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 الٟهل ألاو٫ 

 

(1) 

 

ىبت اإلاغجبُت صاةًما بهظه الؿغاصًب، أ٦غهها، وال أخب الخىاحض  ئجها الَغ

ىا  ٞيها أ٦ثر مً الالػم، جًبا لخل٪ الاحخماٖاث التي هًُغ لها! ما بها ٚٞغ

..؟ هل ما ػلخم حٗك٣ىن خُاة اإلاٟضي بًومجالؿىا الىزحرة ًا ا

غ٥  الؿغاصًب ألاولى؟ ألم حٛحر٦م الؿلُت ٧ل هظه الؿىىاث؟ خٍغ

 بالؿغاصًب. - ًا خا٦م ٢خىصًت -الجمُل ٖلى حؿض٥ ال ًل٤ُ 
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انمذ ًا ابً مىظع، الىي٘ ال ًدخمل هغح٪ الضاةم وهدً في مى٢٘  -

ى زحر.. ٧ي ال حض، ولِـ ُٞىا مً هغج وال ضح٪، ٞلخمغ هظه ألاًام ٖل

ا وجى٣ط ي ؾحرها ٣٦خلت، وما هدً ب٣خلت، بل هم  ًٗ همىث حمُ

 الٟاؾضون.

أم أن الىهً ونل ئلى ٢لب٪؟ وعٚض  !؟ياإلاٟض هل أهذ زاة٠ ًا ابً -

والىىم في الصحاعي، ونهُل الجُاص، والضماء  الِٗل أوؿا٥ ال٣خا٫

 اإلاؿالت..؟

ل، ال ه٣اجل وحهت ًا ابً مىظع! في طل٪ الى٢ذ ٦ىا وٗلم م٘ مً ه٣اج -

 أؾغاب الحمام الؼاحل، وعؾاةله ٚحر مٗلىمت اإلاهضع.

 ِلَم قاع٦ذ َاإلاا أه٪ ال جث٤ في خماةم٪ ًا ابً اإلاٟضي؟ -

ك٣هم الضاةم  - ألجهم ٌؿخد٣ىن ٧ل طل٪، الٟؿاص الظي ًدُِ بهم، ٖو

للؿلُت، ومسالٟتهم ل٩ل ما لل٣ُم، وخغمت الؿلُت، وع٢اب وصماء 

٧ل طل٪ ال٣خل والخالم؟ ول٨ىني ال أزُٟ٪ ؾًغا الٗبُض، أال ٌؿخد٤ 

ئهني أزاٝ في بٌٗ ألاخُان أن حؿ٣ِ ئخضي الحماماث في ًض 

 الحغاؽ، أو أخض الهُاصًً، ُٞى٨ك٠ أمغها وهظهب إلاا وعاء الكمـ 



4 

 

ال ج٣ل٤! أؾماؤها ال جظ٦غ، وال٨الم ٚحر واضح ولً ًٟهمه ئال مً ًهل  -

 له.

! ئهني أؾم٘ زُىاث -
ً

 أعحل ٢اصمت مً بُٗض. انمذ ٢لُال

.. ٖلها ٢ُغاث مً اإلاُاه جدؿا٢ِ باهخٓام ٞخهضع جل٪ ِئاال أؾم٘ ق -

 ألانىاث!

-  
ّ
 ىا بمىث الٓاٞغ.ه ههغ بً الٗباؽ ًىبئال! هىا٥ شخو ٢اصم، لٗل

 لٗله هى. -

٢ضم مً بُٗض شخو ًلهث، ال جدبحن مالمده مً قضة الٗخمت، ٌؿدىض 

ٍى مً قضة الخٗب، ٌؿم٘ ٧ل ٞترة ٖلى أخض الحىاةِ زىٝ الؿ٣

لهازه وز٣ل زُىاجه بك٩ل واضح، ول٨ىه ال ًهل. الؿغاصًب مخاهت 

ها، ملُئت هي  دل قٟغاتها ئال مً جغبى في عبٖى ٦بحرة ال ٌٗلمها ٍو

ىبت والحكغاث والٟئران، ٧ل الُغ١ ٞيها جإصي للمىث لى لم ج٨ً  بالَغ

تها، لهازه ٣ًترب ُٞبٗض نىث اله اإلاي زاَع ضي وجؼصاص مً َالبيها ٖو

 خضة الخُىاث ٖلى ألاعى اإلابخلت.

هٓغ ابً مىظع بُٗىحن جغّبخا في الؿغاصًب، ولها ٢ضعة ٖلى الغؤٍت في 

 الٓالم، ٞغأي زُاالث ج٣ترب، اؾخل الؿ٠ُ ونغر:
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ٞلم ًى٤ُ أخض، نىث اعجُام  ،مً هىا٥؟ اه٤ُ باؾم٪ و٦ىِخ٪ -

ىظع الؿ٠ُ أٖاص ابً اإلا أههى اللهار والخُىاث الث٣ُلت، ٢ىي باألعى

ذ  ٖلى مهل وخظع..  عىألا ئلى م٩اهه، وه٨ؼ ابً اإلاٟضي واهُل٣ا ئلى ٍَغ

مغث ص٢اة٤ ٢لُلت وي٘ ٞيها ابً اإلاٟضي بٌٗ اإلااء ٖلى وحه الغحل، 

وحاءوا ب٣ىضًل نٛحر وأقٗلىه لُخأملىا وحه الغحل.. وه٤ُ ابً 

 اإلاٟضي:

أم  ئهه أخض عحا٫ ابً ههغ.. لم ًأِث ابً ههغ بىٟؿه، هل ٢خل -

ا.. ًٗ  ٦كٟذ اإلا٨ُضة..؟ آٍه لى ٦كٟذ اإلا٨ُضة لهل٨ىا حمُ

 .ٞا٢تانمذ.. اهخٓغ ًا ابً اإلاٟضي.. بضأ الغحل في ؤلا  -

ض ماًء.. ماء. -  ماء.. أٍع

 اقغب ًا عحل، وجمهل، ول٨ً أؾٕغ في ٢ى٫ أزباع٥. -

سبر٦م ابً ٖباؽ أن حٗىصوا أصعاح٨م ئلى ال٣هغ  - ل٣ض ماث الٓاٞغ. ٍو

ًسبر٦م أن الُحر لً ًأحي لٟترة، وأن الؿغاصًب ؾخٛل٤  صون أي حلبت،

 للهالة، والخغاٝ الىصٌٗت ٢امذ باإلاهمت ٖلى أ٦مل وحه.

٢الها ابً اإلاىظع وهى ًخأمل وحه الغحل  !؟هى ِلَم أعؾل٪ ولم ًأِث  -

 حًُضا.
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ض أن ًلٟذ ألاهٓاع لُٛاب الجمُ٘. -  ألهه ال ًٍغ

ا ل -
ً
ا أو زاةى ًُ  ٣اةض٥؟و٠ُ٦ ههض١ أه٪ لؿذ واق

 طل٪ الىقم ؾُضي أال حٗلمه؟ و٦ك٠ ًٖ ٦خٟه ألاٌؿغ. -

 جل٪ الحمامت الىصٌٗت، ما أقبهها باله٣غ الجات٘! -

 

 

 

(2) 

 

٧اهذ الؿاٖت ج٣ترب مً الحاصًت ٖكغ مؿاًء ٖىضما زغج هاصع مً 

ت الظ٦ُت في  مضًىت الؿاصؽ مً أ٦خىبغ، مخجًها ئلى م٩اهه الضاةم  ال٣ٍغ

٧الدكُىا في اإلاهىضؾحن، طل٪ الباع طو الض٨ًىعاث  .. باع تفي لُالي مكابه

لُالي قضًضة في ال ُٖاة٪ قٗىع عات٘ بالضٝءالخكبُت ال٣اصعة ٖلى ئ

٤ مٗخم جماًما ئال مً أيىاء الؿُاعاث  البروصة ٦خل٪ اللُلت، الٍُغ
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ال٣اصمت مً الجهت اإلا٣ابلت، وال نىث ٌٗلى ٞى١ نىث ٞحروػ الخاعج 

 ًخأزغ بىٕى مً ؾماٖاث "باًىهحر" ه٣ُت.
ً

. هل نىث ٞحروػ أنال

 الؿماٖاث؟؟!! هي عاتٗت في ٧ل خا٫.

كغ  ج ٍه٨ظا ٧ان ٨ًٟغ هاصع الكىعبجي طو الثماوي ٖو ا زٍغ ًٗ ً عبُ

٨ُت.. مخىؾِ الُى٫، حمُل اإلاالمذ، له لحُت زُٟٟت  الجامٗت ألامٍغ

ت جدىاؾب م٘ طهابه الُىمي  ماػة في الخضًً وناخب بيُت ٢ٍى ٚو

ؾىىاث،  6 ظٗمل هاصع في البىعنت مىظ جسغحه مىٌ، GYM لهالت الـ

ٌٗخبر مً أًٞل اإلاًاعبحن في البىعنت، و٦ىن ؾمٗت ٦بحرة في و٢ذ 

ا م٣اعهت بباقي اإلاًاعبحن، ختى أهه لم ًخأزغ بك٩ل ٦بحر بما  ًُ ٢هحر وؿب

ٗلم حًُضا ٠ُ٦ ًهِب الهضٝ  مغث به البالص مً زىعة، هى خظع، َو

ش أؾغ صون أن ٌؿبب صخب أو ًثحر حلبت  جه في ٖالم خىله.. و٧ان لخاٍع

ما٫ جأزحر   ٖلُه. ُضح اإلاا٫ وألٖا

ونل هاصع ئلى اإلاهىضؾحن خُث ٣ًب٘ باع ٧الدكُى في أخض الكىإع  

بت مً حي الؿٟاعاث اإلاليء باألشجاع التي جلمـ ٞغوٖها ألاعى،  ال٣ٍغ

وحظوعها ياعبت في ٖم٤ ٢لب ألاعى، أشجاع مسُٟت في اللُل وعاتٗت 

 أٚلب ألاو٢اث. ٖلُال  ا، وجًٟي وؿُمفي النهاع
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والغةِـ الٟٗلي -جغحل مً ؾُاعجه، ٧ان ٖم ؾُض ؾاٌـ اإلاى٣ُت 

بىحهه العجىػ الظي جد٩ي مالمده ال٨ثحر  -إلاى٣ُت حي الؿٟاعاث

ض أن ًغاه الىاؽ، أهاؽ ًأجىن ٧ل ًىم للؿهغ  ًطح٪ ٦ٗاصجه، أو ٦ما ًٍغ

ضون طل٪ الىحه الٗابـ تهم، اللُلت التي خُا ٨جن ٖليهمٌٗأن  ال ًٍغ

جسغحهم مً ٖىاء الٗمل الُىمي في مالًحن الجىيهاث، هم ًهىٗىن 

 ٖلى أوٛام اإلاا٫ ال٣اب٘ في حُىبهم، 
ً

غ٢هىن لُال اإلاا٫ في الهباح.. ٍو

 هٓغ له هاصع وضح٪ و٢ا٫ له ببكاقت:

٪ ًا عاحل ًا عجىػ؟ مل هخضزل ج٣ط ي الؿهغة مٗاها وال ؾى٪  - ئٍػ

 ٥ لُبى٫ ًا ٖم ؾُض؟ ضح٪ ٖم ؾُض و٢ا٦:٫بر ٖلى اإلااعجُني والبال

ًا باقا أهذ ج٨بر وأها أل ٖضم الال مإازظة، أها ٦ىذ بغي٘ مً والضحي  -

، أما٫ أها ئًه اللي حبني هىا؟ ما اللي ًجاوع الؿُٗض 
ً

"أي صي" أنال

ٌؿٗض؟ وأصًىا بىل٣ِ عػ٢ىا الهبذ وباللُل بىيس ى الىح٘ باإلااعجُني 

 ُني ًا هاصع باقا؟..ٖمغ٥ قٟذ بىاب بِكغب ماعج

ًا ٖم ؾُض مخ٣ىلل ٖلى هٟؿ٪ بىاب وال ؾاٌـ، أهذ ال٨بحر في  -

اإلاى٣ُت صي بـ بدخىاي٘.. جدب أصزل أَل٘ لُ٪ الباع ٧له ٣ًىل٪ ئه٪ 

 البىم؟



9 

 

ًا باقا هما صلى٢تي لى حبخلهم خماصه ابني ه٣ُىلىا ٖلُه البىم،  -

 بـ الهبذ هما اللي ٞى١، وال ئًه؟

 و 
ً

ا ما، ّٖم الهمذ ٢لُال ئال مً نىث جأمل هاصع ٢لُال
ً
٦أهه جظ٦غ قِئ

:
ً

 نٟاعة ؾُاعجه وهى ٌٛل٣ها، زم أعصٝ ٢اةال

اع٦نهالي في م٩ان خلى ًا ٖم ؾُض عبىا ًسلُ٪. وصزل ئلى الباع ال٣اب٘  -

 جدذ ألاعى ٖبر صعحاجه اإلاىدضعة ئلى ألاؾٟل، و٦أهه حهبِ مً الؿماء.

 

 

 

 

 

(3) 
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و الباب الخكبي اإلاٗك٤ ببٌٗ الحضًض ٖىضما جضزل ئلى ٧الدكُىا.. ط

اإلاكٛى٫.. جىاحه٪ الٞخت م٨خىبت باإلًُالُت جضٖى٥ للضزى٫، ول٨ً 

اهخٓغ الىي٘ لِـ بهظه الؿهىلت، ايِٛ ٖلى طل٪ الؼع ئلى ٌؿاع٥ 

 ئًا٥:
ً

 لخٟخذ هاٞظة نٛحرة. ًىٓغ ل٪ ٖماص مً زلٟها ؾاةال

لجمُل، حىت اؤمغوي! وما أن ٌؿخض٫ ٖلُ٪.. ختى ًٟخذ ل٪ الجحُم ا -

٧الدكُىا ألاعيُت. الجيـ البكغي البُىع في أخؿً خاالجه. ٖماص طو 

ت لِـ "بىصي حاعص" بالك٩ل اإلاخٗاٝع ٖلُه، هى ٣ِٞ  البيُت ال٣ٍى

ناخب البِذ، ًٟخذ إلاً ٌؿمذ لهم بالضزى٫. واإلاؿمىح لهم بالضزى٫ 

هم حًُضا، ًٟخذ لهم مغخًبا  أهاؽ ؾُماهم ٖلى وحىههم.. ٖماص ٌٗٞغ

اةالتهم، مىظ  ٖكغ ؾىىاث، مىظ اٞخخاح ٧الدكُىا، ٌٗٝغ أوؿابهم، ٖو

وما الظي ًخد٨مىن به مً عأؽ ما٫ في هظه الضولت التي ٌِٗل ٞيها 

ىُاء أٖلى ال٨ىبغي، مخى٣لحن بحن اإلاهىضؾحن والؼمال٪ ئلى الخجم٘  ألٚا

صون أن ًىههغوا في سخىهت عمؿِـ والٗخبت، صون الخدلل الُىمي في 

 لعجىػ الهازبت.ػخام اإلاضًىت ا

ٖىضما جضزل مً الباب ًجاوع٥ ٖماص ٖلى ٦غس ي مغجٟ٘ ًٖ ألاعى، 

 الباع 
ً

٪ ًا باقا"، ٖلى ًمُى٪ ئلى ألامام ٢لُال بابدؿامخه وحملت "ئٍػ

باأل٦ىاب اإلاغنىنت أٖلى َاولخه، وأقٝغ زل٠ الباع ٌٗٝؼ 
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ؾُمٟىهِخه الُىمُت بال٨ى٦خُالث التي حٗىص ٖليها عواص اإلا٩ان، 

اث الض٨ًىع  اث زكبُت حُُٗ٪ هٕى ما مً الضفئ، وألايىاء جخسلل زٍغ

ت جترام  جخضلى مً ؾ٠٣ ٦ىٕى مً ألانالت والخمحز، َاوالجه صاةٍغ

خىلها ٦غاس ي، وهىا٥ ؾاخت للغ٢و ٖلى ًض٥ الُمنى، وهىا٥ َاوالث 

ت هىا٥.. ج٣ب٘ ئخضاها..  جالن٤ الحاةِ ٖلى ٧ل هىاحي الباع، في الؼاٍو

لخ٠ خىلها أنض٢اء ه ني بكٗغها ألاؾىص اإلايؿض٫ ٍو اصع: ؾلمى الضٍع

ججلـ ئلى  -ئال مً مٟاجً واضحت-ٖلى ٦خٟيها، وحؿضها الىد٠ُ 

الجاهب الخاعجي مً الُاولت. مدمض الٗكماوي مىدكًغا ب٨غقه 

الُٗٓم في الُاولت اإلا٣ابلت لهم، جلُه قاهُىاػ مض٦ىع، الحؿىاء طاث 

٣غ طوي "اللُيؿؼ" الكٗغ ألاخمغ والُٗىحن الىاؾٗخحن ٦أٖحن الب

الغماصي، ٦ثحر ما ٌكبهها الىاؽ بهُٟاء وهبي، ول٨ً هاصع صاةًما ما ٣ًى٫ 

 لها:"ٖلُا الحغام أهِذ أحمل منها، ؾِب٪ أهِذ"

ج٣ضم ئليهم هاصع بسُىاث زابخت وابدؿامت جغخُب للجمُ٘، بٌٗ مً 

ٗت أل٣اها هىا وهىا٥، وبٌٗ ألاؾئلت ًٖ الٗمل  الؿالماث الؿَغ

بٌٗ اإلاًاعبحن للخبحر ٦مىدت مجاهُت، ٧اهذ أؾئلتهم  والبىعنت مً

جضوع خى٫ أخؿً ؾهم للٛض؟ أزباع الؿى١؟ جى٢ٗاجه باهخ٩اؽ الؿى١ 

دت..  أو اػصهاعه؟ ئحاباث هاصع صاةًما وصوصة، صون حمل نٍغ
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ا, زحر, مخساٞل, زلي ٢لب٪ حامض" ًٗ  "آه َب

٣ت..  هظا ما ًهلهم مً هاصع.. ختى ًهل ئلى َاولت الٞغ

ع الكىعبجي ابً الىاؽ ال٨ىَؿحن، واخكني ًا واص حًضا و٦أوي هاص -

 مكٟخ٨ل مً امباعح، ًسغبِخ٪ بخىخكني أ٦ثر مً مغاحي.

خه و٦ِـ الخبٜ  جأمله هاصع ختى اهخهى مً ٦المه بِىما ٧ان ًً٘ هاصع واٖل

ا:
ً
 ووع١ البٟغة ٖلى الُاولت، زم ٢ا٫ له ياخ٩

مغاج٪؟ لؿه ٖىض أهلها  وأهذ واخكني أ٦ثر ًا جسحن، وبٗضًً أهذ في -

٧الٗاصة؟ ٖاٝع أهذ خ٩اًت هاصع ابً الىاؽ ال٨ىَؿحن صي؟ بدب 

أؾمٗها مى٪ لحض اجهاعصه أله٪ مهمم جثبذ للجمُ٘ ئه٪ مل ابً 

ؿحن. أالنابذ الٗكماوي نضمت بؿُُت لم ًظبها ئال  هاؽ ٦َى

ا و٢ى٫ هاصع: ًٗ  ضح٩اتهم حمُ

٨ىا ًابىاث؟ أهخم ٧ل٨م حاًحن ٞغصاوي وال  - ئًه؟ ٞحن زُُب٪ ًا  اٍػ

قاهُىاػ؟ ما جلمُه مً صٌؿ٨ى صحغا قىٍت، البىاث هىا٥ اقخ٨ىا.. 

 وال ئًه؟؟

هاصع أها ٧لمخه مُذ مغة، هى صماٚه ٦ضه، بُدب ٣ًًيها وبحرح٘ جاوي،  -

٨ٞ٪ مىه خؿام مبِخٛحرف، وأها مل في صماغي، ٞسلُه بغاخخه، 
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ت ٣ًىلي وخكاوي ًا بُبي..، أ هذ ٖامل ئًه؟؟ هخال٢ُه بِخهل بٗض قٍى

الهت مى٪. ً ٖلى ٨ٞغة ٖػ  ٧لمخل٪ الهبذ، قحًر

٧ان هاصع في جل٪ ألازىاء مكٛى٫ البا٫، ٦أهه ًخظ٦غ ش يء ما مً ًىمه 

ل، و٦م مً ألاقُاء جضوع في هظه الغأؽ التي جدىي ٞيها اإلاالًحن  الٍُى

ض مً اإلاالًحن. جى٠٢  ٧ل نباح، لخسغج للجمُ٘ الٟخاث وجسغج له اإلاٍؼ

، وهاصي الىاص٫ لُأحي له باإلااعجُني نىصا زىر، طل٪ ًٖ الخ٨ٟحر

اإلاكغوب الظي ال ٌكغبه ئال هى، والظي ًغي الجمُ٘ أهه س يء للٛاًت، 

ول٨ىه ًدبه، ألهه ال ًدب جل٪ ألاًاء الخ٣لُضًت، زم ٖاص مغة أزغي 

 لل٨الم مىحًها خضًثه ئلى قاهُىاػ:

ً محن ًا بىتي؟؟ -  قحًر

ُحن زُُبخ٪ ًا ٖم هاصع!- وؿُتها وال ئًه؟ ًسغبِخ٨ىا بخيؿىها أ٦تر  قحًر

 ما بخضزلىا الحمام!!

صزى٫ الحمام يغوعي ًا قاهُىاػ، ئهما أهخم هامل ٌٗني. زم ضح٪  -

 وهٓغ ئلى ؾلمى و٢ا٫:

الن لُه؟؟؟ أم اإلاىباًالث! ؾُبي اإلاىباًل ًا بىتي وع٦ؼي  - اللي ؾا٦ذ ٖػ

 مٗاها.
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٪ م٘ قاهُىاػ احؿلى هاصع أهذ ٖاٝع ئوي بسلو قٛل.. وبٗضًً زلُ -

ت ٣ٖبا٫ ما أزلو، مل َالبت اؾخٓغاٝ ٖلُا.  مٗاها قٍى

٪ مٗا٥ِ في - مال٪ ًا بىتي في ئًه؟ وبٗضًً صحُذ، أها ٖاًؼ أصزل قٍغ

قٛل٪ بغأؽ اإلاا٫، أهِذ ٦ؿِبت وأها حهمني أٖمل بحزوـ، ٨ٞغي ٞيها 

 ٦ضه.. وأي مبلٜ ه٨ىن مٗا٥ِ مٗىضٌل مك٩لت.

 ه٨ٟغ! -

خذ باب ٧الدكُىا وصزل طل٪ اإلاؿخٟؼ أصهم ألاههاعي، في جل٪ ألازىاء ٞ

بخل٪ الجلبت التي ٣ًىم بها ٧ل ًىم، ًضزل و٦أهه ٣ًخدم خلبت 

بضأ في حظب الاهدباه والطح٪  ت، ًىاصي هىا وهىا٥.. ٍو مهاٖع

وال٣ه٣هت، وئعؾا٫ الؿالماث الٗابغة، وج٣بُل وؿاء الباع صون أن ًتر٥ 

آللهه، وأي آلهت جل٪ التي جدغيه واخضة، و٦أهه ٣َـ ًىمي ًخ٣غب به ل

 ٖلى ج٣بُل اليؿاء.

 ه٣ُذ قاهُىاػ في جل٪ ألازىاء:

 ناخب٪ صازل ٖلُىا ًا قىعبجي، حهؼ هٟؿ٪. -

 هٓغ له هاصع وؾب٣ه في الحضًث:



15 

 

ئًه ًا أههاعي؟ مل هخبُل ب٣ا الؼخمت اللي بخٗملها إلاا بدُجي؟  -

ا" "جماعا" وبٗضًً ٢ىلخل٪ مُذ مغه ٧الدكُىا مل ؾ٨خ٪ عوح "صحاع 

م ٦ثحر، وبىؽ ٦ثحر زغج ٣َخ٪ هىا٥ ًا  يها خٍغ "بامُال" ػخمت ٞو

 أههاعي أخؿً، ٌٗني اؾمٗها مني.. هىا صماٙ ٚحر صماٚ٪.

قىعبجي أخؿً بىعنجي في مهغ ب٣ُىلي أعوح ٞحن ومغخل ٞحن؟  -

؟
ً

 أهذ ٖاٝع ئوي مم٨ً أقتري ٧الدكُىا ومضزل٨ل ُٞه أنال

ا وؾازًغا مً أصهم.آه بـ قاهُىاػ هخضزلني. ٢اله - ًً  ا مخدض

قاهُىاػ مض٦ىع ألاههاعي. أزذ أصهم مض٦ىع ألاههاعي. والضهما 

ناخب أ٦بر قغ٧اث ججاعة خغة واؾخحراص وجهضًغ في مهغ والكغ١ 

ألاوؾِ، قاهُىاػ البيذ ال٨بري واإلاؿُُغة ٖلى أٚلب الثروة، وأصهم 

ما٫،ٖلى ٨ٖ ا في ؾى١ اإلاا٫ وألٖا ًُ  ـ أزخه.ألار ألانٛغ الٟاقل وؿب

 ٦المها ألصهم:
ً
 جضزلذ قاهُىاػ مىحهت

اهضي ب٣ى وا٢ٗض، مل ٧ل ًىم هىبضأ في ال٣هت صي! بجض مب٣اف  -

 ليها َٗم، مل٨ل صٖىة بىاصع.. ا٢ٗض.

هاصع أهذ لؿه بدىهب ٖلى الىاؽ في البرونت صحُذ، وج٨ؿب ٖلى  -

 ٢ٟاهم ٞلىؽ ٢ض ٦ضه؟
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ً

  ٦الم أصهم:ضح٪ هاصع ضح٨ت زبِثت، وهٓغ ئلى قاهُىاػ مخجاهال

ً؟؟ -  ٢ىلخُلي ب٣ا ٖملتي اًه م٘ قحًر

في جل٪ ألازىاء عخل أصهم ئلى َاولت في الجهت ألازغي، م٣اعبت للكبا٥ 

 الظي ال ًٓهغ مً الكإع ش يء ئال بالٍ اإلاضزل، ًىٟث صزان سجاةغه.

ا، قغب الجمُ٘ وجباصلىا ألاخاصًث، ول٨ً لم ًسغج هاصع  ًٗ مغ الى٢ذ ؾَغ

 ًضا بل زغج ببا٫ مكٛى٫.. ًدضر هٟؿه:في طل٪ الُىم ؾُٗ

ً صي؟؟ -  هٗمل ئًه م٘ قحًر

 

 

 

 

 

(4) 
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ً الٗمغي، جل٪ الٟلؿُُيُت  في ئخضي ٖماعاث الؼمال٪ ج٣ب٘ ق٣ت قحًر

ت التي أؾغث ٢لب هاصع، وحٗلخه ٣ًٟض اجؼاهه، ع٣ُ٢ت بىحه جخألم  اإلاهٍغ

غي مؿغحؿل،  مالمده مً ٍٞغ ع٢تها، ًيؿض٫ قٗغها ٖلى ٦خٟيها، خٍغ

٣ل ل ها ُٖىان ٖؿلُخان مخىؾُخا الاحؿإ، وحؿض ص٤ُ٢ ال٣ؿماث، ٖو

 أقبه ب٣اصة اإلااُٞا ؤلاًُالُت.

صاةًما ما ٣ًا٫ خاطع الٟخاة الجمُلت الظ٦ُت، ٣ٞض مل٨ذ الضهُا جل٪ 

م ؾىىاتها الثالزىن.. ول٨نها جضًغ الٗمل م٘  ً الٗمغي.. ٚع اإلاغأة، قحًر

والضها حكاع٥ م٘ الضولت  والضها اإلاهغي الجيؿُت الٟلؿُُني ألانل،

٘ أزغي في ئؾغاةُل هٟؿها،  ٘ لها في ٞلؿُحن، ومكاَع في أ٦بر مكاَع

صاةًما ٣ًى٫ أن ألاعى أعيىا، لم ال وٗمغها ٧لها؟ ختى ئن اؾخٗضهاها 

ج٨ً ٢ابلت للِٗل ٞيها, ًضعي أهه ناخب ٢ًُت، ول٨ىه في الح٣ُ٣ت 

 ناخب زغوة.

غها حؿخم٘ ئلى هجاة  ً ٖلى ؾٍغ الهٛحرة، وجخاب٘ ٖلى ججلـ قحًر

ت لُىم ٚض..  هاجٟها بٌٗ ألازباع، وجغجب بٌٗ اإلاىاُٖض الًغوٍع

جأزظها في بٌٗ ألاو٢اث زُاالتها للخ٨ٟحر في هاصع، وهل ما خضر بُنهم 

 ٌؿخضعي ٧ل هظا ال٨م مً ًٚبها؟ أم أجها "٦برث ألامىع"؟
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ه لها ولٗاةلتها اتهاًما زُحًرا بال ا. ول٨ىه وحَّ
ً
ٟؿاص، وأجهم هي ال جضعي خ٣

٣ًخاجىن ٖلى أمىا٫ بها ال٨ثحر مً الضم، أولِـ هإالء أهل٨م 

كحرج٨م؟ إلااطا جخاحغون بهم وبأعػا٢هم ومىاػلهم؟  ٖو

هاصع لم ٨ًً أبًضا طل٪ الصخو الىأٖ، ول٨ىه ال ًىداػ أبًضا ًٖ 

ً م٘  مباصةه. ال ًبرخها. وال ًخدمل مخجاوػحها. ومنها ٖمل ٖاةلت قحًر

 ُلُت في ن٣ٟاث بىاء مكبىهت.الؿلُاث ؤلاؾغاة

! ئهه "بحزوـ. وال عخمت في البحزوـ.  ً ال جغي أي ُٖب في اإلاىيٕى قحًر

وال مكاٖغ"، في آزغ مغة هضصها هاصع باجهاء ٖال٢تهم ئن أ٦ملذ في هظا 

 الاججاه. وهي ٢الذ له بك٩ل ناعم:

هظا ٖمل أهلي. وأها منهم، وئن لم ج٣بلهم ال ج٣بلني. وجغ٦خه في صي  -

ىى ٧ا اإلاُل ٖلى الىُل. جغ٦خه وهى في خالت ٖهبُت لم ٨ًً لُهل  66ٍػ

ً مخأ٦ضه أهه ًىاحه أمغ ما في الٗمل،  لها ٢بل هظه اإلاغة. ٧اهذ قحًر

ٞىاصع هاصب في أٚلب ألاو٢اث.. ول٨ً ٧ان هىا٥ ش يء ما في طل٪ الُىم 

 بالخأ٦ُض. ول٨نها لم ج٨ً لدؿمذ له بأن حهىُنها وحهحن أهلها مهما خضر.

ً مً ج٨ُٟغها ف ي طل٪ الى٢ذ اإلاخأزغ عن حغؽ الهاج٠، زغحذ قحًر

وهٓغث ئلى قاقت الهاج٠، ٧اهذ ٧لمت خبُبي جى٤ُ مً ٍٞغ 

ضث  اقدُا٢ها.. هي امغأة ٢ىٍت. ول٨ً مً ٢ا٫ أجها ال حكخا١؟ هي ٖو
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قاهُىاػ أن حؿخم٘ له وجغص ٖلى اجهاالجه.. ول٨نها.. إلااطا ٧ل جل٪ 

 لضٞاٖه. الححرة؟ لً ًًغها الاؾخمإ

٪ وخكدُني، ٧ل صه مبترصٌل ٖلى الخلُٟىن؟ الػم  - ً. أٍػ ألى قحًر

ت ٦ضه  واؾُت ٌٗني ٖكان جغصي؟ اٖخظاع أها مل هٗخظع. وأهِذ ٖاٞع

. بـ ٖكان هسلو  ٦ىَـ، ٦الم ًٖ ئوي ٚلُان مٛلُدل في وال خٝغ

 مً اإلاىيٕى صه أها مٗىضٌل مك٩لت م٘ ٧ل البحزوـ بخا٨ٖم. بغاخخ٨م.

زالزت الٟجغ ج٣ىلي البحزوـ بخا٨ٖم ملِل ُٞه؟ باي ًا  مخهل بُا -

 قىعبجي.

ذ جبُلي الٗغ١  - اٍع اؾخني بـ ٖاًؼ أ٢ىل٪ خاحت ٦مان، وخكدُني. ٍو

اًؼ أقىٞ٪ ب٨غة في "أون طا  الحامي بخإ الٟلؿُُيُحن اللي ٩ُٞي صه. ٖو

ت، مِٟل أٖظاع. ب٨غة وكغب  ت اللي ٢بل  ال٣ٍغ عان" مهغ ئؾ٨ىضٍع

 ٢هىجىا هىا٥.

 أهذ مجىىن. وهللا مجىىن. -

 آه ب٩ُي.. ًال باي. هامي ٖلُى٫. بدب٪. -
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 الٟهل الثاوي

 

(1) 

 

٧ان الى٢ذ مخأزًغا في طل٪ الُىم. ونل هاصع ئلى مجزله طو الؿاخت 

٣ت.  الىاؾٗت وألاشجاع ال٨ثُٟت؛ ال٣اب٘ في أخض أخُاء الؼمال٪ الٍٗغ
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ب٤  طل٪ اإلاجز٫ طو الىىاٞظ ال٨بحرة والى٣ىقاث الهىضؾُت الغاتٗت، ٖو

ش الؿا٦ً في ق٣ى١ اإلاجز٫ حغاء الؼمً.. ٦أهه قُش عجىػ واهً  الخاٍع

خ٨ُم، لم ًغص أهل هاصع الاؾخٛىاء ًٖ مجز٫ وعزىه أًبا ًٖ حض، ولى في 

م٣ابل بغج ٖمال١ زالي مً ؤلاخؿاؽ. ٣ِٞ ٦خلت زغؾاهُت ٦بحرة جضع 

مغي ال جدخاج اإلا ُٗ ا٫.. خالتهم ٖلى أخؿً ٖليهم أمىا٫ ٦ثحرة. ٖاةلت ال

 مما ًغام.

ٖىضما ونل هاصع ئلى ؾاللم مجزلهم.. ؾم٘ هباح ٧لبه صون أن ًجغي 

ٖلُه ٦ٗاصجه ٧ل ًىم. حعجب هاصع! وقٕغ في البدث ٖىه. جىحه ئلى 

الباخت الخلُٟت التي ًأحي منها نىث "صخغ"، ٞىحضه بجؿضه اإلامخلئ، 

ًالجه ال٣ىٍت، وأهُابه الالمٗت، ووحهه الٛحر  ْاهغ في الٓالم ئال مً  ٖو

اث مجز٫ هاصع.  او٩ٗاؽ أقٗت الًىء ال٣اصمت مً ئخضي قٞغ

 هٓغ له هاصع بك٣ٟه و٢ا٫:

ًا عجىػ! عابُُى٪؟ ٦برث ومب٣دل ٖاٝع جضاٞ٘ ًٖ هٟؿ٪؟ ق٩ل٪  -

ئًه ٢ضام ٦الب اإلاى٣ُت صلى٢تي؟ وال ٢ضام ٧لبت َىِ أنالت ناخبت 

ب ابً خال٫ لؿه ماما؟ زالم اخىا الػم هبضل٪ وهجُب بضال٪ ٧ل

 بصحخه.
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ا٢ترب مىه ًٟ٪ أؾغه.. في هظه ألازىاء الخٔ وحىص ْٝغ بال٣غب مً 

"صخغ"، هٓغ ئلُه وقغص ٢لًُل..ا زم ما لبث أن ٖاص ٖلى هباح صخغ. 

 هٓغ له هاصع مؿخٟهًما و٦أهه ًساَب في صخغ البكغي ال٣اب٘ بضازله:

 محن حاب صه هىا؟؟ َب مضزلىف حىه لُه؟؟ وبٗضًً أهذ أ -
ً

نال

دل أعبي.  اػاي جتربِ ٦ضه؟ هى أهذ زالم أي خض ًغبُ٪؟ ق٨لي مٗٞغ

ا.. صون جى٠٢ ٞ٪ أؾغ نض٣ًه  وقٕغ ها هىا في الطح٪ بهؿخحًر

دان في الباخت الخلُٟت،  ا بغاةدت الٍغ ًٗ ال٣ضًم، ٖاص أصعاحه مؿخمخ

غ اإلاُاه اإلادؿا٢ِ مً أٖالها و٦أجها  ونىث الىاٞىعة الهٛحرة وزٍغ

ةًما ٢ى٫ والضجه أن هظه الىاٞىعة بلج٨ُُت الهى٘,, قال٫.. ًخظ٦غ صا

ا مهغ 
ً
أهضاها اإلاهىضؽ اإلاهمم إلاجز٫ حضه ٖىضما ٧ان حهم بالغخُل جاع٧

ًبا لم ًدب الٗالم جل٪ الثىعة.  33بٗض أن ٢امذ زىعة  ًىلُى. ج٣ٍغ

ىىا مهغ في طل٪ الى٢ذ.  وزانت ألاحاهب الظًً اؾخَى

سُت ٖلى نىث عهت هاجٟه الجىا٫،  زغج هاصع مً جل٪ الهىة الخاٍع

 "خبِبتي" ابدؿم ابدؿامت 
ً

أزغحه مً حُب البىُا٫ وهٓغ ُٞه ٢لُال

 و٢ا٫:
ً

 هاٖمت زم ٨ٞغ ٢لُال

ت أَل٘ آزض صوف وأعو١ ٦ضه وأ٧لم٪"، اهتهذ عهت  "أل اؾخني ب٣ا قٍى

اإلاىباًل م٘ اهتهاء ال٨ٟغة في عأؽ هاصع.. نٗض صعحاث مجزلهم الغزامُت 
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ت بما ٨ًٟي لخ٨ىن م٨ؿىعة في بٌٗ ألاما٦ً ٖلى ال٣ضًم -عاتٗت اللىن 

غاٝ، ٦ؿغ بٗىامل الؼمً وألاًام، ونل ئلى باب البِذ الخكبي  ألَا

 -جُ٪ جا٥-الٗمال١، عن الجغؽ وأزغج اإلاٟخاح ووويٗه في الباب 

 بجؿضها 
ً
وصٞٗه صٞٗت بؿُُت لُجض والضجه زل٠ الباب وا٢ٟت

م الؼمً-اإلامكى١  جضي جىىعة ٢هحرة جدذ وقٗغها ألاعؾخ٣غاَي، جغ  -ٚع

الغ٦بت و٦جزتها الخًغاء ٧لىن الحكاتل، امغأة با٢ُت مً طل٪ الٗهض 

ش ٖاقخه هي في ٦ى٠  الجمُل، ٞيها وٗىمت الغبُ٘ ونالصة ألاًام، وجاٍع

 ٖاةلت أعؾخ٣غاَُت أًبا ًٖ حض. هٓغث له و٢الذ:

هاصع! مل هخبُل ٖىاًض٥ صي؟ أٞخ٨غ ٦برث ٖلى الحغ٧اث صي ًا  -

ضًً ٧ل ًىم ؾهغ وقغب وعحٕى وف الهبذ.. أهذ ٦برث أها هاصع، وبٗ

ت ٦مان ئه٪ لى في بالص بغه ٦ىذ مم٨ً مخب٣اف ٖاٌل  اٞع ت. ٖو ٖاٞع

ىضهم  ت ئن في هاؽ في ؾى٪ مخجىػًٍ ٖو اٞع مٗاها في هٟـ البِذ. ٖو

ت ٧ل ٦الم٪ وخاٞٓاه. بـ صه بِذ ٖاةلت. وأهذ ٖاٝع  ُٖا٫. ٖاٞع

٨خحر.. ول٨ً أنٛغ. مل خابت ئجها الىٓام. أزخ٪ أنٛغ مى٪.. آه مل ب

 وهى 
ً

حكىٞ٪ صاةًما ماش ي ٖلى هٓام مسخل٠. لى ؾمدذ. ؾ٨ذ ٢لُال

ًىٓغ لها ب٩ل و٢اع.. زم قٕغ في الطح٪ صون جى٠٢.. زم ما لبث أن 

 وهٓغ لها بجضًت ونغامت وابدؿامت ْاهغة ٖلى قٟخُه، 
ً

هضأ ٢لُال

 و٢ا٫:
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دضف ًغبِ صخغ؟ ماما محن عبِ صخغ؟ أها مل ٢ىلذ ماةت مغة م -

ىِ  وال ال٨الم مبُدؿمٗل؟ أها ٖاٝع ئه٪ هخ٣ىلُلي ٖمل صوقت َو

ق٩ُٟاع ٧اهذ ٖىضها، وهُا بخساٝ مً ال٨الب. وأهِذ ٢ىلتي جغبُُه 

ـ.  وبٗضًً وؿِخىه ت ٦َى . ماما صخغ مل بـ ٧لب وأهِذ ٖاٞع مغبٍى

ذ مدضف ًغبُه جاوي. صخغ لى ٧ان في بالص بغه ٧ان احٗامل أخؿً  ًاٍع

 ه، وبٗضًً صه أإلااوي ًا ماما أإلااوي. واهُل٤ ًطح٪ مغة أزغي.مً ٦ض

 هٓغث له والضجه ومؤلتها أؾئلت ٦ثحرة..

٩اع ًا مدترم.. وبٗضًً  - بـ صخغ مدضف عبُه! واؾمها َىِ قٍى

 هاصع ئًه الضم اللي ٖلى ئًض٥ صه؟ وئًه الٓٝغ صه ٦مان؟

 هٓغ هاصع ئلى ًضًه..

.. صم.. ٞحن الضم صه؟ مخازضٌل - في بال٪.. ماما أها حٗبان، ْٝغ

ت  جهبخي ٖلى زحر.. ب٨غة ؾهم أوعاؾ٨م في الىاَي وؾهم اإلاهٍغ

 لؤلؾمىذ في الٗالي، ٖكان صحاب٪ مُسؿغوف ٞلىؾهم ٧لها.

هاصع.. هاصع.. ٧اهذ جىاصي ٖلُه والضجه صون حضوي، ٚاصعها ئلى الؿلم  -

. . صم.. الظي ًخىؾِ اإلاجز٫ مخجًها ئلى أٖلى.. وهى ًغصص في ؾغه:"ْٝغ

.. صم". .. صم.. ْٝغ  ْٝغ
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ل ممخض ًدىي ال٨ثحر مً ألاهد٩ُاث التي حٗىص لٗهىع  ممغ ٍَى

مخالخ٣ت، بًٗها ٧ان هضًت، والبًٗه آلازغ ال حٗٝغ ٖىه ئال أهه ٚالي 

الثمً. ٖىضما جهل ئلى الضوع الثاوي ٖبر الؿلم ججض ٖلى ًمُى٪ زالر 

لى ٌؿاع٥ زالر ٚٝغ أزغي. ، ٖو جىاحه٪ نىعة ٦بحرة لصخو  ٚٝغ

ت  ا، جىحض جدخه َاولت ٖليها مؼهٍغ ًُ ٘ ؾُٟه ٖال ٞغ ما ًمخُي ٞغؽ ٍو

 
ً

هٟـ  أجها ؾخجض ؾىصاء بأَغاٝ طهبُت مُبٕى ٖليها، لى ا٢تربذ ٢لُال

ت ألاولى ئلى  ا ؾخجض الٛٞغ
ً
الهىعة اإلاٗل٣ت ٖلى الحاةِ. لى اججهذ ًمُى

ت ؾاعة أزذ هاصع.. الىخُضة الب ا٢ُت في اإلاجز٫. ولى الُمحن هي ٚٞغ

ذ هاصع ٖلى ًض٥ الِؿغي   لىحضث ٚٞغ
ً

ج٣ابل٪ .. اججهذ ئلى ألامام ٢لُال

ت مٛل٣ت لم جٟخذ مىظ مضة َىٍلت, ال ًخظ٦غ هاصع أجها  ت هاصع ٚٞغ ٢بل ٚٞغ

ت ملئُت  ٞخدذ َىا٫ خُاجه.. ولى مغة. صاةًما ما ج٣ى٫ والضجه أجها ٚٞغ

ت ما  ٞيها لؿبب ٚحر مٗلىم. بال٨غا٦ُب. ولم حهخم هاصع أبًضا بمٗٞغ

ألايىاء نٟغاء جسغج مً "أبالُ٪" في الحىاةِ، جط يء وع١ الحاةِ 

ا بى٣كاجه الباعػة، 
ً
الظي ٖخذ ٖلُه ٖىامل الؼمً ول٨ىه ما ػا٫ مدخٟٓ

لى جخدؿؿتها بُضً٪ ؾخٗٝغ أجها وعصاث وخماةم وصٌٗت، ول٨ً لى 

 منها ؾدكٗغ أجها ٧اله٣ىع.. لها هٟـ ألاحىد
َ

 ا٢تربذ ٢لُال
ً

ًِ ٢لُال ت. اهد

ت الىاؾٗت ػع ؤلاياةت ئلى الِؿاع..  هاخُت الِؿاع.. اٞخذ باب الٛٞغ

ٖىضما جضزل.. لى أو٢ضث الىىع ؾخجض أن ؤلاياءة .بجىاعه صوعة اإلاُاه
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بًُاء هانٗت، ٢ام بخُٛحرها هاصع ٖلى زالٝ البِذ ٧له، هى ال ًدب 

اإلاجز٫ ق٩ل ألايىاء الهٟغاء ألجها ٦ئِبت، والضجه جدبها ألجها حُٗي 

 أحمل.. هى ال ٨ًترر بالجما٫ ٣ِٞ الغاخت تهمه.

غ اإلاىاحه  خه، زل٘ ٖىه مالبؿه وأل٣اها ٖلى الؿٍغ صزل هاصع ٚٞغ

للمضزل، صل٠ ئلى صوعة اإلاُاه.. ٞخذ نيبىع اإلاُاه الؿازىت.. ٞهي 

ال٣اصعة ٖلى ئػالت ٧ل هظا ؤلاعها١ ٖىه ئلى مىاؾحر الهٝغ الهخي.. 

الهابىن بغاةدت حىػ الهىض, هى ًدب حىػ بضأ في وي٘ الكامبى و 

الهىض حًضا. هٓغ ئلى هٟؿه في مغآة الحمام اإلاىاحه للباهُى.. وحض ُٖىحن 

مخٗبخحن جُالٗاهه. ضح٪ إلاىٓغه.. والخٔ لىن أخمغ جدذ  ػاتٛخحن

 وجى٠٢ و٦أهه جظ٦غ ش يء ما.. ئهه الضم 
ً

ُٖيُه.. ٞخظ٦غ. اؾخٛغب ٢لُال

مً أًً أجذ؟ هى ال ًخظ٦غ، ٖله حغح  ٖلى ًضًه.. ما ٢هت جل٪ الضماء؟

ما مً أخض ألاؾال٥ في الباخت الخلُٟت.. ٢ا٫ لهم مغاًعا أن ًخسلهىا 

ب. اهخهى مً خمامه اللُلي  مً جل٪ ألاؾال٥.. ول٨ً ال ٞاةضة.. بِذ ٍٚغ

ؿل أؾىاهه  وح٠ٟ هٟؿه حًُضا بأخض اإلاىاق٠، زم هٓغ ئلى هٟؿه ٚو

 م
ً

ً اإلاغآة ًُال٘ الالش يء في وحهه. وجأ٦ض مً أجها هُٟٓت. ا٢ترب ٢لُال

غه و٢ا٫:  ابدؿم. واججه ئلى الخاعج. هٓغ ئلى ؾٍغ
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غ؟ أهذ مبخدبل الىٓام لُه  - ٦ضه ًا هاصع جغمي لبؿ٪ ٖلى الؿٍغ

٘ مالبؿه لُجض  ًاهاصع؟ وضح٪ مخهىًعا والضجه ج٣ى٫ هظا ال٨الم. ٞع

لُه ب٣٘ الضماء. خضر هٟؿه بهىث ٖا٫ٍ:  طل٪ الٓٝغ ٖو

اب الٓٝغ صه هىا؟ أها مؿبخىف جدذ لُه؟!! أها مل ئًه اللي ح -

ً ٢بل ما أهام. عن الهاج٠ في  هكغب جاوي بالك٩ل صه! والػم أ٧لم قحًر

ً.. عن ٦ثحًرا صون حضوي.  أطن هاصع بٗض أن َلب ع٢م قحًر

ا ٖظًبا -
ً
 هل هامذ؟ ؾأحغب مغة أزغي. في هظه اإلاغة زغج نىتها ع٣ُ٢

ؾاٖت لحًغج٪  34ً الٗمغي زضمت ألى ًا هاصع باقا، زضامخ٪ قحًر -

 .. وبـ. زم نمخذ وه٤ُ هى

ل، قغ٦ت زام - أنل أهِذ مل وازضة بال٪.. اجهاعصه ٧ان ًىم ٍَى

الٛغبُت ٞجأة ٢غعث جهٟي. صه ٢لب الؿى١. لى ملح٣ىاف هٟؿىا ٦ىذ 

، ًغيُ٪ ججبُلي ِٖل  baby هخجبُلي ِٖل وخالوه في السجً ًا

 وخالوة؟ مهيل ٖلُِ٪.

ً بغيه؟ صه جال٢ُ٪ وأهذ ٖمغ٥  - جضزل السجً ًا خبُبي؟ ٖلى قحًر

. بالف ٖلُا الحغ٧اث صي ًا هاصع 
ً

أهذ اللي أ٢ىٗتهم ًهٟىا الكغ٦ت أنال

 أها مل ٖمُلت ٖىض٥.
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خبِبتي وهللا، زالم ب٣ا.. وبٗضًً ما أهذ هاؾُاوي َى٫ النهاع، ًا  -

 صوب٪ لؿه م٩لماوي مً ؾاٖت. خهل زحر.

 م٩لما٥ أ٢ىل٪ ئوي مؿاٞغة ب٨غة. آه صحُذ ٨ٞغجني. أها ٦ىذ -

 مؿاٞغة ٞحن؟؟ -

 ٞلؿُحن. -

ً ٢هض٥ ئؾغاةُل.. ًا خبِبتي. -  قحًر

 أهذ اللي ٢ىلذ ئؾغاةُل. وضح٨ذ، زم ؾ٨خذ للحٓاث و٢الذ: -

هاصع ٨ٞ٪ ب٣ا، اإلاىيٕى صه اج٩لمىا ُٞه أل٠ مغة ٢بل ٦ضه. أها ٖمغي  -

غوٞه. وصه قٛلي ولُه ْغوٝ. وا لبحزوـ بخإ ما ٧لمخ٪ ًٖ قٛل٪ ْو

 ٖاةلتي.

ً أهخم ٦أه٨م بخُغصوا أهل٨م مً بُىتهم، أهخم بخهجغوا الىاؽ  - قحًر

مً بُىتهم ٖكان جبىىا بضالها بُىث لئلؾغاةلُحن، أهِذ مجىىهت ًا بىتي.. 

صو٫ أهل٨م وهاؾ٨م، هى أها اللي ه٣ىل٪ أهِذ ٞلؿُُيُت..؟ ًا خبِبتي.. 

ت ئن اللي وأبى٧ي هبله بالٟلىؽ مُض٦ِل مبرع أهِذ ٦ما ن، وأهِذ ٖاٞع

 بخٗملىه ٚلِ.
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هاصع لى اخىا مٗملىاف البحزوـ صه أل٠ ٚحرها هُٗملىه.. أل٠ ئًه؟ أل  -

ت هخ٩لم في اإلاىيٕى صه. أهذ أ٦تر  ملُىن هُٗملىه. هاصع بالف ٧ل قٍى

واخض ٖاٝع الؿى١ مٟهىف ال٨الم صه. الكٛل قٛل. صه أهذ بخإ 

. اٝع  بىعنت وبحزوـ ٖو

ً صه ٢خل. -  أهخم بدؿاٖضوا ُٞه. قحًر

 ٌٗني اخىا ٢خلت ٢هض٥ ٦ضه؟ -

 ليها ق٩ل جاوي باليؿبت ل٩ُي..؟ -

 هاصع باي. -

- .ً ً.. قحًر  قحًر

ً في جل٪ اللحٓاث ٢ض أٚل٣ذ الخِ في وحه هاصع، خاو٫  ٧اهذ قحًر

 مغة أزغي الاجها٫ بها. ول٨ىه ٞكل في طل٪.

 ٧اهذ هظه اإلا٩اإلات ٢بل أؾبىٖحن.
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غ هاصع اوؿابذ جل٪ ألاقٗت الخاٞخت مً الى اٞظة ال٨بحرة اإلاىاحهت لؿٍغ

٣ها الُىمي مىظ ؾىىاث، جل٪   ئلى وحه هاصع، و٦أجها حٗٝغ ٍَغ
ً
مخجهت

الخلُٟت..  ألاقٗت الهاعبت مً شجغة الخىث ال٨بحرة في باخت اإلاجز٫ 

ا. ومالبؿه في 
ً
مُى ت اإلاؼعٍت. جدبٗثر ألاوعا١ ٌؿاًعا ٍو  خالت الٛٞغ

ً
٧اقٟت

ت، ٧ل  ت الٛٞغ لى ال٨غس ي ألاؾىص ال٣اب٘ في ػاٍو م٩ان ٖلى ألاعى، ٖو

حٗل٣ذ ٢مهاهه وخالجه ٖلى قماٖاث مثبخت ٖلى الحاةِ ب٣ُٗت 

ت هاصع و٦أجها ق٣ت قاب ٖاػب. ال ًضزلها أخض لحرجبها ئال  زكبُت. ٚٞغ
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خه أخض في ألاؾاؽ. ٞهى ال ًدب  ٧ل خحن. وهى ال ٌؿمذ أن ًضزل ٚٞغ

في ٖمله. بجىاع  ، ٌكٗغ أن الىٓام ًإزغ ٖلى ئبضاٖهالترجِب ئلى خض ٦بحر

غ هاصع ٠٣ً ال٨ىمُضهى ألابٌُ.. أٖاله أباحىعة ٦الؾ٨ُت ًغ٢ض  ؾٍغ

أؾٟلها بٌٗ ال٨خب، هىا٥ ٖلى الجاهب آلازغ م٨خب ٞى٢ه ؾاٖخه، 

ومدٟٓخه، و٦ِـ الخبٜ الخام به، وبٌٗ وع١ البٟغة، ٞهى ال ًًٟل 

بجىاعها  دب ٧ل ما هى ج٣لُضي.جل٪ السجاةغ حاهؼة الهى٘. هى ال ً

٣ت  بٌٗ ألاوعا١ ًبِذ أؾٟلها ْٝغ أنٟغ، مسخىم بسخم أخمغ بٍُغ

 طل٪ الخخم خمامت ٢ضًمت لم حٗض مؿخسضمت في ٖهغها الحالي.. ٞى١ 

 أال جظ٦غه جل٪ الحمامت بص يء ما؟.. مٟغوصة الجىاح

بحرة في جل٪ ألازىاء ج٣اجل ُٖىا هاصع الؿاهغجحن واإلاخأزغجحن ب٨مُت ٦دى٫ ٦

مً اللُلت الؿاب٣ت. في مٗغ٦ت ٧ل نباح.. ُٖىاه يض الاؾد٣ُاّ في هظا 

الى٢ذ اإلاب٨غ. ٞالؿاٖت حكحر ئلى الؿاصؾت والىه٠. لم ًىم هاصع مً 

 أن
ً

ا مداوال
ً
مُى  لُلخه الؿاب٣ت ؾىي زالر ؾاٖاث.. ًخ٣لب ٌؿاًعا ٍو

ٌٛلب جل٪ ألاقٗت. ول٨ىه ًٟكل. ٞاألقٗت جىدكغ أ٦ثر وأ٦ثر ختى 

تأنبد أمًغا  في الؿابٗت جدذ خ٨مها. وأنبذ الاؾد٣ُاّ ذ الٛٞغ

ا.. ًُ جأة ٌؿم٘ هاصع نىث عهحن هاجٟه. ًىٓغ خىله ئلى مهضع  خخم ٞو

نهٌ مً  ؿاًعا ٍو ا َو
ً
الهىث ٞال ًجض هاجٟه ئلى حاهبه، ًخ٣لب ًمُى

غ وهى ًغصص بضازله:  الؿٍغ
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 محن اللي هُخهل بُا في الى٢ذ صه؟ أ٦ُض خض مً الٗمالء ٢لُلي -

غ..   في مهضع الهىث ُٞجضه آٍث مً أؾٟل الؿٍغ
ً

الظو١. زم ًغ٦ؼ ٢لُال

 ٩ُٞلم هاصع هٟؿه:

غ؟ ق٨لي ج٣لذ امباعح في الكغب.  ئًه اللي  - هؼ٫ الخلُٟىن جدذ الؿٍغ

زم ًمؿ٪ اإلاىبُل لُجض أن ال ع٢م! ٣ِٞ ٧لمت ع٢م زام!! ًُِٞٛ 

 ٖلى ػع الغص. لِؿخم٘ ئلى شخو ٣ًى٫ له:

 بجي؟؟ألى! هاصع الكىع  -

أًىه ًا ٞىضم محن مٗاًا؟ وخًغج٪ مل قا٠ً ئن الى٢ذ -

 .بضعي ٢ىي ٖلى جلُٟىهاث الكٛل

ومحن ٢ال٪ ئوي ٖاًؼ٥ في قٛل؟ وبٗضًً أهذ مً الُبُعي  -

 أهذ عاحل بخإ بحزوـ. وال ئًه؟ شخو بُدترم مىاُٖضه,

 
ً

 و٦أهه ًخظ٦غ ش يء ما.. زم أعصٝ ٢اةال
ً

 .نمذ هاصع ٢لُال

.؟ مخظ٦غف ئن في بُني وبِى٪ مىاُٖض ًا مٗاص بُني وبِى٪.-

اإلاا اإلاىيٕى ال ًخٗل٤ بالكٛل ًب٣ا أ٦ُض مم٨ً  أؾخاط!! َو

 !! ًخأحل لى٢ذ آزغ



34 

 

حن م٘ صخغ  -  أل في مٗاص بِىا. وأعؾلذ لُ٪ اإلاٗاص مً أؾبٖى

. 

في هظه ألازىاء ٧ان ٣ٖل هاصع في خالت قلل مإ٢ذ ألهه ال ًٟهم 

ذ اإلاب٨غ مً النهاع.. زم ما ما ٣ًىله طل٪ اإلاخهل في هظا الى٢

لبث أن هٕغ ئلى ٦ىماث ألاوعا١ ًبدث ًٖ ش يء ما في ٧ل جل٪ 

ت.. وهى ٨ًمل م٩اإلاخه م٘  الٟىض ى الًاعبت في أع٧ان الٛٞغ

ب  . اإلاخهل الهباحي اإلاٍغ

 مم٨ً جىضح ألوي مل ٞاهم٪؟؟ -

مً أؾبىٖحن مؿخلمدل مني ْٝغ مىيٕى حىب ٧لب٪   -

 زل٨م؟صخغ في الباخت الخلُٟت إلاج

 ٞجأة جى٠٢ هاصع و٦أهه ٕٞؼ مً طل٪ ألاؾلىب.. و٢ا٫:

 وأهذ ب٣ا بترا٢بني ٌٗني؟؟ -

وأها مبدبل  ال بغا٢ب٪ وال خاحت.. ول٨ً في بُيىا مٗاص -

 مٗاًا. خض مُدترمل مٗاصه
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٧ان هاصع ٢ض ٢لب في ٧ل ألاوعا١ صون حضوي، و٠٢ 

. جىحه ٞجأة ئلى م٨خبه 
ً

خه مخأمال للحٓاث في وؾِ ٚٞغ

في أوعا٢ه ختى وحض يالخه، طل٪ الٓٝغ ألانٟغ.. ٣ًلب 

ٞخده بخعجل ووحض بضازله ٖضة نىع لىالضه ووع٢ت 

م٨خىب ٞيها:"مىخٓغ٥ في جمام الؿاٖت الخاؾٗت ًىم 

حن.. الثالزاء جأمل حًُضا نىع  في "ص٨ًىهتي،" بٗض أؾبٖى

٣ه بالغؾالت وال جخأزغ ٖلى مىٖض٥، ٞأها ال  والض٥ اإلاٞغ

 ىاُٖض"، جظ٦غ هاصع أن "ص٨ًىهتي"اخترام اإلا ٖضم أخب

في جل٪ ألازىاء ٦ؿغ هظا . في وؾِ البلض  عاقي مُٗم ٢ضًم

 .الحبل مً ألا٩ٞاع نىث مً الهاج٠

 .هاصع.. هاصع-

ل اؾم٪ لحض صلى٢تي ٖلى  - وٗم ًا أؾخاط..؟ أها مٗٞغ

٣خ٪ مل ٖاحباوي  . ٨ٞغة ومم٨ً أ٢ٟل الخِ ألن ٍَغ

مٗا٥، ومجُ٪ للمٗاص هاصع أها مبًُٗل و٢تي في ال٨الم  -

ش يء ٚحر مترو٥ لُ٪.. ٧ان الػم جلتزم بمٗاص٥.. بالف 

٣ت أهذ مخدبهاف  .جسلُني أونل٪ بٍُغ
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أهذ بتهضصوي؟ وأها مبتهضصف. واٖخبر ئن اإلا٩اإلات اهتهذ ما  -

 . بُيىا أها ه٣ٟل الخِ

٣ت - ًب٣ا أهذ اللي ازترث ئوي أحٗامل مٗا٥ بٍُغ

ب. هكىٞ٪. م ٘ ئوي ٦ىذ أخب مخدبهاف.. اؾدىاوي ٢ٍغ

ت  ٣ت جدىاؾب م٘ ٖال٢خىا ال٣ٍى ئن ل٣اةىا ألاو٫ ٨ًىن بٍُغ

وأخؿً لُ٪ لى خابب جدمي ٧ل اللي خىالُ٪ .. ببٌٗ

 .مً مىث أ٦ُض ئه٪ جدترم ٦المي بٗض ٦ضه

ت؟ باي. -  ٖال٢خىا ال٣ٍى

 

 

 

 

(4) 
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ججلـ ٖلى م٨خبها في أخض ألابغاج الٗمال٢ت اإلاُلت ٖلى 

حىاةِ م٨ؿّىة بالخكب مٗل٣ت م٨خب ٖمال١. ال.. الىُل

 "٦بحرة. ًىحض أؾٟل ٧ل لىخت "٦ىوؿى٫  ٖليها لىخاث

ت بها بٌٗ  زكبي مليء بالى٣ىف.. جىي٘ ٖلُه مؼهٍغ

٨ت  الىعوص. ت بجىاع الباب ٦غؾُحن وأٍع ًىحض ًمحن الٛٞغ

طاث ٦ؿىة حلضًت ؾىصاء. ًخىؾُهما َاولت ٢هحرة 

 ألاعحل مغجب ٖليها بٌٗ الصح٠ واإلاجالث الٗاإلاُت

 م٨خب ٦بحر
ً

 واإلادلُت، في الُٝغ ألازغ ئلى اإلاىخه٠ ٢لُال

مليء  زلٟه واحهت ػحاحُت جُل ٖلى الىُل.. اإلا٨خب

باألوعا١ ول٨ً بك٩ل مىٓم. وخاؾىب ئلى ٌؿاع اإلا٨خب 

ا٦ـ، جخىؾِ طل٪ الؼخام "قاهُىاػ  ابٗت ٞو وجلُٟىن َو

ت أمامها   ألاههاعي" ت مً ألاوعا١ اإلاىيٖى جخأمل مجمٖى

ضًض جغجضي خلتها ٧املت ٢مُو أبٌُ ٖلُه بتر٦حز ق

ئًُالي  اللىن، حا٦ُذ مسمل أػع١ وبىُلىن عناص ي

الهى٘، ججم٘ قٗغها للخل٠ ٖلى هُئت طًل خهان، مما 
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ًبرػ عوٖت ووحها طو الىمل الخ٠ُٟ جدذ ُٖىيها، 

حن الىاؾٗت. جل٪ الٟاجىت  والكٟاه اإلامخلئت، وألٖا

 اإلاؿُُغة ٖلى زغوة والضها.

لٟغص حؿضها الظي جنه٨ه الجلؿاث  ج٠٣ قاهُىاػ 

الُىٍلت ئلى اإلا٨خب.. ج٠٣ لخأمل ال٣اهغة والىُل مً طل٪ 

ا.. الظي ًىٞغ لها عؤٍت أوؾ٘ لل٣اهغة..  ًُ الٗلى الكاه٤ وؿب

جساَب هٟؿها ببٌٗ ألا٩ٞاع التي جضوع في صازلها ٧لما 

 جأملذ طل٪ اإلاىٓغ:

ىا ومك - ىا و٢ٞغ ا٧لىا؟ ألمتى هخخدملىا البلض صي ب٩ل بالٍو

٧لىا .. مً أ٦بر واخض ألنٛغ واخض مدضف ُٞىا بُدترمها

ً هس٠ُ وهجغي، ؾىا١ الخا٦س ي اللي بحزوص ٧ل  ٖاًٍؼ

ما٫ اللي ػي خالخىا اللي بىداو٫  ًىم الٗضاص.. وعحا٫ ألٖا

هس٠ُ وهجغي بغيه.. ال٨ٟغة ئن ٧ل واخض في البلض ٞا٦غ 

ئن الخاوي هى اللي ٚلُان وبحرمي ٖلُه ئهه ًخهلح.. 

اإلادهلت ئجها هخسغب ٞى١ عوؾىا ٧لىا. هُا مؿخدمالها و 

ى٫ ما ئخىا ٦ضه زغبىا أ٦ُض..  ٟىىا بالٗاُٞت.. َو ىا ٖو ب٣ٞغ

بـ هىٗمل ئًه بغيه؟ ٧ل واخض ُٞىا و٦أن مغؾىم صوعه 
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بالٓبِ. أها لى زغحذ مً الؿلؿلت هُُجي أل٠ ٚحري. 

ولى زغج ٚحري هُجي ملُىن. ئخىا ٖىضها خب ُٞغي 

لُه أزغج وأؾِب الحُاة صه ٧لها لٛحري؟  للٟؿاص.. ًب٣ى

٣ت  صعحت زاهُت ٖكان أب٣ا مىاَىت  بدؿغ١ بـ بٍُغ

مسخلٟت؟ بتهمل قٛلها، وبخازض عاجب ٖلى ٦المها م٘ 

ا لىال  ناخبتها ًٖ الُبُش والبذ اللي ٖاًؼة جخجىػ؟ أبٍى

ئهه ٞهم صه بضعي ٦ىذ هب٣ا مغمُت في أي قغ٦ت بدؿب 

ثحر.. اإلاك٩لت ئن الىاؽ خؿاباث وبازض أل٠ حىُت بال٨

ً ئن الىاؽ اللي ٞى١ ٧اهىا َى٫  صاًًما في بلضها ٞا٦ٍغ

ٖمغهم ٞى١.. ٚالبت.. صه اعج٣اء بكغي، والحُاة بخل٠، 

ب٨غة ابً ناخب ٦ك٪ الىعص اللي هىا٥ صه مم٨ً ًب٣ا 

.. ٖاصي..  ب٣ا والصي في الكإع بضالي أو بض٫ والصي ٍو

لل، ٧لىا ٦الب وبىنهل ف ي حؿض الىًَ الح٣ُ٣ت مبتٖز

 بـ ٧ل واخض و٢ىجه وم٣ضعجه ٖلى ألا٧ل بكغاهت".

ذ قاهُىاػ و٢ُ٘ خبل  أزىاء طل٪ عن حغؽ الهاج٠.. ٖٞؼ

أ٩ٞاعها، جىبهذ لظل٪ الهىث واججهذ ئلى الهاج٠.. ٧اهذ 

ً، لم ججب قاهُىاػ الهاج٠ لبرهت.. ٧اهذ  اإلاخهلت قحًر
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ا ما.. زم عصث ٖلى 
ً
في خالذ وحىم و٦أجها جخظ٦غ قِئ

 .ًً ٢بل أن ًيخهي الجغؽقحر 

 .ألى ًا خببتي نباح الخحر -

 ..نباح الىىع ًا قىقى -

غخخ٪ مدضف ٢ضها اجهاعصه.. هاصع  - ت ٞو ق٩ل٪ مبؿَى

 ٧لم٪؟

آه وػي ما ج٣ىلي نالحني، وأها ٖملذ هٟس ي اجهالحذ  -

 ألهه ٧ان واخكني.

هاصع َُب. هى ؾاٖاث بِب٣ا مجىىن وؾا٨ًى، بـ  -

اة  أَُب ٢لب مم٨ً ج٣ابلُه اه مً ػمان. ٞو بـ أهذ ٖاٞع

والضه وهى نٛحر ؾاًبت ُٞه ؾاٖاث ٖضاةُت بخٓهغ 

بالظاث إلاا بِكغب، وفي آزغ ٞترة بٗض الثىعة والؿى١ 

اإلالخبِ والبىعنت، صه بُسلُه ؾاٖاث ٌكغب ٦ثحر.. م٘ 

جي هٟخذ  ئوي ٢ىلذ لُه ٌؿِب البىعنت مُذ مغه ٍو

زوـ مبُدبل ًغجبِ بكٛل وبح بحزوـ م٘ بٌٗ، بـ هى
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٦بحر.. زاًب ؾاًب ٞلىؽ أبىه في البى٪ ومبُدغ٦هاف 

 .و٦أهه خال٠ ٖليها

قىفي ًا قىقى ب٣ا، أها ؾُبذ عحالت مهغ ٧لهم   -

ت لُه بىتهبب وهدب؟ ما  وخبِذ اإلاجىىن صه. مل ٖاٞع

 . اخىا ٦ىَؿحن ٦ضه.. ومٗاها ٧ل خاحت

ً ختى ٧اصث ج٣٘ ٖلى ألاعى. زم  ضح٨ذ قاهُىاػ م٘ آزغ ٧لمت لكحًر

 الذ:٢

ً أهذ مخأ٦ضة ئن ٖىض٥ ٧ل خاحت  ًا - ٖلى قاهُىاػ  baby? قحًر

ً جل٪ اإلاداصزت في أمىع ٖامت  بغيه؟ أ٦ملذ ٧ل مً قاهُىاػ وقحًر

ض أن ًخ٣ابال هظا ألاؾبٕى في  وبٌٗ أخاصًث الٗمل. زم أٚل٣خا ٖلى ٖو

"٧الدكُىا" أو"صحاعا" لخ٣ًُت بٌٗ الى٢ذ، ألجهما لم ًخ٣ابال مىظ 

ً ئ  .   ٖاحلت لى ٞلؿُحن  في مهمت ٖملؾٟغ قحًر
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(5) 

٣ها ئلى الٗمل في أخض ٖماةغ قإع َلٗذ خغب،  في ٍَغ

جل٪ اإلاى٣ُت اإلا٨خٓت بالبكغ، خُث ال م٩ان لغ٦ً 

ً.. ج٣ب٘  صعاحت.. ولِـ ؾُاعة ٞاعهت ٧التي جغ٦بها قحًر

قغ٦ت والضها لالؾدثماعال٣ٗاعي والخجاعة الٗامت، ٧ان ٢ض 
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الضه الظي هاحغ مً ٞلؿُحن ئلى مهغ ؾىت وعثها ًٖ و 

، ٧اهذ هظه الكغ٦ت نغًخا ًضّع ٖكغاث اإلالُاعاث 1645

ٖبر م٨خب قبه متهال٪ ًهلح للخسٟي مً الًغاةب. لم 

ا 
ً
ً أن ًيخ٣ل ألخض ألابغاج الٟاعهت زىٞ ًدب والض قحًر

ل.  مً ألا٢اٍو

ً طل٪ أزىاء مغوعها في قىإع وؾِ البلض  .. جظ٦غث قحًر

ولى لل٣اههم ال٣هحر الٗم٤ُ في هٟـ الى٢ذ. في اإلاغة ألا 

جل٪ اإلاغة وم٘ أو٫ ٧لماث له جغ٥ في هٟؿها أزغ ٦بحر، 

٪ بالخ٣غب ئليها، هى عحل ب٣لب َٟل،  شخهُت حٍٛغ

دب أن ٌٗامل ٦ُٟل، وما  خىىن ئلى أبٗض الحضوص ٍو

أحلهم هإالء الغحا٫ اإلادبحن لكٗىع ألامىمت م٘ مً 

خُاجه، مؿخ٣بله باهغ،  اثزُى  جدبهم، عحل هاجح في أو٫ 

اة  بت.. مىظ ٞو م ْغوٞهم الٍٛغ ابً ٖاةلت مغمى٢ت، ٚع

والضه جداقىا الجمُ٘، وجغ٦ىا خُاة الصخب، وباٖىا ٧ل 

قغ٧اتهم وويٗىا ألامىا٫ في البىى٥، ٦أن ما أنبهم لم 

اة والض هاصع لم  ًهب ٚحرهم. الجمُ٘ ٧ان ًغجح أن ٞو

ال٨ٟغة مً  ج٨ً َبُُٗت، ول٨ً الُب الكغعي ضحض جل٪

ً ًٖ  أؾاؾها، وأ٦ض أن الىٞاة َبُُٗت. جخى٠٢ قحًر
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الخ٨ٟحر لخخأمل ٠ُ٦ أجها جخظ٦غ ٧ل جل٪ الخٟانُل ًٖ 

أحي ب٩ل  جل٪ الحاصزت؟! آه، ئهه والضها. ٧ان ًخ٩لم ٦ثحًرا ٍو

الجغاةض التي ج٨خب ًٖ جل٪ الحاصزت التي ٢لبذ مهغ في 

 ص هاصع أنلم ًترص .طل٪ الى٢ذ، ٦ىا في أوازغ الثماهِىاث

م أن  ًأزظ ع٢مها مً نض٣ًتهم اإلاكتر٦ت قاهُىاػ، ٚع

ً ج٨بره بسمـ ؾىىاث، ول٨ىه لم ٨ًً باليؿبت لها  قحًر

ا، بل عحل م٨خمل الىطج، عحل ٌٗٝغ ٠ُ٦ 
ً
أنٛغ ؾى

بخٗامل م٘ اإلاغأة حًُضا. ول٨ىه طل٪ الُٗب الُٟٓ٘.. 

جى٢ٟذ للمغة الثاهُت ًٖ الخ٨ٟحر بٗض أن ٧اصث جغجُم 

ُاعاث. ول٨نها ٖاصث مغة أزغي وأ٦ملذ بأخض الؿ

أ٩ٞاعها.. هاصع ٖىضما ٌكغب صاةًما ما ًخدى٫ لصخو 

آزغ. عحل مسخل٠ ٖما ٖهضجه. ًخ٩لم بلؿان الح٤. وأهىا 

ا..  ًُ ا ٞاحغون. ًجب أن وٗا٢ب.. ال صًي ًٗ ؾنهل٪. وأهىا حمُ

ول٨ىه ًخدضر مً وحهت هٓغه ألازال٢ُت التي ال جدىاؾب 

٣ت ئصاعجه لؤل  مىع. ٌكٗغ الجمُ٘ في طل٪ الى٢ذ أن م٘ ٍَغ

مً مٗىا شخو ٚحر هاصع. ول٨ً الجمُ٘ حٗىص ٖلُه 

٦ظل٪. واج٤ٟ الجمُ٘ ٖلى مىٗه  مً جىاو٫ ٦مُاث ٦بحرة 

 مً ال٨دى٫، ألجها بالٟٗل ج٣ط ي ٖلُه جماًما.
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ً مغة أزغي.. ول٨ً هظه اإلاغة ٖلى  ًى٣ُ٘ خبل أ٩ٞاع قحًر

ً نىث عهت هاجٟها م٨خىًبا ٖلُه "خبُبي" . ابدؿمذ قحًر

 ابدؿامت مً ال٣لب.. وعصث في عجلت:

٪ ًا خبُبي؟ نباح الخحر -  . ألى! هاصع! اٍػ

ً.. بص ي ٖاًؼ٥ ججُلي ٖلى الك٣ت  - الحمض هلل ًا قحًر

 . اجهاعصه

مٟخ٨غف ٞايُت اجهاعصه ًا هاصع.. وبٗضًً أًه؟ وخكا٥  -

 ٢ىوي ٦ضه ؟

ً في صل٘.. و٢ابلها هاصع بهمذ ٖم٤ُ..  ضح٨ذ قحًر

ً أن هىا٥ ش يء ما.. ٣ٞالذ له:ٞ  أخؿذ قحًر

 بـ هحاو٫ ٖلكاه٪ أله٪ بجض واخكني. -

ً مً هاصع.. عص و٢ا٫:  ببروص لم حٗهضه قحًر

 ه٨ىن هىا٥. 11جمام الؿاٖت  -

 هاصع أهذ قاعب الهبذ؟ -
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 .أل بـ في خاحت ٦ضه خهلذ هب٣ا أخ٨ُل٪ باللُل.. باي ًا خبِبتي -

 باي. -

ً ٢ض ونلذ ئلى ٖ ملُئت  ماعة ئًُالُت الُغاػ،٧اهذ قحًر

هؼلذ مً .. بالى٣ىقاث، خُث ٣ًب٘ في جل٪ الٗماعة م٨خبهم

ؾُاعتها ٞغ٦ٌ هدىها خاعؽ اإلاى٣ُت لحر٦ً الؿُاعة 

ؿخلم الىع٢ت طاث الٗكغون حىيًها بؿٗاصة بالٛت. وصعى  َو

ً بأن ًٟخذ ٖليها هللا.  لكحًر

 

                    ق٨غا 

    


