اضتطلنتُ أخرياً للٔأع ،ؾال أمل أٌ أجدِ ٍرِ املسٍٗ .!..هرا أقيعت ىؿطٕ عل ٙالسغه مً
أىَا مل تهً املسٗ األّىل اليت أؾكدِ ؾَٔا ،ؾكد ضاع مين مسازاً ّنيت داٜناً ما أجدِ ّلْ بعد
مدٗ طْٓل٘ .أترنس أىين يف أحد ٚاملسات أضعتُ ثه ّجدتُ بعد أنجس مً عاو بني دؾيت نتاب
قدٓهّ .مسٗ أضعتُ بٔينا نيت ال أشال أضهً يف غكيت الكدمي٘ ،ثه ّجدتُ ،دٌّ أٖ تؿطري
معكْل ،مسمٔاً ؾْم ضجادٗ الصال٘ يف امليصل اجلدٓد الرٖ أنتب لهه ٍرا مً إحد ٚغسؾُ
املعلن٘ .ال أعسف عدد املسات اليت أضعتُ ؾَٔا ،لهيَا نجريّٗ ،نيت خالهلا مجٔعاً ّاثكاً مً
العجْز علُٔ يف اليَآ٘ .لهيين ٍرِ املسٗ أدزنت أىُ ضاع مين إىل ألبدّ ،أىين لً أجدِ مسٗ
أخسٚ؛ ؾؿٕ ىؿظ اللخع٘ اليت حتططت ؾَٔا اجلٔب الداخلٕ ملعطؿٕ ّمل جتد أاابعٕ
الكله ؾُٔ أضتكس غسابٌ أضْد مسني ؾْم غصً ضعٔـ لػجسٗ التني الصػريٗ يف ؾيا ٛامليصل،
ّأطلل ىعٔكاً مصعجاً أقػعس لُ جطدٖ .حلعتَا تطاٛلت :نه مسٗ حط ؾَٔا غسابٌ أضْد
مسني عل ٙغجسٗ التني الصػريٗ! بل نه مسٗ زأٓت ؾَٔا غساباً أضْد مبجل ٍرا احلجه ّبَرا
الكسب! ّيف احلال تْلد لدٖ غعْزٌ ّاضحٌ ّقْٖ أٌ الكله قد ضاع مين ّاىتَ ٙأمسِّ ...مبا

أىَا املسٗ األّىل اليت أؾكد ؾَٔا ثكيت بالعجْز علُّٔ ،اليت ٓتنلهين ؾَٔا مجل ٍرا الػعْز،
ؾكد تعصشت لدٖ الجك٘ املطلك٘ بأىين لً أجدِ أبداً.
ّقبل أٌ تعتكدّا أىين أمَد ليتٔج٘ متْقع٘ ّمألْؾ٘ ،أّد أٌ أقْل لهه أىين مل أعجس علٙ
ذلو الكله ،متاماً مجل أغٔا ٛنجريٗ أضعياٍا ّمل ىعجس علَٔا مطلكاً .لهً أٖ أٍنٔ٘ حينلَا
ٍرا الكله لٔطتخل أٌ أنتب لهه عيُ؟ حطياً !..إلٔهه احلهآ٘:
ناٌ أبٕ قد أٍداىٕ ٍرا الكله مير أنجس مً مخط٘ ّثالثني عاماً .ال أترنس اآلٌ بأٖ مياضب٘
لهيين أترنس جٔداً أٌ ٍرا الكله ناٌ الكله الْحٔد الرٖ أٍداىٕ إٓاِ ّالدٖ ،بل ناٌ
الكله الْحٔد الرٖ تلكٔتُ نَدٓ٘ طْال حٔاتٕ ...ؾهنا أترنس مل ٓكه أٖ غدص بإٍدإٜ
قلناً ...حت ٙيف ذزّٗ غَستٕ نهاتب مسمْم نجرياً ما ٓطل عل ٙقسا ُٜيف مكابالت اخؿٔ٘
ّبسامج تلؿصْٓىٔ٘ عدٓدٗ مل ٓتبادز إىل ذًٍ أٖ ادٓلٍ أّ قازئٍ ،أّ حت ٙأحد أاخاب دّز
اليػس اليت أتعامل معَا ،أٌ َٓدٓين قلناً .نه نيتّ ،ال أشال ،أتػْم للخصْل عل ٙقلهٍ
نَدٓ٘ غري متْقع٘ ّمً غدصٍ مل ٓعسف زغبيت اجلاذل٘ باحلصْل عل ٙمجل ٍهرا ٍدٓ٘!...
متاماً ننا ؾعل ّالدّٖ ...قد ألصمتين ٍرِ السغب٘ بالتالٕ بعدو البْح بَا رلاؾ٘ أال تتخكل...
رلاؾ٘ أٌ ٓكْو الياع بإٍدا ٕٜأقالماً تلبٔ٘ لسغبيتّ ،بالتالٕ عدو حتكٔكَا.
ناٌ الكله ذا ٍٔهلٍ معدىٕ أىٔل ؾضٍٕ اللٌْ ،حنٔل ّحينل إغازٗ مازن٘ أقالو عاملٔ٘ معسّؾ٘
عادًٗ ما نيت أزاٍا ّأىا اػري يف إعالىات اجلساٜد األجيبٔ٘ اليت ناىت تسضل إىل ّالدٖ
مً معازؾُ يف اخلازجّ .ناٌ أبٕ –الرٖ عُسف ننخاوٍ ىاجح -قد أزاىٕ نٔـ أمألِ حرباً،

ّاغرت ٚلٕ الحكاً ذلربٗ خاا٘ ،بعد أٌ الحغ اشدٓاد عدد ىكاط احلرب عل ٙمْنٔت غسؾتُ
اخلاا٘ اليت نيت أختلظ حلع٘ غٔابُ ّأدخلَا ألمأل الكله مً إحد ٚذلابسِ زغه حترٓسات
أمٕ املتهسزٗ.
غػؿت بَرا الكله ّأشداد ازتباطٕ بُ ْٓماً بعد ْٓو ،ؾنير أٌ بدأت اضتددامُ الحعت -
ننا الحغ اجلنٔع -أٌ خطٕ بدأ ٓتخطً زّٓداً زّٓداّ ،بدأت الدّاٜس اليت ناىت تَٔنً
علُٔ تكل ْٓماً بعد ْٓو ،بل أٌ أضاترتٕ بدأّا ٓالحعٌْ حتطياً مطسداً يف مطتْاٖ الدزاضٕ
ّيف نل املْاد ،خاا٘ بعد أٌ ااز الكله زؾٔكٕ الداٜه يف االمتخاىات ،تلو اليت مل تعد
تصٔبين بالسعب ّاليت أابخت أجتاشٍا بهل تؿْم.
ٍّهرا ذاع أت خطٕ اجلنٔلّ ،ناٌ ّالدٖ ٓطلب مين يف بعض األحٔاٌ أٌ أقْو بهتاب٘
زضاٜلُ املَنّ٘ ،نيت أقْو برلو بهل ضسّز ّاؾتداز .لهً حهآيت مع الكله بدأت تأخر
 ٙأنجس أٍنٔ٘ عيدما الحعت أٌ أاابعٕ تؿكد مَازتَا عيدما متطو بكله آخسّ ،ما
ميخ ً
تلبح أٌ تعْد إىل زضه دّاٜس بدالً مً احلسّف املينك٘ اليت ناٌ ٓسمسَا ٍرا الكله بهل
بساع٘ عل ٙادز الصؿخات .لٔظ ٍرا ؾخطب ،بل أٌ تسنٔصٖ ناٌ ٓكّل ّذانستٕ
تضعـ ،ؾكد أنطبين ٍرا الكله ،إضاؾ٘ إىل اخلط اجلنٔل ،ىػاطاً ؾهسٓاً عالٔاً ّقدزات لػْٓ٘
متكدم٘ الحعت منٍْا ْٓماً بعد ْٓوّ .ال شلت أترنس أٌ أّل مكال٘ ىػست لٕ نيت قد
نتبتَا برلو الكلهّ ،مير تلو اللخع٘ أابح الكله ٍْ مصدز أؾهازٖ ّملَنٕ الْحٔد
لهتاب٘ املصٓد مً املكاالت اليت بدأت أىػسٍا تباعاً يف عدد مً الصخـ ّاجملالت احمللٔ٘

ّاخلازجٔ٘ أٓضاًّ .مل متض ضْ ٚضيْات قلٔل٘ حت ٙاحتؿلت بصدّز أّل زّآاتٕ اليت
القت اداً طٔباً يف أّضاط اليكاد الرًٓ بدأّا ٓهتبٌْ عين نْاحدٍ "مً أٍه الهتٍاب
الػباب يف بالدىا".
ٍّهرا أابح هلرا الكله أٍنٔ٘ نرب ٚيف حٔاتّٕ ،نيت داٜناً ما أمحلُ معٕ أٓينا نيت أّ
تْجَت ،نأىُ حسش خاطتُ أوٌ بإحهاو عل ٙثٔاب أبيَا الْحٔد .عيدما تْيف ّالدٖ نيت
حسٓصاً عل ٙأٌ ٓهٌْ الكله جبٔب معطؿٕ ّأىا أتكدو اجلياشٗ ،ؾكد ناٌ لرلو أنرب األثس
ّاملْاضاّٗ .يف خضه اىػػالٕ بْتريٗ "اليجاحات األدبٔ٘" ناٌ الكلل ٓهرب بداخلٕ مً
ؾكداىٕ هلرا الكلهّ ،هلرا اضتعنلت نل الطسم لالحتؿاظ بُّ .نه مسٗ حاّلت تسّٓض
أقالوٍ أخس ٚمػابَ٘ لُ لهً دٌّ جدّ ،ٚؾنا أٌ أتسنُ حت ٙأؾكد ثكيت بيؿطٕ ّتتػري
ضلباً دلسٓات حٔاتّٕ ،بْتريٗ ضسٓع٘ .حاّلت أٓضاًّ ،حتت إحلاح أحد أادقا ٕٜمً
الياغسًٓ ،أٌ أضتددو الهْمبْٔتس مباغسٗ يف الهتاب٘ ،لهيين ضسعاٌ ما تْقؿت عً ذلو
أٓضاً بعد أٌ غاٍدت اليتاٜج الهازثٔ٘ اليت أحسشتَاّ .نأٌ الكله ناٌ ٓسؾض أٌ ٓهتب أٖ
غٕ ٛزنٔو ،غري مؿٔد أّ غري مدٍؼّ ،ما أٌ أمطو بُ حت ٙتيطاب األؾهاز ّالهلنات
بعرّب٘ غدٓدٗ ...حت ٙأىين نيت عادٗ ما أتطاٛل خبْف داخلٕ مهتْو :مً ميا ناٌ ٓهتب
باآلخس؟
عيدما ضاع مين الكله أّل مسٗ غعست باهلصمي٘ ّتْقؿت عً الهتاب٘ متخججاً لألادقاٛ
أىين تعندت أٌ أقضٕ ؾرتٗ "ىكاٍ٘ نتابٔ٘" أننل بَا مػازٓع قسا ٜ٘ٔمَنّ٘ٓ ،بدّ أٌ ٍرِ

الهرب٘ ّجدت طسٓكَا للتصدٓل ّاإلعجاب أٓضاًّ .خالل تلو الؿرتٗ غعست بضٔاعٍ
أزعبينّ ،ؾكدت تسنٔصٖ متاماً ،حت ٙالسغب٘ يف الكسا ٗٛؾكدتَا ّغعست أىين بالؿعل أابت
ببالدٗ أشعجتين نجرياً .طبعاً ناٌ احلال أؾضل يف املسات الالحك٘ اليت ضاع ؾَٔا الكله ،إذ
حاّلت عدو االضتطالو لػعْز الضٔاع ّاضتػالل الؿساؽ لرتمٔه ما أؾطدِ منط حٔاتٕ
امليػػل٘ داٜناً ،ؾهيت أقْو بصٓازات ألادقا ٛمل أزٍه مير ؾرتٗ طْٓلّ٘ ،بأعنال ميصلٔ٘
زّتٔئ٘ أٍنلتَاّ ،بدأت أقضٕ ّقتاً أطْل مع شّجيت ّأّالدٖ ّأؾساد أضستٕ الرًٓ ترمسّا
مسات ّمسات مً عدو زؤٓيت ننا ٍْ احلال مع عاٜالت ّأادقا ٛاملػاٍري .لهيين زغه نل
ٍرا نيت قلكاً ّمَنْماً أىتعس بؿازؽ الصربّ ،بطسٍٓ٘ مطلك٘ ّأمل نبري ،عْدٗ الكله إىل
أاابعٕ.
ٍّا أىا أقص علٔهه ٍرا بعد مخظ ضيْات مً ؾكداىٕ للكله ...مخظ ضيْات مً اللخع٘
اليت زأٓت ؾَٔا ذلو الػساب األضْد الطنني الرٖ حط عل ٙغجسٗ التني يف ؾيا ٛامليصل
ألّل مسّٗ ...خالل ٍرِ الطيْات -ننا ضتتْقعٌْ -مل أنتب غٔٝاً مَناً ،بل مل أنتب أٖ
غّٕ ٛمل أقه بأٖ عنلٍ مً أٖ ىْع ،ؾكد عاىدتين الهلنات ّتبدست مين األؾهاز ّمتلو
مين اإلحباط .أقضٕ مععه أّقاتٕ ميعصالً يف غسؾيت ،أمضؼ أّزام "الكات" ّحٔداً ظَريٗ
نل ْٓو بعد أٌ تياقص عدد الصّاز ّاألادقا ٛالرًٓ ناٌ ٓػص بَه املكٔل مً قبل...
أمضؼ ّحدتٕ ّأضؿٕ عل ٙىؿطٕ ّعلَٔه ...حت ٙشّجيت ؾكدتْ اٍتنامَا بٕ زّٓداً زّٓدا
ّاىػػلت باألّالدّ ...األّالد اىػػلْا مبدازضَهّ ...أىا ال ٓػػلين غٕ ٛضْ ٚاىتعاز

"معجصٗ إهلٔ٘" أخس ٚللعجْز علُّٔ ،مساقب٘ الػسباٌ الطْدا ٛاليت امتأل بَا ؾيا ٛامليصل،
ّبيعٔكَا املصعج الرٖ ٓكض ضهٌْ اجلنٔعّ ،الرٖ ما تصال جدزاٌ احلازٗ تسدد اداِ حتٙ
الْٔو.
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