
 

 

   
ت٪ذٜو ايًٝايٞ ايؿٝف١ٝ، يٝظ عسازتٗا فكط، بٌ عػساتٗا ايٓػط١ اييت تعبح بطهٕٛ 

ايًٌٝ قسب َؿباحو املط٤ٞ ع٢ً ايطاٚي١. ُتػًِل ايٓافر٠ بإحهاّ َٚٗاز٠، فدٛفو َٔ 

نُا –َٓر ايطفٛي١... ٚهلرا تطتأْظ يًفساغات "غري امل٪ذ١ٜ"  اذتػسات َرتعسٌع يف ؾدزى

ٚحتب ايرباب عٓدَا تترنس ايبعٛض، ذاى ايرٟ أدَاى نجريًا ٚأزَّقو حّد  -حتب إٔ تطُٝٗا

يف إحد٣ ايًٝايٞ ايؿٝف١ٝ ارتاْك١ بصْصا١ْ ايطذٔ املسنصٟ يف  ادتٕٓٛ َٓر شَٔ بعٝد

"تعص"... نسٖو، بٌ ًٖعو، َٔ ايعٓانب ذات ا٭حذاّ ايهبري٠ ٜرتبع ع٢ً عسؽ خٛفو 

 ب٬ َٓاشع. 

اْتعس ق٬ًًٝ... ٖا ٖٞ ٜدى ايٝطس٣، اييت اتهأت عًٝٗا يتطٓد دطُو ٚأْت تػًل ايٓافر٠، 

ٙ، زغِ حرزى ايػدٜد َٔ َطاَري ايطاٚي١ ايبازش٠ يف قد ضخكت غ٦ًٝا َا مل تٓتب٘ يٛدٛد

أطسافٗا... تكفص إىل اهلٛا٤ ْانصًا عٓدَا تػعس بٓع١َٛ دطد ذيو ايػ٤ٞ... ٖرا أٌَس طبٝعٞ ٫ 

بعد زفعو -ميهٓو إٔ ختذٌ َٓ٘، حتدخ ْفطو ٖهرا ٚقد ُُٖت بايعٛد٠ إىل ايطاٚي١ 

. تٓعُس َٔ َطاف١ ناف١ٝ فتذد ٚز١ٜ٩ ذيو ايػ٤ٞ ايرٟ أفصعو نجريًا -ايهسضٞ املكًٛب

فساغ١ً زا٥ع١ ادتُاٍ ٚا٭يٛإ تسقد بطهٕٛ تاّ ٚقد فسدت دٓاحٝٗا ع٢ً ضطح ايطاٚي١ 

 ا٭ًَظ. 

"يكد قتًتٗا أٜٗا ايػسٜس...!" ختاطب ْفطو بًّٛ ٜٚطهٓو غعٌٛز با٭ض٢ ٚأْت تتأٌَ 

را ايتُٛج قد ايفساغ١ ٚقد متاٚدت أيٛإ دٓاحٝٗا َع اْعهاع ض٤ٛ املؿباح. تدزى إٔ ٖ



ٌٍ طفٝف... طفٝف ددًا... بايهاد اضتطاعت عٝٓاى  اشداد ْٛعًا َا، ٚإٔ ايفساغ١ تتخسى بػه

ايطاٖستإ ايتكاط حسن١ قسْٚٗا. إذًا مل متت تًو املطه١ٓٝ نُا ظٓٓت!! حطًٓا... ٖرا 

ٌٌ َٔ ايٓدّ املتصاٜد، يهٔ ٖسَْٛاتو اي١ٜٚٛٓ  ٌٌ ثكٝ ٜطتدعٞ إٔ تفسح، ٚإٔ ٜٓصاح عٓو مح

فسش، بد٫ً َٔ ذيو، غطبًا ًََُٗٛا مل تفُٗ٘ ي٬ٖٛت... اْتعس..! ٖهرا إذًا... ٖٞ حتتطس... ت

ٖرا َا أضعفَو ب٘ تفهريى يٝٓكرى َٔ اذتري٠. إْٗا تتأمل اآلٕ، ٚيٝظ ٖٓاى أد٢ْ أٌَ إٔ 

تعٝؼ ٖرٙ ايفساغ١ بعد إٔ "ُفِعؿْت" بٗرا ايػهٌ ايكاضٞ... تعسف ٖرا دٝدًا، نُا 

ًُ٘ إلٜكاف عرابٗا ايرٟ قد ٜطٍٛ يدقا٥ل نجري٠... فايتعٝط١ قد ٫ تطًِ تعسف َا عًٝو ع

زٚحٗا حت٢ ؾباح ايػد... ٖرا احتُاٍ نبري... ٌٖ عًٝٗا إٔ تتأمل نجريًا يتًك٢ املؿري ْفط٘ 

ايرٟ تطتطٝع إٔ تٛؾًٗا إيٝ٘ اآلٕ، ٚبدٕٚ نٌ ٖرا ايعراب..؟!! ٌَٛت ضسٌٜع ٖٛ أفطٌ َا 

١ ايؿػري٠ يف ذتعات حٝاتٗا ا٭نجس قط٠ٛ َٚػك١، ٚاييت نٓت ميهٓو تكدمي٘ هلرٙ ايفساغ

ٍٕ دسٍٜح ٜت٣ًٛ أملًا... ٜعذبو ٖرا  أْت ضببٗا دٕٚ إٔ تكؿد. تترنس ُْبٌ قساز قتٌ حؿا

ايتػبٝ٘... ٫ أحد غريى ميهٔ إٔ ٜفهس بٗرا ايكدز َٔ اذتٓإ ٚايعطف..! فباهلل عًٝو، ٌٖ 

ٌٟ َٔ ش٥٬َو يف احتاد ا٭دبا٤ يف  أَس ٖرٙ ايفساغ١ نُا تفعٌ اآلٕ!!! حتدخ ْفطو ضٝفهس أ

 ؾٛزِٖ يف خمًٝتو، ٚجتٝب ضسٜعًا َٓتػًٝا: بايطبع ٫..! ُتكًّب ٚأْت

 

تسفع ٜدَى عايًٝا بٛقاز ٚتٟٗٛ بٗا ع٢ً دطد ايفساغ١ اييت َا إٕ أحطت بكسب قبطتو 

أنٝد َٓٗا حت٢ اْتفطت َبتعد٠ً عٔ ِظٌ ٜدى املسضّٛ ع٢ً ضطح ايطاٚي١... ٜدى بايت

ٚاؾًت اهلبٛط بطسع١ ٚاؾطدَت بٗرا ايططح... ٚتأند يو نِ ناْت ايطسب١ ضاحك١ 

عٓدَا تطاٜست أدٚات إبداعو بعٝدًا: أق٬ًَا ٚدفاتس، أٚزاقًا ٚنتبًا، ٚ... َؿباحو ايهٗسبا٥ٞ، 

... ٚعًب١ حربى ارتاص املُصٚج بًْٛ٘ ايكاْٞ ايرٟ تهتب ب٘ بربٚاشٖا ايرٖيبٚؾٛزتو 



. ٬ًَٗ...! ٌٖ تترنس اآلٕ أْو ْطٝت إٔ تػًل ايعًب١ قبٌ إٔ تػًل قؿا٥دى ايسا٥ع١

ايٓافر٠؟! نإ َٓعس اذترب ٚقد ضاٍ َٔ عًبت٘ املًكا٠ ع٢ً ضذادتو ايػاي١ٝ ٜ٪ملو أنجس َٔ 

 أٟ غ٤ٍٞ َط٢ حت٢ اآلٕ...!!

ٍُّٗف   ٜفٛز غطبو ٚتطسٟ يف دَا٥و اذتامل١ غ٠ٛٗ ؾازخ١ ي٬ْتكاّ. تبخح عٔ ايفساغ١ بتً

.. جتدٖا ع٢ً ايطسف اآلخس َٔ ايطاٚي١ ٖٚٞ تطسب ظٓاحٝٗا بك٠ٛ حماٚي١ ايطريإ...  خمٝف.

تٓدفع حنٖٛا ظٕٓٛ، يهٓٗا تطري فاز٠ً َٓو َتدبط١ ع٢ً ددزإ ايػسف١... ٚتبدأ املطازد٠... 

ايفسٜط١ تٓاٚز بك٠ٛ ؾٝادٖا املطعٛز... أقداَو اآلٕ تطبع ع٢ً حٛاف ايطسٜس ٚع٢ً 

ُِ خطٛاتَو املبعجس٠... بدأت تػعس بدٍّ ٜطٌٝ ع٢ً  َٛنٝت ايػسف١ حربًا ذا يٕٛ خاص ٜسض

ٜدى اي٢ُٓٝ يٝعًُو بٛدٛد خدٌؽ ؾػرٌي َٓر فرت٠... عٓدَا تدزى حذِ ايهازث١ اييت حًت 

بو ٚبايػسف١ ٜؿسع ا٭مل أعؿابًا َا يف دَاغو... ٚذيو اهلسَٕٛ، ايرٟ دزضت٘ قدميًا يف َاد٠ 

 ، ٜتكافص بداخًو عايًٝا ٚبعػٛا١ٝ٥ نٓافٛز٠ َٝدإ ايتخسٜس... ا٭حٝا٤، ٚايرٟ ٜدع٢ ا٭دزْايني

ايفساغ١ اآلٕ تطري مبخاذا٠ ايٓافر٠... ٫ ِٜٗ... حتاٍٚ اإلطبام عًٝٗا دٕٚ إٔ تبايٞ بصداج 

ايٓافر٠ ايرٟ قد ٜتٗػِ حتت ق٠ٛ ايطسبات املتتاي١ٝ... ثِ ٖا أْت أخريًا حتاؾسٖا ٚتكبض 

ٕ تسدد تسَٞ ظطدٖا املٗرت٨ ع٢ً ايطاٚي١... ٚبطسع١ عًٝٗا ثِ "تفعؿٗا" بك٠ٛ، ٚبدٚ

 َدٖػ١ تٗدأ ثٛزتو ٚتٓطف٧ ْافٛز٠ ٖسَْٛو ايػاضب. 

* * * 

ٌٕ َسٜح ع٢ً ايػسف١... تٓعس إيٝٗا بأض٢ ٚعطف نبرئٜ... َتأمٌل أْت ملٛت ٖرٙ  ُِ ضهٛ خيٝ

بٗا خازدًا... املطه١ٓٝ... ٚبسفل تسفعٗا فٛم إحد٣ ا٭ٚزام ٚتفتح عرز شداج ايٓافر٠ ٚتًكٞ 

ٌٍ، تستٝب أدٚات إبداعو ايػعسٟ ع٢ً ايطاٚي١:  تٓعف ارتدؽ ايؿػري ٚتعٝد، ع٢ً عذ

أق٬َو ٚأٚزاقو اييت تبعجست، املؿباح ايهٗسبا٥ٞ ايرٟ ضسقت٘ َٔ ايعٌُ، ؾٛزتو اييت 



محدت اهلل نجريًا أْٗا مل تٓهطس... ٌتكسز إٔ ت٪دٌ ايتفهري يف اذترب ايرٟ يطذ أثاخ 

ٍٕ ق١ًًٝ حت٢ تطتعٝد ٚتري٠ تٓفطو املٓتعِ ٚتعاٚد َا نٓت تسٜد غسفتو... َٚ ا ٖٞ إ٫ ثٛا

ايكٝاّ ب٘... ممطهًا بايكًِ، تطأٍ ْفطو ض٪ا٫ً ٜتهسز دا٥ًُا: َاذا عطاى إٔ تهتب اآلٕ أٜٗا 

ايػاعس...؟! ثِ نعادتو تػسع بهتاب١ قؿٝد٠ ددٜد٠، ٖص١ًٜ املع٢ٓ... َهتع١ ا٭ٚشإ... 

 .أٖا أحد ضٛاىقؿٝد٠ً أخس٣ ئ ٜكس
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