ناْت تػعس بربد َهٝفات ايصاي ١خيرتم عظاَٗا باضتُساز ..أَايت زأضٗا عً ٢نتف٘
ايعسٜض ٚتابعت أحداخ ايف ًِٝغري آبٗ ١بٝد ٙاملتٛحػ ١اييت اْدضت َٔ حتت َعطفٗا
ايصٝفٚ ٞظًت تعبح بآيَٓ ١ٝتظُ ١بأَانٓٗا اذتطاض ..١يطٝفٌ ٖرا ايصجن ..ٞايتكت ب٘ َٔ
فرت ٠قصريٚ ٠دبس هلا بطسع ١عُالً دٝداً ..نإ غػٛفاً بٗا ..فهست باألدس ايهبري ايرٟ
ضتخصٌ عًٖ َٔ ٘ٝرا ايعٌُ فابتطُت ٚاعتديت يف دًطتٗا تازنٜ ١د ٙتًٗ ٛنُا تػا.٤
***
خًعت ْكابٗا ٚغسغفٗا األضٛد يف ايػسف ١اجملاٚزَ ٠ع زفٝكاتٗا ...ناْت ضخهاتٗا ممٝص...٠
دخًت إىل ايػسفٜ ١عًٚ ٛدٗٗا ادتُ ٌٝاضطساب خفٝف ...حٝتِٗ بًطف ٚحبٝاْ ...٤ظس إىل
َا اْهػف َٔ ضاقٗٝا ايسغٝكني ٚصدزٖا ايٓافس فػٗل إعذاباًٜ ..اهلا َٔ مج !...١ًٝتػب٘ إىل
حد بعٝد مجٝالت اإلعالْات ايتذاز ...١ٜظٌ َػدٖٚاً يفرت ٠ط ١ًٜٛمل تتٛقف عٓٝا ٙفٗٝا عٔ
تفخص دطدٖا ايعرب ٚقٛاَٗا ايسا٥ع ٚبٝاض ضاعداٖا ٚنتفٗا ايعازٚ ٟصدزٖا ايبض
ايٓاعِ غري َصدم نٝف خيف ٞايٓكاب نٌ ٖرا ادتُاٍ؟ ضست يف دطد ٙزعد ٠خفٖ ١ٝصت٘
متاَاً ...الحظ أصدقا ٘٥ذيو فرتنٖٛا ي٘ ٚاْػػًٛا باألخسٜات ..غػف بٗا متاَاً ..ناْت
خذٛيٜ ..١بد ٚأْٗا مل تتعٛد عً ٢أدٛا ٤ايػساَٝات ايطس ١ٜتًو نصدٜكاتٗا األنجس احرتافاً
ٚخرب ...٠البد أْٗا َبتد ..١٥تٛاعد َعٗا نجرياً ٚٚقع أخرياً ،نُا نإ ٜتٛقع ،يف حبٗا اجملٓ...ٕٛ

عسف امسٗا اذتكٝك ٞيهٓ٘ ظٌ ٜدعٖٛا بامسٗا اير ٟعسفٗا ب٘ أَ ٍٚس ...٠حت ٢عٓدَا
اضتذٛبت٘ ايػسط ١ايربٜطاْ ١ٝبعد ضٓني عد ٠نإ ٜدعٖٛا بٓفظ االضِْٛ( ..اٍ).
***
يٛح بٝد ٙإىل َٛدعٚ ٘ٝدخٌ صاي ١املػادزَ ٠طسعاً بعد إٔ زآٖا تهٌُ َعاًَ ١ادتٛاشات..
ناْت ارتط ١تطري عًَ ٢ا ٜساّ إذاً ..عٓدَا أقًعت ايطا٥س ٠ناْت ٜداُٖا تتػابو بًٗف١
بعد إٔ اضتطاع إٔ ٜتدبس األَس َع صدٜل عصٜص يف َهتب ايطريإ فخذص هلُا َكعدٜٔ
َتذاٚز ..ٜٔقايت ي٘ أْٗا تسٜد إٔ تس ٣ايعامل َٔ ايٓافر ..٠فهإ هلا ذيو..
***
قايت ي٘ ٚقد أعٝت٘ ايكبالت أْٗا تسٜد إٔ متازع عُالً َا نبك ١ٝشَالٗ٥ا يف َعٗد ايًػات..
ضٝطاعدٖا ايعٌُ عً ٢انتطاب ايًػ ..١ظًت تكٓع٘ طٜٛالًٚ ..افل يف األخري َسغُاً زغِ
قًك ١ايهبري ..نإ ٜعسف أْٗا مل تعد ي٘ ٚإٔ ستاٚالت٘ باَتالنٗا بدأت تمُخٌ زٜٚداً
زٜٚدآَ ..ر تًو ايًخظ ١اييت زآٖا فٗٝا ،قبٌ أضبٛع ،تًَٗ ٛاشح ً١بػعس شًَٗٝا اإلٜطايٞ
اير ٟنإ حيا ٍٚتكبًٗٝا.
***
نإ ٜبدٚا ضدٝفاً ٚقد أحسقت٘ ايػري ٠ايعُٝا ...٤صفعٗا بكَٜٛ ٠ٛاً َاٖ ...ددت٘ باالتصاٍ
بايػسط ١فًِ تعد تٗدٜدات٘ ايصػري ٠ختٝفٗا ..بٌ مل ٜعد ٖٓاى َٔ ٜطتطٝع نبح مجاح خٝاهلا
اجملٓ ..ٕٛناْت تػعس باْتصاز عظ ٖٞٚ ِٝتدزى أْٗا تطتطٝع إٔ تفعٌ َا تسٜد ...يكد أصبح
هلا أصدقا ٤نجريٚ ...ٕٚمل ٜهٔ َا تبك َٔ ٢حبٗا ي٘ نافٝاً يصدٖا عٔ عصَٗا برتنْٗ ١اٝ٥اً...
أحظ اْ٘ حػس ٠صػري ٠حتا ٍٚتطًل دداز يصج ..نإ متسدٖا حتُ ..ٞيهٓ٘ نإ َؤملاً بايٓطب١
يَ٘ٓٚ ..ر ذيو اي ّٛٝأدزى إٔ عالقتِٗ ناْت قد اْتٗت..

***
َٓر فرت ٠ط ١ًٜٛمل تتٛاصٌ َع٘ ...نإ ٜطُع عٓٗا فكط َٔ أصدقاَ ٤ػرتنني َا يبجٛا إٔ
تفسقٛا مجٝعاً ..قا ّٚغعٛز اهلصمي ١طٜٛالً ٚصًت (ْٛاٍ)) بعد ذيو يف ذانست٘ اذتدخ األنجس
تأثرياً يف حٝات٘ اييت مل ٜهٔ ٜعسفٖٚ ،ر ٙطبٝع ١نٌ ايبػس ،أْٗا ضتٓتٗ ٞبعد دقا٥ل َٔ
اآلٕ ..ملاذا ٜا تس ٣ترنسٖا اآلٕ؟ حدخ ْفط٘ َتطا٥الًٚ ..ملاذا أصس ضا٥ل ايطٝاز( ٠ايبٝذ)ٛ
عً ٢غسا( ٤ايكات) َٔ ٖٓا؟ فايسحًَ ١ا تصاٍ يف بداٜتٗا ٚضُٝس ٕٚبأضٛام (قات) عدٜد٠
يف طسٜكِٗ ايط ٌٜٛايصاعد إىل ايعاصُ .١ناْت ايطٝاز ٠قد تٛقفت بػهٌ عػٛا ٞ٥عً٢
داْب ايطسٜل ْٚصٍ ضا٥كٗا ايٓـصم غري آبٍ٘ باحتذادات ايسناب َتٛدٗاً حن ٛنػو
حدٜد ٟزتاٚز َا يبح إٔ تبع٘ إي ٘ٝبعض ايسناب يػسا( ٤ايكات) أٜماً .شحصح دطدٙ
احملػٛز يف ايهسض ٞارتًف ...ٞنإ َسٖكاً َٔ ايطفس  َٔٚشمح ١ايسناب ٚايػُظ اذتازق١
اييت نٛت ظٗس ٙاملبتٌ عسقاً يف املؤخس .٠ناْت ضٝاز ٠فازٖ ١قد تٛقفت ٚبٓفظ األضًٛب
ايعػٛا ،ٞ٥عً ٢ادتاْب األخس َٔ ايطسٜل أضتطاع ،زغِ اْعهاع أغع ١ايػُظ عً٢
ٖٝهًٗا األْٝل ،إٔ ًُٜح تكاضٚ ِٝد٘ اَسأ ٠مج ١ًٝبداخًٗا ..أغعٌ ضٝذازت٘ األخري٠
فايتصل دخاْٗا بدخإ زناب املكاعد األَاَ ١ٝاير ٜٔأعٝاِٖ اْتظاز ايطا٥ل فبدأٚا بعصب١ٝ
ٜمػط ٕٛعً ٢بٛم ايطٝاز ٠الضتعذاي٘ بُٓٝا ناْت عٓٝا ٙال تصاالٕ تساقبإ املسأ ٠ادتُ١ًٝ
داخٌ ضٝاز ٠ايمٝاف ١اذته ١َٝٛايفازٖ ١اييت أشعذتٗا ْظسات ايباعٚ ١ايفمٛيٝني ،ايرٜٔ
ٜهتظ بِٗ ضٛم "ايٓذد األمحس" يف َجٌ ٖرا ايٛقت َٔ ايٓٗاز ،فأدخًت ذزاعٗا ايبٝما٤
املسخت ١ٝعً ٢حاف ١ايٓافر ٠إىل ايداخٌ ٚزفعت قًٝالً شداج ايٓافر.٠
***

تهَٛت أدطاد ايسناب َس ٠أخسٚ ٣بدأت ايطٝاز ٠بايتخسى  ٖٛٚال ٜصاٍ ٜساقبٗاٚ ..فذأ٠
اضتٝكظت حٛاض ١ايٓاعطَٚ ١سَ خاطسٌ ضسٜع يف عكً٘ َا يبح إٔ حت ٍٛإىل ٜكني ...حا ٍٚإٔ
ًٜتفت إىل ارتًف يري ٣املسأَ ٠س ٠أخس ٣يهٓ٘ مل ٜطتطع حتسٜس دطد ٙاحملػٛز بطٗٛي١
ٚعٓدَا ضٓخت ي٘ ايفسص ١بايٓظس إىل ارتًف ٖايُ٘ َٓظس إطازاتٍ ضدُ ١يـ"قاطرة نقل
غاز دهست في حادث مروري مريع الجانب الخمفي لسيارة بيجو وأودت بحياة
خمسة من ركابها" نُا ضُٝهتب ارترب خبط صػري يف ايصفخ ١األخري َٔ ٠ادتسٜد ٠اي١َٝٛٝ
يف صباح اي ّٛٝايتاي.ٞ
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