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ايؿقٌ األٍٚ

مل أعتطع ايٓ ّٛؾى تًو ايًً٘ٝ
أخشت اتكًب ؾى ايؿضاـ  ٚاألصم ميأل صأعى بٛعاٚؼ عزٜزة
ثِ داء ايؿذض  ٚؼاًَت عًى ْؿغى نى أفً َٔ ٚ ٘ٝثِ دًغت قًٝال أتقؿح ايؾبهة
ايعٓهبٛتٝة عًٓى أفٌ إىل ؽئ دزٜز ال أعضؾ٘
ؾى ايغاعة اؿارٜة عؾضة  ...رم دضؼ احملٍُٛ
ال أرصى نِ َضة رم  ٚيهٓى عٓزَا اعتٝكعت غاصقا ؾى عضقى أرصنت أْ٘ صمبا نإ ٜزم
َٓش ْقـ ايغاعة
ٚبزال َٔ إٔ أسٖب إىل ايضر عً ... ٘ٝخضدت إىل صرٖة ايؾكة نى أصى إٕ نإ ٖٓاى أسز
ؾى ايبٝت
ال أسز
ْارٜت عًى أبى  ٚأَى ؾًِ أدزُٖا
أظٔ إٕ أَى ؾى ايعٌُ اآلٕ  ٚ ...ئ أتغائٌ إىل أٜ ٜٔشٖب أبى سايٝا
صدعت إىل ايػضؾة ؾٛدزت نٛبا باصرا َٔ ايؾاى بًي ٖ ٚ ...شٖ ٙى ايكاعزة  ..ؾِٗ
ٜغتٝكع ٕٛؾذضا ٜ ٚؾضب ٕٛايؾاى بًي ٜ ٚرتن ٕٛىل نٛبى األعٛر ايً ٕٛإىل إٔ
اعتٝكغ.
ػضعت ايهٛب َضة ٚاسزة ثِ أيكٝت٘ ؾى املطبخ.
رم اؾضؼ ثاْٝا
باَتعاض اػٗت م ٛاهلاتـ ثِ ْعضت إي ٘ٝألصى َٔ املتقٌ
ايًعٓة  ...ؽاؽة اهلاتـ َهغٛصة َٓش َا ٜضب ٛعًى ايغٓة  ٚمل أعتطع إفالسٗا ستى اآلٕ ...
إسٕ َاسا اآلٕ؟؟ ٌٖ أصر عًى اهلاتـ ؟! أّ َاسا أؾعٌ ؼزٜزا !!!
أْا :أيٚٛ
املتشزخ :عاٜظ أدًٝو مضٚصى
أْا :إْتا َني ؟!!
املتشزخ :قٛاّ ْغٝتٓى نزَ ،ٙؿ ؾانض طًَٝو ايًى نإ َٓػك عًٝو سٝاتو ؾى ايهًٝة
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تضٜجت قًٝال ؾى ايضر  ٚأخشت أسا ٍٚإٔ أتشنض ؽدقٝة املتشزخ صمبا ان ٕٛاعضؾ٘ ؾعال
مل تغعؿٓى سانضتى
أْا :أل َؿ ؾانض ايقضاسة
املتشزخ :طٝب اْا عاٜظ ادًٝو ،اْتا قًتًى ؾى عُاصة ناّ؟
أْا :عُاصة 4
املتشزخ :طٝب اْا داى ،خًٝو عٓزى اٚعى متؾى.
أْاَ :اؽىَ ،غتٓٝو
أغًكت اهلاتـ  ٚأيكٝت ب٘ عًى األصٜهة
يغت ممٔ وب اعتهؾاف األؽٝاء أَ ٚعضؾة أنجض مما أصٜز إٔ اعضؾ٘ –  ٚأْا ال أسب إٔ
أعضف ؽٝئا
عًُتٓى األعٛاّ ايغابكة إٔ املعضؾة أَض ي٘ تبعات٘ ايغدٝؿة (ايضمخة إٕ فح ايكٚ )ٍٛ
يشيو ؾأْا ال أسا ٍٚإٔ اعضف نجريا عٔ أى ؽدك ستى ال أرخٌ مُٓٝا ؾى رائضة أسالَ٘
أ ٚرائضة َضدعٝات٘ أ ٚرائضة َٔ ٜهضٖ.ْ٘ٛ
تٛقؿت ؾى َٓتقـ ايػضؾة
َاسا اآلٕ ؟؟
َٔ املُهٔ إ ايعب قًٝال ستى ٜقٌ سيو ايظائض اجملٍٗٛ
يعبة سضب ايؾٛاصع ”ٜ “Street Fighterاهلا َٔ يعبة تعٝز إىل األسٖإ سنضٜات عظٜظة
سنضٜات ايٛقٛف عادظا أَاّ ايًعبة ؾى سيو احملٌ ايكضٜب
آخض ن ٚ ٜٔٛأْا َٗظٖ ّٚظمية ْهضاء ؾى املضسًة ايجاْٝة
 ٚنٌ ايظَالء ٚصائى ٜغتعذًٖ ٕٛظميتى ستى ٜأخشٚا أَانِٓٗ ؾى تًو اهلظمية ايٓهضاء
أؽػٌ قانى اؾٗاط  ٚأمع ايًعبة  ٚأختاص بطٌ ايًعبة "ص"ٜٛ
عأٖظّ ايًعبة يًُضة ايغبعني ؾى سيو ايؾٗض (ؾامى بكى)
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...
رم دضؼ ايباب
ؾهضت "َٔ سيو ايغدٝـ ايشى ٜأتى ؾى ايٛاسزة ظٗضا "
قضصت ػاٌٖ ايباب  ٚايٛاقـ ٚصاء ايباب ؾايًعبة ؾى أٚدٗا  ٚأْا أعٝز املباصاة يًُضة ايجايجة
عؾضة  ٚال ٜظاٍ ايٛغز ٜٗظَٓى
رم دضؼ ايباب ثاْٝة
" "ٜٙٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛطؾضت بنٝل َتٓا ٚ ٙتضنت ايًعبة  ٚأْا عاطّ عًى إٔ اق" ٍٛال" ؾى ٚد٘
ايٛاقـ ...ا ٚإ ارؾع ي٘  ،...ا ٚاى ؽئ ٜضوٓى َٔ ٖشا ايزم املتٛافٌ.
صمبا ٜه ٕٛاحملقٌ أ ٚداَع ايكُاَة أ ٚايبٛاب أ ٚخطابا َٔ ايبٓو ىربْى بظٜارة َزْٜٛاتى
هلشا ايؾٗض َع ايؿائزة املضنبة
ؾتشت ايباب
أطٌ عًى ٚد٘ ؽدك َأيٛف
قاٍ" :إطٜو عاٌَ ا"!!! ٜ٘
ْعضت قًٝال إي ،٘ٝثِ ظٗض ايؿِٗ عًى َالقى ؾابتغُت ماسها  ٚقًت ي٘ "ٖٛا اْتا ٜا
َٓ" ،"ٌٝاططٜو ،عاٌَ ا"ٜ٘
قاىل "نٜٛػ اؿُز هلل ،رخًٓى عؾإ تٗت عاعة عكباٍ َا دٝتًو"
قًت ي٘ " :اتؿنٌ اتؿنٌٜ ،ارى ايٓٛص ٜارى ايٓٛص ،خطٛة َاهلاـ َالَح"
"ا ٜ٘ايًى ؾهضى بٝا بعز ايغٓني رى؟؟!!" ٖهشا قًت.
رخٌ إىل ايؾكة ؾأغًكت ايباب  ٚأؽضت ي٘ يٝتذ٘ إىل ايػضؾة.
أدًغت٘ عًى األصٜهة ،ؾذًػ عًى ٖاتؿى سيو املدب ،ٍٛؾتذاًٖت٘  ٚسٖبت نى أعز ايؾاى.
 ٚبُٓٝا أْا أعح عٔ ايؾاى أعاعا تضنت٘ غاصقا ؾى أؾهاصٙ
 ٚغاصقا ؾى أصٜهتى
ٜٗؾِ ٖاتؿى قامٝا عًى ايبكٝة ايباقٝة َٔ أدظائ٘ ايغًُٝة.
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ايؿقٌ ايجاْى
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دًغت عًى األصٜهة  ٚاْتعضت إٔ ٜأتى طًَٝى نى هًػ َعى
يهٓ٘ مل ٜأتى ٖشا األخضم
يٛح ىل مبا َعٓا ٙأْ٘ عٝعز ؽٝئا نى ٜنٝؿٓى
"ٜا عِ اْا َؿ عاٜظ سادة ،اْا عاٜظى اْتا" ٖهشا ْارٜت٘
"اعتٓى ؽٜٛة بػ ٖالقى ايؾاى  ٚادًٝو" ٖهشا قاٍ
يٝػ بأسغٔ ايٓاؼ ؾى إٔ تغتؾري ٙبؾئ
يطاملا نإ ٖشا ايؾدك ٜجري أعقابى نًُا تكابًٓا ؾى ايهًٝة
ؾٜٗٓ ٛعض إىل األؽٝاء َٔ ر ٕٚأى اٖتُاّ
ٜ ٚغضح نجريا دزا
 ٚال تغتطٝع إٔ ؼزر ؾٜ ِٝؿهض بايعبط
نجريا َا نإ ٜزاصى عزّ اٖتُاَ٘ بأى ؽئ بإٔ وا ٍٚاإلٖتُاّ بؾئ َا  ٚايرتنٝظ عً٘ٝ
 ٚعًى ٖشا األعاؼ ؾإْ٘ ٜعضف ايهجري عٔ َٛامٝع عزة
 ٚهلشا دئت إي٘ٝ
ؾعًى ايضغِ َٔ أْ٘ ال ٜٗتِ
 ٚيهٓ٘ ٜغتطٝع إٔ ٜٝزى صأٜا ؾى األَٛص األخضى
آصائ٘ يٝغت فائبة عًى أ ٜ٘ساٍ  ٚيهٓ٘ ٚاعع ايقزص ال ميٌ أبزا َٔ قزث٘ ٖ ٚشا يطبٝعت٘
ايػري املٗتُة باألعاؼ
ؾً ٛنإ َٗتُا َجًٓا بأؽٝاء عزٜزة ؾًضمبا نإ ٜؿعٌ ؽٝئا آخض ٖٓا آٖ ٚاى  ٚصمبا عأيٓى
أفال َٔ أن ٕٛؾى اهلاتـ َٓش قً.ٌٝ
داء ساَال نٛب ايؾاى  ٚفشٓا ب٘ َارة خنضاء
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"ا ٜ٘ر ٙ؟؟!!  ...طب ر ٙؽاى ٚ ،ر ٙاٜ٘؟؟"
"خبٝظة"
ْعضت إي ٘ٝؾى رٖؾة
"خبٝظة ا"ٜ٘
قاٍ ىل " :خبٝظة  ...اٜ ٜ٘ابٓى َا تعضؾؾى اـبٝظة ايًى ٖٝا ؽب٘ املًٛخٝة ،قًت ادٝبًو انٌ
ؽهًو َا نًتؿ َٔ ايقبح"
أْاَ" :ؿ عاٜظ طؾت خبٝظة ،ؽًٗٝا َٔ ٖٓا ٖ ٚات ايؾاى"
ْعض ىل بػباء ثِ بتٗزٜز  " :إْتا عاٜظْى اصَٗٝا ٜعٓى !!!"
قًت هلا َغتعطؿا" :فزقٓى ٚانٌ قبٌ َا ادًٝوَ ٚ ،ؿ عاٜظ آنٌ ريٛقتىَ ،اؾٝؿ
َؾهًة نؿاٜة ايؾاى"
ْعض ىل بكضف " :اْتا سض ،بػ اعٌُ سغابو اْو صؾنت عظَٚتىَ ،ع اْو داًٜى َٔ غري
َعار  ٚبعز عت عٓني ْغٝت ؾ ِٗٝؽهًو أعاعا"
ثِ أتبع قائال" :ايًى ٜانٌ عًى مضع٘ ٜٓؿع ْؿغ٘"
 ٚأعطاْى ايؾاى
أخشت ايهٛب إىل ؾُى  ٚاعتؾكت ايبداص ؾٛدزت صائشت٘ طٝبة دزا
صؽؿت َٓ٘ صؽؿة ٚؾهضت ؾى إٔ ٖشا ايؾدك ْؿغ٘ ؾى ايؾاى عاىل املظاز
يضمبا أخطأت بأْى مل أتٓا ٍٚاـبٝظة
تضنٓى أؽضب  ٚأخش ًٜعب ؽٝئا َا عًى ايالبتٛب اـال ب٘
أخشت أْعض ؾى أماء ايػضؾة ؾٛدزت َقشؿا
أخشت٘ ْ ٚعضت إي ٘ٝثِ قًت "َا ؽاء اهلل ،ساطط املقشـ دٓبو ٜايو َٔ َؤَٔ"
ثِ أتبعت َا قًت بإٔ ْؿجت اهلٛاء عًى املقشـ ؾتطاٜضت األتضبة بغبب ايٓؿخ
 ٚأتبعت ؾى عدضٜة "ٚامح اْو ؾعال بتكضا"
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ْعض ىل بعني َؿتٛسة  ٚأخضى ْقـ َػًكة ٖ ٚظ صأع٘ ؾى اعتٓهاص
"اسٓا ايًى بٓعًُ٘ ؾى ايٓاؼ ٖٝطًع عًٓٝا  ٚيال إ"ٜ٘
ثِ أطاح اؾٗاط َٔ أَاَ٘ ٚدًػ ايكضؾقاء ثِ عزر ىل ْعضة َباؽضة ؾى عٓٝاى  ٚعأيٓى
"َاسا تضٜز؟!!!"
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بعزَا أعطٝت٘ نٛب ايؾاى  ٚطبل اـبٝظة ايعظٜظ إىل قًبى صؾض ايطبل بز ٕٚنٝاعة
 ٚنٓت أصٜز إٔ أصَ َٔ ٘ٝؾٛم األصٜهة بعزَا ٖؾِ ٖاتؿى احملُ ٍٛسيو املتدًـ  ٚيهٓى
ساٚيت ايتُاعو  ٚصدٛت اهلل إ ٜعٌ اهلاتـ عًُٝا نُا ٖ.ٛ
أطست ايالبتٛب
 ٚدًغت ايكضؾقاء
ْ ٚعضت إي ٘ٝؾى تضاذ قائالَ" :اسا تضٜز!!"
أَاٍ دشع٘ إىل األَاّ قًٝال ْ ٚعض إىل األصض
ثِ صؾع ع َٔ ٘ٝٓٝر ٕٚإٔ ٜضؾع صأع٘  ٚقاٍ " :عاٜظ أػٛط"!!!.
تغُضت ؾى َهاْى قًٝال
ثِ بزأت أعتٛعب َا ٜك ٍٛصٜٚزا صٜٚزا
ثِ بزأت أعقابى ؾى اإلمطضاب  ٚأسغغت بؾئ ميؾى عًى أسْى
ؾؿضنت أسْى ؾإسا بٗشا ايؾئ ميؾى عًى َكزَة صأعى ؾٗضؽت صأعى
ثِ إس بى أٖزأ  ٚأق ٍٛي٘ " :طب ٚاهلل عاٍ ،اْتا عاٜظ تتذٛط ريٛقتى"
ثِ بػٝغ ؽزٜز أصرؾت ٚ" :اْا َاٍ أًٖى؟!!!"
اصتغُت عً ٘ٝؽبح ابتغاَة ثِ قاٍ" :ؾانض سٓإ؟!!"
"سٓإ َني؟!!"
ٖ" :ٛساٌَ ٖٝا ريٛقتى ؾى ايبٓت ايتاْٝة"
أْا" :تؾضؾٓا ،ساٌَ َٔ َني ؟؟"
َٖٓ" :ٛى ٜا أخى ،اْتا َؿ ؾانض آْا َتذٛط"ٜٔ
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أْا" :أعاعا اْتا َانٓتؿ فزٜكى عؾإ أتتبع أخباصى ٚ ،املضة ايٛسٝزة ايًى عظَتٓى ؾٗٝا
عًى سادة عاقعة نإ عؾإ تاخز َٓى طضٜكة نتابة بضْاَر ايتقُ ِٝبعز قامضة
غبٝة َٔ قامضات ايًى َا ٜتغُى"
ٖٛاَ" :اْا نٓت ٚاخز ايربْاَر عؾإ أر ٜ٘ؿٓإ"
أْا" :سٓإ َني؟؟!!"
َٖ" :ٛضاتى ٜا أخى ،إؾِٗ بكى  ..أ ٚعاعة ملا نٓت عا ٍٚاْى اتكضبًٗا"
أْا" :اعتٓى اعتٓىٖٝ ،ا سٓإ رى ايبٓت ايًى اْتا نٓت بتُؾى َعاٖا آخض عٓة ؾى ايهًٝة"
ٖ" :ٛاعِ اهلل عًٝو ،آرٜو اؾتهضت اٖ٘"
ؾعال بزأت ؾى ايتشنض
سٓإ ٖى ايؿتاة ايٛعطى َٔ بني ثالثة ؾتٝات
صائكة ايباٍ صائكة املظاز
ال تضر أسزا  ٚال تٗادِ أسزا  ٚال تغعى إىل ؽئ
مسضاء بٗا صقة ٚامشة  ٚمجاهلا ًْٝى ٖارئ
 ٚاؿل ٜكاٍ إْٗا مل تهٔ تجري أسزا نى ٜتهًِ َعٗا أ ٚإٔ ٜضؾع سادبا ٙيٝعضف َٔ ٖى ٚ
َاسا تضٜز
 ٚعًى ٖشا األعاؼ ؾًِ ْعضف عٓٗا َعؾض ايضداٍ (ايؾباب املضاٖل إٕ فح ايتعبري) أى ؽئ
 ٚببغاطة مل ْهٔ ْٓتب٘ إيٗٝا
ستى داءت ايغٓة ايجايجة عٓزَا فارقت أنجض ايبٓات إثاصة ؾى ايهًٝة ٚ ،أنجضٖٔ رالالٚ ،
أنجضٖٔ مسادة أٜنا (ٖٓز) ايؿتاة ايبٝناء ايبنة ايتى تؾب٘ ْاْغى عذضّ بعز
ايتعزٜالت.
ناْت فزٜكتى سٓإ اإلثٓتني قز اصتبطا نال َُٓٗا بؾدك ٚاسز (مسر إىل أققى
رصدات ايغُادةٜٛٗ ،ى إؾغار عالقات اآلخض ٚ )ٜٔبايطبع ؾكز عضؾت ايبٓتني بأُْٗا
خزعتا َٔ ؽدك ٚاسز  ٚنضٖت نٌ َُٓٗا األخضى.
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 ٚأفبشت سٓإ ؾى ٚمع ال وغز عً ،٘ٝؾإَا إٔ تهَ ٕٛع ٖش ٙأ ٚتًو ُٖ ٚا فزٜكتإ أٚ
ٖهشا ناْت ؼغبُٗاٚ ،ألْٗا ال تعضف األخش  ٚايضر ،ؾكز مت اتٗاَٗا بأبؾع اإلتٗاَات ألْٗا
مل تؿنٌ إسزاُٖا عًى اآلخضى.
مل ٜٓكشٖا َٔ ٖشا املٛقـ عٛى (ٖٓز) ايبٝناء ايبنة ايتى تضعٌ ؽعضٖا األؽكض اجملعز
ؾتعٌُ ايغداْات ايؾُغٝة ٜٓ ٚتشض طري ايٛصٚا ؾى أغٓٝة ؾريٚطٖٓ ،ز ايتى ناْت قط
أْعاص اؾُٝع  ...وبٗا مجٝع ايؾباب ٚ ،تهضٖٗا ايعزٜز َٔ ايؿتٝات.
دائت ٖٓز ؾى َضة َٔ املضات ايكالئٌ ايتى تأتى ؾٗٝا إىل ايهًٝة  ٚأخشت سٓإ َٔ ٜزٖا َٔ
ٚعط ايقزٜكتني  ٚقايت هلا" :أْا مل أؾِٗ تًو املغأية ايعٜٛقة ٚ ،عتغاعزٜٓٓى ؾى سًٗا"
ْ ٚعضت ْعضة َتعايٝة عًى فزٜكتٗٝا  ٚأتبعت ٚ" :عتغاعزٜٓٓى اآلٕ!!"
َٓ ٚش تًو ايًشعة ال تضى سٓإ إال َع ٖٓز ٚ ،ال ٖٓز إال َع سٓإ
 ٚدٔ دٓ ٕٛاؾُٝع.
ْعض ىل قائال ٌٖ" :تشنضت اآلٕ ؟؟!!!!"
قُت َٔ َهاْى  ٚعجت عٔ ققٝزة أصاى عقى ايزَع ألّ نًج ٚ ّٛقُت بتؾػًٗٝا.
ثِ صدعت إىل َهاْى
 ٚأخشت ْؿغا طٜٛال ثِ أخضدت٘ نً٘
ٖ ٚش ٙاملضة عزرت إىل ٚدٗ٘ ْعضة سارة طًٜٛة
 ٚقًت يْ٘" :عِ اآلٕ تشنضت !!!"
 ٚتقاعز فٛت ايبٝاْ ٛاملٓبعح َٔ ايكقٝزة.
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ايؿقٌ ايضابع
"إسهى ٜا عِ ايهتهٛت"
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"ايًعٓة  ...يكز قاّ بتؾػ ٌٝأّ نًج ّٛفزرا"
يكز اعتؿظطت٘ سكا تًو املضة
أعضف عٓ٘ سيو املٛقـ َٓش نٓا َعا ؾى سيو ايغٝهؾإ
نإ نجري ايػٓاء َظعذا إىل أققى رصدات اؿزٚر

 ٚمل ْهٔ ْطٝك٘ إال يؾئ ٚاسز

أْٓا نٓا ْغتدزَ٘ ؾى ايتكضب إىل تًو أ ٚتًو بإٔ ْك ٍٛهلا أْٓا ْعضف ؽابا غضٜب األطٛاص
ٜػٓى ألّ نًج ٚ ّٛال ٜعضف عبز اؿًِٝ
عاعتٗا نٓا ْٓارى عًْ ٚ ٘ٝك ٍٛي٘ "قٛيٓا األغٓٝة ايًى ؾٗٝا اآلٖات ايطًٜٛة رى"
ؾٝأتى َبتغُا ناألبً٘
ٜٚضاْا دايغني ؽًة ٚاسزة
ؾٓٝعض يٓا عضٜعا ثِ ٜػٓى أغٓٝة أخضى ال ْعضؾٗا
ٜٓ ٚطًل ؾى ايػٓاء ؾال ْعضف نٝـ ْغدض عً٘ٝ
ألْ٘ ببغاطة قاٍ ؽٝئا دزٜزا ال عالقة ي٘ مبا ْتٛقع٘
 ٚعٓزَا ْٓعض إىل ؽضٜهاتٓا لزٖٔ ٜتُا ًٜٔطضبا مما ٜكٍٛ
"أتؿُٗني سكا َا ٜكٍٛ؟؟!!"
تٓعض ىل ؾى اعتدؿاف  ٚتك" ٍٛأمل تغُع َع قاٍ"  ٚ" ...أٖٛاى ٚيهٓى أخاف  ٚ ...أعتشى
 ...إسا قًت قًبى ؾى ٖٛاى دضٜح  ...طضٜكى إيٝو ايٛدز  ٚ ...ايغٗز  ٚاينٓا  ٚ ...رَع أراصٜ٘
ؾى اهلٛى ٜٛٓ ٚ ...ح"
ؾٝتقاعز ايزّ إىل صأعى َٓٗا ثِ أبتغِ قائال " :اْا َؿ ؾاِٖ ايرتاخ ايًى ٖٛا ؾ ٘ٝر ٙداٜب٘
َٓني؟؟!!"
تٓعض ىل غبح" :ر ٙمج ٌٝدزاَ ،ؿ َعكٛية َاتهْٛؾى ؾاِٖ"
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أعًِ أْٗا أخشت عًى ْكطة ٖٚى عزّ ايؿِٗ ؾأسا ٍٚإٔ ال أعتجريٖا أنجض َٔ سيو
أعًِ ٖشا  ٚأؾهض
يكز خزعٓى ٖشا ايًئ.ِٝ
 ٖٛ ٚاآلٕ ٜغُع إسزى تًو ايكقائز ايتى طاملا مل أؾُُٗٗا ( ٚيًشل إْٓى أؾُٗٗا  ٚيهٓى ال
أعضف َا ايزاعى إيٗٝا أعاعا)
"أصٜز إٔ أتظٚز َٔ طًَٝة ؾى ايعٌُ" ٖهشا قًت ي٘
ٖ" :ٛتضٜز إٔ تتظٚز فزرا عًى اَضأتو ،عًى سٓإ أققز"
أْاْ" :عِ ٖشا فشٝح"
ٖ" :ٛؽئ مج ،ٌٝيو اؿل ؾى أصبع طٚدات ،ؾُا ايشى تضٜز ٙسكا َٓى"
أْا" :ؽئ َا خطأ ،ؾذئت ألعتؾريى يعًو تزيٓى عًى سيو ايؾئ اـاطئ"
ٖ" :ٛتضٜز إٔ تغتؾريْى  ٚأْا األعظب ايؿاؽٌ ؾُٝا ٜتعًل بايعالقات ايعاطؿٝة ،امسح ىل إٔ
أتعذب  ٚأتضرر نجريا قبٌ إٔ أؽري عًٝو ،أ ٚستى قبٌ إٔ أعرتعٌ َعو ؾى سيو اؿزٜح
ايػضٜب ،ال أسنض أْٓى نٓت عًى فزاقة َعو اَ ٚع سٓإ أ ٚستى َع ٖٓز ،نٌ َا
أسنض ٙؾكط قاٚالتو اـضقاء أْت  ٚأفزقائو يًغدضٜة َٓى  ٚايتى عارة َا تٓتٗى
بايؿؾٌ ايتاّ ،ا ٚبهالّ ال َعٓى ي٘ َٓى آَ ٚهِ"
قاٍ ٖشا ثِ أغُض ع ٚ ٘ٝٓٝمػط بُٗٓٝا َغتدزَا أفابع٘
 ٚبعز إٔ ؾتشُٗا ْعض ىل  ٚتجائب
ثِ قاٍ" :قٌ ىل !!!"
ثِ أَاٍ صأع٘ ْ ٚعض إىل ٜاقة قُٝقى
"  ...أطًَٝتو ؾى ايعٌُ تؾب٘ ٖٓز نجريا ؟!!!"
أؽشت بٛدٗى ٜ ٚزى ؾى امطضاب
ٖشا ايٛغز عضف َٔ ؾٛصَ ٙاسا ٜعتٌُ ؾى ْؿغى
هلشا مل أرع ٙٛإىل ؾضسى نبكٝة ايظَالء
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هلشا مل أساَ ٍٚعضؾة َاسا فٓع ؾى نٌ تًو ايغٓني
ْعضات٘ ايغاخضة رَٚا َا ناْت تجريْى  ٚتغتؿظْى ألققى رصدات اؿزٚر
ْعضت ي٘ ؾى ؼز  ٚقًت يْ٘" :عِ  ...تؾبٗٗا نجريا أمل تهٔ ؼبٗا أْت اآلخض؟!!!"
ْعض ىل َبتغُا  ٚقاٍ" :إْتا عبٝط ٜابٓى  ...رى ٖٓز  ...ؾاتٓة اؾُٝع ٖٛ ٚؼ ايؾباب َٔ
أ ٍٚرؾعة ٚستى ايزصاعات ايعًٝا"
" أنٝز طبعا نٓت باسبٗا  ...عٗٝٓٝا طصقا طصقا  ...عض ؾى ٜ ...ػضم ؾ ٘ٝايعاؽل ٜ ٚ ...عُأ
َٓ٘ ايٛهلإ"
" اال تشنض املعاٖضة ايتى مت إمخارٖا عٓزَا ظٗضت ٖٓز ؾى سيو اي ... ّٛٝايهٌ ٜػًى ٚ
اعضائ ٌٝمتاصؼ أالعٝبٗا ايكشصة ؾى املٓطكة  ٚ ...مت اإلتؿام عًى املعاٖضة ايغًُٝة  ٚدًػ
اؾُٝع ؾى األصض  ...ستى دائت ٖٓز ؾذأة  ٚأيكت ْعضة عًى اؾايغني ثِ سٖبت إىل
احملامضة"
"ٌٖ تشنض تًو احملامضة ايتاصىٝة ايتى مل ٜهٔ ونضٖا أسز  ٚ ...ال وٌُ نتابٗا أسز
 ...رخًت ٖٓز ؾى سيو اي ّٛٝإىل تًو احملامضة ٚ ...نٓت دايغا ٖٓاى نعارتى أغٓى َع
ْؿغى َ ...غتُتعا باهلزٚء  ٚ ...أْكض عًى ايزٜغو باإلٜكاع"
"رخًت ٖٓز  ٚدًغت أَاَى مبكعز ... ٜٔؾأْؾزت قائال (نإ قضبو ٖٓا  ٚسٓٝة  ٚيٝاىل
مجًٝة ٖٓ ... )٘ٝثِ صأٜت أسزِٖ ممٔ ال ٜتؿل دزٚي٘ َع تًو احملامضة ٜزخٌ َٔ ايباب ...
ثِ ؽدك آخض  ...ثِ آخض  ٚ ...بزأ املزصز ؾى اإلَتالء"
"يعُضى يكز ؽههت ،ؾشٖبت أليكى ْعضة  ...ؾٛدزت ايؾباب  ٚقز تضنٛا أَانِٓٗ  ٚبزأٚا
ؾى ايٓعض إىل ايغاعات  ٚ ...ايهٌ بزا عً ٘ٝايتأخري  ...ايهٌ قز قضص بإٔ قامضة اإلْغاْٝات
ٖى احملامضة األِٖ ؾى ٖشا ايعاّ"
ثِ ْعض ىل ماسها  ٚأصرف "احملامضة ايتى بٝع ؾٗٝا ايهتاب بأغًى َٔ مثٓ٘  ...ألٕ ٖٓز ...
تًكت تٛبٝدا َٔ ايزنتٛص بأْٗا مل تؾرتى ايهتاب  ...ؾغاصع اؾُٝع إلقتٓائ٘ عًٗا تكرتم٘
َٓ٘ أ ٚتغأي٘ عًى ؽئ ؾ"٘ٝ
ثِ ْعض ىل َتبعا" :عزت نى أصى املزصز ٚمل ٜهٔ ؾ ٘ٝؽربا ؾاصغا  ...عزت ؾٛدزت سٓإ
ٚٚدزت ٖٓز ٚٚدزتهِ نًهِ س ٍٛسٓإ"
"ؾرتنت املزصز  ٚسٖبت إىل َهإ املعاٖضة  ٚ ...دًغت ٖٓاى ٚسٝزا " 
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ثِ قاّ َٔ َهاْ٘  ٚأخش ٜػٓى "ؾًغطني ٜبهى محانى ايؾباب  ٚدٌ ايؿزاء  ٚاملؿتزى ...
ؾًغطني ؼُٝهى َٓا ايقزٚص ؾإَا اؿٝاة  ٚإَا ايضرى"
ْ ٚعض ىل قائال  ٚ " :ظًًت أُٖػ بتًو ايكقٝزة طٛاٍ ايغاعة  ٚايضبع ايتى نٓتِ ؾٗٝا
ٖٓاى  ...ؾى تًو احملامضة اؾًُٝة  ...تغُع ٕٛعٔ اإلْغإ  ٚعٔ ايضٚح  ٚعٔ تكزّ
ايبؾضٜة ْ ...عِ نٓت َعذبا بٗا إىل أققى رصدات اإلعذاب  ٚ ًِٖ ...أخربْى َاسا َ ...اسا
تضٜز َٓى ؼزٜزا ؟؟؟"
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ايؿقٌ اـاَػ
"ْعِ ،أْا َؾتام  ٚعٓزى يٛعةٚ ،يهٔ َجًى ال ٜشاع ي٘
أَض"

18

ٜك ٍٛايػظاىل:
" (إعًِ) إٕ املضاتب ؾُٝا ْكقز ٙأصبعة ٚ ،ايًؿغ ؾى ايضتبة ايجايجة ،ؾإٕ يًؾئ ٚدٛرا ؾى
األعٝإ ،ثِ ؾى األسٖإ .ثِ ؾى األيؿاظ ،ثِ ؾى ايهتابة.
ؾايهتابة راية عًى ايًؿغ ٚ ،ايًؿغ راٍ عًى املعٓى ايشى ؾى ايٓؿػٚ ،ايشى ؾى ايٓؿػ ٖٛ
َجاٍ املٛدٛر ؾى األعٝإ ،ؾُا مل ٜهٔ يًؾئ ثبٛت ؾى ْؿغ٘ مل ٜضتغِ ؾى ايٓؿػ َجاي٘ٚ ،
َُٗا اصتغِ ؾى ايٓؿػ َجاي٘ ،ؾٗ ٛايعًِ ب٘ ،إس ال َعٓى يًعًِ إال َجاٍ وقٌ ؾى ايٓؿػ
َطابل ملا َٖ ٛجاٍ ي٘ ؾى اؿػ ٖٛ ٚ ،املعًَ ٚ ،ّٛا مل ٜعٗض ٖشا األثض ؾى ايٓؿػ ال ٜٓتعِ
يؿغ ٜزٍ ب٘ عًى سيو األثضَ ٚ ،امل ٜٓتعِ ايًؿغ ايشى تضتب ؾ ٘ٝاألفٛات  ٚاؿضٚف ال
تضتغِ نتابة يًزالية عً ٚ ،٘ٝايٛدٛر ؾى األعٝإ  ٚاألسٖإ ،ال ىتًـ بايبالر  ٚاألَِ
غالف األيؿاظ  ٚايهتابة ،ؾإُْٗا رايتإ بايٛمع  ٚاإلفطالح".
ٚمجت قًٝال بعز إٔ عأيت٘ َاسا تضٜز!!  ...ؾأطضم صأع٘ إىل األصض  ٚأخش ٜزم عًٗٝا بكزَ٘
بعقبٝة بايػة  ٚ ...بإٜكاع عؾٛائى مل أعتطع إٔ أَٝظ ؾ ٘ٝقزميا أ ٚدزٜزا.
ثِ صؾع صأع٘ ىل  ٚقاٍ" :يكز ناْت ٖٓز َعذبة بو نجريا  ٚ ...أظٓٗا ناْت ؼبو أٜنا".
ؾضؾعت سادبى األٜغض  ٚمشهت قائالٜ" :ا صااااادٌ ٖى ٖى ٖى  ،أْا ؟!!!  ،ال ال ال أنٝز ألاا.
أْا يغت بٗش ٙايغشادة ،ثِ إْٓى ئ أعتغٝؼ قٛيو بأْٓى نٓت كتًؿا  ٚقز أسبت
إختالؾى ،أ ٚأْٓى نٓت َٓطٜٛا ؾأسبت اْطٛائى ،أ ٚأْٓى نٓت أغٓى ؾأسبت غٓائى ٖ ...شا
مما ال أقبً٘ عًٗٝا  ...ؾكز ناْت أسنى َٔ إٔ تغًِ َكٛرٖا ملٔ عًى ؽانًتى ِٖ ٚ ...
أنرت َٔ اهلِ عًى ايكًب"
طفض ؾى ٚدٗى ثِ فاحٜ" :ا أخى ناْت َعذبة بٝو ،أْا َتأنز َٔ ٖشا ...أال تشنض ّٜٛ
إٔ دئت إيٝو نى تغاعزٖا ؾى سيو ايربْاَر ايشى طًب٘ ايزنتٛص َٓٗا"
قًت ي٘" :أى ْعِ ،أسنض ٖشا اؿارخ ّٜٛ ،إٔ اعرتمت طضٜكى  ٚقًت ىل إْى أستادو ؾى
أَض َِٗ َٜٗٛ ...ا قزَت ىل ٖٓز  ٚسٓإ  ٚقًت ىل إٕ ٖٓز تضٜز إٔ تهتب بضْافا َا  ٚال
تعضف نٝـ تبزأ  ...أسنض ٖشا دٝزا"
ْعض ىل  ٚقاٍ ":سغٓا  ...مل ٜهٔ ٖشا تضؽٝشا َٓى يو  ...يكز نإ طًبا َٓٗا ؽدقٝاٚ ،مل
أعضف نٝـ أصرٖا عٔ ٖشا ايطًب  ٚ ...ستى ٖشا ايًشعة مل أنٔ أعًِ أْو تغتطٝع إٔ
تؿعٌ أى ؽئ َعكز نربفة اؿٛاعٝب  ٚ ...أٜنا مل أعًِ نٝـ عضؾت ٖى"
قًت ي٘" :نٓت أعطٝت ٖشا ايزنتٛص بايشات بضْافا وانى ايهاَات (ر ٙي ٛؾانضٖا) ٚ
نإ َؾزٖٚا ب٘ دزا يزصدة أْ٘ قضص إٔ ٜغاعزْى ستى أفٌ إىل سصٚة اجملز  ...نإ
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َتشُغا  ٚمل أعض املٛمٛع اٖتُاَا أنجض  ...ؾُا أنجض املتشُغني  ٚ ...أنجضِٖ َزع... ٕٛ
 ٚمل أنٔ رعٝا نبعنِٗ"
قًت ٖشا  ٚأْا أصَك٘ بٓعضة داْبٝة ؾؿِٗ َٔ أققز َباؽضة ٚ ،أؽاح بٛدٗ٘ ثاْٝة ؾأتبعت
بكٛىل ٚ" :يهٔ ٖشا اؿزخ يٝػ رالية عًى اإلعذاب أ ٚاؿب ،إْ٘ ببغاطة َغاعزة ،أٚ
َقًشة ،مسٗا نُا تؾاء ٚ ،يكز قبًت َٔ باب ايتؿه٘  ٚايتٓزص ٚ ،اعتعضاض املٗاصات ال
أنجض ،إٔ ٜك ٍٛبعنهِ نٝـ هلشا األبً٘ إٔ ٜغري َع تًو اؿغٓاء ٚ ،أْى ي٘ ايٛفٍٛ
إيٗٝا ٚ ،نٝـ سزخ ٖشا َ ٚتى؟!!  ٚمٔ ؾى غؿًتٓا ٖآٖا قاعز"ٕٚ
ْعض ىل ؾى ؽو ٚٚد٘ ىل عؤاال َباؽضاَ" :اسا سزخ عٓزَا سٖبت َعٗا؟؟!!"
مشهت  ٚمل أدب  ٚأخشت أتشنض
"اططٜو ٜا بؾُٗٓزؼ ،ايزنتٛص قاىل اْو ايٛسٝز ايًى تكزص تغاعزْى ؾى ايربْاَر ر"ٙ
ابتغُت هلا عاملا بإٔ ايزنتٛص بٝغذٌ ْكطة َٔ خالىل  ٚيٝػ ىل  ..يؾدقى املقٕٛ
ال  ... ِٜٗثِ إس ٖى صؾعت ايهتاب ايشى وٛى املعنًة  ٚؾتشت٘ بطضٜكة َغضسٝة ؾًُعت
ايزبًة ايشٖبٝة ؾى ٜزٖا ايُٓٝى !!!
ايًعٓة
أمل تعًُٛا بعز إٔ ٖٓز كطٛبة َٓش َا ٜظٜز عًى ايعاّ
 ٚإٔ خطٝبٗا املظعٖٓ ّٛاى ؾى أعاىل ايبشاص سٝح ٜٓكب عٔ ايبرتٜ ٚ ٍٚكبض عًى قًب٘
آخض ايؾٗض أرر نزٙ
ي ٛنٓتِ ال تعًُ ٕٛؾكز عًُتِ اآلٕ
َ ٚع ٖشا ؾكز تًكت املغهٓٝة سات اؾُاٍ ايؿاتٔ  ٚايجػض ايباعِ ايعزٜز َٔ صعائٌ اؿب ٚ
ايٛدز  ٚايهجري َٔ املغاعزات  ٚاهلباتٚ ،قز ناْت تكبًٗا نًٗا ؾٝأتى أسزِٖ ٜ ٚك " :ٍٛرى
َقًشذٝة " ثِ ؾى اي ّٛٝايتاىل تضآٖ ٙاى  ..عٓزٖا ٜ ..كزّ َا ٜكزص عًى إٔ ٜكزَ٘ هلا
ثاْٝة  ...صادٝا إٔ ٜه ٕٛسهُ٘ ؾٗٝا باألَػ خاطئا اي.ّٛٝ
ٜ ٚغتُضٖ ٕٚهشا َٜٝٛا
 ٚقز داء رٚصى ؾى تكز ِٜايكضابني
 ٚمل ال ؟؟
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إْٗا يؿاتٓة  ٚاؿل ٜكاٍ ٚ ،ال َاْع َٔ إٔ أيكى بعنا مما أعًِ َكابٌ تًو ايًشعات
ايؿاْٝة ؾى دٛاصٖا.
عأيتٗا" :ايزنتٛص قايو ا ٜ٘بايعبط؟؟!!!"
ٖى" :قاٍ ىل إْو تعًِ نٝـ ٜعٌُ ٖشا ايؾئ املهتٛب  ٚأفض عًى إٔ أعأيو نٝؿٝة
تؾػ ٚ ً٘ٝتعًُٝى أٜنا إٕ مل ٜهٔ عٓزى َاْع"
أْاٖٛ ٚ" :ا ؾ ٘ٝسز ٜكزص ٜتأخض عًٝهى ٜا ٖٓز ،إال قٛيًٝى ي ٛمسشتى؟؟"
ٖى" :اتؿنٌ"
أْا" :تعضؾى ٖٓز بٓت عتبة؟؟؟"
ٖى باعتػضاب ؽزٜزَ" :ني عتبة رٖ ،ٙا ٖا ٖا  ،ؾنًٛا ٜكٛيٛىل اْو ؽدك غضٜب بػ اْا َا
نٓتؿ اعضف اْو ظضٜـ نزٜ ،ٙهْٛؾى ققزى ايعتبة اـنضا ؟؟!! ،ال ٜاعِ يغ٘ َا
اؽرتٜٓاـ ايرتَاى"
ٖظطت صأعى ٚقًتًٗا "َاؾٝؿ َؾانٌٚ ،صصٜٓى ايربْاَر"
أعطتٓى ايهتاب  ٚأخشت أقضأ قًٝال ثِ ٖظطت صأعى  ٚقًت هلا "بغٝطة ،اْا َغتعز أؽضسًو
عؾإ تتعًُى ؽٜٛة بضفة  ٚبعز ٜٔتكزصى تعًُى ايًى اْتى عاٜظا."ٙ
ابتغُت ىل ابتغاَة ممتٓة ؾكابًتٗا بابتغاَة بضٚؾٝؾٓٝاٍ  ٚتعاٖزْا عًى ايًكاء غزا ستى
ْبزأ ايؾضح ٚ ،ؾاصقتٗا َتؿهضا (غزا عتأنٌ قطعة َٔ نبزى ،غزا عأعكط فضٜع تًو
اؿغٓاء نُا عكطٛا مجٝعِٗ ،غزا َٜٛى األ ٍٚؾى ايٓظٜـ األطىل ايشى ال عالز ي٘)
 ٚبُٓٝا ٖى تغري  ٚبعز َغاؾة قًًٝة غٓٝت "دشزتٗا  ٚنتُت ايغِٗ ؾى نبزى  ...دضح
األسبة عٓزى غري سى أمل"
 ٚداء ايػز
 ٚأفبت بإسباط يٝػ ي٘ َجٌٝ
بعز عاعتني َٔ ايؾضح مل تغتطع إٔ تغتٛعب أى ؽئ ٚ ،ؽًًت تًو ايؿرتة ابتغاَات
داْبٝة  ٚقاٚالت َٓٗا نى تؿِٗ َايشى أٚقعت ْؿغٗا ؾ .٘ٝثِ ثاصت ؾذأة" :أْا َؿ
ؾاُٖة سادة ،ا ٜ٘ايًى اْتا بتكٛي٘ رَ ،ٙعًؾى قٛىل ٖٛا اْا ٖاعضف اعٌُ ايهالّ رٙ؟؟!!"
أْا" :بايطضٜكة رى َا أظٓؿ ،اْتى َؿ َضنظة خايك ٚ ،عكًو ؾى ستة تاْٝة"
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ٖى " :اْا َؿ عاٜظة اعٌُ نٌ ر ،ٙأْا عاٜظة آخز أعُاٍ ايغٓة ،عاٜظة ألظ  ٚأخًك"
عضؾت اآلٕ مل طًب َٓٗا ايزنتٛص ٖشا ايعٌُ بايشات
"بقضاسة" ٖشا أْا" ،اْتى الطّ تزخًى يًزنتٛص  ٚتكٛي ً٘ٝاْا َؿ ٖاعضف اعٌُ ايربْاَر
ر"ٙ
ٖى ":إطاىَ ،ا ٜٓؿعؾى ،اْا خالل قًتً٘ ٖاعًُ٘"

اَتعنت نجريا " :بكٛيو صٚسى قٛيَ ً٘ٝؿ باعضف اعًُٖ٘ٛ ٚ ،ا ٖٝتطٛع ٜ ٚكعز
ٜؾضسًو طٜى نز ،ٙؾى اآلخض سٝظٖل ٜ ٚكٛيو انتبى اى سادة ٜ ٚزٜهى أعُاٍ ايغٓة،
ٖٛا عاٌَ نز ٙكقٛل عؾإ تغأي"٘ٝ
ْعضت ىل ؾى اصتٝاب  ٚقايت "امشعٓى؟؟!!"
مل أفاصسٗا بإٔ ايزنتٛص ؽأْ٘ ؽأْٓا نًٓا  ...بعض ايًشعات ايتى عٛف تٓري ي٘ سٝات٘ (
ٚمل ٜهٔ نبريا)  ٚعًى ٖشا ؾٗٛا ٜطًب َا ْطًب َٔ ايكضب  ٚايٛرار.
أؽضت هلا عًى قطعة قزرة  ٚدعًتٗا ؼؿغ األعئًة  ٚإٔ تتٛقع األدٛبة.
ابتغُت ٖٓز (إٕ َا ػٝز ٙتًو األصٜبة ٖى اإلبتغاَات ايغاسضة)  ٚنأْٗا تؾهضْى ٚ
سٖبت إي٘ٝ
بعز َٜٛني سزخ َا تٛقعت٘  ٚأؽاصت ىل بعالَة ايٓقض
ثِ مل ْتهًِ بعزٖا أبزا
أؾكت عًى فٛت ٖشا ايٛغز ٜغأيٓى "َاسا سزخ عٓزَا سٖبت َعٗا ؟؟!!"
ؾٓعضت إيَ ٘ٝؾزٖٚا "ٖٝا َني؟؟!!"
ؾٓعض ىل ؾى سزةٖٓ" :ز ٜا أخىٖٓ ،ز"
أْا" :اْتا َؿ َتذٛط ٜابٓى ٚ ،عٓزى بٓت  ٚبٓت تاْٝة داٜة ؾى ايغهة"

ٖ" :ٛخالل َؿ طاٜلَ ،ؿ عاصف أعٝؿ ؾى ايبٝتَ ،ؿ قارص أؾهض غري ؾٗٝا ،عاؾضت ٚ
صقُٗا َا بكاـ ٜضرَ ٚ ،ؿ عاصف أعٌُ ا ،ٜ٘نٌ َا ابك ؾى ٚـ َضاتى تؿهضْى بٗٝا،
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باؾتهض نٌ َهإ قعزْا ؾَ ٘ٝع بعض ،نٌ مشهة نٌ ُٖغة ،نٌ ْهتة باىة ناْت
بتكٛهلا"
أْا" :طب َ ٚضاتو ٜاعِ ايٛهلإ ٚ ،بعز ٜٔيكٝت ٚاسزة ؽبٗٗا ؾى ايؾػٌ ،قُت خالل عاٜظ
تتذٛطٖاٜ ،عٓى ٖٛا ر ٙايتعٜٛض ايًى اْتا عاٜظ ،ٙاْا َؿ ؾاِٖ ٌٖ ،ملا تعٌُ نز ٙؾانض
اْو ٖتشٌ املؾهًة؟ ٚ ،بعز ٜٔايتاْٝة ي ٛاػٓٓت  ٚقبًت بٝو تؿتهض ٖرتمى اْٗا تهٕٛ
فٛصة يٛاسزة عابكة نٓت بتشبٗا قبٌ نز".ٙ
ثِ أتبعت ٚ" :داًٜى أعاعا ي٘ٝ؟؟!! ،أْا ٖعًُو ا ٜ٘أعاعا ؟؟ ٜعٓى عاٜظْى َجال أدًٝو ايؾػٌ
 ٚاق ٍٛيظًَٝتو نإ ؾٚ ٘ٝاسزة بٓشبٗا ؾى ايهًٝة  ٚاْتى ؽبٗٗا قٛى ؾُعًؾى اػٛطٚ ،ٜ٘
أعاعا أْا ي ٛصست اعٌُ رَ ،ٙا أػٛطٖا أْا  ٚأخًك"
ْعض ىل َٔ ؾٛم يتشت  ٚقاىل " أْا عاصف إ اْتا َا تكزصؽى عًى اؾٛاطٜ ،ارٚبو َكنٗٝا،
فعًٛى نزَ ٙا بتعًُؾى سادة".
ٖٓا فعز ايزّ إىل صأعى  ٚصررت عً ٘ٝؾى ٖزٚء قاتٌ" :ال عالقة يًُكزصة بايكٓاعة ،صمبا
أن ٕٛيغت قارصا عًى إعاؽتٗا ٚ ،يهٓٓى قارص عًى عًب عكًٗا ي ٛأصرت ،إٕ ٖشا يؾئ َكٝت
ٚمل أدضب٘ قبٌ اي ٚ ،ّٛٝيهٓ٘ َٛدٛر ،يؾز َا أعًِ ٚدٛر ،ٙؾكز اختربت٘ نجريا ٚ ،أماع َٓى
ايهجريات ممٔ سغبتٗٔ أصقى َٔ ٖشا ،ؾإس بٗٔ ٜغتغًُٔ يًشػ  ٚيألٖٚاّ ،نإٔ ٖشا ايشى
عشض عكٛهلٔ قارص عًى تكز ِٜاألنجض مما أقزّ أْا ،قٌ ىل !!! أمل تؿعٌ ٖشا َع سٓإ ،أمل
تغًبٗا عكًٗا بعز إٔ اْكنت اؾاَعة  ٚأٜاَٗا ،أمل ػعًٗا ؾضٜغة يو بعز إٔ خغضت ٖٓز
يألبز ؟؟!!"
بزا ايػنب عًى ٚدٗ٘  ٚبزا نأْ٘ عٝنضبٓى" :اْتا بتتهًِ عٔ َضاتى ٜا نًب ،ؾضٜغة اٜ٘
 ٚبتاع ا ٜ٘ايًى اْتا بتكٛي٘ ر"ٙ
صررت عً ٘ٝؾى فضاَة" :يَ ٛؿ عادبو نالَى اخضز بض ،ٙاْا َاعٓزٜؿ ٚقت يًكقك
اؿُناْة رى ٚ ،خًى بايو اْتا َا نًتؿ اـبٝظةٜ ،بكى َايهؾى سادة عٓزى"  ٚابتغُت
باعتدؿاف.
أطضم ؾى األصض  ٚعًُت إٔ َٛقؿ٘ اآلٕ عادة إىل املغاعزة أنجض َٓ٘ إىل ايًٚ ّٛ
ايتكضٜع ،يكز أرصى ؾذأة إٔ سٝات٘ مائعة ٚ ،إٔ َا بٓا ٙنً٘ مل ٜهٔ هلزف قزٚر أ ٚي٘
تأثري ؾى اآلخض ،ٜٔيكز نإ ٖٓاى َعٗا تًو ايؾكٝة ايتى أنًت نبز ٙنً٘  ٚسٖبت إىل
ساٍ عبًٗٝا ،تػرتف َٔ َتع اؿناصات ايظائؿة  ٚبضٜل األمٛاء ٚ ،طار ايطني بًة ،إٔ ْظيت
رَٛع٘ عًى ايغذارة.
ٜارى ايًٓٝةَ ،اٖى ْاققة االقى ٚاسز بٝعٝطًى ؾى غضؾتى اؿاصةٚ ،ايغاعة اآلٕ ايجايجة،
 ٚطبعا أًٖى صادعني ايبٝت ،أقٛهلِ اٜ٘؟!! ايؾاب ايًى بٝعٝط ر ٙعاٜظ ٜغٝب َضات٘ ٜ ٚضٚح
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ٜتذٛط ٚاسزة ؽب٘ سبٝبت٘ بتاعة طَإ .طبعا ي ٛابٜٛا َغه٘ َؿ ٖاٜغٝب٘ غري ملا ٜزَٔ ٜ٘
املٓكى خٝاص.
قُت  ٚيبغت بعض ثٝابى املًًٗٗة  ٚأخشت٘ يٓتُؾى قًٝال ...
صمبا أعتطعت تٗزئت٘  ٚإصداع٘ إىل بٝت٘  ٚأٚالر.ٙ
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ايؿقٌ ايغارؼ
"بالٚى ايٓاؼ"
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"يكز أخطأت" ٖ ...شا َا داٍ غاطضى  ٚأْا أعري َع٘ ؾى ايؾاصع
يكز ؾكزت تٛاطْى  ٚؾضت َٓى رَعتني دعًت ٖشا ايٛغز هربْى عًى ايٓظَ ٍٚع٘
 ٖٛ ٚاآلٕ ٜتأبط سصاعى  ٚهربْى عًى ايغري ؾى سيو اؾ ٛاؿاص بعز إٔ دعًٓى أتضى
عٝاصتى َهاْٗا
إٕ اؾ ٛساص ساص
َؾٓٝا عٜٛة ستى قٌ ايكقبٚ ،قز عاٍ َٓ٘ ايعضم بأؾعع مما نٓت أتقٛصَ ،ايشى
دعًٓى آتى ي٘ ؾى املكاّ األ.ٍٚ
"ٖاتًى ققب" ٜكٛهلا بهٌ قٛة  ٚنٌ اعتبزارٜة نأْ٘ يظاَا عًى إٔ أْؿل عً ،٘ٝايتؿت إىل
ايبائع  ٚقًت ي٘ ٚاسز ققب  ٚبُٓٝا أْا أعط ٘ٝايٓكٛرٚ ،دزت فٛت٘ ٜضٕ ؾى هلذة آَضة
"اتٓني ققب ي ٛمسشت"
ثِ ْعض ىل َبتغُا "ٖتؾضب ققب َعاٜا غقب عٓو"
ايًعٓة ،ايًعٓة
يؾز َا أْا َتناٜل أؽز اينٝل َٔ ٖشا املٛقـ ،غري إٕ استٝادى إي ٘ٝأنرب َٔ إٔ أفؿع٘
اآلٕ ،ؾألتظٚدٗا أٚال  ...ثِ ْضى َاسا عأؾعٌ َع٘.
ٚبُٓٝا ٖٛا ؾى ْقـ ايهٛب عأيٓى" :أخربْى ملاسا مل تتظٚدٗا ستى اآلٕ َٔ ،اؾًى أْو
طًبت َٓٗا سيو  ٚأْٗا صؾنت َٔ ٚ ،املؤنز أٜنا إٔ صؾنٗا َٓطكى ،ؾٗى ئ تكبٌ إٔ
ته ٕٛطٚدة ثاْٝة َ ...ا ايزاعى يشيو ايكٝز ٖٚى َاٖى َٔ اؾُاٍ ٚاملاٍ ٚ ،صمبا اؿغب ٚ
ايٓغب؟؟"
ْعضت إيَ ٘ٝتؾؿٝا  ٚقضصت إٔ أؾضؽ ؾ ٘ٝبعض ايػٌ
أْا ":إسٕ ؾًتعًِ أٜٗا املػضٚص ايشى وغب ْؿغ٘ ٜعضف نٌ ؽئ بأْٗا مل تضؾنٓى يتًو
األؽٝاء  ..عًى ايعهػ متاَا"
ٖ" :ٛاٜ ٜ٘عٓى!! ،اتضَت ؾى ربارٜبو بػ طًعت َا بتدًؿؾى  ٚخاٜؿة تبكى عائل عًٝوٚ ،
يال أبٖٛا طًع غٛال ؾى عض ايبالعات ٚ ،خاٜؿة اْو تعضف ٚتكٛهلا اسٓا َاؾٝؿ بٓٝا
تهاؾؤ؟!!"
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فضخت ؾى ٚدٗ٘" :أل أل ،يٝػ سيو اٜٗا ايعؿٔ ،إْٗا يٝربايٝة  ٌٖ ...تؿِٗ  ...يٝرباااااايٝة ...
يٝربااااااااااااااايٝة أٜٗا ايتاؾ٘"
ثِ ؾذأة اْتبٗت إٔ نٌ ايؾاصع ٜٓعض إيٓٝا  ٚإٔ بعض ايٓاؼ بزأٚا ٜتٛاؾزَ" ...ٕٚعًؾى ٜا
ععارة ايب" ... "٘ٝاملغاَح نض" ... "ِٜال س ٚ ٍٛال قٛة إال باهلل" ٚ" ...سز اهلل ٜا أعتاس َؿ
نز .. "ٙألؾادأ بأْٓى نٓت عًى ٚؽو إٔ أٖؾِ صأع٘ بهٛباٜة ايكقب.
أدؿًت  ٚتضنت٘ َٔ بني ٜزى ؾرتادع يًٛصاء  ٚأخش ٜغعٌ  ٚعاء ايٛمع عٓزَا ٚقع نٛب٘
ؾتشطِ عًى األصض ،غري أْ٘ أؽاص يًٓاؼ بإٔ املٛمٛع اْتٗى ( ٚإ خالل سقٌ خري)
مل أعز أعى َاسا أؾعٌ ،يكز عؿ٘ َٓى َ َٔ ٚؾاعضى  ٚمل أعتطع إٔ أنبح مجاح غنبى ...
ْعض ىل ْعضة خاٜٚة  ...ثِ ْعضة بٗا بعض ايػجٝإ  ٚايهجري َٔ اإلَتعاض نأْ٘ ٜكٍٛ
(عًٝو  ٚعًى أَو ٜا أخى)
"تعاىل َعاٜا" ٖهشا قاٍ  ٚعشبٓى َٔ ٜزى ،ثِ رؾعٓى رؾعا إىل أقضب َٝهضٚبال ...
"صَغٝػ ٜاعطى ي ٛمسشت"
ايتؿت إي ٚ" ٘ٝايعضبٝة"
قاٍ بز ٕٚإٔ ٜٓعض "َؿ ٖتطريَ ،ؿ ٖتطري"
بعز ؾرتة ٚدٝظة قاٍ ىل" :إسٕ ؾٗى يٝربايٝة  ..اْا ال أؾِٗ َا عالقة ٖشا بايظٚاز  ..بايتأنٝز
اْت تعضف َعٓى ايهًُة يشا ال راعى يرتمجتٗا سضؾٝا  ٚ ..يهٔ نٝـ عًُت عٓٗا ٖشا  ..أٖشا
اعتٓتاز قض َٓو؟؟"
ْعضت إي ٘ٝؾى عذظ  ٚقًت" :ال مل أعتٓتر ،نًُا خضدٓا َعا ؾاؼتٗا ؾى َٛمٛع ايظٚاز،
ؾتنشو  ٚتتكاؾظ مٛى ،ثِ تك ٍٛىل أْا يٝربايٝة ،تشنض سيو  ..أْا يٝربايٝة ٜا طؿًى
املغهني ٚ ..ألْٓى يٝربايٝة ؾًٔ أرعو تنعٓى ؾى قؿك نايعقؿٛص"
ثِ تٓعض ىل نأْٗا تؾؿل عًى  ٚبعزٖا تنر باينشو ستى ٜضاٖا نٌ ايٓاؼ
ْعض ىل باعتػضاب ثِ عأيٓى ٌٖ" :تعضف ؽٝئا عٔ أًٖٗا ،أبٖٛا  ..أَٗا  ..ابٔ خاية ايًى
دابٖٛا  ..أى سز َٔ ايعًٝة؟؟!!"
بزا  ٚنأْى أؾكت َٔ نابٛؼ َظعر  ٚأخشت أسا ٍٚإٔ أتشنض  ٚيهٓى مل أسنض أى
َعًَٛات عٓٗا  ..ؾكز ناْت بئض أعضاص ال قضاص ي٘
عبجا ساٚيت إٔ أسنض هلا أى َٛقـ َع أسز مل ْض َٔ ٙقبٌ  ٚ ..يهٓى مل أتشنض
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ثِ ْعضت ي٘ ؾى ؼز " :ال أسنض ؽٝئا ٚ ،ئ أرعو تٓغتٓر اعتٓتادا سنٝا بأْٗا ناْت
تًعب بى أ ٚتغتدـ بى ،ؾأْا اعًِ إْٗا ؼبٓى سبا مجا ،إٕ تًو األساعٝػ ال تٛفـ ٚ
يهٓٗا فارقة ،إْٓى َتأنز َٔ ٖشا ،إْٓى يغت غضا عاسدا أ ٚفبٝا تاؾٗا ممٔ ٜغكط ؾى
بضاثٔ مشهات ايؿتاة"
ثِ ٖظطت صأعى بعٓـ إٔ ال
"أْا َكطع ايغُهة  ٚرًٜٗا ٜا محاص  ..اْا اعضف بٓات بعزر ؽعض صاعو"
قاطعٓى بغُادة" :بػ ٚال ٚاسزة ؾ ِٗٝيٝربايٝة ٚ ،ر ٙاؾزٜز ٜا بكـ" ثِ ابتغِ ٚ ٚفًت
ايعضبة إىل صَغٝػ.
ْظيٓا ٚ ٚسٖبٓا إىل َ ٍٛاهلًٝتٕٛ
أخشْا ْتُؾى عٜٛة
سهٝت ي٘ نٝـ ايتكٝتٗا اَ ٍٚضة ؾى ايعٌُ عٓزَا ناْت دزٜزة عًٓٝا ،ؾأَٚأ بضأع٘
َٛاؾكا
ظًًت أسهى  ٚأسهى
عٔ سالٚة يغاْٗا
 ٚصٖاؾة َؾاعضٖا
عٔ بهائٗا املغتُض
 ٚعٔ سبٗا يًكطط ٚ ،عطؿٗا عًى ايؾشاسٜٔ
عٔ ايجالثة يٝاٍ ايتى قنٓٝاٖا ؾى ؾضع ايؾضنة ؾى أعٛإ
 ٚعٔ غٓائٗا ايضائع بايؿضْغٝة  ٚصسالتٗا ؾى دٓٛب أؾضٜكٝا
"يٝا عؾِ ٜٚاى ٜا مج ٌٝإ عت بايغض تقَ ... ْ٘ٛهتٛب عًٝا أسب  ٚاَ ٚ ٌٝسبٝبى
ٚاسؾاْى ع"ْ٘ٛٝ
ؾذأة ٚدزت٘ ٜػٓى ٖهشا ٜ" ...ا عٓٝى َاٍ اؾَُ ٌٝؾػَ ٚ ٍٛتشري" ٜ" ..ا ٚابٛص قٛىل صاٜح
عًى ؾني"
ؾٓعضت أَاَى ألدز ؾتاتني ترتاققإ ؾعًٝا أَآَا  ..ؾٛقؿت  ٚثبت٘ َعى ألٚقؿ٘
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يكز نإ ايتعػ ٜتػظٍ ؾى ايؿتٝات بُٓٝا أْا غاصم ؾى اؿزٜح عٔ َأعاتى
ْعض ىل ْعضة بًٗاء " :فشٝح فشٝح ،قًت ىل إْٗا تعطـ عًى ايكطط  ٚؼب ايؾشاس،ٜٔ
نٌ ايؾشاس ٜٔميًه ٕٛتًو اهلاية ايتى ػعٌ ايًٝربايٝات َٔ أَجاٍ فزٜكتو وب،ِْٗٛ
يضمبا اختًط عًٗٝا املعٓى بني ايقعًٛى  ٚبني ايؾشاس ،ؾايقعًٛى قز ٜه ٕٛغٓٝا ٚ ،ايؾشاس
ال ميهٔ إٔ ٜه ٕٛفعًٛنا"
نتُت غٝعى ستى ال أٖؾِ صأع٘ تًو املضة ؾعًٝا
ْعض إىل ايغاعة  ٚقاٍ "ًِٖ ...ارعْٛى عًى ايعؾاء  ..ؾى بٝتو أٜٗا ايظَ ٌٝايهض"ِٜ
َغتٓهضا صررت عً" :٘ٝأنٝز ألاا"
 ٚبعز رقائل نٓا ؾى املٝهضٚبال املتذ٘ إىل  6انتٛبض.
أَغهت بشصاع٘ َتٛعال  ":عتأتى َعى غزا إىل ايعٌُ ٚ ،عتعٌُ داٖزا عًى إٔ ػعًٗا
تضمى بى  ٚبظٚادى َٓٗا  ...أصدٛى  ..اؾعٌ ٖشا ألدًى  ..إْٓى َتأنز َٔ أْو ايٛسٝز ايشى
عٛف تغتطٝع إقٓاعٗا بشيو"
ْعض ىل ْعضة خاٜٚة ثِ غُػِ "نٓت ْؿعت ْؿغى ٜا اٖبٌ"
 ٚؾذأة سٖب ؾى ْ ّٛعُٝل
ال بأؼ
إٕ ايطضٜل ستى ايبٝت طٌٜٛ
ط ٌٜٛدزا
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ايؿقٌ ايغابع
"أمحل  ٚأبً٘"
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ٚفًٓا إىل بٝت٘
ٖا أْا سا أرخٌ بٝت٘ ألَ ٍٚضة نى آنٌ َٔ عؾائ٘  ٚأتناسو َع بٓت٘ ايقػرية
 ٚأأتٓػ ظ ٙٛاألعضى ثِ بعزٖا أخضز ألٖزّ ايبٝت  ٚاألعضة
أخضز نى أعاعز ٙعًى تضى فاسبت٘  ٚبٓ ٚ ٘ٝؾقًٝت٘ ايتى تؤٜ٘ٚ
آنٌ َٔ طعاَ٘  ٚأبٝت ؾى بٝت٘ اآلَٔ نى أعتطٝع محٌ َعٖ ٍٛزَ٘ فباسا
عًى باب ايبٝت صسبت بٓا سٓإ  ٚعًُت عًى
اؿٌُ ٚامح عًٗٝا ٜ ٚبز ٚأْٗا ؼٌُ ٚيزا  ٚيٝػ بٓتا
إٕ سذِ بطٓٗا هل ٛسيو اؿذِ ايشى ٜزٍ عًى ايٛيز  ٚيٝػ بٓتا نُا قاٍ
يشا ؾكز أٜكٓت أْ٘ سكٝكة مل ٜتابع َعٗا أَض سيو اؿٌُ ..
ابتغُت يٓا  ٚصؾعت ايهبؾة  ٚقايت " :اتؿنًٛاٜ ،ا خطٛة عظٜظة  ...ؾٓٝو َٔ طَإ ٚ ..سؾتٓا
أغاْٝو  ٚاؿادات اؾًُٝة ايًى نٓت بتعًُٗا"
ٜبزٚا عًٗٝا ايبؾض اؿكٝكى بأْى دئت ،نأْٗا ناْت تتُٓى فٝئى
ٚدزت طؿًت٘ سات اـُغة أعٛاّ تك ٍٛبابا  ٚػضى م ٚ ٙٛتطبل عًى صدً٘
مل أعتطع ايزخ ٍٛؾٛقؿت عًى عتبة ايباب  ٚأسغغت بكًبى ٜٗزص َٔ اؿظٕ ٚ ..معت
ٜزى عًى اؿاؾة  ٚاْتعضت قًٝال صٜجُا أٖزأ
أؽاص اىل بايزخ ٍٛؾتشاًَت عًى ْؿغى نى أرخٌ
أرصت ْعضى ؾى ايبٝت
أثاخ َهزؼ
َقشـ  ..عذارة فالة  ..صار ٜٛاملطبخ عًى إساعة ايكضإٓ ايهضِٜ
ايً ٕٛايبٓى احملبٛب يًٓٝؿ  ٚايغؿضة  ...ثِ األْرت ٜ٘املزٖب  ٚ ..ثضٜا فػرية َعًكة
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بعض األٚصام املًْٛة َتٓاثضة ؾى األصض  ..فًقاٍ تًعب ب٘ ايبٓت  ٚتنع٘ ؾى ؾُٗا نى
ٜٛغْٗٛا بعز سيو عًى ٖشا اـطأ
ْعضت إىل ايبٝت ايشى طاملا سًُت بإٔ أفٓع َجً٘ ؾى  َٔ ّٜٛاألٜاّ
عتة أعٛاّ ٜ ٚضٜز ٖشا اجملٓ ٕٛإٔ ٜٗٝٗٓا نًٗا ألْ٘ عادظ عٔ ايتدًك َٔ آثاص املامى.
 َٔ ٚأدٌ َٔ تزعى ْؿغٗا يٝربايٝة ( تًو ايػارة اهلٝؿاء ايتى تػري َشٖبٗا سغب َا هًٗ٘
سيو ايػض ايشى عح عٔ سضٜت٘  ٚػاٌٖ سضٜة أعضت٘  ٚبٓائٗا)
أال عشكا يهٌ األٜزٚيٛدٝات ايتى تٗزّ َجٌ تًو األعضة ايقػرية.
بعز ٖٓٗٝة َٔ ايًعب َع ايطؿًة
داء ايطعاّ
ؾأفضصت عًى اؾًٛؼ عًى األصض
 ٚيكز سبشت سٓإ ٖشا نجريا يغبب ال أعضؾ٘
 ٚؾضؽٓا اؾضائز ٚ ٚطعٓا األطبام
دًغت ايكضؾقاء  ٚدًػ ايػض ظاْبى
 ٚدًغت سٓإ  ٚأدًغت بٓتٗا عًى سذضٖا نى تطعُٗا َعٗا
أنًت أنال ؽزٜزا  ٚؽضبت يرتا َٔ ايعقري
قُٓا إىل ايقاية  ٚدًغٓا عًى األْرتٜ٘
"بٝتو مجٚ ٌٝهلل" ٖهشا قًت ؾى ٖزٚء
"عٝأتى ايؾاى بعز قً "ٌٝقاٍ ٖشا ثِ داء داْبى  ٚأَغو سصاعى ثاْٝة "ٖ ... ٘ٝٝقًت ا ٜ٘؟؟!
ٖتٝذى َعاٜا بهض ٚ ٙيال ألاا؟!!"
أدبت٘ ؾى مٝل" :ا ٜٙٛأ ٜٙٛداى َ ..ا تكًكؾى"
دائت سٓإ بايؾاى ؾى تًو األنٛاب ايتى تعضف قطعا إْٗا يًنٛٝف.
قايت سٓإ" :تتقٛص إ َا ؾٝؿ سز بٝذًٓٝا خايك ،دٛطى قضز عًٝا اْى أتقٌ عز  ٚال
أنًِ سز  ..اْا َبغٛطة اٚى اْو دٝت  ..اْتا اٚ ٍٚاسز َؾرتى ْعضؾ٘ ٜزخٌ ايبٝت ..
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َاؾٝؿ سز بٝٝذى  ٚ ..ملا أًٖى بٝٝذٛا َا بٝكعزؽى َعاْا " ثِ ْعضت ي٘ ْعضة سات َعٓى ٚ
َٔ ثِ أتبعت "اتضقٝت ؾى ايؾػٌ َٔ  6ؽٗٛص  ٚبكٝت صئٝغة قغِ املقُُني َ ٚ ..اؾٝؿ
سادة تتقٓع قبٌ َا اٚاؾل عًٗٝا"
ٖظطت صأعى ؾى إنباص  ٚقًت هلا "َربٚى َربٚى  ..رى سادة مجًٝة ٚيًٗى"
ايػض هًػ داْبى فاَتا (إسٕ ؾًِ وكل لاسا ٜشنض ؾى ايعٌُ) ْكطة أخضى تناف
إىل صفٝز اٖتظاط ثكت٘ مبٓعَٛة عى ايغٝز  ٚأَٓٝة.
بعز ؿعات َٔ اؿٛاص أرصنت إٔ سٓإ مل تعز نُا ناْت .يكز نربت  ٚنرب َعٗا
عكًٗا  ٚخربتٗا ؾى اؿٝاة ٚيهٓٗا تًو اـربة ايغٝئة ايتى تٛر إٔ متشٖٛا َٔ سانضتٗا.
فاصت أقزص عًى تٛقع األؽٝاء  ٚاألسزاخ .تعضف ٜكٓٝا بإٔ أعضتٗا عًى ٚؽو اإلْٗٝاصٚ ،
يهٓٗا ال متًو إيال خربة أًٖٗا ايطٝبني ؾى تًو ايٓكطة.
(تنشٝات ؾٛم املعك ٍٛؿؿغ األعضة).
(نْٛى ي٘ عائؾة ٜهٔ يو قُزا).
(ايتؿٓٔ ؾى إدارة ايطعاّ).
(ؼؿغ ؾى املقشـ ايؾضٜـ  ٚتشٖب يًألخٛات).
(تأخش باألعباب ايزٜٝٓة  ٚايضٚسٝة إىل داْب األعباب املارٜة  ٚايطبٝعٝة).
َ ٚع سيو ظٌ َعٗا سيو اؾظء ايعًُى ايشى دعًٗا تتُغو بايعٌُ أنجض .فاصت أنجض
سٝطة يٓكٛرٖا  ٚتزخض يًظَٔ .تضادع ْؿغٗا َٜٝٛا  ٚتضى األَجًة ايغٝئة ايتى آيت إيٗٝا
عالقات أخضى.
باختقاص  ...ناْت تتعاٌَ ببغاطة ايقٛص ايشٖٓٝة ايتى ْضاٖا ؾى ايتًؿاط  ٚؾى ايغُٓٝا
(تًو املضأة املػًٛبة عًى أَضٖا)
 ٚيهٓٗا ناْت الَعة ؾى عًُٗا ْ ...ادشة إىل أققى رصدات ايٓذاح  ...ؾى نجري َٔ األٜاّ
ٜضاٚرٖا سيو اـاطض املظعر ايشى ٜزعٖٛا يإلْؿقاٍ ،سيو اـاطض ايشى ٜزؾعٗا ملضادعة
سٝاتٗا (َا ايزاؾع ايشى هعًٗا تٓؿخ ؾى قضبة َكطٛعة)
"األعضةَ ،ا أيش األعضة ،إْٓى أتبٓى ٚدٗة ايزنتٛص عبز ايٖٛاب املغريى ؾُٝا ٜعضف بإْؾاء
مجعٝة سكٛم األعضة عٛما عٔ مجعٝة سكٛم اإلْغإ،عاصؾة ٜا َزاّ سٓإ اْا اتضؾنت
ناّ َضة يػاٜة ريٛقتى ؟؟!!"
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أؾاقت عًى نالَى "ٖ٘  ،ا ٜ٘رٖٛ ٙا اْتا يغ٘ بتزٚص عًى ٚاسزة ؼبوٖ ،ا ٖا ٖا ،اعكٌ بكى ،
اْتا ي ٛنٓت عاقٌ نإ طَاْو َتذٛط َٔ طَإ ،بطٌ اهلبٌ ايًى اْتا ؾ ٘ٝر ٚ ٙخًٝو صانظ
نزٖ ًَٛ ٚ ٙزَٚو" ثِ اتبعت قائًة "اْتا َؾهًتو اْو قتاز ٚاسزة تهتؾؿو ،افًو
راميا نز ٙبتزى عٔ ْؿغو فٛصة َؿ ٖٝا ايقٛصة املعبٛطة ،ايبٓت ملا بتبكى َعاى
بتداف عًى ْؿغٗا َٓو ،بتشػ إ اْتا َا ُٜٗهؾى أى سادةٚ ،نُإ ممهٔ تطٓؾٗا ٚ
ػٛص عًٗٝا بهٌ عٗٛية"
ؾتشت عٓٝاى بزٖؾة ٖ ٚتؿت" :أْا ،اْا اخٛف ؟؟!!  ،يٜ ٘ٝعٓى ؟!! َٓاخريى سارؾة مشاٍ ٚ
يال باَؾى اتؾانٌ َع خًل اهلل؟؟"
"ٜابٓى اؾِٗ " ٖهشا تك" – ٍٛاى اْجى قتادة سز وغغٗا باألَإ ،ؼػ اْٗا َعاَ ٙؿ
ٖتداف عًى ْؿغٗا  ٚعًى سٝاتٗا  ٚبتكٝػ املٛمٛع ر َٔ ٙطضٜكة تعاًَ٘ َع ايٓاؼ ٚ
طضٜكة سٝات٘ ،خز عٓزى دٛطى َجال ،قايًى ٖامحٝهى ،قُت ٚطْت٘ ٖٛ ٚا بٝتهًِ ٚ ٚطْت٘
ٖٛا بٝتعاٌَ َع ايٓاؼ ،قُت ٚاقعة ؾ ٘ٝعًط"ٍٛ
اغتعت نجرياٜ" :عٓى َؾهًتى ؾى ايزْٝا اْى امحٗٝاٜ ،عٓى اْا نٌ ايًى بٛظ عالقاتى
ايغابكة ايتى مل تضم إىل تغُٝتٗا بايعالقة ستى ،اْى َانٓتؿ بارى اؿُاٜة هلٔ ،أَا اْا
فشٝح َػؿٌ!! ،عَُٛا ًَشٛقة ،املضة اؾاٜة ٖكٛهلا ٖامحٝهى ٖامحٝهى َٔ ،اهلٛى
ايطاٜض ٖامحٝهى َٔ ٚ ،غزص ايٓاظض ٖامحٝهى َٔ ٚ ،نٝز ايعظٖ ٍٚامحٝهى ٚ ،ابًٓٝو
ققض عاىل ٚ ،اخطـ لِ ايًٝاىل  ٚ ،اعٌُ طبٝب َزاٚى ٚ ،تبكى اسًى ايقباٜا"
قايت" :ؽؿت اططاى بكىٚ ،ارٜو عاصف ناّ نًُة سًٛة نٜٛغة اَٖ٘ ،ؿ الطّ اؿٝاة
ايٓاؽؿة ايًى اْتا بتقزصٖا يًبٓات رى ،نًُتني نز ٙنٜٛغني اِٖٜ ،ؿهٛا عٓو ايٓشػ
ايًى اْتا ؾ"٘ٝ
قايت ٖشا ثِ اعتأسْت ألٕ ايٛقت قز تأخض ٖ ٚى ؼتاز إىل ايٓٗٛض بانضا ،نى تضعٌ
ايبٓت إىل أَٗا  ٚتشٖب إىل ايعٌُ فباسا.
َا قايت٘ مل ٜهٔ دزٜزا عًى  ٚ ..عًى ايعهػ  ..ؾكز طُأْٓى بأْٓى أَاّ طٚدة منطٝة
( )Standardبكى سيو ايظٚز ايشى مل ٜعز فاؿا يتًو اؿاية  ..هب عًى تُٓٝط٘ عًى
َتطًبات األٜظ 1220 ٚيألعضة ايغعٝزة.
أؾهض ٖهشا بعز إٔ سٖبت إىل غضؾة اينٛٝف نى أبٝت عٓزِٖ ايًًٝة.
"أي ،ٚٛاٜ ٜٙٛابابا" " ..اْتا ؾٝٝٝٝٝٝٝٝٝٝني؟؟" " ..أْا عٓز ٚاسز فاسبى" ٖ ٚ " ..رتدع اَتى ؟!!
عًى ٚـ ايؿذض إ ؽاء اهلل؟؟" " ..ألاا ٜا بابا اْا ٖبات عٓز" .. "ٙتبااات اٜ ٜ٘ا طؾت ،اسرتّ ْؿغو
َ ٚا تبكاـ مٝـ تكٜ" .. "ٌٝا عِ اؿر سامض  ..بػ أفً٘ قتادٓى ؾى َؾهًة عٓزٚ ٙ
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ٖٛا ايًى َتبت ؾٝا .. ٙٚٚٚ ٜٚٚٛ" .. ".عٝاٍ آخض طَٔ  ..طب عؾاى  ٚيال ألاا" " ..اٜ ٜٙٛا بابا
عؾاْى"  " ..طب اتعؾٝت اٜ٘؟!!" " ..بهضة ،بهضة ٜابابا اقٛيو ًٜ ..ال عالّ بكى  ..عالّ عًٝهِ"
أغًكت ايتًٝؿ ٚ ٕٛرخٌ عًٝا فزٜل اي ّٛٝطَ ٌٝايباصسة
"َؿ ٖاٚفٝو بكى  ..ابٛؼ اٜزى اعٌُ ايًى تعًُ٘ بػ سا ٍٚؽًٗٝا تضمى"
قًت ي٘ " طبعا أْت تعًِ أْ٘ ال تٛدز ْتائر ؿعٝة ٚ ،إٔ تًو األَٛص تأخش ٚقتا قز ٜط"ٍٛ
ؾتح ع ٘ٝٓٝعًى اتغاعُٗا  ٚقاٍ" :بايتأنٝز ،بايتأنٝز ،اْتا َا تعضؾؾى إ َعاٜا MBA

َادغتري إراصة األعُاٍ  ..طبعا اؿادات رى بتاخز ٚقت  ..املِٗ تٛصٜٓى ْتاٜر عؾإ اعضف
اسا ناْت خطتو َاؽٝة فح ٚيال ألاا" (اآلٕ ٜتعاٌَ َعى نأراة يَٓ ٌٝا ٜضٜز .. ٙسغٓا ..
ؾًٓضى)
ثِ أَغو بشصاعى املٗؿٛف ر ٙيتايت َضة ايٓٗاصر" ٙاْتا ايٛسٝز ايًى ٖٝكزص عًى املٛمٛع رٙ
فزقٓى َ ..اؾٝؿ سز غريى ٖٝعضف ميؾى ؾ"٘ٝ
ؾأغًكت ايٓٛص  ٚطضرت٘ َٔ ايػضؾة ثِ أغًكت ايباب  ٚاصمتٝت عًى ايغضٜض.
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ايؿقٌ ايجأَ
"املظة ايًٝربايٝة  ٚأسالّ ايؿتى األفٛىل"
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"مل ٜأت بعز"
"يكز تأخض ،تأخض نجريا ،نٝـ ي٘ إٔ ٜتأخض ،عأسغِ ٖشا َٔ َضتب٘"
"يكز متت تضقٝتى  ٚمل ٜأت بعز"
"نٝـ عأخرب ٙإٕ مل ٜأت سيو ايػبى"
أغًكت باب سذضتى  ..أفبح عٓزى اآلٕ سذضة خافة  ..اػٗت إىل املهتب  ٚاصمتٝت عًى
املهتب ؾى ععارة َتشنضة َا سزخ فباسا.
"يكز متت تضقٝتو ٜا أعتاسة عٗاّ  ..أْتى اآلٕ ؾعًٝا َزٜضة املٛاصر اإلْغاْٝة  ..يكز اعتكايت
املزٜضة ايغابكة يعضٚف عٌُ طٚدٗا ؾى اـاصز  ٚ ،عٛف تكزّ يو تكضٜضا باألعُاٍ
املٓتٗٝة  ٚاألعُاٍ ايتى هب إٔ تٓتٗى"
ثِ ابتغِ ىل قائال" :إْٗا فزٜكتو  ٚأْا أعًِ ٖشا ٚ ،يهٔ هب إٔ أسشصى أْو عرتثني
تضنة ثكًٝة َٓٗا ٚ ،هب عًٝو ايعٌُ عًى إٔ تغتُض ايؾضنة ؾى أسغٔ ساٍ"
أدبت٘ َبتغُة" :ال تكًل سنضتو ،إْٓى ئ آي ٛدٗزا ؾى بشٍ َا بٛععى نى أمت ايعٌُ
عًى أنٌُ َا ٜه ٚ ،ٕٛعٛف تضَ ٕٚغتكبال ْتائر ٖشا اؾٗز"
أداب َرتررا" :إٕ ؽاء اهلل ،إٕ ؽاء اهلل" ثِ أعطاْى ًَؿا س ٚغالف أخنض قائالٖ" :شا أٍٚ
عٌُ يهى نى تزصع .. ٘ٝأعًِ إْ٘ َضٖل  ٚيهٓ٘ يقاحل ايؾضنة نًٗا" أؽاص ىل باـضٚز
"نًٓا عٓٓتعض َاتؿعً ٘ٓٝؾى ٖشا املًـ بايشات  ..يشا ٚدب ايتٓ ٚ .. ٜ٘ٛعًٝو اؿضل أى
اؿضل عًى تًو ايبٝاْات  ..ؾًرتادعٗٝا  ٚتجبتٗٝا  ٚتتأنزى َٔ بٝاْاتٗا"
خضدت َٔ عٓز ٚ ٙأْا ؾى ناٌَ ععارتى  ٚ ..عٓزَا أغًكت ايباب ٚصائى  ..قؿظت َٔ
ايغعارة  ٚ ..مُُت قبنتى  ٚمضبت بٗا اهلٛاء
اآلٕ ؾكط عأبزأ َؾضٚعى ايط ٚ .. ٌٜٛعأعضف نٝـ ألظ .. ٙبايًني أّ بايكٛة  ..ئ تكـ
ؾى طضٜكى تًو ايعجضات ايغدٝؿة.
َٔ املِٗ اآلٕ إٔ أدز ... ٙإٔ أعجض عً ... ٘ٝإٔ ٜؿضح َعى  ..أٖٛ ٜٔ؟؟
أخشت أعح عٓ٘ ؾى أصٚقة ايؾضنة  ..أسٝى تًو  ٚأبتغِ هلشا  ..سٖبت إىل ايٓاؾشة ٚ
أطًًت عًٗٝا عًى أدز عٝاصت٘ ؾًِ أدزٖا.
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بعز قً ٌٝظٗض عًى ايباب  ٚظاْب٘ ؽدك َا تبزٚا عً ٘ٝعالَات اؿرية  ٚايتٖٛإ إٕ فح
ايتعبري
سٖبت إيَ ٘ٝباؽضة  ٚاْكننت عًٖ" :٘ٝاقٛيو عضص ؾعٝٝع" ْعض ىل َتغائال "يكز متت
تضقٝتى  ..يكز أفبشت املزٜضة" ايتٛى َٓداص ٙبتًو ايطضٜكة املنشهة  ٚايتى رَٚا َا
تعٗض عٓزَا ال ٜؿِٗ َا سزخ
"تعاىل َعى"  ٚأَغهت٘ َٔ ٜز ٚ ٙدضصت٘ دضا إىل َهتبى اؾزٜز
أخش ٜتٗت٘ قائال َا َعٓا ٙإٔ طَٖٓ ً٘ٝا ٜ ٚضٜز إٔ ٜأتى ٖ ٛاآلخض ؾٓعضت إىل طَ ً٘ٝايتائ٘ ٚ
أَغهت ٜزٖٛ ٙا اآلخض
"تعاىل َعٓا ٜا ٚد٘ ايغعز"
ٚفًٓا يػضؾة َهتبى  ٚفضخت بقٛت عاٍ "تالتة مل ٚ "ٕٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛأغًكت ايباب
عًُٗٝا.
دًغا أَاَى عًى املهتب  ٚدًغت ٚصاءٙ
"اآلٕ أْتُا تٓعضإ إىل َزٜض املٛاصر اإلْغاْٝة اؾزٜز" ثِ ٚمعت ْعاصتى عًى عٓٝى ٚ
أَغهت قًُا صفافا ْ ٚعضت إىل فزٜك٘ ايتائ٘
"امسو  ٚعٓو ْ ٚؿغو تؾتػٌ ؾى اٜ٘؟!!"
ْعض ىل َغتبؾضا "ٖاخز ناّ األٍٚ؟؟ ايبٝاْات بتاعتى عًى أر املبًؼ"
ؽدبطت ؾى ايٛصقة "ايًى اْتا عاٜظ ،ٙق ٍٛعاٜظ ناّ  ٚاْا ارٜٛٗيو"
أغُض ع ٘ٝٓٝثِ قاٍ "ْك ايًى اْتى بتاخز"ٜ٘
ْعضت ي٘ مبهض "أل ْافح  ..عاٜظ تعضف أْا باخز ناّ  ٚ ..يٝهٔ َ ..ضتبو  02أيـ دٓ"٘ٝ
ؽٗل فزٜكى اآلخض
يؾز َا تعذبٓى محاقت٘  ..يطاملا نإ ٜقزم أى ؽئ أقٛي٘
ْعضت ي٘ ؾى عطـ إٔ ال تكًل ٜا فػريى "عأطٜز َٔ َضتبو  ٚعأصؾعو رصدتني َضة
ٚاسزة ٖ ..ااَ .. ٙا تظعًؾى بكى"
اآلٕ ٜٓعض ىل ايتائ٘ َبتغُا " :تتعاًَني َع٘ نأْ٘ طؿٌ  ٌٖ ..أْتى أنرب َٓ٘ ؾى ايغٔ؟"
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عكط َٓى ايكًِ ايضفال َ ..ا ايزاعى هلشا اؿزٜح اآلٕ  ٚ ..يهٔ ال بأؼ
"أى ْعِ أْا أنرب َٔ فزٜكو بجالثة أعٛاّ عًى األقٌ"
صأٜت٘ ٜكـ  ..ميغو باآلخض ٜ ..ك ٍٛي٘ " ٜايال ْضٚح"
مل ٜكـ سبٝبى األمحل  ٚأدرب ٙعًى اؾًٛؼ " :أصدٛى ،أصدٛى ،ؾًتكٌ هلا"
اَتعض ايتائ٘  ٚدًػ ثِ ْعض ىل ؾى عٓٝاى  ٚغُػِ "ال تؾبٗٗٓٝا إطالقا"
ابتغُت ي٘  ٚقًت ي٘ "بايتأنٝز  ..أْا أمجٌ َٓٗا مبضاسٌ  ٚ ..أسنى  ٚ ..أنجض رَاثة .. ٚ
صْٚكا"
مػطت عًى سضٚؾى  ٚأْا أق" ٍٛصْٚكا"
داء ايً ٚ ُٕٛٝؽضب ايتائ٘ قًٝال ثِ ْعض ىل َٔ قُة صأعى ستى  ...أعؿٌ عٓكى
ثِ أؽاص إىل سبٝبى األبً٘ بإٔ ىضز "ممهٔ تغٝبٓا ؽٜٛة عؾإ انًُٗا عٔ ايغى ؾى
بتاعتى"
خضز سبٝبى ايٛهلإ  ٚأغًل ايباب ٚصاءٙ
ْعض ىل ايتائ٘  ٚبعز إٔ قزّ ْؿغ٘ قُت  ٚرصت س ٍٛاملهتب قائًة "يكز أؾغزت عًى ْؿغو
ايٛظٝؿة ،يكز نٓت عًى ٚؽو إٔ تؿٛط مبٓقب صائع" ثِ أصعًت ي٘ ْعضة ؽاَتة "َغاعز
َزٜض املٛاصر اإلْغاْٝة"
أؽاح بٛدٗ٘ قائال" :يكز مت إسباطى  ..عًى أ ٜ٘ساٍ أْا ٖٓا ألٕ فزٜكى أ ٚطًَٝى ايًزٚر
ٜضٜز ايظٚاز َٓو  ٚ ..يكز فُِ عًى إٔ هعًٓى َضعاٍ اـري بٓٝى  ٚبٓٝو بعز إٔ صؾنت
أْتى طًب٘ ايعزٜز َٔ املضات  ..ؽهضا يو عًى اعتناؾتو  ٚعًى ايً"ُٕٛٝ
ثِ ٖب ٚاقؿا  ٚاػ٘ إىل ايباب "ٖاخضز اقٛي٘ اْو ٖاتؿهضى دزٜا  ٚاْو َؿ عاٜظة ؽضبى
عًى عًٝتٜ٘ ٚ ،اصٜت ؼاٚىل تضدع ٘ٝيعًٝت٘ عؾإ اْا َؿ عاصف ؾعال ممهٔ اعٌُ َعا ٙاٜ٘
 .. Fair enough ..عالّ"
"اْتعض" فضخت ؾى ٚدٗ٘ ؾتجبتت ٜز ٙعًى ايباب
"تعاىل ي ٛمسشت اقعز عؾإ ْهٌُ ايهالّ" أقٖ ٍٛشا  ٚايػٝغ ٜأنٌ فزصى ٜ ..ضٜز إٔ
ىضز ٖشا األمحل َٔ ر ٕٚإٔ آسٕ ي٘  ..نٝـ بعز إٔ أفبشت املزٜضة ٜأتى َجٌ ٖشا ايتاؾ٘
يٝعضض عًى ايظٚاز ثِ ىضز ٖهشا  ..نٝٝٝٝـ؟.
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دًػ أَاَى  ٚأخش ٜنػط عًى فزغ ٘ٝؾأخشت أعربٜٓا َٔ سكٝبتى  ٚنٛب َٔ املاء
ٚٚمعت األعرب ٜٔؾى ؾُ٘  ٚعكٝت٘ املاء  ...بٝزى
نإ َتعبا  ..ثِ اْتب٘ ؾذأة إىل َا اؾعً٘  ..ؾأدؿٌ ْٗ ٚض َٔ املكعز ..
ْعضت ي٘ بؾضاعة َ" :ايو َاؾٝؿ سز عكاى َٝا ٙقبٌ نز "ٙؾٓعض ىل ؾى رٖؾة ثِ
فُت قًٝال
املاء ٜتغاقط َٔ داْب ؾُ٘ عًى قُٝق٘  4 ..قطضات ؾى اصبعة ثٛإ نأْٗا ايزٖض
فٛت رقة ايغاعة ٖ ٚزٜض املهٝـ ُٖا نٌ َا أعتطٝع إٔ أمسع٘ اآلٕ  ..ؼذضت عٓٝاٙ
مٛى  ٚ ..طايت تًو ايٓعضة ايتائٗة  ٚسٌ قًٗا ٚدٗا خايٝا خاٜٚا
نأْى أصا َٔ ٙدزٜز ٖ ..هشا اْتبٗت  ..ثِ اصتبهت ؾأؽضت ي٘ باؾًٛؼ
عكز سادب ٚ ٘ٝغُػِ "  ٚاجملز عٓز ايػاْٝات صغٝبة ٜ ...بػى نُا ٜبػى اؾُاٍ ٜ ٚعؾل"
ْعضت إي ٘ٝمبهض "أمحز ؽٛقى إسٕ  ...إْو يقزٜك٘ املػٓى األبً٘ ايشى طاملا نإ وهى
عًٝو  ..تؾضؾٓا"
أعبٌ عٓٝا ٙمٛى " ٚبني َعؾض أفزقائى مضف ايبٝت ْ ٚك ٚ ٍٛاجملز عٓز (ايهاعبات)
عٛما عٔ (ايػاْٝات)"
مشهت سكٝكة مما ٜك ٌٖ" :ٍٛاْتكًٓا َٔ ايعؿٝـ إىل ايقضٜح؟؟!!  ٚ ..يهٔ رعٓا َٓى اآلٕ
أخربْى نٝـ ال أؽبٗٗا"
ْعض غٛاءٖ" :ى بٝناء ؽكضاء  ٚطصقاء ايعٓٝني  ..أْتى مخضٜة ايً ٚ ٕٛعٛراء ايؾعض ٖ ..ى
تغتؿظ املؾاعض  ..أَا اْتى" ْعض ىل بإعذاب ثِ أتبع ؾى ٖزٚء "َظة َ ...ظة"  ٚمشو مبٌء
ؾ.٘ٝ
عٓز ٖش ٙايًشعة مل أعضف َاسا هب عًٝا إٔ أؾعٌ
أغنب  ٚأطضرَ َٔ ٙهتبى
أّ أتعاٌَ َع َا قاي٘ نإطضاء
ثِ ؾهضت قًٝال ؾإسا بى تعًْٛى محضة اـذٌ
ألَ ٍٚضة ؾى سٝاتى أمسع تًو ايهًُة َٔ ؾِ صدٌ  ٚ ..تأتٓٝى تًو اؿرية
ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايضداٍ ايش ٜٔتؿنشِٗ ع ِْٗٛٝؾٝأتٓٝى َٓٗا نٌ َا أصٜز إٔ أعضؾ٘
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ٚيهٓ٘ ايضدٌ ايٛسٝز اىل أتاْى َا أصٜز إٔ أمسع٘ َٔ يغاْ٘  ٚيٝػ َٔ ع٘ٝٓٝ
 ٚإٕ ٖشا يػضٜب
غضٜب دزا
"ممهٔ اميًٝو  ٚايغهاٜب  ٚاملاعٓذض ٚ ..ي ٛبضْاَر اؿٝاة ايجاْٝة ” “Second Lifeعؾإ
اعضف اتٛافٌ َعانى ؾى األٖطٌ ايًى ٚاقـ بض ٙر ٙ؟؟؟"
نتبت ي٘ َا أصار "َؿ عاٜظ ايتًٝؿٕٛ؟؟!!" ؾايتؿت  ٚقاٍ "ؽهضا ؽهضا  ..اْا ايضدٌ ايضقُى ٚ
ممهٔ ْتهًِ بايقٛت عًى املاعٓذض"
بعز إٔ خضز أخشت املًـ سى ايػالف األخنض نى أطًع عًى قتٜٛات٘
ٖ ٚتؿت" :ؾًٓبزأ ايعٌُ"
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ايؿقٌ ايتاعع
"املٗٓٝة  ٚايؿقٌ بني ايضٚح  ٚاؾغز"
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"يكز مت ؾقًى َٔ ايعٌُ"
قًبى ٜزم ؾى عٓـ  ٚعٓٝاى طائػتإ  ٚال أعضف َاسا أؾعٌ أَ ٚاسا أقٍٛ
قاَت  ٚصبتت عًى صأعى  ٚقايت ىل "ال تهٔ طؿال  ٚتكبٌ ايكضاص بقزص صسب نايضداٍ،
اْو نجري اـربة  ٚمتًو َا متًو َٔ ايؾٗارات ايعًُٝة  ٚايبٝظْٝػٖٓ ٚ ،اى ايهجري َٔ
ايؾضنات األخضى ايتى عتتُٓى تٛظٝؿو"
غُػُت  ٚاْا غري َقزم َا وزخ ىل" :نٝـ عأعٌُ ؾى أى ؽضنة أخضى بعز إٔ ٜعًُٛا
أْٓى قز ؾقًت َٔ ايعٌُ ٖٓا ؟!!!"
أَغهت ٜزى  ٚقايت" :ال ؽـ  ...إٕ َا عٓؾٝع٘ ٖ ٛأْو اعتكًت َٔ ايعٌُ ألْو تضٜز إٔ
تتبع أسالَو ايتى طاملا أصرت ؼكٝكٗا"
ْعضت إيٗٝا  ٚأْا أنار أبهى" :إْهى سًُى  ...أْت"
ابتغُت  ٚقايت ٚ" :أْا ال طيت أَاَو ،إْٓى مل أسٖب إىل أى َهإ"
ثِ مػطت عًى ٜزاى  ٚأتبعتٖٝ" :ا قِ  ٚ ..صتب ٖٓزاَو نى تغتطٝع إٔ تأخش
َغتشكاتو آخض ايؾٗض  ...ال تزع ٖشا ٜؤثض عًٝو  ..ؾُا أنجض ايؿضل باـاصز"
قُت  ٚأْا أتضْح  ..ؾتشت ايباب  ٚخضدت طائؼ ايعني
نإٔ عشابة بٝناء عًى عٓٝاى ؾال أصى ؽٝئا إال  ٚنإٔ عًْ ٘ٝزف بٝناء َٔ ايجًر
أرصنت بعزٖا إٔ رَعٛى طؿضت  ٚأْٓى نٓت أبهى َٔ ر ٕٚإٔ أرصى  ...مل أستٌُ ؾُؾٝت
عضٜعا  ٚتٛدٗت إىل ايبٝت
عٓزَا رخًت ايبٝت مل أدز سٓإ  ٚمل أدز ؾتاتى ايقػرية
ٖشا طبٝعى ؾُا طيٓا ؾى ايعٗرية
رخًت إىل ايغضٜض  ٚتهٛصت ؾ٘ٝ
ثِ تؾٓذت  ٚأخشت أبهى  ٚأبهى ستى متًهٓى ايقزاع  ٚدؿت رَٛعى.
 ٚبزأت األؾهاص تتٛاثب عضٜعا
"نٝـ ؾعًت عٗاّ ٖشا َع أْٗا ؼبٓى؟"
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"ٌٖ نٓت ؾعال سيو ايػض؟َ!! َ ...غتش"ٌٝ
"نٝـ عأعتطٝع ايتكزّ إيٗٝا بعز اآلٕ؟؟!"
"ٌٖ هلشا عالقة بإفضاصى ايؾزٜز عًى ايظٚاز َٓٗا؟!!"
"َاسا قاٍ سيو ايٛغز عٓى ايباصسة؟؟"
عكط قًبى َٔ َهاْ٘ عٓزَا ؾهضت "ٌٖ ْؿش تٗزٜز ٚ ٙعشض عكًٗا يتتدش ٙخًٝال عٛما
عٓى؟؟!!"
يهٔ ال ،يٝػ ٖ ،ٛيٝػ ٖ ،ٛيٝػ ٖشا َٔ ؽُ٘ٝ
ثِ إْٗا قايت "إْٓى الطيت أَاَو"
"َاسا عأؾعٌ ؾى َقاصٜـ ايبٝت  ٚأقغاط ايغٝاصة ؟؟"
" ٚي ٛاؾرتمٓا أْ٘ مل ٜؤثض عًٗٝا ،ؾُا املاْع ؾى أْٗا ٖى ايتى أسغت ْاسٝت٘ بؾئ َا؟!!!"
أسغغت باهلًع فزرا
"ٌٖ ته ٕٛؾعال َعذبة ب٘ هلشا اؿز  ...يًزصدة ايتى تظوٓى َٔ طضٜكٗا يتتؿضؽ ي٘؟!!"
" ٚيهٓٗا أنرب َٓ٘ !!! ايًعٓة ٖ ٛأنرب َٓى  ٚيعًُٗا اإلثٓني ؾى ْؿػ ايعُض"
"ملاسا وزخ ٖشا ىل أْا ؟!!! إْٓى مل أصتهب إمثا  ٚإمنا ؾكط أصرت إٔ أعٝؿ َع َٔ أسب"
ثِ أدٗؾت بايبهاء
مل أعضف أبزأ أى سظٕ أنرب َٔ اآلخض
ؾقًى َٔ ايعٌُ
أّ ؽعٛصى بأْٗا صؾنت قبتى  ٚصؾنت ايتعاٌَ َعى
قُت نى أتقٌ بٗا
أخش اهلاتـ ٜضٕ  ٚيهٓٗا مل تضر
رخًت عًى اإلْرتْت ؾًِ أدزٖا َتقًة
"بايتأنٝز َؾػٛية دزا ٚ ،عٛف ؽاطبٓى ٚقت إٔ تؿضؽ َٔ عًُٗا  ...بايتأنٝز"
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ايؿقٌ ايعاؽض
"َضسى بايغعارة"
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أعٝؿ أؾنٌ ؿعات سٝاتى تًو األٜاّ
إٕ عٗاّ يٝغت سنٝة ؾكط  ٚؾاتٓة ؾكط  ٚأْٝكة ؾكط
ال
إْٗا أنجض َٔ سيو
إْٗا متٓشٓى َا أسب  ٚتغتُع إىل َا أق ٚ ٍٛتؾاصنٓى نٌ َا أصٜز إٔ أؾعً٘
 ٚأنجض َٔ سيو
إْٗا ؾعًٝا تزؾع ْؿكات نٌ َا أؾهض ؾ٘ٝ
 ٚمل تغتح َٓى قط ؾى أى َهإ ْضتارٙ
ٌٖ تعًُ ٕٛأْٗا تتأبط سصاعى بعز إٔ نضز َٔ عٝاصتٗا ايؿاصٖة ساٖبني إىل األٚبضا
يكز أخشتٗا إىل بٝت ايعٛر  ٚبزأت ؾى تعًِ ايعظف عًى آية ايغٝتاص
نٌ  ّٜٛأغٓى هلا أغٓٝة دزٜزة َٔ أغاْى اّ نًج ّٛؾتغتُع ىل بًٗؿة  ٚ ...أظٌ أي ٕٛؾى
فٛتى  ٚؾى تكاعُٝى
سٖبٓا إىل املطعِ ايزائضى ؾى بضز ايكاٖضة
أخشْا قاصبا عًى ايٓ ٚ ٌٝأخشت أغٓى هلا "ايٓ ٌٝلاؽى  ..سًٛٝة أمسض  ..عذب يً .. ْ٘ٛرٖب
َ ٚضَض"
نًُا قابًتٗا أْؾزت ؾٗٝا ققٝزة دزٜزة
ْتكابٌ َٜٝٛا
ال أسنض نٝـ بزأْا ْتكابٌ ٖهشا نجريا
يكز دائت  ٚتأبطت سصاعى  ٚمل تؿًت٘ ستى اآلٕ
يكز قاَت عٗاّ بؿقٌ ْقـ َٛظؿى ايؾضنة بغبب األطَة اإلقتقارٜة
َبٗٛصا أْعض هلا  ٚأق ٌٖ" :ٍٛسكا بغبب األطَة؟؟ أّ إٔ ٖشا ؾكط َربصا يًتدًك َٔ
بعض األؽدال؟؟"
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تنع ٜزٖا عًى ٚدٗى  ٚتٓعض ىل بعٓٝاٖا ايضقضاقتني "َ ٚا ٜنريى أْت؟؟ إْو َؿقٍٛ
َٓش األبز ٜا عظٜظى"
أمع ٜزى عًى ٜزٖا املٛمٛعة عًى ٚدٓتى  ٚأمتتِ "ْعِ فشٝح َ ..ؿقَٓ ٍٛش األبز نى
تأتى  ٚتقًٓٓٝى أْتى"
تغائًٓى ٌٖ" :ؼبٓى ؟؟!!"
أدٝب" :اؿب عٓزى َأعاة إغضٜكٝة  ٚ ...أْتى ععارتى األبزٜة"
تنشو  ٚتك" :ٍٛأهب إٔ أمع صأعى ؼت َكقًتو نى ؼبٓى؟؟"
أْؾز ؾى دزٜة ققٝزة ْظاص ايكباْى
ال طيت ؾى ؾٔ احملبة طؿًة  ...بٓٝى  ٚبٓٝو أعض  ٚدباٍ
اؿب يٝػ صٚاٜة ؽضقٝة

 ...غتاَٗا ٜتظٚز األبطاٍ

يهٓ٘ اإلعاص ر ٕٚعؿٓٝة

 ٚ ...ؽعٛصْا إٔ ايٛف ٍٛقاٍ

ثِ أبتغِ  ٚأق ٍٛهلا " ٚنُا تض ٜٔؾأسصعٓا َتؾابهة  ٚ ،ععارتٓا َتٛثبة ٚ ،بٓانٌ آٜػ
نضَ ِٜع بعض"
تٓعض ىل ؾى دزٜة  ٚتك ٌٖ" :ٍٛتكبٌ ايظٚاز َٓى؟؟!!"
أْعض هلا ؾى صقة" :تطضسني عًى عؤاال تعضؾني إدابت٘ َغبكا  ..ئ أعتطٝع ؼًُو بعز
ايظٚاز  ..أبزا ئ أعتطٝع"
تتؾابو أفابعٓا ْ ٚغري عًى ايهٛصْٝؿ
تنػط عًى ٜزى ؾى ؽزة  ٚتك" :ٍٛالمري ،ال مري،
هلشا أسببتو ...
ألْو مل تضرْى قط"
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ايؿقٌ اؿارى عؾض
"املرتفز"
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إْ٘ ٜتبعٓى ؾى نٌ َهإ
أؽعض بع ٘ٝٓٝايجاقبتني ترتفزْى ؾى نٌ َهإ أسٖب إي٘ٝ
 ٚاألرٖى عٓزَا أن ٕٛظٛاص سبٝبى اؾزٜز  ..أصا ٙبعني ايػٝب ؾى نٌ َهإ َعًِ  ٚؾى
نٌ َهإ َكؿض
سكٝكة يكز بزأت أخاف َٓ٘ نجريا (إْٓى ؾتاة عًى أٜة ساٍ)
 ٚعًى ايضغِ َٔ إٔ َععِ ايش ٜٔؾقًتِٗ َٔ ايؾضنة تكبًٛا ايكضاص نأِْٗ ناْٛا
ٜتٛقعْ٘ٛ
إال أْ٘ مل ٜتكبً٘ ستى اآلٕ
ٜتقٌ بى عؾضَ ٜٔضة ؾى ايّٛٝ
ٜرتى ىل ايضعائٌ عًى بضٜزى اإليهرتْٚى
 ٚاْا ال أدٝب٘
ألْى ببغاطة ًًَت٘
نٓت أسب٘ قبٌ سيو  ٚ ..يهٓى اآلٕ ًًَت٘
يكز انتؾؿت أْ٘ تابع
 ٚاْ٘ ال ٜكٛى عًى ؽئ
ٜٓغب مجٝع األؾهاص إىل ْؿغ٘
 ٚال ميتًو ؾهضة أفًٝة ٜعضف بٗا
باختقاص  ..إٕ فزٜك٘ ايشى اتأبط سصاع٘ اآلٕ هل ٛسكا عهغ٘ متاَا
ٜقاصسٓى بأْٓى ؽضٜضة ؾى نٌ َضة أيتك ٘ٝؾٗٝا
 ٚيهٓ٘ هب َضاؾكتى  ..نأْٓى ؾتات٘ األٚىل
ٜاهلشا ايؾعٛص ايػضٜب
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إْٓى ؾتات٘ األٚىل ..
إْ٘ ٜقب ؾى مسعى أؽٝاء غضٜبة مل أمسعٗا َٔ قبٌ
إْٓى عؾك٘ األ .. ٍٚستى  ٚإٕ أْهض ٖشا أَاَى
إْٓى عؾك٘ األ.. ٍٚ
 ٚيهٓٓى يغت سب٘ األٍٚ
ٖٜ ٛعؾكٓى ملا أعط ٘ٝي٘ َٔ ايٛقت
ؾأْا تكضٜبا ال أؾعٌ ؽٝئا غري إٔ أتضن٘ ٜكٛرْى إىل سٝح ؽاء
ثِ أرؾع تهايٝـ صسالت٘ ايػضٜبة
نٌ ٜ ّٜٛتقٌ بى "ٖ ٘ٝٝٝٝ؟؟؟ طٖكتى َٓى ٚيال يغ٘؟؟"
أدٝب٘" :ال مل أٌَ َٓو بعز " 
ؾٝك ٍٛؽعضا:
ًُٖى إسٕ إىل بالرى

إىل خطضاتى  ٚأؾهاصى

إىل َْ ٌٝقض اؾاصى عاعات َ ..عو نايجٛاْى

ؾأمشو  ٚ ،أصتزى َالبغى  ٚأْظٍ يًكٝا ٙبغٝاصتى
ٜعٌ ٜعبح ؾى أطصاص ايغٝاصة ٜ ٚغأيٓى إٕ نٓت أعتطٝع إٔ اعبل ٖشا أ ٚإٔ آخش غضطة َٔ
ساى
أعأي٘ َٔ أ ٜٔتأتى بهٌ تًو ايطاقة املضسة
ٜك ٍٛىلَ َٔ " :ظاٜا اإلغضام ؾى اؾزٜة  ..ايغكٛط ؾى املضح"
ٜزعْٛى إىل قاصب ؾى ايٌٓٝ
 ٚعٓزَا ٜغأيٓا املغئ ٍٛعٔ ايكاصب "تضٜز ٕٚصسًة خافة؟؟"
ٜٓعض ي٘ ؾى اَتعاض ٜ ٚتُتِ "أى َتعة ؾى اؾًٛؼ ٚسزْا ؟؟!!!"
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ْ ٚشٖب َع اؾُٝع ؾى صسًة ًْٝٝة ققرية
أرؾع أصبعة دٓٗٝات ىل  ٚي٘  ،ؾٓٝعض ىل باَتٓإ غضٜب نأْى أْؿكت عًى عالد٘ ؾى
اـاصز
ٜك ٍٛىل إْٓى ؽضٜضة  ..أمحٌ ؾى راخًى بكاٜا ؾطضة عًُٝة
 ٚؾى آخض ايٜٛ ّٛٝرعٓى
أفعز ٚسٝزة إىل ؽكتى
أَغو ًَؿا آخض
يؾدك آخض
نى أقًٌ َٔ ْؿكات ايؾضنة ؾى ظٌ األطَة اإلقتقارٜة
تضى َاٖى اؿذة اؾزٜزة ايتى عأقٛهلا يشيو املؿق ٍٛاؾزٜز  ..غزا فباسا ؟؟!!
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ايؿقٌ ايجاْى عؾض
"ايظٚاٍ"
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يكز سٖبت سٓإ
تضنت ايبٝت  ٚسٖبت عٓز أًٖٗا.
مل تطًب ايطالم بعز.

أق ّٛنٌ َ ّٜٛرتما َٔ ؾضط نآبتى
اتغائٌ عٔ ايغبب ايشى واؾغ عًى سٝاتى ستى اآلٕ
َا دزٚى اؿٝاة
َ ٚا دزٚى ايقضاع
ملاسا ٜكتتٌ ايٓاؼ
ملاسا ٜقض ٕٚعًى ايقضاذ
َاسا سزخ يهٌ َٔ َات
َ ٚاسا عٝشزخ يهٌ َٔ مل ميت
أ ٜٔاؿظٕ
 ٚأ ٜٔايغعارة
أؾهض ؾى نٌ ٖشا  ٚأنجض نًُا اعتٝكعت فباسا
اعتٝكغ ؾى ايغابعة نأْى ساٖب يًعٌُ
ؾأقنى أعٛأ ثالخ عاعات ىل ؾى ايٓ ّٛعًى ايغضٜض
 ٚعبجا أسا ٍٚايغٗض ستى ٚقت َتأخض نى أل اعتٝكغ َبهضا
 ٚيهٓٓى أؾؾٌ ؾى ٖشا ؾؾال سصٜعا
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أْاّ عٓز ايضابعة فباسا
 ٚأعتٝكغ ؾى ايغابعة بعزٖا َباؽضة
أؾتح ايؿٝػ بٛى  ٚأْعض إىل أنهاْٚت عٗاّ املكؿٌ عًى
ؾال أعضف َاسا تؿعٌ ..
يكز فشت ؽهٛنى س َٔ ٍٛسغبت٘ فزٜكى
يكز أٚقعٗا ؾى سبائً٘
أمل ٜهؿ٘ أْ٘ أخش ٖٓزا َٓى ؾى املامى
 ٚيهٓ٘ ايٜ ّٛٝأخش َٓى عٗاّ أٜنا
ؾى آخض َضة نٓت أتًقك عً.. ِٗٝ
ناْٛا ٜغري ٕٚؾى اؿغني سٝح قالت ايشٖب
ؾأٜكٓت أِْٗ ؾى طضٜكِٗ إىل إعالٕ إصتباطِٗ ايضمسى
ايٝأؼ
ايٝأؼ
ال ؽئ غري ايٝأؼ
َ ٚع ٖشا َا أطاٍ سٝا
سٝا صغُا عٔ إصارتى
سٝا صغُا عٔ صغبتى ؾى عزّ اإلعتٝكاظ فزرا
أصٜز إٔ أْاااّ نجٝريا
نجٝريا
أبعح بضعاية ٜائغة أخضى أطًب َٓٗا ايظٚاز
 ٚيهٓٗا ال تعبأ بى
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 ٚاملنشو اْٗا ؾقًت نٌ َٔ ناْٛا ٜعضؾ ٕٛققة سبى هلا
يؾز َا ٜهضْٖٓٛى ِٖ اآلٕ
 ٚيهٓى ال أٖتِ
يكز تضنتٓى سٓإ
عٓز ايباب فضخت " :اْا صاوة عٓز َاَا"
ثِ فؿعت ايباب  ٚخضدت
 ٚمل تعز بعز
أعبٛع َض
 ٚال أعضف َاسا تؿعٌ !!!!!
ايًعٓة
أ ٜٔطؿًتى ايقػرية ؟؟؟
أ!! ٜٔ
أ ٜٔ؟؟
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ايؿقٌ ايجايح عؾض
"ٖٓز"
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أْا ٖٓز
أصًَة ؾى ايجاْٝة  ٚايجالثني َٔ عُضى
أقـ ؾى ٚعط فاية ايظٚاص
أعح عٔ "سٓإ" فزٜكتى األثرية إىل قًبى
ايتى مل تٓكطع فًتى بٗا صغِ ابتعار املغاؾات
 ٚاُْٗانى ؾى اعُاىل ايتى ال تٓتٗى
أصقب اؾُٝع ؾى املطاص عًٓى أصاٖا
أَغو بٝز ٚيزى ايقػري
ايشى ٜتِ عاَ٘ ايضابع ؾى ٖشا ايؾٗض
أعبح بؾعض ٙاألؽكض ايشى ٚصث٘ َٓى ستُا
 ٚأصى ْؿغى ؾى ع ٘ٝٓٝايعغًٝتني  ..عٓٝا أب ٘ٝايضاسٌ ايشى تضنٓى
تضنٓى نى أٚاد٘ سْٛبى ٚسٝزة ..
اطؾض أْؿاعى ؾى سغضة  ٚؾى فُت
"ٖٓز"
فٛت َٔ بعٝز ىرتم أسْى
"سٓااااإ" أيتؿت إيٗٝا ؾتذضى ىل
تًكى بٓؿغٗا بني سصاعى
 ٚػٗؿ ؾى ايبهاء
اَغهٗا بؾزة نى تتُاعو
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"أ ٖٛ ٜٔاآلٕ؟؟؟"
تتشزخ كتٓكة
" يكز اتبعت ْقٝشتو  ٚأخشت ايبٓت  ٚتضنت ايبٝت
ؾى ايبزء نإ ٜكنى  َٜ٘ٛؾى ايغري ٚصائِٗ
ٚصاء سيو ايؾدك ايشى تعضؾ ٚ ٖٛ ٘ٓٝتًو اؿُكاء ايتى أؾغزت سٝاتى نًٗا
 ٚيهٓ٘ نُا تٛقعتى متاَا  ..نـ عٔ ايًشام بِٗ ؾرتة َٔ ايظَٔ
ثِ عار إىل َالسكتٗا فزرا  ..يكز أفبح َٓعض ٙغضٜبا
اتقٌ بى سات َضة يٝطُئٔ عًى ايبٓت ٚ ..يهٓٗا َضة ٚاسزة ؾكط
قٛىل ىل نٝـ عرتدع ٘ٓٝىل  ..أدٝبٓٝى"

فُت قًٝال  ..ثِ أخشتٗا َٔ سصاعٗا  ٚقًت هلا
"رعٓٝا ال ْنٝع ايٛقت إسٕ ،ؾًٓشٖب إي ِٗٝبز ٕٚتباطؤ"

صاؾكتٗا إىل ايغٝاصة بعز إٔ خضدٓا َٔ املطاص

دايغة دٛاصٖا ؽاصرة ايشٖٔ

َقض  ..نِ اؽتكت إيٝو ٜا َقض
أْعض إىل ايغٝاصات  ٚإىل ٚد ٙٛايٓاؼ
أعح عٔ ايطٝبة ايتى اؾتكزتٗا ؾى ر ٍٚايٓؿط
عٔ أٚيئو ايضامني ايؿضسني املغتبؾض ٜٔمبا ٜكغِ هلِ صبِٗ
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أملح ٚاسزا ا ٚاثٓني
اؿُز هلل ايشى ٜػري  ٚال ٜتػري
َاطايت ٖٓاى بكاٜا َٔ طٝبة َتٓاثضة ؾى ٚد ٙٛايٓاؼ.
عأسٖب َعٗا نُا أصارت
ٖى فزٜكتى  ٚئ أتضنٗا
عًى ايضغِ َٔ ٜكٓٝى إٔ تٛادزى ئ ٜؿٝز أسزا
 ٚيهٓٗا تقض عًى إٔ ىل رخال ؾى تًو املؾهًة

عأْكشٖا اي ّٛٝفزرا
نُا أْكشتٗا ؾى املامى ايبعٝز

أعًِ إٔ طٚدٗا نإ َتعًكا بى ؾى املامى ..
سكا يكز ؾٛدئت عٓزَا عًُت أْٗا تظٚدت٘
يكز سشصتٗا َضاصا َٔ أْ٘ يٝػ نُا ٜزعى
 ٚيهٓٗا "صنبت رَاغٗا"
ؾؿعًت أمُٔ األؽٝاء  ٚدعًتٗا ؼًـ ىل بإٔ ال ؽرب ٙباعتُضاص فزاقتٓا
ستى أغًل ٖشا ايباب ْٗائٝا

أصًَة أْا اآلٕ
أصًَة ؽكضاء
طصقاء ايعٓٝني  ..عٓٝاى نايبشض
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عٓٝاى نايبشض املٝت
ايشى ال ٜػضم ؾ ٘ٝأسز أبزا
 ٚال ٜعٝؿ بزاخً٘ قًب أبزا

نِ صعت ؾى عٓٝاى بٛاخض  ٚقٛاصب
ٖذضٖا أفشابٗا  ٚتضنٖٛا ؾى عٓٝاى

أغُنت عٓٝاى  ..عبب تعاعتى َ ٚ ..قزص ؽكائى  ٚايتٝاعى

ٜا اهلل
يؾز َا نضٖت ْؿغى ..

نِ تًكٝت َٔ ايً َٔ ٚ ّٛايتكضٜع عًى أؽٝاء مل أؾُٗٗا أبزا
 ٚعٓزَا ؾُٗت  ..أغًكت قًبى  ٚآثضت َقاؿى ؾكط

ؾاؾُاٍ عًعة تشٚى َع ايٛقت
 ٚيهٓٓى أغؿًت صٚسى
ؾشٚت صٚسى
ْعضت إىل ابٓى ايالٖى ؾى أيعاب٘
إيٝو ؾكط ٜا قضة ايعني
أعٝؿ
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 ٚأدز عببا َتذزرا يًشٝاة
أْعض إىل سٓإ
 ٚأبتغِ
نِ متٓٝت إٔ أنَ ٕٛجًٗا ؾى نٌ ؽئ
ٜا يًعذب
ٖى يٝغت ناًَة نُا نٓت أظٔ.
 ٚاْا يغت ناًَة نُا ناْت تعٔ.
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ايؿقٌ ايضابع عؾض
"بزاٜة ايٓٗاٜة"
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ستى ال تت ٙٛقاصئى ايهضِٜ
إٕ ايشى ٜتشزخ إيٝو اآلٕ
ٖ ٛؽدقى ايشى بزأت ب٘ ؾى ايؿقٌ األٍٚ
أدًػ إىل َائزة َغتزٜضة
عًى ميٓٝى ػًػ ٖٓز
 ٚعًى ميني ٖٓز  ..ػًػ سٓإ
 ٚعًى ميني سٓإ هًػ فزٜكى (ايشى ٜتقارف بأْٗا ال تظاٍ عًى سَت٘ ستى اآلٕ)
 ٚعًى ميني فزٜكى ٜ ٚغاصى ؾى ْؿػ ايٛقت
ػًػ عٗاّ

نٝـ ٚفًٓا إىل تًو املائزة
ئ أعضف أبزا
عًى أْٓى بطضٜكة أ ٚبأخضى
أؽعض بأْى مٝـ عًى ٖش ٙاملائزة
قايت ىل ٖٓز ٚامجة
"أْا مل آنٌ نبز أسز ٌٖ ،تعًِ أْٓى مل أْغى َاقًت٘ ىل عابكا عٔ ٖٓز بٓت عتبة  ..يكز
عجت عٔ فاسبة اإلعِ  ٚعًُت َا ؾعًت"
ْعضت ىل ؾى َعاتبة
تعاتبٓى عتابا نأْ٘ ايزٖض
ؾى ٖش ٙايًشعة ؾكط ؽعضت نِ نٓت قاعٝا
نِ نٓت َغتٗرتا مبٔ سٛىل
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" أْا مل آنٌ نبز أسز ابزا  ..أْا يغت رَٝة نى ٜكتٓٓٝى أسز  ..أ ٚنى ٜؿاخض بى اَاّ
أفزقائ٘  ..أْا اْغاْة عارٜة  ..أصارت َا أصارت  ٚ ..ساٍ بٓٝى  ٚبني َا أصٜز ٚ ..اقع أعٝؾ٘ ٚ ..
أرصن٘ ؾى نٌ "ّٜٛ
فُتت ٖٓز قًٝال
" ٌٖ تؾُ ٕٛصائشة ؽئ ورتم ؟؟!!!" ٖش ٙعٗاّ تتهًِ بكًل
عٗاّ تؿتكض إىل ايهٝاعة سكٝكة
أعضؾٗا َٓش ؽٗض اآلٕ
"إٕ ايشى ورتم ٖ ٛؽٝطاْو ٜا عظٜظتى" ٖهشا قًت هلا عاخضا
فزٜكى َا ٜظاٍ ٜضَكٓى بطضٜكة عذٝبة
أَا إٓ ي٘ إٔ ٜؿٝل بعز
َ ٚا طايت سٓإ تٓكض عًى املائزة بعقبٝة بايػة
ْعضت إىل ٖٓز ثاْٝة
 ٚيهٔ مبٛاصبة  َٔ ٚر ٕٚإ تؾعض
أسقٝت أْؿاعٗا
 ٚخًذات ٚدٗٗا
ستى اصتزار بقضٖا
 ٚمل أفزم ابزأ اْٗا ظاْبى
"ٖشا ٜهؿىٖٓ ،اى صائشة ؽئ ورتم" عٗاّ فزرا
 ٚؾذأة بزأت سٓإ ؾى ايشعض
 ٚاؽتعٌ املهإ ايشى لًػ ؾ٘ٝ
ايقضاذ ٜأتٓٝا َٔ األرٚاص ايغؿًٝة
ٖٓ ٚاى رخإ نجٝٝـ
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فزٜكى ميغو طٚدت٘ ؾى دظع
 ٚسٓإ َاطايت تقضذ  ٚتقضذ
َا ايشى عًى إٔ اؾعً٘
دضٜٓا إىل ايباب
ساٚيٓا ايٓظٍٚ
 ٚيهٔ ايزخإ املٓبعح َٔ أعؿٌ املهإ َٓعٓا َٔ ايٓظٍٚ
ٖٓاى اْاؼ ٜقعز ٕٚمْٛا كتٓكني
َا ايعٌُ ؟؟!!
ٖٝا ْقعز إىل األرٚاص ايعًٜٛة نى ال ىٓكٓا ايزخإ
فعزْا إىل ايغطح
"أ ٜٔاملؿض؟!!"
أصى عضبات اإلطؿاء
أسز عؾض عضبة
ٖٓاى ناصثة عًى ٚؽو اؿزٚخ
فٛت ايٓاص
ٜأنٌ ايعكاص
ٚسؿ َٔ ٚسٛـ اآلخضة
أؾًت عكاي٘ ؾى ٖش ٙايزْٝا
.
.
بعز عاعة َٔ ايبهاء  ٚايٓشٝب
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سزثت املعذظة
ٖ ٚزأ اؿضٜل
 ٚأخش ايٓاؼ واٚي ٕٛايجبات
 ٚايٓظ ٍٚإىل األصض

أخش فزٜكى طٚدت٘  ٚاْطًكا إىل بٝتِٗ
ْعضت ىل عٗاّ ْعضة فاَتة
ثِ أؽاست بٛدٗٗا  ٚقايت "عأتقٌ بو السكا"
 ٚاعتكًت عٝاصتٗا  ٚسٖبت

 ٚبكٝت أْا ٖٓ ٚز
عأيتٓى عٔ أسٛاىل
 ٚعٔ َا إسا نْٛت أعضة أّ ال
أدبتٗا بايٓؿى
ؾٗظت صأعٗا َتؿُٗة
ْعضت ىل  ٚقايت" :مل أؽهضى َٜٛا عًى َغاعزتو املامٝة ىل"
"نٓت أسب اإلعتُاع إىل فٛتو ؾُٝا َنى  ٚ ..يهٓٗا أٜاّ  ٚاْكنت"
عأيتٓى ٌٖ" :تضٜز ؽٝئا ؟؟!!!"
أدبتٗا ٌٖ ٚ " :تًب ٘ٓٝىل إسا عأيت٘ ؟!!"
ؾكايت ٌٖٚ " :أًَو َٔ األَض ؽٝئا ؟؟!!"
ؾنشهت
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 ٚقًت هلا "إسٕ ال أعئًو اآلٕ  ٚ ..ال أعئًو غزا "
ابتغُت ٖٓز
ثِ صرت إىل عؿٓٝتى  ٚقٛاصبى
َ ٚنت
.
َنت إىل سيو املهإ
.
ايشى َنت إي ٘ٝأسالَى ايغابكة

أمتُتٗا ؾى ايغاعة ايضابعة فباسا َٔ ايجالثاء املٛاؾل ْٛ 01ؾُرب 0200
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