ٜكاٍ إٕ َذٜش عاّ ػشنتٓا ،قبٌ إٔ ميٛت َٓز طٓتني ،نإ ػدـ ١ٝغاَل ١ال ؼع ٢بايؼٗش٠
ْفظٗا اييت هلا ايّٛٝ؛ يهٔ إدماصات٘ بعذ ريوَٓ ،ز إٔ بذأ سٝات٘ اجلذٜذ ٠نذج ١حمٓط ،١دعًت٘
ٚاسذاً َٔ أِٖ َذسا ٤ػشنات ايفشِ يف ايبالد ،بٌ ٚيف اإلقً ِٝنً٘ٚ .عً ٢ايشغِ َٔ إٔ
ْؼاطات٘ االدتُاع ١ٝخاسز ايعٌُ أؿبشت ْادس ،٠إال إٔ ػعبٝت٘ ناْت تضداد َٜٛاً بعذ ،ّٜٛ
فكذ ْزس ايفا٥ض َٔ سٝات٘ يًعٌُٚ ،نشَّغ نٌ دٗٛد ٙيف طب ٌٝابتهاس أطايٝب دذٜذ٠
ٚعـش ١ٜيف إْتاز ٚتـذٜش ايفشِ ايٛطين.
***
ناْت اجلج ١يف َععِ األٜاّ تبذ ٚسطبٚ ١ساس ،٠نُا ي ٛأْٗا خشدت يًت َٔ ٛمحاّ تشن...ٞ
ٜأت ٞبٗا طا٥ك٘ ايعذٛص نٌ ؿباح إىل َكش ايؼشن ،١قبٌ إٔ حيًُٗا اثٓإ َٔ املٛظفني ،مت
ايتعاقذ َعُٗا خـٝـاً هلزا ايػشضٜٚ ،لعاْٗا بشفل فٛم نشطَ ٞهتب٘ ايفاخش ،يٝبذأ
بشْاَر عًُ٘ اي َٞٛٝاملٓتعِ بهٌ سْٚ ١ٜٛٝؼاط...

ٜه ٕٛعاد ٠يف اطتكباٍ دج ١املذٜش ايعاّ طهشتريَ ٠هتب٘ ،احلظٓا ،٤اييت مت ايتعاقذ َعٗا بعذ
ؿفك ١ساعَ ١ع َتشف املَٝٛا ٤ايٛطين ،إىل داْب َظتؼاس ايؼشن ،١األطتار عبذ اهلاد،ٟ
ايز ٟنإ ٜتأنذ ،يف ايبذ َٔ ،٤دسد ١سشاس ٠املهٝف ،قبٌ إٔ ٜلع بعض املًفات أَاّ املذٜش،
آَشاً اجلُٝع باالْـشاف .حيذخ ٖزا نٌ ؿباح بعذ إٔ ٜه ٕٛايعِ قاطِ قذ ٚكع عً٢
َهتب املذٜش ايعاّ أؿٝف صٖٛس ٜاْعٚ ،١نٛب ايٓظهاف ٘ٝبٓهٗت٘ ايزٖب ١ٝبذ ٕٚنافٝني،
ٚبشا٥شتٗا ايضن ١ٝاييت ٜعبل بٗا املهتب طٛاٍ اي ،ّٛٝبٌ ٚمجٝع َهاتب ايؼشن ،١بعذ إٔ
ؿذس ايتعُ ِٝاإلداس ٟاألخري ظعًٗا املؼشٚب ايشمسٚ ٞايٛسٝذ يف ايؼشن.١
***
ناْت اجلج ١كدُ١؛ يهٓٗا َتٓاطك ،١بٛد٘ مسني َرتٌٖ ايٛدٓتني ،تشاقب صٚاسٖا َٛٚظفٗٝا،
مبٗاب ١ؿاَت َٔ ،١خالٍ ْعاستٗا ايظٛداَ ٤اسن" ١ناسٜشا" ،اييت أٖذاٖا هلا أسذ أؿذقاٗ٥ا
َٔ ايظفشا ٤األداْب .مل تهٔ تـذس عٓٗا أ ١ٜسا٥ش ١نش ،١ٜٗبٌ إٕ ايز ٜٔحيع ٕٛبفشؿ١
االقرتاب َٓٗا ٜؤنذ ٕٚأِْٗ عادَ ٠ا ٜؼتُ ٕٛسٚا٥ح عطٛسٍ غاي ١ٝايجُٔ .تًبعُ بذالت
سمس ١ٝمباسنات عاملٜ ،١ٝتٓاطل يْٗٛا َع ي ْٞٛسبط ١ايعٓل ٚاحلزا ٤ايالَع غاي ٞايجُٔ ٚيٕٛ
ايكُٝف ر ٟاألنُاّ ايط ١ًٜٛبأصساسٖا ايزٖب .١ٝستٖ ٢اتفٗا ايزن ،ٞايز ٟال تظتعًُ٘
نجرياً ،نإ ُٜػًف نٌ ؿباح بًَٓ ٕٛاطب يًبذي .١باختـاس ،ناْت اجلج ١منٛرداً يألْاق١
ايبارخ ،١تهاد َٔ فشط أْاقتٗا إٔ تلاٖ ٞمتاث ٌٝفاتشٜٓات َعاسض املالبع ايشاق .١ٝأَا

ػعشٖا ايهجٝف ،ايز ٟغضت٘ بعض َظاسات َتفشق َٔ ١ايؼعش األبٝض ،فهإ َٓاطباً
يًعُش ايزَ ٟات ب٘ ؿاسبٗا :ػاباً يف ايظادطٚ ١ايظتني.
***
عٓذَا ٜٓتٗ ٞاملذٜش ايعاّ َٔ عًُ٘ اي ،َٞٛٝيف متاّ ايجاْ ١ٝعؼشٚ ٠ايشبعٜ ،أت ٞاملٛظفإ
يٝشُالْ٘ إىل ايظٝاسَٚ .٠ا إٕ تظتكش اجلج ١عً ٢ايهشط ٞاخلًف ٞستٜ ٢ك ّٛايظا٥ل ايعذٛص
بشبط سضاّ األَإ عًٗٝا ٚإغالم ايباب بإسهاّ ،قبٌ إٔ ٜٓطًل بايظٝاس ٠عا٥ذاً بٗا إىل
املٓضٍ.
***
تعذ ػشنتٓا ٚاسذ َٔ ٠أنرب ايؼشنات ايشا٥ذ ٠يف ايٛطٔٚ .عً ٢ايشغِ َٔ إٔ بالدْا مل
تهٔ يف املاك ٞتعتُذ عً ٢ايفشِ نُـذس يإلْتاز؛ إال أْٗا يف ايظٓٛات ايكً ١ًٝاملاك١ٝ
أؿبشت ٚاسذ َٔ ٠أِٖ د ٍٚاإلقً ِٝيف ؿٓاعت٘ ٚتـذٜش ،ٙداعً َٔ ١ايفشِ أسذ أِٖ
َٛاسدٖا املايٚ ،١ٝعٓـشاً َُٗاً يف اقتـادٖا ايٛطين.
نِ أػعش باالفتداس ٚأْا أػاٖذ َٓتذات ػشنتٓا ايٛطٓ ٖٞٚ ١ٝتتـذس يٛس ١اإلعالْات
ايلدُ ١يف َٝذإ ايتششٜش ٚايؼٛاسع ايتذاس ١ٜايهرب !٣أ ٚعٓذَا تعٗش عً ٢ؿفشات
ايـشف ٚاجملالت ،خاؿ ١يف تًو اإلعالْات املً ١ْٛاييت تعٗش عًٚ ٢سم َـكٚ ٍٛفاخش،
ٜٚعٗش فٗٝا املذٜش ايعاّٚ ،قذ عهظت ْعاست٘ ايظٛدا ٤ايبارخ ١ؿٛس" ٠اجلا٥ض ٠ايذٚي١ٝ

يتـذٜش ايفشِ" اييت سـٌ عًٗٝا َؤخشاً! أَا عٓذَا تعٗش إعالْات ػشنتٓا عً ٢ػاػ١
ايكٓا ٠ايٛطٓ ١ٝاألٚىل ،أ ٚػاػات ايكٓٛات ايفلا ١ٝ٥ايـذٜك ،١فًهِ إٔ تتدًٛٝا َكذاس
طعادتٚ ٞاعتضاصًٜ !...ٟتـل ٚدٗ ٞبؼاػ ١ايتًفضٚ ،ٕٜٛال أطتطٝع إٔ أَظو ْفظ ٞعٔ
رسف ايذَٛع ،نايعاد ،٠خاؿ ١عٓذَا أمسع ْؼٝذ ػشنتٓا ايشمس ٞيف ْٗا ١ٜاإلعالٕ مبٛطٝكاٙ
ايظُٝف ١ْٝٛايشا٥عٚ ،١ؿٛت نٛساٍ ايؼباب ايؼذٜ ٞـذح" :أَ ١سا٥ذ ،٠ؼت سا ١ٜفشُٓا
ايٛطين".
***
ٜكاٍ إٕ أسذ أِٖ أطباب دماح َذٜشْا ايعاّ َٖٗ ٛاست٘ ايهبري ٠يف تٛصٜع أعُاٍ ايؼشن١
عً ٢املتدــنيٚ ،اختٝاس ٙنٛادس رات نفا ٠٤عاي ١ٝنُظتؼاس ٜٔي٘ٚ ،إعطا ِٗ٥ؿالسٝات
تٓفٝز ١ٜنبري .٠نإ عً ٢سأطِٗ األطتار عبذ اهلاد ،ٟايز ٟاطتطاع غربت٘ ايط ١ًٜٛسطِ
طٝاطات ايؼشن ١بٓذاحٜ .كاٍ أٜلاً إٕ األطتار عبذ اهلادَٓٗ ٖٛ ٟذغ ٚطا ٌ٥ايتٛاؿٌ
احلذٜج ١بني املذٜش ايعاّ ٚبك ١ٝاملٛظفني يف ايؼشن .١يف ايبذ ٤نإ األَش ؿعباً ،فكذ ناْت
تٓكـٓا املٗاسات ايالصَ ١يفِٗ األٚاَش اييت تـذسٖا دج ١املذٜش ايعاّ ،أ ٚايتٛاؿٌ ايؼفٗٞ
َعٗا؛ يهٓٓا ،بعذ عذد َٔ ايذٚسات ايتذسٜب ١ٝاخلاؿ ١بشفع ايكذسات ايزٖٓ ،١ٝاييت أقاَٗا
األطتار عبذ اهلاد ٟبٓفظ٘ ،أؿبشٓا ْعشف متاَاً نٝف ١ٝايتٛاؿٌ اإلداس ٟاحلذٜح َع املذٜش
ايعاّ .ايتٛاؿٌ ٖزا حيذخ طبعاً مبظاعذ ٠األطتار عبذ اهلاد ،ٟايزٜ ٟكَ ّٛجالً بشفع ٜذ املذٜش
ايعاّ ايٚ ٢ُٓٝايتًٜٛح بٗا َشٚ ٠اسذ ٠يهْ ٞفِٗ اعرتاك٘ ،أَ ٚشتني يٓفِٗ َٛافكت٘ ،أٚ

ٚكع ٜذ ٙايٝظش ٣عً ٢ؿذس ٙيٓفِٗ اْتٗا ٤االدتُاعٖٚ ...هزاْ .عِ ،أؿبح األَش طٗالً إىل
احلذ ايز ٟأؿبشٓا ذمَٔ ،ع َشٚس ايٛقتْ ،ظتدذّ ٖز ٙايًػ ١اإلداس ١ٜاحلذٜج ١يف َا بٓٓٝا
بطالق.١
***
يف االدتُاع ايؼٗش ٟملذسا ٤اإلداسات ،أسشق عً ٢إٔ ٜهَ ٕٛعٗش ٟأْٝكاً ،هلزا أقّٛ
باطتعاس ٠بذي ١أخ ٞايضسقاٚ ،٤أتٛد٘ بانشاً نعادت ٞإىل ايعٌُ ألن ٕٛيف َهتيب قبٌ ٚؿٍٛ
األطتار أَنيَ ،ذٜش إداستٓا ،سفع٘ اهلل ،ايزٜ ٟذٖؼين عاد ٠بأْاقت٘ ،خاؿ ١يف ٖزا اي ،ّٛٝايزٟ
ٜتٛطط ف ٘ٝاملذٜش ايعاّ ايطاٚي ١ايبٝلا ١ٜٚايهبريٚ ،٠بني أؿبعني يف نف٘ األٜظش ميهح
بٛقاس طٝذاس نٛب ٞفاخش .ظاْب٘ متاَاً عً ٢ايُٝني جيًع األطتار عبذ اهلاد ،ٟبُٓٝا ٜتٛصع
املذسا ،٤ببذالتِٗ األْٝك ،١عً ٢داْيب ايطاٚيٜ .١ظتُع املذٜش ايعاّ باٖتُاّ جلذ ٍٚأعُاٍ
االدتُاع ،ايزٜ ٟكشؤَ ٙكشس االدتُاعاتٚ .بإػاسات خمتًفٜ َٔ ١ذ ٙاي ،٢ُٓٝاييت ٜشفعٗا
بشفل األطتار عبذ اهلاد ٟسظب املٛكٛع املطشٚحٜ ،ـذس تٛدٗٝات٘ بظشع ١فا٥كٜٚ ،١ذْٗٚا
اجلُٝع بال اطتجٓا ٤قبٌ إٔ ٜٓفض االدتُاع بإػاسْٗ ٠اٜ َٔ ١ٝ٥ذ ٙايٝظش.٣
***

مل ٜهٔ عبذ ايشصام ػدـَ ١ٝتزَش ٠عً ٢اإلطالم! ست ٢ي ٛأساد إٔ ٜتزَش فًٔ ٜظتطٝع؛
ٖٚهزا عاؾ سٝات٘ طعٝذاً ،د ٕٚإٔ ٜأي ٛدٗذاً يٝعشف طبباً هلز ٙايظعادَٓ .٠ز إٔ تٛظف
أَ ٍٚش ٠يف ايؼشن ،١ساسطاً َذْٝاً ،قبٌ عؼش طٓٛات ،إىل إٔ تشقٚ ٢أؿبح سٝ٥ظاً يكظِ

ايرتتٝب ٚاألسػف ١ايذاخً ،١ٝايؼٗش املاك ،ٞمل ٜتزَش َشٚ ٠اسذ ،٠أٜ ٚكذّ ػه َٔ ٣ٛأٟ
ْٛع .خالٍ طٓٛات عًُ٘ ،نإ ٜؼعش بايشكا ايتاّ ٜ ٖٛٚك ّٛمبا ٜٛنٌ إي َٔ ٘ٝقبٌ سؤطا٘٥
املباػش ،ٜٔبٌ إْ٘ مل ٜظتطع يف  َٔ ّٜٛاألٜاّ إٔ ٜفِٗ ملارا ٜتزَش بعض املٛظفني ٚاملذسا ٤يف
ايؼشن ،١أٜ ٚشفع ٕٛايؼها َٔ ٣ٚسني إىل آخش!! بايتأنٝذ مل ٜؼاسنِٗ أٜاً َٔ ادتُاعاتِٗ
أ ٚاعتـاَاتِٗ االستذاد ،١ٝاييت نإ ٜـفٗا َذٜش ٙاملباػش ،األطتار أَني ،باخلٝاْ ١غري
املربس .٠نإ ٖزا يف املاك ،ٞأَا اآلٕ فاحلُذ هلل ،مل ٜعذ ٖٓاى أ ٟادتُاعات أ ٚاعتـاَات
َٔ أْٛ ٟع ،فكذ اطتطاع املذٜش ايعاّ ،خالٍ ايعاَني املاكٝني ،عٓهت٘ ٚدٖاَٚ ،٘٥ظاعذ٠
املدًـني َٔ َذسا ٤اإلداسات َٛٚظف ٞايؼؤ ٕٚاملاي ،١ٝتٓك ١ٝايؼشن َٔ ١نجريٍ َٔ عٓاؿش
ايفٛكٚ ٢ايتزَش؛ تًو ايعٓاؿش اييت ،نُا ٚؿفٗا املذٜش ايعاّ يف أسذ االدتُاعات ايعاَ،١
ال عٌُ هلا ط ٣ٛاالْتكاد ٚحماٚي ١عشقً ١طري اإلْتاز املتـاعذ يًؼشن.١
***
يبظتُ بذي ١أخ ٞايضسقاٚ ،٤تأْكت بشبط ١عٓل َٓاطبٚٚ ،١ؿًت إىل ايؼشنَ ١بهشاً ،فايّٛٝ
نإ َٛعذ االدتُاع ايؼٗش .ٟعٓذَا دخًت باب ايؼشن ١ايشٝ٥ظ ٞالسعت ؿُتاً َشٜباً
ًٜف املهإ! مل أدذ أٜاً َٔ سشاغ ايؼشن ١املذْٝني يف َهاْ٘! ...اْتابين قًل َبِٗ ...ؿعذت
إىل ايذٚس األَ ٍٚتٛدظاً بعذ إٔ السعت إٔ َٛنٝت ايظًِ نإ َبتالً بؼهٌ ًَفت
يًٓعش ...ناْت املهاتب ٚاملُشات خاي ١ٝمتاَاًٚ ،ناْت أسكٝتٗا َبتً ١أٜلاً" ...غشٜب،"!...
سذثت ْفظْٚ ٞعشت إىل طاعيت ايشقُ ١ٝألتأنذ َٔ ايٛقت .مل أنٔ َبهشاً أنجش َٔ ايالصّ!
أؿدت ايظُع ...نإ باإلَهإ مساع ؿٛت بها ٤يف األعً .٢ؿعذت ايظًِ إىل ايذٚس
ايجاْ ،ٞسٝح َهتب املذٜش ايعاّ ،فٗايين َا سأٜت! ٚدذت احلشاغ املذْٝني ٚعذداً َٔ

املٛظفني بَ ِٗٓٝذسا ٤ايؼؤ ٕٚاملايٜ ١ٝكف ٕٛعضٕ ٚاكح خاسز َهتب املذٜش ايعاّ .نإ
ٖٓاى أٜلاً ايعِ قاطِ ،بٝذ ٙنٛب ايكٗ ٠ٛايزٖب ١ٝبذ ٕٚنافٝني اخلاؿ ١باملذٜش ايعاّ،
ٚاألطتار أَنيَ ،ذٜش ٟاملباػش سفع٘ اهللٚ ،املٛظفإ ايًزإ ٜكَٛإ عٌُ دج ١املذٜش ايعاّ
نٌ ؿباح ...ناْٛا مجٝعاً ٖٓاىَ ،طأط ٞ٦ايشؤٚغ ،جيٗؼ ٕٛبايبها ،٤دَٛعِٗ تظ ٌٝبػضاس٠
َه ١ْٛػالالت ؿػري ٠أغشقت َٛنٝت أسك ١ٝايؼشن .١عٓذ باب َهتب املذٜش ايعاّ نإ
األطتار عبذ اهلادٚ ٟاقفاً بؼُٛخ ،ميظح مبٓذ ًٜ٘األْٝل ْعاست٘ ايطب ،١ٝحماٚالً إخفا ٤دَٛع٘
اييت طايت بػضاس ٠عًٚ ٢دٓتٚ ٘ٝبًًت ثٝاب٘ متاَاً َٔ ...داخٌ املهتب نإ باإلَهإ مساع
بها ٤ايظهشتري ٠احلظٓا ٤بٛكٛح َٔ بني بها ٤املٛظفات األخشٜات ايًٛات ٞادتُعٔ سٛهلا
يف سًك ١ؿاخب َٔ ١ايعَ .ٌٜٛارا سذخ ٜا تش٣؟! طأيت ْفظ ٞبتٛدع؛ يهٔ مل متش ط٣ٛ
ثٛإٍ قً ١ًٝست ٢اطتطاع عكً ٞايـػري إٔ ٜذسى فادعَ ١ا سـٌ! يكذ َات املذٜش ايعاّ َش٠
أخش ،٣بعذ طٓتني فكط َٔ َٛت٘ األ ٌٖ !ٍٚميهٔ إٔ حيذخ ٖزا سكاً؟! املعشٚف إٔ خربا٤
ؼٓٝط َذسا ٤ايعُ ّٛأنذٚا إٔ دجَ ١ذٜشْا ايعاّ ناْت ؿاحل ١يًشٝاٚ ٠ايعٌُ ملذ ٠طبع
طٓٛات عً ٢األقٌ ...نٝف َاتت اجلج ١بٗز ٙايظشع١؟! ٜا هل ٍٛايفادع !١نٝف طٓعٝؽ
بعذٙ؟! َٚارا طٝهَ ٕٛـري ايؼشنَٚ ،١ـريْا؟!
ٚبُٓٝا نٓت َأخٛراً بٗز ٙاألط ١ً٦السعت إٔ اجلُٝع ناْٛا ٜشتذَ ٕٚالبع طٛدا .٤سٗٓٝا
تأنذتُ َٔ ؿشٖٛ ١ادظٚ ٞػهٛنْٚ ،ٞعشت بفضع إىل َالبظ ٞايضاٖ ١ٝاأليٛإ ،فؼعشت
باإلسشاز ايؼذٜذ ،ثِ َا يبجتُ إٔ أسظظتُ بػـ ١يف سًكٚ ،ٞبذأت َعذت ٞتلطشب نُا

ي ٛأْٗا ابتًعت سذشاً ثكٝالً ...ػعشتُ بـعٛب ١يف ايتٓفعٚ ،سٜٚذاً سٜٚذاً اْكطعتْ أْفاطٞ
متاَاً ...نٓتُ أَٛتُ د ٕٚػو ...فٓبلات قًيب تٛقفتٚ ،ايل ٤ٛبذأ ٜتالػ َٔ ٢سٛي،ٞ
ٚعكً ٞبذأت تػض ٙٚظًُ ٌ١باسد ...٠تؼٓذتْ أعـاب ...ٞساٚيت ايـشاخ د ٕٚدذَٚ ...٣ٚا
ٖ ٞإال حلعات ست ٢فكذت ٚع ٞٝمتاَاً قبٌ إٔ أطتٝكغ َٔ ايَٓ ّٛشعٛباً ...نٓتُ أهلح يف
فشاػ ٞاملبتٌ بايذَٛع ٚبايعشمٚ ،نإ سًك ٞدافاًٚ ،ػفتا ٟتشتعؼإ ...سنلتُ إىل احلُاّ
ٚغظًتُ ٚدَٗ ٞشاساً مبا ٤احلٓف ١ٝايباسدْ ...عشتُ يف املشآ ...٠نإ ٚدٗ ٞػاسباًٚ ،عٓٝاٟ
َشٖكتني َٔ رسف دَٛعٍ غضٜش ...٠بعذ حلعات ؿُتٍ عُٝل اطتطعت إٔ أٖذئ َٔ سٚع،ٞ
ٚعاد تٓفظ ٞإىل اْتعاَ٘ ...يكذ نإ نابٛطاً ...بٌ ايهابٛغ ْفظ٘ يً ّٛٝايجايح عً٢
ايتٛاي !ٞمجعتُ ػتات ْفظ ٞامللطشبٚ ،١ػشبتُ َٔ َا ٤احلٓف ١ٝايباسدٚ ،تٓفظتُ
ايـعذا" ...٤ال بذ إٔ أرٖب إىل طبٝب ْفظاْ ،"!...ٞسذثت ْفظٚ ،ٞغظًتُ ٚدَٗ ٞش٠
أخش ٣قبٌ إٔ أعٛد إىل طشٜشَٗٓ ٟهاً ،ػ ٍٛيف رٖين أفهاسٌ طٛدا ٤اطتطعت ظٗذ َٔ
طشدٖاٚ ،اْتعؼت آَاي َٔ ٞدذٜذ ،فُا تضاٍ دجَ ١ذٜشْا ايعاّ عً ٢قٝذ احلٝاٚ ،٠غذاً
طٝه ّٜٛ ٕٛعٌُ دذٜذ يف ايؼشن ،١يٓٛاؿٌ َؼٛاس دماح ٚتطٜٛش ػشن ١فشُٓا ايٛطين
ايػايْ ...١ٝعِ نٌ ػ ٤ٞعًَ ٢ا ٜشاّ ...سذثت ْفظ ٞقبٌ إٔ ٜػايبين ايٓعاغ ٚأغشم يف
ايَٓ ّٛش ٠أخش.٣
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