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لة جياتى ثيَصةكى:
خويَنةرى خؤشةويست..
َِ دؤضاودؤضو بؤْ
َػتاًَُلِ فطَ ضَُطُ ،هُطُيَ ُٓوَّ طىه
ثًٌَىايُٓ ،ايني وَكى طىه
ٌَصيِِ بُضاًُكُّ غُضًُغت و
َطِفًَِِ تًَسايُ ،كُ ًطؤظ بُزينت و ُٓه
و بُضاًُّ زه
َِ تًصيؿُ ،كُ
ٓاغىوزَ زَبًَت و ٓؤخصُِ ثًَسَبُخؿًَت ،هُاليُكِ زيلُف ضِا تصّ ضكو
ٓاظاض بًُطؤظ زَطُيًَُُت و بُ ضُُسيّ دؤضيـ بطيِساضّ زَكات.
َطُضًِ ُاو كىضزَواضّ..
ُّٓ الوّ زه
َلِ ًَُى ُٓو ٓاووُٓوايُ ،بُضُُسيّ دؤضو ؾًَىَ ،هُطُيَ ضووزاوَكاُِ
ًٌَُّٓ خُه
َِ ٓاوبُمشاْ ُٓيًُٓ ،ض بُزووضّ ُاظامن و بُضاغتًـ تطغًَلِ ظؤضَ
ُٓو ضؤًاُُزا خاه
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هُوَ ُٓيُ ،باظضطاُاُِ فطًًَػم وخىيَّٓ ،ايني (بُتايبُتِ غطووؾتِ ظًاُِ قىضٓاْ)،
كُ طُهًَم داضاْ ضاظُوهًَلساُُوَّ ظؤضو زش بُيُكًـ بؤ يُن زَق زَكطيَت ،زَضفُت
َم و
بًَِّ و كاضَغاتِ ٓاوآاو بططَ طُوضَتطيـ هُوَّ ًَُى ُٓو ضؤًاُُ ،بُغُض خُه
خاكِ ُٓو ًُؿتًٌاُُ ثطِ زضظ و بطيِساض وٓاظاضضُؾتىوَزا بًَِّ؟
بؤيُ تلاوٓاوامت ُٓوَيُ طُض ُاتىاُّ شياْ بُبٌَ ٓايني بطىظَضيَِّ و زَؾًاُُويَت
ثُيىَغت بّ ثًَُِٓ ،وا هُدًاتِ ضكىَ و ٓاظاض..بؤُِ خؤف و ضَُطِ دىاُِ ُاو ُٓو
كتًبُ ثريؤظَ بلُُُ غُضًُؾكِ خؤياْ و ُُبُِ بُضزَباظيَم بؤ ُٓو كُغاُُّ ُُن يُن
َلى ُٓظاض ًاغلًاْ ُٓيُ و بؤ غىوزّ خؤياْ و ُٓشيَِساّ اليُُاُِ زيلُّ
ضوو..بُه
َم ُُبُِ بُضزَباظيَم ،تا ُٓواْ
بًَطآُُُ ،ضوَكى طىمت بُطًاْ و ؾُضَف و ًايَ و ًىه
بؤ ًُضاًُكاًُاْ بُكاضياْ ًَُُِّٓ.
ٓاظيعاْ ..الواُِ شيطّ وآلتُكَُ..
بًُٓىاَ ُٓو ضؤًاُُ ُٓوَُسَ غىوزَّ ُٓبًَت ،كُ بُغُضٓاتُكاُِ ببُِ ثُُسيَم تا
َاتُكًُاْ هُُٓضضِ طًٍُُ تطؽ وتؤقني و كاضَغات و ٓتسُٓ..يُ بُ زووض بًَت،
وه
ًٓرت ًَٓىَو تُواوّ ًطؤظايُتِ بُ ٓاؾتِ ..زووض هُُُٓاًُتِ و بطغًًُتِ ..بصيّ بُ
خؤؾِ.
وَضطًَطِ

8

Toute horreur se pouvait definer((
Tout chagrin connaissait une quelconque fin
Dans la vie, pas de temps a consacrer

))aux longs chagrins
T.S.Eliot

 زَكطيَت زَغتًِؿاْ بلطيَت،ُ((ُٓضضِ ُُٓاًُتًًُن ُٓي
 بُؾًَىَيُن هُ ؾًَىَكاْ كؤتايِ زيَت،ُُٓضضِ خًًَُلًـ ُٓي
 خًُُ زووض و زضيَصَكاْ بُبُضزَواًِ هُ بُض، كات بُؾِ ُٓوَ ُاكات،هُ شياُسا
.))زيسًَاُسا بًَت
ًٓوًىت.ؽ.ت
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مو و تؤ...

هُوَتُّ خًَعاْ ..هُوَتُّ زاب و ُُضيت ..هُوَتُّ تطؽ و تؤقني ُٓيًُُٓ ،ىو
ؾتًَلِ ًّ (ثًت)*يَلِ ؾُضًلطزْ بىوًُٓ ،ىو ؾتًَم زَضباضَّ ٓافطَتاٌُ تط
(ثًت)يَلِ ؾُضًلطزْ بىو ،هُوَتُّ ُٓو ُاواُُّ هُطُيَ زوايني ثًتِ تىوؾِ
غامتُكطزْ زَبًَتُوَ
هُوَتُّ ًٌَُٓ هُزايم زَبني و ًَٓىَف بُضِوو ططشّ و ًؤُِ ثًَؿىاظمياْ هًَسَكُْ،
هُوَف ُٓوالتط،
هُوَتُّ زايلٍ بُ ٓاوغُضطرييًَلُوَ خؤّ ثُيىَغت كطزووَ ،كُ تُواو هُ
ٓاوغُضطرييـ ُاضًَت.
هُوَتُّ غُيطَ زَكطز ،كُوا ًُٓىو ؾتًَلٌ تًَسا ،بُ بًَسَُطِ خاًؤف زَبًَت و
زًَطيَت،
* هُ ظًاُِ عُضَبِ و بؤ دىزاكطزُُوَّ ًَُط و ًَِ ،ثًتِ (َ) واتُ (تاْ)ّ ًًًَُِ (تاْ اهتأًُح)
زازَُطيَت وَكى (أزيب – أزيبُ ،غامل – غاملُ) ٓتس(..و)
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ُٓض هُوزًَُّ وا بؤ ًُى غُزَ زَضًَت ،زاثريََ ًٓفوًر بىوَ ،بُٓؤّ ُٓو هًَساْ و
َُياْ بؤ هًَسا و
َُكُمشاْ ضُثو
كىتًُِ بُظَبطَّ كُ ؾىوبطاكُّ ؾى و كىتِ كطز ،خًَو
ياغاف خؤّ ىلَ ُُباْ كطز.
هُ كؤُُوَ،
هُوَتُّ كًُُعَن و ٓافطَتاُِ زَضباض،
َسَطريغاْ ،هُواُُوَ ...تاوَكى
هُوَتُّ ُٓو دُُطاُُّ بؤ زَغتلُوتِ ظياتط ُٓه
زَطا بًُّ ،هُ ؾًَىاظَكاُِ زاثوؤغني و ثًَؿًَولطزُِ كُضاًُتِ شُاْ بُوالوًَٓ ،ض
ؾتًَلِ زيلُ طؤضِاُلاضّ بُغُضزا ُُٓاتىوَ.
بؤيُ طُهًَم داض هُ ًًًَُِتِ خؤَ ضاَ كطزووَ!
ظوَض داضّ زيلُف هُ زَغت تىَ ضاَ كطزووَ  ،ضىُلُ بىويتُتُ ٓاوًاُاّ ُٓو
ًًًًَُِتًًُ.
َِ زا بىوَ ،كاتًَم بُ غاف و بًَطُضزّ خؤت
هُوَتُّ هُ غُضوبُُسّ ضىاضزَ غاه
ًَُوَُٓ ،ضَّ بُضِاغت ًُّٓ
ختىوكُّ ُٓغتُكامنت زَزا .بؤ يُكُدلاض كُومتُ ًَُى زوو زه
هُ ضيعّ شُامن ،ياْ هُ ضيعّ ثًاوامن؟
بؤضِ هُ ثًاواٌُ زيلُ دًاواظتط بىوّ؟
َلِ طُضَِن بىو؟
ُٓض هُبُض ُٓوَّ تؤف كىضِّ شًَُم بىويتًُُٓ ،ؾًاْ طىتُّ خُه
ياْ هُ ثًَِاوّ ًِسا خؤت دًاواظ كطز؟
هُو ضؤشطاضَ ظووَزا ،هُ دىاُرتيّ ضريؤكِ خؤؾُويػتًسا شياَ،
ظؤضبُّ داضيـ كُ هُطُيَ تؤزا زَبىوَ ،تىُسو تًصّ ثًاوامن هُبري زَضؤوَ،
َُ و زَوضَّ زاوّ!
وَىلَ ُٓو تىُسوتًصيًُ ؾىوضَيُكِ بُ زضِن زاه
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َطىوُاُُت وَبري زيَتُوَُٓ ،و زًَاُُّ ًّ و تؤ ويَلطِا
ُٓضَّ بُضِاغتُٓ ..و ُٓه
زَبىويّ؟ ُٓضَّ بُضِاغتًُ ..طايُ طُضَ و طىضَِكامناُت زيَتُوَ بري؟
ُٓضَّ بُضِاغت ..دىاُرتيّ ُٓو غاآلُُت زيَتُوَ ياز كُ بُيُكُوَ بُغُضًاْ بطز؟
ضؤْ ضؤًُـ ُٓو زضِكػتاًُُاْ هُ زواّ بُكُهؤضيا دٌَ ًَٓؿت؟ تؤ بُضَو ثايتُخت
و ًًِـ بُضَو قػُُتًُِ غُفُضَ كطزُٓ .وَّ ضؤشَّ ًُُسَظاُِ خؤَ زاوَتُ زَغت
ضاضَُىوغًَم ،ضيَطُكاُِ هُطُيَ ِٓ تؤ دًاواظ بىو.
قػُُتًَُِ وَن يُكَِ هُ دىاُرتيّ ٓؤُطاوَكاْ كُوتُ بُضضاو،
َاْ بىو.
َدىاظ و هُبُضزه
ؾاضيَلِ زه
زَضباضَّ ثايتُخت بؤت زَُىوغًٍ ،زَباضَّ ؾًَتايُتًُكآُُِ ،ضاوٓؤضياكاُِ،
زَضباضَّ بطازَضاْ و شيِطٍُ طُضَِكِ ظاُلؤيٌ هُ (بّ عُكِىْ) ،ثاؾاْ باغِ زَضيات
بؤ زَكطزَ ،ثًَتسَطىمت ثايتُخت تاًِ غىيَطّ زَزات و بؤًُؿِ وَكى بؤٌُ غِسوقًَلِ
هُ زاض زضووغتلطاوّ ؾًَساض وايُُٓ ،ضوَٓا ضقت هُ ًُخياُُكاًُـ زَبؤوَٓ .اضيػًؿت
بُ باغ و باغات و ُٓوا ضًايًُّ ثاكصَكُّ بُبريزَٓاتُوًًَِ ،ـ زَضباضَّ قػُُتًُِ
و زاض غُِوبُضَكاْ و ؾاُؤ ،زَضباضَّ ًَٓعطُ و تُهُفعيؤْ و ٓآُُطُكاُِ ٓاويّ و
ؾُواُِ ضًَُظاْ و ططياُِ ظغتاْ ،زَضباضَّ غًُاّ تًُتىًاُِ غُض ثطزَكاْ و
َدؤؾِ ؾُقاًُكاْ بًُاهىف* قػَُ بؤ زَكطزّ.
زه
كُوتبىوًُ زاوّ ُٓظًِساضيِ ُٓو ؾاضَ و ُُمشعاًُبىو كُوا ((ؾاضيَلُ ُُ زَتططيَتُ
**
باوَف و ُُ واظيؿت ىلَ زيََِِ))

* ًاهىف :ؾًَىَيُكِ طؤضاُِ طىتُِ كُ تايبُت بُ ؾاضّ قػتُُتًُِيُ.
** ًُُٓ زَضبطِيًَِلِ ًطاز بىكطظاظَّ ُىوغُضّ دُظآرييُ.

13

ؾاضيَلُ بُ ُٓقايُتاْ زَضًَتُٓ ،ضوَكى ُٓو شُاُُ وايُ كُ بُ ٓاظاض ًًِطِيَصكطاوْ،
ُٓضوَكى كًُُعَن و شُاُِ زَضباض وايُُٓ ،ضوَكى كًُازلُيُكًؿُ ،كُ واظ هُ ططيُو
ظاضّ ُآًََِِ.
ُٓضوَن كًُازلُيُن وايُ .هُبُضزََ كًُازلُيُكِ خُوبًًًِِؿسا ،بًَذطُ هُ
خُوبًِني ،بًَذطُ هُ ُىوغنيُ ،اتىاُني ًٓض ؾتًَلِ زيلُ بلُيُّٓ ،ضبؤيُ طُهًَم
ُاًَُ بؤ ُىوغًىويت ،تصّ ُىوغني ببىوَ ،ضَُطُ ًًِـ ُٓضوَكى ((طِ زّ كاض))
وتىويُتِ شْ بىوَ و ((شًُـ عاؾكِ طًَطِاُُوَيُ ،ضىُلُ هُ بُضاًبُض (بًَسَُطِ
تًُُا بىوْ)زا بُضططّ ثًَسَكات))ُٓ .ضاو ٓؤضياّ ُىوغني تُهبُُسَكاُِ ُار
زَثططِيًََِت و واَ هًَسَكات خبعيٌَُ ًَُى خؤثًَؿاُساًَُلِ طُوضَوثطِسُؾاًات ،كُ
باُطُؾُّ بؤ شياْ زَكطز.
هُ قػُُتًُِ ًُٓىو ؾتًَم دىاُُ ،تُُٔا خؤؾُويػتِ ُُبَِ ،كُ ثطِ هُ ٓاظاضَ!
طاوَّ هُ يُكرتّ زابطِايّ ٓاويّ زآاتبىو.
َلِ بُيُن زَطُْ و هُ يُكرتيـ زازَبطِيَّ.
ًًُٓؿُ هُ ٓاويِسا خُه
هُ ثًَِاوّ ًٓؿلطزْ زا خؤت ٓاًازَ زَكطز بؤ (ساغِ ًُغعىز)* بطِؤيت،
زَتُويػت زياضي ُكِ ططاُبُٓاَ بؤ بلطِّ ،كُ ؾاياُِ ضؤشّ هُزايم بىومن بَِ ،بُوَٓا
كاضيَم غُضغاًٍ كطزّ ،كُ ضاوَضِيَت ُُزَكطز :زياضيُكَُ زَغت هًَبُضزاُت بىو!؟
هُ ظاُلؤزا شيامناْ بىوَ طؤضَِثاًَُم و ٓاوضِيًَاْ طىظَضياْ ثًَسا زَكطز ،بُضِازَيُن
خاوَُِ زيَ و زَضووًَُلِ باف بىوّ ،كُ بُضطُّ ُٓوََ ُُزَططت ،تا بَُ ضؤشَف
زَطات ًُّٓ ،شًَُلٍ وَٓا زَشيًٍَ ُٓضوَكى ُٓوَّ كاضيَلِ ًَُِِٔ بًَت و بُغُض
ًَُُُسَ.
* ؾاضيَلُ هُ بًاباُِ دُظآرييُ ،بُ غاظّ غطووؾتِ و بريَ ُُوت زَوه
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ثؤؾًَلِ ُٓغتىوض زايسَثؤؾٍ ،كُ بُزَطٌُْ تُبًَت تًؿم زظَ ُاكاتُ ُاويًُوَ،
َؤًسضاوَ.
ًُُسَظاُِ خؤَ خػتؤتُ ًَُى بَِ ًٓىايَلِ طُىلَ ًُسلَُ و كو
هُ زواّ تؤ ..دًٔاْ كًًَُم هُغُض ضيَطَِوّ خؤّ الٍ زا ،هُ داضاْ طُهًَم
غُخترت بىو.
َطَِقرت بىوْ ًًًَُِ ،بىوْ بُ كاضَغات
ُٓضوَٓا ثًاواًُـ هُ زواّ تؤ طُهًَم زه
ضَباؽ بىو!؟
َاْ زآُ ،و ضيَطلاُُّ بُضَو شياْ زَضىوْ ،قىضِو
هُ زواّ تؤ و هُ ثاؾِ غِ غاه
هًتاوّ بىوْ .ضؤشطاضيـ ٓاظاض بُخؿرت بىو.
ضَُطُ بجطغِ :ض ؾتًَم واّ هًَلطزَ ُٓوضِؤ بطُضِيٌَُوَ الّ تؤ؟
ًًِـ وَآلًت زَزًَُوَ :ضَُطُ ًٌٓاْ بًَت ،ضىُلُ ؾُضَ زَكَُ قػُ و باؽ
َُكاُِ خؤّ هُ زَغت
زَضباضَّ خؤؾُويػتِ بلَُ ،هُكاتًَلسا وآلت ضؤشاُُ ضؤه
زَزات! كاتًَم تُضًُكاْ ضَت زَبّ ،خؤؾُويػتِ كطزْ ظؤض بُ ٓاظاض زَبًَت ،بُظؤض
القُكطزُُكاْ** ثًػِ زَكُْ و بؤغؤّ ًًًَُِ غىوتاوَكاًُـ ثطِّ زَكُْ.
طاظًَم تُواوّ ٓاظاضَكامنت بؤ باؽ بلَُ ..تًٌَسَطُيت.
َِ ُُبًت ،كُضِ زَؾَِ ًُٓاُُيُكٍ بؤ ُٓو ضؤيؿتُِّ خؤَ
ضَُطُ هًَؿٍ ساه
زؤظيبًَتُوَ.
َطُضِاو و طُوضَتطبىو ،هُواُُ كاضكطزمن وثُيىَُسيٍ
ًٓسّ ًُٓىو ؾتًَم ؾني ُٓه
َلِ و تُُاُُت ثُيىَُسيٍ هُطُيَ ُىوغًًِـ زا ،كُ ًٓسّ ًُهُكطزْ
هُطُأل خُه
تًاياُسا ًُساأل بىو.
** بُظؤض القُكطزُْٓ :تم كطزُْ ،اًىوؽ بطزْ ،بُعُضَبًُكُّ (االغتصاب)َ (و) .
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ٌَ.
ًّ ُٓويَِِ ًًًَُِيُن بىوَ و هُبُض باضوزؤخُكُف ًًًَُِتًٍ تُواو ُُخًُو
ثطِؤشَّ كُغًَم بىوَ،خىاظياضبىوَ ببٌُ ُىوغُضُٓ ،وكاتُ ثًَِ طُيؿتٍ كُ ًطؤظًَلٍ تا
ُٓتايٌَ هُزَغتسا ،ثطِؤشَّ شياًَُم بىوَ ،دطُ هُ يُن هُغُض زَّ ضًرتَ ىلَ بُزٍ
ًَُُِٓا.
وَختًَم ًِسايَ بىوَ ،طىيٍَ هًَبىو ثىوضَ كُهػىوَ زَيطًاُسَ بِاطىيَِ ثىوضَ
تىُؼ ،كُوا كُغًَلِ ((غىون) * َ ،بؤيُف هُطُيَ ثًاواُِ خًَعاُُكًُاْ تىوؾِ
َِ
َُِططت ،ثطِيسايُ ًُزلُه
زَضزّ غُضّ زَمب ،وَىلَ ثىوضَ تىُؼ بُ ُُٓسّ ُٓه
ٌَِ ىلَ
كُغلاغًُكُ و هُغُض غًًُِكِ زاضيّ غُضَوخنىوُِ كطز ،كُغلاغُكُ ُٓه
َِ زَثؿاوت ،ثًٌَىابىو
َسَغتآُ ،ضضُُسَ طُضًًـ بىو ،بُآلَ بُ زَغتُكاُِ ُٓه
ُٓه
باؽ و خىاغُكُّ هُبريضؤتُوَ ،كُضِ هُغُضَخؤ طىتِ:
َُ.
 ًَٓؿتا ًِساهبُآلَ ثىوضَ كُهػىوَ ثًَساطريّ هًَلطز:
 ُٓو هُ كطُكاُِ زيلًُاْ دًاواظتطَ!؟ضاغتًُكُّ بُ ًٓض ؾًَىَيُن هُطُيَ كطُكاُِ زيلُّ خًَعاُُكًُاْ ًُّٓ
َلى زايلٍ بىو كُ دًاواظ بىو.
دًاواظيًَلٍ ُُبىو ،بُه
زَّ كُواتُ با زَضباضَّ زايلٍ قػُت بؤ بلَُ ،كُغًَلِ باآلبُضظ و دىاْ بىو،
ُٓض تُُٔا ًًِؿِ ببىو ،دطُ هُوَُٓ ،و غُض بُ تؤضًَُّ بُُِ ًُقطاْ ُُبىو ،هُ
زَضَوَّ باظُُّ ُٓواُُوَ ٓاتبىو ،باوكٍ هُ قىتاخباُُّ ضَبُُاْ ُاغًبىوّ ،يُكرتياْ
خؤؾىيػتبىو ،هُبُض ُُٓسَّ باوكٍ (دُوُٓضَ)ّ كطُ ًاًِ خؤّ تُآلق زابىو و
زايلٌِ خىاغتبىوظ
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َُّ خؤياْ هُ زايلٍ
َُكاًُاْ ،تؤه
ثاؾاْ تُواوّ شُاُِ خًَعاُُكُ بُ فطت و فًَو
زَكطزَوَ ،بُ ُٓض ؾًَىَيُن بىوايُ غعاياْ زَزا ،هُبُض ُٓوَّ بُضاًبُض بُ يُكًَلًاْ
خطاثُّ ُىاُس بىو.
ُٓض تُُٔا ثىوضَ تىُؼ ُُبَُِٓ ،و خؤؾٌ زَويػت ،تُواوّ شُاُِ خًَعاُُكُف
ُُياُسَتىاُِ هُ بُضزًَِ ،بُ خطاثُ باغِ زايلٍ بلُْ.
بُآلَ طىيٍَ هًًَاْ زَبىو ،ظؤضداضاْ هُ طؤؾُ تاضيلُكاْ خؤَ سُؾاضزَزا ،زظََ
زَكطزَ شووضّ ُىوغتًِاْ ،كُ ًِساآلْ ُٓضطًع بؤياْ ُُبىو غُضّ ثًَسا بلُْ ،هُشيَط
تُختُّ ُىوغتًِاْ خؤَ زَؾاضزَوَ و طىيٍَ هًَسَططتّ.
__________________
*غىون..واتُ بآ ضَوؾت ،سُيؿُضّ (و).
ًٍَ ،كُ ضؤْ ضؤُِ تًًَسا زَشيايُُّ ..كَُ،
تا باغِ ُٓو خاُىوَّ غُضزًَِ ًِساه
هُو ؾتاُُ ُاطُُُّٓ ،ساظَّ زضوغتلطزْ و ؾًَىاظّ شياْ تًًَسأًًًَُُِ ،كُ هُ
ًًًَُُِٔكاُِ ثًَلٔاتُ و ياخًبىومن.
خاُىويَلِ زوو ُٔؤًًًُ و هُ ؾاظزَ شووض و طؤضَِثاًَُلِ طُوضَ ثًَلٔاتىوَ ،كُ بُ
ؾىوضَيُكِ بُضظ زَوضَ زضاوَ و ثًَِ زَطىوتطيَت ((سُوؾُ)).
بُؾًَىَيُكِ غُضغىوضًَُِِٓض بُو خاُىوَ زَضىوَ،
َؤَ زضاوَ،
َسا بًَت،وَكى ُٓو بُغُضُاوَوَزا كو
ضىُلُ تآًَػتايؿِ هُطُه
بُ ؾىوضَيُكِ بُضظ و ضُُسيّ زاضوباض خؤَ زَوضَ زاوَ ،شووضَكُؾٍ ُٓضوَكى
َُكُ بُيُن زَضّ ،هًَىاْ هًَىّ ؾتِ ؾاضاوَ و ًًًَُُِٔ ،تصّ
شووضَكاُِ تطّ ًاه
ٓاظاضَ ،هُ ُٓض شووضيَلًـ ًًًَُِيُكِ هًًَُ هُواُِ زيلُ ُاضَِ...
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ُُٓسآ خىو و خسََ ضؤتُوَغُض ثىوضَ تىُؼ
ُٓضوَٓا ُُٓسيَلًؿٍ بُ هُهوُعًؿُ زَضًَت
طُهًَم ؾتًؿٍ هُظًَُّٓ زايلٍ زَضًَت،
ضُُسيّ ؾتًؿٍ زَضًَتُوَغُض ُٓواُِ زيلُ.
َُزا غًسّ ًٓربآًٍ ثًاوّ ُٓضَ بُ زَغتُآلتًُُ ،الّ ًعطُوت و
هًَُُى ُٓو ًاه
ًََّ
ثًاويَلِ ٓايًِِ و ًًَطزّ ثىوضَ تىُػُ .وَداغ كىيَطْ ،شُاُِ خًَعاُُكًُاْ زَه
َُؾطِا شُِ بُغُض ًَُُِٓاوَ ،تا ُٓوثُضِيؿِ قُُاعُمت
ططفت هُ ثىوضَ تىُػُ ،بُو ساه
ًَاْ ُُزَبىو .وَٓاَ زَٓاتُ
بُوَ ُٓبىوُٓ ،واْ بُ ضُؾِِ ضَبُُاْ زَشياْ ،بؤيُ ًِساه
بُضضاو ،كُ ُٓو ُٓض بُو ُٓيبُت و ثرييُيُوَ هُ زايم بىوَ ،غُختُ ُٓوَت بًَتُ
بُضضاو ثًاويَلِ خاوَْ ُٓو ًُٓىو زَغتُآلتُ ضؤشيَم هُ ضؤشاْ ًِسايَ بىو بًَت!؟ ياْ
كُغًَلُ غًَلؼ زَكات .ظؤضَ خؤف زَويػتُٓ ،و ضؤشطاضاُُّ ضابطزْ ،غُضَضِاّ
َدّ ،بُآلَ ًَٓؿتاف خؤؾٍ زَويَّ.
ُٓوَّ تُه
َُكُمشاْ ،غُباضَت بُ زاض ُُٓاض و طىيَعَكاْ ،ياْ ((كُثطَكُ))،
غُباضَت بُ ًاه
ُٓضوَٓا سادِ هُقوُق و ثُضَِغًَولُ و كؤتطَكاْ ،بُضِاغتِ باغلطزًُاْ زيَ
زَتىيًََِتُوَ.
ًَُتِ و ُٓضاف بىومنّ ،هُطُيَ ؾىوضَّ زواوَ و ُٓو
ُٓواُُ دًَطِاوطُّ ًِساه
ثُزلُضَ ٓاغًُِِ ؾًؿُ بُُسَّ بُغُض اليُكُّ زيلُّ ٓاضيؼ زَيطِواُِ ..هًًُاُُّ
ُٓو ؾًؿاُُوَ
َسايُ...
َيِ زه
َُكُؾت ٓاهُوَّ زايُ ،هُ قىوال
ٓاهُآً ،اه
َُكُ ُٓضوَكى بُهًًَُم بًَت ضاضَُىوؽ بُضَو ُامخِ
ضاوَكامن هًَلسًًٍََُ ،اه
َُوَ زَوَغتًَت ،زَضطاكُّ
َُكُ هُالّ غُضضاوَّ تطثُكاُِ زه
ٓاشؤتبَِ وايًُ ،اه
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َُيُّ شاُتاكُّ هُكؤأل ُاوَ ،هًَِ زيَتُ زَضَوَ
بُخًَطايٌ زَكطيَتُوَ و ُٓو كىضَِ ضَؾتاه
و زََهًَت:
 ُٓوضِؤ زواكُوتِ؟َُكاًُـ
وَآلًِ زَزًَُوَ :زَبَِ ضاكُيّ تا ثرت زواُُكُويّ .ضازَكُيّ و ثُضِّ غاه
ًَسا زَوَغتًَت.
بُ ُٓواوَ ثُضف و بآلو زَبُِوَ ،تا هُالّ غِ غاه
ُٓضَّ تا بُ ُٓوضِؤ زَطا ،زَبَِ كات ضُُسَ زواكُوتبَِ ،بؤ ُٓوَّ بريّ هٌَ
َلًُُوَ كُبُخؤَ زضوغتٍ كطز و بُزَغتِ
بلًُُوَ ،زَظووهُكاُِ ُٓو ضريِؤكُ ُٓه
خؤؾٍ كؤتايًٍ ثًًًََِٔا.
ٍَ ،زَبىوايُ بُضَو ضووّ
هُ ُٓزلاًِ ُٓو بطِياضَ كت و ثطَِّ كُ زابىوَ دًَت بًَٔو
يُكرتّ ببىويِايُتُوَ ،زَبىوايُ ثطغًاضت هًٍَ بلطزايُ ،بُزواَ بلُوتباّ ،زاواّ
َُيُن بلطزبىايُ كُ
ضووُلطزُُوَت بلطزبايُ ،زاواّ هًَبىوضزُت هُ بُضاًبُض ُٓه
ُٓغتت ُُكطزووَ ُٓزلاًت زابًَت !!..وَىلَ تؤ ثًاويَلِ هُكُهىّ (طا)ّ ،هُ
خؤؾىيػنت زا بُخؿِسَّ و هُ زاواّ هًَبىوضزُلطزًُـ قطضؤن.
غؤظّ ضابطزوو بُ يُن تُوشَ ٓىضشَ بؤ شووضَكَُ زيََِِ ،غُيطَ كطز وا بُ
ضابطزووَوَ زَوضَ زضاوَ ،هُ ظاُلؤ بىويّ ،ثطِووؾُ بُفطّ ًاُطِ ؾىباتًـ بُضطِ
بىوكًِِ زَكطزَبُض قػُُتًُِ.
هُغُض كىضغًًُكِ بُضزيّ هُ تُن يُن زاًُؿتني ،هُ تطغِ غُضًا ؾامناْ ويَلسا،
ثُزلُكاًُؿٌاْ هًَم طري بىوْ و ًُٓسيػاًُـ ضريِؤكُكُ زووباضَ زَبؤوَ.
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تا ُُٓىوكُف ُٓوََ هُبريَ كُ ضُُسَ زَغتُكاُِ تؤ و قؤقعّ ًُِؤكُكاُت و ُٓو
َطاُُّ هُُاو هُثِ زَغتت ضطؤياْ زَكطز ..خؤؾٍ زَويػنت.
كًَو
ياززاؾتِاًُيُكت هُ طريفاُت زَضًَِٓا و ُٓو بُضواضَت تًَسا ُىوغِ:
 ُٓوضِؤ ضىاضزَّ ؾىباتُ.زَغتٍ زضيَصكطز و ياززاؾتِاًُكَُ هًَىَضططتِ ،طُهًَم دىاْ بىو ،هًَتٍ ثطغِ:
 ُٓضَّ ُٓو يازاؾتِاًُيُت هُ كىَّ بىو ،بُضِاغتِ دىاُُ؟ُاوّ ((يازاؾتِاًُّ دىاُِ)) بىو ،ؾتًَلِ زآًَُِضاُُ و ُىَّ بىو ،بُ طىيَ و
ضيَطُّ ٓاغايٌ ُُخؿًَِطابىو ،بُغُض كُهى و ًاُط و ضؤش و دُشْ و ًٌَٓاكاْ
زابُؾلطابىو.
َسايُوَ و هُ ثُضَِّ ضىاضزَّ ؾىبات وَغتاَ.
بُخًَطايٌ ثُضَِكامن ُٓه
ًَُتِ تصّ كطز بىوُٓ ،وََ خىيَِسَوَ:
بُ ضاويَم كُ ًِساه
 دُشُِ ُٓظًِساضاْ.بُخؤؾُويػتًًُوَ ًُطاكامناْ هًَم طري بىوُْٓ ،وَّ داضَّ و بؤ يُكَُ ضُي بىو ُٓو
َػتاًُوَ و باوَؾٍ بُ باضاُُوَ كطز.
دُشُُ ببًػتنيُٓ .ه
كُضِ تؤ هُ دًَطُّ خؤت غُكِاّ و هًُّ وضز زَبىويُوَ ،بًوبًوُّ ضاوَكاُت
ُىيَصياْ زَكطز و بطشاُطُكاًُؿت هُ غىدسَ بطزًَُلِ زضيَصخايُْ ُكىوَ زَبىوْ ،هًَت
ُعيم بىوًُوَ و بُضطثُ ثًٍَ طىتًت:
 ضًتُ؟21

هُطُيَ ُٓوَّ ضوخػاضًت بُ زَغتُوَ ططت ،هُ ُىيَصَكُّ خؤت ُٓض بُضزَواَ
بىوّ ،وَآلًت زايُوَ:
 ُٓتؤ هًَطَُّٓ ..وَف تاكُ ُٓو ؾتُيُ كُ هُ شيامنسا زًَُويَت.ثاؾاْ بؤضِ باضاْ خًاُُتِ هًَلطزَ؟
َُّ هًَىاْ هًَىّ ؾلػت
ُٓضَّ هُبُض ُٓوَّ هُ تؤضًَُّ بُُِ ًُقطامن ،هُو ًاه
َؤًسضاو و تطووغلُّ غاختُيُ ،ياْ ًًًَُِيُكٍ ُاخٍ ثطِاو ثطِّ ططَّ و
خىاضزووّ كو
َُ؟
طؤه
َُوَ ُُبًِِ ،زابُظميُ
زيَتُوَ يازَ ضؤشَّ هُ قىتاخباُُ طُضِاًُوَ و زايلٌٍ هُ ًاه
خىاضَوَ و ضىوًُ الّ ثىوضَ تىُؼ و هًًٍَ ثطغِ ،كُضِ ثىوضَ كُهػىوَ ُٓض
هُغُضَوَضِا ٓاواضّ كطزًَِ ،ضىُلُ بُيُكُوَ هُ ُٔؤًِ غُضَوَ زَشيايّ:
َباظاُُ خًُُُوَ) ،بُآلَ ثىوضَ
 زايلت ضؤيؿتىوَ و ُاؾطُضِيَتُوَ! (ثاؾاْ فًَوتىُؼ ُّٓ زيَِ هًَلطز ،هُ تىوضَِيًُكُّ (ثىوضَ تىُؼ) ضا زضكٍ بُ ؾتًَلِ ُاخؤف
كطزُٓ .وآ ؾُوآ هُالّ ُٓو و هُ تًُُؿتِ (هُهوُعًؿُ) ُىوغتٍ ،تُواوّ ؾُوَكُيـ
ٍَ
قصَ هُ خُُُُطاوَكُّ كُهوُّ ثطِ كطزَ .بؤ بُياًُُكُّ زايلٍ طُضِايُوَ و خاه
َسا بىو .هُطُيَ غًسّ ًٓربآًٍ و هُ شووضّ ًًىاُاْ،
(ُٓهػُبتِ)يؿِ هُطُه
قاوَيُكًاْ خىاضزَوَ و ثاؾاْ ضؤيؿت ،بُآلَ زايلٍ ُٓض بًَسَُط بىو و ًًِـ ُٓغتٍ
بُ ططياُُكُّ كطز كُ تا بًُِقاقاّ ٓاتبىو ،بُآلَ هُبُض خاتطّ ًّ خؤّ بؤ ضاطريا.
هُوَّ ضؤشيَىَ و ُٓفتاُُ ُٓض تُُٔا داضيَم ..زوواْ  ،باوكٍ وَزياض زَكُوت،
َِ كىضِّ بؤبًَٔينَ،
ثاؾاْ ظاًٍُ شًَُلِ زيلُّ ًَِٓاوَ ،كُ تىاُاّ ُٓوَّ ُٓيُ ًِساه
ًازاَ زايلٍ ُٓو كاضَّ بؤ ُُزَكطا!!
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ُٓو قػاَُُ هُ ثىوضَ كُهػىوَ بًػت ،كُ هُ ًُٓىو شُُكاُِ زيلُّ
خًَعاُُكًُاْ ثرت ضقِ هُ زايلٍ بىوًًِ ،ؿِ بُ ((هُقوُق)) ُاوزَبطز ،ضىُلُ
َُ و خاوَُِ زوو قاضِ زضيَص بىوَ.
ُٓضوَكى زايلٍ باضيلُه
هُ طفتىطؤّ ًَُىاًُاْ بُ ثىوضَ ُىوُُّ طىت:
ٌَ
 ُٓطُض ((ُٓهػُبتِ)) ُُبىوايُُٓ ،وا عُبسوحلُفًع تُآلقِ زَزا و هُ كىَهًٌَُٓف زَبىَوَ .
َِ ثطِ ببىو ،ضىوَ طصياْ و
ًًِـ ُٓوَّ بًػتٍ بؤ زايلٌٍ طًَطِايُوَ ،ضىُلُ زه
ٓاواضّ كطزَُِ:
 َِٓ َّ ّ ُُٓطؤ ..ظًاُِ ُٓضزووكتاْ زَبطَِ ٓااا ُُ ،عُبسوحلُفًع تُآلقٍَُ زَضِؤَُٓ .وَّ ؾُوَّ ًاًٍ بى بُكط ضاكِ هُ ثىوضَ ُىُُ
زَزات و ُُ ًًِـ هُو ًاه
َسا و غًسّ ًٓربآًًٌـ ظؤض تىوضَِ بىو ،بُآلَ زايلٍ ثًَلُُِ.
ُٓه
ضؤشّ ثاؾِ ،غًسّ ًٓربآًٍ طىيَطلُّ ططمت و طُهًَلًؿِ ًَٓؿاُس ،زوايٌ بطزًًُ
شووضّ ًًىاُاْ و زَضطاكُؾِ هُ زواّ خؤّ زاخػت ،هُبُض ضاوَ شووضَكُ بطىون
بؤوَ و بىوَ شووضّ هُ غًَساضَزاْ .هًٍَ ُعيم كُوتُوَ ،خُضيم بىو هىوتُ باضيلُكُّ
بُض هىومت بلُويَت ،كًًَُلِ ىلَ زووضكُومتُوَ و زَؾوُضظيٍ ،ثُزلُّ ؾايُمتاُِ
بُضَوضاوَ بُضظكطزَوَ و طىتِ:
 ُٓوَّ بُٓؤّ تؤوَ زويََِِ ضووٍ زاُ ،اًُوَّ زووباضَ ببًَتُوَُ ،اًُويَت وَكى شُاُِخًَعاُُكُ بًت  ،زًَُوَّ وَكى تىُؼ بًتُٓ ،وَت الططُطُ (ٓاًاشَّ بُ هىوتِ خؤّ كطز)*.
هُو ضؤشَوَ واظَ هُوَ ًَِٓا ُٓوَّ زَيبًػتٍ بؤ زايلٌِ بطًَطًُِوَ ،بُآلَ ُٓضطًع
واظَ هُو ٓاضَظووََ ًَُُِٓا ،بُ ًَُِِٔ طىَّ هُ ًُٓىوياْ بططَ!
*
*
*
َطُّ دُظآرييسا هىوت ًٌَٓاّ كُضاًُتُ.
* هُ كؤًُه
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سُظَ زَكطز ًُٓىوكات هُطُيَ خُهًى و يىُؼ ياضّ بلَُ ،تًًُُُاْ هُتًُُُِ
ًّ ُعيم بىو ،هُطُيَ كًًَُم ُٓضاف بىوًُاْ ..خؤياْ هًٍَ زووضزَخػتُوًَ ،اًَُ
ًَاُسا مببًًَِتٓ ،اًازَ ُُبىوُِ بابًؿٌِ بُ
بىبُكطيـ ضقِ هُوَ زَبؤوَ هُطُه
ٓؤكاضيَم زازَُا بؤ ((خطاخ بىومن)) ،ظؤض داضاْ طىيٍَ هٌَ زَبىو باغِ زَكطزَ ،وَن
ُٓوَّ بىومبُ غُضضاوَّ طؿت كًَؿُكاُِ دًٔآُْ .ضضِ غًسّ ًٓربآًٍ بىو ظؤضّ
خؤف زَويػتٍ ،تىاُايُكِ غُيطَ ُٓبىو بُ ثًَلًُُِِ بًٍَِٔ ،دطُ هُوَف ُٓضوَكى
كىضِاُِ خًَعاُُكًُاْ هُ قىتاخباُُ ظؤض ظيطَن و باف بىوَ ،بُآلَ ثىوضَ (كُهػىوَ) و
ثىوضَ (ُىُُ) بؤضىوًَُلِ زيلُياْ بؤ ُٓو غُضكُوتُِ ُٓبىو .زَياُطىت غًسّ
ًٓربآًٍ ُىوؾتُيُكِ ُىوغًىَ ،تا كىضَِكاْ هُ قىتاخباُُ غُض بلُوْ ،زاُُيُكِ
َُكاْ ببُِ كُيباُىوّ ًايَ .غُباضَت بُ ًًِـ زَياُطىت
زيلُؾِ ُىوغًىوَ تا كطؤه
هًُُ ضًَرتّ ُٓيُ ،بؤيُف هُواُِ زيلُ دًاواظَ ،تُُاُُت ثطِكًَؿِ ُٓوَؾًاْ كطز
ًََّ ظًَُّٓ زايلٍ ًُبُغتًًُتِ مبلاتُ كىضِيصطُيُن( ،هُهوُعًؿُ)ف بُ تُُٔا
بو
ًُطا تًَربِيًَِم زًَلىتِ كطزْ.
(هُهوُ عًؿُ) بُ دؤضيَلِ زيلُ زَغتُآلتِ ُٓبىو ،هُبُض ُٓوَّ شُُ ؾًُٓس بىو،
ًاُطاُُيُكِ ُٓبىو ،غُضَضِاّ ًُُٓف كؤظَ زاض خىضًايُكِ هُ(ًؿىُـ)**و ظَوّ
و ظاضيؿِ هُ زَوضوبُضّ((ٓاضيؼ))*** هُ ًًَطزَكُيُوَ بُ ًريات بؤ بُدًٌَابىو.
غاآلُُ ثاضَيُكِ باؾِ بؤ زَغتُبُض زَكطزُٓ ،وَف خًَعاُِ بُُِ ًُقطاُِ ُاضاض
زَكطز ،كُ ضيَعّ بططْ و هُ ظؤض كاضوباضيـ طىَّ هُ بؤضىوُُكاُِ بططْ.

** ؾاضيَلُ هُ باؾىوضّ دُظآرييُ.
*** ؾاضيَلِ ًَُى ضًاكاُِ ُٓوضاغُ.
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زيَتُوَ يازَ كاتَِ خُيريَّ كطِ ًاًُ سىغًٍَِ ًاضَكطا ،طىتِ كىضََِ بُزيَ ًًُُ،
هُبُض ُٓو بؤضىوُُّ  ،تُواوّ خًَعاُُكُف ثُغُُسياْ ُُكطز.
بُآلَ بُ تًَطِواًُِِ ًّ ((هُهوُ عًؿُ)) شًَُلِ دُضبُظَ بىو ،زَطُيَ ثًاواْ
زازًَُؿت و باؽ و خىاغِ غًاغًؿِ هُطُيَ زَكطزْ ،ضؤشيَلًاْ ثًَِ طىمت ،هُ
غُضزًَِ ؾؤضِف ُٓو يُكًُني شْ بىو ،بىو بًَتُ ُُٓساًِ سًعب و ((ضىاض
زوضو))*يؿِ وَكى ٓابىوُُ زابىو.
ضُُسيّ ضُي ًَٓعِ ُٓوََ زَخىاغت كىضِباَ يا وَكى ((هُهوُ عًؿُ)) بآَُ .وَّ
ََِ (( :خؤت هُوَ بُ زووض بططَ كُ سُظت
ضؤشَّ ُٓو ثُُسَ شاثؤًَُُ ُُزَظاُِ ،كُ زَه
هًًَُتِ)) ،تًُاؾات كطز ًًَِم ،كُ هُو تًُُُُ بطىوكَُ و هُبُضزًَتساَ ،ضَفتاضَ
ٓاوزش و ُٓغتُ ُادًَطريَكاُِ خؤَ خػتبىوَ بُضزََ خؤؾُويػتًًُ بُتني و تاوَكُت.
َسا بًَت ُُطؤضِاوَ ،بُ ضُؾِِ زَضيا خؤؾٍ زَويَِ .بُضزَواَ
تا ًَٓػتاكُؾِ هُطُه
هًَتٍ زَثطغِ:
 ُٓضَّ ض زَكُّ طُض ٓاتىو هُ يُكرتّ زابطِايّ؟ هُ يُكرتّ زاُابطِيَني.ًٍََ ُٓطُض...
 زَه ُٓتؤ ؾًَتِ! باؾُ بؤضِ ًُٓىو ططمياُُكاْ هُبُض ضاو ُُططيّ؟ بُآلَ بؤ زَبَِ ُٓواُُ هُبُضضاو بططيّ؟ ضىُلُ ُٓو ؾتُ زًَرتغًًََِت؟ كُواتُ بري هُوَ ًُكُوَ كُ زَترتغًًََِت. ُٓطُض ُٓوَ ضووٍ زا ،كُغًَلِ زيلُت خؤؾسَويَت؟* كُ بُُٓغلُُاغِ ًَٓػتاّ دُظآريّ زَكاتُ ( )21غُُتًٍ.
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الواظّ هُ ضاوَكاُت ًُُا و قػُكطزًُؿت بُضطِ ُٓضٍَؾُٓاًًَعّ كطزَبُض:
 بًَذطُ هُ تؤ كُغًَلِ زيلَُ خؤف ُاويَت ،كُ زَمشطَ ،زاوا هُ خىزا زَكَُهُدًاتِ سؤضّ و ثُضياْ ُٓتؤَ بُ ُػًب بلات.
غطووضيَم ططمتِ و هُ تطيكُّ ثًَلًًُُِؿٌسا:
 ُّٓ طًُصَ ،هُبُض ًّ زَغتبُضزاضّ سؤضيـ زَبِ؟ ًُّٓ كطيَتٍ ،بُ طىتُّثىوضَ كُهػىوَ بَِ ًّ بُ هُقوُق زَضٍ.
َلِ بعآُُّ ،طُضتؤ دىاْ بًت ياْ كطيَتُٓ،وا بُ شُاُِ زيلُ ُاضًت.
زَغا باخُه بُضِاغت؟ُٓو كات زَغتت بُ ؾًعطاُسْ كطز:
 ُٓتؤ بىوُُوَضيَلِ ُاتىامن وَغفت بلَُ ،هًَُُى ًُٓىو ُٓو غرتاُاُُزاّ كَُعاضزاّ،
خؤؾٍ زَويَّ ،بُ ضَُطِ غطووؾت خؤت تًف تًفُ زَزَّ ،هًَُُى طىيَ و طىه
َُ ؾُضًُِكاُِ كاظيَىَُّٓ ،تؤ هُُاو طؿت ؾتًَم
َِ ثُثىوهُّ ،هًَُُى تاه
هُ ضُؾِِ باه
زاّ كُ هُ زَوضوبُض و ودىوززا بىوُِ ُٓبًَت..
خؤؾٍ هُو قػاُُ ٓات ،كُ زَتلطزْ:
 بؤضِ ُٓوقػاُُت ُاُىوغًتُوَ ،خؤ تؤ بُٓطَيُكِ ؾاعرييت تًَسا ُٓيُ. ُآُ ،واُُ ُٓض تُُٔا تايبُت بُتؤْ!ََِ زَطُضِاًُوَ ،بُ قػُكاُت هًَىاْ هًَى زَبىوَ ،خًَطا واُُكامن زَوض
كُ بؤ ًاه
َىوَ ،تا زووباضَ و بُ ضاوّ ُىوقاوَوَ خُوُِ ثًَىَ
زَكطزُُوَ ،واًسَُىاُس كُ خُواه
ببًٌُِوَ.
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بُآلَ ُُٓسيَم داض ،ططياُُ بًَسَُطُكُّ زايلٍ ،يا ُاكؤكًًُكاُِ كطاُِ
خًَعاُُكًُاُْ ،آاضاًًاْ زَكطزَُٓ ،وَّ هُ ًُٓىوّ ظياتطّ زَٓطّ زَكطزَ و
ًًَؿلِ هُ كُهوُ ُُزًََٓؿتٍ ،كاتِ ُاخنىاضزُِ ًُىَضِؤّ ُٓيِِ بىو ًٌَُّٓ ،شُاْ
زَبىوايُ ضاوَضِيَِ طُضِاُُوَّ ثًاواْ هُ خىتبُ بلُيّ ،وَختًَم ُٓواْ هُ
خىاضزُُكُياْ زَبىوُُوَُٓ ،وداض ُؤضَّ ًٌَُٓ زَٓات! ًُٓىوًاْ هُالّ ثىوضَ تىُؼ
ططز زَبىويُِوَ ،بُضِاغتِ ضقٍ هُو ُُضيتُ بىو ،كُ ًٌَُّٓ بُ ثوُيُكِ ُعًرت زازَُا.
َتاُاُُ زاًُؿتىوَ و ًاًُكامن و
هُوَ ثُغت زَبىوَ ،غًسّ ًٓربآًٍ غىه
َُكاًُؿًاْ زَغت و ثًَىَُسّ طىَّ هُ ًػتِ ُٓوْ و هُغُض غفطَ طُوضَكُزا و
ًِساه
هُ شووضّ ًًىاُاْ زازًَُؿنت ،ضاوَضَِّ بىوْ ًٌَُٓ خعًُتًاْ بلُيّ .شُاْ هُ ُاُسيّ
زًَاُُوَو خىاضزًُاْ تًَسَكطز ًٌَُّٓ ،كطؤآلًُـ بؤًاُسَبطزْ ،بؤيُف ًُٓىو
ُٓيًُِن تىؾِ غُضًَٓؿُزَبىوَ و خؤَ ُُخؤف زَخػت ،هًَُُى باغُكُ ياْ هُغُض
ثوًلاُُكاُِ غُضباْ خؤَ زَزظيُوَُٓ ،وَف غُضَتاّ ياخِ بىوْ و بُضَُطاضّ كطزُِ
خًَعاُُكًُاْ بىو.

*

*
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مو و ثياوانى خيَزانةكةماى

طُهًَم داضٍ تطيـ ثًٍَ طىتىوّ ٓاضيؼ داضِظكُضَ ،ثًاواُِ داضِظْ ،شُاُِ ظؤض
َُكاًُؿِ تطغِاكّ! طُهًَم داضيـ ُٓوََ بؤ ضووُلطزؤتُوَ ،بُآلَ هًٍَ
ًََّ و ًِساه
بو
َِ ُُبىوّ...
ساه
ؾُوَكُّ ضؤي و ثُغت بىو ،باغُكُف هًَُُى بًَعاضّ زَخِلا،
َُكُت وضززَمبُوَ.
ًًُِٓـ بُضاًبُض ؾىوضَّ زواوَ وَغتاوَ و هُ ًاه
َؤثُكاُِ شووضَكُت ظووتط زايػاوَْ.
طو
زميُُِ ُاخؤؾِ بىون طىاغتُِوَكُّ زويََِِ ،كُ ٓاًازَّ ببىوَ ،تا ًَٓػتاكُ
بطيًَِلُ و يازَوَضّ دٌَ ًَُُٓؿتىوَ...
ظاوا هُ شووضَكُّ زَضضىو و ٓاضَقاويـ ببىو ،شُاْ ٓىضوشًًاْ كطزَ غُض بىون،
بىون زَططيا! طىيٍَ هًَبىو زَياُطىت :ظاوا ًٓطِ ثًَُِكطاوَ!
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زايلِ ظاوا ططيا ..ثؿتِ كاتصًًَطيَم ؾًَدًَم ثُيسا بىو ،بىون و كُؽ و
ًَاُسا ًايُوَ و ثاؾاْ ضؤيؿت.
كاضَكٍُ زا اليُن و كًًَُلًـ هُطُه
َطؤوَ ،زواّ كًًَُم ..ذلًُُز ٓاتُوَ زَضَّ .بُض هُوَّ
ظاوا ًُٓسيػاْ تًَُٔه
َا
َو
وَزَضكُوَّ ،شُاْ هُ زَضطُّ شووضَكُياُسا ،يُكًَلًاْ بُبَِ ؾُضًلطزْ طىتِ(( :ياه
زَّ.))..
ُٓضَّ ض واظوو و بُ ضُُس خىهُكًَم ُٓو كاضَّ كطز؟
تًَُِطُيؿتٍ ،بُآلَ كاتًَم كطاغِ بىوكٍ بُ خىيَِِ غىوضَوَبىو زيت ،قًَعَ
ٓاتُوَ.
شُاْ زَغتًاْ بُ ُٓهلُهُ هًَساْ كطز ،بىوكًـ ثاكًعَيٌ زَُىاُس...
ضُُسَ ُاؾرييُِ يُكًَم هُ ًٌَُٓ بىون بًَت!
غىٓاًِ كطُ ًاًٍ هًٍَ ُعيم كُوتُوَ و وضتُ وضتًَلِ بؤ كطزَ:
 بًًِت ،بىون ((ثاضيَعضاو))* بىو.وَآلًًٍ ُُزايُوَ ،ضقٍ هُ خؤَ ُٓغتا ،ضقٍ هُ زميُُِ شُُكاْ بؤوَ ،طُضِاًُوَ
ٍَ زا ُٓو ظًَاوَُسَ هُبري بلَُ.
ََِ و ُٓوه
ًاه
ُٓو دؤضَ غطووتُ هُُاو خًَعاُُكُّ ًٌَُٓزا ؾتًَلِ ُاًؤ بىو ًٌَُٓ ،هُ شُاُِ زيلُ
طُهًَم دًاواظ بىويّ.
* ثاضيَعضاو -كىتاًَُلِ غُض ضاُِ كطاْ ،ويَطزّ هُغُض زَخىيَِسضيَتًُ ،بُغت هًَِ ثاضيَعطاضّ
كطزُُ تاوَكى كض بُ ظؤض القُ ُُكطيَت (اغتصاب) ُٓوَف هُالّ ظؤضيَم طىُسًُؿِِ دُظآريّ باوَ،
ضَُطُ كاضيطُضّ غايلؤهؤشّ ُٓبَِ.
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ياْ ًُّٓ وَٓاّ بؤزَضىوَ.
َِ كطز،
ؾُِيُكِ فًَِم ُٓه
َؤثُكاُِ شووضَكُت كىشاُسَوَ،
طو
ٍَ كىشايُوًَ ،اؾًًََِم تًص تًَجُضِّٓ ،اواظيَلِ بُ ُٓضاو ٓؤضياّ ىلَ بُضظ بؤوَ،
زه
ضاوَكامن هًَم ُاْ ،هُثطِ تاغُّ تؤَ كطز ،بُآلَ زَُطًَم ؾرياظَّ بريكطزُُوَكامنِ
ثػاُس:
 بؤضِ ُٓو ؾىيَُِت خىف زَويَت؟ٓاوضَِ زايُوَ ،ياغًِِ كىضَِ ًاًٍ بىو.
 ضًًُ ،غًدىضِيٍ بُغُض زَكُّ؟ضاوَكاُِ ططِ ططِ زَغىوتاْ ،وَآلًِ زاًُوَ:
ََِ!
 بُهََِ:
تًٌَ طُيؿتٍ زَيُوَّ ؾتًَلٍ ثٌَ بو
 ضًت زَوَّ؟تىوؾِ ؾؤكِ كطزَ:
 ُٓتؤَ زَوَّ!هًَِ زووضكُومتُوَ.
بُ زواًلُوت...
هُ زواوَ ضا ططمتِ ،خؤَ هٌَ ضاثػلاُس و بُغُضميسا قًصاُس:
 هُو خىايَُ زَوَّ داضيَلِ زيلُ زَغتٍ هٌَ بسَّ...هُو زَوضوبُضاُُ غُطًَم سُثاُسّ.
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ياغني بُ بِِ ظاضّ ثًَدُُِ:
 ُّٓ بَِ ُاًىوؽُُ ،غطَززيِت ثٌَ هًُّ ضاكرتَ؟ظهوُيُكٍ تٌَ غطَواُس و ضاَ كطز.
ضؤشّ ثاؾرت هُغُض ثوًلاُُكاْ بًًٍِ ،بًٌَُِِٓ ضايططمت و طىتِ:
 بُ طىيٍَ بلُ ،زَُا ضغىات زَكَُ.َُطا))*ياُُ و بُ ثًَلًُُُِوَ غُيطيٍ كطز و طىمت:
((كُه
 ُٓضضِ هُزَغتت زَّ زضيَػِ هًٌَُكُ.ًًُٓػاْ بُخىوَ كَُ و كىضتًُكُيُوَ وَآلًِ زايُوَ:
 كُغت زَغت ُُكُوت ُُغطَززيِِ كىضِّ ًُغعىز ُُبَِ؟وَآلًًٍ زايُوَ:
 ُٓض ًٓض ُُبَِ هُ تؤ ثان و خاويَِرتَ.بُضِاغتًـ ثان و خاويَّ بىو ،هُ ًُٓىو ؾتًَلًؿِ ظياتط بُ ثان و خاويًَُِكُّ
غُضغاَ بىوَ ،دىزا هُوَفُُٓ ،اوّ ضَف و ثًػِ ثًاواْ** ،ياُِ ثًػِ بُُِ
ًُقطاُِ يُكاْ ُُبىو ،ثًػِ بُُِ ًُقطاْ ؾتًَلِ زيلُ بىو ،وَكى ُٓوَّ ؾُويَم
َِ
ًاًٍ بىبُكط بُ تىوضَِيًُوَ ٓاتُ الّ باوكٍ ،بُ تُُٔا و هُ شووضّ ًًىاُاْ هُطُه
زاًُؿت ،ثًٌَ طىت:
* زَضبطِيًَِلِ دُظآريياُُيُ ،واتُ بًٌَُِمتُٓ ،ضضِ ُُتلطزووَ ..بًلُ (و).
** ًُبُغت زَضووُِ ثًؼ و خطاثُ (و).
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َُ باواًُاْ ،ضاوَضَِّ
 ُٓضضِ كطاُِ ظاُلؤ ُْٓ بُ غلجطِّ زَطُضِيَُِوَ ًاهزَكُّ تا ُٓو ؾُضَ و ؾىوضَيًُت بُغُضبًََِِ؟
باوكًؿٍ بُ تىوضَِيًُوَ وَآلًِ زايُوَ:
 بطايُتًٌاْ تا ًَٓطَيُ و ًٓسّ تُواو زَبًَت. كىضَِ ثًاو بُ ،ضُُسيّ داض هُطُيَ ُُغطَززيِِ كىضِّ ًُغعىزَياْ زيىَ.ًََِ باوكٍ بًُوَّ بُضططيٍ هٌَ بلات:
وَكى بو
 بُآلَ كىضَِكاُِ ًُغعىزَ ٓا وا هُ ثايتُخت زاْ...ًاًُ ظؤضظاُُكُؾٍ قػُكُّ ثٌَ زَبطَِّ:
 بُتايبُتِ هُ ثايتُختُوَ بؤ بًًِِِ ُٓو زيَت.هُ باًَُصَكُ وَالكُومت و ضىوًُ شووضّ زاًُؿنت ،زايلٍ غُيطّ تُهُفعيؤُِ زَكطز،
هُ تُكِ زاًُؿتٍ و بُ تُوغُوَ ثًَلًٍُُ:
َلِ بًَعاض
َُ زاُاُُوَ بؤ خُه
 ُٓو طُوازَُُ ،خؤّ و ُُ ثىوضَ كُهػىوَ هُ تُهُابّ؟
 ُٓضوَكى داضاْ خؤت هٌَ ططتىوْ؟َُزا ًٓض ؾتًَلٍ ىلَ ُاؾاضزضيَتُوَ.
 هُو ًاهتطؽ هُ ضوخػاضّ زايلٍ ًُؿت ،ضاوَكاُِ هُ قًصَ خِلًَِطاوَكُّ غِطِ
َِ طُضِاْ تا ًَٓىضّ
ظياتطياْ طىت ،قػُكطزُِ ىلَ تؤضا ،ثُزلُكاُِ بُ زواّ ؾىيَّ زه
بلُُُوَ.
 كطٍ ،ثًاواُِ خًَعاْ تًَم و ثًَلت زَؾلًَِّ!31

 باؾُ ..زَيبًِّ كامماْ تًَم زَؾلًَني ًّ ،ياْ ُٓواْ؟ًََت(( :هُبُضاًبُض
ُٓوََ ثًَطىت و وتُكُّ ((طِ زّ كاض))يؿٍ هُبُضضاوَ كُ زَه
ثًاويَلسا بُضَو ضووّ ُٓضضِ خطاثُكاضّ ُٓيُ زَبًُِوَ)) ض داّ ُٓوَّ بُضَو ضووّ
بامبً ،اًُكامن و طُزلُكاُِ خًَعاُُكَُ ببٌُوَ؟
تاكُ ؾتًَم ثؿتِ ثَِ ببُغتٍ و تًَم ُُؾلًَِسضيَت(( :خؤؾُويػتِ باوكٍ بؤ
ظاُػت بىو)).
َُكًُاْ كؤتايٌ ثٌَ زيَتُٓ ،ض
ًَِا بىوَ ُٓض ظوو ؾُضِ و طًَطُه
هُبُض ُٓو ٓؤيُ زه
ٓاوَٓاف زَضضىو .وَىلَ غًسّ ًٓربآًٍ كُ بُو بُظًُّ ظاًُبىو ،ثًَؿًِاظيَلِ
زيلُّ كطزبىو ،ثًٌَ باف بىو يا هُ ًُمحىوز ياًُـ هُ ُٓمحُز ًاضَ بلطيٍَ،
َُكاُِ بُُِ ًُقطاْ زَوضووشيًََِت و زَمبُ
ُُمشسَظاُِ ُٓو ثًَؿًِاظَ كطؤه
بًَِؿتُخؤؾُّ قػُ و باغًاْ ،بُآلَ ًُّٓ طىيٍَ ُُزايٌَ ،شاُتاكَُ هُ كؤيَ ُاو بؤ
َِ طرياُِ ًُمحىوزَ بؤ ُُٓات ًُّٓ ُٓض هُوَّ
قػُُتًُِ طُضِاًُوَ ،تا ُٓواه
ًاًُوَ ،غُضَضِاّ ُٓوَّ ضيؿِ زَتاؾِ و كطاغًؿِ هُبُض ُُزَكطز ،كُضِ هًَُُى
ضيَلدطاويَلِ تىُسضَِوّ ًٓػالًِ ضاالكِ زَُىاُسُٓ ،ضضِ ُٓمحُزيـ بىو ،هُثطِ ٓاتُ
َُوَ زًَِاغِ ،بىيَطيًَلِ واّ هًَُُى
ظاُلؤ ،ظؤض دًاواظ بىو هُو ُٓمحُزَّ هُ ًاه
ضاوَكاُِ زابىو ،ثًَؿرت وَٓاَ ُُزيتبىو ،ثًٌَ طىمت:
 زَبَِ ُٓوَ ضَت بلُيُِوَُٓ ،واْ بطِياض هُ غُض ضاضَُىومساْ بسَْ.تًَطُيؿتٍ ًُبُغتِ هُ باغِ ظَوادلطزُُكُ بىو ،تًٍَ طُياُس:
 ًُّٓ ضَمت كطزؤتُوَ.َُوًَاُسا بطِياضَكُياْ زاوَ ،بًَطىًاْ ُاظاُِ
 ُٓتؤ ضات كطزووَ ،هُوَّ ..هُ ًاههُ زواّ طرياُِ ًُمحىوز ضِ ضووٍ زآُ ،ض ًُٓىوًاْ ًٓفازًَاْ هٌَ وَضطريا ،ضَُطُ
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َبُغنت ،بُتايبُتًـ
ًََّ هُواُُيُ تؤًُمتاْ بؤ ُٓه
هُشيَط ضاوزيَطيلطزُسا بنيُُٓ ،سيَم زَه
ًَتِ ًطيؿلاْ ضُكِ سُؾاضزضاوياْ زؤظيًُوَ ،غُباضَت بُ
هُ زواّ ُٓوَّ هُ كؤه
خؤؾٍ ،بطازَضيَم هُ ظاُلؤّ ((ططؤُؤبى)) ُاوّ تؤًاضكطزووَ و هُ زواّ ًاُطًَم ياْ
َسَزََ بُض هُوَّ وَضظّ خىيَِسْ زَغت ثٌَ بلات
زوو ًاُطٌ تط غُفُض زَكَُُٓ ،وه
كاضيَم بسؤظًُوَ...
قػَُ ثٌَ بطِّ:
 ؾتًَلِ طُهًَم دىاُُ ،زَّ ططفتُكُّ هُ كىٍَ زايُ؟بُثًَلًُُُِوَ وَآلًِ زايُوَ:
 ططفتُكُ هُوَزايًُُٓ ،ىوياْ بطِياضياْ زاوَ ،بُض هُوَّ غُفُض بلَُ ظَوادُكُبلُيّ.
تىوؾِ ؾؤن بىوَ ،بُآلَ بُ خًَطايٌ بريَ كطزَوَ:
ًََت؟
 ُٓزّ ((هُهوُعًؿُ)) ض زَه ُٓو زَيُويَت غىعسا ياْ ضَحياَُُ بسََُِ و بؤًًِـ ًٓض دًاواظيُكًاْ ًُُ.ثًَلًٍُُ...
ًٍََ قػُّ ثٌَ بطِيٍ:
بُض هُوَّ ًٓض بو
 ثًَتىايُ كُغايُتًٍ ًًُُ بؤيُ ثًٍَ ثًَسَكُُِ ،بُآلَ بطِوات ُٓبَِ ُٓض كطًَلَِِ ذلًُُز ُٓهؿُضيفت
َلِ باؾرتَ ،كُضُُظاه
بُُِ ًُقطاْ ًوًؤْ داض هُ كطِ خُه
هُبريضىو؟
ًُبُغتٍ شًَُِٔاُِ كىضَِكُّ زضاوغًٌَاْ بىو ،كُ ضىو بىوَ ،وَكى ُٓض
ًًًَُِيُكِ ٓاغايٌ بُبَِ تًَفلطيّ هًٍَ ثطغِ:
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 كُواتُ بؤضِ ًُّٓ ضَتسَكُيتُوَ؟تاويَم غُضزلِ زاَ ثاؾاْ طىوتِ:
 ضىُلُ ُُغطَززيّ ٓاوضِيٌَُ!ُٓض ُٓو زََ قػُُتًُِ ططيا ،بًَسَُطِ هُ خؤّ هىوي زاَ ،ضابطزووف وَن
فطًًَػلًَلِ غىيَط زاباضّ ،ضاوَكاُِ تؤف هُ ًَُى ٓامساُسا ًُهُياْ زَكطزًًِ ،ـ
كؤالضَيُكِ كاغُظيّ بىوَ و تُضِ بىوْ كُ ؾُُطِ كطزبىوَ.
 زَبا هُبُض باضاْ خؤًاْ بسظيُِوَ.ُٓمحُز وَٓاّ طىوت ،بُآلَ وَآلًًٍ ُُزايُوَ.
باضاُُكُ ظؤض هُوَ دىاُرت بىو ًٌَُٓ ،هُبُضّ ضاكُيّ ،ظؤض هُوَ زضَوؾاوَتط بىو
َني ،باضاُُكُ ثًاويَلِ وضوشيَُِض بىو ،زَيعاُِ ثُزلُكاُِ ضؤْ زازََُِ،
بُدًٌَ بًَٔو
هًَىَكاُِ بؤ كىَّ زيََِِ ،ضؤْ ًًًَِايُتِ زَططيَتُ خؤّ ،ضؤُِ هُباوَف زَططيَت،
ضؤْ ضؤُِ زَيالويًََِتُوَ ،بُ ض دؤضيَم زَطاتُ ُٓوثُضِّ ُُؾُٔوَضططتّ .بُضِاغتِ ُٓو
ضؤشَ ضؤشيَلِ خؤف بىو ،بُبَِ َُٓ الو ُٓوال خؤؾرتيّ ضؤش بىو ،كاتًَم ُٓمحُز
َت بسويَت ،زووباضَ ثُيىَُسيُ زضظ
ًََِِ ُٓوَّ ثًَساَ هُطُه
َٔاوايٌ كطز و بُه
ًاه
تًَلُوتىوَكًُاْ بصيًََِتُوَ...
تطغاَ:
ًًُٓؿُ سُظَ زَكطز ُٓو بؤؾايًُ هُ ًَُىامناُسا ُٓبَِ ،بؤؾايٌ بؤ يُكرت غىوتاْ و
ثُزلُ هُ يُكرتّ ُُزاْ ،بؤؾايٌ ثاكًعَ يِ.
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َُشاْ بلَُ ،تا
بُآلَ زَمشىيػت ٓاظاضت بسََ َُٓ ،تؤ و َُٓ خؤيؿٍ تىوؾِ ؾو
ُٓوثُضِّ غازيػت بىوَ.
زًَُويػت ُٓمحُز ضابططَ ،زاواّ ىلَ بلَُ ُٓو باغُت هُطُيَ ُُكاتُوَ،
بُآلَ ُٓوَباضاْ باضيُِكُبىو...
بُآلَ ُٓوَ قػُُتًُِبىو.
باضاْ فؿا ضّ بؤ ًَِٓاَ ،ثطزَكاْ ((ٓاه)) ياْ ىلَ بُضظ بؤوَ ،كؤتطَكاْ بُضَو
ًَاْ زا ...ططزَكُّ ظاُلؤف ًىضطِكُّ ثًَسآات.
تًُتىوًاْ هُ ؾُقكُّ باه
َلطز ،وا هُبُضزًٍَ زاّ و
ثُزلُكاُِ باضاْ بُض كوًَِذَُ كُوت ،وَٓاَ خُياه
ًَلطز ،قػُُتًُِ طىيَِ بُوَ
ٓؤُطاوَّ ضاوَكاُتٍ بؤ زَخىيًَِتُوَ ؾُِيُكِ غاضز ُٓه
ُُزا ،ضِ ثؤؾاكِ زيلُّ هُبُض بىو زايلُُس ،زَغتِ بُ خؤؾىؾنت و خؤ تاًُظضوَ
كطزْ كطز.
واَ ُٓغت كطز ثُزلُكاُت هُغُض هًَىَكامن زازًًََُت ،زاواّ ًاضًَلٍ ىلَ زَكُّ،
َُخاُُّ ٓازاب و زووضكُوتُِوََ هُ باضاْ ُُبا ،خُضيم بىو
هُبُض ُٓضاو ظَُاّ باه
ًاضت بلَُ.
*

*
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جطة لة ((ثيت))* يَكى ثةيوةست ،ضي ديكة نيية

َسا ُكىوَ ببىو،
ؾُوهُ غُضَتايسا بىو ،كُضِ زَضَوَ هُ ثطخُّ خُويَلِ قىوه
َلِ هُغُض دؤضيَلِ ُىيَِ شياْ ..ضآًَِابىو.
تطغًـ خُه
ظوو ثُضزَكاْ زازَزًَُوَ ،تاخؤَ هُ غُيطكطزُِ ُٓو ًُٓىو ظاضَتطَن ضىوُُ
ببىيَطَ كُ ؾُواُُ ؾُقاًُكاْ ثطِزَكات.
وَٓاَ بُ خُيايَ زازَّ ،ضووُاكًُكاْ هُبُض ُٓوَّ تُُٔا ًاوُُتُوَ ،هُبُض تطؽ و
تؤقًًِاْ ..زَهُضظْ!! ٓامساًُـ (ٓايُت) اْ زَخىيًََِت.
خؤَ زَزًَُ زَغت كاغُظَكامن تا بُ دؤضيَلِ زيلُّ دًاواظ بصيٍ ،زَُىوغٍ ..بؤ
ُٓوَّ ضؤبطٌُ ًَُى كىوضُ و كؤآلُُ تاضيلُكاُِ يازَوَضّ ،هُٓاغتِ تؤزا زَوَغتٍ،
زَظامن باظَ بُغُض تًُُُِ هُبريضىوُِ تؤ زاوَ ،وَفا ُىاُسْ هُ بُضاًبُضّ تؤزا بؤتُ
* ًُبُغتِ ((تا اهتأًُت)) تآِ ًًًَُِيُ كُ هُ ظًاُِ عُضَبًسا ًَُط و ًًَِ ثٌَ دًازَكطيَتُوَ.
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َُزايت ،هُ
َِ بطِيىَ .كُ زَظامن تؤ هُ ؾىيًََِلِ ُٓه
كاضيَلِ ُٓخآلقِ و غِىوضّ زه
ضَوتِ ثًَطُواُُّ ٓاضَظوو و خُوُُكامن زايتُٓ ...وَياْ ثُغتٍ زَكات.
ُٓوَف ثُغتٍ زَكات ،كُ ًٌَُٓ ُٓضزووكٌاْ غُض بُ ًُٓاْ زَوضوبُضَ ضًايُ
غُختُكُ بىويّ ،كُ بُ ضاويَلِ طىًاُاويُوَ غُيطّ خؤؾُويػتِ زَكُْ ،تُُاُُت
ٓاوضِيًَُكاًُؿٌاْ ُٓو ثُيىَُسيًُّ ًٌَُٓياْ ضَت زَكطزَوَ.
ُٓوضِؤ زاُِ ثًَسازًٍََُ ،تا غُض ًَٓػكاْ الواظ بىوَ ،هُبُض ُٓوَّ ؾُضَ ًاُسووّ
كطزَ و ُُمشتىاُِ بُخؤؾُويػتُكُت بُضَُطاضّ ًُٓىاْ ببٌُوَ ،بؤيُ هُبُضت
ُٓآلمت!..؟
َدػنت و
ُُتسَظاُِ ضؤْ هُطُيَ ُٓو ٓاوزشياَُُ زَشياًًََِ ،لِ ظيطَن هُطىَّ ُٓه
بُ بايُخِ بىومن ضووبُضِووّ بُُِ ًُقطاْ زَبىوًُوَ ،بًًِت ضؤْ زَغتُوَغتاْ ًاَ
َُكُبىو ُٓيُ،
هُ كطزُُوَّ ُٓو ططَّ كىيَطَيُّ كُ ثُيىَُسّ بُ ضَفتاضّ كؤْ و كُه
ُٓويـ خؤؾُويػتِ و غًَلؼ تًَلُيَ بُ يُكرتّ زَكات.
كاتًَم زَضباضَّ ٓاوغُضطرييلطزْ قػُت زَكطز ،بَِ زَُط زَبىوَ!؟
ُٓتؤف بَِ زَُط زَبىوّ ،ضىُلُ بُؾساضّ طفتىطؤكَُ ُُزَكطز .سُظَ هُ بَِ
زَُطًُكُت زَكطز و ُٓو قػاُُّ زَتلطزْ ..هُ بريَ زَضؤوَ! بُٓؤّ غؤظَّ هُ
ُامخسا ُٓبىو ،ظيَسَضَِويٍ هُ خىيَِسُُوَّ بٌَ زَُطًُكُت زَكطزُٓ .وا ًَٓػتاف
زَيبًِِ ُٓض تُُٔا ُٓو بًَسَُطًًُّ خؤمشسَويػت ..كؤًاْ زَكاتُوَ.
ًوٍ هُكاضّ ضؤشُاًُطُضّ ُا ،ضىوًُ ضيعّ ضؤشُاًُّ ((اهطأٍ االخط))**ّ
َُيُن هُ ًٓػالًِ و زميىكطاتِ و عُملاًُُكاْ بىوْ.
ٓؤثؤظغًؤُُوَ ،كُ تًَلُه
** واتُ بؤضىوًَُلِ زيلُ.
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ُٓضضُُسَ بُؾًَلًاْ هُطُيَ شُاْ تُوقُياْ زَكطز ،بُآلَ ُُٓسيَلًسيلُف ُٓبىوْ
تُوقُياْ ُُزَكطز ،غُضباضّ ُٓوَف هُطُيَ يُكسّ تُبابىويًُُّٓ ،ياْ ُٓو كاتُ بىو
َبىوُُوَّ دًاواظيُكاُِ ًَُىاْ ثاضتُكاْ زَغت ثٌَ بلات ،ثُتاكُّ
بُض هُوَّ قىوه
طُيؿتُ ًٌَُٓف ،بىويُِ زاًُظضاوَيُكِ زوشًِلاضاُُ و ٓؤفًػُكاًُؿٌاْ طؤضَِثاُِ
دُُط بىوْ!؟
َُثؤثًُُّٓ ،ىوًاْ هُوَ
وَختًَم ؾُثؤىل تريؤضكطزُِ ضؤشُاًُُىوغاْ طُيؿتُ ضو
َِ بىويًّ ،ازاَ ثُضتُواظَيُّٓ ،و زَضطُ ٓاغًُِِّ باضَطاّ ضؤشُاًُكُّ ثٌَ
ساه
زازَخُيُّ ..اًاُجاضيَعيَت.
َجؿتِ يُكرتمياْ كطز ،كاتًَم زووكُمساْ ىلَ كىشضاْ ،ضُُس
وابعامن وضزَ وضزَ ثاه
كُغاًَُلًؿٌاْ بُضَو فُضَُِػا و هُُسَْ و ُُٓسيَم وآلتاُِ عُضَبِ ضاياْ كطز،
َططتبىو.
يُكًَلًـ بُضَو ضًا ضاٍ كطز و ثُيىَُسّ بُو تاقٌُوَ كطز كُ ضُكِ ُٓه
*

*

*

ًًََلُ!؟
ُٓو غاآلُُّ ًُضط فًَطّ ُٓوَياْ كطزَ شياْ ض بَِ عُقو
َطُضِابىو بؤ الّ تؤ ٓاُاَ بًَِٔايُ.
طُضَكٍ بىو هُو ًاوَيُّ غىوض* ُٓه
ظؤضَ بري هُ تؤ زَكطزَوَ ،بُخؤؾٍ زَطىوت ُٓطُض بريت هًُّ بلطزبايُوَُٓ ،وا
هًَت زَثطغًٍ ،خؤت زَتعاُِ تُواوّ ضؤشُاًُُىوغاْ هُُاو ٓاطط زَشياْ.
طوُيًُكِ ظؤضَ هًَلطزّ ،ضُُسيّ داض هُ زَقُ بآلوكطاوَكاُِ خؤًسا زًَسواُسّ،
َتسا بىو،
بُآلَ ضَُطُ ُُختىيَِسبُِوَُٓ .ضَّ ضيٌَ تًَسَضَِ ُٓو ًُٓىو ططِكاُُّ هُزه
ًَوىوؾًَت؟
خاًؤف بَِ و ضؤشطاضيـ ُٓه
َطُضِاوَ ،واتُ كىؾت و كىؾتاضّ ظؤض بىو (و).
* ًُبُغتِ بُخىيَّ غىوض ُٓه
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ضَُطُ ثًاواْ بَُ دؤضَ بّ!
ضيَطُيُكِ غُيطياْ بؤ خؤؾُويػتلطزْ ُٓيُ.
زازطايًت ُاكَُُٓ ،ض تُُٔا زضيَصَ بُ طًَطِاُُوَكَُ زَزََ.
َِ يُكرتّ بىوْ و كُّ ططِكاُِ
ًٍََ كُ ُُٓساًُكاُِ دُغتَُ تًَلُه
بُضِاغتِ ثًَتسَه
َجُّ غُُس و ُُخؿُّ ُٓغتُكامنًاْ طؤضِّ.
ُاخٍ بُ تني و تاو كو

َى شوورةيي...
سال
َِ ( )1994بىو كُ كىشضاُِ ( )151شْ و ضفاُسُِ ( )12شُِ ُاوضُّ الزيًٌَ
غاه
كَُ زَضاًُتِ تًَسا ضوويسا.
َِ ()1995يؿُوَ ضفاُسْ و بُظؤض القُكطزْ بىوَ غرتاتًصيُتًَلِ
هُ غاه
َُّ ًٓػالًِ ضُكساض ( )GIAهُ بُياُِ شًاضَ (ّ)31( ّ)28
ؾُضِكطزْ ،كؤًُه
ًُػاْ ضايطُياُس باظُُّ ؾُضِكطزُِ فطاواْ كطزووَ(( .هُ ثًَِاوّ غُضكُوتّ ..هُ
ثًَِاوّ ؾُضَِف ،شُُكاًُاْ بلىشْ ،هُ ُٓض دًَطُيُن بًَت شُِ ُٓواُُ بلىشْ كُ
َلُكُّ
َسا زَكُْ ،هُ ًُٓىو ُٓو دًَطُياُُّ زَغتٌاْ بؤ ؾُضَِفِ خُه
ؾُضًِاْ هُطُه
ُُبطزووَ و شُاُِ ()...يؿٌاْ زازطايٌ ُُكطزووَ ،بُ كىؾتِِ زايم و خىؾم و
كطاُِ ُٓو ظَُسيكاُُف باظُُّ غُضكُوتُِكامناْ فطاواُرت زَكُيّ ،كُ هُشيَط يُن
ًَاْ زَشيّ و ثُُاطُياْ بؤ زابني زَكُْ.1))...
بًٌِض هُطُه
َتِ بُ ظوَض القُكطزُِ(كض وشُاْ)كُتًًُُُاْ
َُزا()551ساهُ
ُٓض هُ و غاه
َِ زا بىو تىًَاضكطاوَ.
هًُُىاْ()13تا()41غاه
َِ (.)2111
َِاًُّ ُٓفتاُُ (اخلرب االغبىعِ) شًاضَ ( )75هُ  9تا ٓ 15ابٌ غاه
ُٓ -1واه
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هُغايُّ ياغاّ بًَسَُطِ زا ،بُؾًَىَيُن كُ دًَطُّ غُضزلساُُ شًاضَكاْ
طؤضِاُلاضياْ بُغُضزآات .هُ ًَُىاْ ( )1113( )1997-1994شْ بىوُُ قىضباُِ
َِ (ُُٓ .)1997سيَم
بُظؤض القُكطزْ ،غُضباضّ زوو ُٓظاض شُِ زيلُف هُوَتُّ غاه
َُتًـ ظياتطَ ،كُغًَلًـ ًًُُ
باؽ هُوَ زَكُْ ،كُ شًاضَكُ هُ ثًَِر ُٓظاض ساه
شًاضَّ زضوغتِ هُال بًَت ،زَغتُآلتًـ وَكى قىضباًًُُكاْ زَضًَتُ شيَط غايُّ
ًُٓاْ ياغاّ بًَسَُطِ.
ُٓو غاآلُُ بُ زواّ يُكسّ زآاتّ و ظيِساُُكُّ ًِِ زضوغت كطز ،كُ خؤَ
ضاوَضِيٍَ ُُزَكطز ،ظيِساًَُلِ تاكُ كُغِ هًَُُى وآلتًَلِ ثطِ هُ تُهبُُس.
َِسَّ غُضبُغتِ هُ ُامخسا تًذ تًدُ ُُزَزا،
ضًرت ؾىوضَكاُِ خًَعاُُكًُاْ باه
تاوَكى ضابلَُ ،تُواوّ وآلت ُٓو ٓاضَظووَّ تًَسا وضووشاُسًًَِ ،ـ وَكى ًوًؤُاْ الو
ٓاواتُخىاظّ غُفُضيَم بىويًّ ،ؤتُكُ خُوّ ىلَ ُُظضِاُسبايّ ،ثالُِ ضاكطزمن زَزاُا.
ٌَصَ بؤُِ بُظؤض القُكطزُِ تًَسا ُُبًَت.
زًَُويَت ؾُِيُن ُٓه
*

*

*

هُطُيَ تًَجُضِيِِ ُٓض زاضَ باظَيُن قػُُتًُِ ُاضاضت زَكات وَكى ضيَعططتًَِم بُ
ثًَىَ ضابىَغتِ ،بؤيُ هُطُيَ تًَجُضِيِِ يُكَُ دُُاظَ بُ ثًَىَ ضازَوَغتِ ثاؾاْ
دُُاظَّ زووًًَـ...
ثاؾاْ دُُاظَّ غًًًَُني ..ضيَطاكُ زَبطَِ،
طىتُيُكِ ((هُهوُ عًؿُ)َ زيَتُوَ ياز:
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َِ ُىَّ بُضِؤشّ زووؾُممُ زَغت ثٌَ بلاتًُ ،ضطِ الواْ ظؤض زَبًَت،
((كاتَِ غاه
كاتًَلًـ بُ ضؤشّ غَِ ؾُممُ زَغت ثٌَ بلاتًُ ،ضطِ ثري و ثُكلُوتُكاْ ظؤض
زَبَُِٓ ،و زًَُّ بُ ضؤشّ ضىاضؾُممُ زَغت ثٌَ بلات (ثاضَ) زًَطيَت).
ًُبُغتًؿِ هُوَيُ كُ ًطؤظ ُٓضضًُكِ هُ ًُضِ و بعْ و ضًَىَ ُٓبًَتُ ،ايُتُوَ
ََِ بُ ضؤشّ زووؾُممُ زَغتِ ثًَلطزبَِ ،بُآلَ هُ يازًُ خَُ و خُفُت
يازَ ُٓوَّ غاه
خؤّ خعاُسبىوَ ًَُى هؤضُكاُِ غُض تُويَىَ و تطغًـ هُُاو ضاوَكاْ ،زَضيايُن بىو
هُُاو بًَسَُطِ زا.
َلًـ بُ ثاوَ وَغتاوْ ،دُُاظَ بُ غُوظ
بًَسَُطِ ؾُقاًُكاْ تطغِاكُ و خُه
َطُ زَبطزضيَّ.
زاثؤؾطاوَكاًُـ بُضَو زوا ًُُعه
ًُٓسيػاْ ضؤشاُِ ؾؤضِف طُضِاوَتُوًَ ،طزووَكاْ هُ ًُٓىو ؾىيًََِلساْ،
َلِ هُ داضيَم ظياتط
طؤضَِكاًُـ بُ ضُؾِِ ضايُخاُُياْ هًَٔاتىوَ ،ضؤشاُُ خُه
غُضزاًُاْ زَكُْ.
هُغُعات غَِ و ًُى زَطًُُ ؾاُؤ(( ،كُُعَ)) بُ ظوو زَضكُوتُِكُّ ضوو بُ
ََِ:
ضووَ زيَتُوَ و ثًٌَسَه
 الَ وابىو ُايُّ؟ ُٓوا ٓامت.كُ بُ هًَصايًُكُزا ؾؤضِ زَبًُِوَ ،كًًَُم بَِ زَُطِ هُ خؤّ هىوي زايّ،
ًاضلطزًَُلِ ُاو ثؤغتُضّ فًوًٌَلِ غًًُِايٌ غُضزلِ ضاكًَؿاَ ،هًَُُى زميُُِ بَِ
كاضَكاُِ (طُضَِكِ غىيكُ) ،كُ تؤظ و طُضز ًُؿتؤتُ غُض ضوخػاضياْ ،ظؤض ُاضِيَم
زَٓاتُ بُضضاو و هُ قًَعهًَبىوُُوَف ظياتط ؾاياْ بىو.
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بُُاو ُٓو ًُٓىو بؤْ و بُضاًُ و زَُطُ زَُطاُُزا ضَتبىويّ ،بُغُض ثطزّ غًسّ
ضاؾس ثًاغًُاْ كطز.شًَُم بُ عُبايُكِ ضَؾُوَ غُضزلِ ضاكًَؿايّ و وَغتايّ،
ؾىوؾُ بؤًَُلِ زَضًَِٓا و ًُظاضّ ((غًسّ ضاؾس))ّ ثًاو ضاكِ شيَط ثطزَكُّ طىآلو
ثصيَّ كطز ،بُ وضتُ وضتًَلُوَ ويطزيَلِ خىيَِسٓ ،اضَظووّ قػُكطزُِ تًَسا بعواُسيّ..
 كُُعَ طىتِ :بُغتُظًاُُ.َِ باؾرتَُٓ ،ض ُٓوَُسَّ بُغُ طىآلو ثطشيَِِ ًُظاضَكُ بلا،
 ُٓو هُ ًٌَُٓ ساهتا ُٓغت بُ ٓاضاًِ بلات ..بُآلَ ض كُغًَم زَتىاَُِ زَضووُِ ًٌَُٓ ٓاضاَ بلاتُوَ؟
ٍَ ،ؾىو زَكَُ و ثاؾاْ
 بؤ بُخؤَ ضاضَغُضيَلٍ زؤظيىَتُوَ ،ؾاُؤ بُدٌَ زًََٓوزَضٌُوَ ((غُكًلسَ)) ،2كُ ُاوضُّ خؤًاُُ.
 ضاوَضِيَِ ًُٓىو ؾتًَلِ كت و ثطِ بىوَ ،تُُٔا ُٓوَ ُُبَِ!ٍَ ،ثًٌَ ثُغت زَبِ؟
 خاهًسَ طُض ؾاُؤ بُدٌَ بًَو كُُعَ ُٓتؤ كُغًَلِ خاوَْ بُٓطَّ. هُواُُيُ وابَِ ،بُآلَ هَُ وآلتُ ُا! ُٓض تُُٔا هُالّ ًٌَُٓ ،بُض هُوَّ بُٓطَ ٓىُُضيُكاْ بجؿلىيَّ ،واظزًََِّٓ!؟َُ تُواوّ كات و تىاُا و ٓعض و ٓؤؾٍ بُ ؾاُؤ بُخؿًىَُٓ ،ضَّ ًٓطِ
 ثًَِر غاهَُ وضتلُوَ بُضز باضاْ زَكطيًٍَُٓ ،اْ ُٓو
ثًَؿلُف كطزووَ ،هُاليُْ ًِساه
ََُ بؤ هًَسَزَْ ،بُ ضؤش بُ قُسجَُ
دًُاوَضَّ ؾُواُُ و هُ زواّ منايؿلطزْ ضُثو
زازًََُّ ،زَّ ُٓتؤ ثًَتىايُ هُغُض ُٓو ؾًَىاظَّ شيامن بُضزَواَ زَمب؟
هُ زواّ زوو ضؤش و هُ ؾاُؤزا ضاوَ بُ كُُعَكُوت ،ضووُاكًًُكاْ ضووّ هُغُض تُختُكُ
بىو ،هُ طؤؾُيُكًـ كُ ضووُاكِ ُُيسَططتُوَ ،ظؤض بُ غىَّ زَططيا و ثاؾاْ ضؤيؿت ،هُو
 -2ؾاضيَلِ دُظآرييُ و هُغُض كُُاضّ ضؤشُٓآلتُ.
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َلِ هُ ؾاضَ طُوضَكاْ ضاياْ زَكطز ،ضىُلُ ُٓو
كاتًُوَ ًُُبًًُِوَُٓ .ضوَن ظؤضبُّ خُه
ؾاضاُُ بطيِساضيلُض و تطغِان ببىوْ و زَطُضِاُُوَ ُاوضُكاُِ خؤيآُْ ،ويـ طُضِايُوَ
غُكًلسَُٓ ،ضوَكى بريوبؤضىوُِ ًِٓسّ و بُضبُضيُكاْ طُضِايُوَ ((يُكَُ ُٓواض و
ُؿًِطُّ 3خؤّ)) ،ثًٌَىابىو هُ ؾىوكطزُُكُّ بُختُوَض بىوَ ،هُ زواّ ضُُس ًاُطًَم
َِ بصاضزبىو ،خُضيم بىو
ُاًُيُكِ بؤ ُاضزَ ،باغِ ُٓو ظيِساُُّ بؤ زَكطزَ ،كُ خؤّ ُٓه
باغِ تؤ و خؤؾىيػتُِكُتِ بؤ بلَُ ،كُ بُؾًَىَّ ثريَزاض بُضِوويُن ضَطِ هُ ُُٓاوَ
زاكىتًىَُٓ ،ضوَٓا باغِ ًًًَُُِٔ دىاُُكًُِ بؤ بلَُ ،كُ واَ هًَسَكات َُٓ هُ ُىوغني و
َُٓ هُ شياًُـ بُضزَواَ مب ،بُآلَ واظَ هُو بريؤكُيُ ًَِٓا ،كاضتًَلٍ بؤ ُاضز ويَُِّ ثطزّ
((غًسّ ًػُيًُز))ّ هُغُض بىو ،هُطُيَ تُُٔا يُن وؾُ(( :خؤضِاطط بُ)).
خُضيم بىو بُغُضٓاتِ ((كُُعَ)) ُٓوكٍ تىُس بططَّ! بُآلَ هُوَف خطاثرت بُغُضٓاتِ
((ضميُ ُُدذاضِ)) بىوُٓ ،و كطًَلِ ُٓؾت غاآلْ بىو و خؤّ هُغُض ثطزّ ((غًسّ
ًػُيًُز)) فطِيَسابىوَ خىاضَّ!؟ بطِواَ ُُكطز ًِساآلًُـ خؤياْ بلىشْ ،بؤيُ بُزوازاضىومن بؤ
ُٓو باغُكطز ،زواّ ُٓوَّ وضزَكاضيًُكاْ طُهًَم ُٓوالو َُٓ الّ ثًَلطزَ ،بؤَ ضووْ بؤوَ كُ
َلِ بُظؤض
باوكِ بُخؤّ كطُكُّ هُغُض ثطزَكُوَ فطِيَساوَتُ خىاضَوَ!؟ًٓرت خُه
القُكطزُُكاًُاْ هُياز كطز و بريياْ هُبُغُضٓاتِ ضميُ زَكطزَوَ!!
طىتِ :هُزَغت ؾُضَ و ؾىوضَيٌ زَضباظَ كطز.
ضىُلُ بُظؤض القُكطا بىو.
َّ غطَّتٔا) ،هُ كىضزيًُكُّ ًاُاّ زَقاو زَقٌاْ ًًُُُٓ ،ض ُٓوََ بُ باف
 -3هُ عُضَبًًُكُّ (ًَسّف
ظاُِ( .و)
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َِ القُّ كطزبىو ،كُ كُغًَلِ كىضتُ بُِو قًُبىوض بىو،
ثًاويَلِ ضى غاه
زاًُؿتىوّ ًُٓاْ طُضَِن بىو و زوكاًَُلِ بطىوكِ بؤ فطؤؾتِِ ؾرييِِ و بػلىيت
و بًَِؿت ُٓبىو.
َُكُ ضىوبىوَ الّ تا ؾرييِِ بلطِيَت ،ثًَِ طىتبىو بُخؤّ هُغُض
طىتِ كطؤه
َِ بططيَت ،زَضطُّ هُغُض زاخػتبىو و ثُالًاضّ زابىوٓ ،ات و
ضَفُيُن ُٓه
ٓاواضيؿِ بُ ًٓض كُغًَم ُُطُيؿتبىو ،وَضؾُيُكِ بطىوكِ دفتلطزُِ
ضيَطُوباًُـ هُ ًُٓاْ كؤآلُسا ُٓبىو ،تُواوّ ٓات و ٓاواض و زاواّ ياضًُتًلطزُِ
ُٓوّ كح كطزبىو .وضزَكاضيًُكاُِ كًَؿُكُف ًايُّ ثًَلُُني بىوْ ،هُبُض هًَٔاتىويٌ
ثاضيَعَضَكُّ ،قًُبىوضَكُ بُ زَ غاآلْ 4بطِياضّ بُُسكطزُِ زضا.
بؤ ؾُوَكُّ و كاتَِ كىضتُ ضريِؤكًَلٍ زَضباضَّ كطًَم زَُىوغِ بُ ضميُ زَضىو و
َُواُُكُؾِ بُخؤَ و تًًَسا باغِ زضُِسايُتًُكاُِ شيامن زَكطز ..طُهًَم ططياَ.
ثاه
َُواُُ ضؤؾِبريَكًٍُ ًطاُس ،خؤؾُويػتُكُيؿًٍ دٌَ ًَٓؿت تا هُطُيَ ظغتاُسا
ثاه
بُيُكُوَ بططيّ .تُواو بُ ((طِ زّ كاض)) زَضىوَ .كُ بُ ططياُُوَ زَضؤيؿتُ الّ شُُكُّ و
َُواُت ًطزووَ؟))ُٓ .وَّ ؾُوَّ ُٓغطيُِكامن بُ خىضِ زاباضيّ،
ُٓويـ زَيجطغِ(( :كاًُ ثاه
َُواُُكَُ بُ تًُُا هُ ًَُى ضىاض زيىاضاْ بُدًًًََٔؿتىوَ ،كُ ثًَؿىوتط و بؤ ضُُسيّ
ضىُلُ ثاه
5
ؾُوّ زضيَص ؾُوخنىوُِ هُطُيَ زَكطزَ ،هًَسَطُضِا طىَّ قىآلخِ هُغُض خؤّ و
خؤؾُويػتُكُّ بلًَُ .اُطُؾُويَم هُُاكاو خؤّ وَٓا ًُؿاُسآَُ ،ض ظؤض هُ ُُغطَززيّ
زَضىو ،هًٍَ ثطغِ(( :بؤضِ ؾًَىَت هُو زَكا؟)) يازَوَضّ وَآلًِ زاًُوَ:
((خؤؾُويػتًًُكاْ ًًُٓؿُ هُ يُكرتّ زَضّ))!

ً -4اززَّ ( )336هُ ياغاّ غعازاُِ دُظآريّ تايبُت بُ ُاًىوؽ بطزْ.
 -5واَ بُ باؾعاُِ ( طىَّ قىآلخِ) بُضاًبُض (تِصت)ّ عُضَبِ زابًٍَِ( .و)
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ُٓوَّ ؾُوَّ ثُزلُضَكامن بُغُض طؤضَِثاًَُم هُ خُوُُكامن واآلكطز ،هُطُيَ ثُيىَغت
بىومن بُ طىتُيُكِ فاتًٌُ ًُضًُػًُوَ ،بُضَو ُٓوَّ باظَ زا(( :بؤ ُٓواُُّ زَضَقُتِ
زَغتُآلت ُايُْ ،خُوُبًِني ؾتًَلِ ططُطُ)).
ُٓضوَكى خؤتِ ،هُغُض ُٓو ضيَطُيُّ بُُاو ؾًِايًُكاْ زا ضَت زَبىو ،هُ
بُضاًبُض قىتاخباُُّ ُاوَُسّ ُٓهبُؾري ُٓهًٔربآًٌِ ،ضاوكايَ و ُٓمسُضيَلِ تًَطّ،
َططتىوَ ،هًٍَ ثطغِ:
تؤثِ باغلُت ُٓه
 ُٓوضِؤ كٌَ غُضكُوت؟ بًَطىًاْ تًٌُكُّ ًٌَُٓ.َتاْ تؤًاضكطز؟
 ُٓزّ كاًُتاْ ظؤضتطيّ خاهَُيُكِ دىاْ ططتتُوَ و ثًَؿسَخًُُتًِٓ ،ذا طىتت:
َساو بُ دىوه
تؤثُكُت ُٓه
 بًَطىًاْ خؤَ.هُ ياضّ باغلُ هًَٔاتىو و ظيطَن و غُضكُوتىو بىوُّٓ ،ض هُبُض
غُضكُوتىويًُكُت خؤؾٍ ويػتِ.
غُباضَت بُ خؤَ ثًٌَىايُ ُٓض تُُٔا ُٓو غُضكُوتُِ وا هُ شْ زَكا ثًاوّ خؤف بىويَت،
خؤؾُويػتًـ هُو خاُُيُزا زًٍََُُٓ .وَّ ؾُوَّ بُوثُضِّ ًَٓع و تىاُاًُوَ بُضَو الّ تؤ
غُفُضَ كطز ،تا كاتًَم ؾُضًًٍِ هُطُيَ زَُطِ كطُكُّ ٓاوشووضَ بُٓاطا ٓات:
 كُغًَم هُ زَضَوَيُ و زاوات زَكات!خُضيم بىو ظَُسَقٍ بطَِ ،ؾُوَكُّ ظؤض زضَُط بىو ،زَبَِ ض كُ غَِ زاواَ بلات؟
ٍَ زا ُٓو
ضىوًُ زَضَوَ و تطغًؿٍ بُغُضزا ظايَ بىو ،هُ طؤؾُيُكِ تاضيم وَغتاَ و ُٓوه
كُغُّ هُطُيَ ثاغُواُُكُ وَغتاوَ بُزّ بلَُ ،يُكػُض ُاغًٌُوَُٓ ،وَ غُضُىوغُضَكُ بىو.
*

*
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يةميهة

هُطُيَ غُيطكطزُِ كاتصًًَطَكَُ غآلوَ هًَلطز:
 خًَطَ؟ثًَلُُِ و زاواّ هًَبىوضزُِ كطز:
 زَظامن كاتُكُّ زضَُطُ ،بُآلَ هُغُضضاوَ تايبُتًًُكاُِ خؤًٍ ضِا ظاًُىَ ،ضُُسَُ كطًَم هُشيَط زَغتِ تريؤضغتاْ ضظطاضكطاوُُْٓ ،سيَلًاْ هُ
كاتصًًَطيَم زَبَِ كؤًُه
َسا
قاوؾًَلِ تايبُتِ ُُخؤؾداُُّ ظاُلؤيني ،زًَُوَّ بُظوويٌ طكتىطؤياْ هُطُه
بلُّ و بؤ زواّ ًُىَضِؤف باغُكُ تُواو غاظوٓاًازَ بًَت.
((ُٓضكِ كاضيَم))ّ خػتُ ُٓغتؤَ ،خعايُ ًَُى ًاؾًَُِكُّ و ضؤيؿتُٓ .وكات
ًُُسَظاُِ ضيَطلُيُكِ زيلُّ ُىَّ هُ شيامن زَططًُبُض ،بُؾًَىَيُن هُ ؾًَىَكاًُـ
َُطُيَ زَكَُ ،هُ كىضتُ ضريِؤكُكاًُؿٍ زَتِىومسُوَ كُ هُطُيَ بُضآُتُكُت
ؾُضِت ه
ضيَم ُايُتُوَ.
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هُ ضاغتًسا بُ تُواوَتِ ًُُسَظاُِ ُٓغتُكامن بُضاًبُضت ضؤْ ضؤًُُ ،هُطُيَ
وَغتامن هُ بُضزََ شووضَكُّ((يًًُُِ)) ،طُضزَهىوهًَم بُغُض ُٓغتُكامن زا
ًَلطز! دُغتُّ كُ ُىوظَ ُىوظّ بىو كًُُُسكًَؿِ كطزَ ،هُو بطِوايُزا ُُبىوَ
ُٓه
َُوَ ببًٍِ ،كطًَلِ زيلُّ هُطُيَ بىو ،بُ ًُطايُكِ غاضز و غطِ
يُكًَلًاْ بُو ساه
ُٓض غُيطّ زَكطزَ ،كاغُظَكامن هُاليُن زاُا ،بؤ تُوقُكطزْ زَغتٌٍ زضيَصكطز..
َكًُوَ ثطغِ:
ُُدىوآلُٓ ،ض بُو بَِ خىه
 ُٓتؤ كًَِ؟بُ ًُطايُكِ دًاواظَوَ غُيطّ زَكطزَ ،زوشًِاُُ و تطغِان بىو ،زَبىايُ وا
َِ ظىوآلباًايُوَ ،تا كطزَوَكُّ بُضاًبُضَ تىُستط ُُبًَت ،بُبَِ ُٓوَّ
هُطُه
بًىضووشيٍَِ ،وَآلًًٍ زايُوَ:
 خاهًسَُٓ ..وَ ضؤْ ضوويسا (ٓاًاشََ بؤ يًًُُِ كطز)؟بُ بًَىاظّ وَآلًِ زايُوَ:
 زًَطَّ.ًٌََ؟
 بؤ وازَه ضىُلُ زَظامن. زكتؤض ثًٌَ طىتىوَ ضان زَبًَتُوَ. ُٓئىو ،دا زكتؤضَكُ ض زَظاَُِ؟َُتُكُّ زَظاَُِ.
 ظؤض ضان هُ ساه ُٓوَف زَظاَُِ ُٓو ُايُوَّ ضًرت بصيًَت؟ ثًَتىايُ ُٓوَف ٓؤكاضيَلِ بُدًًَُ تا مبطيَت؟َُكُّ ببَِ غىثا بطُيؿتبايُ ُٓوَّ ،ضَُطبىو ضظطاضّ ببا !؟
 بُض هُوَّ ًِساهَِ بىوَ؟
 ضٌا ًِساه48

ََِ!
 بُهَُكُ هُ كىيًَُ؟
 ًِساهَِ تُواو ُُبًَت ،ثاؾاْ طىتِ:
واثًَلُُِ طىًامن بؤ ُٓوَضىو عُقو
 كىؾتًاْ. كَِ كىؾتِ؟ثًَلًُُُِكُّ ىلَ تؤضا ،تطغًَم ًُؿتُ باْ ضوخػاضّ ،بُالّ ضاغت و ضُثًًُوَ
ضواُِ ،زوايٌ طىتِ:
 ُٓواْ. ُٓواْ كًَّ؟ زضُِسَكاُِ زاضغتاْ!ثاؾاْ ٓاًاشَّ بؤ كطزَ وؽ مب ،بُضزَواَ بىو:
 زَظاُِ ضًاْ ىلَ زَكطزيّ؟ ًُٓىو ؾُويَم زَٓاتّ و ُاضاضياْ زَكطزيّ ُٓوًَؿٌاْ زَبىو زَياُلىؾتٓ ،اواضًاْ زَكطز و
((عُيبُ))يُ بلُيّ ،كُ ًِساه
زَططيايّ و ٓاظاضًاْ زَضُؾت و ُٓواًُـ ُٓو ((عُيبُ))يُياْ هُطُيَ زَكطزيّ .زاواّ
فطيازضَِغًَلٌاْ زَكطز ،هًًَاْ زَثاضِايُِوَ،قاضُكامناْ ًاض زَكطزْ تا واًاْ هٌَ
ُُكُْ ،كُضِ ُٓواْ طىيًَاْ ُُزَزايٌَ.
َلطز و ًُضُكُ ؾًَىيَِسضاوَكاُِ ىلَ ُعيم
َِ ًاكػًُكُّ ُٓه
ُٓضزوو قؤه
كطزًُوَ:
 غُيطكُ ...بُ تًَوًَلًاْ بُغتاًُوَ و ُٓضضِ ويػتًاْ كطزياْ ،بُظَيٌ هَُِ كُغًَلًاْ زا ًًُُ ،تُُاُُت خىزاف واظّ هًًََِٔاَ كاتًَم هًَِ ثاضِاًُوَ .خىايُ
زه
تؤ هُ كىيَِ ،خىزايُ تؤ هُ كىيَِ؟
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كَُ كًُُ زَُطِ بُضظتط زَبىو ،ثاؾاْ زَغتِ بُ ٓاواض كطز و قصّ خؤّ ضاكًَؿاو
دوُكاُِ خؤّ زضِاُس و ٓاواض كطزُُكُؾِ بُضظتط زَبىوَوَ!؟
يًًُُِ بُ تطغُوَ خُبُضّ بؤوَ ،ثُضغتاضَكاًُـ ضاياْ كطزَ الّ ،هُ ططتِِ
ٌَ زا ،زواّ ضُُس غاتًَم ٓاضاَ
ٓاوكاضّ يُكسياْ كطز ،يُكًَلًاْ زَضظيًَلِ هُ قىه
بؤوًَٓ ،سيِ بطزياُُوَ شووضَكُّ خؤّ.
سُثُغابىوَ و ًُُسَظاُِ ض بلَُ! زوو ثُضغتاض ٓاتُِ شووضَوَ و زاواياْ ىلَ
كطزَ بطِؤًُ زَضَوَُُ ،ضِؤيؿتٍ ،هُالّ زَضطُكُ وَغتاَ ،ضُضضُفُكُياْ هُغُضّ الزا،
خىيًََِلِ ظؤضّ بُ قاضُكاُُوَ بىو ،زايبًُ خىيَِاويُكُ و ضُضضُفُكُياْ هُطُيَ ثاضضُ
ثالغتًلًَم الزا ،زميُُُكُ غُخت و ُاخؤف بىو ،ضاوَكامن ُىوقاُس و زووضكُومتُوَ،
زواّ غاتًَم ثُضغتاضَكاْ ٓاتُِ زَضَوَ ،يُكًَلًامن وَغتاُس و هًٍَ ثطغِ:
 ضًُتِ؟وَآلًِ زاًُوَ و ضؤيؿت:
 خىيَِِ هُبُض زَضِوات.زووباضَ ضىوًُوَ شووضَّ ،بُ ؾى و خاويُوَ غُيطّ كطزَ بُ زَُطًَلِ ًاُسوواُُ
ثًٌَ طىمت:
 ُٓتؤ زكتؤضّ؟َىاغطاوَكُّ تًُُؿت قُضَويَوُكُيٍ كطز كُوا بُ باغلِ
َُ خىيَُِ ُٓه
غُيطّ بىتو
َُتُكُّ ظًامن وؾم ببىو و
ٍَ زا وَآلًِ بسًَُوَ ،هُتاو كاضيطُضّ ساه
وَكطاوَ و ُٓوه
َاؾىوًُوَ ُىوغابىوُٓ ،ض بُغُض ٓاًاشََ بؤ كطز ((ُُخًَط)).
بًُُه
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ضاوَ بُ شووضَ غَِ قُضَويَوُيًُكُزا طًَطِا ،بًًٍِ ؾىوؾُ ٓاويَم كًًَُلِ تًَسابىو،
َكىضِاُس ،طُضِاًُوَ تُن يًًُُُِٓ ،و غُضزلِ زَزاَ و ضَُطِ ظَضز
ُٓ ًىويٍ ُٓه
َطُضِاوّ زًَىضاويؿِ ٓاظاضّ زَزاَ ،هًٍَ ثطغِ:
ُٓه
 ُٓغت بُضِ زَكُيت؟بُ زَُطُ ًاُسووَكُّ وَآلًِ زايُوَ:
 ُٓغت بُ ًٓض ُاكَُ.ُاظامن ضؤْ بعَيُكٍ بؤ كطز و ثًًٍَ طىت:
 غىثاؽ بؤ خىزا كُ ٓاظاض ُاضًَصّ.طىتِ:
ٓاظاضّ ظؤضَ ضُؾتًَٓ ،ػتا كاتِ ثؿىوزامنُُٓ ،ضَّ ُٓتؤ زكتؤضّ؟ ثًٍَ طىتِ ُُخًَط ،ضؤشُاًُُىوغٍ. وتاضاْ زَُىوغِ؟ََِ.
 بُه ضُُسََ خُوْ بُوَوَ زَبًِِ ببٌُ ضؤشُاًُُىوؽ. ُٓزّ ضِ ضووٍ زا؟ طاويَم بىوًُ ضىاضزَ غاآلْ واظَ هُ خىيَِسْ ًَِٓا ،ضىُلُ زَبىوايُ هُ ُاوَُسّٓاضيؼ بطىومبايُ بُؾِ ُاوخؤ و بابًؿٍ بُوَ ضاظّ ُُبىو.
َلِ زَوضوبُضّ ٓاضيػِ؟
تؤ خُهَلِ ((تابُُسووت))َ.
 ًُّٓ خُهبعَيُكٍ بؤ كطز و ظياتطّ ىلَ ُعيم كُومتُوَ ،بُ ؾاويُيٌ 6قػَُ هُطُيَ كطز:
َلِ ٓاضيػٍ.
 زَغا ًًِـ خُه -6ظاضاوَيُكِ بُضبُضيُكاُُ.
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ُٓوََ ثًَطىت ،هُ ثطًُّ ططياٌُ زا ،ثطغًٍ:
 ضًتُ بؤ زَططّ؟ ٓاواتُخىاظبىوَ بُض هُوَّ مبطَ يُكًَلٍ هُ كُغىكاضَكُّ خؤَ بسيتبايُُٓ ،واخىزا ًطاظّ ساغىَ كطزَُٓ ،تؤّ ُاضز.
هُطُيَ ُٓو خؤؾًُّ كُ هُ كؤتايًسا هُ ضاوَكاٌُ بُزيٍ كطز ،بُ خىضِ ُٓؾلٍ
زايلطزَ باضاْ ،ظيَسَتط هًَِ ُعيم بىوًُوَ و ضطثاُسًُ طىيَِ:
ٍَ ،بُضزَواَ هُ تُكت زَمبُٓ ،ض ضًُكًؿت طُضَن بىو
 ُٓضطًع بُدًَت ُآًَوهًٌَِ زاوا بلُ.
كُضِ ظياتط ططيآُ ،غتٍ كطز وا ُُٓاغُكاُِ بُ ثططِ ثططٍِ غرتاُِ ًُضط
زَخىيََِِ ،ويػتٍ باغُكُ بطؤضَِ ،ثطغًٍ:
َت بىو ُاوّ ضِ بىو؟
 ُٓو كطُّ هًَطَ هُطُهوَآلًِ زايُوَ:
 ضاويُ. ُٓو ضِ بُغُض ٓاتبىو؟ ُٓضوَكى ًٌَُٓ ًاُاْ بىو. ًَٓىَ ظؤض بىوْ؟ ًٌَُٓ ُٓؾت كُؽ بىويّ ،يُكًَلٌاْ ىلَ كىشضآُ ،ض هُطُيَ طُيؿتٌِاْ و بُبُضضاوّ ًٌَُٓوَ غُضياْ طؤؾاو طؤف بطِّ!! ضىُلُ ضؤكِ بؤ ًُٓريَكُياْ زاُُزا،
هُوَّ ضؤشيَىَ ضاويُ بَُ دؤضَيُ ،ضىُلُ كىشضاوَكُ خعًِ ُٓو بىو.
هًَُُى ضًا شياُتاْ ضؤْ زَطىظَضا؟52

 خىاضزمناْ بؤ غاظ زَكطزْ ،دى و بُضطٌاْ بؤ زَؾىوؾنت ،كُ ؾُويـزازَٓات...
ًُٓسيػاْ وؾُكاْ خِلاُسياُُوَ ،زَغتِ بُ ططياْ كطزَوَُٓ ،وَُسَ بُ تىُسّ
ٍَ زا تُغُالّ
ُُٓػلِ زَزا ..تطغاَ مبطيَت!؟ هًَِ ثاضِاًُوَ ٓاضاَ بططيَت و ُٓوه
بسًَُوَ:
 ًَٓػتاكُ ًُٓىو ؾتًَم كؤتايٌ ثًَٔاتىوَ.كُضِ بُ (ُا) غُضّ زَدىوآلُسَوَ ،ططياُُكُؾِ تىُستط و ٓاظاضاويرت زَبىو ،هُ
ضوخػاضيؿًسا غُختِ كاضَكُّ خؤًٍ خىيَِسَوَ:
ٍَ تا ثؿىويُن بسَّ ،كاتِ ُاْ خىاضزْ زَطُضِيٌَُوَ
ََِ ،بُدًَت زًََٓو
 ًٓض ًُهالت.
هُططياْ وَغتاو زَغتِ ططمت ،ثاؾاْ طىتِ:
َلِ الّ خؤًاْ ُُبىويتايُ ًٓطٍ بؤ باؽ ُُزَكطزّ.
 ُٓطُض خُهَِ ثًٌَدؤؾُ ،تىوُستط زَغتًٍ طىؾُِٓ ،وَّ ًّ ًُُتىاُِ
ُٓغتٍ كطز ضُُسَ زه
ًٍََ ..ثُزلُكامن زَضياْ بطِّ.
بًو
خًُُُوَُٓ ،غتٍ بُٓاغىوزَيًُكُّ كطز ،ثطغًٍ:
 زَتُوَّ ؾتًَلت بؤ بًٍَِ؟ ضازيؤيُكٍ زَوَّ. بُ غُضضاو ،ضِ زيلُؾت طُضَكُ؟53

 ُٓض تُُٔا ضازيؤيُن و بُؽ.خُضيلبىو بطِؤًُ زَضَوَ ،طىيٍَ هًَبىو طىتِ:
 ُٓطُض كُغىكاضَكَُ بعاُّ هًَطََ ،ثًَتىايُ كُغًَلًاْ غُضزامن بلُْ؟ًَُوَ وَآلًًٍ زايُوَ:
بُبَِ زوو زه
 بَِ طىًاْ.ًٍَ كطز.
ضىوًُ زَضَوَُٓ ،وَياْ يُكًُني زضؤ بىو هُطُه

*

*

*
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نزاى كارةسات

((ظًَُْ بطيِِ (عُضَب)آُُُ ،واْ غؤظياْ بؤ ضابطزوو ُٓيُ))* و قػُُتًُِف
بًَذطُ هُ ظًاُِ ضابطزوو بُ ًٓطِ زيلُ ُازوَّ.
َآله و
بُ ؾُقاًِ ((عُباْ ضًَُظاْ))زا ضَت زَمب ،هُطُيَ باُطِ ًُىَضِؤُٓ :ه
ُٓكبُض..
ضابطزوو بُ ضىاضزَوضَ ثُضف و بآلوزَبًَتُوَ .وا ثًَسَضًَت ًِاضَكاْ هًَُُى
َُتِ خؤؾُويػتًسا بّ ،هُ ٓامساٌَُ ضِا
ًََِ هُ ساه
خُوًَُم بُدٌَ ًابُّٓ ،ضوَكى بو
َآله و ُٓكبُض)) زووباضَ
َلِ ((ُٓه
هُطُيَ وَُُوؾُ زَغت هًُالًَُِ يُكرتيّ ،خُه
زَكُُُوَ.
َلِ ثًَطُواُُّ طىتِِ ًِاضَكاْ ُاوَغتُِوَ ،تُُاُُت كاتًَم طىتًؿِ:
هًَطَ خُه
((ياخىا كطُكاًُاْ بُ ظيِاكطزْ بسَّ))!
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طىتًآْ(( :اًني))
تُُاُُت كُ طىتِ:
َُكاًُاْ ُٓتًى خُّ))
((ياخىا ًِساه
طىتًآْ(( :اًني)).
___________________
*زَضبطِيًَِلِ (فاتًٌُ ًُضًُػِ) يُ.
تُُاُُت كاتَِ طىتِ:
((خىزايُ شُُكاًُاْ بًَىَشْ خُّ))
طىتًآْ(( :اًني)).
تىوؾِ ثُتاّ دُبُّٔ ًِٓكاظ 7ببىوْ ،بُ ضاوّ ُىقاوَوَ ُٓض ًُٓىوياْ ُعاّ
كاضَغاتًاْ خىيَِس...
 ((ياخىا كطُكاًُاْ بُظيِاكطزْ بسَّ)). ٓاًني! ((شُُكاًُاْ بًَىَشْ خُّ)) ٓاًني!َُكاًُاْ ُٓتًىو خُّ))
 ((ياخىا ًِساه ٓاًني!دُبُّٔ ًِٓكاظ ًؤزَيُن بىو!
َُتًَم بىو
ساه
 -7دًُٔ اإلُكاش ،بُضَّ ضظطاضّ ،ثاضتًَلِ ًٓػالًِ تىُسضَِوّ دُظآرييُ( .و)
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طؤضِاُلاضيًَم بىو...
 ...بؤيُ يًًُُِ هُ ُُخؤؾداُُّ ظاُلؤيٌ خىيَِِ هُبُض زَضِوات و ٓاغُواضّ
َِ زيلُ القُ زَكطيَّ! ُٓوَّ طُي بُ
طؤضِاُلاضيؿِ ثًَىَ زياضَ! ُٓض بؤيُف زَياْ طىه
َآلّ بؤ كطزْ ،زَبىايُ ُٓض بُ تُُٔا يُخُّ خىزّ طُي ...بططيَتُوَ!!
ُعاكطزْ باضَكُه
هُو كاتُّ زًَىيػت ضيَطاكُ بربَُِٓ ،طُض وضيا ُُباَ ًاؾًًََِم زَيجوًؿاُسًُوَ!
كؿاًُوَ زواوَ و ظاضَتطَن بىوَُٓ ،ضضِ دًَِىّ ؾىفًَطَكُف بىوُٓ ،وا وَكى
ضُقؤيُكِ تًص بُ طىيَطلًُسا ضىو.
َُوَيُ ،بَِ باكاُُ
خُضيم بىو تىوضَِببٍ ،بُآلَ ضيَطُّ خًُُكامن ٓاا وا هُ ُٓوَه
غُي طّ ؾىفًَطَكَُ كطز ،هُبُض خؤًُوَ ُٓض ُُٓسََ طىت(( :بُغتُظًآُُُ ..و
كُغًَلِ بَِ ضَوؾتُ)).
ًٌَُٓ كُغاًَُلني ،بُغتُظًاْ ُابني ُٓطُض بًَت و بَِ ضَوؾت ُُبني.
ًِاضَكاْ بآ زَُط بىوُُوَ.
ٓاًىوؾؤكاضاًُـ هُ دازَكُ كًُرت بىوُُوَ.
َِسَ تًَم ٓاآلْ ،هًَُُى غُضًسا يًًُُِ بُ ُُٓاغُكاُِ طؤضاُِ
بُ ٓامساُُوَ زوو باه
ًََتُٓ ،و ًاُسووَ و خُوْ بُ بًًِِِ كُغىكاضَكُيُوَ زَبًَِِ.
زَه
ًَٓػتاكُ ًّ طؿت كُغًَلِ ُٓوَ! ٓاّ ُٓوَ ض طًَصاويَلُ و تًٌَ كُوتىوَ؟
ُٓوَ ُٓو ؾتُ ضاوَضِواْ ُُكطاوَيُ كُ ثًَؿٔاتًٍ ُُزَكطزُُ ،ن وَكى
َلى ًًِا كُغًَلِ ًَُى
ضؤشُاًُُىوغًَم غُض بًٌَُِ دًٔاُِ بُظؤض القُكطاواْ ،بُه
خًَعاُُكُياْ مب ،باؾُ زَضباضَّ يًًُُِ ضٌ بِىوغٍ؟ هُغُض خؤؾًُن ضاكؿاوَ كُ
(ًّ)َ ،هُغُض ًٓىايُن خُوتىوَ هُ ضازيؤيُن ظيَسَتطًًُُ ،كُ بؤّ زَبَُ ،ضىُلُ ًّ
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كُغىكاضَكُّ ُٓوَ ًُّٓ ،خعًُكاُِ ُٓوَ ًُّٓ ،كطِ ُٓو ظًاَُُ ،هُ ضؤشيَلِ ُا
ضاوَضِواْ ،هُ زََ و غاتًَلِ ُاضاوَضِواْ ،كُ ُٓضزووكٌاُِ ثًَلُوَ زاطريغاُس.
بُزضيَصايٌ ضيَطاكُوَ بريَ زَكطزَوَ ضؤْ ضؤُِ زَضباضَّ َُٓ باغُ بِىوغٍ ،بُ ض
ًَُِ خعًايُتِ سُظّ بُ
ًًََُم ..قُه
ًََم ،بُ ض قُه
ؾًَىاظيَم ،بُ ض ظًاًَُم ،بُ ض زه
تُعُزا هًَلطزْ ًًُُ.
ًَُِ خعًايُتِ!..
قُه
ًَُِ ٓاوخىيَِِ ُاتىاًَُت خًاُُت بلات!
قُه
باؾُ ضؤْ ضؤُِ ُٓض تُُٔا بُ ٓاًازَبىوْ خًاُُت هُو ُُٓاغُ ؾازوًاُاُُ بلَُ،
ضؤْ ضؤُِ زَتىامن خًاُُت هُو ضاواُُّ تصّ بطِوا ثًَلطزُّ ..بلَُ؟
زَبَِ ُىوغني زَضباضَّ ًًًَُِيُن كُ بُظؤضّ ظؤضزاضَكِ ثاكًعَيًُكُّ ىلَ
زظضاوَ ،ضؤْ ضؤُِ بًَت؟
ًَُُكاْ ،ضَُطِ كاغُظ
ًَٓػتا ًٓسّ ُاظامن ضووّ ُىوغني ضؤُُُ ،اظامن ضَُطِ قُه
ضؤْ ضؤًًُُ.
ًُٓىو ؾتًَم هُ وضِيَُِّ ((ضاويُ)) و خىيَّ هُبُضضىوُِ ((يًًُُِ)) زَضَِ،
َطُضِاوَ.
ًُٓىو ؾتًَم بؤتُ خىيَّ ،غىوضُٓه
ًُٓىو ؾتًَم بؤتُ ٓاظاض.
 ُٓو باغُ ُاُىوغٍ!ًٓرت تُواو.
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َسضاُُ بُض با ..زوو ٓاوضَِّ هًَلسابطِاْ:
زووثُضِ ُٓه
 بًُُاظّ زيساض ضَؾًس. ُّٓ خؤؾُويػت طُض بًَى ًُُطيُّٓ ،وا بُ ًُاظّ زيساض!ٓايًٍ ىلَ بىو ضاوَكاُِ تطووغلُّ ًٓىاياْ تًَسابىو.
ٓايًٍ ىلَ بىو قػُُتًُِ هُ داضاْ دىاُرت بىو.
ٌََ زَبّ ،ؾُِباّ غاضزيـ بُض قصّ كطاْ
خُضيلُ زاض غُِوبُضَكاًُـ ظؤض بو
زَكُويَت و ُٓقايُتُكاًُـ هًَطَو هُويًَُ ،هًَُُى ُٓو ًِساآلُُزابىوْ ،كُ هُ
قىتاخباُُوَ بُضَ ًايَ ضاياُسَكطز.
ًَططتباَ و بًربزباًايُ قىتاخباُُّ
خؤظطَُ زَخىاغت ًِسايَ ببىًايُوَ ،بايًَم ُٓه
كطاْ هُ ٓاضيؼ ،بُغُض ثطزَ بطلؤآلُُكُزا ضاَ بلطزبا ،طىيٍَ بؤ ضجُ ضجِ
َبسايُ ،كاتًَلًـ خؤّ هُ ضىَ
ؾؤضَِبًُكاْ ضازيَطايُ ،كؤالضَيُكٍ هُغُض ثطزَكُ ضِا ُٓه
ََُ هٌَ بسابايُ.
و ثؤثِ زاضَكاْ الزَزا و بُضظ ..بُضظ زَفطِّ ،ضُثو
طًُُّ ُٓضَ خؤؾٍ ُٓوَبىو ،بُ كاغُظ ؾتِ دىاْ زضوغت بلَُ ،تا ًَٓػتاكُف
كاغُظ ؾتًَلِ ططُطِ شيامنًَُٓ ،ؿتاف ؾتُ دىاُُكاُِ خؤًِ ثٌَ زضوغت زَكَُ،
بؤيُ زَضباضَّ يًًُُِ ُاُىوغٍ ،ضيَطُ بُ ويَُِططَكُف ُازََ ويَُِّ خًُباضيًُكُّ
بططيَت و ُٓضتم ضاواُِ زابجؤؾَِ تا كُؽ ُُّ ُاغًَتُوَ.
ُُٓسيَم كًَؿُ ُْٓ ٓاواضّ ضؤشُاًُكاْ ضاضَغُضياْ ُاكُْ!
ُُٓسيَم كًَؿُ ُْٓ بُ زازثُضوَضّ ،بُ ياغا ،بُ ويصزاُُ ظيِسووَكاْ ضاضَغُض
زَكطيَّ.
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هًَطَ ..ثًاوَكاْ بُ تًَطِواًُُِ تُغلُكاًُاْ زازثُضوَضّ زَُىوغُِوَ ،ضىُلُ
ًََت:
ًازَّ ( )336هُ ياغاّ غعازاُِ دُظآريّ تايبُت بُ ُاًىوؽ بطزْ ،زَه
((ُٓضكُغًَم تاواُِ بُظؤض القُكطزُِ ُٓزلاًسا ،بُ ثًَِر تا زَ غايَ ططتِِ كاتِ غعا
زَزضيَتُٓ ،طُض ُٓو ُاًىوغربزُُ بُضاًبُض كُغًَلِ ثًَُِطُيؿتىوّ خىاض تًُُُِ
ؾاظزَ غايَ كطا ،غعاكُّ هًَُُىاْ زَ تا بًػت غايَ بُُسكطزُِ كاتِ زَبًَت)).
بُ بُض اوضز هُطُيَ ياغاّ فُضَُِػُِٓ ،وَ ياغايُكِ تىُس ًًُُ ،كُ زاواّ
تىُسكطزُِ باضّ تاواُباض زَكطيَتُٓ ،طُض ٓاتى بُ تاواُِ غًَلػلطزْ تاواُِ بُضاًبُض
تاواْ هًَلطاو ُٓزلاَ زابَِ ،غعاكُّ بؤ بًػت غايَ و كاضثًَلطزُِ ثآزَكطيَت ،ثًاواْ
بُثًَِ ُٓواو ُٓوَغِ خؤياْ ًٓػالًًاْ طُضَكُ!!
هًَُُى ًطؤظِ ٓاوا ض كُغًَم ُٓيُ بُظَيٌ ًٓػالَ ُاؽ بلات؟
ًٓض كُؽ!
كُغاًَُم بُُاوّ ُٓوَوَ بُظؤض شُاْ القُ زَكُُُْٓ .سيَلًؿًاْ بُُاوّ ُٓوَوَ
زَياْ بىغعيَِّ .كُغاًَُلِ زيلُف ُْٓ بُُاوّ ُٓوَوَ و بُ زوو ُٓظاض زيِاض ،هُ
َِ
بطِّ واليُتلطزْ قُضَبىوياْ زَزََُِ .بُؾًَلِ زيلُف ُْٓ بُُاوّ ُٓوَوَ ُلؤه
هُوَ زَكُْ ُٓواْ قىضباُِ بّ.
ضيَلدطاوَكاُِ ٓافطَتاًُـ ٓاواضزَكُْ و ثطِؤتػتؤّ زَكُْ،
ضيَلدطاوَكاُِ قىتابًاًُـ ٓاواض زَكُْ و ثطؤتػتؤّ زَكُْ.
بُ تُُٔا ُٓواُُّ بُظؤض القُكطاوْ هُ ًاُاّ ثًَؿًَولطزُِ دُغتُ ،هُ ًاُاّ
َُّ ؾُضَ زَطُُْٓ ،ض بُ
ثًَؿًَولطزُِ (خىز) زَطُْ .بُ تُُٔا ُٓواْ هُ ًاُاّ ثُه
تُُٔا ُٓواْ هُ ًاُاّ الُُواظّ و هُؾفطؤؾِ و خؤكىؾنت زَطُْ ،بُ تُُٔا ُٓض ُٓواْ
ُٓو فُتىاياُُ زَُاغّ كُ ((بُظؤض القُ كطزْ)) ياْ سُآليَ كطز.
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((ًُٓري خؤّ زَيلاتُ زياضّ)).
بُ فُضًاُِ ًُٓري ،تُُٔا ُٓو كُغُّ بؤّ كطاوَتُ زياضّ زَتىاَُِ ًاضِ بلات.
هُبُضزََ بطاياْ زا ضيَطُ بُ زاكُُسُِ دوىبُضط ُازضَُّ .ابَِ بُ ؾُٓىَتُوَ
تًُاؾاّ بلطيَت.
َلى ُٓو كُغُّ بؤّ كطاوَتُ زياضّ ،زَتىاَُِ بُثًَِ
ُابَِ بطاياْ هًٌَ بسَْ ،بُه
َِ ضِ زَخىاظيَت بًلات.
ضيَجًَساُِ ؾُضع زه
طُض زايم و كض بىوْ ،هُطُيَ زايلِ زا خُوتُ ،اكطَّ هُطُيَ كطُكُؾِ خبُويَت.
َِ
طُض ثًاويَم ضىوَ الّ ،تا هُ عازَّ ُُبًَتُوَ يُكًَلِ زيلُ ُاتىاَُِ هُطُه
َطىتّ)ّ دآًعَ.
خبُويَت ،بُآلَ زَغت طًُُ كطزْ (هُطُيَ ثًَسا ُٓه
باون و كىضِ ُٓضزووكًاْ ُاتىاُّ هُطُيَ يُن كض خبُوُْٓ .طُض زوو خىؾم بىوْ،
يُن ًىدآًس ُاتىاَُِ بطًَتُ الّ ُٓضزووكًاْ.8
ًَُِوَيُكِ ثًَؿىوتطّ خؤَ
بُؾًَىَيُن هُ ؾًَىَكاْ و بُٓؤّ ُٓزلاَ زاُِ هًَلؤه
َلِ زيلُف زَياُعاُِ ،ثًاواُِ ياغاف زَياُعاُِ،
ُٓو ًُٓىو ؾتاَُُ زَظاُِ ،خُه
َِ ؾًَتِ و ؾىوضَيٌ زاْ،
بُآلَ دطُ هُو ُُوًُُاًاُُّ ًَٓػتا وا هُ ًَُىاْ زضِن و زاه
ًٓض كُغِ زيلُ هُ طُوضَيٌ و تطغِاكِ ُٓو ُٓظًىوُُ باؾرت زَظاَُِ؟
ُٓضَّ زَبَِ يًًُُِ ضيػىا بلَُ.
ُٓضَّ زَبَِ خؤَ ضيػىا بلَُ؟
َشُ و ضىوُِ غىثاّ ًُؿتٌاُِ ًًووِ بؤ ُاوضُّ
َطُُاًُيُكُ هُ زواّ قُغاخباُُّ بّ تُه
 -8بُه
َطُُاًُيُكُ ضؤًُُتِ (خُوتّ و )...ضووْ زَكاتُوَ ،هُ ضؤشّ ( ّ)5مجازّ يُكَُ
(أوالز سالي) ،بُه
َِ كؤضِ ض ُىوغطاوَُٓ ،ضوَكى ضووْ و ٓاؾلطايُ غُضضاوَّ فُتىاكُ بُ تُواوّ ُازياض و
 1418غاه
بعضَ.
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غبُّ كُؽ و كاض و ًُٓىو ُٓواُُّ ُاوَ زَظاُّ زََهًَّ(( :بطِؤَُُِٓ ..و كطِ
عُبسوحلُفًع ًُقطاُُ و كطًَلِ خؤًاُِ ضيػىا كطزووَ؟)).
باؾُ ضؤْ كاضوباضَكُ بُ ًَٓطَّ طُياُسَ؟
باؾُ ضؤْ بُو ؾًَىَيَُ بريكطزؤتُوَ؟
تُواوّ ُٓو ٓعضاَُُ هُ كُهوَُ زَضٓاُِ و هُبُضاًبُض غُضُىوغُض بُ بًَسَُطِ
زاًُؿتٍُٓ .ضزَزواو ًًِـ ًُُسَبًػت ،ثاؾاْ هًٍَ ُعيم كُوتُوَ و ٓاواضّ
بُغُضزاكطزَ:
 ضًت بُغُضٓاتىوَ؟ًٍََ:
َُكًٍ ،خُضيم بىو ثًَِ بو
ضاضو
 دا زَبَِ ضؤْ طُيؿتبٌُ ًَٓطَكاُُ؟ضىُلُ بريَ ًُُا ضؤْ ُٓو ًُٓىو ضيَطايَُ هُُاو دُضطُّ ؾاضَوَ تا باضَطاّ
ضؤشُاًُ بطِيىَ.
بُ ًُطاّ زوو ضاوّ تُضَ غُيطيٍ كطز ،هُطُيَ زَضًَِٓاْ و زاطريغاُسُِ
دطُضَيُن ثًٌَ طىمت:
 هُ بُزوازاضىوُُكُت طُيؿتىويُتُ كىَّ؟ٓؤؾٍ ٓاتُوَبُض:
َلِ وَكى ضؤشاُِ ((ُٓهفًؼ)) ُىيَصَكاًُاْ ُاكُْ و زاواّ
 بؤضِ خُههًَدؤؾبىوْ و بُظَيٌ و ٓاؾتُوايٌ ُاكُْ؟
9

 -9كىضتلطاوَّ ُاوّ (ُٓجلُبُٔ ُٓهًٔػالًًُ هًؤًِكاظ) (اجلبُٔ االغالًًُ هألُكاش)َ.
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َُكطزْ كًًَُم وَغتا ،بُض هُوَّ دطُضَكُّ بلًَؿَِ كىشاُسيُوَ،
هُ دىوه
طُضِايُوَ ؾىيَِِ خؤّ و ثاؾاْ طىتِ:
 هُ ُُخؤؾداُُ ضِ ضووٍ زا؟ظياتط وَٓؤف خؤَ ٓامتُوَو وَآلًًٍ زايُوَ:
 ُٓوَياْ كاضَغاتُ! كُواتُ بًِىوغُ. ُُخًَط!!...ََِ.
 بُه ُُخًَطًٓ ،ض ؾتًَلًاْ زَضباضَ ُاُىوغٍ؟ًََِ ُُخؤؾِ؟
 واثًَسَضَِ ٓاطات هُخؤت ُُبَِ ،زَهبعَيُكٍ ٓات َِ
 ُاُُ ،خؤف ًٍُ.َتُكاُس:
ؾاُُكاُِ ُٓه
 كُواتُ؟ كُواتُ ..زَضباضَّ ُعاكطزْ زَُىوغٍ! كاًُ ُعا؟ ُعاكطزُُكُّ ((ُٓهفًؼ)) ..زيَتُوَ يازت؟ هُ غُضو بُُسّ ثؿًَىيُكاْ هًُُٓىو ًعطُوتُكاْ زَطىتطاُُوَ ،كُ زَياُطىت ((ياخىا كطُكاًُاْ بُظيِا كطزْ
َُكاًُاْ ُٓتًى خُّ ،شُُكاًُاْ بًَىَشْ خُّٓ ...تس)) ثطغًاض هُواُُ
بسًَِّ ،ساه
63

زَكَُ ُٓواُُّ زَياخنىيَِس ،ثطغًاض هُ ويصزاًُاْ زَكَُ ،زًَُوَّ ٓاغتًاْ بعامنُٓ ،ضآ
ًََّ ،بؤضِ ضَِطُيَ ًُالكاُِ ((ُٓهفًؼ)) كُوتّ و ُٓض ًُٓىوؾًاْ
زَياُعاُِ ضِ زَه
زاوايُكِ غُيطّ ٓاوَٓاياْ هُخىزا كطز.
غُضُىوغُض قػُكُّ ثًَربِيٍ:
 خاهًسَ ..زًَُوَّ بُغُضٓاتِ ُٓو كطاُُ بِىوغًُوَ؟ُٓغتاًُ غُض ثاَ ،كًًَُم هُ شووضَكُ دىوآلَ:
 ثًَؿىوتط زَضباضَّ ُٓو باغَُ ُىوغًىَ... ُىوغًىتُ ..شًاضَ و زاتاكاُت ًُؿاُساوَ.ََِ ..طىتىوًُ هُوَتُّ ( )1994ثًَِر ُٓظاض شْ القُكطاوَ ،طىتىوًُ ُٓظاض
 بُهو سُوت غُز شْ هُ زَضَوَّ ُاوضُّ ؾُضِ و ؾؤضِ القُكطاوْ .طىتىوًُ وَظاضَت
طىيًَِ ثًَِازا ،طىتىوًُ ياغا زَضبُغت ًًُُ ،طىتىوًُ خًَعاُُكاًُـ زَضبُغت ُني،
هُ زواّ طُضِاُُوَّ كطُكاًُاْ ..زَضياُلطزْ ،طىتىوًُ ُٓواْ تىوؾِ ؾًَتِ ٓاتىوْ،
كُوتىوُُتُ زاوّ هُؾفطؤؾِ ،خؤياْ كىؾتىوَُٓ ...ضَّ بًَذطُ هُ خاهًسَّ
ًُغعىزّ 11و ٓاوؾًَىَكاُِ ُٓو ،كُغِ تط دىوآلوَتُوَ؟
بُزَُطًَلٌ بُضظ قػُكٍُ ثًَربِيٍ:
 ًٌَُٓ ياغا ُني ًٌَُٓ ،ضؤشُاًُُىوغني؟بُ ٓاواضكطزُُوَ ًًِـ قػُكُيٍ ثٌَ بطِّ:
 ًٌَُٓ تىوضَِ ٓاتني. -11ضاالكىاًَُلِ بىاضّ شُاُُ هُ دُظآري ،كتًَبًَلِ بُ فُضَُِػِ ُٓيُ ُاوَكُّ (شًَُلِ
وَغتاو)َ.
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ًػتًَلِ كًَؿايُ غُض ًًَعَكُ:
 ُٓوضِؤ ضًت بُغُض ٓاتىوَ؟ واّ زابَِِ ؾُويَلًاْ كطُكُت ضفًَِسضا ،بُ ظؤض القُ كطاو غلِ ثطِ بىو وظؤَهًَلِ بىوٓ ،اا وا هُ ُُخؤؾداُُّ ظاُلؤيًُ و خىيَِِ هُبُض زَضِواًًِ ،ـ وَكى
ًٍََ كطِ فآلْ كُؽ وا و واّ هًَٔاتىوَ ،ضاظّ زَبِ؟
ضؤشُاًُ ُىوغًَم زيٍَ و زَه
بُ تُوغُوَ ثًَلُُِ و هًٍَ ُعيم كُوتُوَ:
َلٌاْ ًَِٓاوَ؟
َُتِ وَٓازا كُّ ُاوّ خُه
 هُ ساه ضاغتِ طىتّ ُاو و ُاظُاو ٓاؾلطا زَكاتُٓ ،طُض ضاغتًـ بُ تُواوّ ُُُىوغنيكُؽ بطِواًاْ ثٌَ ُاكات...
بُتىوضَِيًُوَ طىتِ:
11
 خاهًسَSois Bref ..ًًِـ بُ ًٌَِِٓ وَآلًًٍ زايُوَ:
  ..Brefزَضباضَياْ ُاُىوغٍ ..هُغُض ُعاكطزُُكُ زَُىوغٍ.َلًَؿا ،ثاؾاْ بُ ززاْ
َِ ُٓه
بؤ ُٓوَّ كًًَُم ًَٓىض ببًَتُوَُُٓ ،اغُيُكِ قىوه
دريِكطزُُوَوَ ثًٌَ طىمت:
َِ ( )1995وَ بىوَ غرتاتًص و زاضزَغتِ
 ضفاُسْ و بُ ظؤض القُكطزْ هُ غاهَلِ غًعًى،
َُ ًٓػالًًًُ ضُكساضَكاْ و خُه
ؾُضِكطزُِ ضُكساضاُُ هُ ًَُىاْ كؤًُه
َِ زَبَِ هَُ ُاوَ ض
ُٓطُض ًٌَُٓ زَضباضَّ ُٓوَ ُُُىوغني ،دًٔاْ ضؤْ هُوَ ساه
زَطىظَضَّ؟
ً -11اُاّ :كىضتًاْ بلُضَوَ.
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ثًَلًٍُُ ،ثطِ بُ زيَ ثًَلًٍُُ:
َتُداضِيُوَ بُضزَواَ بىوَ) دًٔاْ ُٓو
 ثًَلًُُِاوّ زيًَتُ بُضضاو( ..بُ طاهضؤشُاًُيُّ ًٌَُٓ زَخىيًََِتُوَ ،كُ هُُاو وآلت زَ ُٓظاض زاُُؾِ ىلَ بآلوُاكطيَتُوَ و
تُُاُُت ُاطاتُ تىُؼ و ًُغطيبِ زضاوغًَؿٌاُْ ،اخطيَتُ ًَُى ًِٓتُضًَُتًـ؟ بُ
ٌَآاوضا ًُت؟)) ثاؾاْ ضىوًُ زَضَوَ.
ظاضاوَّ ًًػطّ طىمت ((ُٓضَّ ثًاو تؤ بؤ هُطُه
*

*
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*

مةرط و بيَدارى ،شةو بة يةكةوةى و ناخةوى

ٓا ُٓوَ ثطزّ ((ضميُ))يُ!..
ثُتُكاُِ خؤ خِلاُسْ هًَُُى ضابطزووَ كؤُُكُيسا خؤياْ ؾُتُن زَزَْ.
َِ (ضًاي)ّ تطغِاكُٓ ،اطازاضّ هُ ؾاضزُُوَّ ًَُِِٔ
ٓا ُٓوَ بِِ بُِوَّ زؤه
ًطزووَكاُِ زَكات! ٓا ُٓوَف ُُخؤؾداُُكُيُ و غُز ًُتطيَم هًٌَُوَ زووضَ!
ًِساآلْ هًَطَو هُويَّ ،هُشيَط غايُّ ُٓو باخطُ بطىوكُزاْ و دطُضَ زَفطؤؾّ ،هُ
شيَط ًًَعَكاًُؿا ًاززَّ بًَٔؤؾلُض! ٓاّ قػُُتًُِّ دىاْ! تُُٔا ُٓشاضّ
زَغتسضيَصّ كطزَ غُض ثاكًعَيًتُٓ .تؤّ ؾاضيَلٌ هُ خىاتطؽ بىوٍ ُٓ ،ضضِ
خىاضزُُوَُٓ 12بىو ُُزَٓاتُ ُاوتًًَ ،صووَ ؾلؤزاضَكُت ًطز ،باخطُكاُت ثطِ هُ
ٓاودِػباظ و غُضخؤف و ًاززَّ بًَٔؤؾلُض بىوَ.
هُ زووضّ غُز ًُتطيَم ..ثاكِ و ثًػِ هُتُن يُكرتيساْ .هُُاو باخطُكاْ
ُُخؤؾِ ظيَسَتط زَبًَت ..َِٓ ًًٌَٓ ،ثًاويَلٍ بًِِ بُ ثاوَ و هُُعيلِ ذلُدُضَّ
ًُ -12بُغت هُ ًُؾطوب خىاضزُُوَيُ( .و)
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ٍَ غىوظيا .خؤظطَُ
باخطُكُزا زَغتجُضِّ هًَسَزا ،ضاوَ زاططت و هُ ؾُضًاْ زه
خىاغت ضيَطُيُكِ زيلَُ بططتبايُتُبُضُُ ،وَن ُٓو ضيَطُيُ ،تا بطىوًايُتُ
ُُخؤؾداُُ.
َساضيَلِ ثًػِ و ثؤخىَ خؤّ بُالّ خؤؾُويػتُكُيسا الضكطزَوَ و ثًٌَ طىت:
زه
 غُضثؤؾُكُت زاكُُُ.َلِ ثًَىَ زياض بىو،
زَغتِ بُُاظ و ُىوظ كطز ،ززاُُكاُِ وَزياضكُوتّ ،كُ ضو
ثريًًََطزيَم بُ ُعيلًاْ زا ضَتبىو ،تفًَلِ ضؤكطز.
ُُٓطاوَكامن خًَطاتط كطزْ،
ُُخؤؾداُُكُ زَكُويَتُ غُض بُضظايٌ بُضزَآلُُكُ ،بؤيُ ُٓواكُّ َُٓ غاضزتط و
ًًُٓـ تىُستطَ .ضُتطَكَُ كطزَوَ ..زايلطزَ باضاَُِ.
هُ زوو و ًُىّ زواّ ًُىَضِؤوَ هُبُضزََ زا يًًُُِ بىوَ ،كًػًَم ثطتُقايَ ،ضازيؤ،
و ضُُس كتًَبًَلِ غاززَ ُٓهػُمماْ و كطاغًَلِ خُوتّ ،كُ ويَُِّ كُضويَؿلِ بطىون
بطىوكِ هُغُض بىو ..بؤَ ًَِٓابىو.
بعَيُكِ بؤ كطزَ:
 الَ وابىو ُايُّ!بُ ظاضاوَّ ًًػطّ ثًٍَ طىت:
13
 ُٓيُضِؤ،ضٌا ُايَُ!؟ -13طىُسيَلِ ُٓوضاغِ ُعيم ٓاضيػُ.
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بُضِووًسا خًُُُوَ.
ُٓوَياْ ُٓوَيَ داض بىو بًًٍِ ثًَبلَُُِ.
طىؾُضيَلٍ هُ شاُتاكَُ زَضٓاُِ و ثًًٍَ طىت:
ًََلت بؤ زَطىؾٍ ،بؤ تؤ باؾُُٓ ،طُض ضًسيلُؾت ٓاو ًًىَ طُضَن بىو
 ثطتُقاهٍَ.
طىؾُضَكُت بؤ بُدًَسًََٓو
باُطِ (غُهًشُ)ّ ثُضغتاض بلُُٓ ،و زَغتُ خىؾلًَلِ خؤًًًُ ،ىَّ زيلُت
َلِ
بؤ زَطىؾًَتُٓ ،ضضًًُكت طُضَن بىو زاواّ هًَبلُُٓ ،ويـ ؾاويُيًُ و خُه
(ُٓملُععَض).َ 1
 دا زََ ُاغَِ؟ كُ بُضَو ًَٓطَ زَٓامت ..باغِ تؤَ بؤ كطزُٓ ،و هُ ُٔؤًِ شيَطَوَيُ.ََِ و بًَتُ الّ ًّ؟
 دا بؤّ زَكطَّ كاضَكُّ خؤّ دًَبًَٔو طىيَِ ًُزَضَّ.ضَُط و ضووّ ظياتط ثُضِيبىو.
ُٓغتٍ كطز ًُضط وا بُ ثُهُثُي بؤ الّ ضازَكاًُ .ضط بؤًَُلِ غُيطّ ُٓيُ ،هُ
بؤُِ زَضًاْ و ُُخؤؾداُُكاْ زَضًَت ،ويػتٍ ُٓو بريؤكُيُ هُ خؤَ زووض خًُُوَ،
بُآلَ ُعيلرت كُوتُوَ .كُ كتًَبًَلِ غازَ ُٓهػُمماٌُ بُ زَغتُوَ ططت بىوُٓ ،ض تم
زَغتِ ًطزبىوْ ،هًَِ ثطغًٍ:
 ُٓضَّ تؤ ضريِؤكِ دىاْ زَُىوغِ؟ًُٓسيػاْ ويػتٍ بُ ثًَدًُُِِ خَُ ،بُ ظاضاوَّ ُٓغلُُسَضاُِ طىمت:
 بَُهَِ ،بُؾًَىَيُكِ طُىلَ دىاْ!69

ثًَلُُِ و طىتِ:
 زَخيىيٌَُِوَ.غُضَضِاّ ُٓوَّ زَزوا ،بُآلَ ضوو ططشّ زايططتُوَ:
 ضَُطُ هُ كتًَبًَم ظياتطَ بؤ ُُخىيَِسضيَتُوَ ،ضٌا غًَت ًَِٓاوْ؟هُ ًُبُغتِ طُيؿتٍ:
 ًُٓىوّ زَخىيًَِتُوَ. ًُضط غطووتُكاُِ شياُِ ال ططُط ًًُُ. ُٓضَّ بؤضِ ًَِٓسَ باغِ ًُضط زَكُّ؟ ُٓتؤ هُبُضزَغتِ زكتؤضاْ زاّ وَتسآَُ ،و ًًَطزَظًُيُّ تًًَسا شيا بىوّ كؤتايٌ ٓات.
ًَؿت دًَطريًًَِ ،ـ هُطُه
ساه
باغُكٍُ طؤضِّ:
 كًًَُم بُض هُوَّ ُٓتؤ بًَِ ،يُكًَم هُو كطاُُّ هُطُيَ ًٌَُٓ ضظطاض كطا،َُكُّ بؤ هُباض ببُْ و ُٓويـ بُو
هُطُيَ زكتؤضيَم بىوَ ُاخؤؾًاْ ،زاواّ زَكطز ًِساه
ثًًَُّ ،كُ ياغا ضيَطُّ ثآ ُازات ضَتًلطزَوَ ،زَتؤ غُيطّ ًُُٓ بلُ!
هُبُض سُثُغاْ اليَ بىوَُٓ ،ويـ هُغُضقػُكُّ بُضزَواَ بىو:
 زَبَِ ُٓو ياغايُ ضؤْ ياغايُن بَِ ،شْ ُاضاض بلات غُضَضِاّ ُٓتلطزُِ َُٓكُضاًُت و ًًُٓـ ًطؤظبىوُِ ،زَبَِ بُ (بُض)ّ ُٓو ُٓتلطزُُّ وا هُ ُُٓاوّ زايُ
ضاظيبَِ؟
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ظًامن هُ طؤكطزْ وَغتا!
يًًُُِ بَِ زَُط بىوًُ ،ضط هُ ثُزلُضَوَ ٓاتُ شووضَّ و هُ تُكِ زاًُؿت..
زَبىايُ بُض هُوَ ثُزلُضَكَُ زاخبػتبايُ ًٓعمن هًَىَضططت و بؤ كًًَُم وَزَضكُومت،
ويػتٍ ؾتًَم زَضباضَّ ُٓو باغُ بعامن بؤيُ ضىوًُ الّ زكتؤضٍ ُؤضَزاض.
هُطُيَ ثُضغتاضيَلِ شْ زا خىاضزُِ زَخىاضز ،هُ زَضطُ كطاوَكَُ زا و ضىوًُ
شووضَوَ ،بُضِووًسا خًُُُوَ و طىتِ:
َت ثًَطُيؿتىوَ و زَتُوَّ بعاُِ ضؤْ ضؤًًُُ؟
 ُٓواهوَآلَ زايُوَ:
 تا خىاضزُُكُت تُواو زَكُّ ضاوَضَِّ زَكَُ.َُكُّ هُاليُن زاُاو ثًٌَ طىمت:
ثامشاوَّ بابؤه
 واّ زاَُِ بؤيًٍ هُ باضبطز ،ضِ هُ زؤغًُكُّ بِىوغٍ؟ًَُِوَّ ثؤهًػٍ هُال بَِ ،تا بًػُملًَِِ ُٓو شُُ قىضباُِ
غُضَتا زَبَِ هًَلؤه
زَغتِ بُظؤض القُكطزُِ تريؤضغتاْ بؤتُوَ.
هُ قػُكاًُسا ُٓغتٍ بُ تىوضَِيٌ كطز ،ثًٍَ طىت:
َكىضتًَُِضيَم ياْ وَن
َلى وَكى خؤتًَُٔه
 وَكى ضؤشُاًُُىوغًَم ُاتسويٍَِ ،بُهَُ يُكسّ
ٓاوضِيًَُن ُٓطُض ضيَطَُ بسَّ طفتىطؤت هُطُيَ زَكَُ ًٌَُٓ ،ضُُسيّ غاه
زَُاغني!
14

َِ( .و)
 -14واتُ (فطىهًُ) فعووه
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تىوضَِيًُكُّ ًُؿتُوَ و بُ ًٌَِٓاُُتط طىتِ:
َُتُكُّ ُٓو زَطَُ ،غلجطِيُكُّ هُ ُٓفتُّ زووًَسايُ،
 بطِواَ ثًَبلُ ،هُساهًُُٓف وازَطُيًَُُت ُٓىل هُباضبطزُِ ًَٓؿتاكُف ًاوَ ،بُآلَ ُٓطُض هُخؤوَ ُٓو
كاضََ كطزُٓ ،وا ياغا بُظَيٌ ثًٌَساُايُتُوَ...
 باؾُ ضِ بلُيّ؟ًَُِوَكًُاْ زَغت كُوتًُٓ ،ىو ؾتًَم بُ ٓاغاُِ ضايِ
 ُٓضكاتًَم هًَلؤهزَبًَت.
وَكى زكتؤض بؤّ ضىو بىو كاضَكُ وا ٓاغاْ ُُبىوٓ ،اطازاضبىوَ وا هُ بُؾِ ثؤهًؼ
زآًَ ،ؿتاكُف بُزوازاضىوْ زَغتِ ثًَُِكطزبىو! يُكًَم هُ ُٓفػُضَكاًُـ ثًٌَ
ًَِابني ُٓواْ ضفًَِسضاوْ ياْ بُ خىآًؿِ خؤياْ
طىمت :ضَُطُ ُٓوَ غُخت بَِ ،هُوَ زه
َطُّ غُملًَِسضاوياْ
ضىوُُتُ ضًا و ثُيىَُسياْ بُ تريؤضغتاُُوَ كطزووَ؟ ظؤضبُياْ بُه
هُغُض ُٓيُ كُ غُض بُ يُكًَم هُ بعووتُِوَ ًٓػالًًًُكاْ و هُواُُف دُبُّٔ
ُٓهًِٔكاظ بىوْ.
 ثًٍَ طىتُٓ :و ٓؤيُ بُؽ ًًُُ تا بُوَ تاواُباضياْ بلُْ؟َتُثًَلطزُُوَ طىتِ:
بُ طاه
 زَّ كُواتُ ٓؤكاضّ بًَتاواْ بىوًُاْ ضًًُ؟وَآلًٍ زايُوَ:
 زَبَِ ُٓو شُُض دؤضَ شًَُم بَِ بُخؤّ بطًَتُ باضَطاّ سًعبًَم و زاوآُُّساًبىوُِ بلات؟ ُٓتؤ باف زَظاُِ غُضَضِاّ ُٓوَّ كُ ًٓض ثُيىَُسيُكًؿًاْ بُ
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غًاغُتُوَ ًًُُ ،بُآلَ ظؤضداض ثًاويَلِ خًَعاُُكُياْ وَكى ُُٓساًًَلِ سًعب ُاوياْ
تؤًاضزَكُْ!
ًٍَ بلا كُ كاتُكُّ كًُُ ،غُيطّ كاتصًًَطَكُّ كطزو طىتِ:
بؤُٓوَّ ساه
ًَُِوَ كطز ،ضَُطُ بطُيُِ ُٓو ضاغتًًُ ،هُ زواّ زوو غ َِ
 كُ زَغتٌاْ بُ هًَلؤهُٓفتُّ زيلُ غُضزامناْ بلُوَ..
بُ ُُضَ و ًُاُِ و ضيَعَوَ زَضكطاًًَِ ،ـ ٓاغايٌ وَضَ ططتُٓ .وَؾًاْ بُؾًَلِ
ُٓضَ خطاثِ كاضو ثًؿُكَُ بىو.
بؤ ؾُوَّ ،هُبُضزََ ثُزلُضَكُزا ظؤض وَغتاَ ،ضووُاكًًُكاْ بُغُض ؾؤغتُكاْ زا
خاًؤف زَبىوُُوَ و بًَسَُطًـ طُوضَّ ؾُقاَ بىو (( Seul Le sience a du
 .15))Talentبؤيُ زَبًِني قػُُتًُِ ضَواُبًَصتط بىوًَٓ ،ض داضيَلًـ بُو ؾًَىَيُ
ؾؤر و ؾُُط ُُبىوَُٓ ،ضطًعاو ُٓضطًعيـ داضاُِ ثًَؿىوّ وَكى ًَٓػتاكُّ
ؾاعرياُُ ُُبىوَ ،هُ ؾىوؾُكُ ُعيلرت كُومتُوَ و ًاضًٍ كطز ،بُطىَّ ثًَُِزاْ
َتُكاُس و هُ زواّ هًُجُضيَم هُ باضاْ خؤّ زووضخػتُوَ .قػُُتًُِ ٓا
ؾاُُكاُِ ُٓه
بَُ ؾًَىَيُيُ.
تاًُظضؤت زَكا و بطِواّ بُ خؤؾُويػتِ ًًُُ ،زَتىضووشيََِِ و بطِوات ثًَِاكا،
بُضَو تىاُُوَ كًُُُسكًَؿت زَكا و واظت هًَسيََِِ ،بؤ ًًُٓؿُف خؤّ زَخاتُ ًَُى
بًَسَُطًًُوَ.
َطًَطِ و وَضطًَطِ كطز ،كُ هُغُض ًًَعَكَُ
ضُُسيّ ثُضَِ كاغُظَ هُواُُ ُٓه
َىَغتَُ كطز.
خُوتبىوْ ،هُبُضزََ كاغُظَكٍُ زويَِِ ُٓه
بُ بُضزَواًبىومن هُُىوغني زووباضَ تاواُباضَ كطزيُوَ.
ُٓ(( -15ض بُ تُُٔا بًَسَُطِ بُٓطَّ ُٓيُ)) زَضبطِيًَِلِ ًاهم سُزازّ ُىوغُضّ دُظآريّ.
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ُٓتؤ و ُٓو ؾاضَ ظؤض هُيُكرتّ زَضّ ،غُضَضِاّ ُٓو ًُٓىو ُىوغًُِّ هُباضَّ
تؤوََ ُىوغًىَ ،بؤضِ ًِت ُايُتُوَ ياز؟
ََِ ُٓتؤ بُضِاغتِ تًٍَ ُُطُيؿتىوُّٓ( ،تؤ) يُن ،كُ زَظاُِ (( Le
زَ ثًٍَ بو
16
ََِ؟
 ))romacier ne romance que savieزَ بُضِاغتِ ثًٍَ بو
تا ًُىَ ؾُوَّ ُىوغًٍ ،ضُُسيّ ثطغًاضّ زيلَُ ضظطاض كطز و ضُُسيّ يازَوَضّ
ٍَ زا خبُوَ ،كُضِ بًَٔىوزَ
زيلُؾٍ ٓاظاز كطز ،ثاؾاْ هًَُُى دًَطاكَُ زا ضاكؿآَُ ،وه
ٍَ خًَطاتطٍ هًَسَزا ،بُ ضُؾِِ
ًََِ بؤ يُكًُني داضّ بَِ ..تطثُّ زه
بىو! وَكِ بو
ٓاتِِ بُٓاض تُواوّ ُٓغتُكامن وَٓاطآاتىوْ ،بُزواّ يُكسيُوَ ُٓض خُوْ زَبًٍِ.
ٌَسا زَضطاكاُِ يازَوَضيت هُغُض زاخَُ ،هُ تُواوّ كىْ و كُهُبُضَكاُُوَ
بًَٔىوزَ ُٓوه
ثُيسابىوّ ،هُ ؾًَىَّ تًؿلًَلِ ضووُآِ كُ بُغُض شووضَ تاضيلُكَُ زازيَتُٓ ..تؤَ بًِِ،
َُيُكِ وَضظؾِ ًاضكُ
تُواو هًٍَ ُعيم كُوتبىويُوَُٓ ،ضوَكى ضؤشَكُّ داضاْ بُ كاه
ًََلِ ((دًِع))ت هُبُض بىوكُ ضَُطُكُّ كايَ بىو ،بُ خؤت و كطاغُ
(( ))nikeبىوّ ،ثاُتؤه
غجًًُ وَضظؾًًُكُتُوَ ،هُطُيَ ًًًٌَُِٓكُت بؤُِ (())Faت هًَسَٓات زَفتُضَكُّ هًٌَت
وَضططتبىو ،بؤت ًَِٓاًُوَ و ثًَت طىمت:
ًَِابُ كُ زَفتُضَكُت بُ تُواوَتِ بؤ طُضِيَِسضاوَتُوَ.
 زَّ زهثًٍَ طىتِ:
ًَِاَ كُ تُواوَ.
 هُوَ زه بُضِ زَظاُِ ،ضىوظاُِ ثؿًوُكَُ ياضّ بُ ُُٓسيَم هُ ثُضَِكاُِ ُُكطزووَ؟ ضىُلُ ثؿًوُّ تؤيُ ..هًَِ زَبىوضَ. وَىلَ ًّ هًَِ ُابىوضَ.(( -16ضؤًاُِىوؽ ُٓض تُُٔا شياُِ خؤّ زَُىوغًَتُوَ)) ِٓ ًاهم سُزازَ.
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ثًَلًٍُُ ،ثاؾاْ كطزًُوَ ،بًًٍِ باخطُيُن بُ بُض هىومت زآات.
َِ تًُُمن بىو.
ُٓو ضؤشَّ يازّ سُظسَ غاه
 طىتت ًُٓىو غاَهًَلت ُٓض بُخؤؾِ بًَت.ًَُِ بؤُساضَكَُ كطزَوَ و خىيَِسًُوَ:
كاضتُ طىه
(())Poesie tun’es que poe sie danes ma vie
ٓا ُٓوَتا وا هًَُُى شياُتسا ٓؤُطاوَيُكِ فُضاًؤف كطاوَ.

17

َِ بَِ تؤيٍ هًَطىظَضآُ ،وضيـ ًاُطِ ظغتاُُّ زاثؤؾًىَ ،ضًرت بُُٓؾتُ
وا زواظزَ غاه
َِ ٓازََ و سُواًاْ تًَسا طًَطِآُ .وَتا ثُزلُضَكَُ،كُ
بطىوكُكًُاْ ضووُان ُاكاتُوَ ،كُ ضؤه
بُغُض ؾُقاًًَلِ ضؤيَ و ٓؤيَ ،بُغُض زاضيَلِ تًُُا ،بُغُض غتىوًَُلِ ؾلاوّ كاضَبا،
بُغُض ُٓو ضاواُُّ قػُُتًُِ كُ بًَساضّ كُؾُُطًاْ كطزووَ ..زَكطيَتُوَ.
ُٓو تُُٔا ؾُضِ و طًَطُيَ ُٓض بُ ضاواُِ تًُُا زَفطؤؾًَت.
ٍَ زا ،بُآلَ زضَُط هُ خُو ضابىوَ،
ُاظامن ضُُس كاتصًًَط هًَُُى ُىيَُِكَُ دًِطو
كطُكُّ ٓاوشووضَ ضؤيؿتبىوَ زَضَوَ ،غُضَ تصّ هُ يازَوَضّ و ًًَطزَظًُيُ.
يًًَُُِ ٓاتُوَ ياز،
بُخًَطايٌ خؤَ ٓاًازَكطز و ضىوًُ زَضَوَ.
*

*

*

 -17ؾًعط ،بًَذطُ هُ ؾًعطيَم هُ شيامن زا ضِ زيلُ ًُت ً ،اُاكُّ هُ زَضبطِيًَِلِ ًاهم سُزاز
وَضطرياوَ (( ))Poesie tout nes’t que poesie dans la femmeواتُ ؾًعط ،هُ
شُسا ًُٓىو ؾتًَم ُٓض ؾًعطَ.
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ئةم سةرو ئةو سةركردنى مةرط

ًُضط ضيَم هُ تًُُؿتِ وَغتا بىو ،ثًَساطرييٍ هُوَ كطزبىو ُٓضطًع هُ
بُضاًبُضيسا ُُططيٍ ،هًَِ ُعيم كُومتُوَ ،زَغتٍ هُ ُٓضزوو زَغتُ ًطزووَكاٌُ زا،
َلى ًُضط واٍ طىت.
غاضزو غطِّ بُ ؾًَىَيُكِ ظؤض تطغِان ُٓوَّ زَضبطِّ ،بُه
َُشاَ ،ضىوًُ الّ ثُزلُضَكُ تا زاخيَُ ،بُآلَ ظووتط طىتِ:
ؾو
 زاميُخُُُٓ ..سَّ ُٓواَ طُضَكُ.َُ بُفطيَلّ!
 بُآلَ زَغتُكاُت وَكى تؤثُه بُفط ططِّ تىوضَِيٌ خاًؤف ُاكاتًٓ ،ض ؾتًَم خاًؤف ُاكات.َُشيٍَ ًًوِ ضازيؤكَُ بازا.
ًٍََ ،تا ظياتط ُُؾو
ًُُعاُِ ضِ بؤ بو
كطُ بًَصَضَكُ طىتِ:
 ًُٓطِؤ ضؤشّ زضؤكطزُُ ،زضؤيُ دىاُُكاُتاْ ٓاًازَ بلُْ و ثُيىَُسمياْ ثًَىََسَبصيَطيّ و زياضيُكِ دىاًُؿتاْ ثًَؿلُف
بلُْ ،دىاُرتيّ و ؾرييِرتيّ زضؤ ُٓه
زَكُيّ.
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بُ يًًَُُِ طىت:
 ًُٓطِؤ يُكِ ًُػآًُُ ،ض كُغًَم زضؤّ بؤ ُُكطزووّ؟هُطُيَ ُٓوَّ خَُ ثًَلًُُُِكُّ بُض ُُزَزا ،وَآلًِ زايُوَ:
 ُٓوضِؤ تاكُ ضؤش بىو كُ تاآلوّ ضاغتًٍ تًَسا ضُؾت!! (هًٍَ ثطغِ) بؤضِ؟ هُ ضيَطُّ ثؤهًػِ ٓاضيػُوَ ثُيىَُسياْ بُ باوكٌُوَ كطزُٓ ،فػُضَكُ ثًٌَضِاطُياُسَ ُاياُُوَّ ضًرت مبططُُ خؤ!؟
كًًَُم ططيا و ثاؾاْ طىتِ:
َِ هُوَ كطزبىو كطًَلِ ُٓبىوبًَت!
 تُُاُُت هُ غُضَتاوَ ُلؤهغُضهُُىَّ فطًًَػلُكاُِ قُتًؼ ًاْ ،زَغتًٍ طىؾُِٓ ،ويـ بُ ثُزلُ
الواظَكاُِ زَغتُكاُِ طىؾًٍ و طىتِ:
 ُٓفػُضَكُ هًَِ ثطغًٍ ٓاخؤ ضفًَِسضاوَ ياْ بُ خىآًؿتِ خؤَ و بُ تًُُاثُيىَُسيٍ بُ تريؤضغتاُُوَ كطزووَ ،زَغا ُٓوَ بًَُِ بُضضاوّ خؤت؟
بؤ غىوكلطزُِ باضَكُّ ،قػُكُيٍ ثٌَ بطِّ:
 ُٓوَ تُُٔا هًَجطغًُِوَيُكِ ٓاغايًُ...ُٓويـ قػُكُّ ثٌَ بطِيٍ:
 هًَجطغًُِوَيُكِ ٓاغايٌ بؤ كُغًَلُ كُ هُغُضًَُضطسايُ؟ ًُٓىو ؾتًَم كؤتايٌ ثًَسيَت ،خؤؾت زَيبًِِ كُ زَُطِ تُضِايٌ فطًًَػلِزَزا و طىتِ:
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 بريّ ((بىسا))*ّ بطاَ زَكَُ. تًُُُِ ضُُسَ؟________________________
ًََّ  :بىسا.
* ًُٓاظيطُكاْ(بُضبُضَكاْ) بُ ذلًُُز زَه
 ُعيلُّ زَ غاآلْ زَبَِ ،هُ تُكٍ ُُبا ُُزَخُوت ،بُ زَغتِ ًّ ُُبا ُاُُُِزَخىاضز ،بُضزَاَ ((ًُفاؽ)) ّ18بَِ بًبُضَ بؤ غاظ زَكطزُٓ ،ويـ وَكى زياضّ
َُّ بؤ زَضًٍِ ،هًَسَطُضِاَ وؾم بًَتُوَ ،هُ ضُُس كًػًَلِ بطىوكٍ زَكطز و
ُٓآله
هُُاو دوىبُضطُكامن زَؾاضزُُوَ ،ضىُلُ بؤًَُلِ خؤؾًاْ ثًَسَبُخؿِ.
بًَذطُ هُو ..خىؾم و بطاّ زيلُت ُْٓ؟َِ ُٓيُ ،عُىل بطاَ هُ ضيعّ
 ((سُززَ))ّ خىؾلٍ ؾىوّ كطزووَ و ثًَِر ًِساهغىثا زايُ،زَيىيػت ٓاويِِ زآاتىو شْ بطىاظيَتُوَ ،بُآلَ هُ ًُٓاْ ُٓو ؾُوَّ
ًِِ تًَسا ضفًَِسضاَ ،زَظطرياُُكُّ ُٓويـ ضفًَِسضا! ضُُسيّ ؾُو و ضؤشيـ هُطُيَ
ًِسا بىو ،ثاؾاْ بؤ دًَطُيُكِ زيلُياْ بطز...
بُ ظَمحُت ُُٓاغُّ زَزا ،ثًٍَ طىت:
 ُٓطُض ًاُسووّ ثؿىويَم بسَ ،ظؤض ًُزوَّ.وَآلًِ زاًُوَ:
 ُاً ،اُسووًٍُُٓ ،غت زَكَُ دُغتَُ ًطزووًَٓ ،ض ٓاظاضّ تًَسا ًُُاوَ،وآُغت زَكَُ هًٍَ دًا بؤتُوَ!
 ُٓوَ هُبُض ًَٓىضكُضَوَكاُُ ،غىثاؽ بؤخىا كُ كاضيطُضّ ُٓيُ. -18خىاضزًَُلِ بُضبُضيُ هُ ثًتعا زَضَِ ،هُ تًُاتُ و ثًاظ و بًبُضّ غُوظّ تًص و ثاضضُ بُظ
ثًَلسيَت.
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زضيَصَّ زايٌَ:
 ي ُسًاّ بطاَ هُ زواُاوَُسّ ٓاضيػُ ،ظؤض ظيطَكُ و منطَكاُِ ظؤض ُايابّ ،عُهًـدُخت هُوَ زَكاتُوَ خبىيََِِ تا ببًَتُ زكتؤض.
 ُّٓ ((بىسا)) وَكى ُٓو ًًُُ؟ًُٓسيػاْ و وَكىداضّ ثًَؿىوّ ثًَلًُُُِكُّ بُٓاظاضُطا ،طىتِ:
ًََني تًٌَ زَطات ،ضاضَُىوغِ
َُ ،بُآلَ كىضِيَلِ باؾُ ،ضِ ثٌَ بو
 ((بىسا)) بريكؤهًََّ غم و ظا َُٓ غاغ و ًًُٓـ ُاتُواو بُضَُٓ زًًَََِٓت.
واّ ًَِٓآُ ،ضوَن زَه
ًوٌالًُِ ًُضطِ ُُزَكطز ،بُ تُغوًٍ بىوْ خؤّ زابىوَ بُضزَغتًًِِ ،ـ هُوَ
ُُزَطُيؿتٍ وا هُالّ خؤيُوَ بؤضِ زضيَصَّ ثًَسَزا ،زَيتىاُِ بُيُكذاضّ ثؿىوّ
َتُّ هُطُيَ
َِ زازًَُؿًَت ،طاه
بس اتَِ ،بُآلَ ُُٓساَ بُ ُُٓساَ ،هًَِ زاطري زَكطز ،هُطُه
زَكات ،وا زَضطثًًََِتُ طىيَِ ،هُو ظوواُُ ُٓو كاضَ كؤتايٌ ثًَسيَتًٓ ،ىايُكِ بؤ
زَضباظبىوْ ثًَسَبُخؿَِ ،بىاضيَلِ واف زَضَِخػًًََِت تا ُٓغت و غؤظَكاُِ ظياتط
ٓاظاض بسات.
ًَِاَ ًَٓػتاكُ زايلٍ زَططيٌَ.
 زه ظؤض بري هُو ؾتاُُ ًُكُوَ كُ ٓاظاضت زَزَْ. ُٓو ؾُوَّ تريؤضغتُكاْ بُ غُضياْ زازايّ ،زايلٍ هًًَاْ ثاضِايُوَ ،قاضُكاًُِاضلطزْ ،تلاّ هًَلطزْ واظَ هًَبًَِّ ،بُآلَ يُكًَلًاْ بُ قؤُساغُ تفُُط هُغُضيسا
و هُ ٓؤف خؤّ ضىو ،كُ باوكًؿٍ ٓاتُ تلاو ضدايٌَ ،يُكًَلًاْ ثًٌَ طىت:
((كىضَِكُت ضَِطُيَ تاغىوت كُوتًُُٓ ،ف ثازاؾتُكُتُ ضىُلُ هًَِ طُضِاّ ُٓو
كاضَ بلات)) ..يُكًَلًاْ كىضِّ زضاوغًًَُكٌاْ بىو ،باوكٍ ضووّ تًَلطز و ثًٌَ طىت:
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 ُّٓ ُاظاُِ ُٓشاضّ ُاضاضّ كطز بطًَتُ ضيعّ غىثاوَ؟ كىضَِ زضاوغًَلُمشاْتفًَلِ هًَلطز و باوكًؿٍ هُ تطغِ ضُكُكاًُاْ بًَسَُط بىو ..ؾُوَكُّ تطغِان بىو،
ضاوَكاًُاْ زضِو ضيؿًؿًاْ زضيَص بىوْ ،تا ًَٓػتاكُف بؤُُ ُاخؤؾُكاًُاْ هُ هىومت زا
َِ زَضىو.
ًاوَتُوَ ،بُ بؤُِ ُُخؤؾِٓ ،اضَقُ و ثًؼ و ثؤخو
بًَسَُط بىو ،ثاؾاْ ُُٓاغُزاُِ خًَطاتط بىو ،ثاؾاْ زَغتِ بُ هُضظيّ كطز،
َؤُُكُزا ضاوَضِيٍَ
ضاًلطزَ الّ زكتؤض و هًٌَ طُضِاَ ضاضَغُضّ بلات ،خؤؾٍ هُ غاه
زَكطز.
كاتصًًَطيَم ضابىوضز..
يًًُُِف خُوّ هًَلُوتبىو..
زكتؤضَكُ ظؤض طُؾبني ًًًُُُ ،ضطًـ هُو زَوضوبُضاُُ ثًاغُ زَكا ،غُضَضِاّ
َتًُاْ ثًَسَكات.
َىاغًىَ ،كُضِ ُٓو طاه
ُٓوَّ ًٌَُٓ خؤًاْ بُ شياْ ُٓه
 زكتؤض ،زًَطَّ ..واًًُُ؟ََِ وَآلًِ زايُوَ و طىتًؿِ:
ٓاًاشَّ غُضّ بُ بُه
 ُٓض بُ بطِيّ ُُٓاوياْ بطِيىَ ،غُيطيؿٍ ثًَسَّ تا ًَٓػتاكُ ضؤْ شياوَ!؟بريَ كطزَوَ كًًَُم هُالّ مب ،طُضِاًُوَ الّ.
كتًَبًَلٍ هُ شاُتاكَُ زَضٓاُِ و زَغتٍ بُ خىيَِسُُوَّ كطز .زًَِ ًُىَضِؤ
غُضهُُىَّ ضاوَكاُِ َُٓهًَِاْ .ضَُطُ ظَضزَكُّ كُ ُٓضزوو هًَىّ ضَُططِيَص كطزبىو..
َىاغطابىو.
خًُُُوَ .ضَؾًَُِّ ضاوَكاُِ ثُضِّ بىوًُ ،طاّ بُ ٓامساُُوَ ُٓه
81

بُ زَُطًَلِ ُىوغاوَوَ طىتِ:
 زًَُوَّ ُٓو كطاغُّ بؤت ًَِٓابىوَ بًلًُُ بُضَ.ثًٌَطىت - :باؾُ.
غُضثؤؾُكَُ هُغُضّ الزا ،كطاغُكُيٍ زاكُُس ،دُغتُكُّ تُواوّ
ُٓؾلُزلُزاْ ،ضووؾاْ و ؾىيَّ ُٓو بطيِاُُّ بُغُضّ ٓات بىوٓ ..اؾلطا كطز.

دًٌَ

ضُؾِِ ًِساَهًَلِ بطىون زَغتُكاُِ ضا زا ،ثُهُّ هًٍَ زَكطز كطاغُ ُىيَلُّ
بلًُُبُض ،ظياتط ثًَدُُِ و طىتِ:
 ُٓوَياْ دىاُرتيّ زياضيًُ كُ هُ شيامنسا وَضَ ططتبًَت ،غىثاغت زَكَُ.زواّ ضُُس غاتًَم خُوّ هًَلُوت.
بُ ًَٓىاؾِ كُضويَؿلُ بطىوكُكامن زاثؤؾِ و خؤَ زظيُوَ.
زكتؤضَكُ طىتِ:
 ُٓطُض ثُضِدىويُن ضووبسات ..هُواُُيُ بصيًَت!!هُ باضَطاّ ضؤشُاًُكُ و هُُاو ٓؤفًػُكَُ زا ًُُتىاُِ بِىوغٍ ،ضَُطُ ظَضزَكُ
كُهوُّ ثطِكطزبىوَ و كُضويَؿلُ بطىوكُكاًُـ هُ ياضّ كطزْ وَغتا بىوْ ،دَِ
زَغتِ ُٓؾلُزلُزاْ و ضووؾاْ و ؾىيَّ بطيُِكاًُـ بُغُض كاغُظَكُزا ثُضف و بآلو
ببىوُُوَ.
ًًوِ ضازيؤكَُ بازآُ ،و كتًَبَُ كطزَوَ كُ خُضيلِ خىيَِسُُوَّ بىوَ ،بُؾًَلٍ
ظياتط خىيَِسَوَ ،بطِياضَ زا بطِؤَ.
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َُ ًِساَهًَلِ ًَُى ُٓتًىخاُُ
زاض ظَيتىوُُكاْ هُ ضؤخِ ضيَطُكُزا وَكى كؤًُه
ًًََُؿِ و وَُُوؾُيٌ خؤّ زَُىيََِِ ،بؤ
وابىوْ ،هُكاتِ خؤضٓاوابىوًُـ ٓامساْ خؤه
الّ يًًُُِ زواكُومتُُ ،زَبىايُ بطىومبايُ ((ضؤشُاًُ))ُُٓ ،طاوَكامن َُٓهًَِاْ ،بطِياضَ
زا ضيَطُكُ كىضت كًُُوَ ،تُكػًًَلٍ ططت و بُضَو ُُخؤؾداُُّ ظاُلؤيٌ
كُومتُضَِّ.
كُ طُيؿتٍ ،هُو ُٔؤًُّ كطُ القُكطاوَكاُِ تًَسآُْ ،غتٍ بُ باضّ ُآاغايٌ كطز.
 ثطغًٍُٓ :ضَّ ضِ ضووٍ زاوَ؟ثُضغتاضيَم وَآلًِ زايُوَ:
 يُكًَم هُكطُكاْ هُُاو ٓاوزَغتُخاُُكُ خؤّ كىؾتىوَ.بُضَو الّ شووضَكُّ يًًُُِ ضاَ كطزًَٓ ،ؿتا ُٓض خُوّ هًَلُوتبىو ،هُ ثطًُّ
ططيامن زا ،هُوَ تطغاَ ُُكا ُٓوبَِ؟ كُضِ ُٓو وا هًَطَ ،و هُطُيَ بؤُِ ثطتُقايَ و
كُضويَؿلُ بطىوكُكاُِ ،هُطُيَ خًُُكاُِ فُهُغتني زايُ ،كُ هُطُيَ زَُطِ
ًََم زا هُ ضازيؤيُكُ بُضظ زَبؤوَ .فطًًَػلُكامن غطُِّٓ ،وغا ُُٓاغُّ
مشؿاه
َلًَؿاو ضاوَزيَطّ غًُِّ ثطِ بُضآُتُكُيٍ زَكطز ،كُ بُ ًٌَِِٓ ثاضضُ
ٓاغىوزَيًٍ ُٓه
19
ًىظيلُ تايبُتًًُكُّ خؤّ زَشَُِ .
شاُتاكَُ هُاليُن زاُاو هُ شووضَكُ وَزَضكُومت ،تا غؤضاخِ ُٓو ضووزاوَ بلَُ.
َُكُّ كطز ،هُ بُضاًبُضيسا
 ُٓض ُٓو كطُّ كُ زويََِِ زاواّ هُباضبطزُِ ًِساهُٓغت بُ دؤضيَم هُ تاواْ زَكَُ ،زكتؤضَكُ وايطىت!
ًُ -19بُغتِ هُوَيُ ُُٓاغُزاْ و ُٓو ثطخُيُّ كاتِ خُوتًِاْ ،ثطِّ بُضآُتُ و بُ شًَُِِ
ثاضضُ ًىظيلِ ًٌَِِٓ زَضىيََِِ( .و)
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ٓاظاض قُفُغُّ غِطِ ططمت ،ثًٍَ طىت:
 ًَٓػتا ُٓغت بُ تاواُباضّ خؤت زَكُّ  ٍُٓ Cest gentilكاكِ زكتؤض!؟21

هُطُيَ ٓاخافتِِ زا ًُؿاُُّ كاضيطُضّ بُ ضوخػاضيُوَ زياضبىو!
ًٍََ بَِ تىاُا بىوَ،
َُتُكُّ غُضَ هًَؿًَىابىو ،ياْ ضووُرت بًو
 بطِواَ ثًَبلُ بُضاًبُض ساهًُٓطِؤ و هُزواّ هًَجطغًُِوَّ ثؤهًؼ ،زاواّ زؤغًُكُيٍ كطز تا هُباضبطزُُكُّ بؤ ُٓزلاَ
ًَُِوَيُ تُواو ُُبًَت ،كُ ضَُطُ
بسَيّ ،بُآلَ ُٓفػُضَكُ ثًٌَ طىمت تا وضزو زضؾتِ ُٓو هًَلؤه
ًاُطًَم تا زوواْ خبايَُُُِ ..اكطَّ زؤغًُكُّ زاوا بلطيَت ،كُ (ضظيكُ)ف ُٓوَّ ظاُِ...
قػُكُيٍ ثٌَ بطِّ:
 (ضظيكُ) كًًَُ؟قػُكُّ تُواو كطز:
 ُٓوَّ كُ خؤّ كىؾت ،كاتَِ بُو كاضَّ ظاُِ بطِياضٍ زا كؤتايٌ بُ شياُِ خؤّبًََِِ! بُو ُاًُيُّ دًٌَ ًَٓؿت بُضِاغتِ كاضّ تًَلطزَ.
 ُاًُ؟ََُِ ..اًُيُكِ بُُاوّ ًُِوَ دًًََٔؿتىوَ ،وَغًُتِ كطزووَ تُواوّ
 بُهُُٓساًُكاُِ دُغتُّ بؤ ُٓو ُُخؤؾاُُ ببُخؿطيَت كُ ثًَىيػتًاْ ثًًَُتِ ،ثًَسَضٌَ
خىيَِسَواض بىوبًَت ،بًَطىًاْ هُ ظاُلؤّ خىيَِسووَ ،بؤيُ كاضيَلِ واٍ كطزووَ.
*

*

 -21غىثاؽ بؤ ُٓو هىتف ُىاُسُُت.
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*

((بالَهدةكاى خؤياى حةشار دةدةى تاوةكو مبرى))

21

تُُاُُت طىيَ هُغُض طؤضِيـ زَضِويَت.
((ضظيكُ)) ًطز(( ،ضاويُ))ف كُوتؤتُ ؾًَتدآًَُُ ،ؿتا يًًُُِف زَغتِ بُ
كُضويَؿلُ بطىوكُكاْ و طؤضاًًُُكاُِ ((غريتا)) 22و ضريِؤكُكاُِ غازَ ُٓهػُمماُُوَ
ططتىوَُٓ .ضغَِ كتًَبِ خىيَِسَوَ ،زاواّ هًَلطزَ كتًَبِ ضىاضًًَؿٌ بؤ بًٍَِ ،بريَ
كطزَوَ زَغتِىوغُكًُِ بؤ بًٍَِ ،كُ تا ًَٓػتا بآلوكُضَوَيُكٍ بؤ ُُزؤظيىَتُوَ،
هُالّ يُكًَلًامن زاُابىو ،ظؤضّ كُيف بُوَ زَٓات ُاوَكُّ ((ذلذىبات))َُٓ ،و
َسا ًٌٓعا بلَُ ،هًَِ ثطغًٍ:
ضؤشَّ ضىوَ ططيَبُغتُكٍُ هُطُه
23
 كتًَبُكُ ضُُس ( ّ)Recettesتًَسايُ؟زياضبىو كتًَبُكُّ ُُخىيَِسبؤوَ ،ثًٍَ طىت:
 باغِ كاًُ كتًَب زَكُّ؟ُ -21اوًُؿاُِ ظزلريَيُكِ كؤُِ تُهُفعيؤُِ فُضَُِػًًُ.
ُ -22اوَ كؤُُكُّ قػُُتًُِيُ.
 -23ضُُس دؤضَ زضوغتلطزُِ خىاضزُِ تًَسايُ.
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ثطغًاضَ هًَلطز و غُضزلِ بَِ غُضوبُضّ ضوخػاضَكُيٍ زا ،ثطضًَلِ بؤض و طعاوّ
َػُ بابُّ ؾؤضِ ببؤوَ،
ًاف و بطزلًًُكُّ ،ضاويَلِ هُوَكُّ زيلُّ بطىوكرت بىو ،بُه
َطُضِابىوًُِْ ،ؤكُكاُِ ثًؼ بىوْ،
هُبُض دطُضَكًَؿاُِ ظؤضيؿِ هًَىَكاُِ ؾني ُٓه
ًُِؤكِ ثُزلُ تىوتُّ زضيَص بىو ،غُضَضِاّ دوى بُضطُ ؾًم و بًاًًُُكُّ ،وَىلَ بُ
ُٓض ؾتًَم بطىوبا ،بُ بآلوكُضَوَ ُُزَضىو.
كُ هُ وَآلًساُُوَ زوو زيَ بىو ،ثًٍَ طىت:
 هُو خىاضزُاُُّ ًُسؿنيُ ،اواخُِكُ هُ ًُٓىو ؾتًَم ططُطرتَ ،زَبَِثًَلٔاتُكاْ هُطُيَ يُن بطىزلًَّ و خاويَّ بًُّ ،بُغتٍ هُو ثالضتًَططتُِ خؤّ بىو،
بُآلَ تًَُِطُيؿت.
طىتِ:
 باؾُ ُٓتؤ هُ كتًَبُكُت زا ططُطًت بُ ُاواخُِكُ زاوَ؟ثًٍَ طىت:
 بؤ ُٓو ثطغًاضََ هًَسَكُيت؟طىتِ:
 ُّٓ كتًَبُكُت زَباضَّ (ُٓملُسذىوبُ) ًًُُ؟24

هُ قاقاّ ثًَلًٌُُِسا و وَآلًًٍ زايُوَ:
َُ ضريِؤكًَلُ؟
 ُٓوَ كؤًُه -24خىاضزًَُلِ وَن كىببُيُ ،بُ ثًاظ و تًُاتُ و ؾتِ زيلُ ثطِ زَكطيَت.
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َػُبابُكُّ خىضاُس و بُبَِ ًٓض ؾُضًلطزًَُم طىتِ:
بُه
25
 خاتىوْ ..تايبُمتُُسيٍ هُ ضاثلطزُِ ضريؤكاْ ًًُُ .َططت و ضىوًُ زَضَوَ.
زَغتِىوغُكَُ ُٓه
َُكَُ كطزَ
ويػتٍ هُالّ بآلوكُضَوَّ زووََ ضووُرت مب ُ ،اووًُؿاُِ كؤًُه
َُ ضؤشُٓآلتًًُكاْ)).
((بىوكُه
َُكُّ خػتُ ًَُى ثُزلُكاُِ
َُوَ ظاًٍُ كُغًَلِ ُُخىيَِسَواضَ ،كؤًُه
ُٓض هُ ُٓوَه
و زيكُتِ ُٓغتىوضايًسا ،ثاؾاْ باُطِ كُغًَلِ ُاو (ًاظْ)ّ كطز ،هُ ظاضاوَ و ُاو و
ضووخػاضيُوَ واَ زاُا غىوضيايٌ بًَت ،ثًٍَ طىت:
 ُٓتؤ غىوضّ واًًُُ؟وَآلًِ زايُوَ :ضؤُت ظاُِ؟
يُكًَم هُ ٓاضَظووَكامن ٓاخافنت بُ ظاضاوَكاُِ عُضَبِ بىو ،بُالغايًلطزُُوَّ
ظاضاوَكُّ طىمت:
 ظيطَكِ ُاوًًَّ ،ػطيًُكاْ بُ سىغِِ ًىباضَن ،هًبًُكاًُـ بُ قُظظافِ،غىوضيايًُكاًُـ بُ سافًع ُٓهُٔغُز زَضّ...
بآلوكُضَوَكُ ثًَدًُُِ ،اظًُـ ثًَدُُِ و ثاؾاْ طىتِ:
 ُّٓ ًَٓىَ بؤ بُ غُضؤكُكُتاْ ُاضّ؟َتُوَ طىمت:
بُ طاه
َِ خؤّ زَضَِ!!
 هُ دُظآري ًُٓىو غُضؤكني ،هُبُض ُٓوَؾُ ُٓض كُغُ و بُ خاهَكصَايَص خاطًين يا آُػُ)( .و)
 -25واتُ كاضّ ضاثلطزُِ كتًَبِ ُٓزَبِ ُاكَُ ،عُضَبًُكُؾِ (ه
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بآلوكُضَوَكُ طىتِ:
 ُٓو كُؾتًُّ كُؾتًىاُِ ظؤض بَِ ُكىوَ زَبِ .26

ُُخىيَِسَواض بىو ،بُآلَ هُ بآلوكُضَوَكُّ ثًَؿىو دًابىو ،زَغتِىوغُكُّ زايُ
ًاظْ و ثًًَطىت :بًدىيَُِوَ و وَآلًِ خاتىوْ بسَوَ .ثاؾاْ ضووّ قػُّ هًُّ كطز:
 زَغتِىوغُكُت بطىوكُ ،ضَُطُ ثاضَيُكِ وا ظؤضت ُُضَِ ،ثطغًٍ: ثاضَيُكِ كَُ ،هُ زَوضوبُضّ ضُُس؟وَآلًِ زايُوَ:
 هُ زَوضوبُضّ ثًَِر ًوًؤْ. بُآلَ ُٓو ثاضَيُ بؤ ًّ ظؤضَ!طىتِ:
 طُض كتًَبُكُت باف بىوُٓ ،وا ؾًَىاظيَم زَزؤظيُِوَ تا هُغُضّ ضيَم بلُويّ.كُ هُ ٓؤفًػُكُزابىوَ و هُزواّ ُٓفتُيُن ثُيىَُسّ ثًَىَكطزَ ،ثًٌَ طىمت
زَغتِىوغُكَُ دىاُُ و ؾاياُِ بآلوكطزُُوَيُ ،ضىوَ تا بًبًٍِ و ضيَللُوتُِكُ تُواو
بلُيّ ،كُضِ بُزاواّ ؾىو ثًَلطزُِ غُضغاًِ كطزَ ،بُضِاؾلاواُُ ثًٌَ طىمت:
 شًَُلِ ضؤؾِبريَ زَوَّ هُ ٓاغتِ شُِ ُُٓسيَم هُ بآلوكُضَوَّ عُضَب ،ياًَْاُسا ُٓيُ .هُ تًُُُِ باوكٍ بىو ،بًَطىًاْ
ُٓو كُغايُتًاُُ بَِ ،كُغُضوكاضَ هُ طُه
غاًاُُكُؾٌ بُ ٓاُايُوَ ُايُت تا ٓاغتُ ظاُػتًًُكُّ بُضَو ثًَؿُوَ ببات ،زاواّ
هًَبىوضزمن هًَلطز.
 -26ثُُسيَلِ دُظآرييُ :واتُ ُٓض كُؾتًُن كاثتِِ ظؤض بًَت ُكىوَ زَبًَت.
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زَغتِ خػتُ ُاو زَغتٍ و تُوقُّ هُطُيَ كطزَ ،ثاؾاْ طىتِ:
 كُواتُ ثاضَكُت ٓاًازَ بلًًُِ ،ـ كتًَبُكُت بؤ ضاخ زَكَُ.*

*

*

غُضَضِاّ الواظّ و زآًَعضآُُِ ،وَّ ؾُوَّ يًًُُِ باؾرت ببىو ،ظؤضّ قػُكطز،
بُغُضٓاتِ ((ضظيكُ))ّ بؤ طًَطِاًُوَ:
 هُ ًُٓىوًاْ ؾؤر و ؾُُطرت بىو ،بؤيُ ًُٓري بؤ خؤّ بطز ،بُآلَ ُٓضوَكىَؿاخا ،زََ و ضاوّ ضووؾاُس و خُضيم بىو ضاويَلِ كىيَط بلات،
كًَىيُن بُضِوويسا ُٓه
ضيَم هُ غُضضاوّ ًُؿاُُيُكِ بؤ دٌَ ًَٓآلُٓ ،و ًٓض و ثىوضُ زاواّ ياضًُتِ هُ زوو
ثًاو كطز و ُٓض هُبُض ضاوّ ُٓواًُؿُوَ بُظؤض القُّ كطز!
ًََلِ ظؤض ُاهُباضزا
َِ ضاكطزٌُ زا ،بُآلَ ًاضيَم ثًًَىَزا ،هُ ساه
داضيَلًاْ ُٓوه
زؤظضايُوَ ،زكتؤضيَلِ تريؤضغت ضاضَغُضّ كطز.
قػُكَُ ثٌَ بطِّ:
 زكتؤض بَِ و تريؤضغت بَِ! ُٓوَ ضؤْ زَبَِ؟وَآلًِ زايُوَ:
 ُُٓسيَلًاْ ((خىيَِسووياُُ))  ،تُُاُُت بُ خؤّ يُكًَلِ هُ واْ ُاغًًُوَ هُ كؤهًَصبُيُكُوَ بىوْ ،هُُاو ضًا زَضًاْ و تُهُفؤْ و طُهًَم كُهىثُىل زيلُياْ ُٓيُ.
27

 -27واتُ خىيَِسَواضْ.
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هُوَ تطغاَ ظياتط زوا بلُوَ ،خُضيم بىو ؾُو بُِو باضطُّ هُغُض باُُكاُِ
قػُُتًُِ زَخػت ،ضاوَكاًُؿِ بؤ ؾُوخنىوُِ ٓاًازَ زَبىوْ ،ضوخػُمت هًَىَضططت و
ًٍََِ زايٌَ غبُّ زَغتِىوغُكًُِ بؤ بًٍَِ .بُض هُوَّ بطِؤًُ زَضَوَ ىلَ ثطغًٍ:
بُه
 ُاوّ ُٓو ثُيلُضَّ ٓا وا بُباْ هىوتلُوَيُ ضًًُ؟وَآلًًٍ زايُوَ:
 ُٓوَياْ هىوتلُّ ((غًسّ ًػُيًُز))َو ثُيلُضَكُف ((غُيسَتىيغُالَ)).َ28
ثاؾاْ طىتِ:
 ُّٓ ثطزَكُ؟وَآلًًٍ زايُوَ:
 ثطزّ ((غًسّ ًػُيًُز))َ.زووباضَ ثطغًًُوَ:
َلِ بُغُضيسا زَضِؤْ ..زَهُضظَّ؟
 كُ خُه كًًَُم. ُٓضَّ ظؤض بُضظَ؟ وابعامن بُضظيًُكُّ هُ (ًُ )171تط ظياتطَ.ََِ.
 بُضِاغتِ ظؤض دىآُُ ،اواتُخىاظَ بُغُضيسا بطِؤَ و ظىوه كُّ بُ تُواوّ ضان بىويتُوَ ًّ ،و تؤ بُغُض ((ثطزّ ًُهالح غوًٌَاْ))زاضَت زَبنيُٓ ،و ُٓض بؤ ثًازَضِؤياُُ ،ضًَص هُ هُضظيُِكُّ وَضزَططيت .هُ ؾُقاًِ
 -28ياُِ ((خاتىوُِ ٓاؾتًًُ)).
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َِ ؾًُُُسَفُضّ ٓاغِني ثُيلُضّ ((قػتُُتني))ت ًُؿاْ زَزََ ،هُوَتُّ ()313
ًَٓو
َططتىوَ ،زَضباضَّ ُٓوَ ..غبُّ ظياتطت بؤ
بُض هُ ظاينيُٓ ،و ؾاضَ ُاوَكُّ ُٓوّ ُٓه
باؽ زَكَُ ،زواكُومتًَٓ ،ػتا زَبَِ بطِؤًُوَ.
هُطُيَ دًًََٔؿتِِ ،زيٍ ؾازوًاُُ ،غُيطَ ثًَٔات خؤ كىؾتِِ ((ضظيكُ)) كاضّ
ًََِ ٓاغايٌ وَضيططت ،وَكى ُٓوَّ
ًََِ ثًَؿبًِِ زَكطز ،وَن بو
تًَُِكطزبىو ،وَن بو
بؤّ بُ ٓاواتُ خىاظ بىو بَِ!
وَزَضكُومت ،تطووغلُّ ضاوَكاُِ و بعَ بؤ كطزُُكًُّ ،اضُ طُضَ و طىضَِكُّ كُ
هُ ضووًُتِ كطزَُٓ ..واَُُ ًُٓىو هُبُض زيسَ ًايُوًَ ،اض كطزُُكُّ بُِٓ
ًِساآلْ زَضىوُٓ ،و ُٓض بُ تُواوَتِ ًِسايَ بىو.
*

*

*

بُض هُوَّ بطٌُ شووضَكُّ خؤَ ،ظَُطٍ بؤ زايلٍ هًَسا ،طىتِ وا هُ زَضَوَ باضاْ
بُضِيَصُُ زَباضَّ و ثىوضَ تىُػًـ ُُخؤؾُ ..هُطُيَ ضُُس ُٓواَهًَلِ زيلُُٓ ،ض هُطُيَ
زاخػتِِ تُهُفؤُُكُوَ ًُٓىويٍ هُبريكطز.
تُُٔا قػُُتًُِ خًُُكاُِ بُُِ ًُقطامن بري زَباتُوَ .هُ شووضَكُ خىاضزمن هُغُض
ًًَعَكُ بًِِ و كاغُظيَلِ ُىوؾتاوَف هُغُض غُض ُاُُكُ بىو ،كطزًُوَُ ،اًُيُكِ
ٓاوشووضَكَُ بىو ،بُ ثًتِ طُوضَ ُىوغًبىوّ:
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َِ بىوَ و ُاضاضَ هُالّ
 ((تا ُٓفتُيُكِ زيلُ ُاطُضِيٌَُوَ ،خىؾلٍ ًِساهمبًٌَُِوَ ..غآلو ..فُضيسَ)).
ؾُوَكَُ بُ تًُُا بُغُضبطز ،تُهُفعيؤُُكَُ بُ زاطريغاوّ دٌَ ًَٓآلو ُىوغتٍ،
زَُطُ زَُطُكُ تًُُايًُكُّ غىون زَكطزَ ،هُبُض ٓؤيُن ُٓغتٍ كطز ((ضِ بطيٍِ
ُٓيُ كؤْ بىوَ)) .بُ طىتُّ -ذلًُُز ًاغىوت -29بُبَِ ُٓوَّ بري هُ ًٓض
بلًُُوَ خؤَ خػتُ باوَؾِ خُوَوَ ،وَىلَ ظؤض ظوو خُبُضَ بؤوَ ،زَضباضَّ ((ضظيكُ
ُعيلُ ؾُف الثُضََِ ُىوغُِ ،ىيَصّ بُياًٍُ كطز ،زووباضَ زَغتٍ بُ ُىوغني كطزَوَ.
هُو ضؤًاُُّ زَيِىوغٍ ظؤض ضىوًُتُ ثًَؿُوَ ،تُُاُُت خُضيلُ كؤتايٌ ثًَبًٍَِ.
َُواُُكامن كىؾتىوَ ،دطُ هُ ُُغطَززيّ كُغِ زيلَُ
ُعيلُّ ًُٓىو ثاه
ًَُُٓؿتؤتُوَ ،ضُُسيِذاض هُ ًُضطٍ زووضخػتؤتُوَُٓ ،ظاض ٓؤكاضَ بؤ غاظاُس تا
َططتىوَ،
َُواُُكَُ ،كُ ًّ ًاغلُكُّ ُٓوَ ُٓه
ضاوّ ثًٍَ بلُويَت ،بُآلَ كطُ ثاه
َططتّ زَكاتُوَٓ ،ا
ضًرت بري هُ خؤؾُويػتِ ُاكاتُوًََٓ ،ػتا كُ بري هُ غُضُٓه
ََِ:
ُٓوَتُ بُ زَُطًَلِ كعَوَ زَه
َِ زًَصّ ،تاًِ
((ُٓضضًُن كُ زَيبًِِ و زَيبًػتِ ،زَغتِ هًَسَزَُّٓ ،ه
زَكُُّٓ ،ضضًُن كُ زيَتُوَ يازتُٓ ،ضضًُن ضاوَضِيَِ زَكُُّٓ ،وَّ ضاوَضٍَِ
َططتّ يا ضاكطزُت بؤ الّ
زَكا ،تُُاُُت ُٓطُض بُ دوِ شيَطَوَف بًَت ،زاواّ غُضُٓه
ُعيلرتيّ كُؾتِ يا ؾًُُُسَفُض ..ىلَ زَكات:
خىاضزُُ ًُُٓضُؾُِكاْ
خىاضزُُوَكاْ
خعًُتطىظاضيُ طؿتًُكاْ
بُ ٓاؾلطا بُضتًى خىاضزْ
زَُطِ غرتاُبًَصاْ
 -29ؾاعري و ُىوغُضيَلِ بُضظّ غىضيايُ.
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ُٓضا و ظَُاّ فطؤؾًاضاْ
غُضثًَطًُكاُِ ٓاتىوضؤ
ُُخؤؾًًُ غُختُكاْ
زَضًاُُ طىًبىوَكاْ
31
هُ ًُٓىو ؾىيًََِلًـ ظيَطابُكاْ غُض ٓاوَآلْ))
((خاهًسَكَُ)) ًاُسووّ كطزَ (خاهًسَّ ًَُى ُٓو زَقُ) ،تا كؤآلُِ ((ضَسبُ
تىهػىف)) بُ زواّ زا ضاَ كطز(( .هُبُضزََ قىتاخباُُّ (عُىل خىدُ) وَغتاَ .كُ
ُٓو هُوَّ وَغتابىو و ضاوَضِيَِ زَغتُ خىؾلًَلِ زَكطزُٓ ،طُضّ ُٓوَب ُٓبىو
ُُغطَزيّ هُويَىَ ضَت ببًَت ،بُآلَ بُباؾرتيعاُِ خؤّ خبعيًََِتُ زوكاًَُم و باضاُُكُ
تُضِّ ُُكات ،ضُتطَكُّ كطزَوَ و زَغتُ خىؾلُكُؾِ هُ قىتاخباُُ ٓاتُ زَضَوَ و
بُ يُكُوَ كؤآلُُكُياْ دٌَ ًَٓؿت))..
َبصاضزايُ ،قػُُتًُِ
َُواُُكامن ُٓه
زَبىايُ هُ بطّ قػُُتًُِ ؾاضيَلٌ تطَ بؤ ثاه
َباظَ ،ضًَص هُ ٓاظاض ضُؾتِِ ُٓظًِساضاْ وَضزَططيَت.
فًَو
قىضِ و بُضز ،قػُُتًُِ دطُ هُو زوواُُ ًٓض ؾتًَلِ زيلُ ًًُُ ،طُضًايٌ
ُٓغت و غؤظَكاُِ ..هُطُيَ زاكؿاُِ زَضيا ،كُ بُض هُ غُزو ثُزلا ًوًؤْ غايَ
هًُُوبُض زايجؤؾًبىو هُ كىضتِ زابىو.
َلِ ((ُٓهكاهُ)) بىايُ ،31زَبىايُ ضؤؾِبري ُُبا،
زَبىايُ ((خاهًسَكَُ)) خُه
زَبىايُ هُ وضز و زضؾتِ شياُِ زا وَكى ((ُٓهكاهُ)) غازَ و غاكاض با ،زَبىايُ
ُُغطَززيّ ؾاعري بايُ ،بٔاتبايُ ((ُٓهكاهُ)) تا ٓآًَلِ بُ بُضزابَِ ،هُ (كؤضًُؿِ
 -31ذلًُُز ًاغىوت.
 -31ؾاضيَلِ ضؤر زَضيايُ و هُغُض ختىوبِ تىُػُ.
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ًُضداْ) يُكرتياْ بسيتبايُ و زًَُ و خؤضٓاوا بىوْ ًُهُياْ بلطزبا ،بُضزَواَ هُطُيَ
يُكسّ باْ و تُُٔا ؾُواْ هًَم دًاباُُوَ.
زَبىايُ ((ُٓهكاهُ)) بايُ و ((قػُُتًُِ)) ُُبايُ ،بُآلَ قػُُتًُِ تًُىًصاويرت و
وضووشيَُِضتطَ.
َسايُوَ...
ثُضَِكَُ ُٓه
زَضباضَّ ؾًٌاُُّ ضاوثًَلُوتًَِلًامن هُ طؤضَِثاُِ ((ُٓهعُقًس عًُريوف))
ُىوغِ ،وَىلَ ُٓو و زَغتُ خىؾلُكُّ خؤياْ بُ ًًرتؤكُزا كطزًًُٓ ،ـ
ُُٓطاوَكاُِ بُضَو بُضِيَىَبُضايُتِ ثُضوَضزَ و ضؤؾِبريّ َُٓهًَِا ،ضىُلُ ٓاوضِيًَُكِ
ضاوَضِيَِ بىو.
ًًُٓؿُ ٓاوضِيًَُتِ هُ خؤؾُويػتِ بًَُٓعتطَ ،بؤيُ ؾُقاًُكاُِ ٓاوضِيًَُتِ
يُكسّ زَبطِْ و باوَف بُيُكرتيُوَ زَكُُْٓ ،ضضِ ؾُقاًُكاُِ خؤؾُويػتًًُ،
ُٓضطاظًَم يُكسياْ بطِّٓ ،ا هُويَىَ ًٌَٓآُّ Sene interdit32 :يُ.
هُ زَقُكَُ ًاُسوو بىوَ،
َُواُُكامن زَكات! ؾتًَم هُ
هُ ُُغتٌسا ؾتًَم ُٓيُ طًُُ بُ ثُيىَُسّ ًَُىاْ ثاه
ؾًَىَّ بُزبُختِ زا ُٓيُ و بُضؤكًاْ زَططيَت!
ؾتًَم هُ ؾًَىَّ بُزبُختًُوَ ُٓيُ و بُضؤكِ ًّ و ُُغطَززيًِـ (ُُغطَززيُِ
ضاغتُقًًًُِكُ) بُض ُازات.
َُ ًٌَُّٓ زاًُؿتىوّ ًُٓاْ ؾاضُٓ ،ض هُ (َ)1988وَ ضاوًاْ بُيُكسّ
 ًاقىوهُُكُوتىوَ!؟ بُآلَ ضًسيلُ ٓاضيؼ ؾاضّ ًّ ًًُُ.،
ُٓ -32و ٓاضِاغتُيُ قُزَغُيُ.

94

ضًسيلُ ضابطزوو ؾاضّ ًّ ًًُُ.
ُُغطَززيّ بطِياضٍ زا هًَُُى ضابطزوو مبًًََِتُوَ ،قػُُتًُِف ًِِ فًَطّ كطزَ ضؤْ
َِ ًُٓىو ظًًََُُم بلَُ.
خؤَ تًَلُه
*

*

*

خؤضَتاو ختىوكُّ ًُٓىو ثطزَكاُِ زابىو .بًَطىًاْ ((غُيًسَ تىهػُالَ))يـ
َا كطزَوَ ،بًَطىًاْ يًًُُِف زَغتِ بُ خُوْ
َُكاُِ بؤ بُٓاض ٓاوَه
باويَؿلٌ زا و باه
بًِني كطزووَ بُغُض ثطزيَلِ هُضظؤن زا بجُضِيَتُوَ.
تُواوّ بريكطزُُوََ بًُُوَ ثُيىَغت بىو.
َفطِيىّ تًَسابىو،
كطاغًَلِ زيلُّ خُوتٍِ بؤ ًَِٓابىو ،ويَُِّ ضُُسيّ ثاغاضّ ُٓه
ًَؿٍ بؤ ًَِٓابىو .ضُُسيّ طؤضاُِ
بؤ زآًَِاُِ قصيؿِ ؾاُُيُن و ثًَِر زاُُ ثطتُقاه
زيلُ،و ضُُسيّ ضريِؤكِ زيلُؾٍ بؤ ًَِٓابىو ،زًَُويػت بُ زَضظّ هًَساًَُم تىوؾِ
فايطؤغِ قػًُُتُِّ بلَُ ،تىوؾِ ظايطؤغِ ُٓزَب و ٓىُُضّ بلَُ ،زًَُويػت
غُضهُُىَّ ُٓظًِساضّ شياْ ببًَتُوَ ،زًَُويػت زَضزَغُضّ ًَُى ضًاكاُِ بري
بطًَتُوَ ،ثُتِ ضابطزووّ بجػًًََِتُٓ ،ضوَكى ضؤْ ُٓو ثطزاُُ خؤياْ ضاططتًًُٓ ،ـ
بؤ غُزاْ غايَ خؤّ ضابططَّ ،زًَُويػت وَكى ثتُوّ تُواوّ ُٓو تاؾُ بُضزاُُ
ًًُٓـ ثتُو بًَت.
زَضطُّ شووضَكُيٍ كطزَوَ.
ٍَ بُ
َُكُّ بُتا َي و ضيَم و ثًَم بىو ،ظَُطُكاُِ زه
كُغًَلٍ ُُبًِِ ،قُضَويَو
ًٌَِِٓ و زووض هُ يُكسّ هًًَاْ زَزا...
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تًُىًص ((غُيسَتىهػُالَ))ّ زاثؤؾُِٓ ،وضَكاْ زَوضَّ قػُُتًُِياْ ططت،
ثُزلُضَكُ زًَِ هًَلرتاظاُس ،ثُزلُكاُِ بايُكُ ياضّ بُ ثُضزَكُ كطز و ضُُس ثُضِّ
َسايُوَ.
كتًَبًَلًؿِ ُٓه
ُٓوَ ًُٓاْ ُٓو كتًَباُُبىو ،كُ بؤ يًًَُُِ ًَِٓابىوْ ..بُ تًُُا و هُبُضزََ
ٍَ ٓاويَتُّ خَُ
ثُزلُضَكُ زاًُؿتىوَ .ضُُس ُُٓطاويَم طُضِاًُوَ زواوَ ،تطثُكاُِ زه
ببىو و خًَطاتطيـ هًًَاْ زَزا ،هُبُضزََ ثعيؿلِ ًَٓؿلطط وَغتاَ و ثطغًٍ:
 يًًُُِ هُ كىيًَُ؟بُ فُضَُِػِ وَآلًِ زاًُوَ:
 .Dans La morgue33ُُٓسيَم ظًاْ بؤ ُٓوَ زضوغت بىوْ تا هُ قىضغايٌ ًُضط كَُ بلُُُوَ ،ضىُلُ
ُُٓسيَلِ زيلُ كاضيطُضّ و قىضغايًُكُّ قىضغرت زَكُْ.
زَغتِىوغُكَُ هُ زَغت كُوت ،بُغُض ُٓضظَكُ ثُضف و بآلوبؤوَ ،قػُكطزْ
هُغُض ظًامن بُضبؤوَ ،بُغُض ظَويُكُ ثُضف و بآلو بؤوَ.
 بؤضِ ًطز؟بُ ًُٓاْ ظًاْ وَآلًِ زاًُوَ:
 .e’est la vie34كاًُياْ ُٓوَّ زيلُياْ ؾٌ زَكاتُوَ؟
 -33هًَُُى غاضزكُضَوَّ ًطزوواُُ.
ًٓ -34رت شياْ ٓآاوايُ.
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كُ زَثطغني بؤضِ فآلُُ كُؽ ًطز؟ وَآلمماْ زَزَُُوَ:
ًٓرت شياْ ٓآاوايُ!!
 كُّ ًطز؟َِ تًَلطىوُٓ ،وَّ بؤًاْ كطا
 زويََِِ و هُزواّ ُٓوَّ تؤ ضؤيؿتِ ،هُ ثطِ ساهزضيَػًٌاْ ُُكطز ،بُآلَ ضاضَُىوؽ هُ ًٌَُٓ بُتىاُاتط بىو.
هُبُض زَضطُكُزا ،طُزلًَلِ الواظ و ضَف ُٓمسُض وَغتابىو ،دوىبُضطِ غُضباظّ
هُبُض بىو ،تًُاؾاّ ضاوَكاًٍُ كطزُ ..اغًٌُوَُٓ ،زطاضّ تُواو هُ ((يًًُُِ))
زَضىو.
ًُُىيػت ضًسيلُ خَُ ٓىضوشًٍ بؤ بًََِِ ،ثؿتٍ تًَلطز و ضؤيؿتٍ .بُ ثًازَيِ
ثطزّ ((غًسّ ًػُيًُز))َ بطِّ ،كُ زوو ٓؤتؤًبًَى بُغُضيسا ضَتبىوْ ،كًًَُم
دىوآليُوَ.
ططياَ...
يًًُُِ زوا ٓاواتت ُُٓاتُ زّ...
َسَبُظُُوَ ،كُضويَؿلُ
ًََتُوَٓ ،اواتُكاْ بُبَِ تؤ ُٓه
ثطزَكُ بُبًَِ تؤ زَدىوه
بطىوكُكاُت بؤ ُٓبُز خُوتىوْ ،زَغتِىوغُ بُغتُظًاُُكُّ ًًِؿت ُُخىيَِسَوَ.
واّ هُو ٓاواتاُُّ كُ ُايُُُ زّ ..ضُُسَ غازَْ!
ضُُسَ ٓاغاُُ ثُضِدىو بًَتُزّ! عُىل ٓاتُ الت.
ضؤشطاضّ ًّ زَغتِ ثًَلطز و كؤتايًؿِ ٓات.
تًُُُِ ًّ زَغتِ ثًَلطز و كؤتايًؿِ ٓات.
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ًُٓىو ؾتًَم بُضطِ ًاتًًُِِ ثؤؾًىَ.
بُطُضَِكِ ((ُٓهكُغُبُ))زا ضؤيؿتٍ ،وَكى ُٓوَّ بُزواّ دُُاظَيُكسا زَضِؤَ و
زوايُف ًُُعاُِ غُضَ بُ كىيَسا كطز! بُآلَ بُض هُ خؤضكُوتّ خؤَ هُباضَطاّ ضؤشُاًُ
و ًَُى ٓؤفًػُكَُ زا زيتُوَ ،ظؤضَ ُىوغِ و هُ كؤتايًُكُؾِ طىمت ((ٓاطازاضّ شُاْ
بّ)).35
كاغُظَكامن تُغوًٍ كطز ،زوايّ ؾلػتُكاُِ خؤَ تُغوًٍ كطز ،بؤ ضؤشّ زوايٌ كُ
َططتًَِلِ زضيَصخايُُرت
طُضِاًُوَ خاُىوّ بُُِ ًُقطاْ ،شاُتاكَُ بؤ غُضُٓه
ٓاًازَكطز .طُيؿتٌُ ُٓو بطِوايُّ كُ شياْ هًَُُى ًُؿتٌاْ زا يُكػاُِ ًطزُُ!؟
واّ بؤ يًًُُِ ضُُسَ ططياَ.
واّ بؤ بُٓاضّ ظوو هُ زَغتطىوّ يًًُُِ ضُُسَ ططياَ.
واّ هُو بُٓاضَّ ضُُسَ بُٓاضيَلِ قػتُُتًًِاُُ بىو! ضُُسَ هُو ثطزاُُّ كُ
زَهُضيُِوَ ..زَضىو!
((يًًُُِ)) ضاوهًَلَِِ...
((ٓاضيؼ)) ٓاضاَ و خًُباض بىو ،ضًاكاُِ ُىيَصياْ زَكطز ،ؾؤضَِبًًُكاًُـ
تُضتًوًاْ 36زَكطز ،خاُىوَكاًُـ هُ كطُِىوؾربزًَُلِ تُواوزا بىوْ.
((يًًُُِ)) ضاوهًَلَِِ...
 -35زَضبطِيًَِلُ ،ثًَػًُبُض ذلٌس (ص) هُ خىتبُّ ُٓهىَزاع زا طىتىويُتًُِ ،بُغتًؿِ ُٓوَيُ
ُٓظيُتِ شُاْ ًُزَْ .عُضَبًًُكُّ (ضفكاً باهكىاضيط).
ٓ -36ايُت خىيَِسُُوَّ بُزَُط( .و)
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َِ ًُؿتٌاْ بُضطِ ًاتًًُاْ بؤ ثؤؾًىُّٓ ،ضضِ ثطز ُٓيُ ثطغُّ بؤ
خان و خؤه
زاُاوّ ،تُُاُُت غُِوبُضيـ ،تُُاُُت بُفطيـ...
((يًًُُِ)) ضاوهًَلَِِ...
ُٓطُض تؤ بُ خىيَّ هُبُض ضؤيؿتُِوَ ًُُطزبآُّ ،طُض ُُٓساَ هُ زواّ ُُٓساَ
دُغتُت ًُُطزبآُ ،طُض كَُ كًُُ ًُُطزبآُّ ،طُض ((ضظيكُ)) خؤّ ُُكىؾتبا،
ُٓطُض ((ضاويُ)) ؾًَت ُُبىوبآُ ،وا زََ طىت ًَٓؿتاكُ بُٓاض هُ دُظآري بَِ كَُ و
كىضتِ و باؾُ.
َعاضّ تًَسا ًًُُ!
هُو ضؤشَ بُزوا دُظآري طىيَ و طىه
باخطُّ تًَسا ًًُُ!
ظًَني بُ تفُُطِ ((ًُسؿىوؾُ ُٓملاغىضَ)) ضًَِطاوَ ،زاضَكاْ بُضّ فًؿُن
زَططْ.
ًُٓىو ؾتًَم هًَُُى ُٓو كًَى و ُٓضزاُُ ..هُ ؾُضِ ،هُ كىؾت و كىؾتاض ضآاتىوَ.
ُٓض هُغُضَزًَِ يؤُاًًُُكاْ ،هُ غُضزًَِ ضؤًاُُكاْ ،هُغُضزًَِ بًعَُتًُِكاْ،
هُغُضزًَِ ُٓهىَُساي ،هُغُضزًَِ تىضكُكاْ ،هُغُضزًَِ فُضَُِػاوَ دُظآري هُ
َُتِ كىؾت و كىؾتاض زايُ!
ساه
ؾُضِكطزْ بؤتُ قًعَوُرتيّ خىو و خسَّ ،بؤتُ خطاثرتيّ فًرتَتِ.
((يًًُُِ)) ضاوهًَلَِِ...
((ٓاضيؼ)) ثطغُّ بؤ زاُاوّ،
((تابُُسوت))يـ ُىيَصَ ًطزوواُُت بؤ زَكا،
((يًًُُِ)) ضاوهًَلَِِ...
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ًَٓطَ ؾىيَِِ ًٓض ًًًَُِيُكِ هٌَ ُابًَتُوًَُ ،طُض تُُٔا ((ُىوغتىو بّ)).
ضاوهًَلَِِ...
ُٓوا شاُتاكَُ ضاوَضِيٌَُ،
هُ ًُؿتٌاًُؿٌسا بُؾٍ
هُ شاُتايُكِ غُفُض كطزْ ظياتط ًًُُ.
ضاوهًَلَِِ...
ثًرتِؤيَ و غاظ و كاُعاكاْ بلُضَ غُضيِت.
َُكاُِ دُظآري كطزووَ بُ ثًَداوغِ
((ٓريَيٌ)) بلُ غُضيِت ،كُواّ هُ ًُىَّ ضؤه
بطِؤْ!
ضاوهًَلَِِ...
ًَُُكامن
ُٓوا شاُتاكَُ ضاوَضِيٍَ زَكا ،كُ ثؿلِ خؤًُ هُ ًُؿتٌامنٓ .ا ُٓوَتا قُه
ضاوَضِيٌَّ ،كاغُظَكاْ ضاوَضِيٌَُّٓ ،وا ُازياضيَلًـ زَبًَتُ دًَططَوَّ ًُؿتًٌاْ!!
*

*
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هُ فطِؤكُخاُُزا ((كؤُِؿًُِكاُِ ًُضغًوًا)) 37بُ خؤياْ و
َُكُ الزيًًَُكاًُاْ وَزياض زَخات ..زَٓاتّ و
((ؾًؿاُُكاًُاُُوَ)) ،38كُ ضَضُه
زَضىوْ.
شًَُلِ ثاكلُضَوَف بَِ ثُضوا هُ تؤظ و غىباضّ وَضزَزايًٌَُّٓ ،ف وَكى
ًُؿتٌاُُكًُاْ ًُٓىو بَِ زَُط بىويّ!؟
وَكى باضوزؤخِ ًُؿتًٌاُُكًُآًُْ ..ىو ثُغت بىويّ!
شًَُلِ تاضاوطُُؿني بُخؤّ و كطُ بطىوكُكُيُوَ هُ ثًَؿُوَّ ًّ زاًُؿتبىو ،بُ
ٓؤفف كطزُُوَ كطُكُ طىتِ:
39
 (. )il nya que de le m’erde dan ce Bledبُ ًُٓاْ ظًاْ زايلُكُّ ٓاواضّ كطزَّ.yamina)) Tais toi(( :
هُبُض ُاوَكُّ ثًَدًٍُُ ،دطُ هُ ضًاُؿني و تاضاوطُُؿًِاْ ،كُغِ زيلُ ُاوَ
كؤُُكاْ ُاثاضيَعُْٓ ،ضوَٓا دطُ هُواًُـ كُغِ زيلُ زَغت بُ ًُؿتًٌاًُاُُوَ
َُ بَِ زَُط بىو ،زَبىايُ بُؾًَىَيُن هُ ؾًَىَكاْ ُٓويـ
ُاططْ(( .يًًُُِ))ّ بطلؤه
بَِ زَُط بىايُ ،زَبىايُ ُٓض هُ ًَٓػتايُوَ فًَطّ ظًاُِ بَِ زَُطِ ببَِ! ُٓوَ
ُُضيتًَلِ ثؿتاو ثؿتُو بؤًاْ بُ دًٌَاوَ.
َِس طؤكُوَ زَُطًَلِ شُاُُ بُٓؤّ زواكُوتِِ فطِؤكُكُ زاواّ هًَبىوضزُِ
هُ بو
كطزُٓ ،وَؾًاْ ُٓض عازَمتآًًُُُ ًٌَُٓ ،ؿُ هُزواكُوتّ زايّ!
ُٓ -37و كطيَلاضَ دُظآريياُُّ هُ ًُضغًوًا كاضياْ زَكطز ،هُوَّ كُ ثاضَّ خاُُُؿني بىوًُاْ بُ
عىًوُّ غُعبُوَ وَضزَططْ.
 -38غُضثؤؾًَلُ و هُ دًُُزاُِ زَضًَت.
َُِٓ ،و وآلتُ ..ضًسيلُّ تًَسا ًًُُ.
 -39دطُ هُ ثًؼ و ثؤخو
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َِ ًُضط كطز،
ضؤشُاًُّ ُٓو بُياًَُُ كطزَوَو زَغتٍ بُ خىيَِسُُوَّ ُٓواه
َسايُوَ ..شًاضَّ ًُضط ظيَسَتط ببىو...
ثُضَِكَُ ُٓه
ًَسايٌَ:
بُ ٓار و ٓؤفُوَ زارلػت ،ثًاويَلًـ كُ هُ تًُُؿتٌُوَ بىوُٓ ..ه
41
 ((ُٓضَّ ُٓوَ ضؤشُاًُيُ يا طؤضِغتاُُ؟))وَآلًًٍ زايُوَ:
 تُواوّ ًُؿتًٌاْ بؤتُ طؤضِغتاْ!؟ًٓرت بًَسَُط بىويّ.
(بريووتًُ-24-ػاْ)2111-

 -41ؾًعطّ ؾاعريّ دُظآريّ عًعَززيّ ًُئىبًًُ بُُاوّ (ضؤشُاًُ)
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دةربارةى نوسةر

فةزيلة ئةلفاروق:
 هُ خاُُوازَيُكِ بُضبُضّ و هُ (ُ ّ)21ؤظًٌَبُضّ ( ،)1967هُ (ٓاضيؼ)َّاتِ دُظآري هُ زايم بىوَ.
ثايتُختِ(ُٓهُٔوضاؽ)ّ خؤضُٓه
 ُاوَُسّ هُ قىتاخباُُّ ُاوَُسيِ ًاهم سُزاز ،هُ ؾاضّ قػُُتًُِ تُواوكطزووَ.
َاتِ
َاْ هُ ظاُلؤّ باتُِ ثعيؿلًِ خىيَِسووَ ،كُ زَكُويَتُ خؤضُٓه
 زوو غاهدُظآري.
َِ ( )1989هُ ظاُلؤّ قػُُتًُِ ضؤتُ ثُمياُطُّ ظًاْ و ُٓزَبِ عُضَبِ.
 غاهَِ ( )1994وَضططتىوَ.
 هًػاُػِ هُ ظًاْ و ُٓزَبِ عُضَبِ هُ غاهَِ ( )2111وَضططتىوَ.
 ًاغتُضّ هُ ظًاْ و ُٓزَبِ عُضَبِ هُ غاه خُضيلِ وَضططتِِ زكتؤضايُ هُ ظاُلؤّ وَٓطاْ ،كُ زَكُويَتُ خؤضٓاواّدُظآري(ًُُٓ هُ كاتِ ضاثلطزُِ زَقُ عُضَبًًُكُزايُ).
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َاُِ ()1991تاكى( )1995كاضّ
 هُضؤشُاًُطُضّ بًػرتا و ُىوغطاو هُ ًَُىاْ غاهكطزووَ.
َِ (َ)1995وَ ًُؿتُدًَِ
 زواّ ُٓوَّ ؾىوّ بُ ثًاويَلِ هىبِاٌُ كطز،هُغاههىبِاُُ.
 تآًَػتا َُٓ كتًباُُّ هُ ضاثسضاوْ:َُ ضريؤن).
 حلعُ الختالؽ احلب (كؤًُه ًعاز ًطآكُ(ضؤًاْ). تاْ اخلذى(ضؤًاْ). -أقاهًٍ اخلىف(ضؤًاْ).

سوثاس و ثيَزانني:
ظؤض غىثاغٌ ؾاعريو وَضطًَطِ كان ( ُٓزيب ُازض ) زَكَُ ،كُ غىزيَلِ ظؤضَ
هُ بُؾًَم هُ تًَبًًُِكاٌُ وَضططت ،ياخىا منىوُُّ ظؤضبًَت.
غُضضاوَّ َُٓ ضؤًاُُ هَُ غايتُ وَضطرياوَ:
http://www.4shared.com/get/sUCekDss/___.html
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