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Yasser ABDEL HAFEZ  excerpt from [The Book of Safety]  

 

)1( 

 

ي فخامة إ� المكتب الضخم، هذا ت�ف أي  
ض الضح�ة معلقة بالجالس �ض عادة ال ينتبه �ي أحد. أراهن ع� هذا وأتمناە، أن تظل عني

ي إال ب�شارة من رئ��ي نب�ل العدل  
، ساعتها اضطر للخروج من الظالل. متهم �دخل إلينا مهما بلغت نباهته، ال يرائض  إ�ي

 "ظل السا�ي إ� الحق�قة". 

 و�ذا سار فأنا خلفه   
�
ي �ي الجلوس بمحاذاته تماما

. �فكر وأ�تب، شاءوا أن أ�ون �دە وقلمه. ال ينب�ض التع��ف الذي أحببته لنف�ي
، لهذا ال يو 

�
 لم تصله قواعد الحضارة. والقادم �علم سلفا

�
ي ولو مجرد نظرة، عيناە معلقتان بمن �قرر  بخطوة ك��ف�ة تتبع زوجا

لييض
ە ول�س بمن �دونه. التدو�ن مجرد حالة شكل�ة لتوثيق القرار. غ�ي أن مصط�ض إسماع�ل انتبه منذ اللحظة األو� لوجودي،   مص�ي

 بتلك االلتفاتة أبحث لها عن  
�
.  حانت منه التفاتة خاطفة خلفه ح�ث أجلس، و�عد ا�شدادي ألفكارە ظللت مسكونا  تفس�ي

ي اال�سحاب؟  
ي �سميته؟ إدعاء للتواضع، أم رغبة متأصلة �ض

ي لسنا ع� هذا القدر من الضآلة، ماذا �مكنيض
ل�ن، ولألمانة، أنا ومهنيت

. شخص آخر متمرد كفا�ة كان ب�مكانه ��ش أ�ار لم تكن لتخطر   ي
ض لم استخدمه كما ينب�ض ي عن موقع مم�ي

م��ــــج من كليهما أعمائض
ي الرسول. ر�ما لهذا استجبت لذاك اإلعالن الغ��ب وجئت  ع� البال، وهذا م

ا أدركه مصط�ض الباحث عن تخل�د حكايته، ووجد �ض
ة عم�ي تعاظم داخ�ي شعور بالقوة ال حد له، أسمع الناس يتحدثون عن واحدة من القضا�ا   . خالل ف�ت ألجد الدور المكتوب �ي

ة المتداولة ع� الساحة، كل يتبيض وجهة نظر و   استنتاجاته ودالئله، غ�ي أن الحق�قة مختلفة عن  الشه�ي
�
�دافع عنها بقوة مقدما

ي ال أستطيع إطالعهم ع� ما أملك، ملزم بالصمت  
المطروح، وأنا كنت من القالئل المتاح لهم االطالع ع� الحق�قة الغائبة، ل�يض

افات"، غ�ي أن هذا  ي إ� "ق� االع�ت
ي القوة، الثقة  دون أمر، امتثاً� لطقس يتعلمه من �أئت

ي ال��ة، كفتيض
، لم تضا�قيض ي

ناسبيض
ي إله تواضع ونزل للس�ي بينهم. 

اب بحذر، وكأئض ي تج�ب من حو�ي ع� االق�ت
ا�دة اليت ض  الم�ت

 ...
�
ثا  مما تخ�لته، لم �كن مك�ت

�
ي شيئا

افاته، لم �كن ي��د ميض ي التمه�د�ة عما �س� له مصط�ض سقطت مع اع�ت
 فكرئت

ة  ي أذهاننا، ونتحرك وفقها مثل اآلالت المجردة من  كاذبون من قالوا أن س�ي
وننا بكلمات عق�مة تثبت �ض الرجل ما يتب�ت منه.. �س�ي

ها النس�ان، وكتاب   ك. األفعال مص�ي ض ي التو واللحظة، وعندما ترحل �مأل الهواء ح�ي
ي تقوم بها �ض

. أنت مجموعة أفعالك اليت التفك�ي
، يرى ما �حب أن يراە.. امرأة جم�لة تنظر إل�ك ل�ن عقلها وقلبها ال �لمحانك.  التار�ــــخ لن �حفل ع� اإلطالق بما كنت تخطط له

 ال تتحامق و�شغل بالك بمسألة الخلود.  

.. يو�ئ ف�صبحون رهن   ض ، �ضم آخر إ� قائمة جنودە، كما انت�ت المختار�ن السابقني
�
 طل�قا

�
كان �شتغل بهوايته وكأنه ما زال حرا

ات  إرداته، ينتظرون األوامر وساع ي من األبحاث المكتب�ة وتلفيق النظ��ات المقتطعة من ع�ش
ة التنف�ذ. أنا أحد مختار�ه، أنقذئض

ي من تمث�ل دور غ�ي  
�ة. أنقذئض ، حقد الفقراء الذي �س�ي الب�ش ال�تب، بواعث الج��مة، سلوك الجماه�ي عند غ�اب الهدف الجما�ي

ي عنه... 
 مر�ض

  ."
�
 "ل�س مف�دا

ي منه، أو مما �مثله.. الشكل األ���   ع� حد تعب�ي نب�ل العدل.  
ي محاوً� الس�طرة ع� رهبيت ة األو� من تدر�يب الذي قض�ت الف�ت

ي ال �مكن التكهن بما تفكر ف�ه أو تخطط له. 
 نعومة للسلطة، تلك اليت

 تج��ــها".  "ر�ما مف�د ل�ن ال بد من ر�طه بالواقع، نحن لسنا مركز أبحاث، جزء منا ممكن، إنما لنا وجوە أخرى ال بد  

ي ال�ف�ل بنق�ي إ� الضفة المقابلة، من عدو إ� حل�ف، ولم �كن ع�ي سوى  
ي ا�تشاف وجو�ي األخرى، منحيض

ي مصط�ض �ض
ساعدئض

 . ي
ي بتفاص�ل مهميت

 انتظار إبال�ض

 دل... عرفناە قبل مجيئه، أوراقه السابقة ع� المكتب، ل�ننا عادة ال نعتد بتلك األوراق، ندرك ك�ف تمت كتابتها، يزفر الع 

 "تعذ�ب وتلفيق وقرف".   
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 بما قدمته. لم �لتقط من تق��ري إال ال�لمات البارزة ذات المعيض الواضح. كنت قد كتبت أن... 
�
 لم �كن معجبا

�
 ل�نه أ�ضا

"ما أتاە مصط�ض إسماع�ل وأعوانه �ذكر ع� نحو خاص بأسطورة وحق�قة علم�ة، األسطورة تتعلق بـ "الرجال المبتهجون" الذين   
 لتفوا حول رو�ن هود. وما يتصل بتلك األسطورة حق�قة علم�ة.. ا 

ي الرجل �حتاج إ�  
. هذا الجزء المبتهج �ض

�
ي حاجة إ� �شاط قد يتجاوز إمكان�اتهم نظ��ا

الرجال بطب�عتهم النفس�ة والجسد�ة �ض
لطب�عة باسم التمدن، أصبحت تجد  إرضاء. هذا �ف� تفض�ل الذكر للحرب ع� الحوار مثً�، ثم، و�عد اإلخصاء المعنوي لتلك ا 

ي إدمان الجنس، ال��اضة، الخمر، ل�ن آخ��ن ال �متلئون إال بعراك متمرد �عتقهم من الس�طرة". 
 متنفسها �ض

 وصف رئ��ي ما قدمته له بأنه... 

  ." ي
 "تق��ر عاط�ض

 ل�تاب، ر�ما أس 
�
 ملغزا

�
، تصلح عنوانا ي

ي قاس� إنما أعجبتيض
ي  ورغم أن الجملة لها معيض مهيض

تخدمها، أوافق ع� عرض أنور الور�ت
افات   ي ق� االع�ت

، �عتقد أن ما أحك�ه له عما �دور �ض ي مهنته و�حمل لقب نا�ش
ي درجة �ض

�ت ي ال�ت
صاحب المطبعة الذي يرغب �ض

ي البلد...  
 �كشف ك�ف تدور األمور �ض

�
 �صلح كتابا

ي فرصة نخ�ج من هنا، �شوف الدن�ا قبل ما نموت". 
 "و�عدين �ا أ�ض

 له  أجعل 
�
من العدل بطً� لل�تاب، أتخ� الحدود وأضع اسمه، ومن ل�صدق أن نب�ل العدل شخص�ة من لحم ودم �شغل منصبا

ي الواقع؟ رغم الخطورة ال �مكن تف��ت  
حساسيته، من س�علم سوى أعضاء النادي، خاصة الخاصة، من ل�قتنع أن هذا �حدث �ض

العمل، إخالصه األع� لمجموعة المبادئ التقل�د�ة، ولعه وخضوعه  شخص�ة فن�ة كهذە، لد�ه من المالمح ما �ضمن نجاح 
ە فال تملك إال أن   . �س�ي ة منوم مغناط��ي ي ح�ض

ي �ض
ي حفر موس�قاها داخل عق�ي وكأئض

ي ما أن ينطقها حيت تبدأ �ض
للجمل الرنانة اليت

ض "تعذ�ب وتلفيق وقرف" ليبحث عما �س   بما تعتقدە. هل كان ل�ض�ي برنني
�
ي  تصدقه مجازفا

؟ أزعم أئض ي
تق�م مع تق��ري العاط�ض

ي موقعه حق اخت�ار مساعدە. 
، للمسؤول �ض ي

 عرفته، زاملته خمسة أعوام، هو من اختارئض

ض   ض الموظفني نا اختبارات متعددة، نجهل ما ينتظرنا، ولم نغامر بالسؤال. ال صوت، ال دردشة بني ض ي غرفة واسعة بعد أن اج�ت
جمعونا �ض

ي ردهة  كما المعتاد، ال باب �غلق أو � 
ي إ� الثالث، �نا �ض

فتح. من صحبنا إ� الغرفة لم ينطق بحرف، صعدنا من الدور األر�ض
.. غرفة فارغة إال من خمسة كراس، ال كرس زائد، كأنها تتوقع مجيئنا.    ط��لة، أشار دل�لنا إ� نهايتها وم�ض

ض �د�ه، ثم لم   لم أستطع تحد�د عمرە، مالمحه ح�اد�ة إ� درجة �صعب معها تك��ن انطباعات.  تفحصنا وملفات معلوماتنا بني
 ... ض  ينطق سوى بكلمتني

 "خالد مأمون". 

ي   
 أال يرتطم. خ�ل إ�ي أن ع� وجهه ابتسامة، ظنه �ض

�
ي محاذرا

، تبعته وأغلقت الباب خل�ض
�
 الباب مفتوحا

�
واستدار ل�غادر الغرفة تاركا

ة ليؤدي المطلوب منه.   ال تلزمه كلمات كث�ي
�
 مط�عا

�
 محله، صدق حدسه وانت�ت مساعدا

ي ع� التوقف أمام 
تيض ي الج��دة أج�ب

 ها... ص�غة اإلعالن المنشور �ض

ي 
ي    300"بخطك ا�تب قصة ح�اتك كما تراها �ض

كلمة. �مكنك استخدام المدارس األدب�ة المختلفة إل�صال الفكرة. أرسل األوراق �ض
"، وسوف نتو� االتصال بك".  ي

 مظروف إ� العنوان المذكور وأسفله: �صل و�سلم إ� المسؤول عن مسابقة "لمن ي��د أن �عرفيض

 معرفة أنه  ع� هذا أرسلت المطلوب دو 
�
ي الحقا

. أدهشيض ض ن أي فكرة عن طب�عة الجهة وراء اإلعالن أو ما الذي ت��دە من المتقدمني
ض إال إن   ، هل ترسل قصة ح�اتك إ� عنوان وهدف مجهولني ض ض آالف وصلت. دعنا نكون عقالنيني  من بني

�
ض خطابا تم اخت�ار ثالثني

 ع�ب ط��ق ال تتخ�له، تمر 
�
ة المتابعة حيت ال �ضيع   كنت مث�ي تنتظر اتصاً� غامضا األ�ام ل�نك ال تفقد حماستك، تحافظ ع� وت�ي

 ينتظرون النداء. 
�
ي مختلف عن الناس وأتجنبهم.. أ�تشف أن آالفا

النداء. ل�ن و�عد حصوله تكتشف هذە المسخرة. كنت أتخ�ل أئض
 !
�
 مهدورا

�
 هل ما فات كان عمرا

 إ� خمسة، شخص ما أئت 
�
  يتأمل الطابور الواقف ع� الباب.  الثالثون تمت تصفيتهم ��عا
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ض يرغبون الحصول ع� الجائزة المجهولة، جئت   ض ما �قرب من أر�عني بعد ثالثة أعوام بالضبط اطلعت ع� آل�ة االنتقاء، وقفت بني
ي لتخ

ض بالتمام أوجه الحوار، الحدس �حركيض ي متقدم مثلهم. ساعتني
 بأئض

�
ي وانضممت إليهم حسب التكل�ف، متظاهرا

ض  من بييت مني
 األفضل، أستفزە وأتالعب بأعصابه، اختبار من قائمة تحدد الثالثة المختار�ن.  

ي أرسلناها  
وري بالجمل واألحاس�س نفسها اليت ي أن �ع�د كل منا كتابة قصة ح�اته من جد�د، ل�س من ال�ض

اختبارنا األخ�ي تلخص �ض
اءى ل�ل واحد، فقط للمقارنة والتأ�د من ي الخطابات، بأي ط��قة ت�ت

أنها ل�ست منحولة، أو أن آخ��ن تولوا كتابتها عنا. ا�سحب   �ض
 أحدنا بحجة ما لم تتناە إ� مسامعنا ل�ن المسألة كانت واضحة.. ل�ست لد�ه قصة تخصه. 

ي الف�ع عندما قرأت عن تحول  
 كانت عندما مات فه�ي ابن الس�د أحمد عبد الجواد، أول مرة انتابيض

�
"أول مرة بك�ت فيها شخصا

ة وعل�ك التعامل مع العالم ع� هذا النحو، وألنك تعرف أن الدن�ا ال   ج��جوري سامسا، �ست�قظ من النوم فتجد نفسك ح�ش
ة الحقة أدركت من   ي ف�ت

 إ� هذا الحد. ل�ن �ض
�
ئ وارد حيت لو كان كابوس�ا منطق لها وأن الحكا�ات أصدق من الواقع، إذن فكل �ش

ي مختلطة 
.. من كتاب   خالل "ثالث�ة ني��ورك" أن المعائض ي

ي أن أصف ح�ائت
ء. هكذا �مكنيض ي

 ال ق�مة ل�ش
�
بدرجة غ�ي عاد�ة وأنه غالبا

ات بل مئات األعمال. ل�ن هذا ل�س ما ترغبونه، أنتم ت��دون معرفة ما حدث   آلخر، ومن حكا�ة ألخرى. من الممكن أن أعدد ع�ش
ض إ� اآلن  ي الح�اة الواقع�ة. غ�ي أنه لألسف ل�س عندي �شاط مم�ي

. بالطبع أمارس مجموعة األفعال الحي��ة   م�ي �ض �ستحق الح�ي
، هناك من �ستطيع تح��ل   ي

ي رؤ�يت
، ال أجد ما �ستحق. قد �كون المأزق �ض ض ، إنما، و�عد أن شارفت ع� بل�غ الثالثني

�
ي ح�ا

ي تبقييض
اليت

 تعطيها حق 
�
وطا ي أؤمن أن للمغامرة �ش

ى، ل�يض  لها    أ�سط حدث إ� واقعة درام�ة تنافس األعمال ال��ب
�
حمل االسم، والح�اة أ�ضا

ي لت�د حكايتك.  
اوج ال تك�ض ض  ترشحها للتدو�ن، القدرة ع� التنفس وال�الم وال�ت

�
وطا  �ش

ي أعتقد أنكم لن تتهاونوا مع  
ي حددتموها، وألئض

ي ترغبونها، وكما ترون فإنها انتهت قبل ال�لمات الثالثمائة اليت
ي اليت

هذە باختصار قصيت
ط  ي أن بط�ي المفضل  هذا، ألنه ال�ش

.. ط��قة التفك�ي تلك ترشح لالنه�ار، ل�ن ما منعيض ي
الوح�د الذي وضعتموە، أض�ف اآلئت

ي انتظار تحقق هدفه.. االرتباط بحبيبته. رجل محظوظ وصل لما  
ي ع� الوقت بأ�شطة غ�ي مهمة �ض

فلورنتينو ار�ثا مث�ي �ق�ض
 ي��د". 

ي اليوم التا�ي حصلت ع� بطاقة بالست�ك�ة فار 
ي منتصفها  �ض

، فقط �ض ي
، ال شعار، ال رقم هاتف، ال مس� وظ��ض غة إال من اس�ي

و�خط أسود محفور.. خالد مأمون. كانت أو� الرموز حول الغموض الذي ع�ي تقبله من دون أسئلة. ال أحد �طرحها، يت�فون  
، أم غباًء، أو أنه اال 

�
ض إن كان ذلك تجاهً� متعمدا ي ع�ي  ع� أن األمور طب�ع�ة. لم أتبني

.. هل س�أئت
�
عت�اد الذي �ح�ل الغ��ب مألوفا

ي بقعة مهجورة �ح�ط بها سور �ح�ي  
ي مؤسسة غ�ي مدرجة ع� الئحة التك��ن العام للدولة، �ستقر �ض

ي وجودي �ض
ض ال �ستوقفيض حني

اب منها.   تالً� من الرمال ممن�ع االق�ت

ي 
. ما مدى عل�ي بالعالم ع� أي حال؟ �ض ي

ي دهشيت
ي ر�ما أبالغ �ض

 أزمان مغايرة كانت هناك ديناصورات بحجم عمارات، و�حار  ل�يض
ي األهم، حسب اعتقاد عبد  

. ما المانع من عجيبة إضاف�ة. لماذا ع�ي التوقف أمام تفاص�ل هامش�ة ف�ما �فوتيض
�
تنشق لتبلع ملوكا

ي العمل... 
 القوي، زم��ي �ض

ي بأننا المرحلة األع�، جهة ال تبا�ش إال المسائ 
 ل المهمة والحساسة". "لماذا ال تكت�ض

  ... ي
ي كنت أوافقه، ل�ن تب�ت عقبة أمام نها�ة أسئليت

 و�شكل منط�ت

 "جهة تابعة لمن؟". 

   ...
�
ا ء خ�ب ي

 بأنه هكذا �ح�طه بكل �ش
�
ي مواجهة عناد طفله، إ�مانا

 ثم يتمالك نفسه محاوً� التح�ي بص�ب والد �ض
�
 يزفر ض�قا

.. إحنا جهة مهمتها البح ي
ي  "عشان ترتاح وت��حيض

، ل�ن المؤكد أننا �ض
�
ء، لصالح من لست متأ�دا ي

ء، ومتابعة كل �ش ي
ي كل �ش

ث �ض
ر لها، لماذا تهتم بأسئلة لن تف�دك.   ة ال م�ب ي أقوله لك ل�ساعدك ع� تجاوز ح�ي

، أنا لست مشغوً� بهذا، ل�يض جانب الخ�ي ضد ال�ش
ة أنا شا�ف إنك بتط�ح السؤال الخطأ، بدل ما �سأل ماذا  هذا المكان موجود من زمن ع� ما أعتقد، معجزة أنه تم اخت�ارنا. و�اح

 نعمل؟ اسأل نفسك: ك�ف أعمل؟". 

  .
�
 مالحظة مقصودة سمعتها مرات عدة. رسالة يرددها آل�ا

ي 
، �فاجئيض

�
 و��عا

�
ە لمصلحته. يتحرك مثله، خف�فا ي جسدە، أو استطاع �سخ�ي

إما أن الهواء ط�ض لحظة صنعه ع� بق�ة العنا� �ض
ي  وجودە، 

اهته المرض�ة للطعام، بعد أن غادر ح�ائت  �فتح أو خطوات تدق ع� األرض. نح�ف بما ال �ستق�م مع �ش
�
ال أسمع بابا

: عظمة �ستخدمها لل�تابة أو لتمش�ط شعرە، مال�سه ي��نها بالخضار. مجموعة متناقضات   ي
ي ذهيض

ظلت له صورة كار�كاتور�ة �ض



ABDEL HAFEZ  original [Book of Safety] IWP 2021 

Page 4 of 4 
 

ات  اسمها عبد القوي، بقدر الهدوء الذي يتح�   الذي صادفته، بدون أي مؤ�ش
�
به والمرسومة به مالمحه إال أنه ال�ائن األ��� إزعاجا

ي ال  
ي منتصف القصص اليت

ة صاخبة ينقل بها ما ي��د، وعادة ما �صمت �ض ينتقل من حال آلخر، �قرر ال�الم فال �مكن مقاطعته، ن�ب
ض الصلة كنت أتجمد أ . قبل تمتني

�
، واعت�ب هذا عالمة ع�  تنفد من عندە، �عود هواًء سا�نا ي

مام ت�فاته، �ستغرب من ط��قيت
، أو األسوأ.. عدم اهتمام باآلخ��ن. وكعادته فإن ما �عتقدە غ�ي قابل للمناقشة.  ي

 �حان مر�ض

  ، ي
ي مكان وظ�فته إصدار التصن�فات واألحكام. أنا خرجت لهذا، وهو ب�ت

ي الموقع الذي يناسبه. ع�ي ع� التصن�ف �ض
ت �ض اح�ت
ته تم  ع� ت�فاته... خ�ب

�
 كنه من تفادي األسئلة الصعبة، قلت له تعل�قا

 "نحن ملزمون بالجد�ة".  

  ... ي
 فرد ببساطة هزمت جمليت

ض ألزمنا؟".    "مني

 ألهذا �حبه الجميع؟   

ي  
ك، بأنان�ة من �س� إ� اال�تشاف لم أهتم بهذا، احتجت إ� دل�ل �ض ض عن غ�اب المش�ت ض كمراهقني ي صداقة متغاضني

تورطنا �ض
ي أع�د تدو�ن ما �حدث. 

 المرحلة األو� وخاللها لم �عد ثمة ما أخف�ه عنه باستثناء أئض

   ... كها معلقة فوق رأ�ي ي ي�ت
ي بألغازە اليت

ي تنافس ثرثرته، �شغليض
 بلهجته وضحكته الطفول�ة اليت

�
 ف�ما �قول، مسحورا

�
 منجرفا

ي النهاردە من اسكندر�ة.. تخ�ل حصل إ�ه".  
 "كلموئض

ضت  هؤالء لم �مكن   واحدة من ح�له العجائب�ة. اف�ت
�
ي مستخدما

ي تعلمت أال أسأل ألنه سيتجاهل استفسارائت
. ل�يض

�
ي معرفتهم أ�ضا

يض
ي المساعدة المال�ة. إنما ومع توطد العالقة بزمالء آخ��ن زاد الغموض الذي �ح�ط بعبد  

أنهم أهله، وأنه لخص العالقة بهم �ض
�ة بما يو�ي أنه عاش فيها طفولته وصباە، ل�ن بعض المفردات الصع�د�ة تعاند  القوي وأصوله وعائلته. يتحدث عن اإلسكندر 

ە منذ طفولته.. واحدة من ألعاب ق�نا   االرتباط الذي �حاول اإل�حاء به. كل زم�ل لد�ه قصة مختلفة عنه يؤكد عليها وكأنه عا�ش
ي مح�ط الدراما المبتذل

ي حادث  الذي �قوم ع� األ�ار والتناقضات. القصص تدور �ض
ة.. هارب من ثأر �طاردە. ال، أهله قتلوا �ض

ة �شكل مبالغ ف�ه، والعدد   غامض. ال، لم �قتلوا، ول�س هناك من ثأر، األمور أ�سط.. تخ� عنهم ل�ح�ا ك�فما شاء، عائلة فق�ي
ود يتوقف  ضخم، أبوە �س� بالمضاجعة فأنجب سبعة بخالفه، فهل عل�ه تحمل مخلفات شهوة رجل آخر؟ حيت النبل له حد

: إما أن ينقذ نفسه أو �غرق الجميع.. وما الفائدة وقتها   !  عندها، ول�س عدً� وصفه بالنذالة ألنه يرى األمور بواقع�ة. المسألة كالتا�ي

 ...
�
ي مهمة أو لظرف خاص. مع هذا وجدت من �م�ل ع�ي محذرا

 �حبونه و�نشغلون به، تفقد مؤسستنا روحها إن اخت�ض �ض

 "خد بالك منه".  

 ع� أحد   
�
ي لم أحذر، لم أمثل خطرا

ام. غ�ي أئض جملة كاف�ة لينسجم الخوف منه بجانب الصداقة ف�صبح لما �قوم به مهابة واح�ت
ي موقع العابر فأصبحت خارج دائرة ال�اع. ما خفت منه بجد�ة.. الفراغ الم��ــــع الذي �ح�ط به  

وعل�ه بالتحد�د، وضعت نف�ي �ض
ي يتواجد فيها ومع ان�افه فكأنه لم �كن.   و�جر إل�ه من 

، وال مستقبل.. مجرد اللحظة اليت  يرتبط به، ال تار�ــــخ، وال حا�ض

ي صادقته فيها �اب، أس�ي بالساعات وأقف  
بعد إسدال الستار وف�ما الممثلون ينحنون للجمهور أفقت ع� أن األعوام الخمسة اليت

قبل لضمها ألخرى، ل�س فقط معه.. كل ما لمسه، من صافحه، من حك�ت له عنه.    فجأة أ�اد أجن.. ال ذكرى ثابتة، صور تنم�ي 
 . ي

 هل حدث ما فات أم أنه مجرد تخ�ل طال أ��� مما ينب�ض

 

 


