ايػاع ١ايٛاحس ٠بعس ايعٗطٜ ...تأٖب ايٓاؽ يًػسا ٤يف َجٌ ٖصا ايٛقت َٔٚ ،ثِ يبس٤
املك ٌٝاي .َٞٛٝايؿُؼ تتعاَس عً ٢ضؤٚؽ املاض .٠ناْت غاح ١اجلاَع قس خًت َٔ حؿٛز
املصًني ٚايباع ١املتجٛيني ايص ٜٔعازَ ٠ا تهتغ بِٗ بعس صال ٠ايعٗط ٚيٛقت قصري ،قبٌ
إٔ ٜتفطقٛا تاضنني ايػاح ١٦ًَٝ ١باألٚغار املدتًف .١ايػهٜ ٕٛعٛز إىل احلاض ٠تسضجيٝاً ...نٓتُ
َٓتعطاً ظالً ٜطتػِ نٌ  ،ّٜٛيف َجٌ ٖصا ايٛقت ،عً ٢ضصٝف َٓعيٓا ايصٜ ٟطٌ َباؾط٠
عً ٢غاح ١اجلاَع .أؾاٖس صاحبت٘ َٔ ْافص" ٠أي "َّٛٝٓٛنجرياً َا أيعٔ عسّ ٚضٛح ظجاجٗا
املتػذ .أْتعطٖا بكًلٚ ،أتٛقع بني احلني ٚاآلخط إٔ ٜٓازٜين أخ ٞايصػري ظاعكاً:
 ٜا اهلل ...غسااا!٤***

نٓت قس أزَٓت ٖص ٙايعازَٓ ٠ص الحعتُ ٚجٛزٖا ألَ ٍٚط ٠يف حاضتٓا ...أظٌ َٓتعطاً ظًٗا
خًف ايعجاج املتػذ ،ايص ٟعازَ ٠ا ٜطتػِ عً ٢ايطصٝف قب ٌٝايػسا ٤بكً .ٌٝال أعطف أٜٔ
تػهٔ ،يهٓٗا تٓعطف ميٓٝاً عٓس بسا ١ٜايؿاضع املكابٌَ .اظيت أجٌٗ حت ٢اي ّٛٝملاشا مل أجطؤ
ًَٜٛا عً ٢ايًخام بعًٗا  ٖٛٚخيتف ٞألعطف أ ٜٔتػهٔ!
ٌٖ ؾسْ ٞؾعطٖا املٓطًل عطٚ ،١ٜايصٜ ٟتسىل ش ًٜ٘اجلُ ٌٝحتَٓ ٢تصف ظٗطٖا
املػتك...ِٝ؟! ال أزض !!..ٟناْت تؿل صسض احلاض ٠بٛثٛمٚ ،بس ٕٚحجابْ !!..عِ ،يف حاضتٓا

املعًُ ١بؿطاؾف ْػاٗ٥ا ايػٛزا !!..٤نٓت أتأًَٗا طٜٛالً ،أَعٔ ايٓعط بتكاغٚ ِٝجٗٗا
ايٛضاٚ ٤جػُٗا ايطؾٝل املُؿٛم ،فتٓطبع صٛضتٗا يف خمًٝيت طٜٛالً ٚأْا أحا ٍٚإٔ أتًُؼ
خطٛات ٞبصعٛب ١يف صفخات ايهتب َٚالظّ املطاجع ١تأٖباً يالَتخاْات املطعب.١
أْعط يف َا تبكَ َٔ ٢طآ ٠ايسٚالبٚ ...أتأٌَ –بفط -ٍٛايبجٛض اييت بسأت تػطٚ ٞجٗ.ٞ
نإ أقطاْ ٞيف املسضغٜ ١تبازي ٕٛأفطٌ ايططم يًتدًص َٓٗا ،يهٓين مل أنٔ آب٘ هلا َطًكاً...
ٖا أْا اآلٕ أتفخصٗاٚ ،أزضى حجِ ايتؿ ٜ٘ٛايص ٟتًخك٘ بٛجٗ .ٞأصبخت أُضٜسْ ٙعٝفاً،
مجٝالً ،ال٥كاً نٜ ٞعجبٗا َٜٛاً َا ...ؾَعط ٟاجلاف ٚاملهتغ بسأ أٜطاً ٜعطف طعِ نطميات
ايؿعط اييت نإ ٜػُع بٗا فكط ...أعطف أْٗا تهربْ ٞغٓاًٚ ،ضمبا حجُاً أٜطاً ،يهٔ نٌ
شيو نإ عازًٜا يف عالقات األحالّ ايًصٜص.٠
***
ٖا ٖ ٞقس أتت! تًبؼ تٓٛض ٠ط ١ًٜٛتؿف عٔ قٛاَٗا ايطؾٝلٚ ،قُٝصاً أبٝض بهٍُِّ قصري،
َفتٛح ايصسض باحتؿاّ عجٝب ...حتتطٔ ًَفات جاَع ١ٝعً ٢صسضٖاٚ ،تػري غط َػتكِٝ
ال ٜػتطٝع حت" ٢األغتاش عبس اهلازَ ،"ٟسضؽ ايطٜاضٝات ،إٔ ٜطغِ َجً٘ عً ٢غبٛض٠
ايفصٌ املؿكٛق.١
نٓتُ أتعُس اخلطٚج َٔ املٓعٍ يف شيو ايٛقت يؿطا ٤خبع ايػسا َٔ ٤ايفطٕ ايٛاقع أغفٌ
احلاض ...٠نِ نٓت أَٖ ٣ٛؿاٖس ٠ايفطّإ ٜ ٖٛٚك ّٛعطنات٘ اآلي ،١ٝبإزخاٍ ايعجني املسّٚض
ٚإخطاج٘ أقطاصاً َٓتفد ١بٗٛا ٤غاخٔ! يهٓين مل أعس أٖتِ بصيو اآلٕ .أفهط فٗٝاٚ ،أْا
أيتكط األقطاص عصض ٚأزخًٗا ايهٝؼ ايبالغتٝه ٞايص ٟعازَ ٠ا ٜصٚب َٔ حطاض ٠اخلبع.

ٜطاٚزْ ٞأٌٌَ خمٝف بعض ايؿ ،٤ٞفكس أيتكٗٝا َصازف ١شات َ !ّٜٛاشا ٜٓبػ ٞعً ّٞفعً٘؟! ال
أزض !!ٟأفهط يف شيو أثٓا ٤شٖاب ٞيًفطٕ ٚيف ططٜل ايعٛز.٠
***
نٓتُ يف ططٜل عٛزت ٞإىل املٓعٍ ...مل أضٖا َٓص فرت ٠ط ...١ًٜٛأمحٌ نٝػاً بالغتٝهٝاً َٓتفداً
عطاض ٠أقطاص اخلبع ايػاخٔٚ ...فجأ ٠حملت ؾعطٖا َٔ اخلًف! حاٚيت ايًخام بٗا ألمتعٔ
عٔ قطب يف تفاص ٌٝجػسٖا ايطٚ ٌٜٛتكاغٚ ِٝجٗٗا ايػاحط ...نإ غهإ احلاضٜٓ ٠عطٕٚ
إيٗٝا بفطَ ٍٛتٛقع ،يهٔ خطٛاتٗا ايػطٜعٚ ١ايٛاثك ١ناْت نف ١ًٝبطزع أ ٟفهط ٠قس تططأ
ألحسِٖ مبطاٜكتٗاٜ ...هتف ٕٛفكط بايٓعط إيٗٝا َٔ بعٝس  ٖٞٚتٓعطف ميٓٝاً عٓس بسا١ٜ
ايؿاضع املكابٌ ...ضمبا ناْٛا قس أيفٛا ٚجٛزٖا!
حاٚيتُ ايطنض ألحلل بٗا ،فاْفطط نٝؼ اخلبع َٔ ٜسٚ ٟتسحطجت بعض أقطاص٘ حتت
قسَٗٝا ...ايتفتتِ إىل ايٛضاٚ ٤ضأتين ...ايتكطتِ أقطاص اخلبع َٔ األضض ٚعازت إيّٞ
َبتػُٚ ...١بطقَّ ١بايػ ١أزخًتِٗا ايهٝؼٚ ...ضبّتتِ عً ٢ؾعط ٟنُا تطبّت َعًُ ١عً ٢ضأؽ
تًُٝص دلتٗس!! ثِٜٚ ،ا يسٖؿيت! غُ َعتِ ي ٞؾب٘ ضاحهَٚ ١طت َٛاصً ١ططٜل عٛزتٗاٜ ..ا
ي٘ َٔ خٝاٍ مج ٌٝقطع٘ صٛت أخ ٞايصػري ٜٓ ٖٛٚازٜين ظاعكاً:
 ٜا اهلل ...غسااا!٤يػٓٛات ُٖتُ ٚيعاً بتًو ايًخعات ايًصٜص ،٠أقًّب أحساثٗاٚ ،أخرتع تفاص ٌَٝجسٜس٠
تطمسٗا خمًٝيت املطاٖك ١يٝالً ،قب ٌٝايٓ ،ّٛألعٝـ زقا٥ل صاضخٚ ١مح ،١ُٝٝيهٓٗا َؿطٚع ١يف
عالقات األحالّ ايًصٜص!!٠

***
مل تعس تأتٚ !ٞمل ٜعس ظًٗا ٜؿل صسض حاضتٓا أٜ ٚصضع ضصٝف َٓعيٓا! اْتعطت٘ طٜٛالً يهٔ
ز ٕٚجس .٣ٚبسأت أتطزز عً ٢ايؿاضع ايص ٟاعتكست أْٗا تػهٔ ف ...٘ٝغأيتُ عٓٗا عصض...
غأيت عٓٗا بؿجاع ...١غأيت عٓٗا ظطأ ...٠ق ٌٝي ٞإٕ امسٗا "مشؼ"ٚ ،أْٗا يٝػت ؾاَ١ٝ
نُا نٓت أعتكس ،بٌ ميٓ ١ٝاألصٌ ٚايفصٌٚ ،أْٗا مل تعس تػهٔ ٖٓاى" .يكس غازضٚا احلاض٠
َٓص فرتٖ ،"!...٠هصا ق ٌٝيَٓٚ ...ٞص شيو اي ّٛٝمل تعس ايؿُؼ تػطع عً ٢حاضتٓا اييت
فكست بٗجتٗا ٖٚجِ عًٗٝا ايعالّ ...حت ٢اآلٕ!!!
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