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اﻟﯾ ﻲ ﺎﺔ ﺧﺎﻟﺔ!

 18ﻣﺎرس 07:36 - 2019
 أﺑ 
وﺗ ﺈن ﺎن اﻟﯾ ﻲ اﻟﻬﺳﺔ ﻟﻧﻪ اﻟﻰ اﻟة ،ون ﺎن ﻲ أزﻣﺔ اﻟﺎﺔ ﯾل ﻟﻠﺔ
  اﻟﺎس ﻟاﻟﺿع ،أو اﻻﻧﺎح  ﻣﺿع اﻟﺎش ّ ،
ن اﻟﺎز ﻲ ﺑﻪ.
رون اﻟﯾ ﻧ
وان ﺎن اﻟار ﻠﺎ أو دﯾﺎ ّ
ﻧﻪ ...ﻬا أﺳﻬﻞ ﺎﻟﺎﺳﺔ ﻣﻠ اﻟﺎﻟ واﻟﻬﻠﺔ ﻣﺎ ،وﻣﺎ ن اﻟﯾ ﻲ ﻣﺎﺞ اﻟﻞ أو ق اﻟّ 
اﻟ أو اﻟ أواﻟﺔ ﻧﺎ  اﻟ او إﺎء اﻟﺟﻬﺎت واﻷواﻣ ﻟﻠر.
وﺗﻩ ﺎ أﺳ ﻟﻲ زﻣﻠﻲ اد.
ﺗ ﻣﺿع اﻟﺎش ﻲ ﻧوة أو ﺟﻠﺔ أو ﻟﺎء ﺟﺎد دﻻﻟﺔ ﻠﻰ اغ اﻟث أو ﺗاﻛﻪ أوم إﻟﺎﻣﻪ ﺎﻟﺿع ،أواﺳﺎﻪ ﻟﻶﺧّ 
ل أو ﯾﺢ اﻟﺿع ﺎﺗﺎﻩ ﻣﻠ،ﺎﺗﺎﻪ  .أ
ﻻ ﻣ أن ﺄل اﻟ و ﻟﻬ،ﻣﺎ ﻟ ﻬﻪ أو ﻣﺎ ﺄﻧ  ﻬﻪ،أو ض م أﺔ ﻬﻪ ﺈﻧﻪ ّ
ﺎﺗﺎﻩ ﻣﺎ ﻬﻪ.
ان ﻣ ﻣات اﻟﺎور اﻟﺎدﯾ- ﻛﺎ ﺎل ﻟﻲ ﺻﻲ اد و ﯾﺗ ﺎﻧﺎ ﻣ اﻟﻬة اﻟﻠة :-م اﻟاﻛﻲ أو اﻻدﺎء أو اﻟ  اﻟﺎت ،واﻧﺎ ﻣﺎوﻟﺔ
ِ
اﻟﻠ-أﻛﺎن ﯾاﻪ أم ﯾﻪ-ﻟﺎول ﻬﻪ ﻣ ﺣ  ة ،وﻣ ﺣ ﺎﺎت اﻟة وﺗﺄﺛاﺗﻬﺎ.
إﺎح اﻟﺎل أﻣﺎم اﻟﻞ ﻟ
واﻪ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺎل ،ﻼﻣﻪ  اﻟاب ،وأرد :ﺑﻞ وﻣ واﺟ اﻟﺎور أن ﻬِ 
ﻟﻠث ،ون اﺧﻠ ﻣﻪ  ،ﻻ ﻲ  اﻟ اﻟﺎﺑ
اﻟﺔ أو اﻟ
ّ
ُ
اﻟ ﻠ اﻟأ ﺎﻟﺿع أو ﺎﻟ ﺑات اﻟ؟

اﺳﺳﻞ اد و ﯾ ﻣﻠﺎ ﻟﺎدﺛﺔ و ﻣﺎ ،ﺎل :ﺣ  اﻟث ﻹزاﺣﺔ اﻟﯾ اﻟﻰ ﻣﻊ ﻟ ذو ﺻﻠﺔ ﺎﻟﺎش! ﻬ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺳ وﻠﺎﻩ إﻣﺎ ﯾﻬب ،أو ﺎول
إﻬﺎر ﻼﺗﻪ اﻟﻼﻣﺔ ﻲ اﻟﺎل اﻟ ﯾﻪ ،أو ﻟد اﻟﻬر أﻣﺎم اﻵﺧ ،أو ﺣﻰ أﻣﺎم ﻧﻪ! ﻬ ﻻ ﻊ ان ﻠ ﺻﺎﻣﺎ واﻟﺎس ﺗﻠﻲ ﺑﻻﺋﻬﺎ.
ﻣ ﺎ ﺎن ﺣارﻧﺎ اﻟﺎﺋﻲ اﻟﻠ ا ﻲ اﻟﻬﻲ اﻟﻲ ﻲ اﻟﺎﺑ اﻟﺎﻧﻲ ﻻﺣﺎ ﻟﻠث اﻟ ،ﺑﻞ واﻟ اﻟ وﻊ ﻣﺎ.
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اﻟة ﻣﺎ ﻲ :ﺗ اﻷداء اﻟﻲ ﻲ ﻣﺎﺑﻬﺔ
ﻛﺎ ﻲ ﺟﻠﺔ ﻣ أﺎم ﺣﺎ ﺣ ﻣ اﻟ واﻟﺎب واﻟ ﺎق اﻷر ﺷﺎ ،وﺎﻧ ة أوان اﻟوة
ّ
ّ
اﻻﺣﻼل اﻟﻬﻧﻲ.

وج
ﺗﻠ اﻟث اﻟﺋ ﻲ  ١٥دﺔ وﻠ اﻟﺿع ،ﻣﻠﻣﺎ ﺎﻟن واﻟة ،ث ﻲ اﻷاف اﻟدة ﻟﻠ ﻲ اﻷداء اﻟﺎﻟﻲ ،زﻣﺎﻧﺎ وﻣﺎﻧﺎ واﻣﺎّ ،
ﻠﻰ ﻣ ﻣﻼﺋﺔ اﻟف ﺎرﺣﺎ اﺣﺎﻻت "ﺳﺎرﺎت" واﺋﻞ ﻟﻠاﺟﻬﺔ ﻣﺟﺎ إﺣاﺎ.

ﺻ ﻟﻪ اﻟﺎﺿون ،ودار اﻟﺎش ﻣ ﺛﻠ اﻟر ﺗﺎ ،واﻟﺎﻲ ﺎن ﻊ ﺎﺎم اﻻ ﻣ أﺣ.
ﻞ ﻻ ﻞ اﻟار ﻟﺎﻊ أﺔ ﺔ ﻠﺔ
رﻊ ﺻﺎﺣﺎ ﯾﻩ ﻟﻠاﺧﻠﺔ اﻟﻲ ُﺣ ّدت ﻟﻠﻊ ب٥دﺎﺋ ﻟﻞ ﻣﺧﻞ ،ث وﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻞ! ﻟ ﻬﺎت ،ﻟ ﺗث
ّ
ﻣدة ،ﺑﻞ وﺎن ﯾﻠ ﺄﺳﻠب ﻲ ﺔ واﺿﺔ وﺗم وﺿ ،ﺑﻞ وف ٍ
ﺎد!
ﺣف ﺻﺎﺣﺎ ﻣﺿع اﻟﺎش اﻟد اﻟﻰ اﻟﺿﻊ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﺎﻟﻲ ﺎﻻﻠﻲ ﺎﻟﻲ ،ﺔ اﻟﻠ ،دون أ ﺻﻠﺔ أورا ﺿع اﻟﯾ ،واﻷدﻰ واﻷﻣ أﻧﻪ أدﻰ أن
َ
اﻟث ﻻ ﻠ اﻟرة أواﻟﻠﻣﺎت! ﻰ أﻧﻪ  وﺣﻩ ﻣ ﻠﻬﺎ! وﻰ أن اﻟث اﻟﺋ ﺎﻟوة ﻻ ﻬ ،ر أﻧﺎ ﻧ اﻟر اﻟﯾ ﻟ ﻧﻬ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺎ
اﻟاﻛﻲ!
ﻻ ﺗﺎ اﻟل أن ﺣﯾ أﺧﺎ اﻟاﻛﻲ ا  دام أﻛ ﻣ 38 دﺔ ﺎﻟﺎم ،ﻧ ،دون ﺗ أو اﻧﺎع! ﻣﺎ أﺛﺎر اﻟﻠﻞ واﻟ واﻟ ،واﻻاض ﻣﺎ ﻟ ﯾﻠ
ﻟﻪ.....ﺣﻰ ﺑأ اﻟﻠ ﻠ ﻣ اﻟر ،ﺷﺎ ﺎ دون أ ﺎدرة وﻲ ﻣ ﺻﺎﺣﺎ!
ﺣﺎول ﻣﯾ اﻟﻠﺔ ﺑﻠ ﺗﻬﻪ ﻷﻛ ﻣ ٥ ﻣات ﻠﻰ ﺗﺎوزﻩ وﻪ وو اﻟوة ﻞ ،واﻧﺎﺣﻪ  اﻟﺿع ،ﻠ ﯾﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣﺎ اﻟﺎﻟﻲ!
اﻟث اﻟﺋ ،وﺟﻊ اﻟﺧﻠ !و ﻠﻰ اﻟﻊ اﻻﺳﺎع ﻟﻪ.
ﺑﻞ وﻣ ا أن ﻣﺎ ﻟﻪ  ﻼم ﻣﻬ ،ﺑﻞ وأ ﻣ ﻼم
ّ
اﺷ اﻷﻣ ﻣﻊ اﻟاﻛﻲ ،واﻧ ﻪ ....ﺎﻟﻼم ﻩ  ﻼﻣﺎ ،ﺣﻰ دق ﺑﻩ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ!
ﺎﻧ ﺎن اﻟﻬة ﻪ ...وﻟ ﺄﻪ ﻟﻪ ،واﺳﻣا ﻠﻰ دور روﺳﺎ ﻲ ﺳرﺎ واﻟاق وأﺔ اﻷﺳل اﻟوﺳﻲ ﻲ اﻟ اﻷﺳد ،وأن اﻟف اﻟﺎدم ﻠﻰ اﻟﺎﻟ ﻣ
ﺑرﺎ ﺎﺳ واﻟول اﻣﺎﻟﻬﺎ ﻲ أﺎ!
ﯾ ﻲ اﻟﺎﺔ ،ﺣ ﺗﺎول دور "ﺑرﺎ ﺎﺳ "و ب ﺎ  ﻣ ﺧﺎم ﺣﯾﻪ ،اﻻ أرﺔ !
ﻟَ 
ﻛﺎن ﻣﻬ ﻣﯾ اﻟوة اﻟ ﺎن ّﻠ ﻪ ﺑ اﻟﺎء واﻟﺎرق ،واﻟﻠ اﻟاﻛﻲ ذاﺗﻪ ،وأﻧﺎ ،وﺷ آﺧ ﻻ أﻪ ،ﺑﺎ ﺎن اﻟث اﻟﺋ  ﻟﻠ أوراﻪ ﻣ زﻣ
ﻞ واﺳﺄذن ﻻرﺗﺎ ﺳﺎﺑ وﺧج.
ﻛ- ﻟء ﺣﻲ-واﺣا ﻣ اﻷرﺔ اﻟﺎ اﻟﻠب ﻠﻰ أﻣ ،اﺑ ﺣﺎ ،وأﻧ ﻟﻠﺎب ﺣﺎ آﺧ ،أرﺟ ﻣ ﷲ اﻟج ،ﻠ ﺗﺄﺧ ﺻﻲ اد اﻟ ﺧج ﻟﺎء ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺎ.
ﻛﺎن اد  ﺧج أﺛﺎء ﺣﯾ ﺻﺎﺣﺎ اﻟﺎﺧ ،ﻷﻧﻪ ﻪ وف أﻧﻪ ﺣ ﯾث ﻻ ل ﺷﺎ ،وﻻ ﯾ ﻷﻧﻪ  ﺎﺣﺔ ﻠﻰ ﻣر  .....و ﺎﻧﺎر اد وأﻧﺎ
ﯾﺻ اﻟﺎن ﺎت اﻟﻞ.
ﻣﻠء ﺎﻟ واﻟﻠﻞ ،ﻟ ا  س ﺻﺎﺣﺎ .اﻟ ﺎن ّ
ﻣﺎ أن أﻞ ﺻﻲ اد ﻣ اﻟﺎب اﻟارب ،وﺟﺎل ﺑﻩ ﻧﺎ ا ﻲ اﻟﺎﺔ ،ﺣﻰ ﻰ ﻪ ﺑﻩ ،ﻠ ﺎد ﻠ ﻬﻬﺔ ﺎﻟﺔ ،ﺎﻟ ﻣ وﻣﻲ ...وأﺷﺎر ﻟﻲ أن ِ
أم
ﺔ ....
 أﻧﺎ ﺎرﺎ ﻣﺎ اﻟﻰ اﻟﺎب ﻲ ﻠﺔ ﻣ  ﺻﺎﺣﺎ اﻟاﻛﻲ اﻟ ﺎن ﯾ ة ﻟﯾ اﻟﻠﺔ-ذاك اﻟ ﺎد ﯾ -وﺢ ﻣﻼ ﻣﺎ ﻪ ﺗﻠﻠﻪ اﻟﺎﺳﻲ
اﻟ ،وﻼﻣﻪ اﻟﻬﺎم ﺟا ﻲ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻟﺔ!
ﺣﻬﺎ رﻣﻲ ﻣﯾ اﻟوة ﺑة ﺻﺎﺔ ﻣ ﺗ ﻧﺎرﺗﻪ  ....ﻰ ﻟق اﻟﺎة!
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