ ٜهددٕٛ يدد٘  دددٌٜ )نهددٌ املُددثًل ايهبددار( َُٚٗدد١ ٖددذا ايبدددٌٜ       

صدددتهٕٛ متاَدددًا نُُٗددد١ ايبددددٌٜ يف ايضدددُٝٓا، أٟ أْددد٘ صدددٝكّٛ  تُثٝدددٌ "ا٭دٚار 

. صٝذٖش عٛفًا عٓ٘ إ  إقطاعٝت٘، ٚصًٝكٞ ابطش  ايٓٝا ١ عٓ٘، اخلطز٠" عٓ٘

ٚصدددٝكّٛ  هدددٌ تًدددو ايشٜدددارات ايباٝقددد١ إ   ٝدددٛت ايٓددداظ ايدددذٜٔ ٚرا ٤٫ٖٚدددِ   

 ٚرقا ِٗ. 

ٚايدت ندإ سٚاجٗدا َٓد٘     ددد  ٜٴضزُّ إ  سٚجت٘  ايفهز٠، سٚجت٘ ايت تهزٖد٘  

، فكددد ناْددت ٫ تعابٗددا ايفهددز٠دددد جمددزد ؽددفك١ اْت ا ٝدد١  ددل ٚايدددٖا ٚٚايدددٙ   

تطُددك يف إٔ يًؾددٗا ابددزب ا٭ًٖٝدد١ َٓدد٘ ٚيًددف شلددا نزٚتدد٘ أٚ  عقددٗا. ٖٚددذٙ      

ايفهز٠ قد تٓكدذٙ. صدٝ تٞ  غد ؿ فكدرل ٜغدبٗ٘، ٚإٕ ندإ أؽداز َٓد٘  عغدز٠          

أعٛاّ. صٝاز ي٘ عد٠ عًُٝات بٌُٝ يف ٚجٗ٘ يٝبدٚ أنثز صًٓا، ٚيٝؾدرل ْضد ١   

 يطٛار٨ ٜكتٌ  دًٜ٘. عٓ٘. ٚصٝبدٍ ٖٛ ٬َف٘ اتكا٤ يً طف، ٚيف حا٫ت ا

 تٓفذ ايع١ًُٝ  ٓااط. 

ايبددددٌٜ ايفكدددرل يُدددٌ ٚجٗددد٘، ًٜٚعدددش دٚرٙ، ٚقدددد تعدددزا حتددد٢ اٯٕ يعدددد٠   

 فا٫ٚت اغتٝاٍ  ُٝٓا نإ ٖٛ راقدًا يف فزاع٘ ايٛنرل ٜقخو صعٝدًا  ايًعب١. 

 تتفل ايشٚج١ ٚايبدٌٜ. 

 حد. ٜكت٬ْ٘ ٜٚغٖٛإ جثت٘، ٜزَٝإ  ٗا حتت أحد اجلضٛر ف٬ كٝشٖا أ

ٜتا ع ايبدٌٜ يعش دٚرٙ ف٬ ًٜخظ أحد أْ٘ قد َات. نٌ َا ًٜخظْٛ٘ ٖٛ أْد٘  

ؽار أنثز اٖتُاًَا مما َق٢  شٚجت٘ ابضٓا٤ ٚأْ٘ جيِ َا ٜضتطٝع مجعد٘ َدٔ   

 ايٓكٛد  ايع١ًُ ايؾعب١ ٜٚبٝع أرافٝ٘   مثإ نض١.. 

ًا ّٚات ؽباط ٜفاجد ٕٚ  د٘ ٚقدد غدادر املدٜٓد١ َدع )سٚجتد٘( دٕٚ إٔ ٜبًادا أحدد         

  عٓٛاُْٗا أٚ إ  أٜٔ... 

***  

عدددٔ احملدددا٫ٚت ايتٛفٝكٝددد١ ايضددد ٝف١ ايدددت قددداّ  ٗدددا  عددد          ةةةةة 13مالحظةةةُ 

ايبٛرجٛاسٜل ٚايدت نغدفت صدطخ١ٝ ْظدزاتِٗ إ  َدا ٜددٚر َٚدديٍٛ َدا ٜددٚر...          

أ زس َظاٖز ٖذٙ احملدا٫ٚت ايتٛفٝكٝد١ ٚ ٛ ا٥ٝد١ املٓطًكدات ٖدٞ املظداٖزات ايدت        
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زا٤ حا٬َت ٫فتات ايددفان عدٔ ايدلٚيٝتارٜدا  دايًاتل     ناْت يزج يف عارن ابُ

 اٱْهًٝش١ٜ ٚايفزْض١ٝ حت٢ دٚمنا ٫فت١  ايعز ١ٝ. 

نددا ٛظ: َظدداٖز٠ َددٔ ٖددذا ايٓددٛن. نددٌ عدد ؿ جيددز َعدد٘ نًبدد٘ أٚ قطتدد٘  

املديًدد١، أٚ يُددٌ قفؾددًا ّٖبٝددًا فٝدد٘ فدد رٙ ا٭ ددٝ  أٚ عؾددفٛرٙ املاددزد. ايٓضددا٤         

 ٚايزجاٍ ٜزتدٕٚ  د٫ت ايضُٛنٔ. ٜزتدٜٔ أحذ١ٜ عاي١ٝ ايهعٛب جدًا 

نددٌ َددا يف املظدداٖز٠ ٜددزن  جبٓددٕٛ، تكددذلب  فًدد١ َددٔ إحددد٣ ايٓضددا٤          

ٚتضدد شلا ملدداّا تددزن  املظدداٖز٠، بٝددش املددزأ٠ ّات ايغددعز املؾددبٛل  ًددٕٛ أسرم:  

 نٞ ٫ ٜفٛتٓا َٛعد عاٟ  عد ايظٗز. 

***  

٫ أحددد اي٬َبددا٠٫ مبددا ٜدددٚر ٖددٛ جزكدد١، يددٝط ٖٓايددو فاٜددد.  ةةةة 14مالحظةةُ 

 ز٤ٟ يف جمتُع )ا ، فايضهٛت يد ّاتد٘ تغداٝع عًد٢ اصدتُزار ايظًدِ ٖٚدٛ       

 ايتدايٞ َغددارن١ ٫ َباعدز٠ يف ارتهدداب اجلددزّ. )احملاٜددٕٚ( ٜغدداعٕٛ ايظددا     

ٖٚدددذا ددددد فٗدددِ ٫ ٜٓطكدددٕٛ إ٫  عدددد إٔ متدددط َؾدددابِٗ َباعدددز٠   ددددد  ضدددهٛتِٗ 

 ايظا  ٚايذٟ ايضهٛت ٖٛ ْٛن َٔ ايتٛا ٪ ايقُين َٚعاٖد٠ )حضٔ جٛار(  ل

  ٜظًددِ  عددد أٚ املظًددّٛ أقددٌ َددٔ صددٛاٙ، أٚ املظًددّٛ إ  حددد   ٜدددفع  دد٘  عددد          

 ي٬ْفاار. 

ْٛا٠ ايها ٛظ: أْطٕٛ ٜضهٔ يف  ٝت مبٓطك١ رأظ  رلٚت تطٌ ع٢ً ًَعدش  

 يًتٓط. 

ندإ صددعٝدًا  ددذيو ٜكقددٞ  عقددًا َدٔ أٚقاتدد٘ ٜزقددش صددٝكإ ٫عبددات ايتددٓط   

 اٙ خؾٝؾًا يذيو. اجل٬ُٝت َٔ خًف َٓظار َهدل اعذل

حل عبت ابدزب ا٭ًٖٝد١  دان املٓظدار فكدد فدزل املًعدش متاَدًا َدٔ اي٬عدبل           

مجٝعددًا ٚاعددذل٣  ثُٓدد٘ رعاعددًا ٚمتددز ٕ جٝدددًا عًدد٢ اصددتعُاي٘ يهٓدد٘ قددزر أْدد٘ يددٔ     

ٜضتعًُ٘ إ٫ يف حاي١ ٚاحد٠ ٖٞ: حاي١ ايددفان عدٔ ايدٓفط. أٟ أْد٘ يدٔ ٜطًدل ايٓدار        

 ك. أ دًا إ٫ إّا اقتخِ  ٝت٘ َضً

ٚ  يٓ   كضُ٘ يٓفض٘. ٚحت٢ حُٝٓا )عاٖدِٖ( ٜضزقٕٛ صٝارت٘ َٔ أَاّ 

ايبٝت يف إحد٣ ايًٝايٞ   ٜطًل رؽاؽ١ ٚاحد٠. ت ًَِٗ يف ايظ٬ّ ِٖٚ ٜعاجلٕٛ 

أقفاشلا ٜٚضزقٕٛ أَاّ عٝٓٝ٘ مثز٠ ندط مخضد١ أعدٛاّ ٚيهٓد٘ عد   عًد٢ عدفت٘       

  دفاعًا عٔ حٝات٘... حت٢ صاٍ ايدّ َٓٗا. إْ٘ ئ ٜكتٌ دفاعًا عٔ أٟ ع٤ٞ إ٫
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ّات ّٜٛ فدٛج٧  دبع  ايزجداٍ يف ايثٝداب ايبدٝ  )ايغدٛرت( اخلاؽد١  ًعدش         

 ايتٓط ِٖٚ ٜطاردٕٚ ايهز٠ مبقارب ايتٓط. 

إّٕ ٖٓايو َٔ اصتطان إٔ ٜظدٌ )حٝادٜدًا(، إٔ ٫ ٜبدايٞ، إٔ ٜٗدتِ  احملافظد١      

 ع٢ً )يٝاقت٘(. 

... نداْٛا ٜكؾدفٕٛ   تذنز املدفع ايذٟ نإ َٓؾٛ ًا يف املًعش َٓدذ أصدا ٝع  

دددد نزنبتٝدد٘ دددد َٓدد٘ إ  ايٓاحٝدد١ ا٭خددز٣... ٚنددإ  ٝتدد٘   نًُدد٘ ٜزبددف خٛفددًا  

ٚاْهضز  ع  سجاج غزف٘ يعٓف ايقاط ايذٟ نإ ايكؾف ٜٛيددٙ.. ندِ جدا٤ت    

قذٜف١ عطًت املدفع ٚايزجاٍ َعًا، ٚنإ  ٛصع٘ إٔ ٜضُع ؽزخاتِٗ املٓبعث١ َٔ 

 أجضادِٖ املُشق١.. 

ح٢ ٚاجلث  ٚاملدفع... ٖٚاِٖ اٯٕ ٜ تٕٛ َدٔ جدٜدد يًعدش    ٚجا٤ َٔ ملًِ اجلز

 ايتٓط فٛم رٌَ املًعش ايذٟ ٫ د ٚإٔ ايدّ َا ساٍ ٜؾبا٘.. 

٫ ٜدددرٟ ملدداّا، ٚجددد ْفضدد٘ ٜدد تٞ  زعاعدد٘... ٜقددع ؽددُاَ٘ عًدد٢ املهددإ         

ٜكف إ  ايٓافدذ٠ ٜٚؾدٛب جٝددًا...     .اخلاـ  إ ٬م رؽاؽات َٓفزد٠ )٫ رع ًا( ..

ٚ  فٝضددكط ا٭ٍٚ، ٜددزن  ايثدداْٞ، ٜطًددل رؽاؽدد١ ناْٝدد١   ٜطًددل ايزؽاؽدد١ ا٭

 فٝ ط٦٘، نايث١، فٝضكط. 

 ٜغعز  زاح١ عُٝك١. 

 يضبش جمٍٗٛ يط   ْ٘   يٓ   كضُ٘. 

  طزٜك١ َا، يط   ْ٘ قد قتٌ دفاعًا عٔ ايٓفط. 

***  

 ْفض٘.  14إَها١ْٝ نا ٛظ آخز َٛفٛن ٬َحظ١  ةة 15مالحظُ 

٘ عدٔ )ا٭نثزٜد١ ايؾداَت١!( ٚعدٔ )ا٭ زٜدا٤      ايها ٛظ: أحددِٖ أراد إٔ ٜزّفد  

 ايعشٍ( ٚعٔ )احملاٜدٜٔ(... 

قددزر افتتدداط َدٜٓدد١ امل٬ٖددٞ ٚإحقددار صددرلى يًذلفٝدد٘ عددٔ أٖددٌ  ددرلٚت ايددذٜٔ   

ٜعٝغدددٕٛ َٓدددذ أعدددٗز ٚايهٗز دددا٤ َكطٛعددد١ عدددِٓٗ ٚندددذيو املدددا٤. ٜددد تٞ مبٛيدددد   

 نٗز ا٥ٞ ٜٚٓؾش خٝاّ ايضرلى َعًًٓا افتتاح٘. 

)أنثزٜد١( نُدا ٜتدِٖٛ ايدبع . تددٚر ايعاد٬ت        ٜ تٞ  عد  ايٓداظ، يٝضدٛا   

ٚتعًددٛ املٛصددٝك٢ ٚؽددزخات ايًعددش ٜٚذلاندد  ايٓدداظ ٚتددَٛ  ايًُبددات املًْٛدد١،      

  دأت جٝٛب قا عٞ ايتذانز متت٧ً  ايٓكٛد.. 
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 ٚفا ٠ حدا ع٤ٞ َفاج٧.. 

ايزانبدددٕٛ يف ايدددد٫ٚب ايعُددد٬م ملدٜٓددد١ امل٬ٖدددٞ  ددددأٚا  ايؾدددزا ... يكدددد        

نًُدد٘، نددِ ؽددار ٜدددٚر  ضددزع١ جْٓٛٝدد١ ٚايٓدداظ       تهٗز ددت َكاعددد ايددد٫ٚب     

ٜتٓانزٕٚ عٓ٘ يف ايفقا٤ نِ ٜٕٗٛٚ فطُٞ ايز٩ٚظ َٚٔ   كدت َدِٓٗ َؾدعٛقًا    

 َات فطِ ا٭عقا٤.. 

ابٝٛاْددددات نضددددزت أقفاؽددددٗا ٖٚاُددددت عًدددد٢ ايٓدددداظ ت نًددددِٗ.. حتدددد٢   

ابٝٛاْددات ا٭يٝفدد١ نايعؾددافرل ٚايددبط ٚايطددٛاٜٚط ٚا٭راْددش اصددتخايت َفذلصدد١ 

 ٖاُت ع٢ً ايٓاظ تفك  عِْٝٛٗ ٚت نٌ بُِٗ... نايُٓٛر ٚ

ا٭عدددباط يف )ممدددز ايزعدددش( ؽدددارٚا حكٝكدددٝل ٫ جمدددزد )ددد٬ٍ تًكٝٗدددا آ٫ت 

 خاؽ١. 

ايضٝارات ايت تزن  يف درٚب ُٖٚٝد١ ا٭خطدار ؽدارت تٓكًدش  زانبٝٗدا      

 ٚا٭خطار ؽارت حكٝك١ٝ... 

أَا أحددب ايضدرلى املفدزٚا أْد٘ َهًدف  إفدخاى ا٭ فداٍ، فكدد اْكد           

ع٢ً ؽاحش ايفهدز٠ ٚ)دٌ )ٜدغددل( ؽداحش ايضدرلى  ضدهٝٓ٘ حتد٢ َدات َدٔ          

 ايقخو... ٚايٓشف. 

***  

عددٔ اصددت فاف عدددد نددبرل َددٔ املضدد٪ٚيل ايعددزب مبددا يدددا    ةةةة 16مالحظةةُ 

يغعٛ ِٗ. املض٪ٚي١ٝ يدِٜٗ ٚص١ًٝ يًثزا٤ ٚايضًط١ ٫ خلد١َ ايٓاظ. نٌ َا ٜعِٓٝٗ 

ٚإٔ ٫ حتدددا )شلددِ(، أَددا ايددذٜٔ َددٔ أحددداا يبٓددإ ٖددٛ أ٫ تدد٪نز عًدد٢ َؾددابِٗ  

كٛتددٕٛ َددٔ يبٓدداْٝل ٚفًضددطٝٓٝل فُاددزد أرقدداّ. أَددا )ايعزٚ دد١(  ايٓضددب١ إيددِٝٗ،   

فٗٞ َٛفٛن )خطا ٞ( جٝد ٫ تشاس َشٜد َٔ ؽُت ايبضطا٤، ٚيت يٝف ا٭ْاعٝد 

 ابُاص١ٝ ٚايدلاَج ايتًفش١ْٜٝٛ.  

اياز ٝددد١  ٖدددذا ايٓدددٛن َدددٔ املضددد٪ٚيل بددددِٖ غايبدددًا يف ناسٜٖٓٛدددات أٚرٚ دددا

 ٚا٭جٓخ١ اخلاؽ١ يف أف ِ فٓادقٗا. 

نا ٛظ: ّيو ايثزٟ ايعز ٞ ٚاصع ايٓفّٛ يف إحدد٣ رح٬تد٘ )ا٫صدتاُا١َٝ(    

إ  أٚرٚ ا. ٜغذلٟ ي٘ زلاصزت٘ أمجٌ ا٭ٚرٚ ٝات ٜٚ تٕٛ  ٗٔ إ  جٓاحد٘ اخلداـ   

يف ايفٓدددم ايهددبرل. يددش اَددت٬نٗٔ ٚإ٫ّشلددٔ يف إٓ ٚاحددد، يددذا فإْدد٘ كددارظ     

ُا ٜزقش  زْاجم٘ ايتًفشْٜٛٞ املفقٌ... ٚأخرلًا حُٝٓا اصدت٣ٛ جايضدًا يف   )ّيو(  ٝٓ
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فزاع٘ ٚأععٌ يفافت٘ فٛج٧ "  نزٙ" ايدلاَج إ  قًب٘: ا٭خبار. ٚناْت ايغاع١ 

١٦ًَٝ  ابزا٥ل ٚاخلزا٥دش ٚاملدذٜع ٜتخددا عدٔ َدذا ك  درلٚت ٚدَارٖدا.. حددم يف         

ا٥٘ ابُدُٝل اشلداَل.   ايغاع١ قًد٬ًٝ ندِ تدذنز أْد٘ ْضدٞ ا٫تؾداٍ   حدد أؽددق        

أدار قزـ اشلاتف ٚقاٍ: َدلٚى ٜا عزٜو. ايغخ١ٓ ممتاس٠، ٚقد عداٖدت اٯٕ يف  

 ايتًفشٜٕٛ َد٣ فعايٝتٗا. َا رأٜو  غخ١ٓ أخز٣ َٔ ا٭صًخ١ ّاتٗا؟ 

ْٛا٠ نا ٛظ: ايثزٟ ْفض٘ ٜكاَز يف ايهاسٜٓٛ. خضز اي١ًًٝ ندثرلًا... أنثدز   

ا  ايعز ٞ  غهٌ منّٛج عب٘ حدٞ، فٝد٘   مما نإ ٜتٛقع، إ  جاْب٘ خار ١ ايع

 أعاار ٚيار ٚأْٗار ٦َٚات امل٬ٜل َٔ ايٓاظ. 

ٜضدددتٌ صدددهٝٓ٘ ٜٚكضدددِ قطعددد١ َدددٔ ا٭را ايعز ٝددد١، ٜٚقدددعٗا عًددد٢  اٚيددد١ 

 املكاَز٠ ًٜٚعش  ٗا خيضز. 

ٜضتٌ صهٝٓ٘ ٜٚكتطدع قطعد١ أخدز٣ َدٔ ا٭را. ٜعطْٛد٘  دد٫ً عٓٗدا نَٛدًا         

 َٔ )ايفٝغات( ًٜعش، خيضز. 

د ٜدٙ يٝكؿ يبٓدإ، حتدذلم أؽدا ع٘  ايدلندإ املًتٗدش فٝٗدا ٚتٓدديع        حل ك

ايٓار فٝ٘. ٜكفش إ   اٚي١ ايًعش نت١ً َٔ ايٓار يٝكداَز  ٓفضد٘ يهدِٓٗ ٜزفقدٕٛ     

إعطا٤ٙ )فٝغًا( ٚاحدًا َكا ٌ ن١َٛ ايزَاد ايت حتدٍٛ إيٝٗدا ٚايدت غطدت  اٚيد١      

 املٝضز اخلقزا٤. 

دٙ عٔ ايطاٚي١ ندِ ٜضدارعٕٛ إ    ٜ تٞ خادّ حا٬ًَ َهٓضت٘، ٜهٓضٕٛ رَا

ايبدداب ٫صددتكباٍ نددزٟ عز ددٞ آخددز ْافددذ يدد٘ ٚجٗدد٘ ْفضدد٘ ٚجضدددٙ ْفضدد٘ ٚتتهددزر  

 ابها١ٜ َٔ جدٜد. 
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