
 

 

 

 يف ايتفهري بؼ٤ٞ َا!...". "سمبا ال ٜكصذْٞ!... سمبا ٖٛ غاسٌم 

 طُأُْت ْفظٞ، ٚأْا أساٍٚ َش٠ أخش٣ إٔ أجتاٌٖ ْظشات٘ اييت أصبشت تضعذين عل.

* * * 

. ، نإ َؼُظًاذتظ١ ٚصٍٛ ايباص إىل ستط١ االْتظاس ،ادتٛباسدًا؛ يهٔ غا٥ًُا ٚنإ ًَٜٛا خشٜفًٝا 

ص١ أْين نٓت قذ ْظٝت ، ست٢ نذُت أجتُذ َٔ ايربد، خانعادت٘نإ ايباص قذ تأخش نجريًا 

 إٔ أيبع قبعيت ايصٛف١ٝ. نعادتٞ

أظٗشُت تزنش٠َ ايباص األطبٛع١ٝ يًظا٥ل، فٗضَّ سأط٘ بطشٜك١ آي١ٝ دٕٚ إٔ ٜٓظش إيٝٗا. دًظُت 

 َتٗايهًا يف َكعذ بعٝذ عٔ ايباب، ايزٟ ناْت تٓفُز َٓ٘ طهاننُي سٜاٍح باسد٠.

اذتاد٠ أٍٚ َش٠. ابتظُُت ي٘ بتصُّٓع، مل ٜهٔ ايباص قذ حتشى عٓذَا ايتكت عٝٓاٟ بٓظشات٘ 

ْٚظشُت بعٝذًا نُا دشت ايعاد٠ يف َجٌ ٖزٙ املٛاقف. نإ نٗاًل َتزَشًا جيًع يف املكعذ املكابٌ 

ملكعذٟ، ي٘ ٚد٘ ممتعض؛ أمحش ٚمسني، ٚػعٌش أبٝض نجٝف، ٚنإ ميظو عصاٙ ايطب١ٝ بهًتا 

 جش َٔ ايالصّ.ٜذٜ٘ نُا يٛ نإ خيٓكٗا، ٚقذ َّط ػفتٝ٘ إىل ارتاسز أن
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عٓذَا حتشى ايباص ْظشُت ضتٛٙ بتعُذ فٛدذت٘ َا ٜضاٍ حيذم ضتٟٛ بٓظشات ساد٠ َٚظتكش٠، 

ٚقذ استظُت ع٢ً ٚدٗ٘ عالَات غطب داسف. قشسُت أال أجتاٌٖ ْظشات٘ ٖزٙ املش٠؛ فال بذ 

ذ إٔ ْظشاتٞ املصَّٛب١ ضتٛ عٝٓٝ٘ َباػش٠ طتذعً٘ ٜظتٝكظ َٔ ػشٚدٙ ٚتؼعشٙ باذتشز، ٚبايتأنٝ

طتذربٙ ع٢ً ايٓظش بعٝذًا... ٖهزا تٓتٗٞ األَٛس عاد٠! أعشف ٖزا َٔ خربتٞ ايبظٝط١. يهٓ٘ مل 

ٜفعٌ؛ بٌ نُٓت أْا،  حتت ٚقع املفادأ٠، َٔ أسطٌ ْظشٙ بعٝذًا، ٚقذ ػعشت بارتذٌ ٚاالْضعاز 

 أٜطًا.

 "ملارا ٜٓظش ضتٟٛ ٖهزا؟!"، طأيت ْفظٞ، ٚقذ ػػًين ٖزا األَش عٔ االطتُتاع بايذف٤

اذتٕٓٛ ايزٟ بذأ ٜتظًٌ إىل عظاَٞ ايشنٝه١ املتذُذ٠؛ عظاَٞ اييت مل تهٔ قذ تعٛدت ع٢ً 

ٖزا ايربد، ٚال نإ صاسبٗا قذ تعًِ نٝف ًٜبع نُا ٜٓبػٞ اتكا٤ ي٘، َٓز دا٤ َٗادشًا غري 

 .ايربٜطا١ْٝػشعٞ، بعذ عٓا٤ ػذٜذ، إىل ادتضٜش٠ 

* * * 

ُٛس" عٓذَا ملًُُت ػذاعيت، ٚقشسُت إٔ أْظش نإ ايباص قذ اْعطف ٜظاسًا ضتٛ "ػاسع بٝتظ

إيٝ٘ زتذدًا... نإ َا ٜضاٍ حيذم بٞ، تهاد ػفتاٙ تطًكإ طٝاًل َٔ ايًعٓات ضتٟٛ، أٚ ٖهزا 

ختًٝت. أػشت بٛدٗٞ ضتٛ ايٓافز٠، ستاٚاًل إٔ أقِّب رانشتٞ، فشمبا أنٕٛ قذ صادفت٘ يف َهإ 

 ادتريإ بايتأنٝذ... ْعِ... مل أنٔ قذ سأٜت٘ َٔ قبٌ. َا!... نال!... مل ٜهٔ ٚدٗ٘ َأيٛفًا... يٝع َٔ

* * * 

 "سمبا ال ٜكصذْٞ!... سمبا ٖٛ غاسٌم يف ايتفهري بؼ٤ٞ َا!...".

 طُأْت ْفظٞ، ٚأْا أساٍٚ َش٠ أخش٣ إٔ أجتاٌٖ ْظشات٘ اييت أصبشت تضعذين عل.
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* * * 

" اجملا١ْٝ... "سمبا "ٌٖ ٜعشفين؟!"، طأيت ْفظٞ بُٝٓا نٓت أتظاٖش بتصفح دشٜذ٠ "املرتٚ

َّ!... َارا ٜشٜذ  ايتبع األَش عًٝ٘ ٚػّبٗين بؼدص ٜعشف٘!... ٖزا ستتٌُ... أٚٙ! َاصاٍ ٜٓظش إي

ّٞ... ال  عل ادتشِٝ؟!". متُٓٝت سٝٓٗا يٛ أْ٘ أفصح عٔ األَش ٚحتذخ، أٚ ست٢ قزف بؼتا٥ُ٘ عً

ٚأْين يظت ايؼدص  ِٜٗ!... ع٢ً األقٌ طٝٓتٗٞ نٌ ػ٤ٞ سني ٜذسى إٔ يف األَش خطًأ َا،

 ايزٟ ٜظٓ٘!... ْعِ، طٝٓتٗٞ األَش ع٢ً أ١ٜ ساٍ؛ أَا ٖهزا فكذ أصبح األَش َضعذًا سكًا!...

* * * 

نإ ايباص قذ تٛقف يف إسذ٣ احملطات يٓضٍٚ بعض ايشناب. اْتٗضُت ايفشص١ ٚقشسُت إٔ 

عذ يف ادت١ٗ أْٗض ٚأدًع يف أسذ املكاعذ ارتًف١ٝ ايفاسغ١ بعٝذًا عٓ٘، َتعُذًا اختٝاس َك

األخش٣ َٔ ايباص، سٝح ٜصعب عًٝ٘ َالسكيت بٓظشات٘، أٚ ٖزا َا نٓت أظٓ٘، فُا إٕ 

دًظُت يف َكعذٟ ادتذٜذ، َتٛاسًٜا عٓ٘، ست٢ غََّٝش َهاْ٘، يٝذًع يف َكعذ َكابٌ غري بعٝذ 

 ، ٚبذأ يف ايتشذٜل ضتٟٛ َش٠ أخش٣.ناْ٘ ايظابلعٔ 

* * * 

باص نإ قذ قطع َظاف١ ال بأغ بٗا، ٚنإ ٖٛ َا ٜضاٍ ال أعشف نِ َشَّ َٔ ايٛقت؛ يهٔ اي

حيذم ضتٟٛ َتُتًُا بصٛت َشتفع أدسنت أْ٘ نإ طّبًا َكزعًا دٕٚ ػو. نإ نصٝاد عجش ع٢ً 

فشٜظت٘ اييت ساٚيت االختبا٤ دٕٚ دذ٣ٚ. إرٕ، مل ٜهٔ غاسقًا يف ايتفهري نُا ظٓٓت، أٚ نُا 

َّ إٔ أفعٌ؟! قشسُت إٔ أجتاٌٖ األَش أسببت إٔ أظٔ؛ بٌ ٖٛ ٜكصذْٞ دٕٚ ػو!... َار ا عً

متاًَا ٖزٙ املش٠، فأْا يف غ٢ٓ عٔ أ١ٜ َؼانٌ إضاف١ٝ، فُٓز إٔ قشست اهلذش٠ إىل ٖٓا ٚأْا يف 
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طًظ١ً غري َٓت١ٝٗ َٔ املؼانٌ ٚاملػاَشات غري ستظٛب١ ايٓتا٥ر، ٚيٛال إٔ َا قذ أْفكت٘ َٔ 

يظًُُت ْفظٞ طٛاع١ٝ إىل َهاتب اهلذش٠، دٗذ ٚصرب َٚاٍ ست٢ اآلٕ أنجش بهجري مما تٛقعت٘ 

"، ٖهزا ٜكٛيٕٛ ٖٓا... ٖٚهزا ٖٛ too late!ٚطًبت َِٓٗ تشسًٝٞ إىل بالدٟ َش٠ أخش٣. "

 األَش َعٞ.

* * * 

َشَّ بعض ايٛقت َٚا ٜضاٍ ايٛضع ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘. سٝٓٗا ملًُُت ػذاعيت ٚقشست إٔ أرٖب 

ًا سكًا؛ يهٓين تزنشت أْ٘ سمبا ئ ٜهٕٛ إيٝ٘ ٚأطأي٘، ٚأْٗٞ ٖزا األَش ايزٟ أصبح َٗٝٓ

باطتطاعيت فِٗ َا طٝكٛي٘، ٚال ايشد عًٝ٘ مبا جيٍٛ يف سأطٞ َٔ سذٍر دفاع١ٝ َكٓع١ تطع سذًا 

اييت ٜتشذخ  ،يظًٛن٘ غري املٗزب، فًػيت االصتًٝض١ٜ َا تضاٍ دٕٚ املظت٣ٛ، ٚهلذت٘ ايٝٛسنؼري١ٜ

بفؼٌ رسٜع دٕٚ ػو. قشسُت إٔ أتأ٢ْ يف سد٠  طتضٜذ ايطني ب١ً... ْعِ، طأ٢َٓبٗا ايٓاغ ٖٓا، 

فعًٞ، ٚإٔ أػػٌ ْفظٞ بتكًٝب االطتُاسات ايهجري٠ اييت تظًُتٗا َٔ َهتب اإلعا١ْ 

االدتُاع١ٝ املكٝت؛ فٗٛ دٕٚ ػو طٝٓضٍ يف ستط١ االْتظاس ايكاد١َ، أٚ سمبا اييت تًٝٗا، ٚإٕ مل 

٘ متاًَا، فًٝظت املش٠ األٚىل اييت أضطش ٜفعٌ ْضيُت أْا قبً٘، ٚئ آب٘ ملا طٝكٛي٘ يٞ. طأجتاًٖ

 إىل إٔ أطتًِٗ فٝٗا سٚح صِٓ َتششى. ْعِ، طأجتاًٖ٘ متاًَا َُٗا سذخ!

* * * 

مل ٜٓضٍ يف احملط١ نُا متٓٝت... َٚا ٜضاٍ حيذم ضتٟٛ؛ ٚػتا٥ُ٘ تشتفع أنجش َٔ رٟ قبٌ... ٖٚا ِٖ 

". غُشْٞ قًُل َٗضٍّٚ، ٚػعشُت ٚا ٜٓظشٕٚ ضتٟٛ أٜطًا! "ٜا إهلٞ! َا ايزٟ حيذخ؟!أايشناب بذ

بارتٛف ٚظفاف َباغت يف سًكٞ. قشسُت إٕ ٖٛ مل ٜٓضٍ يف احملط١ ايكاد١َ ْضيُت أْا فٝٗا، 
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ٚأنًُُت املؼٛاس طريًا ع٢ً األقذاّ. صشٝح إٔ ادتٛ باسد، ٚقذ أصاب بايضناّ؛ يهٓين مل أعذ 

اييت بذأت حتذم ضتٟٛ  أستٌُ! املؼٞ يف األسصف١ ايباسد٠ أسسِ بهجري َٔ نٌ ٖزٙ ايٛدٛٙ

بػطب ٚاطتٗذإ شتٝف. ال بذ أْ٘ نظب تعاطفِٗ! ال ِٜٗ... ئ أعريِٖ أد٢ْ اٖتُاّ؛ بٌ 

إْين سني أَشُّ ظاْب٘ طأسذث٘ بؼذاع١. طأقٍٛ ي٘ أٟ ػ٤ٞ؛ إر ال ميهٓين إٔ أخشز ٖهزا دٕٚ 

 What doٍٛ ي٘: ""... َارا؟! بايطبع ال!... ال ٜظتشكٗا. طأقGood byeن١ًُ. طأقٍٛ ي٘ َجاًل: "

you want? ٘ايٛقت، ٚئ أتٝح ي ّٟ "... اْتظِش! ٖزا طؤاٍ طٝتطًب َٓ٘ إداب١... ال!... يٝع يذ

"... ٖزا ممهٔ... أٚ أٟ ػ٤ٞ You are not a nice manأ١ٜ فشص١ يًٌٓٝ َين. سظًٓا، طأقٍٛ ي٘: "

 َٔ ٖزا ايكبٌٝ... ال ِٜٗ... املِٗ إٔ أقٍٛ ي٘ ػ٦ًٝا ٜشد يٞ اعتباسٟ!

* * * 

اقرتاب ستط١ االْتظاس، ٚقبٌ أَتاس ق١ًًٝ َٔ ٚصٍٛ ايباص إيٝٗا ضػطُت ع٢ً َتًٗفًا اْتظشُت 

بؼتا٥ُ٘، صس ايتٛقف األمحش، ْٚٗطُت َٔ َكعذٟ، ٚتٛدٗت بظشع١ إىل باب ايباص غري آب٘ 

تًو ايٛدٛٙ ايػاضب١ اييت ناْت تتابعين بٓظشاتٗا ايعذا١ٝ٥... نٓت بايفعٌ قذ اطتًُٗت ٚال ب

 ح صِٓ َتششى.سٚ

عٓذَا تٛقف ايباص ُٚفتح ايباب ملًُُت ػذاعيت َش٠ أخش٣ ْٚظشت إيٝ٘ بتشذٍّ؛ يهٓين مل أقٌ 

ي٘ ػ٦ًٝا، بٌ ادتضت٘ بهربٜا٤... سٝٓٗا، ٜٚا هلٍٛ املفادأ٠، ػعشُت ب٘ ٜكف ٜٚظتذٜش ضتٟٛ سافعًا 

 ٜطاسد يصًا ٖاسبًا!عصاٙ عايًٝا... فعٌ ريو بظشع١ نُا يٛ نإ ػابًا يف ايعؼشٜٓٝات َٔ ايعُش 

ابتعذُت بظشع١، ٚقزفت ْفظٞ خاسز ايباص، ٚاْبطشت أسضًا، يتتبعجش أٚساقٞ ٚأػٝا٥ٞ اييت 

نُٓت أمحًٗا يف نٝع بالطتٝهٞ اْبطح ٖٛ اآلخش بعٝذًا عين... ناْت ايظكط١ َؤمل١ سكًا... 
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غًل، عططت ع٢ً أطٓاْٞ َٔ ايػٝض ٚايتفتُّ إىل ارتًف... نإ باب ايباص ايضدادٞ قذ ُأ

ٚٚد٘ ريو ايهٌٗ األمحل قذ ايتصل بضداز ايباب، َهؼشًا عٔ أْٝاب٘، بُٝٓا ناْت نف٘ 

اي٢ُٓٝ تصٓع بأصابعٗا إػاس٠ بز١٦ٜ اطتطاعت إٔ حتشى بعٓف أَٛاز ايطٝؽ ٚاذتُاق١ 

بذاخًٞ، فُا نإ َين إال إٔ ايتكطُت، بال ٚعٞ، سذشًا َٔ األسض صادف ٚدٛدٙ ظاْيب، 

َّ ٚسَُٝت ب٘ بعٓف ضتٛ  ريو ايٛد٘ املًعٕٛ، يٝتٗؼِ صداز ايباب متاًَا قبٌ إٔ أطًل يظاق

املشتعؼتني ايعٓإ، ٚأفشُّ بظشع١، شتًفًا ٚسا٥ٞ ايباص، ٚٚد٘ ريو ايهٌٗ ايًعني، ٚأػٝا٥ٞ 

 املبعجش٠ ع٢ً األسض، ٚصٛت ايظا٥ل ايزٟ ظٌ ٜصشخ بٞ دٕٚ دذ٣ٚ...

* * * 

"طٓرت بٜٛٓت" يف ٚطط املذ١ٜٓ، أخشز  يف َهتب صدادٞ صػري، يف ايذٚس األٍٚ َٔ َب٢ٓ

املفتؽ "دُٝع نشٚى" َٔ صذسٙ صفش٠َ ًٌَ ٖٚٛ ٜكًّب أٚسام املًف ايزٟ بني ٜذٜ٘ قبٌ إٔ 

 ٜٓظش ضتٟٛ بٗذ٤ٚ قا٥اًل:

 َظرت ناطِٝ! ال بذ إٔ تفِٗ أْو استهبت عُاًل ختشٜبًٝا ٜظتٛدب ايعكاب ايكاْْٛٞ... -
 ، ايزٟ نٓت قذ مسعت٘ َشاسًا: ٚقبٌ إٔ ٜتظ٢ٓ يٞ إٔ أفتح فُٞ أنٌُ نالَ٘

 نُا إٔ ايتششٜات أثبتت أْو تعٝؽ يف ٖزٙ ايبالد بؼهٌ غري قاْْٛٞ... -
 أااا...! -
ْعِ، ْعِ... أعشف َا تشٜذ قٛي٘... يكذ مسعٓا َربساتو أنجش َٔ َش٠؛ يهٓٓا، نُا تعًِ،  -

قذ أخربْاى َٔ قبٌ إٔ طا٥ل ايباص أنذ أْو نَٓت ايشانب ايٛسٝذ عٓذَا طكطَت 

ضًا، ٚإٔ نٌ َا رنشت٘ عٔ ريو ايشدٌ ايعذٛص، أٚ بك١ٝ ايشناب، ال أطاغ ي٘ َٔ أس
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ايصش١... ال ٜبذٚ عًٝو أْو تتعاط٢ أٟ ْٛع َٔ املدذسات َظرت ناطِٝ؛ يهٔ عًٝو 

 إٔ تعشف أْو يف ٚضع سشز!
 

نٓت أسٜذ إٔ أقٍٛ ػ٦ًٝا شتتًفًا ٖزٙ املش٠؛ يهٔ املفتؽ "نشٚى" نإ قذ ْٗض َٔ َكعذٙ، 

َع٘ املًف، ٚغادس غشف١ ايتشكٝل اييت اَتألت دذساْٗا ايضداد١ٝ بعؼشات ايٛدٛٙ  ساَاًل

 ٚتصٓع بأصابعٗا إػاس٠ بز١٦ٜ. ايػاضب١ اييت ناْت حتذم ضتٟٛ بال سمح١،

 

 3102ػٝفًذ، اصتًرتا 

 

 

 


