
 

 
1 

 



 

 
2 

 

 

خيانةع مع سبععثحاد ✾ ✾ 
 سارة محمد سيف

 

 

 

حازم مصطفى: جهمُم الٛالٝ  

 

 

 

 

 



 

 
3 

-1- 

ًبا مً ٧ل ش يء بُٗض، وبًُٗضا ٖمً َى  الًُإ َى ؤن ج٨ىن ٢ٍغ

.ؤ٢غب بلُ٪ مً خبل الىعٍض  

 أ مسهان احلرميي

 

ة الىانٗت وألاظهؼة اإلالخه٣ت ءعا٢ضة ٞى١ الٟغاف ألابٌُ، ظؿضَا مسٟي بٟٗل اإلاال

تبجمُ٘ ؤظؼاء ظؿضَا  ؤَظٍ مً ٧اهذ جهُذ ..عي ث، ُٖىهه جُالٗها ال جهض١ ما  الخٍُى

 ال ًمل٪ ال٣ضعة . حؿدشحر ؤٖهابه خض ؤلاخخ٣ان..؟ ٞخىق٪ ٖلى نم ؤطاههمازًغافي وظهه 

ظغح ال٨المي وؤلاَاهت ٫٫؛ ُٞلجإ ٫اعطا٫ٖلى الغص بًغباث ول٨ماث ٦ما ٢ض ًٟٗل م٘ 

إةالكٟهُت، ومً َىا جىضل٘ هحران الغوجحن اإلاٗخاصة، في جباص٫ ل٩لماث ؤقض   مً ؤ٢ظٕ َو

.يألالٟاّ الىابُت وؤٖم٤ ؤزًغا مً ؤي لٟٔ ؾىقي زغط مً قٟاَه نىبها صون ٕو  

، وابلت طُٖىجها مٛمًت بمالث٨ُت، بكغتها  مُي قاخبت م٘ مغجبت الكٝغ ِٚ ٝ ٚانب ااٖتر ع

ا الخالي مً اإلاىث ٖىًيا ًٖ الخُاةًٖ  .مضي ٢غب مٓهَغ  

ىصة خُاجه بلى ما ٧اهخه ٢بلها، ٧ان طل٪ السُا٫ ... جًبا مغاث ومغاث جهىع زالنه مجها، ٖو

.ؤن ًخسلو مً ظؿىمها الساه٤ ٞى١ ؤهٟاؾه... الىاَم َى ؤقض لخٓاجه ؾٗاصة  

سخب ال٨غس ي ٣ًغبه مً ٞغاقها، ظلـ ٞى٢ه ومض ًضٍ ٣ًبٌ ٦ٟها، و٢تها جى٠٢ 

، ٧اهذ جهغر ُمؿِلخت ٦ٟها مً بحن ؤنابٗه الُغ٢اصمخظ٦ًغا آزغ مكهض بُجهما ٢بل َظا 

ا الشاثغ، ًجظبها ظهخه مٗا٦ًؿا   ظؿضَا الضامُت هاخُت الباب، خغبال٩ابدت لٟغاَع

ت ا٫إلاٗت ا٫هٓغاث ُٖىجها اإلاٛغوع٢ت بضمٗاث هاصًعا ما عؤَا في مأ٢حها البيُت طاث  بغوهٍؼ
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ا !اعخل ٖجي... ابخٗض: ؾغة، تهخ٠ بىظ٘ ٞكلذ في بزٟاءٍآلا
ً
، صٖجي ؤوؿا٥ وؤوس ى ػمى

ت .ظمٗىا ؾٍى  

ده  اٖخمغ في نضٍع لخهٍغ
ً

ال ِٚ بتها بيؿُاههازاع واهخٟسذ ؤوصظه،  ا ٚع
ً
، ٖكخاع ! ٖلى

، مىقىمت باؾمه ختى الجض !، ولِـ ؤي مدمًضا آزغاحّع طإلادمض، بل ٖكخاع إلادمض ا٫

. الشالض ٖكغ  

ا بها
ً
 ػاًَضا ،َخ٠ بهىث ظهىعي ٢ىي ال ًدىاؾب م٘ مٓهٍغ قبه الٗاعي ؤمامها، الخ٣

ت ٢بل ص٢اث٤ ا قهىجه الجاٞع ًُ ال باليؿُان ؤو !... لً ؤؾمذ ل٪: في زلىجه اإلادغمت، هاؾ

٤ آزغ ؤهٟاؾ٪ .الخ٨ٟحر باألمغ، ؤهِذ لي ختى جَؼ  

ت الىي٘ ٞهي جٟٗلها صون  السسٍغ ى٢ت، ٍو وآلان جغ٢ض ؤمامه في اهخٓاع آزغ ؤهٟاؾها اإلاَؼ

.. ص، ٨ّٞغ ب٠ًٕٗووؿُاهه ٦ما ث  

، ٠ُ٦ لم ًخٟهم ؟ؤٚغوٍع ؤَم مجها ومً خُاتها؟ ٠ُ٦ ٧ان له ؤن ًد٨م ٖلحها بهظٍ الخضة

 ٌكاع٦ها خمُمُت مشل التي ٧اهذ بُجهما، يزغؤَُاط ؤٖهابها و٢ض عؤجه في ؤخًان 

ا صون وظه خ٤ .ًُٗجها بسىاظغ الى٨ض ٧ل ًىم ُٞما ًضلل ٚحَر  

.هؼوة، ٢ؿًما باهلل هؼوة-  

٢الها مؿدىًضا بجبِىه ٞى١ ٦ٟها اإلاًمىم بحن ٦ُٟه الطسام ٖلحها، ٖكخاٍع جيؿل 

ى ٖاظؼ ال ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بص يء ؾىي الب٩اء، ٖاظًؼا م٣ًُضا،  ؤهٟاؽ الخُاة مجها َو

٨ٖؿها هي خحن ٧ان الىي٘ م٨ٗىًؾا، ؤجذ بد٣ه ؤؾٟل ٢ضمُه، حُُٗه خ٤ ؤلاهخ٣ام ؤو 

ًْ ًإحي لها بد٣ها وهي الطخُت والجاوي بىٟـ ال٣ًُت ٘ وعقي، ل٨ً مم !الخىاػ٫ بتٞر  

عبخت ٖلى ٦خٟه، ملُئت بالخىان واإلاىاؾاة جبٗها َمـ هاٖم ًدمل عاثدت َمؿاتها 

ت في ع٢ت مً خىله ٞغ .٨ًُٟ٪ َظا ًا بجي، ؤطَب لترجاح وخحن حؿد٣ُٔ ؾإجهل ب٪: اإلاٞغ  
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٣َِضث مىظ ونله السبر اإلاإؾىٝ
ُ
ما صامذ لم تهخ٠ بي الغخُل : َؼ عؤؾه مخًٗبا، َا٢خه ٞ

ا..لً ؤٞٗل مً هٟس ي
ً
. مُل٣  

خالت ط٦ّغَا ب- ظهت الىاثمت بؿالم– ل٨ً ٢لبها ألامىمي ٌ وؤق٣ٟذ ٖلُه،ثَا خا٫ثؤوظ٘

ؤٖمى لضحها ؤصوى ج٣ضًغ  ، ٦ما مً مكاَضة زُاهخه مغؤي الٗحنبٗضما ٖاصثابىتها 

ا مخبلًضا. اله٨ؿاٍع . جخىصَا ٖلى مً ؤخغ١ ٢لب َٟلتها ظٗله بىَٓغ  

ؤصوى مما جٟٗله مً اؾخد٣ا٢ه للك٣ٟت، وٞهى ؤ٢ل سخبذ ٦ٟها ًٖ ٦خٟه بالجهاًت؛ 

.ابىتها ألظل ُٖىهه  
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دُحها، ٣ًغبها مىه لِؿ٣حها زمغ  ضَا ؤهشاٍ ٣ِٞ، ٣ًخلها ٍو ًٍغ

ٖك٣ه زم ًبٗضَا لُظ٣ًها مغاع بٗضٍ، وهي الًُٟٗت اإلاؿخ٨ُىت 

.اإلاؿدؿلمت ألمٍغ  

ن ادلًب  صابٍر

 

ا  اصارمأل الضهُا مً خىله بؼوبٗت ٧التي ٌؿدكَٗغ ًُ ، ناح في مً ؤٖٓم بن لم ج٨ً ،ل

ًمً ا٫خىله   ُٞه، ًخلجلجىن ؤمامه في ٖضم ٢ضعة ٢ًً٘ا إلصعا٦هم السُإ الى؛ناٍٚغ

غ واخض مى٣ُي ووخُذ ًبرؤ مى٢ٟهم صون ظضوي  .ٖلى بزغاط جبًر  

،  ؤَمصٕ الٗخاب لى٢ذ آزغ، ؤن ججضَا: ا٢تربذ مىه ؤمها جدضزه ب٣ٗل اٞخ٣ضٍ مازًغا

ؤًً مً اإلام٨ً ؤن جظَب؟ بلى لظا٦غة ٣ٞ٫ضاجها م٘ هي   

 مٗها خ٤، ؤًً مً اإلام٨ً ..٢بٌ عؤؾه بحن ٦ُٟه ًضوع خى٫ هٟؿه ل٨ً بإ٢ضام زابخت

ذ ٖلحها ٢بل ٞترة  ًْ ؾخظَب؟ والضَا مؿاٞغ ووؿِذ ؤمها التي بال٩اص حٗٞغ ؤن ج٨ىن؟ إلا

.٢هحرة  

ها 
ّ
ا ٖجها في ٧ل م٩ان، ٖل

ً
غ٦ب ؾُاعجه بدش ا١ الخض، وظض هٟؿه ًغ٦ٌ ٍو ال٣ل٤ ػاص ٞو

بت ولم حؿخُ٘ ؤلابخٗاص ٦شحًرا  مكٟى ٚبي ومهمل بدؿِب، جغ٦ىا مٍغًت حٛاصع وخضَا .٢ٍغ

بتها واإلاؿدكٟى ٚحر ٢اصعة ٖلى  غ ؤقض مغاعة مً الظهب ٖلى ؤجها ٚع بلى اإلاجهى٫ بخبًر

مت .اؾدب٣اءَا مٚغ  
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ؾُاؾت اإلاكٟى اإلادترم ؤصث لًُاٖها مً ًضٍ مً ظضًض، ُٖىهه مكدخت بحن الىٓغ في 

ً ٖلى ظاهبُه والىٓغ ؤمامه جغ٦حًزا في ال٣ُاصة، مً ؤًً ًبضؤ وؤًً ؾُيخهي؟ !وظىٍ الؿاثٍغ  

*** 

ا٢خدم حجغة م٨خبها الهٛحر بدمُمُت، ٩ًاص ًىٟض هاًعا مً ؤهٟه ٦ما الخىحن ٖىًيا ًٖ 

ت صون ٞغنت إل نضٍع لخ٣اٍ الهىاء اإلاُغوص مً عثدُه هدُجت نٗىصٍ الضعط بؿٖغ

ا الىاز٤ واعجٟإ ُٖىحها بلُه باهضَاف ال٢خدامه اإلاٟاجئ . ؤهٟاؽ جبرص خغ٢خه مٓهَغ

ٓهغ مجها ما ٌكحر بلى الخاصر الظي حٗغيذ له بال الن٣ت َبُت ٞى١ ظبهتها  ًَ طا٥، ال 

.و٢ض جضلذ ٚغتها جسٟحها مًُٟت بلحها ٚمىًيا ًصخبه بٚغاء  

جي؟.. ٠ُ٦- !٠ُ٦ جسغظحن وجإجحن بلى َىا صون ؤن جسبًر  

ومً ج٨ىن ؤهذ؟: اعجٟ٘ خاظبحها ببروص  

ا ال جظ٦ٍغ
ً
!ؤنّٟغ وظهه، بجها خ٣  

مىظ ٖلم باخخمالُت ٣ٞضان الظا٦غة ٧اخخما٫ مُغوح ٞى١ الُاولت لم ٣ًابلها ؤو ًضزل 

تها، ًُم ن ٖلحها مً الساعط ٞدؿب، ًسص ى ؤن ًغاَا في ي٠ٗ ٦ما ٞٗل َىا٫ تٚٞغ

 ؤؾبىٖان في ُٚبىبت ال ًٟاع٢ها زاللهما، وآزغان زال٫ حٗاٞحها ازخٟى زل٠ .ُٚبىبتها

.الؿخاع ًمى٘ ٖجها عئٍخه، ٦إن مجغص ْهىعٍ ؾُازغ قٟاءَا  

ا ؤهه ػوظها، ل٨ً بما ًبرع ... ٠ُ٦ ًخهٝغ آلان؟ ًبرع مى٢ٟه؟ ؤعاص للخٓت ؤن ًسبَر

ا جمل٪ الخ٤ في جإ٦ُض نلتها، ؤما َى ...جبسٍغ مً خُاتها، ٞاألم التي و٢ٟذ ظىاَع  

لخه٤ بإخض ألاع٧ان، ا٢تربذ مىه بش٣تها اإلاٗهىصة ٦ما المجهًذ مً زل٠ م٨خبها الهٛحر 

ًما .ًبضو ؤه٪ ؤزُإث الباب ًا ؤؾخاط: لى ؤن الخاصزت لم جدضر، وع٢اصَا ٧ان َو  

ضوء ٨ٖـ طَىه الٗان٠اعم ا الباب زلٟه ببِء َو
ً
لت ٢بل جغاظٗه مٛل٣ .َا بىٓغة ٍَى  
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 وؾاٖضحها 
ً

جغاظٗذ في زُىاتها حؿدىض بجؿضَا بلى ؤخض ؤيإل م٨خبها مترازُت ٢لُال

.ًى٣ٗضان في اوكاص نامذ للضٖم، ج٨ٟغ في َظا الظي ا٢خدم خضوص م٨خبها  

*** 

٨ٟغ صون ؤن  خُضوي٘ ؤمامه ٦ىب اإلااء ًدض١ في قغوصٍ الضا٫ ٖلى خحرجه،  ٨ًٟغ ٍو

.ًهل لخل ظظعي إلاكا٧له  

 ؤو ؾخ٣ٟض : عبذ ٖلى ٞسظٍ مااػًعا
ً

٣ٖل٪ مكدذ، لً حؿخ٣غ ٖلى ش يء ختى حؿترخي ٢لُال

.٣ٖل٪ ًا نض٣ًي  

ا ػثحًرا ٧األؾض
ً
ؤزخ٪ ًا قاَحن صاثًما ما ٧اهذ ؾبب ٧ل ٣ٍٞض في : ٢بٌ ٖلى عؤؾه مُل٣

.خُاحي  

 اؾدكٟاٝ ما زل٠ ٧لماجه، ل٨ً آلازغ لم ًمهله مهؿهًؿا
ً

ؤ٣ٞضججي : ٢ُب قاَحن مداوال

ؤٖهابي ٦شحًرا، ؤ٣ٞضججي ٢لبي، ؤ٣ٞضججي جمؿ٩ي بٗؼوبُتي الباجؿت، وآلان ال اؾخٛغب 

.٣ٞضان ال٣ٗل  

الخ٣ِ ٦ىب ٢هىجه الظي ٧ان ٌكغبه ٢بل اهًمام ػوط ؤزخه بلُه، اعحك٠ ال٣لُل 

ا في ظلؿخه ٨ًٟغ ًٗ خحن عؤًتها اؾدكٗغث ٚغابت ٞحها، ٦إجها لِؿذ ٖكخاع التي : متراظ

ها، ؤمحرحي الُٟي٣ُُت ازخلٟذ، َىا٥ ؤمغ ًشحر ٚغابتي بها ل٨ً ال اؾخُُ٘ بصعا٥  ؤٖٞغ

. ٦جهه  

هي لِؿذ امغؤة ٞا٢ضة لظا٦غتها، بل واخضة : ؤياٝ بسٟىث ٦إهه ًسص ى مما ٣ًى٫ 

ب في ؤلاوؿالر ًٖ هٟؿها بلى هٟـ ؤزغي ال جمذ لها بهلت .جٚغ  

ؾاص نمذ مٟٗم بظبظباث الخىجغ، ختى اه٣ُ٘ الهمذ بغهحن اإلادمى٫ السام 

ا الهضوء بالىٛمت الهازبت للهاج٠، ؤظاب مؿخٛغًبا اؾم نض٣ًه 
ً
بكاَحن، نا٣ٖ

.اإلاط يء ٞى١ الكاقت  
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ا زم ؤٚل٤ السِ، اؾخضاع بلى مدمض الظي اهدبه لخٛحر هبرجه واَتزاػ ظؿضٍ 
ً

َخ٠ مىضَك

.اإلا٨بىح بٗى٠  

ْم، َىا٥ ما ٖلُىا ال٣ُام به-
ُ
٢.  

َض ىٰى 
ُ
.٢الها بىبرة ظامضة جدىافى م٘ َبُٗخه اإلااثلت للمؼاح الضاثم واؾتهخاٍع اإلا  

*** 

ا ٖجها، مىظ ؤزبٍر قاَحن ًٖ جىاظضَا بملهى 
ً
ا بدش و٠٢ بإٖحن ج٩اص تهغب مً مداظَغ

ى ٌكٗغ باهضٞإ الضم في ٧ل  غا٢و ؤخضَم باؾتهخاع وال مباالة َو
ُ
ت نض٣ًه لها ج لُلي وعٍئ

ؤظؼاء ظؿضٍ باألزو ٣ٖله، ٣ٖله الظي لم حهضؤ مً الخ٨ٟحر بدل إلاًٗلتهما، وظؿضٍ 

.اإلاتراخي ل٣لت الخٛظًت م٘ الًِٛ الغاسخ ٞى٢ه ٧اجًما مىاٞـ عاخخه  

ا اإلاجٗض بٗى٠ ًترهذ مً خىلها في ٧ل بججاٍ مالمًؿا  ٧ان ظؿضَا ًغجج بكضة وقَٗغ

٣ُها بحن خحن وآزغ ا، ٠ُ٦ اؾخُاٖذ جُىَ٘ . بإَغاٞه وظه ٞع
ً
٢بًدُه اػصاصجا بوٛال٢

غ ٧ي جخجٗض بهظا الك٩ل الػجغي؟ ٧ان ٣ًٌ  السهالث الىاٖمت ٦إجها ٚؼ٫ مً خٍغ

مطجٗه بىٗىمخه الٛحر مؿبى٢ت، ٣ًؿم ؤهه لم ًلمـ ما َى ؤ٦ثر وٗىمت واوؿُابُت مىه 

.بدُاجه  

!ؾخ٠٣ ظىاعي ٨َظا ٦شحًرا ج٣بٌ ٖلى ًضً٪ ٖىى ؤلاجُان بٟٗل عظل خ٣ُ٣ي؟-  

 جمال٪ ؤٖهابه ٧ي ال ًىضٞ٘ بٟٗل 
ً

٧لماث قاَحن ؤَل٣ذ ألاؾض ال٩امً صازله مداوال

ظامذ، ػوظخه جخماًل ؤمام ؤٖحن الٛغباء، مشحرة مً خىلها ػوبٗت هاضخت باإلزاعة 

غاء، وآزغ ًً٘ ًضٍ ٖلحها ٧ل خحن هاًْغا بلى مالمدها باؾخمخإ .وؤلٚا  

ؿخه ٣ه ولى نضٞت، ُٖىهه ال جخدغ٥ مً ٞى١ َٞغ .صٞ٘ ٧ل مً و٠٢ بٍُغ  

!لً جٟلذ بٟٗلتها ؤبًضا  
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ا ظهخه بٗى٠، نٟٗخه زهالتها الشاثغة ٢بل هٓغاتها اإلامخلئت  ٢بٌ ٖلى طعاٖها ًضًَغ

.صَكت جلتها ٖانٟت مً الًٛب، مكٗلت الىحران في زكب ُٖىجها  

كخاٍع جخهٝغ  سخبها زلٟه ال٦ًما الٛبي الظي قاع٦ها ع٢هها اإلااظً، مىظ متى ٖو

، الٗا٢لت، طاث ال٣ٗل الغا٦ؼ اهضزغ ٣ٖلها م٘ طا٦غتها؟!ببىَُمُت َاجكت؟  

ا وبخمغاًعا  ًٗ خاولذ بٞالث طعاٖها مىه بكضة مٗتريت بٗى٠، ل٨ً ما ػاصَا طل٪ بال وظ

.في لخمها ًىبئ ب٣غب بػع٢ا١ ًلُه ٦ضمت بىيىح  

ؤزبٍر ؤن !.. قاَحن: إلادذ ؤزحها ٠٣ً مىخًٓغا لهما ٢غب باب السغوط ٞهخٟذ مؿخُٛشت

!ًتر٦جي  

ل٨ً هٓغاث الجمىص الشلجُت في ُٖىهه ؤٖلىذ بىيىح جإػعٍ م٘ الٍٛغب يضَا، وؤ٦ض 

٤ ؤمام آلازغ ٧ي ًسغظها مً َظا اإلا٩ان الباجـ، الظي ال  طل٪ بجظبه للباب ممهًضا الٍُغ

.ًل٤ُ بصسهها وال م٩اهتها  

ت لجؿضَا ٞى١ اإلا٣ٗض ألامامي بؿُاعة خضًشت  ؤٞا٢ذ مً نضمتها بإزحها ٖلى صٞٗت ٢ٍى

ُنٟ٘ زلٟها الباب زم اخخل مسخُٟها م٣ٗض ال٣اثض وؤطاجهم بال٩اص . طاث صٞ٘ عبا ي

.جلخ٣ِ ٧لماث قاَحن ألازحرة  

..، عوٍض٥!ال جدؿٕغ ًا مدمض-  

ا اإلاٗترى ٖلى ٖى٠ ناخبها في  مغث ال٩لماث ؤؾٟل عجالث الؿُاعة اإلاىُل٣ت وػثحَر
ُ
َ

٤ اإلابؿىٍ  الخٗامل مٗها هاًَبا ألاعى اإلالؿاء بًغاوة، ُٖىهه ال جدض١ بال في الٍُغ

ا ألازًغ ٢بل الُابـ  ًٗ مهض ال٨شحر مً ؤلاهٟجاعاث والٗىان٠، ٢ال ًُ ؤمامه في نمذ 

ه بالًبِ.. اهخ٣اًما .مما ال جضٍع  

*** 
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ا  ا مىظ ظَغ غ بغاخت لم حكَٗغ ؤٖاصث يبِ و٢ٟتها بٗضما صٞٗها بلى صازل اإلاجز٫، جٞؼ

زلٟه ٧الٗجزة مً وؾِ خلبت الغ٢و، مخىظًها بها بلى وظهت ال ٌٗلمها ٚحٍر ؾىي هللا، 

.لخٟاجئ ؤجها ونلذ ؤؾٟل مجزلها، ألاور بِذ ؤبحها  

ت التي  قضث ٖىصَا ب٣ىتها اإلاٗخاصة جٟغ٥ مىي٘ ٢بًخه حُٗض بلحها الضوعة الضمٍى

.اه٣ُٗذ مً قضة زى٣ه ٖلى مدُِ طعاٖها  

!مً ؤهذ لخٟٗل طل٪ بي؟-  

ا ؤن ٖضم  م َضوءٍ ًسبَر  بهىث ٚع
ً

٘ ؾبابخه ٚحر ٖابئ بهغازها الٗى٠ُ، ٢اثال ٞع

!ؾخ٣بٗحن في َظا اإلاجز٫ وال زغوط لِ٪ ؾىي بةطٍن مجي: الُاٖت لً جإحي ٖلحها بال بلٗىت  

 ختى ٌسخب اإلاٟخاح مجها، زغط 
ً

عمى خ٣ُبتها ؤؾٟل ٢ضمحها و٢ض جىاولها مً ٦ٟها ٢بال

صون ٧لمت بياُٞت ؾىي نٟٗت قضًضة لباب الك٣ت، اعججذ لها ؤع٧ان اإلاجز٫، صٞ٘ 

.الساصمت اإلاؿخترة في ؤخض الؼواًا لإله٨ماف والتراظ٘ َغولت بلى اإلاُبش  

*** 

حؿخُُ٘ بصعا٥ .. جمهلذ ؤمام مغآتها جُال٘ مالمدها ٦إجها حكاَضَا للمغة ألاولى، ازخلٟذ

ًْ ًب٣ى ٖلى خاله؟ ... الؿاا٫ ألاَم؛ َل ؤلازخالٝ لألًٞل ؤم ألاؾىء؟... طل٪، ل٨ً م

.جخمجى ألاولى، وجسص ى الشاهُت  

ا امتزظذ زهالجه في لىجها بحن البجي الٟاجذ  ُٖىجها بيُت بلمؿت ٖؿلُت، وقَٗغ

ا بال٩امل ل٨جها حٗك٣ه ٨َظا ًُ بكغتها ملؿاء مسملُت ٦ُبُٗت . والظَبي، لِـ َبُٗ

مىعوزت باإلياٞت بلى الٗىاًت الخٍغهت، ًىدكغ بٌٗ الىمل الِؿحر، واإلاسٟي ًٖ 

حن ٚالًبا ٞى١ ؤهٟها وؤٖلى وظىخحها، ال ًلخٓه الٛغباء ل٨ً صاثًما َىا٥ ل٩ل ٢اٖضة  ألٖا

.اؾخصىاء، ومدمض الجّغاح َى اؾخصىاءَا في ٧ل ش يء  

*** 
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مهخاًظا ٦ما ٧ان في اإلاغجحن اللخحن عؤجه ٞحهما، ٩ًاص ًىٟض الىحران مً ؤهٟه وؤطهُه، جى٠٢ 

ا بًاَا مً مخابٗت الغ٦ٌ ًٗ .ؤمامها ماو  

ماطا جٟٗل َىا؟: جسهغث في مىاظتهه  

ؤلم ؤهبهِ٪ بٗضم جغ٥ اإلاجز٫ بال بٗض اؾدئظاوي؟-  

ُىجها جضوع وج٠٣ ٞى١ ؾُذ ماء الىُل  سخبذ ٖضة ؤهٟاؽ مً الهىاء الى٣ي، ٖو

ا بًُٗضا ًٖ اإلاؿخٟؼ الظي ؤو٢ٟها ٞجإة .الؿا٦ً بك٩ل مساصٕ حكٛل ٨َٞغ  

خاولذ اؾخجمإ ؤٖهابها؛ هي لً جًُ٘ ًىم بظاػتها في ظضا٫ وشجاع م٘ َظا اإلاخى٠٢ 

.ؤمامها  

ب و٢خما ؤقاء؟-  لخمىٗجي مً ٞٗل ما ؤٚع
ً

مً ؤهذ ؤنال  

ا َٟذ
ً
!َٟذ ٦ُله، خ٣  

.ػوظ٪-  

ا الٟاعة  ذ وخضَا جًٟي الخُاة ٖلى َظا اإلاى٠٢ بٗبثها في زهالث قَٗغ ؾ٨ىن، الٍغ

ا .مً ؤؾغ طًل الخهان اإلاًٟىع بُىله الىانل إلاىخه٠ ْهَغ  

ضخ٨ت ؾازغة ؤعظٗذ عؤؾها للسل٠، لىالَا لًٓ ؤجها لم حؿم٘ ما ٢ا٫ ؤو ق٪ في ؤن 

.ال٩لمت جسُذ ظىباث ٣ٖله ٖابغة بىاباث لؿاهه  

!وؤها مل٨ت ظما٫ ال٨ىن -  

.٢التها بيُت الاؾتهؼاء مً ٢ىله ل٨ً عصٍ الٟٗىي ؤلجمها  

- 
ً

.بطا ؤعصتها ٞلً ٨ًىن مؿخدُال  
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اعجب٨ذ، وؤخمغ وظهها ٧اإلاغا٣َاث اإلاخإزغاث بإ٢ل ٧لماث الٛؼ٫، جد٨مذ في هٟؿها 

ا ٦ما اٖخاصث ٖاثضة لهلب اإلاىيٕى ًٗ .ؾَغ  

.ال ؤنض٢٪-  

ؿمٗها  ٌُ ب٩ل َضوء ؤزغط َاجٟه وص١ ٞى١ قاقخه باللمـ زم ٞخذ م٨بر الهىث ٧ي 

.الخضًض  

ما هي نلت ٢غابدىا؟... قاَحن-  

٣ًٔ بؿببه مً خلمه الغاج٘
ُ
.جشاثب قاَحن مؼمجًغا لسس٠ الؿاا٫ الظي ؤ  

ا ؤم ماطا؟- ًً ؤ٣ٞضث طا٦غج٪ ؤهذ ؤً  

ا مً َظٍ الٗاثلت ب٣ٗلها اإلاتراظ٘ ٧ل ًىم، ؤال ج٨ُٟه مكا٧له ٧ي ًدمل 
ً
٢الها مخإٟٞ

يخهي ألامغ، وٗم ؾُٟٗلها، ل٨ً بٗضما ٨ًمل ... مك٩لت ٧ل واخٍض ٞحهم؟؟ ؾِخبرؤ مجهم ٍو

ت هىمه ٧لها .ظٖغ  

.ؤظب بم٣ضاع الؿاا٫-  

 ب٩ل بؿاَت
ً

َل مً ... نض٣ًي، وػوط ؤزتي: هبرجه الخاػمت ؤزغظذ ججهًضا مً مدضزه ٢اثال

ضوي ؤن ؤط٦غ٥ به؟  ؤمغ آزغ جٍغ

.ق٨ًغا-  

ُىهه لم جتزخؼح ًٖ الىا٢ٟت بخجمض ؤمامه ٣ِ، ؤٚل٤ السِ ٖو نض٢خُجي؟: ٞو  

٠ُ٦ َظا؟: َمهمذ بدُه  

تها نىث ؤزحها، ببؿاَت اؾدؿلمذ . لم حؿخُ٘ به٩اع مٗٞغ  
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وؿخُُ٘ الخضًض بغاخت ؤ٦بر َىا٥، : ٢بٌ طعاٖها في ًضٍ مكحًرا بغؤؾه بلى م٩اٍن زلٟها

.الٛحر لُُٟت باإلاغة.. ٖىى َظٍ الى٢ٟت  

ى ًجلـ ٢بالتها  خه مؿلىبت ؤلاعاصة، ولم حكٗغ بال بىٟؿها ظالؿت خى٫ َاولت َو َاٖو

 هاخُتها، ًإمغ الىاص٫ بةخًاع بُٞاع ٧امل م٘ ٞىجان ٢هىة مظاب صازله ٢ُٗخحن 
ً

ماثال

!مً الك٨ُىالجه بال٩اعامُل، ٦ما جدبها  

مً ؤهذ؟-  

.مدمض الجّغاح، ػوظ٪-  

اخخًيذ عؤؾها بحن ٦ٟحها في ٢ىة، جًِٛ ٖلحها بٗى٠، ٣ٖلها مكدذ ال ٌؿخىٖب ٧ل 

ده نضمها، متزوظت؟، لم جخٗٝغ ٖلى ػوظها، بل ختى اؾمه ججهله؟ !ما ٢اله، جهٍغ  

الخاصر الظي ؤناب٪ ؤ٣ٞض٥ ظؼًءا مً طا٦غج٪، بالخدضًض ٣ٖب ٖىصج٪ بلى ال٣اَغة -

بٗضة ؤقهغ، ؤمغ الُبِب ؤال هداو٫ صٞٗ٪ للخظ٦غ وويٗ٪ ؤمام خ٣اث٤ ٦شحرة مسالٟت 

٣٪، ل٨ً  إلاا خضر زال٫ الٟترة التي ٣ٞضتها مً طَى٪، خاولذ طل٪ وابخٗضث ًٖ ٍَغ

م اؾخٛغابي مجها  .. ؤٞٗال٪ جشحروي، ٚع
ً

!لم ج٨ً ٨َظا ٢بال  

!جيخ٣ضوي؟-  

ذ ؤم و٢ذ؟ بُجهما ... َخٟتها باؾدى٩اع، ل٨ً جإ٦ُضٍ لظل٪ ظٗلها حؿدكُِ ًًٚبا، َى نٍغ

 قٗغة ٞهل جسُاَا ؤم ٠٣ً ٖلى ٖخبتها؟

الهمذ خلَّ ٞى١ عئوؾهم، وهي جىٓغ بلى الىُل اإلاجاوع لُمُجها، لِـ لضحها ما ج٣ىله، 

٣لها ٞاٙع ٦هٟدت بًُاء ب٩ل ما ًخٗل٤ به، ٦إهه لم ٨ًً .ٖو  

ؤزغظها مً خحرتها قاعًصا بإنبٗه الضاثغ ٞى١ الُاولت بال َضٝ، ٌكاع٥ في وي٘ 

ٗله مُت إلاا ًىىي ٢ىله ٞو ؤٖلم ؤن ألامغ ناصم، زهىًنا بمباقغحي : زُىٍ َو

.الكضًضة، صون زُىة جمهُضًت  
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ضم الُاٖت: وظه بلحها ُٖىهه الخاصة ب٤ًُ .ل٨جي ال ؤخب الخا٫ اإلااثل ٖو  

ا ٖلى ٣ٖاله
ً
ٗذ خاظبحها بدضة، حؿدى٨غ مبرعٍ، ل٨ً لؿاجها ماػا٫ مداٞٓ . ٞع  

ا ؤمامهما الُلباث زم َالبخه ًٗ .ؤزبروي ًٖ ػواظىا طا٥:  اهخٓغث اههغاٝ الىاص٫ واي  

ا ؤن ٖكخاٍع ال٣ضًمت ما ٧اهذ 
ً
ها، مضع٧ م اؾدكٗاٍع هبرة ؤمغ في ٧لماتها، والتي ٨ًَغ ٚع

 َظٍ اإلاغة
ً

ها، مخىاػال .٣ِٞ.. لخ٣ىلها ؤبًضا، بال ؤهه َاٖو  

٢ُم بمضًىت -
ُ
ت الشاهُت له، ٧ان خمُمي ونٛحر، ؤ ٢بل خاصز٪ بكهغ ٧اهذ الظ٦غي الؿىٍى

.ؾاخلُت ٖلى قاَئ البدغ  

ُىجها جخٗل٤ به، ال صاللت ٞحها ٖلى ؤلاههاث بال إلاٗت باع٢ت في مىاي٘  اؾخمغ في ؾغصٍ، ٖو

ا ٖا٦ًؿا ال ًجٗله ًضع٥ ما ًسلٟه بدضًشه  ًُ ا ػظاظ
ً
٣ُم خاثُ

ُ
مُٗىت، ؤما الب٣ُت ُٞٗىجها ج

.مً عصة ٞٗل صازلها  

ا جلظطَا ب٣هىتها اإلادالة بالك٨ُىالجه ٖىًيا ًٖ الؿ٨غ، ًلخ٣ِ  ًٗ جىاو٫ مً ٢هىجه مخاب

الل٣ُماث ٦ما جٟٗل ُٞما ٌكبه جىاو٫ الُٟىع ولؿاهه ال ًخى٠٢ ًٖ الؿغص، ًخدؿـ 

ب في الىنى٫  ٣ه بلى طا٦غتها اإلاىاعة ٦إٖمى بال ٖها ًٚغ .ٍَغ  

ا مما ٢لذ- ًً .ال ؤط٦غ ؤ  

اث بغؤؾها، لِؿذ  ا في وٗل ؤمله بةٖاصة بخُاء الظ٦ٍغ ا و٢ىًٍ
ً
ص٢ذ ٧لماتها مؿماًعا زابخ

ال٩لماث وخضَا ل٨ً البروصة التي ٢التها بها ؤزىاء مسخها ألزغ الُٗام مً خى٫ ٞمها 

!ال ش يء... باإلادغمت الىع٢ُت، ٚاْه حٗاملها م٘ اإلاىيٕى ٦إهه  

ٖاص ًلخمـ لها الٗظع؛ ٞما ٢اله ال ًل٣ى نضي ممازل ٖىضَا، ال جظ٦ٍغ ؤو حكٗغ ؤجها 

.٧اهذ ظؼًءا مىه ٠ُ٨ٞ جىٟٗل له؟ ؤو جبضي جإزًغا ال جدؿه  
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اث لظًظة عؾمذ ٖلى  اث، ط٦ٍغ للخٓت جمجى ؤن ج٨ظب وجض ي مكاع٦خه بؿٗاصة الظ٦ٍغ

قٟخُه بؿمت، ٞغخت وس ى ؤجها ٧اهذ مىظىصة لخجم٘ بُجهما ًىًما، اهضزغث زل٠ مكا٧ل 

اءَا ونمتها ، في م٣ابل ٦بًر غوٍع .الخُاة الُىمُت، نغاخخه ٚو  

ا 
ً
نمذ لم جسؿٍغ بال في ظضا٫ ٖى٠ُ، ٞخ٣ظٝ ٧ل ما بضازلها صٞٗت واخضة مداَ

بإقىا٥ ؤلاَاهاث وال٩لماث الىابُت، وال٣ؿىة جُٟى بُجهما م٨ٗغة خُاتهما، َامؿت ٧ل 

.ظما٫ في ٖال٢تهما  

ماطا حٗمل؟-  

. مسغط: ؾاالها ٖما ًسهه، ظٗله ًخجهض مغجاًخا، ٞهظا بكغة زحر لبضءَا ج٣بل الىي٘  

ت والتي ٧اهذ  ُىهه اله٣ٍغ ٚهذ بغقٟت اإلااء، جابٗها باَخمام ٖاعًيا مؿاٖضجه، ٖو

.ؾبًبا لىجاخه في ٖمله جترنض عص ٞٗلها الٍٛغب  

ىه ٖجي- ٪ إلاهىتي هي ش يء الىخُض الظي جظ٦ٍغ .ًبضو ؤن ٦َغ  

. ٢الها ببؿاَت، صون ؤن ًتر٥ ؤ٢ل حٗبحر ًُٟى ٖلى نٟدت وظهها بال حسجُل  

ض الٗىصة بلى مجزلي- .ؤٍع  

 ببؿاَت
ً

اجٟه ٢اثال  ؾلؿلت مٟاجُده َو
ً

ى في بهخٓاع٥ مىظ : جهٌ مشلها، مخىاوال َو

.الخاصر  

.ؤ٢هض مجز٫ والضي: يا٢ذ ُٖىجها في ًٚب  

ا لِ٪ -
ً
.لم حٗخبري مجز٫ والض٥ ًىًما بِخ  

!ؤها ؤخب ؤبي: َخٟذ باهٟٗا٫ مضاٞٗت  

٘ خاظبُه ببراءة ل٨ً اإلاجز٫ الظي ال ًدمل صٝء الٗاثلت، ... وؤها لم ؤ٢ل ٚحر طل٪: ٞع

.اإلاكاع٦ت والخب ال ٌٗخبر مجزل٪  
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ا ٦خُٟه ًٗ .َظٍ وظهت هٓغ٥: ؤعصٝ عاٞ  

؟: َمهمذ حؿإله صون و ي
ً

ؤؤزبرج٪ بظل٪ ٢بال  

ا هٓغاجه ًٖ جغنضَا له بمشل ما ًٟٗل مٗها ًُ : وي٘ الىٓاعاث الكمؿُت ٞى١ ؤهٟه مسٟ

ها ٞغ .ال، لم ج٨ىوي بداظت ل٣ى٫ ال٨شحر مً ألاقُاء أٖل  

ج٣ضمها ٖضة زُىاث ٢بل ؤن جضع٥ مىيٗها وجلخ٤ به، ٖاص ًشحر الضَكت بىٟؿها ٦ما 

ٞٗل في ؤو٫ ل٣اء لهما، بؿاَخه في الخضًض جِئض ٢لبها، بؿاَت ال جىاؾب الخإزحر ؤلاهٟٗالي 

دضزه
ُ
.الظي ج  

ُٖىجها جٟغؾذ به، ظؿض صون ًٖالث ٞخا٦ت جستر١ ٢ماف مالبؿه، ل٨جها ال حك٪ في 

ًبا و٢ذ بعجضاءَا  ٢ىة ؤٖهابها اإلاضعبت للخضزل بصباث ٖىض الخاظت، َىله ٌؿاوحها ج٣ٍغ

.ؤٖلى ٦ٗىبها، ُٖىهه بيُت ٢اجمت ج٣ترب مً الؿىاص، ٦ما لىن قٍٗغ بالًبِ  

ع٦بذ ظىاٍع وفي . جبٗخه بلى اإلا٩ان الظي ؤو٢ٟها ُٞه ًٖ الغ٦ٌ خُض جغ٥ ؾُاعجه

.هٟؿها حؿائ٫ ٖما جسُٟه الٟترة ال٣اصمت، صاُٖت ؤن جمغ ٖلى زحر صون زؿاثغ  
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!ٞال جتزوط.. بطا ٦ىذ جسص ى الىخضة  

 تش َخوف

 

ت مداولت  ا لها خٍغ
ً
ا ظالؿت بلى ظىاٍع بٗضما ٖاص مً الساعط، جاع٧ ًٗ ٞغ٦ذ ًضحها م

اتها بك٣تهما صون يِٛ ؤو جضزل مىه سخب ؤلبىًما مً ؤخض ؤصعاط . اؾخٗاصة ط٦ٍغ

ت اإلاِٗكت، ٞخده ؤمام ؤُٖجها اإلاىخٓغة بهبر .الُاولت السانت بٛٞغ  

٧اهذ الهىع ٧لها جسو ٖغؾهما وقهغ الٗؿل، ؤٖضاص ٦بحرة مً الهىع، ٦إجهما ٧ان 

با في ال٣بٌ ٖلى ما ًىاالهه مجها ٢بل  ٌؿدكٗغان ٢هغ ٖمغ الؿٗاصة في خُاتهما ٞٚغ

.ؤلاهسغاٍ في اإلاكا٧ل والصجاع الضاثم  

ا بإٚلبهم  الخىث قٟخُه مً ج٨ٟحر ٣ٖله الؿازغ طا٥، بِىما بضؤ ٌكحر بلى الهىع ًظ٦َغ

كاع٦ها بٌٗ َغاث٠ ما خضر زال٫ الخٟل، مخ٣اؾمحن  بت، َو ت ال٣ٍغ طوي اإلاٗٞغ

الطخ٩اث، ختى ؤصمٗذ ُٖىجها وعٞٗذ ؤنابٗها جمسر مً خاولذ ال٩ٟا٥ مً ؤؾغ 

ا م٘  الجٟىن لدؿب٣ها ؤنابٗه في إلاؿت ؾاخغة جدمل مً خىان وعٚبت في الخماًت جىاػًٍ

.ما ٢ض حؿمُه خًبا  

الخ٣ذ هٓغاتهما بٗض ٞغا١ صام ؤقهغ مً السهام، الخ٣خا صون هٓغاث لىم ؤو بتهام، 

ت صون  ا عبِ عوح ٧لحهما ؾٍى
ً
ا، لىٖت، لهٟت، ٖك٣

ً
ًٚب ؤو خى٤، لم جدِى بال اقدُا٢

.٩ٞا٥  

ا بكٗىعٍ ٦مظهب بٗض ما ٞٗله ٢بل خاصزتها  ًٗ ٧ان َى ؤو٫ مً ٞ٪ ؤؾغ الىٓغاث، متراظ

ا له ًىًما خحن حٗىص بها الظا٦غة .مً زُاهت، ٌك٪ ؤن حَٟٛغ  
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ؤلً جىامي؟: جهٌ مً م٩اهه، ٌؿإلها  

ٗذ عؤؾها هاخُخه ب في الخضًض مٗ٪ ٖىه: يا٢ذ ُٖىجها و٢ض ٞع .َظا ما ٦ىذ ؤٚع  

ا ُٖيُه لشاهُت في بقاعة نامخت بالخضًض ًً بما ؤهجي ال ؤط٦غ ػواظىا : الخٟذ بلحها مٛم

ت الًُىٝ .ختى آلان ٞال ؤْى٪ ؾخُالب بد٣٪ فّي، ؤًٞل الىىم في ٚٞغ  

ها بهضوء باعص وما صمِذ جضع٦حن ؤهجي لً ؤَالب٪ بص يء ٞما الضا ي لإلهٟها٫؟: َاٖو  

غي، ملجمت ًٖ الى٤ُ باٚتها بدؿائله . ؤزًٟذ هٓغاتها جخالٖب بُٝغ ٢مُهها الخٍغ

بحن في الخظ٦غ؟ جظ٦غي وجظ٦غ ػواظىا؟: اإلاهاخب لخ٤ًُِ هٓغاجه ؤال جٚغ  

٣ها مىمئت باعجبا٥، م٘ بػصًاص خغ٦تها الٗهبُت في الخالٖب بال٣مُو بالخإ٦ُض : ابخلٗذ ٍع

ب .ؤٚع  

ت، ٞى١ طاث الٟغاف- ا ؾدىامحن معي بىٟـ الٛٞغ
ً
ٞهل َىا٥ ؤ٦ثر مً َظٍ الخمُمُت .. بط

ا للخظ٦غ؟ ًٗ  صاٞ

٣ها، عبذ ٖلى ما بحن ٦خٟحها ب٣ىة صون ٢ؿىة ختى ٖاصث  ؾٗلذ بكضة مسخى٣ت بٍغ

. َمؿذ بك٨غ زاٞذ ؤصع٦ه صون خاظت لخٟؿحر خغوٞه. ؤهٟاؾها لإلهخٓام  

الخ٣ِ ٦ٟها ًدثها ٖلى الى٢ىٝ مخجًها بلى حجغتهما اإلاكتر٦ت، م٣غًعا ٖضم ج٨غاع ؤزُاء 

اإلااض ي بما ٞحها جغ٥ ؤظؿاصَم جىٗؼ٫ زل٠ ظضعان مً ألاؾمىذ، جٟهل بُجها ألابىاب، 

. ُٞما ؤعواخهما جيكض الخالقي بال ٢ضعة ٖلى م٣اومت ز٣ل ألاظؿاص  

*** 

ا، ٦إجها جخ٣لب ٖلى ٞغاف مً ظمغ مدتر١، حٗخهغ  ج٣لبذ ٖلى ظاهبها ألاًمً جىلُه ْهَغ

بت في الهغوب مً  ا له ٢ضع الٚغ ًً ُٖىجها في جىؾل نامذ للىىم لِـ اخخُاًظا ظؿض

.ألا٩ٞاع الٗانٟت بغؤؾها  
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م ْهٍغ اإلاىظه بلحها بال ؤهه ٌكٗغ ب٩ل خغ٦ت جهضع مجها وهٟـ ًسغط مً عثخحها،  ٚع

غ، ال جخظ٦غ ؤجهما ػوظحن، ل٨ىه  ا لهظٍ الضعظت في مكاع٦خه هٟـ الؿٍغ ٌؿخعجب جىجَغ

 ، ؤُٖاَا ٧لمخه في ٖضم ججاوػ الخضوص، َى لم ًٟٗلها مىظ ؤقهغ خُىما ٧اهذ جظ٦ٍغ

 ٠ُ٨ٞ بن ٧اهذ هاؾُت؟؟

ا مً الٟغاف ب٣ٟؼة واخضة بِىما ٣ًى٫ صون مُالٗت وظهها ًً : هٌٟ الُٛاء ٖىه هاَ

ت، بن لم جىامي زاللها ٞال جلىمي بال هٟؿ٪ .ؾإمهل٪ هه٠ ؾاٖت زم ؤٖىص بلى الٛٞغ  

اوٛل٤ الباب زلٟه بهىث ٖا٫ٍ بؿُِ، ال ٨ٌٗـ قٗىعٍ بال٩امل، هٟىعَا مً الخىاظض 

ظىاٍع صٞ٘ ط٦غي زُاهخه لها بلى الٗغى ؤمام ُٖىه ٦كٍغِ ؾِىماجي، الظهب ٌٗخهٍغ 

بحن ٢بًدُه، وبىٟـ الى٢ذ ًم٣ِ الخىاظؼ اإلاخٟا٢مت بُجهما في َىلها وؾما٦تها، 

.ًسص ى ؤن جمى٘ ًىًما ًٖ ٧لحهما ؾمإ ختى نُداث آلازغ  

ا، صل٠ بلى الدجغة ٖلى ؤَغاٝ  ًُ ٖاثًضا ببُجامخه ال٣ُىُت طاث الؿغوا٫ اإلاسُِ َىل

 
ً

م جغ٦ه لها لًٟٗي اإلاضة التي خضصَا ٢بال ا مً ب٢ال١ هىمها، ٚع
ً
.ؤنابٗه زىٞ  

ُىهه حؿخمخ٘ بمالمذ وظهها السالي مً ؤي  ٣ه ٖو اهًم بلحها في الٟغاف مؿدىًضا بلى مٞغ

ا؛ لً  ًُ مـ مالمدها بإَغاٝ ؤنابٗه صون إلاؿها ٞٗل
ّ
م بكغة، جل مسخى١ للخجمُل ؤو ٦ٍغ

بت ٖاجُت في صوازله َلًبا للكٗىع بملمـ ظلضَا، ججهض  ًساَغ بة٣ًاْها إلقبإ ٚع

 
ً

ا ُٖيُه ٢بل ؤن ًتراظ٘ عا٢ًضا ٖلى ْهٍغ مشلها، ًدض١ في الؿ٠٣ مدكاٚال ًً مٛم

 في الىىم ٖىض 
ّ
بالٗاصة الُٟىلُت في ٖض السغاٝ اإلاخ٣اٞؼة ٞى١ الخاظؼ السكبي ختى ِٚ

.793السغوٝ ع٢م   

*** 

حها،  و٢ٟذ حٗبض بالكا٫ بحن ؤنابٗها ؤمام زؼاهت اإلاالبـ اإلاٟخىخت ٖلى مهٖغ

ا ؤزحًرا بٗضما ؤٞا٢ذ مً الكغوص الظي ًيخابها ٦شحًرا مازًغا، ؤٖاصث  اجسظث ٢غاَع

.الكا٫ وسخبذ ال٨ُمىهى اإلاٗل٤ ٖلى الكماٖت م٣ابلها  
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ِلَم جغاظِٗذ ًٖ بعجضاثه؟-  

٦ىِذ : ججمضث صون ؤلالخٟاٝ هاخُخه بِىما جاب٘ بهىث ًدمل خحرة ال ًضٖحها

لذ ؤن لضً٪ ٢ُٗت مً ٧ل ش يء بظاث 
ُ
حٗك٣حن َظا اللىن ٦شحًرا، ولً ؤبالٜ بن ٢

.اللىن   

ٖاصث جدض١ بالكا٫ اإلاى٣ىف ل٨ً بلىن ؤؾاس ي َى ما ٣ًهضٍ، ٦ٟها لم ٨ًً 

ما ؾغ خب٪ لهظا : جغ٦ه بال٩امل، ٢بًذ ٖلُه بحن ؤنابٗها م٘ ؾااله الخالي

 اللىن؟

.صون و ي وظضث هٟؿها ججُب بٗضما اٖخهغث ُٖىحها بكضة  

.Beau Blue- 

ُٗض ج٨غاع ال٩لمت ل٨ً بترظمت إلاٗىاَا
ُ
.ؤػع١ الٗاق٣حن: ٢ُب في ٖضم ٞهم ل٨جها ؤ٦ملذ ح  

٧ان ٌٗبر ًٖ ؤخالمي في ٞترة ما، الٗك٤ والخب : ججهضث ب٣ىة صون الىٓغ بلُه مخابٗت

الظي جمىِذ الخهى٫ ٖلحهما ٦إي ٞخاة ٖاصًت لها ؤخالم وعصًت، ختى ؤهجي ٦ىذ ؤَحر ٧ل 

.لُلت ٞى١ سخابت ؤػع١ الٗاق٣حن ٖلى ؤمل ًتزاًض باؾخمغاع بىقى٥ خضور ما ؤجمجى  

وماطا خضر؟-  

ا اإلاُٛى بشىبها  خىجغجه اإلاجغوخت ؤزغظذ ؾااله مخدكغًظا بكضة، ُٖىهه جخٗل٤ بٓهَغ

.ال٣ُجي مٗضوم ألا٦مام، ًترظاَا ؾًغا ؤال ٨ًىن الؿبب زل٠ يُإ ؤخالمها الىعصًت  

.ال ؤٖٝغ-  

مخشا٢لت الجؿض اعجدى ٦خٟاَا، ٦إن خملهم ػاص بما ال جدخمل، والسظالن ؤزظ مجها ما 

ا لها الخؿغة والٗظاب الىٟس ي
ً
٣هما ٖبر . ؤزظ جاع٧ لم جخمال٪ صمٗخحها اللخحن ق٣خا ٍَغ

 لؼواًا قٟخحها
ً

.وٗىمت زضحها ونىال  
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ا هدىٍ، اعجمذ ٞى١ نضٍع  جهب ما ًٟهل بُجهما مً مؿاٞت و٢بٌ ٖلى ٦خٟها ًضًَغ

خحن َٟىلت لم ج٨ً جى٣هها  با٦ُت و٢ض ػاصتها مالبؿها قضًضة البؿاَت م٘ ٢ضمحها الٗاٍع

ال ؤٖٝغ ِلَم ًضاَمجي الكٗىع بالسؿاعة، ٞغاٙ ألاًضي و٢لت الخُلت، ٢لبي : في َظٍ اللخٓت

.ًخمؼ١ وعوحي جىىح  

ا بٗى٠ ناعزت ٌ السغوط : يغبذ ٞى١ نضَع َىا٥ ؾ٨حن ًًُٗ نضعي، ًٞغ

.والؿماح لي بمضاوة ما ؾببه  

ا بُجهما وبصزالها جدذ ٢ٟهه الهضعي ًدمحها  ا بحن طعاُٖه، ًخمجى نهَغ اٖخهَغ

ُٗض لطخ٨تها وسبها ٟضحها بضمه، ًمى٘ خكغظت نىتها َو .بغوخه ٍو  

ها عوخها وؾٗاصتها، ؤملها في  ِٟ ؤٚمٌ ُٖىهه بكضة، ٧ان َى مً وؤص ؤخالمها، ومً زل

ك٤ ًغوي ْمإ وخغاء ٞااصَا ، سسغ . خُاة ؤظمل، ٖو غوٍع لم ٨ًخ٠ِ بخٗىخه ٖلحها ٚو

غف قمىزه، ٧ان ًضٖـ ٖلحها  مً جًا٣ًها بمُلباث ٖمله، ٚحرتها ٧اهذ جاط ز٣خه ٖو

ا قٗىعَا باخخُاط يمت ؤو قضة ٖلى الُض، و٦إن 
ً
لُهل بلى ما ًغض ي هٟؿه، هابظ

م ؤن ال٨ٗـ ؤور، ٞجمالها ٞاجً ًسلب . وظىصَا ظىاٍع ٨ًٟحها ٦ما ٨ًُٟه اٚتر ٖلحها ٚع

ألالباب، بِىما َى ال ًدمل بال مسخت َُٟٟت مً الىؾامت ج٩اص ج٨ىن مسُٟت؛ ألن 

ل٣ه وجغبِخه: الىؾامت في شسهِخه
ُ
ولُخه ا٦خٟى بظل٪، بل زاجها، . عظىلخه، قهامخه، ز

.وقّغٕ لىٟؿه َغ١ اإلاؿماع ألازحر في وٗل ٢لبها وػواظهما  

٘ وظهها  سخبها ظاًعا ٢ضمحها م٘ ٢ضمُه ختى ؾ٣ِ ظؿضحهما ظلىًؾا ٞى١ الٟغاف، ٞع

.بحن ٦ُٟه، ًمسر صمٗاتها بةبهامُه ببِء وبج٣ان ٦إهما خُاجه جخى٠٢ ٖلى جل٪ الٟٗلت  

صُٖىا : َؿهـ ؤمام وظهها، ُٖىجها مخٗل٣ت به ٦ُٟلت اقخا٢ذ يمت ؤبحها بٗض ٚغبت

ت  هبضؤ مً ظضًض، هيس ى ما مط ى ب٩ل ما ُٞه، هىهب آلاحي مً ؤظل ؾٗاصجىا ؾٍى

.ٞدؿب  
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ُىجها ج٣ُم الخاظؼ اإلاٗخاص ؤمام هٓغاجه  خام باباحها ًَٟىا ٖلى مالمده، نامخت ٖو

الن ٖىه ب في ؤلٖا ت ما ال جٚغ ٌ الؿماح له بمٗٞغ .اإلاخٟغؾت، جٞغ  

تراٝ باإلاغى ؾإلخه وِلَم لْم ج٨ً : وألن مى٣ُها ٣ًى٫ صاثًما ؤن ؤو٫ زُىة للٗالط َى الٖا

 ٦ظل٪ مً ٢بل؟

ا بخمغاع ؤعهبت ؤهٟها، زضحها وقٟخحها هدُجت الب٩اء
ً
ؤحهم ما : َاٝ ٖلى مٗاإلاها، ملخ٣ُ

 مط ى بن ٢غعها اإلاط ي ٢ضًما والبدض ًٖ الؿٗاصة في ٖال٢خىا؟

و٠ُ٦ جًمً ؤال ه٣٘ بىٟـ ألازُاء وال : ابخٗضث ٖىه مؿاٞت، جدضزه بمى٤ُ ٣ٖالوي

ا ل٩لُىا؟
ً
 ٨ًىن ال٣اصم مًُٗت للى٢ذ واؾخجزاٞ

ا في ظلؿخه ٌؿدىض بلى ٦ُٟه اإلاتراظٗحن زلٟه، خض١ بالؿ٠٣ ًٗ ، : ججهض متراظ ال ؤٖٝغ

ؼ ٚغوعي و٦ىِذ جبدشحن ًٖ ٞاعؽ  اٖخ٣ضٍ ؾىء جٟاَم مً ٧لُىا، ٦ىذ ؤبدض ًٖ حٍٗؼ

.ؤخالم٪ البىٟسجُت  

ُىحها باَخمام ج٣هض ؤن الؿبب َى اوكٛا٫ ٧ل واخض مىا بىٟؿه صون : ٣ٖضث طعاٖحها ٖو

ٖضم اؾدُٗاب اخخُاظاث آلازغ وبقباٖها؟... ج٨ٟحر بالُٝغ آلازغ؟  

٢ض ٨ًىن ؤخض وؤَم ألاؾباب، ال ؤصعي، بهجي ؤ٨ٞغ مٗ٪ بهىث : َؼ خاظبُه نٗىًصا

.مؿمٕى لِـ ؤ٦ثر  

ا آلان، ؤ٦ملي ... ٧ل ش يء ٢اصم بى٢خه، ال جخعجلي ألامىع : ٢ٟؼ ٖلى ٢ضمُه ًدثها ٞجإة ُّ َ

.اؾخٗضاص٥؛ ٞإمي باهخٓاعها ٖلى الٛضاء  

جداملذ ٖلى ؾا٢حها مخجهت بلى السؼاهت مىخبهت ٞجإة للكا٫ الٗال٤ . ؤٚل٤ الباب زلٟه

بإنابٗها صوهما قٗىع مجها، ؤٖاصجه م٩اهه وسخبذ ال٨ُمىهى اإلاإؾىٝ ٖلُه جغجضًه 

ا،  بٗى٠ ٩ٞاص ًخمؼ١ مً قضة الجظب، واججهذ بلى اإلاغآة جً٘ الغجىف ألازحرة في مٓهَغ

.جضؽ ٢ضمحها في خظاء بال ٦ٗىب  
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... ؤلم ٨ًً َظا م٣هض٥ مىظ البضاًت؟: اهتهذ مخى٢ٟت ؤمام اإلاغآة جداصر هٟؿها بهمذ

ًِذ ... ؤلِؿذ هٟؿها الى٣ُت التي وصصِث الىنى٫ بلحها؟؟ ا جغاظِٗذ، ٞع
ً
ِلَم آلان بط

!الٟغنت اإلابؿىَت ؤمامِ٪ ٖلى َب٤ٍ مً ماؽ؟  

لت زم اججهذ بلى  حٗالى هضاٍئ باؾمها ًدثها ٖلى ؤلاؾغإ، ٞإَل٣ذ ؾغاح ججهُضة ٍَى

٨ت اإلاجاوعة للباب جلخ٣ِ خ٣ُبت ًضَا .ألاٍع  
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-4- 

ا صاثًما ٧ي ال ؤخً بلُ٪.. لً ؤوس ى عصوص٥ ال٣اجلت .ؾإجظ٦َغ  

 جمهول

 

ت لب٣اًا الُٗام مخجهت بلى اإلاُبش  با١ الخاٍو ضحها مدملخحن باأَل تهاصث في مكُتها ٍو

بمجغص بزخٟاء ْل ٖكخاع ًٖ الغئٍت ختى . ُٞما خماتها جخابٗها م٘ ابدؿامت نٛحرة

بت بلى خض  اٖخهغث ؤناب٘ ٦ٟه اإلابؿىَت ٞى١ الُاولت جُالٗه بىٓغاث مترنضة ٢ٍغ

.الخُاب٤ م٘ هٓغاجه خُىما حهخم بخٟانُل ش يء  

ٖال٢خ٨ما ما ػالذ مخىجغة؟-  

كخاع ػوظتي!ؤمي: ججهض بتزمغ مً البضًهي ؤن جخىجغ ٖال٢خىا في بخضي ... ، ل٣ض ٦برث، ٖو

. الٟتراث  

. جإصب ًا ولض: جغ٦ذ بمؿا٦ه لخهٟٗه ٖلى ؤنابٗه ٦ُٟل مكاٚب ؤؾاء الخهٝغ  

صٖحهم ابىتي، ؾإَخم بالىي٘ بٗض ؤصاجي : ٖاصث ٖكخاع جدمل الب٣ُت ل٨ً ألام ٖاظلتها

.نالة الٗهغ  

ت بل ؤصي نالج٪ وؤجغ٥ِ لي الىي٘ : ابدؿمذ بدب م٨ملت ظم٘ ما جب٣ى مً ؤَبا١ ٞاٚع

.َىا  

ضخ٨ذ الخماة في م٣ابل ٚمؼة ػوظت الابً وؤٖاصث يبِ َغختها خى٫ وظهها مغصصة 

ا، وخحن ا٢تربذ مً م٣ٗض مدمض ل٨مخه في ٦خٟه جدشه مً بحن  ألاصُٖت مً ؤظل زاََغ

ٗمُىا: ؤؾىاجها ٌُ ك٪ الظي ٩ًاص  ا َع
ً

اجهٌ وؾاٖض .. ٖىى ظلىؾ٪ ٧الُاووؽ هاٞك

!ػوظخ٪  
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ال جى٨غ ٖكخاع ؤن . جغ٦تهم في خالت ضخ٨هم بابدؿامت جدمل َُبت وخىان الٗالم ٧له

خىاجها ٖىيها ازخٟاء ألام الخ٣ُ٣ُت مً خُاتها، وال جؼا٫ جدمل لها الجمُل بٗض ْهىع 

.والضتها مازًغا  

ا بها، و٢ٟذ حكمغ 
ً
خملذ ٖضة ؤَبا١ واججهذ بلى اإلاُبش ُٞما خمل َى الب٣ُت الخ٣

با١ ٞى١ ؤلاؾٟىجت ميكٛلت بدى٠ُٓ ما ؤ٧لىا  ؤ٦مام ال٨ُمىهى وجً٘ ؾاثل ٚؿل ألَا

.ُٞه  

ُىهه ال تهبِ  با١ مً ٦ٟها اإلابلل لُبضؤ ججُٟٟها باإلايكٟت، ٖو ا ًلخ٣ِ ألَا و٠٢ ظىاَع

ا مٗغ٢لت مجا٫ عئٍخه م حؿا٢ِ بًٗت زهالث مً قَٗغ .ًٖ وظهها، ٚع  

تهكم- .اهٓغ إلاا بُض٥ ختى ال ٣ً٘ ٍو  

ج٣ُُبت بؿُُت ْهغث ٖلى نٟدت وظهه، ٌؿدكٗغ ؤن َىا٥ زل٠ ٧لماتها ما َى ؤ٦بر 

.مً بقاعة لُب٤  

ؾلمخه آزغ َب٤ واججهذ بلى اإلا٨ُىت ال٨هغباثُت جًِٛ ػعَا ُٞما جً٘ الكاي والؿ٨غ 

دُت، مضع٦ت ؤما٦ً ال٨شحر مً ألاقُاء صون ؾاا٫، مما  في الٟىاظحن، ٧اهذ جخهٝغ بإٍع

.ؾبب ي٤ُ لُٗيُه ٧اإلاٗخاص  

ـِ َظا اإلاجز٫ ٦ما: باٚتها .وؿِخجي... ًبضو ؤهِ٪ لم جي  

ؤياٝ ٧لمخه ألازحرة ببٌٗ ال٣ؿىة اإلاكبٗت باإلتهام، ٌٟٛغ لها ٧ل ش يء وؤي ش يء بالٍ، 

.٢اٖضة ؤ٢امها بُجهما مىظ ؤلخ٣اَا، لم ًخجز٫ ٖجها ًىًما ولً ًٟٗل  

ا اؾخٗضاصٍ الخام إلاٛاصعة الٛالًت، نّبخه ٞى١ 
ً
نامخت جماًما، ختى ؤَل٤ اإلااء نٟحٍر مٗلى

ٗذ الهِىُت مخجهت بلى الباب ل٨جها لم جغخل بال  الكاي والؿ٨غ، ٢لبتهم عوًٍضا زم ٞع

ا ٖلى وظهه .بٗضما ؤل٣ذ ٢ىبلتها ؤؾٟل ٢ضمُه، بل وعؤث جإزحَر  

ؼ؟... ؤلْم حؿإ٫ هٟؿ٪ ًٖ ؾبب وؿُاوي ل٪ ًا- ػوجي الٍٗؼ  
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شخب وظهه، ؤ٣ًٟض وظه الغظل لىهه؟، بلى، ٞٗلها للمغة الشاهُت بٗض زبر ع٢ىصَا في 

ا مً وظىٍ الغظا٫ ٢ض ٌصخب ًً يغبتها ظاءث في م٣خل، . اإلاكٟى، ٖضا طل٪ لم ًًٓ ؤن ؤ

ت .مباقغة و٢ٍى  

لخ٣ها بٗضما ٚؿل عؤؾه ؤؾٟل نىىبغ اإلاُاٍ باإلاُبش، هٟش ٖضة مغاث، وزغط بالبلل 

.اإلادؿا٢ِ مً قٍٗغ ووظهه بلى خُض ظلؿذ ؤَم امغؤجحن بدُاجه  

ا ؾا٦ىت ال مبالُت،  ، بِىما ظلؿذ ٖكخاع ظىاَع قه٣ذ ألام مىخًٟت بٟٕؼ مً مٓهٍغ

ت خشتها خماتها ٖلى الظَاب بلى صوالب البُاياث . و٢ض َٟذ إلادت نٛحرة مً السسٍغ

َم به، جهًذ بدشا٢ل ب٦غاًما للمغؤة ال ابجها
ّ
.وبخًاع ميكٟت ًج٠ٟ بها ما ؤل  

ٖاصث جمض طعاٖها باإلايكٟت، الخ٣ُها مجها بٗضما خض١ في ُٖىحها ٞترة، ًغي الشلىط 

ه الهبُاوي لً ٌكٟ٘ له في  الٗال٣ت بىٓغاتها، وبلخىاء قٟخحها ًسبٍر نغاخت ؤن جهٞغ

!ٞٗلخه، ل٨ً ؤي ٞٗلت بن ٧اهذ ال جظ٦غ؟  

اجه الُٟىلُت، ونل بها ألامغ خض ظظبه مً ؤطهه ٦ما  ؤهبخه ؤمه ٖلى نٛغ ٣ٖله وجهٞغ

 ٖجها، وػوًظا
ً

م ؤهه ناع مؿخ٣ال .٧اهذ جٟٗل به نٛحًرا، حٗاجبه ٖلى ٢لت مؿئىلُخه ٚع  

ل٣ض نىٗذ نِىُت البؿبىؾت التي جدبُجها ًا نٛحرحي، مىيىٖت في الٟغن، َل -

ا؟  ًم٨ى٪ بخًاَع

.جهًذ بُُب زاَغ مخجهت بلى اإلاُبش  

، ؤمؿ٪  ًبا مجها، قه٣ذ مً الٟٕؼ اؾخضاعث بالهِىُت بحن ٦ٟحها لخٟاجئ بى٢ىٞه ٢ٍغ

.ًضحها اإلادكبصخحن بدىاٝ الهِىُت  

آؾ٠، ؤعؾلخجي ؤمي إلخًاع َب٤ ال٣كضة مً الشالظت وخمل الصخىن م٘ ألاقىا٥؛ -

.ٞلِـ لِ٪ بال ٦ٟحن  
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ً

٣ها بٛهت في خل٣ها، جىٓغ بلى ًضًه اإلامؿ٨ت بُضحها، ل٨ىه ججاَل طل٪ ٢اثال : اػصعصث ٍع

ب٣ي ٖلى الك٨ُىالجه مً ؤظل٪ 
ُ
بتي، ؤمي ج ًم٨ى٪ جدًحر  ٢هىج٪ اإلاًٟلت بن ٚع

م صاء الؿ٨غي لضحها .بالشالظت؛ ٚع  

ض، ؤًٞل جىاو٫ الكاي مٗها: َؼث عؤؾها، ل٣ٗذ قٟخحها .ال ؤٍع  

 ما ؤحى 
ً

٤ ؤمامها مً ظؿضٍ، مخجًها بلى الشالظت ٞاٖال خغع ًضحها مبدؿًما زم ؤزلى الٍُغ

.ألظله  

ا وعا٢بها ج٣ُ٘ البؿبىؾت وجً٘ ٧ل ٢ُٗت في َب٤ ُٞما ؤمه جدضثها  ًٗ لخ٣ها ؾَغ

.وجخًاخ٪ مٗها  

كغب بال مدالة بالك٨ُىالجه، والبؿبىؾت -
ُ
مً ًغي ظؿض٥ ال ًخسُل ؤن ٢هىج٪ ال ح

إ٧ل بال٣كضة ؤو باألور، ٢كضة بالبؿبىؾت
ُ
.ج  

 بطخ٪
ً

ال ٌٛغهِ٪ َظا ًا ؤمي؛ ٞهي جماعؽ : جىاو٫ َب٣ه مً ًض ؤمه خحن ؤونلخه له ٢اثال

ما٫ الٟىُت  ا، ٖضا ؤلاظهاص الظَجي بالٗمل، ٞض٨ًىعاث ألٖا ًُ ايت زالر مغاث ؤؾبىٖ الٍغ

ا
ً
.لِـ ؤمًغا َُى  

ل٨ُما ًا ُبجي- .هللا ًباع٥ ل٨ما ٖو  

ؤياٞذ هاْغة بلحهما مً َٝغ ُٖجها مضُٖت الخلهي بإنٛغ ٢ُٗت بؿبىؾت مىدذ لها 

ت الهالخت: مً ؤظل مغيها غػ٨٢ما الظٍع .ٍو  

ُىهه جؼظغ ؤمه، ٨ًٍغ جضزلها الؿاٞغ في  ا صازل ٞمه، ٖو ػط الكى٦ت اإلامخلئت ًٖ آزَغ

ا ٖلحهما ل٨ً َظا ًً٘ 
ً
زهىنُاث ما بِىه وبحن ٖكخاع، ٌٗلم ؤهه خًبا ُٞه وزىٞ

ا
ً
ا، ؤو ختى ؾاب٣ ًُ ا ٞى١ ٖكخاع هي لِؿذ في خاظت له خال

ً
.يُٛ  

*** 
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ما : يِٛ م٩ابذ الؿُاعة مؿخضًًغا هاخُتها و٢ض الخٟخذ بلُه مدؿاثلت بال ٦الم، ابدؿم

؟، الجى عاث٤، اؾدكٗغ وؿماث الهىاء الٗلُل
ً

.عؤً٪ بالؿحر ٢لُال  

 
ً

ا مؿترؾال .٦ظل٪ ًم٨ى٪ جىاو٫ خمو الكام: ٚمَؼ  

ٗذ ؾبابتها في وظهه و٢ض اهخ٣لذ بلحها زٟت مؼاظه !«خالبؿه»: ٞع  

ضخ٪ للدؿمُت التي َغ٢ذ مؿامٗها ألو٫ مغة مىه، ومىظ طل٪ الى٢ذ وهي جخمؿ٪ بها 

.«٣ٖضة السىاظت»ػاَضة في الدؿمُت ال٣ضًمت، ٣ٗ٦ضة قبحهت بـ  

٦ىِذ ٢لُلت ال٨الم صاثًما ًٖ هٟؿ٪، ال ؤٖٝغ ٖىِ٪ بال ال٣لُل، وال : ؾاعا ظىًبا بلى ظىب

.ؤ٢هض بظل٪ مٗلىماث عؾمُت بل بخؿاؾ٪ ب٩ل ما مغعث به  

ضث ٦إوي لم اجغ٦ها، ؤما ؤهِذ ٞتر٦تها : ؤياٝ ماػًخا  في بًُالُا ؾىىاث ٖو
ُ

ل٣ض صعؾذ

.إلاىدت ٖامحن زم ٖضِث ٦إه٪ ُعبِِذ بالساعط  

بخه في ؤلاههاث ا مدكضًصا، ٌٛل٤ : هٓغث بلُه ٦إجها جخإ٦ض مً نض١ ٚع
ً
ؤبي ٧ان مداٞٓ

ىنلجي بلحها مىٗجي مً السغوط، ؾاث٤ ًدًغوي مً اإلاضعؾت ٍو ممىىٖت ... ٖلّي ألابىاب ٍو

ت  ُاص لم ج٨ً لي خٍغ اعة نض٣ًاحي ؤو خًىع ؤي مىاؾبت بظخماُٖت، ختى ألٖا مً ٍػ

٢ًاءَا، بما الخبـ باإلاجز٫ ؤو  الؿٟغ بلى بلضجىا في الهُٗض ألخبـ ٦ظل٪ بحن ؤعبٗت 

.ظضعان  

٘ خاظبُه مؿخٛغًبا ا؟: ٞع
ً
٠ُ٦ ؾمذ لِ٪ بالؿٟغ بط  

ا ؾازًغا
ً
ت بخىاظض ؤمي ٖلى ٢ُض الخُاة، َى لم ًسبرها : ؤنضعث نىج ٦ىذ خضًشت اإلاٗٞغ

٤ بىٓغة ػاظغة ٧لما ؾإلىاٍ ٖجها و٢تها ٧اهذ اإلاغة ألاولى التي ... بىٞاتها، ل٨ىه ٌؿض الٍُغ

تي بسبرة ومماعؾت ٞٗلُت في ؤخض  احكبض ٞحها بٟغنت ال حٗىى، مىدت له٣ل مٗٞغ

.ؤًٞل ألاما٦ً اإلاخسههت  



 

 
30 

لىال بًجاص ؤبي لهظٍ اإلاىدت ٞغنت ج٣هُجي ًٖ .. ؤًْ: نمخذ لخٓاث ٢بل ؤن جخاب٘

.٨ٞغة البدض ًٖ ؤمي إلاا هجر ٖىاصي في الؿٟغ  

 بهض١
ً

ا زم ؤمؿ٪ ٦ٟها ب٣ىة، ٢اثال ت، جماؾ٨ِ٪ : عبذ ٖلى ْهَغ ال ج٣ىلي َظا، ؤهِذ ٢ٍى

٧ل جل٪ الؿىىاث في خبـ ٢هغي ال ًض٫ بال ٖلى ال٣ىة، زغظتي صون خمل ال٨ٍغ 

لىالض٥ ؤو م٣ِ ألم٪ التي جسلذ ٖىِ٪، ال هضوب هٟؿُت؛ َظا في خض طاجه بهجاػ ًض٫ 

.ٖلى ال٣ىة  

ما ٖكخه م٘ ؤبي ظٗلجي : ٣ٖضث طعاٖحها ٚاع٢ت ُٞما جغوٍه ٦إجها حِٗكه مً ظضًض

اجه وجؼمخه بال ال٣لُل، ولِـ طهبها ؤجها مً الٛالبُت .ؤلخمـ لها الٗظع؛ ال ًدخمل جهٞغ  

ا-
ً
ماطا خضر لِ٪ َىا٥ ظٗلِ٪ جخدىلحن بلى ٦خلت ال٣ىة التي ؤمامي؟... بط  

ا ػاص ز٣تها، قٗغث في هبرجه ٞسًغا بدشذ ٖىه في  ا ال حؿدكَٗغ
ً
عئٍخه لها ب٣ىة هي خ٣

ا لم جسِء خُىما 
ً
هٓغاث والضَا مً الىجاخاث اإلاخخالُت التي جدغػَا صون ظضوي، ؤخ٣

 ؤخبذ مدمًضا؟

ا٦دؿبذ ال٣ىة مً ٖامحن ٢ًُتهما بمٟغصي، ٧اهذ اإلاغة ألاولى التي ؤجىلى مؿئىلُت -

.وم٘ ا٢تراب ٖىصحي ٢غعث ؤن ال ؤٖىص لإلههُإ... هٟس ي بال٩امل  

م ا لخٛحر بججاٍ ؾحَر ٣ها ًلٟذ هَٓغ ظلؿذ ٖلى الؿىع اإلاىسٌٟ والىُل مً . إلاـ مٞغ

زلٟها ٚاع١ في الٓلمت ال ًٓهغ مىه ش يء، ٦خٟذ طعاٖحها م٘ ابدؿامت مىا٣ٞت ٖلى طَابه 

.«الخالبؿه»مً ؤظل قغاء   

بذ اإلادخىي . ٖاص م٘ ٦ىبحن ػظاظُحن بضازل آزغ بالؾد٩ُي صون ًض لإلمؿا٥ به
ّ
٢ل

٘ اإلال٣ٗت اإلادملت بالخمو بلى ٞمها جظو٢ه  باإلال٣ٗت مبدؿمت بؿٗاصة ٢بل ؤن جٞغ

.مخلظطة  



 

 
31 

ت بهىث م٨خىم ألابسغة اإلاخهاٖضة مً : ضخ٪ خُىما ٞخدذ ٞمها ٖلى احؿاٖه مخإَو

 
ً

.ال٨ىب جيكض٥ِ الخمهل، اهخٓغي ختى ًبرص ٢لُال  

ض ل٣ض : ؤومإث مبخلٗت ما ويٗخه في ٞمها، مؿخمغة في الخ٣لُب ٧ي حؿٕغ ٖملُت الخبًر

.ياٝ ٦ِـ قُت ٧امل  

ها حؿاٖض٥ ٖلى ًَم نِىُت البؿبىؾت: عم٣ها بسبض
ّ
.ٖل  

.لم ؤ٧لها وخضي، ل٣ض قاع٦خمىوي ٞحها: جؼمغث بدضة  

ا الضَكت ًُ ٘ خاظبحها مضٖ َل ٢ُٗت ؤمي التي ال جخٗضي ٣ٖلتي ؤنب٘ حؿمى : ٞع

 مكاع٦ت؟؟

وماطا ًٖ ههِب٪؟: ػظغجه  

.بسُلت-  

بٗضما ابخلٗه ؤٖاص الخضًض إلاا ٧ان ًضوع . ٢الها ػاًظا مٗل٣ت ممخلئت بالخمو صازل ٞمه

.خىله ٢بل ؤن ًجلؿا  

.ؤًْ ٢غاع٥ طا٥ مً ؤًٞل ٢غاعث خُاج٪-  

لِـ صاثًما، ٞاإلاؿئىلُت مخٗبت في ٦شحر مً : حؿاءلذ ًٖ م٣هضٍ لخٓت زم جظ٦غث

.ألاخُان  

.ل٨ىه ؤ٦ؿبجي ػوظت ماَغة في ٧ل ش يء، بضاًت مً الٗمل بهتهاًءا باإلاُبش-  

ٗذ ٦خٟحها، وؾا٢ها الِؿغي اإلاخضلُت جخدغ٥ ٦بىضو٫ الؿاٖت في خغ٦ت ٖهبُت، ؤما  ٞع

الُمجى ٣ٞضث حٗل٣ذ بإزتها مً السل٠، اظخظبذ خغ٦تها ُٖىهه زهىًنا م٘ عهحن 

.زلسالها الىاٖم  

متى ٖضِث إلعجضاءٍ؟: ابدؿم مكحًرا بُضٍ اإلامؿ٨ت باإلال٣ٗت  
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 في ٞمها جُال٘ ما ؤقاع بلُه بكغوص بؿُِ
ً

وظضجه بهىضو١ : ل٨ذ الخمو ٢لُال

.اإلاجىَغاث  

.ال حٗاوصي زلٗه مجضًصا: ما٫ حهمـ في ؤطجها  

.ؤم٪ جدبه-  

٘ خاظبُه مؿخٛغًبا بكضة اعجضًدُه مً ؤظلها؟: ٞع  

لت- .لم ؤلبؿه مىظ ٞترة ٍَى  

ز٣تها في ٢ى٫ الجملت ألازحرة لٟخذ بهدباَه، بجها لِؿذ اإلاغة ألاولى التي جىحي ٞحها بخظ٦غ 

ت، لِـ بال٩امل ل٨ً مجغص هبظاث لم جسبٍر ٖجها .خُاتهما ؾٍى  

َل ٖاصث بلُِ٪ طا٦غج٪؟-  

٦غعث ؾاال٪ : اعججذ اإلال٣ٗت بحن ؤنابٗها ٢بل ؤن ججُبه بٛمىى ٣ٖب ٞترة نمذ

جسكاٍ؟... ؤَى ؤمغ جخمىاٍ ؤم... َظا ٦شحًرا  

مداولتها التهغب لم جٟلر؛ ٣ٞض خثها ؤ٦ثر ٖلى بزباٍع الخ٣ُ٣ت، لم ججض مًٟغا مً بظابت 

.قُداث، مىا٠٢ مخٟغ٢ت لِـ لها نلت ببٌٗ: ؤ٢غب للمباقغة  

مشل؟؟-  

ب في الغخُل ل٨ً ًًضا ؤمؿ٨ذ : هٓغث بلُه مً ظاهب ُٖىحها عؤًخجي ؤب٩ي بكضة، وؤٚع

ٌ بٞالحي، جىؾلذ ناخبها ؤن ًتر٦جي ال هدُجت ٧لما ظظبذ ظؿضي بًُٗضا ... مٗهمي جٞغ

ذ صازلي هاخُخه .ٖاص ٣ًغبجي مىه ؤ٦ثر، مكاٖغ ؾِئت مسخلُت جهاٖع  

!!٦ٟى-  

نمخذ، وؤي ٦الم بٗض ما ٢الذ ٢ض ًبضص ما جغ٦خه في هٟؿحهما، اعحك٠ ب٣ُت اإلاُاٍ 

احٗٝغ اإلا٣هض مما عؤًذ؟: ؾإلخه مضُٖت الال مباالة. اإلاخبلت وجغ٥ ال٨ىب الٟاٙع بُجهما  



 

 
33 

.جدخاظحن ٞترة ٧اُٞت مً الىىم.. ؤههي ٦ىب٪؛ لضًِ٪ ٖمل في الهباح-  
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-5- 

وحؿامد٪ مغة بٗض مغة، ل٨ً خحن ًصخى ٦ُضَا؛ .. جاإلاها ٧ل مغة

.ؾخُٗض ل٪ اإلاغة ؤل٠ مغة  

 جمهول

 

ا وجيخٓغي مجي -
ً
جي، ال جتر٦ُجي ٦ُٟٟ ال ؤخب الهمذ، خُىما ًًا٣ًِ٪ ش يء مجي ؤزبًر

.الغئٍت  

ض ... ، اؾخمغ في بزباع٥ وؤهذ حسسغ مجي!مللذ- ٪ وؤ٦ٍغ هٟس ي، وؤها ال ؤٍع خُجها ؤ٦َغ

!ؤحهما  

: ناح ُٞما ًضًه جُٟىان في الٟغاٙ مً خىله جداو٫ ببضاء مااػعتها إلاا ًخٟىٍ به الٟم

٣ت، ال ججلـ  ذ، مىاُٖض ٖمل٪ مَغ ظا الغظل ٚحر مٍغ اتها ال جل٤ُ، َو جل٪ الٟخاة جهٞغ

ازخهاًعا إلاا ... َظٍ ق٨ىا٥ِ، ٦إوي ؤخُا م٘ َٟلت ال امغؤة ٖا٢لت لها مهىتها... معي ؤبًضا

ٞاث؛ ٖملي ال ًغقى ل٣بىل٪، ًى٣ه٪ ؤن جُالبُجي بتر٦ه والجلىؽ في اإلاجز٫، ماطا 

ُٟخ٪؟؟   ؾُدضر بن مىٗخ٪ ًٖ ْو

ٗذ ؾبابتها ٦ما خاظبحها ال ج٣ل قًِئا ٖلى لؿاوي زم جداؾبجي ٖلُه، مهىخ٪ لِـ لي : ٞع

.ٖال٢ت بها، جؼوظخ٪ وؤهذ ٞحها، ٦ما ؤن ٖملي له نلت بها، ل٨ً مدُُ٪ َى الس يء  

جي ؤحهم ًىاؾبجي وؤحهم ال، ؤها عظل ٦بحر : اهخٟسذ ؤوصظه مً الًٛب لؿذ ٢انًغا لخسبًر

٣ت !ٖا٢ل، ؤمي ختى ال جخد٨م فّي بهظٍ الٍُغ  
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الٟخاة التي جضاٞ٘ ٖجها ٧اهذ جخٛؼ٫ ب٪ ... ، لم جَغ ما عؤًذ!إلجها ال حٗلم: َخٟذ ب٣ىة

بت، جشحر الك٨ى٥، ؤها ال ... بك٩ل ٞاضخ ؤمامي، صون خُاء اجه مٍغ والغظل ٧اهذ جهٞغ

!ؤجغ٦٪ ؤٖمى، بل ؤهذ الغاٌٞ للغئٍت  

ا
ً
 ألَغب مً الىا٢٘ خىلي، ؤهِذ مً تهغبحن ال ؤها: ػاص ًٚبه مخًاٖٟ

ً
!لؿذ َٟال  

!ؤها ؤَغب؟: ُبّذ نىتها  

ا ًٖ ظغح زلٟخه صازله بؿبب  ًٖ ا بٗى٠ حهاظمها صٞا
ً
بت َاجٟ ت ٢ٍغ ٍغ صٞ٘ بُضٍ مَؼ

٧لما يا٣ًِ٪ ؤمٌغ مجي جخى٢ٟحن ًٖ بعجضاء ش يء ؤخًغجه، : بتهامها بًاٍ ب٠ًٗ الىٓغ

...نى٘ ش يء ؤخبه  

ا ٦المه بالضلُل
ً
غ : ؤقاع بلى ٢ضمحها مىز٣ ًِذ ؾٟغحي بلى ؤإلااهُا مً ؤظل جهٍى خحن ٞع

جى٢ِٟذ ًٖ بعجضاء السلسا٫ الظي ؤخًغجه ... مكاَض في الُٟلم الجضًض، ولم ؤؾخم٘ لِ٪ 

 ... مً ؤظلِ٪ في قهغ ٖؿلىا، ٦إهِ٪ بظل٪ حٗا٢بُجي ٦ُٟل نٛحر
ً

.اهًضي ٢لُال  

ُىجها جُالٗه بلىم و به٨ؿاع، وظ٘ ... ٧ان آزغ ما عؤٍ َى وظهها الٛاع١ في صمىٖه، ٖو

٦إجها ال جخهىع ؤن ًخ٣هض بًالمها، ًًُٗ ٢لبها ب٩ل بغوص وال مباالة، ٖضم بَخمام بػصاص 

.ؾىًءا بسغوظه وجغ٦ها ٖلى َظا الخا٫، قبه مجهاعة  

.اؾد٣ُٔ عظاًءا، مجغص ٧ابىؽ لِـ خ٣ُ٣ت.. مدمض؟؟-  

م ي٠ٗ ؤلاياءة التي  ا ٚع ٤ ٢ل٤ ْهغ ٢ىًٍ ُىجها جلم٘ ببًر ٞخذ ُٖىهه ٖلى بحؿاٖهما ٖو

.ٞخدتها ٞىع قٗىعَا بايُغاب هىمه بك٩ل ٚحر َبُعي  

ماطا خضر؟: إلاـ ظبِىه ٌؿدكٗغ الٗغ١ اإلاخٟهض مىه  

.ال ش يء، مجغص ٧ابىؽ: عبدذ ٖلى نضٍع بدىان  
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، ٞلألؾ٠ َى خ٣ُ٣ت مّغ ٖلحها ؤقهغ ل٨جها ما 
ً

ال حٗٝغ ٦م ًخمجى ؤن ٨ًىن ٧ابىًؾا ٞٗال

ا ًٗ . جؼا٫ وا٢  

ا-
ً
.اجٟل ٖلى ٌؿاع٥ زالز  

٣ها بحن زهالث قٍٗغ ال٣اجم ل٠ًٗ ؤلاياءة ٚحر مبالُت  ٢التها وؤنابٗها جخسظ ٍَغ

ا ٞى١ ُٖيُه بإنبُٗه. بالٗغ١ 
ً
.ج٣ىلحن مشل ؤمي: َمـ ياُٚ  

ى عا٢ض ُٞما هي ٖلى  ؛ ٞلم ٨ًً لُجغئ َو ، زم جٟل ٖلى ٌؿاٍع جهٌ ًجلـ مُٗحها ْهٍغ

!ٌؿاٍع  

بلى ؤًً جظَب؟-  

.ؾاؾخدم، لً اجإزغ-  

 زم صٞٗذ الُٛاء هاًَت
ً

.جغازذ هىمتها ٢لُال  

ُٟها . جدكاٚل ًضًه بخج٠ُٟ قٍٗغ ونضٍع ُٞما ُٖىهه مدكاٚلت في البدض ٖجها َو

صلٟذ ٞجإة م٘ ابدؿامت بضصث ج٣ُُبت ظبِىه هدُجت ُٚابها، لم جخجاوػ ٖخبت الباب 

.َاػة عؤؾها هاخُت الساعط  

ؤٖضصث ٦ىبحن مً الُيؿىن وؤجممذ جدلُتهما بالٗؿل ألابٌُ؛ ٧ي ٌؿاٖض٥ ٖلى -

ت بذجغة اإلاِٗكت .مخابٗت هىم٪ في عاخت ؤ٦بر، َُا هدىاولهم ؾٍى  

ت- ض السغوط بلى الكٞغ .ؤٍع  

ل٣ض زغظذ جًىا مً الخمام، ؾخهاب : جغ٥ ٦ٟها م٣بٌ الباب وونلذ بلُه ماهبت

.بجزلت بغص بن حٗغيذ لخُاع الهىاء بالساعط  

.اعجضي مالبؿ٪ ُٞما اهخٓغ٥ ؤها م٘ ٦ىبي الُيؿىن : ٢غنذ وظىدُه بكضة  
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ا اإلاىظه هاخُخه، ؤؾٕغ ًضؽ ظؿضٍ في مىامت ظضًضة ٖىى ألازغي  حٗل٤ بهٍغ بٓهَغ

.اإلاخٗغ٢ت، ًداعب مً ؤظل اللخا١ بها في ؤ٢غب و٢ذ  

ظلؿا ظىًبا بلى ظىب، ظؿضحهما قبه مجزل٣حن و٢ض اؾدىض ؤ٦ثر مً هه٠ ْهىعَم ٖلى 

ت، ٧ل واخض  ٨ت ُٞما اعجٟ٘ ٦خٟحهما ٞى١ وؾاصة ضسمت ج٨ٟي ٦خٟحهما ؾٍى م٣ٗض ألاٍع

ا في خغ٦ت آلُت ًٗ ا وحهبُان م ًٗ .٣ًبٌ ٖلى ٦ىبه بحن ٦ُٟه ؤلازىحن، ًغجٟ٘ ال٨ىبان م  

إلااطا اٖخظعث؟-  

متى؟ لم ؤ٢ل قًِئا؟: ٢ُب  

ٗذ ٢ضمحها واؾىضتهما ٞى١ الُاولت ؤمامها مٗضلت مً ويٗها لِـ آلان، خُىما ٦ىذ : ٞع

.هاثًما، في الخلم  

اٖخظعث؟-  

.ْللذ جغصص آؾ٠، آؾ٠، آؾ٠: ؤومإث  

ل .لم ؤؾمٗ٪ ًىًما حٗخظع: ؤياٞذ بٗض لخٓت بهمـ ؾاص بٗضٍ نمذ ٍَى  

*** 

ٗذ خاظبحها مخٟاظئت بدًىع مدمض بلى م٨خبها الهٛحر ظًضا، جهٌ خاإلاا اهدبه  ٞع

٤ ما٦غ في ؤٖما١ ُٖيُه ىا٥ بٍغ .لٗىصتها مبدؿًما في وظهها َو  

ماطا جٟٗل َىا؟-  

.َِٟ٪ ثؤر-  

ججهضث مخساطلت ألا٦خاٝ، ٞخدذ ػع ؾترتها الغؾمُت والتي لم جخسَل ًٖ ٢لت الؿما٦ت 

ُىجها  جىاؾًبا م٘ خغاعة الجى ؤزىاء جىظهها بلى م٨خبها، ظلؿذ ٞى١ اإلا٣ٗض مً زلٟه ٖو

.حٗىص بلُه مجضًصا  
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م ٢غبها الكضًض مىه واللمؿاث  هٓغاجه لم جتر٦ها بل ج٩اص جٟترؾها، قى٢ه بلحها متزاًض ٚع

ئت بُجهما  ا–البًر الشىب . ل٨ىه اقخا٢ها ػوظت، ػوظت بد٤-. ٖلى ألا٢ل مً وظهت هَٓغ

ًجا  بلىهه ألازًغ ب٣ماقه اإلاُاَي اإلالخه٤ بجؿضَا، والؿترة الغماصًت، ق٩لىا مٍؼ

ٕى في طًل خهان خّغ  ا اإلاٞغ .ظظاًبا ومبهًغا م٘ قَٗغ  

. ال ؤمؼح-  

ضَا جمخض  ٢الها بٛهت جتزاًض في خل٣ه مً مغآَا، عا٢ب جىاولها ؤخض ألا٢الم مخالٖبت به ٍو

.بلى خاؾىبها اإلادمى٫ اؾخٗضاًصا لٟخده  

ا- ًُ ت خال .لضي ٖمل مدمض، لؿذ مخٟٚغ  

ؤلم هخ٤ٟ ٖلى بضاًت ظضًضة؟-  

بت .هٓغتها بلُه آلان ٧اهذ ٚامًت مشحرة لخىظؿه، ونمتها ػاصٍ ٍع  

ض زم ًم٨ىىا السغوط: ٢ُٗذ ؤ٩ٞاٍع بخجهُضة ُمَؿِلمت ... هه٠ ؾاٖت ؤههي زاللها البًر

ا؟
ً
 خؿى

َؼ عؤؾه ٖاثًضا للجلىؽ في هٟـ اإلا٩ان الظي وظضجه ُٞه خا٫ صزىلها، َلبذ له 

ًبا ًجهب و٢ذ بهخٓاٍع .مكغوًبا مَغ  

*** 

خمضث عبها ٖلى بههُاٖه و٢بى٫ جبضًلها إلاالبؿها في اإلاجز٫ ٢بل الؿماح له بسُٟها؛ 

ت ت الخغ٦ت التي جدخاظها زال٫ الجَز  «ؾلىبذ». ٞمالبـ الٗمل لم ج٨ً لخمىدها خٍغ

اض ي بلىن  الضهُم، مً ؤؾٟله ٢مُو ٢ُجي ٢هحر ألا٦مام، بياٞت بلى الخظاء الٍغ

ت اإلايكىصة في الخغ٦ت .مىاؾب مىدىَا الخٍغ  
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ت خُىما ا٢تربذ مجها صعاظت ٣ًىصَا َٟل ًبضو ؤهه خضًض الٗهض بخٗلم  نغزذ بٍٟٗى

ا
ً
ا بظعاٖه ياخ٩ بٗض جإ٦ضَا مً ابخٗاص الُٟل الخٟخذ بلى . ٢ُاصتها، ؤخاٍ زهَغ

.ػوظها بإٖحن مدخى٣ت مً قضة الُٛٔ  

ا: ظظبها مً ٦ٟها ًً حٗالي وؿخإظغ صعاظت ؤً  

ما  خاولذ الخملو مً ٢بًخه صون ٞاثضة، مخإٟٞت مً الضعاظاث ومضي َٟىلُتها، َو

.شسهان عاقضان، ٢ض جًُ٘ َُبتهما  

 بةًداء
ً

ت بلى مالبؿها ٢اثال اهٓغوا : ه٣ض الغظل ؤظغجه م٣ضًما زم الخٟذ بلحها هاًْغا بسسٍغ

!مً ًخدضر ًٖ اإلآاَغ، ؾُضة اإلا٩ُاه٩ُا  

ا بلى ما جلبؿه، ٖاصث بلُه جىٟي بىظه مٛخاّ !ال ؤقبه اإلا٩ُاه٩ُي: ٢ُبذ وؤهؼلذ هَٓغ  

 ٍٍ ضٍ جمؿ٪ بالضعاظت باٖخظاع وا ا، : ؾغ١ ٢بلت مً وظىتها ٢بل ؤن ًخجاوػَا ٍو
ً
خؿى

.حكبهحن ابىت ؤزتي  

َؼث عؤؾها مجبرة . حؿمغث م٩اجها لخٓت؛ هي اإلاغة ألاولى التي ًخجاوػ ٞحها الخضوص مٗها

ا الجامدت، اؾخضاعث مهغولت زلٟه و٢ض ابخٗض مؿاٞت  بًاَا ًٖ الخسلو مً ؤ٩ٞاَع

لت ٖجها، ناخذ ا... ل٨ً: ٍَى
ً
!ؤهذ ال جمل٪ ؤزخ  

حن ع٦ىبها؟: ونلذ ظىاٍع ٞؿإلها حٗٞغ  

.لم ؤحٗلم، ؤزاٝ: ه٣لذ هٓغاتها بِىه وبحن الضعاظت في جىجغ  

... اع٦بي: ؤخ٨م ٢بًدُه ٖلى اإلا٣ٗض مً السل٠ وؤخض م٣ابٌ الُض السانحن بالضعاظت

.ؾإٖلم٪ ولي ألاظغ والشىاب  

.. ؤزاٝ: اه٨مكذ متراظٗت زُىة  
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٣حها بال و ي، ٦إجها جخيبإ بإما٦ً ال٨ضماث ٢بل خضوثها . لم جىدبه لُضَا التي جدؿؿذ مٞغ

.اع٦بي: قض طعاُٖه ؤمًغا  

ا .ال جسافي، ؤها مِٗ٪ : ؤياٝ بٗض لخٓت وجغصصَا بضؤ ٣ًترب مً الهؿخحًر  

م  ا وا٢تربذ جغ٦بها ببِء ًىضر ٢ل٣ها ٚع
ً
َالٗذ ابدؿامخه اإلاُمئىت، ؤزظث هًٟؿا ٖم٣ُ

ا ٖلى . مداولتها بزٟاءٍ
ً
٧اصث جى٣لب ٖضة مغاث ل٨ً ٢ىجه في جشبُذ الضعاظت مداٞٓ

اجؼاجها بياٞت بلى ؾُُغجه في اللخٓاث ألازحرة، ػاصا ظغؤتها في اإلاداولت مؿدكٗغة ألامان 

٣خه .مً ٞع  

٣ت  مّغث ؾاٖت ٧املت وهي جخجٍز ؤمامه بالضعاظت ظُئت وطَاًبا بٗض حٗلمها الٍُغ

ٟا٫ في بغاءتهم وظمالهم . الصخُدت في ٢ُاصتها، ٧اهذ جهُذ بؿٗاصة وبهجت مىاٞؿت ألَا  

ا هه٠ ؾاٖت بياُٞت ٢بل ؤن ًخى٠٢  اؾخإطن مدمض ناخب الضعاظت في اؾخإظَغ

٣ها ًمىٗها ًٖ اإلاخابٗت، ايُغبذ ًضَا اإلامؿ٨ت باإلا٣ىص واهؼلذ ٢ضمحها  بجؿضٍ في ٍَغ

.بلى ألاعى ج٨بذ اهُال٢ها  

.٨ًُِٟ٪ لًٗبا، لم ؤصع بها ولى صوعة واخضة-  

ل٨جي مٗغوٝ بال٨غم؛ لظا ؾإؾمذ لِ٪ : ؾاٖضَا في الجزو٫ ٖجها نٗض م٩اجها ٚامًؼا

.بالجلىؽ زلٟي  

ٞٗلتها صون جغصص، مدكبشت بٓهٍغ ُٞما ًىُل٤ مؿخٗغًيا مهاعجه الهبُاهُت في ٢ُاصة 

ت !الضعاظاث ٖلى ؤنىلها، ٦ما ًٟٗل اإلاكاٚبحن بضعاظاتهم الىاٍع  

ٟا٫ ًدى٣لىن بحن ألالٗاب  اؾترزذ بك٩ل واضر ٞى١ ألاعظىخت بالخض٣ًت مً خىلها ألَا

٣ها بِىما ٦ٟها ميكٛل بدمل مشلجاث  البا٢ُت، خبا٫ ألاعظىخت مٗل٣ت في باًَ مٞغ

. والىعصيألابٌُ، ألانٟغ، : مسخلِ ٞحها زالر ؤلىان  
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جغاخى في و٢ٟخه ٌؿدىض بٓهٍغ بلى الٗمىص اإلاشِبذ لألعظىخت، ًل٤ٗ مشلجاجه البًُاء صون 

٣ت باهضماظها البالٜ واَخمامها اإلاىظه إلاا بحن ًضحها، وابدؿامت 
ّ
ؤلىان ؤزغي، ُٖىهه مٗل

.جغحؿم ٖلى قٟخُه وإلاٗت خب جبر١ في م٣الجُه  

*** 

ا لها، ًاَلها لسل٤ ٖالم زُالي ًخماش ى م٘ مخُلباث الٗمالء، ٖا٦ًؿا  ًُ ذ هٟؿ م٨خبها اإلاٍغ

ا ٢ض ال ٨ًىن ؤ٢ىي مً اإلامشلحن ؤهٟؿهم، ل٨ً  ًٖ خ٣بت وزلُٟت حُُٗان جإزحًرا واهُبا

بضوهه ًخىاظض ه٣و بص يء ما، ال حؿخُُ٘ الىنى٫ بلُه بن لم ج٨ً زبحًرا ل٨ى٪ 

خه. حؿدكٍٗغ .جلىمه صون مٗٞغ  

دمحها مً ج٣لباث مؼاظها بؿبب وبضون،  لظل٪ َُإث اإلا٩ان لُسغط ؤ٢ص ى بهخاظُتها، ٍو

وآلان هي جدخاظه لظا ؤجذ مىظ ؤقغ١ الهباح وهبهذ الكمـ بإقٗتها اإلادؿللت في ب٨ىعة 

. ًٖ ٢غب ْهىعَا في ألا٤ٞ  

وؾاصة ضسمت مل٣اة ؤعًيا، ٞى٢ها قا٫ ًضوي الهى٘ بإلىان مخباًىت، اقترجه ًىًما مً 

اث في ؾِىاء، ؾخاثغ نٟغاء َاصثت قٟاٞت، مً زلٟها ْهغث َب٣ت ؤزغي  بخضي البضٍو

ؤػع١ الٗاق٣حن، ... الخاثِ بلىجها الظي ٧ان ؤزحًرا. مً الؿخاثغ البًُاء بىٟـ ال٣ماف

م ْهىًعا في اإلا٩ان . ًدخل الخاثِ اإلا٣ابل إلا٨خبها، ؤ٦ثَر  

ا خًغا زاثًغا مً خىلها ٦ما جدب خحن حٗمل، مسٟٟت ًٖ عؤؾها ؤي يٛىٍ  جاع٦ت قَٗغ

ٖضا ٖمله آلالي، وألاوعا١ الخاملت لغؾىماث ص٨ًىع اإلاؿغخُت الجضًضة جدبٗثر مً خىلها 

ا ًٖ هدُجت، . ختى َالذ ألاعى
ً
طَجها مكىف وعٚم طل٪ حؿخمغ في مداولت ًاجؿت بدش

. جخىؾل لها الٓهىع   

ب في  اهخًٟذ ٖلى عهحن َاجٟها اإلاسخبئ ؤؾٟل الكٗض ؤمامها، بدشذ ٖىه مٛخاْت، جٚغ

٦خمه بإي ق٩ل، صون الخ٨ٟحر في بظابت اإلاخهل، ل٨ً عئٍت اؾم ؤمها عؾم ج٣ُُبت ٖلى 

.الجبحن  
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!ؤمي؟-  

٠ُ٦ خال٪ نٛحرحي؟-  

٠ُ٦ جٓىحن؟: ججهضث مخالٖبت بال٣لم اإلالىن بحن ؤنابٗها الشالر ألاولى بكغوص  

ؤلم جخدؿً ٖال٢خِ٪ بمدمض ٦ما وصصِث؟-  

جخهلحن مب٨ًغا الؾخجىابي؟: ٞغ٦ذ وظهها ب٨ٟها مدؿاثلت بخٗب  

!... ؤي جب٨حر َظا؟؟ الؿاٖت ج٣ترب مً الىاخضة ْهًغا: َخٟذ ؤمها بضَكت ممؼوظت بُٛٔ

 ؤلم جظَِب لٗمل٪ بٗض؟

ضَا جبٗثر بٌٗ ألاوعا١ ؤعًيا مً ٞى١ اإلا٩ان اإلاسهو للمىبه الهٛحر ٖلى  ؤظابتها ٍو

.بل َىا٥: ق٩ل صاثغة زالزُت ألابٗاص باللىن ألاخمغ ال٣اوي  

ا صون ؤن حكٗغ، جهًذ مً  ًٗ ا مّغ الى٢ذ ؾَغ
ً
قه٣ذ خُىما عؤث بُٗجها نض١ ؤمها، ٞد٣

لت . م٩اجها جٟغ٥ ع٢بتها اإلاخُبؿت ٦ضلُل آزغ ٖلى َى٫ ظلؿتها ا٢تربذ مً الىاٞظة الٍُى

البذ بجٗلها ؤَى٫  الؼظاظُت في ظؼء مً ؤخض الخىاثِ، بٗضما ٧اهذ ؤزغي نٛحرة َو

.٦ص يء لً جدىاػ٫ ٖىه  

!ُٚاب٪ ًٖ مغوع الؼمً ال ًبكغ بالسحر-  

... ًٟٗل ما بىؾٗه، ل٨ً-  

.الُٗب فيَّ : جى٢ٟذ ًٖ َمإهت ؤمها مخجهت بلى البدض ًٖ الُمإهِىت مً ؤظلها هي  

غث بخٟهم ٖبر ألازحر ؟: ٞػ ـِ لم جي  

.ولً ؤٞٗل: عصث ب٣ىة  

ً مٗه وزُاهخه ٖال٣ت بسُال٪؟- ٠ُ٦ ؾدؿخمٍغ  
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ا، وجُػى ٖلى عوحي باأللم: ؤياٞذ ل٩لماث والضتها بكغوص
ً
.جؼصاص السُاالث ج٩ازٟ  

ؤٚمًذ ُٖىحها ٚحر قاٖغة بالضمٗخحن الهاعبخحن مً ٧ل ٖحن، حؿترظ٘ الظ٦غي ب٩لماث 

ضخ٩اتها جُغ١ ؤطهاّي، َمؿه لها بهىث زٌُٟ ل٨ً بٗكغحي مٗه : حكاع٥ ؤمها وظٗها

اجدؼع ال٩لماث، ٖاٍع جماًما ًجاوعَا بالٟغاف، وهي جسٟي ظؿضَا ٖىه بُٝغ مالءة 

.بال٩اص حؿتر ٖغحها  

ب في الاؾخمإ، ل٨ً عاخت  ٦ؼث ألام ٖلى ؾىاجها، ج٨ٓم نغزت مُالبت بالخى٠٢؛ ال جٚغ

: جابٗذ ٖكخاع بهىث طبُذ صون جى٠٢. َٟلتها في البىح وهي ال جمل٪ ؾىي ؤلاههاث

ٛمٌ ُٖىه في اؾخمخإ ا، َو ٍٍ ًا ؤمااااٍ... جخلمـ وظهه بٓهغ ؤْاَٞغ ٍٍ آ .آ  

مالذ ؤعًيا جًم هٟؿها بظعاٖها الخغة، جخ٨ىع، وحٗخهغ ُٖىجها ؾامدت بب٣ُت ألاصم٘ في 

. الخدغع وال٩ٟا٥ ٖبر ؤزاصًض وظهها وما خٟغجه ؤو٫ صمٗخحن مً مجغي للسالم  

.ُبيُتي: هاخذ ألام ب٣لب م٩لىم ٖلى نٛحرتها  

ا بٗض زىاٍن َىا٫ ٧لما إلاؿجي ٨ٞغث ؤن ... الىظ٘ ٣ًخلجي، ًٟخذ عوحي: يغبذ نضَع

ؤمـــــــــــىث ًا ... ؤنابٗه َالذ بكغتها، َمؿه ًظ٦غوي ؤوي لؿذ الىخُضة التي زهها به

.ؤمي  

لم ٣ًخلجي ٞغا٢٪، ولم ًظبدجي ظمىص ؤبي ل٨ً ابً الجّغاح ؤماججي : َخٟذ بهىٍث ؤٖلى

!خُت ًا ؤماٍ  

ت وؾدب٣حن ٦ظل٪، لً ًدُم٪ ابً الجّغاح ؤو .. ال ال، ال ًا ٖكخاع: اهخًٟذ ٦ىِذ ٢ٍى

ظاث٪ في عخمي ٧ان الجلض والهالبت؛ ٞلً جإحي آلان .. ؾىاٍ ل٣تي مً ال٣ىة، ٚو
ُ
ؤهِذ ز

!لً ج٨ىن ؤ٢ل مً ٖاثلتها بإًؾاقهحرة الٗاػقي ابىت ... لخًٟٗي  

ا
ً
!... ٦ٟى: ؤياٞذ مخمال٨ت لخٓاث يٟٗها هدُجت وظ٘ ابىتها الظي ونلها ؤيٗاٞ

ًِذ الُال١، وعًِٞذ ؤلاهخ٣ام ٢غعِث الاؾخمغاع مٗه، ببضاًت مسخلٟت وزُىة ... ٞع
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ٖاوهخ٪، ل٨ً ؤن ... وا٣ٞخ٪. جدٟٔ لِ٪ ٦غامخ٪، جخدؿؿحن مىي٘ الكغر إلنالخه

!جًٟٗي وجىدجي؟ ٞال وؤل٠ ال ًا ابىت قهحرة  

.بن لم ٨ًً ؤ٢ل.. هه٠ ؾاٖت وؤ٦ىن ٖىض٥: زخمذ خضًثها ٢اثلت بهالبت  

ٚل٤ السِ، وجغ٦ذ ٖكخاع الهاج٠ ًجاوع ؾا٢حها اإلاشىِخحن ؤؾٟلها
ُ
صمٗها ظ٠؛ . ا

. ٩ٞلماث ؤمها مىدتها ال٣ىة والجلض، ٖلى ألا٢ل ختى جإحي  

ُٖىجها ٚامذ في الؿماء الهاُٞت والجىهاء الؿاَٗت في جىؾِ ل٨بض الؿماء، ججهُضة 

ا، مدملت بكىاثب جُب٤ ٞى١ ؤهٟاؾها لت مً نضَع .خاعة زغظذ ٍَى  
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-6- 

.بن مً ًدمل مهباخه زل٠ ْهٍغ ال ًغي ٚحر ْله  

 طاغور

 

.ي٘ ٦ىب الٗهحر ٞى١ م٨خبي بطا ؾمدذ-  

ا بابدؿامت زُٟٟت ًٗ ا الباب قبه مٟخىح والهِىُت . ؤومإ الؿا ي مُُ
ً
عخل بٗضَا جاع٧

ىاظحن مىخٓغة الظَاب بلى ؤوخابها .بُضٍ جدمل ؤ٦ىاًبا ؤزغي ٞو  

دُت، ال مبالُت باَتزاػ اإلا٣ٗض اإلاٗل٤ في بخضي ػواًا  ا ٞى١ ألازغي بإها٢ت وؤٍع
ً
ويٗذ ؾا٢

٣ت بجؿض ٖكخاع اإلاًمىم بلى بًٗه وط٢جها اإلاؿدىض ٖلى 
ّ
م٨خب ابىتها، ُٖىجها مٗل

ت الخغ٦ت .ع٦بخحها، والجُجز الضا٦ً ًىٞغ لها خٍغ  

ا اإلابٗثر ٦ما َى مىظ الهباح، جغا٢ب ظلؿتها ٞى١ الىؾاصة ألاعيُت  ؿذ ٞى١ قَٗغ
ّ
مل

.بإٖحن ياجٗت قبحهت بُٟلت مكغصة  

ماطا خهل لُدضر َظا ؤلاهٟجاع ٧له؟-  

ت بظابت قاُٞت، ٣ِٞ  الهمذ الظي َا٫ صون عمكت مً ُٖىجها لم ًخعجلها في مٗٞغ

ضوء ٦إي ؤم جضع٥ جسبِ ابىتها .اهخٓغث ب٩ل نبر َو  

٦ىذ ؤْىجي ٢اصعة ٖلى الخىاس ي م٘ جإ٦ضي في ٞكل اليؿُان، ل٨ً ٧ل ًىم ؤ٢ًُه -

.مكهض السُاهت ٣ًٌ مطجعي... مٗه  

اجه؟ - حك٨حن في جهٞغ  



 

 
46 

ٗذ ُٖىجها اإلادمغة و٢ض ٞاعث بها الضماء ؤِٖل مٗه لخٓاث لم ؤط١ خالوة َٗمها : ٞع

، ختى و٢خما ؤخببخه
ً

ل٨ً ٞجإة حٗغى طا٦غحي مكهض زُاهخه ٦إهجي ؤخُاٍ مً ... ٢بال

ض في وثامه الخضًض .ظضًض، والٛهت التي ب٣لبي جمى٘ ٖلُه الؿٗاصة بال٣غب، جَؼ  

ذ: ؤياٞذ ؾازغة جي اؾتًر
ّ
ا ٖل

ً
!جمىِذ مغاًعا ؤن ؤ٣ٞض الظا٦غة خ٣  

ل٨ً الظا٦غة ال مٟغ لها مً : ؤزًٟذ ظظٖها م٣تربت مجها ُٞما لؿاجها ًى٤ُ بٗملُت

الٗىصة، و٢تها ؾخ٣ٟحن في هٟـ م٩اه٪ الخالي، والخحرة جملا٥ بحن الاؾخمغاع مضُٖت 

ت ؾخٟغ١ بِى٪ وبحن مً جدبحن ه، ومٗٞغ  ال حكٍٗغ
ً

.ظهال  

ا ؤو ًَٗما!ْىيذ عاختي ب٣غبه: ػامذ بهىث مىظٕى
ً
ب٩ل ... ، ل٨جي ال ؤظض للغاخت م٩اه

ِٗكجي بًاَا ال ؤجظو١ بال مغاعة الٗل٣م ٌُ .الخالوة التي   

ًبضو ؤهىا ًا نٛحرحي لم هسل٤ لخ٣بل : جسللذ ؤنابٗها قٗغ ٖكخاع جغجبه بكغوص

السُاهاث، ٞإها لم اؾخُ٘ الِٗل م٘ زُاهت والض٥ِ لي م٘ ٖمله، وؤهِذ بىٟـ الىي٘ 

.ل٨ً م٘ زُاهت ؤقض بصماًءا للٟااِص   

جي ًا ؤمي، ماطا ؤٞٗل؟ وما الخل ألامشل؟: خضظتها بىٓغاث ياجٗت صبٍغ  

لِـ َىا٥ خلى٫ٌ مشلى، ٣ِٞ ما : بلخىث قٟخحها اإلاهبىٚت بضعظت باَخت مً البجي

ً ٖلى جدمله ب٩ل مغاعجه مهما ٧اهذ بما جٓلحن مٗه وجخمال٨حن ... السُاع ؤمامِ٪ ... ج٣ضٍع

ت ٖلى اليؿُان، ؤو  ٚهخ٪ ٧لما َغ٢ذ زُاهخه ؤبىاب ٣ٖل٪ جاع٦ت لألًام ٢ضعتها السخٍغ

...جدىاػلحن ٖىه وجغجاخحن مً ٚهخ٪ الؿامت ألوط ٞغخخ٪  

٣ت جىصًً َظا ألالم؟... في الخالخحن ؾدخإإلاحن: هبهتها مدظعة ل٨ً بإي ٍَغ  

ا ظاهًبا ؤ٦ثر مما  ذ ؾخاثَغ تها، جٍؼ اهخًٟذ مً ظلؿتها مخجهت بلى الىاٞظة الىخُضة بٛٞغ

ا مً يباب  ٧اهذ، ُٖىجها جُال٘ الساعط في قغوص، م٨ٟغة بهىث ٖا٫ٍ ٖلها ججلي ؤ٩ٞاَع

خمت اللخٓت الخالُت ؤصُٖذ ٣ٞضان الظا٦غة، صٖؿذ ٖلى ٦غامتي بُجي وبحن : ألالم ٖو
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ًما ٖجها  هٟس ي، وؿِذ ما ٢ُل في لخٓاث ًٚبه، ؤمغث ظغوح عوحي باإللخئام ٚع

ت ؤ٦ثر مما اخخاظخه .وبؿٖغ  

ضًً ؤلابخٗاص؟- بُٖاء ظغوخ٪ الى٢ذ ال٩افي لإللخئام ٖلى مهل وبالك٩ل ألامشل؟... جٍغ  

٢بل الغص اعجٟ٘ َاج٠ م٨خبها الضازلي بالغهحن، اججهذ ججُبه ملخٟت خى٫ م٨خبها ُٞما 

و٢ض اوسخبذ ألاطن اإلاخهيخت بًُٗضا جدض زُاَا ٖلى الغظٕى هاخُت . جمغ بجىاع الباب

.باب السغوط  

*** 

ا ٞى١ ألاعى، ٌؿغاٍ جخدؿـ مىي٘ الل٨مت ؤؾٟل ُٖىه، ولؿاهه ًخلمـ زِ  ًُ مغجم

ت قٟخُه ُٞما هه٠ ظؿضٍ الٗلىي ًغجٟ٘ ًٖ ألاعى بٟٗل اؾدىاص  الضم الهاعب مً ػاٍو

ت ٢اثمت ٣ه في ػاٍو .مٞغ  

ض  ا جالبِب ٢مُهه ًجظبه في مداولت ًاجؿت إل٣ًاٞه اؾخٗضاًصا إلاٍؼ
ً
هجم ٖلُه آلازغ ممؿ٩

سغط ُٚٓه وخ٣ضٍ الكضًضًً ًُ خضاء ٖلُه،  .مً ؤلٖا  

ُه ؤًم٨ى٪ : ٖاظله قاَحن بضٞٗت ؤعظٗخه زُىاث ظهت باب الك٣ت اإلاٟخىح ٖلى مهٖغ

، ٖىًيا ًٖ ٢بًدُ٪
ً

.ٞال ؤٞهم ؾبًبا إلاا جٟٗله... الخدضر بٟم٪ ٢لُال  

َضوء ق٤ُ٣ ػوظخه ػاص مً جإجج ًٚبه ل٨ىه ٢غع الخ٣ٗل ؤزحًرا، م٣ًُضا الًٛب في 

.٢بًخحن مخ٨ىعجحن اؾخٗضاًصا لإلهُال١ في ؤًت لخٓت  

٦ىذ حٗلم ؤن ؤزخ٪ لم ج٣ٟض طا٦غتها؟ و٧ل َظا : ٢ا٫ مً بحن ؤؾىاهه اإلاجؼوػ ٖلحها

 ؤلاصٖاء ما َى بال لٗبت؟

ا 
ً
لىال ٢غاءجه للجضًت في هٓغاث مدمض لطخ٪ ٌسسغ مً مؼخخه الؿمجت، ٢ُب مضع٧

.ولم ًيخابجي الك٪ ختى في بخخمالُت طل٪... ال: خؿاؾُت الىي٘ الخالي  
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ض ب٢ىا ي ؤن ٖكخاع ؤزٟذ قًِئا بهظٍ ألاَمُت ًٖ : سسغ .ال ؤنض٢٪... ؟؟«قاَحن»ؤجٍغ  

٦المه ًىطر بالخ٤، ٞٗكخاع ًىًما لم ج٨ظب ٖلُه في ش يء، ٢ض جسٟي ؤمىًعا شسهُت 

 ٖلُه؟؟!ظًضا، وهي ٖاصة ا٦دؿبتها بٗض الؼواط مً مدمض، ل٨ً ؤن جسضٖه
ً

، جماعؽ خُال  

٨ت مخجًها بٗضَا بلى اإلاُبش ؤظلـ : ؤٚل٤ الباب، وظظب آلازغ ًضٞٗه بلى ؤ٢غب ؤٍع

.وجمال٪ ؤٖهاب٪ ختى وؿخُُ٘ الخضًض بال٣ٗل  

؟: الخ٣خه َمهماث نض٣ًه الؿازغة
ً

ل جغ٦ذ بي ؤزخ٪ ٣ٖال !َو  

ـٌ مملىء بالشلج ًدِ ٞى١ وظىخه اإلاخىعمت، َالبه  ٨ت و٦ِ اهًم بلُه ظلىًؾا ٞى١ ألاٍع

ذ: بغػاهت .٢وَّ ٖلّي ما ٖٞغ  

ا
ً
٘ ٦ٟه في وظهه مخإٟٞ ىىه٪ : ٢بل ؤن ًٟخذ ٞمه ٞع واخغمجي مً حٗل٣ُاج٪ الٟؼة ْو

.الٛبُت عظاًءا  

عوي له ما َغ١ مؿامٗه مً آزغ خضًض ٖكخاع وؤمها قهحرة، ماامغة وؿاثُت ال ٌٗلم ٧ل 

.اإلاكتر٦حن ٞحها  

٘ قاَحن خاظبُه مؿدى٨ًغا ظا ما ًٌٛب٪؟: ٞع َو  

ا، : إلاذ ا٢تراب آزغ ؤبغاط ٣ٖل مدمض مً الُحران ٞؿإع ًىضر م٣هضٍ ًُ ؤلم جإِث با٦

 اإلاؿاٖضة في ب٢ىإ ٖكخاع بٗضم جغ٦٪؟؟؟
ً

ت .. مخىؾال ختى ٢بل الخدضر بلحها ومٗٞغ

ا بٗض ا٦دكاٞها السُاهت؟؟  ٢غاَع

...عماٍ بىٓغة جسبٍر صون ٧لماث ؤهه ًظ٦غ ل٨ً ما صزل طل٪ ُٞما َى مٗغوى آلان؟  

ا مً الٛباء الظي ال ًم٣ِ ؾىاٍ
ً
بتها في الاؾخمغاع، ووؿُان : جاب٘ مخإٟٞ وهي ؤٖلىذ ٚع

٣تها ٣ت ٖكخاع، ألامحرة الُٟي٣ُُت.. السُاهت ل٨ً بٍُغ ٧ي جدٟٔ ما جب٣ى لها مً ماء ... ٍَغ
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وظه، وؤهذ ٧اإلاٟٛل حؿدكُِ ًًٚبا بض٫ الغ٦ٕى ؤؾٟل ٢ضمحها وج٣بُل ٦ٟحها ج٣ضًًغا 

.لخىاػلها الٛحر ٖاصي  

ت بٛغوع، حؿدى٨غ ٦المه ألازحر، ؤججذ ًٚبه َى َظٍ اإلاغة، والظي  هٓغة مدمض اإلاخُٞغ

امغؤة ب٩ل محزاتها، ٖىٟىاجها، !... ؤحٗٝغ ؤن ٖكخاع زؿاعة ب٪؟: لم جىجر ل٨مخه في ٞٗلها

ؤمشال٪ ال !... خىاجها، وع٢تها، وألاَم خبها ال٨بحر لغظل ال ٣ًضٍع هي ؤ٦بر مً ٦شحرة ٖلُ٪

.ٌؿخد٣ىن ؾىي الكبحهاث بمً زىتها مٗهً  

!قاَحن: جهٍغ بىضاء زغط مً ؤؾٟل هىاظظٍ  

الخ٣ُ٣ت مىظٗت ًا نض٣ًي، ل٨ً ال مٟغ مجها، جضوع ألاًام صوعتها مً ؤظل بظباعها ٖلى -

.عئٍتها  

 ؤوي جمىِذ، بل وجىؾلذ ؾًغا ؤن جتر٦٪، جغخل ٖى٪: اؾترؾل ظاًصا
ً

... ال ؤزُٟ٪ ٢ىال

.مى٣ظة خبها ال٨بحر ممً ال ٌؿخد٣ه، ججظب ما جب٣ى مىه ؾلًُما مً ؤؾٟل ٢ضمُ٪  

ه للؿم٘ .آؾ٠، ؤهذ نض٣ًي ل٨جها ؤزتي، وؤٚلى الىاؽ بليّ : ٖلم ي٣ُه ب٣ىله و٦َغ  

٨ت، وع٦بدُه  ٨ت ظالًؿا ٞى١ ألاعى، ما بحن الُاولت اإلاىسًٟت وألاٍع اهؼل٤ مً ٞى١ ألاٍع

ا بًاَا بغؤؾه ٖضة مغاث
ً
ٚبي، ؤخم٤، خ٣حر، ؤي٠ ... ؤٖلم، ؤٖلم: جغجٟٗان ؤمامه َاع٢

م نض٢٪ في ٢ى٫ ؤوي ال اؾخد٣ها ؤجُم بها خًبا، ؤَىاَا ... ما قئذ مً الِؿباب، ل٨جي ٚع

.وال ؤظض للخُاة ًَٗما م٘ ؾىاَا  

ا ًا نض٣ًي؟-
ً
ِلَم ٞٗلتها بط  

ا ٖلى الخا٫ الظي وي٘ الجمُ٘ ُٞه ًٗ ؾاا٫ َغ١ ٣ٖله مغاًعا صون الىنى٫ . ؾإله مخىظ

م   ٚع
ً

ال بلى بظابت قاُٞت، جٟي ما ٞٗله خ٣ه وجًٗه في ٢ضٍع اإلاىاؾب، ؾاا٫ لجمه ٍَى

.ُٖىهه الىاضخت به  
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٘ ٦ٟه ٢بل ؤن ًىبـ الساثً ببىت قٟت ال جبرع، ٞاإلابرع الىخُض الخ٣ُ٣ي لسُاهخ٪ َى : ٞع

.ؤه٪ ؤعصث ٞٗلها وخؿب  

.ال ٌؿخُُ٘ الغظل ال٨ظب ٖلى آزغ مهما ٞٗل: عم٣ه مً َٝغ زٟي ؾازًغا  

ابخٗض بىٍٓغ بلى الجهت ألازغي، ًبخل٘ الٛهت اإلاخٗل٣ت بدل٣ه، ٞغث ال٩لماث ؤمام نض١ 

ا بُبٗه، ل٨ىه ج٣هض زُاهتها وبن لم ٌٗتٝر بظل٪ ... مىاظهت نض٣ًه
ً
َى لِـ زاثى

ا صون ٖلمها، ًدُمها وال جضعي ؤهه ٞٗل. مباقغة في وظه هٟؿه ال ... جمجى ؤن ٨ًؿَغ

.ألمخى٘... ج٨دك٠ ٞٗلخه، بل لى ؾاوعٍ الك٪ في ا٦دكاٞها ل٩ان ؤ٦ثر خغًنا وألاور  

ب في ٞٗل طل٪ بها؟ ـ الخُاة الهاصع والضازل لهضٍع زم ًٚغ
َ
ٟ

َ
غاَا ه بلى؛ ... َل ًدبها ٍو

ٞجبروتها، ٢ىتها ؤمام بغوصة ٖال٢تهما اإلاتزاًضة في بهسٟاى خغاعتها ٌكٗل الخغاث٤ 

م يإلت خٓه مً الىؾامت بال ؤن الٛغوع ٧ان نٟت مالػمت له، ٢ض ٨ًىن . ب٣ٗله ٚع

ً وال٨شحراث بلُه ٖلى ؤهه الٟغنت اإلاىاؾبت للكهغة، ٣ِٞ بن  هدُجت مهىخه وجىصص ال٨شحًر

.ا٢خى٘ واؾخُاٖىا بعياء ٚغوٍع اإلاىدص ي ٦ُاووؽ في مىؾم التزاوط  

ضم ؤلا٦ترار ل٨ٟغة  ، حك٤٣ ٢ىإ ٢لت ؤلاَخمام بالٟخُاث ٖو مٗها اه٨ؿغ ش يء مً ٚغوٍع

. خاظخه المغؤة خ٣ُ٣ُت في خُاجه، ػوظت وبِذ صافئ  

لى . ٢لبه... خ٣ض ٖلحها الؾخدىاطَا ما ٖاهض هٟؿه في ٖضم خهى٫ بخضاًَ ٖلُه ٖو

لى ؤلؿىت البٌٗ، ٞهى لم ًسً٘ المغؤة جالٖبذ به، ؤو  كإ مً خىله ٖو ٌُ ٨ٖـ ما 

.ٚضعث، ؤو زاهذ، ؤو ؤي مً مبرعاتهم التي ال ؾ٠٣ لها  

، ال لُٗب في اإلاغؤة بدض  خه جإبُان ٖلُه ٨ٞغة الخب وحؿلُم ال٣لب لٛحٍر ٚغوٍع وغجٞغ

ت ت نٞغ . طاتها، بهما ُٚٞغ  
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ًبا مً ٧ل ش يء بُٗض، وبٌُٗض ٖمً َى  الًُإ َى ؤن ج٨ىن ٢ٍغ

.ؤ٢غب بلُ٪ مً خبل الىعٍض  

  أ مسهان احلرميي

 

ؤونضث الدجغة الشالشت باإلاجز٫، الىا٢ٗت في مازغجه، بمجغص بٚال١ الباب جهبذ ؤ٢غب 

. لك٣ت نٛحرة ؤزغي ال ظؼًءا مً ق٣ت  

اعجٟ٘ نىث اإلاسجل بمىؾ٣ُى نازبت، والدجغة السالُت بال مً ؤزار ٢لُل في ألاع٧ان 

ت الخماًل ّغ لها خٍغ صون اٖخباع بلى ؤي ع٢هت جيخمي .. ٨ًٟي ب٣ُت مخُالباتها اإلادضوصة، ٞو

ىاؾب م٣اَ٘ ٢لُلت مً اإلاىؾ٣ُى الٛغبُت، و٢لُل  ًُ خغ٧اتها؛ ٞخاعة جخماًل في ع٢و قغقي 

مً الخٛىج في خغ٦ت بُُئت؛ ٦إجها جغا٢و عوخها الهاثمت في يال٫، وجاعاث ج٣ٟؼ وجخسبِ 

.في ٧ل الاججاَاث  

ضم  ا، ٚايًبا ًدى٤ ٖلى ألا٩ٞاع اإلاكدخت، ٖو
ً
ا، مكٗش

ً
ا ًدبٗثر ٞى١ ؤ٦خاٞها، مجىىه قَٗغ

تها بمدمض . الخؿم في ال٣غاع، ٖاصة ؤزغي ا٦دؿبتها مىظ مٗٞغ  

ا بٗالماث مبًٗه، ل٨ً لألؾ٠ لِـ لخس٠ُٟ ؤلم ؤو جُبِب  الجّغاح الظي مأل نضَع

.وظ٘ بل لسل٣هما بكتى الُغ١   

ا للمخب٣ي مً ٦غامت مهضوعة، زاَُت 
ً
الب٣اء والاؾخمغاع في جمشُل الٛباء ؤم الغخُل خٟٓ

!ٞى١ جُمها؟  

ا في جهاًت ل٣اءَا م٘ ؤمها؟ ِلَم آلان جدخاط بلى بٖاصة الخ٨ٟحر  ؤلم ج٨ً ٢ض اجسظث ٢غاَع

 وعؤؾها ًضوع في صوامخه مجضًصا؟؟
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؛ جغ٥ْ خبها له زلٟها لِـ باألمغ الهّحن، ٞٗلتها مً ٢بل واهخهى ألامغ بداصزت ، !إلجها حٗٝغ

ل٨جها ٞخدذ الباب ؤمام مؿلؿل ٣ٞضان ... خاصزت زغظذ مجها بسضوف و٦ضماث ال ؤ٦ثر

ة ٚاثبت ؼَّ ِٗ !الظا٦غة، ٞةن لم جمل٪ ال٣ضعة ٖلى الهغب لً حٗىص ب  

الًىء ألاخمغ اإلاٗل٤ ظىاع الباب ؤٞا٢ها مً صوامت الىجىي اإلامخضة بال جهاًت، بياءة 

جظَب وجإحي ٧ل زالر زىاٍن، بياٞت نمم ٖلى ويٗها؛ ٧ي ٌؿخُُ٘ الىنى٫ بلحها صازل 

. نىمٗتها  

بت جل٪، ؤلاوٗؼا٫ واإلاىؾ٣ُى الهازبت خض  ط٦غي اإلاغة ألاولى ال٦دكاٞه ٖاصتها اإلاٍغ

ما ل٨جها ؤهبإجه بهما ٧اص ٣ًٟض عقضٍ و٢تها، ٢ل٣ه ٞا١ ... الهمم، ع٢و وجماًل لم ًَغ

٦ؿغ الباب لحراَا ججلـ ؤعًيا الَشت بٗض ؾاٖخحن مخىانلخحن مً الخسبِ في ... الخضوص

وما مٗجى الغ٢و في اإلاٗاظم بال اَتزاػ الجؿم ٖلى !.. الهىاء مؿمُت ما جٟٗله ع٢ًها

!وٛم؟  

ٞهم، لهاثها .. ْجها مخٗبت، مٍغًت، ؤنابها يغع، وبٗض ص٣ُ٢ت مً ٖضم الاؾدُٗاب

وبخمغاع وظهها لِـ ٖالمت مغى، اهخٟاى ظؿضَا بحن طعاُٖه ما َى بال ب٣اًا َا٢ت 

.اؾدىٟغث  

ت، خُم مسجلها اإلاىؾ٣ُي ًب، ٦ؿّغ ال٣لُل مما وِظَض بالٛٞغ ، بل وؤمغ ب٩ل !ناح ٚو

ت زالشت بمجزلهما بٗض الُىم .، ؾخ٣ٟل بالًّبت واإلاٟخاح!٦ِبر ؤن ال ٚٞغ  

٠ُ٦ ... اهخٓغث ختى الخ٣ِ ؤهٟاؾه، مخ٣بلت ؤوامٍغ بةطٖان؛ السُإ زُإَا مىظ البضاًت

خحن ظهؼث ... لم جسبٍر ًٖ ٖاصتها اإلاجىىهت؟ ػوظها وال ٌٗلم ًٖ نىمٗتها ش يء؟؟

ا  ت ٦ما ظمُ٘ ؤعظاء اإلاجز٫ لم ٌؿإلها ماطا ٞٗلذ، ؤو اؾخٟؿغ ًٖ ؾبب ازخُاَع الٛٞغ

٣ِ.. َظٍ ألالىان بالظاث؟ مإجها ؤن اإلاا٫ مخىٞغ ٞو ت ... ؾلمها مٟخاح الك٣ت َو لها خٍغ

. الخهٝغ ٦ما حكاء  
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ا٢تربذ بٗضما اؾخيبُذ اؾترزاءٍ، وظلؿذ حكغح صون م٣ضماث نىمٗتها، ٖاصتها مىظ 

٣تها اإلاًٟلت في الخ٨ٟحر بإي ؤمغ ختى الٗمل .اإلاغا٣َت، ٍَغ  

غ بالخلى٫ وألا٩ٞاع - َؼ ًُ غ ال٣ٗل ُٞخى٠٢ ًٖ الٗمل والضوعان زم  تهض الجؿض، ًٖؼ

!الجهىمُت  

ت ٖاصث ٦ما لى ؤن بٖهاٍع لم ًمؿها، ل٨ً بةياٞت ظضًضة،  مؿاء الُىم الخالي، الٛٞغ

ا بتر٥ نىمٗتها ضَا، ًإمَغ كخٗل بغجابت ًىبهها ؤهه بالساعط، ًٍغ . يىء ؤخمغ ًىُٟئ َو  

ًبذ، بهه و٢ذ زهىنُتها  ًتها ٚو ظا ا٢خدام مىه بلحها- السانت ظًضا-ٞع هي لم . َو

ا! جضزلها لخسغط و٢خما ٌكحر ٣تها سخَغ تراى لم ًدغ٥ قٗغة مً ... وبال ٣ٞضث ٍَغ وؤلٖا

ا... الىا٢٘، وللخ٤
ً
!لم ٌؿخسضمها ؾىي مغاث ٢ال٫، وللًغوعة خ٣  

ٟاء، والُض ألازغي جضٞ٘ السهالث اإلاخضاٞٗت ؤمام وظهها للسل٠،  ؤنب٘ ًًِٛ ػع ؤلَا

الخ٣ُذ عبُت مُاَُت، جً٘ مجها ما ٨ًٟي لُخ٨ضؽ الضعط ؤؾٟل اإلاسجل؛ اؾخٗضاًصا 

.للخٓت ٧اآلن  

ا، مٟلخت ٖضة زهالث صون ٢هض ٗخه في ٦خلت ؤٖلى قَٗغ اججهذ هاخُت الباب . ٞع

!اإلاخ٨بر بهٟا٢ت... مالخٓت جى٠٢ ؤلاياءة ًٖ الٗمل؛ بقاعة إلصع٦ه اهدباَها لخًىعٍ  

ؤصاعث اإلاٟخاح وزُذ زُىة واخضة بلى الساعط، هٓغث بلى وظهه نامخت ُٞما ُٖيُه 

ٗت ٖلى ب٣ُت َُئتها اإلاكٗشت،  جدِ في ٚمىى ٞى١ مالمذ وظهها، عمى هٓغة ؾَغ

.وؤهٟاؾها الخشِشت زل٠ ؤلاهخٓام  

.اجمجى عئٍت ع٢ه٪-  

 
ً

لخٔ اعجٟإ خاظبحها؛ اؾخٛغاًبا ألمىِخه التي لم ٌٗبر ٖجها ٢بال ًُ . بال٩اص   

ا ًدثها اللخا١ به ًٗ ا، ل٣ض ؤخًغث معي َٗاًما ظاًَؼا: ؤعصٝ ؾَغ ُّ َ.  
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لخ٣خه، مىهخت لجٕى مٗضتها الكضًض الظي بضؤ في جهل ؤخكاءَا، ٞماطا ًٟٗل ٦إؽ 

ىجان ال٣هىة اإلاغ٦ؼة ؤمام اهٟٗاالث الُىم وع٢و اإلاؿاء؟  الٗهحر  ٞو

ذ في ألا٧ل  مضث ًضَا بلى الىظبت اإلاٛلٟت ججٕز وع٢ها بألُت بٗضما ظلؿذ م٣ابله، قٖغ

به َى ؤلاهتهاء مً وظبتها زم الاؾخل٣اء بحن  صون بل٣اء هٓغة واخضة ججاَه، ٧ل ما جٚغ

اوي الهابىن اإلاُٗغة بغاثدت اللُمىن ٢بل زلىصَا بلى الىىم . ٚع  

ؤ٢ابلِذ ؤخًضا الُىم؟-  

ؾاا٫ ٍٚغب لصسو حٗٝغ ظًُضا ؤهه طَب : اهخبهذ ٖلى ؾااله، خضظخه بىٓغة مخعجبت

.للٗمل  

تها بًٛايت ٚحر مٗخاصة .ؤ٢هض ؤخض اإلا٣غبحن مىِ٪ : ججاَل سسٍغ  

حها لخ٣ُٟه بال٩امل ؤَىا٥ شسو بُٗىه : يا٢ذ ُٖىحها وناٞغاث ؤلاهظاع جضوي في ٖو

ض الؿاا٫ ٖىه؟   جٍغ

ت : ابدؿم لهجىمها ٦ما هي َبُٗتها ؤ٦ؿغ الهمذ ٞدؿب؛ ظلؿدىا حكبه م٣ابغ ٞاٚع

ت... بٗض مىخه٠ اللُل .ال ػوظحن في م٣خبل خُاتهما ؾٍى  

.خضزجي ًٖ مؿغخُخ٪ ال٣اصمت: حكبحهه ٢بٌ ٢لبها، َؼث ٦خٟحها ٖاثضة بلى َٗامها  

 ٢بل ػظها بحن ؤؾىاهه
ً

٘ مل٣ٗخه ٢غب ٞمه ٢اثال لم اؾخ٣غ بٗض ٖلى هو مٗحن، َىا٥ : ٞع

.زالر مؿغخُاث في السُت، ال ؤٖلم بإحهم ؤبضؤ ٖلى ألا٢ل  

ٗذ ؤخض خاظبحها مؿتهؼثت ً ؤي باؽ ًخدضر زالزتهم؟: ٞع ٖو  

ا 
ً
بىَ تي قٟخُه بلى ألاؾٟل بِىما عؤؾه جخدغ٥ نٗىًصا َو اعجٟ٘ خاظبُه م٘ ج٣ىؽ ػاٍو

.حعجبجي طا٦غج٪ اإلاىخ٣اة َظٍ ًا ٖكخاع: بغجابت  
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ُ٪ َٗامها ببِء، لً حكٟي ٚلُله بغص، ٞلُدتر١ بجخُم ؤ٩ٞاٍع 
ُ
ل
َ
٦ؼث ٖلى ؤؾىاجها ج

ىىهه .ْو  

.ًم٨ىِ٪ ٢غاءة الىهىم-  

ى ٠ًًُ ه ًسغظجي مً خحرحي: خض١ في وظهها بةَخمام َو
ّ
.ؾإهخٓغ عؤً٪ ٖل  

ا ؤخمًغا، ٚحر مؿمىح ألخٍض . ججمضث، هي ؤبؿِ ٧لمت لىن٠ خالتها
ً
ٖمله ٧ان زُ

ت ألامغ له، .. بالخضزل ُٞه، ختى والضجه لم ج٨ً مؿخصىاة ُما ًخٗل٤ بها ٢غعث جغ٥ خٍغ ٞو

م زبرتها هدُجت ٖك٣ها لل٣غاءة وجسُل الىهىم ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٖضا ط٦غ مهىتها  ٚع

.التي ؤجاخذ لها ظىصة الخ٨م  

٨ت جىهذ  اهتهىا مً الُٗام، وصون جباص٫ ٧لماث ٧اهذ ججلـ بٗض عب٘ ؾاٖت ٖلى ألاٍع

بلى ؾُمٟىهُت بدحرة البج٘ ال٩اؾغة للؿ٨ىث اإلادُِ بهما، وبحن ًضحها ٦ىب ضسم مً 

و٦ىب ؤ٢ل حجًما مً الكاي ًيخٓغ ٢ضوم - ٢هىة مدالة بالك٨ُىالجت–مكغوبها اإلاًٟل 

.ناخبه ٞى١ الُاولت اإلاىسًٟت  

اهخبهذ ٖلى ش يء ًىي٘ ٞى١ وع٦حها، ُٖىجها الخ٣ُذ الاؾم اإلاٛلٔ بؿىاص ٞى١ الٛالٝ 

.«٧لىا زاثىىن »اإلا٣ىي   

ب في ؾمإ عؤً٪، زظي و٢خ٪-  .. خحن جيخاَحن مجهم ؤٚع
ً

.لؿذ مخعجال  

م بْهاٍع  ا ؤزاٞه ٚع
ً
٣ هبظث الشالر ههىم ٞى١ الُاولت، وعٞٗذ عؤؾها بلُه، إلاذ بٍغ

ب في عئٍت ع٢ص ي؟: باٚخخه. مضي ظما٫ م٣الجحها ؤجٚغ  

، ٞجهًذ حسخبه زلٟها بٗضما ؤَٟإث اإلاىؾ٣ُى بجهاػ الخد٨م  ٍٕ َؼ عؤؾه بًجاًبا بال و

ها . ًٖ بٗض ى مؿدؿلم لها، ًداو٫ جٟؿحر جدىلها اإلاباٚذ وجهٞغ اججهذ بلى نىمٗتها َو

ٖالم جىىي؟؟... الهاصم في جى٢ُخه  



 

 
56 

ُىهه ال جتر٦ها، ؤٚل٣ذ  ذ، ظلـ ٖلُه ٖو وظهخه بلى م٣ٗض عجُب في ق٩له ل٨ىه مٍغ

خُاص ا مً ٞى١ ْهغ م٣ٗض آزغ بك٩ل . الباب باإلاٟخاح بخل٣اثُت ؤلٖا
ً
 قٟاٞ

ً
الخ٣ُذ قاال

ؤخ٨مذ عبِ الكا٫ بمىي٘ ًمؿ٪ مازغتها ؤ٦ثر مً . ولىن مسخلٟحن ٖما ًدخله

ا، ػاص الخها١ زىبها ال٣ُجي اإلاجزلي في َٟىلُت ٣ٞضَا بٗض جل٪ الغبُت .زهَغ  

يبُذ قًِئا ما في اإلاسجل ٢بل يِٛ ػع الدكُٛل، اججهذ بٗضَا بلى مىخه٠ 

ت مٗلىت وؿُاجها لخىاظضٍ ب٣ٗغ نىمٗتها، مل٣ُت هٟؿها في ؤخًان مىؾ٣ُاَا  الٛٞغ

. اإلاىظٗت  

لم حٗبء بجؿضَا اإلاجهض وعوخها اإلاكدخت، و٦إن مكغوبها اإلاٗكى١ مىدها َا٢ت 

ت، ٩ًاص ٣ًؿم ؤن ٢ضمحها جلمؿان . ظضًضة ُٖىهه مبهىعة بدغ٧اتها الال مىخمُت بلى البكٍغ

. ألاعى ٣ِٞ عؤٞت بما جب٣ى مً ؤبغاط ٣ٖل هاٞىزه الشاثغ  

بٗض ص٢اث٤ مً اإلاىؾ٣ُى اإلاخدضزت بال خغوٝ قٟخحها بضؤجا الخدغ٥ م٘ ال٩لماث ٦إجها 

.مً حٛىحها بل جدُاَا  

1بةًضًىا الخب ْلمىا ..ؤها وؤهذ  

بةًضًىا الخب ْلمىا ..ؤها وؤهذ  

  وظّغخىاٍ.. ٖلُه وظُىا

  وظّغخىاٍ.. ٖلُه ظُىا

خىالُىا صاب ما لخض وظّغخىاٍ.. ٖلُه ظُىا  

الخاوي مً ؤعخم ٨ًىن  ٖاًؼ ٧ان مىا خضف ما  

الخاوي ًٖ ًًحي وال  

                                                           

تليغ حمدي: عثدالوهاب، ألحان: أغنيح ظلمنا الحة ألم كلثوم، كلماخ 1  
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يإ يإ و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما.. يـــــــــــــــــإ ..الخب ويإ  

يإ يإ  و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما.. يـــــــــــــــــإ ..الخب ويإ  

بإوؿاٍ ؤها ال وصلى٢تي  

  بخيؿاٍ وال

وؤهذ ؤها.. بىل٣اٍ وال  

وؤهذ ؤها  

هٓغاجه جالخ٤ ٧ل خغ٦ت مجها بك٠ٛ، ٦إهما ُٖيُه جساٞان زؿاعة بخضاَا في عمكت 

م جلىي ش يء ما بمٗضجه، وال٩لماث جدؿغب بلى ؤٖما١  ا ٚع ًُ ت، ظؿضٍ ًتراظ٘ مؿترز ٍٖٟى

هٟؿه، ًإُم زلٟها مؼمجًغا بهىث لً ًهل بلى مؿامٗها في زًم ٖى٠ خغ٧اتها 

.الهاصثت، وبعجٟإ نىث ؤم ٧لشىم، جمِ ٧لمت الؼمان في لىٖت  

بجىحن وؤخً بجىحن ؤخب ػمان ػمان، ٦ىا ؤها وؤهذ اللى  

ًىمحن فى ًضوب بِىا زهام ؤ٦بر و٧ان  

ًىمحن في ًا صوب  

بجىحن وؤخً بجىحن ؤخب ػمان ػمان، ٦ىا ؤها وؤهذ اللى  

ًىمحن فى ًضوب بِىا زهام ؤ٦بر و٧ان  

ًىمحن في ًا صوب  

اث ؤم ٧لشىم م٘ مشُلتها الساعظت مً ٢لب الغا٢هت ٖلى ؤوٛامها، ع٢ًها  جهاٖضث جإَو

ا زالًها، بال حكختها اإلاجىىن بحن ع٢هاث الٗالم ؤظم٘؛ ٞال ًىاؾب َظٍ ال٩لماث  ًُ قغ٢
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ِ٣ ا ٞو ًُ  قغ٢
ً

ؤٖاصث اإلاُغبت اإلا٣ُ٘ ألازحر ٢بل ؤن ج٠ًُ . بال جماًل السهغ جماًال

.ظؼًءا ظضًًضا  

ػاص صي الىىبت لُه زهامىا  

ى
ّ
ا السُىة وزل

َّ
بـــــــــــــــــــــــالص بِى  

ػاص صي الىىبت لُه زهامىا  

ى
ّ
ا السُىة وزل

َّ
بـــــــــــــــــــــــالص بِى  

غ٢ىا ٣حن ٖلى ٞو   ٍَغ

غ٢ىا ٣حن ٖلى ٞو   ٍَغ

يإ الخب ويإ  

يإ يإ و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما  

يإ الخب ويإ  

يإ يإ و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما  

بإوؿاٍ ال ؤها وصلى٢تي  

وؤهذ ؤها... بىل٣اٍ وال بخيؿاٍ وال  

وؤهذ ؤها  

ُٖىهه الكبه مؿبلت احؿٗذ ٖلى وؾٗها ٞجإة، ًغا٢ب اجهماع الضمٕى ٞى١ وظىتّي 

.ٖكخاع؛ اهضماظها في الغ٢و وجغصًض ال٩لماث ؤوضخا بكضة ؤجها لم حكٗغ بةهؼال١ الضم٘  

بالٛحرة الخب ؤها وؤهذ ْلمىا  
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ؾحرة للٓىىن  وظُبىا  

بالٛحرة الخب ؤها وؤهذ ْلمىا  

ؾحرة للٓىىن  وظُبىا  

مّغاث ألامل و٢ُٗىا  

مّغاث ألامل و٢ُٗىا  

والخحرة الك٪ بحن ما  

ت  هما مٗٞغ ؼة ازتر٢ذ ؤٖما١ ؤٖما١ ٢لبها مً ال٩لماث، ٦إن ٖبضالىَاب ٌٗٞغ ٚو

 َظٍ ألاخٝغ اإلاٗبرة بجىصة ًٖ ٖال٢خه بٗكخاع
ّ
... شسهُت لُسِ  

ض جىظُه  ًبا لك٪ في وظىص مً ًٍغ ىُت مط ى ٖلحها يٟٗي ٖمغحهما ج٣ٍغ ولىال ؤن ألٚا

ت في ؤلانابت . عؾالت بلُه و٦م ؤج٣ً بلُٜ خمضي ؤلخاهه؛ ٞؼاص ال٩لماث خضة وؾٖغ

. بم٣خل  

٦بحر بِىا الخب و٧ان  

ْغ 
ُ
  ُنٛ

وٛحر ابخضًىا إلاا  

هـــــــــــــــاع و٢اصث هاع وبغصث  

هـــــــــــــــاع و٢اصث هاع وبغصث  

بالخُاع مكِىا وبغصو  

بالخُاع مكِىا وبغصو  

يإ يإ... و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما.. يإ الخب ويإ  
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يإ يإ ..و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما.. يإ الخب ويإ  

بإوؿاٍ ؤها ال وصلى٢تي  

  بخيؿاٍ وال

بإوؿاٍ ؤها ال  

وؤهذ ؤها.. بىل٣اٍ وال بخيؿاٍ وال  

وؤهذ ؤها  

٧اهذ ٧لماث َظا اإلا٣ُ٘ ؤقض حٗبحًرا ًٖ جسبُها الُىم، جدىلذ هحران الخب الجُاقت 

 ٤ بٗمى زل٠ الخبِب بلى ؤزغي جلتهمها ٧ل لخٓت، وعٚم طل٪ الخُاة جضٞٗها في ٍَغ

ا ال٣ضع  ًً ا وؤً جداو٫ جيبا جهاًخه صون ظضوي، ٞخداعب لخً٘ له الجهاًت التي جسخاَع

ً، والخاظؼ الٛحر مغجي بُجها وبحن زُاع الغخُل وزُاع  ٌٗا٦ؿها، ًغصَا في ٦ال السُاٍع

.الب٣اء ٣ًط ي ٖلى و ي ٣ٖلها  

ل٣مُت  ُٖ ا الضاثم، و٦م جمىذ ٖضم جظو١  ال جدب ؤههاٝ الخلى٫، ٞالجظع ٧ان قٗاَع

 الخحرة ل٨ً ؤي مهغب مً الىهِب؟

وهخهاعح هخٗاجب ختى وؿِىا ..ؤها وؤهذ  

ؼ وحؿامذ الٗىض حؿِب ٖلُ٪ ٖو  

ؼ واجهالر الباصي ؤ٦ىن  ٖلي ٖو  

بِىا ًىم ٧ل وؤنبذ  

بمباعح مً ؤنٗب ًٟىث  

الٗاق٣حن بهىا وؿِىا  
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حن مل وبخىا ٢ؿِىا صاٍع  

وؿِىا ٦ضٍ بػاي وؿِىا  

لُىا ظغي  اللى صٍ وبًه  

يإ... و٢لب ٢لب ٖىض بحن ما.. يإ الخب ويإ  

بإوؿاٍ ؤها ال وصلى٢ذ  

وؤهذ ؤها.. بىل٣اٍ وال بخيؿاٍ وال  

وؤهذ ؤها  

ىُت ٖلى مىؾ٣ُى السخام، ُٖىهه جلم٘ بضمٕى ؤبى ٖلُه  اؾخمغث في ع٢هها بٗض بهتهاء ألٚا

ها . ٚغوٍع طٞع  

ما في ٖالم مىٗؼ٫ ًٖ  ت جٟ٪ ؤؾَغ نمذ اإلاسجل ٞجإة خُجها اججهذ بلى باب الٛٞغ

ت هىمهما اإلاكتر٦ت جىنض الباب زلٟها، حؿمذ للضم٘ ألا٦ثر في  ذ بلى ٚٞغ الٗالم، َٖغ

. الخدغع بًُٗضا ًٖ ق٣ٟخه  

ا، وجمىذ له الؿٗاصة ٖلى خؿاب  وظ٘ ًضمي ٢لبها صون صماء مغثُت، لٗىخه مغاًعا في ؾَغ

.٢لبها اإلاى٨ؿغ وخبها اإلاسظو٫   

تها ُٞما ٞٗلخه بمجغص جى٠٢ اإلاىؾ٣ُى نضمخه، بال٩اص ؤٞا١ ولخ٤ بها ٖلى نىث  ؾٖغ

ت َظٍ اإلاغة  الخ٨ت الشاهُت للمٟخاح في مىيٗه، وؤنبذ بُجهما خاظؼ ظضًض ل٨ً للسسٍغ

م٨ىه ٦ؿٍغ ٧ي ًهل بلحها ل٨ىه اؾخٗاى ًٖ طل٪ باالهخٓاع؛ هي جدخاط إلالمت ... مغجي ٍو

اصة  ى في خاظت إٖل قخاث هٟؿها بٗض ؤلاجهُاع الٗاَٟي في نىمٗتها وؤمام مغآٍ، َو

... خؿاباجه وجىُٓم ٨ٍٞغ مً ظضًض  
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ت الًُىٝ اإلا٣ابلت لهىمٗتها، ؤل٣ى بجؿضٍ ٞى١ الٟغاف بٗى٠ وػٞغة  اججه بلى ٚٞغ

لت ْجها لً جيخهي اهُل٣ذ مً ؤٖما١ عثدُه .ٍَى  

*** 

اهخٌٟ وحٗل٣ذ ؤَغاٞه بالهىاء للخٓاث، ُٖىهه جخٓذ ختى ناعث هٓغاجه مسُٟت 

إلاً ًغاَا ٖلى َظا الخا٫، جلٟذ خىله ٦مً ًبدض ًٖ ش يء يإ مىه في ٟٚلت ولؿان 

.ؾترخل، ٖكخاع: خاله ًغصص  

ا وإ. ظملت مخ٣ُٗت لم ًخى٠٢ جغصصَا ٖلى لؿاهه
ً
االؿخاثغ الكبه مؼاخت مىدخه بصعا٧ ًً 

ً في لُل ألامـ . بلى ٖضم خلى٫ الهباح بٗض، ما ػالا مدانٍغ  

تها ًداو٫ ٞخذ الباب ل٨ىه ٦ما ٧ان باألمـ، مىنض مً الضازل باإلاٟخاح  جهٌ بلى ٚٞغ

غ في عاخت ٖاثًضا ؤصعاظه؛ ٞهظٍ بكغي لخىاظضَا ختى آلان مٗه . بٗض ج٨خحن مخخالُخحن ٞػ

ظلـ ٖلى َٝغ ٞغاقه ًدض١ في الؿاٖت الغ٢مُت اإلاًِئت في . جدذ هٟـ الؿ٠٣

.الغابٗت وبزىان وزالزىن ص٣ُ٢ت ٞجًغا... الٗخمت جسبٍر ًٖ الخى٢ُذ بالًبِ  

ا بالسؿاعة التي ؾخ٨ىن 
ً
ُه وجغ٦حٍز ال٩امل، ٞال٩ابىؽ ػاصٍ بصعا٧ ًجب ٖلُه اؾخدًاع ٖو

. مً ههِبه بن جغ٦ها جظَب وجسلٟه وعاءَا  

ال٣هىة اإلادالة -بدغ٦ت عوجُيُت جدغ٥ في اإلاُبش بسٟت ًهى٘ مكغوبها اإلاًٟل 

خمله مٗه بلى نىمٗتها وظلـ خُض . ل٨ً لِـ لها َظٍ اإلاغة بل مً ؤظله- بالك٨ُىالجت

٧ان باألمـ ًغا٢ب ع٢هها، خغ٧اجه جخلمـ في ٖاصاتها الباخشت ًٖ نٟاء الظًَ 

ًبا مً ٧ل  ت مً ٣ٖله ختى ًهبذ ٢ٍغ ٣ت ملخٍى والخ٨ٟحر الؿلُم نٟاًءا مكابًها، ؤو هي ٍَغ

 ما تهىي؛ ِٞؿهل ونىله بلى خل ًىاؾبها ٖلى مؼاظه؟

٨ت اإلا٣ابلت للخلٟاػ، ُٖىهه جدض١ بكاقخه  ت وظلـ ٞى١ ألاٍع ٢غب الؿابٗت ٚاصع الٛٞغ

.اإلاُٟئت  
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و٢ٟذ بجهاًت اإلامغ اإلاىنل بلى حجغة اإلاِٗكت جٟغ٥ ُٖىجها مً الىٗاؽ، وظبهتها خُض 

ا . اقخض الهضإ مً ب٩اء الباعخت والؿهغ الظي عا٣ٞها ختى ما بٗض الشالشت نباًخا قَٗغ

ال ًؼا٫ ٖلى قٗشه مىظ ألامـ، لم جداو٫ ختى ظمده في عبُت ما، جخمجى عّي ظؿضَا 

ا ض اقمئزاَػ . بماء الاؾخدمام جسلًها مً ٖغ١ الغ٢و اإلالخه٤ بها ًٍؼ  

م ب٨ىعة الى٢ذ، ِلَم اؾد٣ُٔ ٢بل  ا ٚع
ً
ٗذ خاظبحها مىخبهت لىظىص مدمض مؿد٣ُٓ ٞع

 الٗاقغة، و٢خه اإلاٗخاص؟

جىصًً الُٟىع؟-  

لِـ آلان، : ؤظابخه ٖبر الىاٞظة اإلاٟخىخت ٖلى خُض ًجلـ. اججهذ بلى اإلاُبش تهؼ ٦خٟحها

.ؾإؾخدم زم ؤطَب للتًرٌ  

ايت: اؾدؿٟغ مخعجًبا .لِـ ؤخض ؤًام مماعؾخ٪ للٍغ  

بٗض ع٢و : اهتهذ مً قغب ٦إؾحن ٧املحن مً اإلااء ٢بل ؤن حكٗغ باإلعجىاء وججُب

، وخ٣ُ٣ت
ً

لؿذ بداظت .. ألامـ، ًجب ٖلّي التًرٌ الُىم وبال ؾدخٗبجي ًٖالحي ٢لُال

ؿ٣ِ ٧اَلي ؤ٦ثر ٌُ .بلى ٖبء حٗب   

ا  ًُ ا ٢بل ٢ضومه، ٞةجها ع٢هذ ع٢ًها قغ٢ الخ٤ مٗها، ٖضا ٖؼلتها لٟترة ال ٌٗٝغ ٢ضَع

أل٦ثر مً هه٠ ؾاٖت مخىانلت، لىال لُىهت ظؿضَا واٖخُاصٍ ٖلى الخماًل والخغ٧اث 

. اإلاخمىظت لَم اؾد٣ُٓذ صون حكىجاث في قتى ؤهداء ظؿضَا  

.ؾإحي مٗ٪-  

.َىا٥ خضًض بُيىا: ؤياٝ ٖلى عجل  

*** 
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ت بؿُُت مً اإلااء ال جغوي  ٘ ػظاظتها اإلالىهت بلى قٟخحها ابخٛاء ظٖغ جى٢ٟا لض٣ُ٢ت، جٞغ

ايت جىاو٫ الؼظاظت مً ًضَا خُىما ٢ضمتها . الٓمإ ل٨جها بخضي ٢ىاٖض مماعؾت الٍغ

بلُه، ٞكغب مً مىي٘ قغبها، خغ٦ت خمُمُت ٦شحًرا ما حكاع٧اَا ختى ؤقهغ بُٗضة، ٢لذ 

.زاللها عوًٍضا مً زم جى٢ٟذ جماًما  

جدىاولحن اإلاشلجاث؟-  

.حٗلم ؤهه جهٝغ ٚحر نحي: ؤهبخه بُٗىحها  

ايت، خاو٫ مجضًصا شما حهضؤ : لٗىت هللا ٖلى الٍغ  هخجاطب ؤَغاٝ الخضًض ٍع
ً

ذ ٢لُال وؿتًر

.ظؿضًىا، بٗضَا هدىاو٫ اإلاشلجاث  

مىظ ٖغيذ التًرٌ معي مً ؤظل الخضًض : إلادذ ٚمؼجه الك٣ُت لها، َمهمذ بكغوص

 وؤها احؿاء٫ متى ؾدبضؤٍ؟

٤ الكمـ ٞى٢ه بخألأل  ظلـ ٞى١ م٣ٗض زكبي مترو٥ للٗامت ؤمام الىُل، ًغا٢ب بٍغ

ت؟: آزاط مللِذ وخبتي بهظٍ الؿٖغ  

ض ٚغوع٥؛ ٞإهذ جدلم: ظاوعجه ؾازغة ب في مضح، ؾماٖه ًٍؼ .بن ٦ىذ جٚغ  

ىا وؤهِذ جداولحن ججىب مضحي ختى ال ًخمضص ٚغوعي : ضخ٪ مً ؤٖما١ ٢لبه مىظ حٗٞغ

 ؤ٦ثر، ؤلِـ ٦ظل٪؟

.زم ؤحى خبي ل٪ لُيؿ٠ ما صاومذ ٖلى ٞٗله: ؤًضجه  

.والٟاع١ بُجهما ٦بحر.. ٖلى ال٨ٗـ، ٚغوعي ٧ان ًىدص ي له ال مىه: َؼ عؤؾه مٗترًيا  

نمخذ ٞهمذ، ًىٓغ ٧ٌل مجهما بلى البؿاٍ الجهغي اإلامخض ؤمامهما بالٗغى، ووؿمت 

٨ه ٣ُت به ؤ٦ثر مً قٍغ .ع٣ُ٢ت جضاٖب بكغتهما في خىان، ٞع  

ٖلى ؤي ٢هت حٗملحن َظٍ ألاًام؟-  
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.مؿغخُت لكباب ظامعي، زضمت مً الغثِـ لىالض ؤخض اإلامشلحن في الٟغ٢ت-  

ومتى جىتهحن مجها؟-  

.ؤؾبٕى ؤو ٖكغة ؤًام ٖلى ألا٦ثر-  

بت في ٦ؿغ الهمذ اإلاسُم ٞى٢هما، ٦ثر  لم حؿإله ًٖ ؾبب ًٞىله، ؤعظٗذ ألامغ بلى ٚع

الهمذ َظٍ ألاًام، في اإلااض ي ٧ان ًخىؾلها بلخ٣اٍ ألاهٟاؽ بحن ال٩لماث واإلاىايُ٘ 

اإلاخالخ٣ت، ٧اهذ جسخل٤ ٧ل ش يء وؤي ش يء للخىاع، جؼظه ػًظا للخداوع بمىايُ٘ ٢ض 

ت،  ًغاَا البٌٗ جاٞهت، ولعجبه ٧ان ًىا٢كها في عيىر ؾُٗض صون جإ٠ٞ ؤو سسٍغ

.قا٦ًغا لها نيُ٘ ب٢تراح ماصة للخ٩ي  

٤ الظي حؿل٨ه ٖال٢تهما،  نمتها، لم ًلخمـ ٦ىهه ظغؽ ؤلاهظاع ألاو٫ ٖلى زُىعة الٍُغ

ججاَل الهاٞغاث اإلاىظعة، وؤن ؤو٫ زُىاث جسلي - ٢بل ز٣خه بدبها-وفي ٚمغة ٚغوٍع 

.ألاهثى ًٖ مدبىبها هي ٣ٖابه بالهمذ  

ما َى ألامغ الظي ؤعصث الخضًض ٖىه؟... لم جسبروي بٗض-  

٧اهذ ٞغنتها لخٗلً عخُلها، لِؿذ ظباهت لتهغب مىه وبن ٧اهذ ٦ظل٪ ٧ي جداٞٔ ٖلى 

ؾدؿمٗه زم ًدحن صوعٍ للؿم٘، بٗض بجهُاع ألامـ ؤمام هٟؿها وؤمامه لً . ٢غبها بلُه

حؿخُُ٘ الب٣اء، زهىًنا ؤن خضؾه ًيبإَا ؤهه ٌٗلم، ٦ك٠ لٗبت طا٦غتها اإلا٣ٟىصة 

. بةعاصتها  

.َىا٥ ٖغى باألوبغا، ٧اعمً ؾخٗغى ٖلى مىهتها-  

.ٖلمذ، ل٨ً بٗض ٞىاث ألاوان، الخظا٦غ هٟضث ٧لها: ٚام وظهها في خؼن   

ا في طعاٖها بك٣اوة م٘ ٚمؼة وابدؿامت مٛغوعة دِضزحن: ل٨َؼ
ُ
مدمض !... ؤوؿِِذ مً ج

.الجّغاح للخظ٦غة ًا امغؤة  
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، مٗ٪ جظا٦غ؟؟!ال ج٣ل: الخٟخذ هاخُخه جسٟي قه٣تها اإلاخٟاظئت بؿٗاصة زل٠ ٦ٟحها  

٘ ؾبابخه م٘ وؾُاٍ ًدغ٦هما ؤمام ُٖيُه في مغح وزٟت بزيخان بالخمام وال٨ما٫ وفي : ٞع

.الهٟٝى ألامامُت  

٦ضث ؤمىث ٦مًضا لًُإ ٞغنتي في خًىعَا، وآلان ؾإظلـ بإواثل ... ًا بلهي-

.الهٟىٝ  

ومً ٢ا٫ ؤه٪ ؾخظَبحن؟: اعجضي ٢ىاٖت الجضًت  

 : سسغث
ً

.وؤجظَب وخض٥ بخظ٦غجحن مشال  

.ًم٨ىجي ؤزظ ؤمي الخبِبت: ؤعاص بزاعة ُٚٓها  

ا جسبٍر ؤن لٗبخه م٨كىٞت ولً ًشحر سسُها
ً
ماما ال جدب مؿغخُت : عؾمذ وظًها مخإٟٞ

ا ٌؿخد٤ اإلاكاَضة بال اإلاؿغخُاث وألاٞالم ال٨ىمُضًت
ً
.٧اعمً، هي ال جغي ٞى  

ا ؾاخخٟٔ بها للظ٦غي : ٦ؼ ٖلى ؤؾىاهه
ً
. بط  

اج٪ الهبُاهُت جل٪... جًبا- ب م٣ابلها وؤعخجي مً جهٞغ !٢ل ما جٚغ  

َبل: ؤقاع بلى وظىخه اإلا٣ابلت لها
ُ
٢.  

.بهىا بالكإع: جلٟخذ جىٓغ خىلها خاإلاا ؤٞا٢ذ مً نضمت َلبه، َمؿذ بسٟىث  

بها َىا ؤو آلان؟: ج٨بر ومً ٢ا٫ ؤوي ؤٚع  

ا؟: ؾإلذ مخىظؿت
ً
بط  

.الُىم مؿاًءا، بٗض الٗىصة مً اإلاؿغخُت-  

ؤال جسص ى مجي التهغب؟: ابدؿمذ جغؾم اإلا٨غ اإلاٍؼ٠ ٖلى قٟخحها  
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ً؟- وظهي بىظه٪ لُل جهاع، ٨ًُِٟ٪ ٢ُٗت زلج قضًضة البروصة في ْهغ .. وبلى ؤًً جٍٟغ

.بُجامخ٪ ؤزىاء الىىم لخىٟظي ب٩ل هٟـ عايُت  

خه . قه٣ذ، جخسُل خغ٦خه الُٟىلُت جل٪ ٞٗلها مً ٢بل خحن حكاظغا ألو٫ مغة، وعجٞغ

٣خه لُجٗلها حٗخظع وجطخ٪  م ٦ىهه اإلاسُئ، و٧اهذ جل٪ ٍَغ مىٗخه مً البضء بالهلر ٚع

.بٗضَا مً الضٚضٚت التي خلذ م٩ان ٢ُٗت الشلج  
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.ؤٖض٥ بظل٪.. ؾخٟخ٣ضوي ٦شحًرا  

 جمهول

 

٣خه والخضًض اإلاغح ٧اهىا ٧اُٞحن إلمضاصَا  ال جهض١ ؤن ؾاٖت واخضة مً التًرٌ بٞغ

بٗضما ٖاصا ... بُا٢ت ختى َظٍ اللخٓت، وألاصهى ؤجها جسص ى ألاع١ مً ٍٞغ اليكاٍ

ا ٢بل اللخا١ بالٗمل، جغ٦خه ٖلى تهضًض ماػح مىه بٗا٢بت جسلٟها ًٖ  ًٗ واؾخدمذ ؾَغ

ا جيخ٣ل ٞى١ اإلاؿغح بغقا٢ت جخإ٦ض مً جدًحراث الض٨ًىع لُخىاثم م٘ . اإلاىٖض ًُ وخال

.مىيٕى الغواًت  

ب ظؿضَا، امخضث ًضَا  اعجمذ ٞى١ م٣ٗض مً اإلاسههحن للجمهىع حكغب ٖهحر ًَغ

غايها صون ق٨ىي، ججهضث م٘ بؿمت جٟخذ مجلض  لضازل خ٣ُبتها الطسمت الخاملت أٚل

.الغواًت ألاولى مً الشالر الالحي مىدها بًاَم، ج٣غؤَا باهدباٍ  

مّغ الى٢ذ ختى قٗغث بُٗىجها حٟٛل؛ ٞإزٟذ اإلاجلض في خ٣ُبتها مً ظضًض، ؤعظٗذ 

باث ٞغ٢ت الخمشُل بٗضما اؾخإطهىَا بمض عاختها  عؤؾها بلى السل٠، حؿض ؾمٗها ًٖ جضٍع

ب ٞى١ اإلاؿغح الظي حكٛله بٗملها .مً ؤظل ٞترة مً الخضٍع  

!ٖهحر؟، ٖهحر ًا ٖكخاع؟-  

ا ؤمامها
ً
. عمكذ ُٖىجها بٛباء، اٖخضلذ في ظلؿتها وعؤؾها مٗل٤ في الهىاء جىٓغ بلُه وا٢ٟ

ل وظضث ٚحٍر وعًٞذ؟: ؤظابذ ؾازغة تهؼ ال٨ىب بُضَا َو  

.لخٗلمي ٣ِٞ ؤوي مال٥ِ الخاعؽ ووٗمت هللا ٖلُِ٪ -  
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اهخبهذ ل٨ىب مً الىع١ اإلا٣ىي ًسغظه مً ال٨ِـ الىعقي الهل زم ًمضٍ بلحها، بضلذ 

ا بُجهما ببالَت، وظهه وال٨ىب، جىاولخه مىه ؤزحًرا ُٞما جغ٦ذ الٗهحر الظي بال٩اص  هَٓغ

ًا هللا، لم ؤًْ ؤوي : عقٟذ عبٗه ٖىض ٢ضمحها، جظو٢ذ لخٛمٌ ُٖىحها بخلظط ٖٟىي 

!اٞخ٣ضَا لخل٪ الضعظت  

ا ا خ٣ُبتها بًُٗضا ٧ي ٌؿخُُ٘ الجلىؽ ظىاَع
ً
ا بمغح مدغ٧ ال ٚجى لِ٪ : مضَّ ؾا٢ُه. ٚمَؼ

٦شحر ما ؤق٪ ؤهِ٪ جدبُجها ؤ٦ثر مً ؤي ش يء ... ًٖ ال٣هىة اإلادالة بالك٨ُىالجت ؤبًضا

.بدُاج٪  

اء صون الخى٠٢ ًٖ اعحكاٝ ٢هىتها اإلادببت ٗذ ؤخض خاظبحها في ٦بًر وِلَم الك٪؟، : ٞع

.ج٣ًُ مً طل٪  

ُىهه الؿىص جبر١  ا، ابدؿم ٖو ًُ .إلهِ٪ جدبِىجي ؤ٦ثر مجها: عؤؾه ملخٟت هاخُتها ٧ل  

٧اصث جسخى٤ بغقٟتها اإلاتزامىت م٘ ٧لماجه ألازحرة، اؾخجمٗذ قخاث هٟؿها وعٞٗذ بلُه 

. بهًغا ًداو٫ مضاعة بنابخه الصخُدت  

 مً ظُب زاعجي بد٣ُبتها التي حؿخد٤ خمل ل٣ب اإلاؿاٖضة الصسهُت، 
ً

سخبذ مىضًال

. عبدذ بإنبٗحها خى٫ قٟخحها بسٟت جمسر ما لىثها ُٞما ج٣ى٫ بش٣ت مهُىٗت  

.ؤناب٪ الٛغوع بالٗخه-  

ًضا جإججها ٌ : اؾترخى مٍؼ جسلُِذ ًٖ ٞىجان ال٣هىة بالك٨ُىالجه ولم حؿخُُعي ٞع

َلبي وؤزظث مجلض ضسم ًدمل عواًت ٢ض ال جىٟظ ٖلى ؤعى الىا٢٘ مِٗ٪ ؤًىما طَبِذ 

٪ لإلَإل ٖلُه م نٛغ اخخمالُت جٟٚغ .ٚع  

ا
ً
٘ خاظبُه بسٟت مغصٞ ؤي صلُل ؤ٢ىي مً َظا ًشبذ ؤوي ؤَم ٖىض٥ِ مً ٢هىجِ٪ : ٞع

 اإلادالة؟
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ُىجها جدل٤ ٞى١ وظهه؛ حؿدك٠ ؤزغ ما ٢اله في  ًًٖٗذ باًَ قٟتها الؿٟلى ٖو

ِضَع باألع٢ام لخسُى الؿخت ؤنٟاع
ُ
.هٟؿه، ٠ًًُ بلى عنُض ٚغوٍع ٚغوًعا بن ٢  

ما وؾإلخه - بن ب٣ى-وللخٟاّ ٖلى ما جب٣ى مً ماء وظه  ججاَلذ الك٤ ألازحر مً خىاَع

اعج٪ الؿُٗضة؟: بٗض عقٟت بياُٞت لم جسبروي ًٖ ؾبب ٍػ  

ٗذ ٦ىبها اإلاىق٪ ٖلى الىٟاط في وظهه .ٖضا بخًاع ٢هىحي: ٞع  

ب ؤن ٨ٌٗغ - اَمإن ٖلى مؼاط ؤمحرحي الُٟي٣ُُت مً الخدًحراث لكباب ظضًض، ال ؤٚع

.نٟىَا ش يء اؾخٗضاًصا لخٟل اإلاؿاء  

ب ٖلى  اهُٟإث ألايىاء بٛخت، اهخًٟذ م٩اجها، ل٨ً يىء ٞى١ اإلاؿغح ؤهاع؛ ٌٗلً جضٍع

 ٦إهه ًبض آلان
ً

ٞهمذ ؤن الهبُت ؤصع٦ىا جىاظض مدمض الجّغاح بُجهم ولم . الٗغى ٧امال

بىا في بياٖت الٟغنت مً ؤًضحهم هبذ هجًما ٖلى ًضًه؛ ... ًٚغ ه ٨ًدك٠ ؤخضَم ٍو
ّ
ٖل

؟
ً

 ٨ٞم مً مغة ٞٗلها ٢بال

غة صاٞئت جمغ بجؿضَا، خىاهه الظي حٗك٣ها،  َمؿخه في ؤطجها ظٗلتها جى٨مل، و٢كٍٗغ

ٛغ١ ما ؾىاٍ ُُ اؾخمخعي بما ب٣ى مً ٢هىج٪ وصُٖىا هغي اؾخد٣ا١ َاالء ألن : ًُٟى ل

ل السُا٫ لخ٣ُ٣ت وػوظت مدمض ٖكخاع زلضون ج٨ىن  طاث الاؾم البّرا١ في ٖالم جدٍى

ا ملمىًؾا ًٗ .الجّغاح هي مً خىلذ ؤخالمهم وا٢  

ض ظٗلها ؤ٦ثر اهدكاًءا مً  ٍغ ًُ ا ٖىًيا ًٖ السام به، ؤ ؤزظَا سخغ جالٖبه ٖلى ٚغوَع

ل٨ً مً ٢ا٫ ؤن ألالىان في ط٦ىع الُاووؽ هي ما حُُٗه ٚغوٍع .. َاووؾه اإلالىن؟؟

ٓهغ عوٖت .. وحؿلُه
ُ
ال ٌؿخُُ٘ به٩اع الجما٫ السا٠َ بسخٍغ ألهشاٍ البًُاء خُىما ج

٤ بُايها الؿاخغ ٧ال٣ُُٟت ال٣ُىُت .ؤهىزتها وبٍغ  

مً ًسخاع ألاؾماء في ٖاثلخ٪؟، بالخإ٦ُض ًدخجؼ هٟؿه قهىًعا ٧ي ًهل بلى ... وخُذ-

.نٗىبتها  
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ا َى ؤًٞل مً ازخُاع ؤؾماء م٨غعة، ًدملها اإلاالًحن ٚحٍر: مالذ حٛمٛم في ؤطهه
ً
.٣ًُى  

٘ ط٢ىه مؿخًُٗضا ٖغقه ٞى١ ممل٨ت الٛغوع ٣ِٞ لُشبذ ؤن مدمض الجّغاح واخض لً : ٞع

، ٦ما ج٣ىلحن .ًخ٨غع، وبن خمل اؾمه اإلاالًحن ٚحٍر  

ؤزٟذ ابدؿامتها في الٗخمت جىدبه لبضء الٗغى، ل٨ىه َى لم ٌؿمذ لخل٪ البؿمت في 

ا الكباب اهدباَه ًُ .ؤلاٞالث مً هٓغاجه اإلاترنضة، وعؾم ؤزغي قبحهت ٞى١ سٍٛغ مىل  

*** 

حؿمغ ٦الَما ؤمام آلازغ ًخإمل جٟانُله، مً ٢مت عؤؾه بلى ؤزمو ٢ضمُه، زىبها 

ا اإلااثل لألق٣غ، والىعصاث  ال٣ُُٟي الغماصي في جهمُم ًاباوي ؤبغػ ظما٫ قَٗغ

ا ٧الىجىم في الؿمىاث
ً
٣ ا هي بٍغ . الهٟغاء بإوعا٢ها الًُٟت الالمٗت ػاصَو  

ما ظٗله ٨ًؼ ٖلى ؤؾىاهه إلٞؿاصٍ مخٗت ما ًغي َى الكٗغ اإلا٣ٗىم ٞى١ مازغة عؤؾها 

. بكضة واهًباٍ ٦مضًغة مضعؾت مخٗهبت ج٨ٍغ الغظا٫  

دّل اللُلت ٞى١ طعاُٖه، ٞلدؿخمغ في لٗبت ٣ٞضان الظا٦غة،  ُُ ض هٟؿه ؤن َظا الكٗغ ؾ ٖو

باجه ... ولُض ي َى ٚباء الجهل ل٨ً ؤن ٌؿخمغ الجٟاء بُجهما ؤ٦ثر ٞهى اإلاؿخدُل بُٗىه، ٚع

 مىه ٦بدها ختى الٗىصة
ً

.ال ؤ٦ثر... جخٟجغ وجًٟال  

بت و٢ض اختر٢ذ ُٖىجها بمشُلتها، البظلت الغؾمُت  ٧اهذ ظاَلت بىٓغاجه اإلاكخٗلت بالٚغ

. ػاصجه عظىلت، صاثًما ما ٢ابلذ الىؾامت في الغظا٫ مترا٣ٞت م٘ ال٠ًٗ وبهىث الُلت

ت، ٞبٗضما  مدمض ظٗلها جضع٥ ؤن الغظىلت الخ٣ُ٣ت جلٟذ الىٓغ زم ال٣ٗل وال٣لب ؾٍى

ولً جٟٗل، ٞةن ... ؤخبخه ناعث حؿخعجب الهمؿاث التي جىٟي وؾامخه، ل٨جها لم جضاٞ٘

 ٖلى وؿبت مِؿىعة مجها لً 
ً

٧اهذ مغآة الخب ٖمُاء، ٞٗماٍ ًٖ وؾامت ٢ض ٨ًىن خانال

. ًًاٖٟه بال ٚغوًعا وج٨بًرا  
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ً لؿهغة عؾمُت ممخٗت في ألاوبغا، جدًغ ٖغًيا تهىاٍ، جإبُذ طعاٖه  ناعا ظاٍَؼ

 بلى الؿُاعة، والخضًض ًخله٠ بُجهما للخى٣ل بحن اإلاىايُ٘ صون 
ً

وؾاعث ظىاٍع هؼوال

بقبإ لجهمهم في ال٨الم، ٦إن ج٣اعبهما والدكاع٥ في الخُاة مً ظضًض زل٤ ألاخاصًض 

.وؤزغظها مً جدذ ألاعى  

.مً اإلابكغ وظىص مىاَب خ٣ُ٣ُت بحن الٍؼ٠-  

خمجى  ا، ُٞما َى ٣ًىص الؿُاعة ٍو ُىجها جدكبض بىظهه والبؿمت ٖال٣ت ٖلى سَٛغ ٖل٣ذ ٖو

.ؤن ًٟٗل مشلها ل٨ً خُاتهما الشمُىت و٢تها ؾخ٨ىن مدل السُغ  

ٌٍ قابت: ؤًضَا  بدًىعي، وظى
ُ

ب، ل٨ً وظىص اإلاىَبت ... ُؾٗضث ًلؼمها ال٨شحر مً الخضٍع

ٍٝ إلاؿخ٣بل باَغ، وبظ٫ ٧ل الجهىص لجٗل ٦غبىجهم  ممتزظت م٘ الخماؽ والك٠ٛ ٧ا

.ؤإلااًؾا  

٪ للخا١ ... ظُض مجُئ٪، وبال ٞاججي ٖغى ٞاجً، وزام ٦هظا- م ؤهجي اؾخعجب جٟٚغ ٚع

.بي ألاًام ألازحرة  

ا ًٖ طا٦غتها اإلا٣ٟىصة والتي حٗىص للخُاة و٢خما حكاء واؾدبضله بما ال ٨ٌٗغ 
ً
ابخل٘ حٗل٣ُ

.ظما٫ ًىمهما ونٟاء ألاظىاء  

الؿُضة اإلابجلت ؤزظث زالزت ههىم لل٣غاءة ولم حُٗجي ظىاًبا ختى آلان، ... ماطا ؤ٢ى٫ -

ا ؤمام الٗحن ًٗ .وال ٖمل بال خُىما ج٣غع ؤي الغواًاث جىص عئٍتها وا٢  

ججهُضجه الخمشُلُت وهٓغجه الجاهبُت في ق٣اوة لم ًىٟضا مً الخ٣اَها ألنٛغ خغ٧اجه، 

ا مجُبت بجضًت بًُٗضا ًٖ الىهىم؛ إله٪ حٗٝغ ؤجها مدل : ٣ٖضث طعاٖحها ؤمام نضَع

ا ًُ ض بزغاط مؿغخُت؟... ٢غاءة خال ْىيخ٪ ؤ٦ثر بعجُاًخا م٘ ألاٞالم، ُٞلم٪ ألازحر ... إلااطا جٍغ

.ظلب ل٪ ظاثؼة ٢ُمت  
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ا ٖالمت الخ٨ٟحر، َؼ ٦خُٟه بال مباالة ًُال٘ اإلاغآة الجاهبُت هاخُخه 
ً
ؤنضع مً ٞمه ؤنىاج

اقخ٣ذ : جاعة زم اإلاغآة الٟانلت بحن م٣ٗضحهما ؤزغي، ؤهخهى مً الضوعان؛ ٞإظاب ؤزحًرا

حن ؤهه ؤؾاؽ صعاؾتي، وعٚبتي في ججغبت بزغاط ألاٞالم لِؿذ بال هؼوة ... للمؿغح، حٗٞغ

ىص بلى ؤنلي .اإلاؿغح... ؤصوع بٗضَا أٖل  

ىصجه بلحها صاثًما ؤمٌغ مٟغوٙ  و٢٘ ٖلحها ٦المه ٦ةًداء إلا٣هض آزغ، ؤزُاهخه لها هؼوة؟ ٖو

مئىان ؤن مأبه ألازحر صاثًما ... مىه؟ ل جخ٨غع زُاهاجه وهؼواجه ُٞما ٖلحها الهبر وؤلَا َو

!ؤي مى٤ُ ظامض بال مكاٖغ َظا؟... وؤبًضا بلحها؟  

، السخابت الهاُٞت لهظا الُىم لِـ مً الٗض٫ ب٢كاٖها بهظٍ  ٢غعث امغاع اإلاىيٕى

ت،  غيُِ٪ »الؿٖغ
ُ
ا ٖكخاع ٖلَّ الىدُجت ج ًً .«ججاوػي َظٍ اإلاغة ؤً  

ا ق٨٨ذ بلخٓت ... اؾخٛغبذ جىايٗ٪ في الخىانل م٘ قباب مٛمىعًٍ وفي ؾجهم-
ً
خ٣

.ؤهه جم اؾدبضال٪ بأزغ  

ا ًجب الخىاي٘-
ً
.جىانلي مٗهم ٖمل، وفي الٗمل ؤخُاه  

ٗذ خاظبحها و٦ظل٪ ًجب في الخب والؼواط والٗال٢اث بك٩ل ٖام، الخىاي٘ ال : ٞع

.٣ًخهغ ٖلى الٗمل وخضٍ  

ومً ٢ا٫ ؤوي ال ؤجىاي٘ في الب٣ُت؟: َؼ ٦خٟه بسٟت  

ًما ٖجها«، ٖاص للٛغوع والٗىجهت مً ظضًض!َاٍ» اؾإلجي ؤها ًٖ جىايٗ٪ في : ، سسغث ٚع

.اهبهغ.. الٗال٢اث، خ٣ُ٣ت  

ا حٗل٣ُها، وؤ٦مل ال٣ُاصة في نمذ خل٤ ٞى١ عئوؾهم مً ظضًض، و٦م مً  ًً مغع َى ؤً

هاع ...َضوء ٌؿب٤ ؤلٖا  

و٢ٟا ٖلى مضزل ال٣اٖت باألوبغا ٢بل بضؤ الخٟل بشلض ؾاٖت، ججهضث بغاخت ُٞما جدب٘ 

اإلا٠ًُ بلى خُض مىي٘ ظلىؾهم، ٦م ج٨ٍغ الخإزغ ٖلى خٟالث ألاوبغا ٞاألبىاب حٛل٤ 
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ً ؤًىما ٧ان صون  ٢بل زمـ ص٢اث٤ مً بضء الخٟل زم جٟخذ لُجلـ الخًىع اإلاخإزٍغ

م اإلاذجىػة في صعظاث مُٗىت، م٘ الؿماح لهم باإلججاٍ بلى مىي٘  عظٕى لخظا٦َغ

.ظلىؾهم ألانلي بٗض الاؾتراخت  

اؾخ٣غث في مجلؿها و٧لها خماؾت، زغوظت َبُُٗت صون ؤٖهاب مكضوصة ٧األوجاع 

داولىن  الخؿاؾت للٗىص، ؤمؿُت ػوظُت ؾُٗضة بحن بزىحن ٧اهىا ًىًما مً الٗكا١ ٍو

ا بٖاصة اإلاُاٍ بلى مجاعحها ًُ . خال  

دمحها بجؿضٍ ٦إي عظل عا١ٍ مً جسبُاث  ا ًضٖىَا لخ٣ضمه ٍو اؾخ٣غ ٦ٟه ٖلى ْهَغ

.الساعظحن مٗهم في اؾتراخت ب٢خُاُٖت للخٟل  

و٢ٟذ في اهخٓاع بخًاٍع مُاٍ مٗضهُت لها، و٢ض اهبها لُلبها ٢هىة للمغة التي ال ٌٗلم 

ٖضصَا لهظا الُىم؛ ٞتراظٗذ ًٖ َلبها عاًٞت ٖغيه بةخًاع ٖهحر ؤو مكغوب آزغ 

. م٨خُٟت باإلاُاٍ  

.هًاعة البكغة جبضؤ مً ٦ثرة جىاو٫ اإلاُاٍ-  

ُٗحها اإلااء، جىاولخه مىه ياخ٨ت ٌُ ا  ؾختر٥ مهىت ؤلازغاط لخهبذ زبحر حٛظًت ؤم : ٚمَؼ

 ماطا؟

٣ت مطخ٨ت ػاصث احؿإ بؿمتها ٢اَ٘ . امخٌٗ لؿماٖه ال٨ٟغة و٦كغ وظهه في ٍَغ

.مغخًبا!... مدمض: نىٌث ٚلُٔ ظىَما الغاث٤  

ا، عؾم ابدؿامت  اهدبه لهخاٝ ؤخضَم باؾمه، اؾخضاع هدىٍ ب٨ُاؾت و٢ض ٖاص ٦ٟه لٓهَغ

ذ اهدباَه، عماَا بىٓغة . عؾمُت عًصا ٖلى الخدُت اعججاٞت ظؿضَا ؤؾٟل ٦ٟه اؾتٖر

٣ه بهٗىبت  لغئٍت ما ؾبب عظٟتها،  ان ما اججهذ بلى خُشما جدض١، اػصعص ٍع مهخمت ؾٖغ

ا ؤ٢غب   بلى الجاهب ظظًبا لسهَغ
ً

ًسص ى ال٣اصم ُٞما ًضٍ جخدى٫ مً مىيٗها حؿلال

. بلُه  
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َظٍ ػوظخ٪؟ : إلاٗذ ُٖىن الغظل اإلاكاٝع ٖلى بضاًت ألاعبُٗىاث  

غ في ظملخه ؤ٦ثر مً الؿاا٫،  م الخ٣ٍغ بت في ؾمإ الىٟي ٚع قٗغث للخٓت ؤن َىا٥ ٚع

.ؤزٟذ ازخالظت ظؿضَا زل٠ ابدؿامت هاٖمت  

.ٖكخاع زلضون -  

بن ... زبحرة الض٨ًىع في ٖاإلاىا؟: يا٢ذ ُٖىن الغظل لخٓاث ٢بل ؤن حهخ٠ باَخمام

ا، ل٣ُا٥ِ ول٣اء مدمض في هٟـ اللُلت
ً
.الُىم َى ًىم ؾٗضي بط  

، مىظًها  ٣ُخه الىا٢ٟت ظىاٍع ا ٞع ًُ ابدؿمذ بضبلىماؾُت جىمئ بخٟهم ُٞما ًخاب٘ َى هاؾ

ت في ُٞلم واخض، ما عؤً٪ ؤن هجضصٍ؟: الخضًض بلى مدمض ... مط ى ٖهض مىظ حٗاملىا ؾٍى

م٨ىىا الاؾخٗاهت بسبراث الؿُضة  بجها ٨ٞغة جلر ٖلّي مىظ ؤًام، ل٣ُا٥ ؤججها في طَجي، ٍو

.ٖكخاع   

.ؾ٨ُىن ٢ىبلت اإلاىؾم: ػاصث خماؾخه في جسُل ٖمل مً بهخاظه ومكاع٦ت َظًً مٗه  

بحن؟ : ٦إهه اهدبه ٞجإة لهمتهم ٞؿإ٫ ٖكخاع مؿخٟؿًغا ؤهِذ ال جٚغ  

اٖمل بكغ٦ت، ًم٨ى٪ ٖغى الٗمل ٖلحها وبن ٢بلخه ؾ٨ُىن مً : ؤظابخه بمهىُت بدخت

.صوا ي ؾغوعي اإلاكاع٦ت في بزغاظه للجمهىع   

نضع نىث مً اإلا٨براث جيبه الجمهىع الهتهاء ٞترة الاؾتراخت و٢غب اؾخئىاٝ الخٟل، 

٣ت لم ٌٟٛلها ؤخض  ، -ختى هي-بؿِ الغظل ألاعبُٗجي ًضٍ ؤمامه هاًْغا بلى ٖكخاع بٍُغ

٤ ؤلاعجاب ٩ًاص ٣ًٟؼ مجها  : وبٍغ
ً

.الؿُضاث ؤوال  

٣ُت الغظل، ولخ٣هم الغظلحن ُٞما اإلاىخج ًخمؿ٪ بظعإ مدمض  مغث زم مغث زلٟها ٞع

ٌكضص ٖلُه حكاع٥ ٖكاء مخإزغ ٣ٖب الخٟل، ٞلم ًمل٪ الى٢ذ لإلٖخظاع م٘ ونىله 

. بلى م٣ٗضٍ  
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اعجاح لإلٞترا١ اإلاا٢ذ، ل٨ً ال٣ل٤ ًخأ٧له مً عصة ٞٗل ٖكخاع، ٞاإلاغؤة التي جغا٤ٞ اإلاىخج 

هي مً ُيبُذ مٗه بجغم السُاهت اإلاكهىص، ممشلت جبػى الىجىمُت مً ؤؾهل الُغ١، لم 

لت .ٌٗضَا بص يء ل٨ً ٚغوٍع اهدص ى باَخمامها ومالخ٣تها اإلاؿخمغة له ٞترة ٍَى  

ُه ٖلى الخٟل  نبَّ ٖو
ً

.عم٤ ظاهب وظهها اإلاىاظه له لض٣ُ٢ت ٢بل ؤن ًخجهض مداوال  

*** 

ٌ بابدؿامت  ٗذ مدغمتها جمسر ظاهبي ٞمها بإها٢ت ُٞما جٞغ جغ٦ذ قى٦تها ظاهًبا، ٞع

بتها في قغب ال٣هىة .لب٣ت اؾخٟؿاع مًُٟهما ٖلى الٗكاء ًٖ ٚع  

نمم ٖلى جىاولها َب٤ خلىي ٞازخاعث واخًضا ٖلى مًٌ، ختى اللخٓت لم حٟٛغ 

متها والتي قاع٦تها ػوظها ٢ضًعا مً الى٢ذ  إلادمض الىي٘ الظي ػعٖها ُٞه، جإ٧ل م٘ ٍٚغ

ُىجها ال جمل٪ ٚحر بل٣اء الكغاع ه بالًبِ، مًُغة بلى مجامالث باجؿت ٖو .ال حٗٞغ  

٤ ؤوعا١  ا هٓغة جل٪ اإلاغؤة لغبُت ٖى٤ مدمض الًُٟت بىٟـ صعظت بٍغ
ً
ججاَلذ مؿب٣

ا 
ً
ا وجخمجى لى ٧اهذ ٧اثى ىع في زىبها، نضٞت لم ًسُِ لها ٦الَما، ل٨جها آلان حك٨َغ الَؼ

 
ً

بال
ُ
ا لخ٨ؿىَا ٢ ًُ .خ  

امخًٗذ مً زىبها الٗاعي في ٦شحر مً مىايٗه، ٞا٢٘ اللىن، بًُٗضا ًٖ الشُاب 

ا الػجغي بضعظت مبالٜ ٞحها  الغؾمُت التي مً آلاصاب اعجضائها في م٩ان ٧األوبغا، وقَٗغ

ا بلى حجم عؤؾها حجًما آزًغا
ً
.مًُٟ  

 ؤوي اعحٗبذ ؤال ؤظجي -
ً

ؤو٫ ُٞلم حكاع٦ىاٍ لم ًل٤ ج٣بل الجماَحر بضاًت، وال ؤزُٟ٪ ٢ىال

خه ٖلى ألا٢ل ل٨ً آلان ًل٣ى عواًظا قضًًضا، ختى ؤن بٌٗ اإلاىا٢٘ طاث  ما نٞغ

.الاقترا٧اث مضٞىٖت ألاظغ خضزىوي ٖىه  

ا اإلاجِهضة بال َاثل ؤوبغا ٧اعمً خحن : جضزلذ مداولت بزغاط هٟؿها مً صوامت ؤ٩ٞاَع

، وآلان ٌٗخبروجها مدُت
ً

ش في ٞانلت ٖغيذ في البضاًت لم جل٤ ب٢باال .الٟغوؿُت ألاوبغا جاٍع  
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ا؟: بغ٢ذ ُٖىهه اإلاخجهت نىبها
ً
.لم ؤ٦ً ؤٖلم... خ٣  

ا: ؤصاع مدمض صٞت الخضًض هاخُخه ًجٕز هٓغاث اإلاىخج ًٖ ػوظخه بهضوء
ً
و٢ض ٧ان ... خ٣

اب واإلاالٟحن ٦دك٨ُىٞؿ٩ي، ٞلم ا٢ترح ٖلُ٪ 
َّ
صوع الى٣اص مهم في طل٪، ٦ظل٪ زحرة ال٨خ

ا
ً
.الهبر وصٖىة الى٣اص وعواص اإلاجا٫ ُظؼاٞ  

: ضخ٪ الغظل زم َغب مً الؼوط مخجًها بلى مً تهمه ٞاجًدا باًبا ظضًًضا للخضًض مٗها

غ ُٞلم ٦ىِذ ناخبت ص٨ًىعٍ تي باؾم٪ ٧اهذ و٢ذ خًىعي جهٍى ًىمها ... بضاًت مٗٞغ

ا بىاًءا ٖلى َلب نض٣ًي 
ً
، -مىخجه–خض٢ذ باإلا٩ان مبهىًعا؛ ٣ٞض ٢غؤث الىو مؿب٣

برث له ًٖ بعجابي بال٣هت واؾخد٣ا٢ها لإلهخاط، ل٨جي هبهخه مً نٗىبت الخهى٫  ٖو

ضوي ؤن ًغ٦ؼ ... ٖلى مهمم للمكاَض والسلُٟاث خُض ججغي ألاخضار ٦ما هي و٢تها ٖو

ا قه٣ذ مً الضَكت، ٦إهِ٪ ازتر٢تي ٣ٖلي  ًٗ ىم عؤًتها وا٢ اَخمامه ٖلى جل٪ الى٣ُت، ٍو

ا ًٖ .وخىلتي ما جسُلخه خ٣ُ٣ت م٘ بياٞت إلاؿاث ؤ٦ثر ببضا  

.َظا ٖملي ؾُض بضعي : ٢ابلذ مضًده اإلاُى٫ بخىاي٘  

دىاػ٫ َى ًٖ : ٢ه٣ه ا مً جىايٗ٪ م٩ان ٚغوع مدمض، ٍو ًً ؤجمجى ؤن حؿخُُعي ػعٕ بٗ

.بٌٗ ٚغوٍع مً ؤظلِ٪   

مها ًمُل َظا مً ٖاقغ : عم٣ذ الجالـ ظاهبها ب٣ىة ُٞما تهمـ بٛمىى ٞو

.اإلاؿخدُالث  

 ًٖ الىٓغاث الجاهبُت اإلاخباصلت بحن الؼوظحن
ً

.ٖاصث ضخ٩اث اإلاىخج جغن، ٚاٞال  

ا ؤزحًرا ٖىًيا ًٖ ٧لماث باجؿت ال مٗجى لها ٧اهذ جل٣حها ٧ل خحن
ً
ومتى : ؤزغظذ نىج

 ظضًًضا ًسه٪ مدمض؟
ً

 ؾجري ٖمال

ه٣ُذ اؾمه بدمُمُت، ًٞغبتها نا٣ٖت الخظ٦غ، هٟـ ق٠ٛ ه٤ُ الاؾم خُىما 

ت، بدخه اإلاازغة ٖلى قٛاٝ ؤي عظل . يبُتهما ؾٍى  
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ا ابخٗضث ًٖ ألاٞالم: عص ببروص؛ ٞال مٟغ مً الغص، لِـ لص يء بال اختراًما إلاغا٣ٞها ًُ ... خال

.ؾإٖىص بلى ؤلازغاط اإلاؿغحي  

مىظ متى اجسظث َظا ال٣غاع؟ : قه٤ بضعي مهضوًما  

ا في مغخلت اهخ٣اء الٗمل الظي ؾُُٗضوي مً ظضًض بلى اإلاؿغح- ًُ .مىظ ٞترة، خال  

ا ٞترة ٢بل ؤن ٣ًى٫ بجضًت
ً
 ل٨ً مٗ٪ : ٢ُب نامخ

ً
لم ؤٖمل ٖلى بهخاط مؿغخُاث ٢بال

مئىان ا بن ٦ىذ جبدض ًٖ مىخج... ًم٨ىجي ؤلَا ًٗ .َظا َب  

ج٣بل ٖغيه بهضوء لم ٨ٌٗـ الغاخت الضازلُت وػٞغة ؤلاعجُاح صازله؛ بهؼاح َم البدض 

ا واخًضا بال بن ٧ان . ًٖ مىخج مً ٞى١ ٧اخله
ً

ز٣خه ببضعي قضًضة، َى مىخج ال ًضٞ٘ ٢غق

الٗمل ٌؿخد٤، مىخج مش٠٣ ٣ًغؤ الٗمل بىٟؿه لُهضع خ٨مه الصسص ي، وال ًى٧ل جل٪ 

.ًدب مهىخه ٦ما ًٟٗل مدمض؛ لظل٪ اج٣ٟا بؿهىلت. اإلاهمت بلى ؤي ٧ان  

ت في الجهت  اوسخب مدمض ٌٗخظع ًٖ يغوعة اؾخ٣باله للم٩اإلات مخجًها بلى الكٞغ

ىتها. اإلا٣ابلت ذ مغا٣ٞت اإلاىخج بلى خمام الؿُضاث حُٗض يبِ ٍػ .ص٣ُ٢ت واههٞغ  

، باألزو و٢ض مط ى ؤ٦ثر مً ٖامحن ٖلى ػواظ٨ما-
ً

ب ؤال ؤ٢ابلِ٪ ٢بال .مً الٍٛغ  

ٖملي ًإزظ ؤٚلب و٢تي، ٦ظل٪ مدمض خاإلاا ًبضؤ في ٖمل ال ًىام لُل جهاع ختى : ابدؿمذ

ما٫، ؤًٞل الاؾترزاء ٧ي اؾخُُ٘  ًيخهي، وال ؤخب الؿهغاث اللُلُت اإلالُئت بدضًض ألٖا

.التر٦حز في الُىم الخالي  

ضٍ، ما صام ال ًسه٪ ش يء في جل٪ : ؤومإ بخٟهم ال اؾخُُ٘ مٗاعيت عؤً٪؛ ٞإها هٟس ي ؤٍئ

.الؿهغاث ال صإ لدكاع٦حها  

ا مً ... اإلالل خلُٟي بها، وخحن طَبذ مغة مً باب الخجغبت، ؤق٣ٟذ ٖلى مدمض-
ً
٧ان ٢ل٣

جململي وعخلىا با٦ًغا، َظا ظؼء مً ٖمله ولً ؤ٦ىن ؾُٗضة بن ؤزغث ٖلُه ٦ما لى ٞٗل 

.بٗملي  
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٤ ُٖىهه واإلاضح اإلاخ٣اٞؼ ٖلى لؿاهه،  ػاص بعجابه بها، بعجاب بغيء ال ًمل٪ ُٞه بال بٍغ

داٞٔ ٖلحها .ًدترم خغمت ٚحٍر بل ٍو  

إلااطا لم حكاع٦٪ ػوظخ٪ الؿهغة؟-  

ُىجها جتهغب مً ل٣اء ُٖىهه، ُٞما جخالٖب ؤنابٗها ٞى١ اإلااثضة  ؤل٣ذ ؾاالها ٞجإة ٖو

..بٗبض  

٘ خاظبُه مؿخٛغًبا ومً ٢ا٫ ؤهجي متزوط؟: ٞع  

ؤلؿذ ٦ظل٪؟: خضظخه بىٓغة جداو٫ ؾابغ ؤٚىاٍع لخضع٥ نض٢ه  

.ال، لؿذ متزوًظا ولم اجؼوط بدُاحي: ابدؿم بهضوء  

ؤجٓىُجي ؤزغط م٘ امغؤة ُٞما لي ػوظت جيخٓغ باإلاجز٫؟: ؤعصٝ ب٤ًُ  

ت ا: ما٫ ٞمها سسٍغ ًً .ٚحر٥ زاجها واؾخمخ٘ بى٢خه ؤً  

.لؿذ مً َظا الىٕى: ؤ٦ض بٗى٠ صون الخسلي ًٖ َضوءٍ  

ت بدخت، جيخ٣ل بحن  ٣لها ٨ًٟغ ؤن الٟخاة التي ًغا٣ٞها اهتهاٍػ خغ٦ذ عؤؾها بهضوء ٖو

ا ًٖ صماء ظضًضة المخهانها، اؾخٛغبذ ؤن َضٞها َظٍ 
ً
الغظا٫ ٦ما الباٖىى بدش

تها ؤهه متزوط؟  ا ازخاعث مدمض م٘ جإ٦ضَا بمٗٞغ
ً
 اإلاغة ؤٖظب، ِلَم بط

ت، خُض مّغ مدمض مىظ ص٢اث٤، اهخهب ٖىصَا ؤزىاء  إلادذ َُٟها ًضل٠ مً باب الكٞغ

.الجلىؽ، جهًذ مهمهت بٗظع ما ال جظ٦ٍغ زم لخ٣ذ بهما  

ت، ُٖىجها جغا٢ب و٢ٟتهما اإلاخ٣ابلت  و٢ٟذ بٗض زُىة واخضة مً ججاوػَا ٖخبت الكٞغ

دت الؿترة ٖلى  ض الؿاع٢ت الخ٣حرة جدؿلل ٞى١ نضع ٢مُهه، جخجٍز ٖلُه مٍؼ ٍو

.الجاهبحن، بخضي ٦ٟحها ًسخٟي ؤؾٟل عابُت ٖى٣ه الًُٟت ٧ل ٖضة لخٓاث  
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مغث ص٣ُ٢خحن ولم ًبٗضَا، ٦ما لم ًمؿها، جغي بنٛاء ُٖىهه لخغ٦ت قٟخحها، لحرص ٖلحها 

ظا ما حهمها، اوسخبذ ٖاثضة بلى . بٗض ٞترة ب٩لمت ؤو بزيخحن با٢خًاب لم ًضٞٗها َو

ضَا بال زؿاعة .َاولتهم وظلؿذ م٩اجها؛ لً جٟخٗل ًُٞدت ال جٍؼ  

ا بًٟل خضًض بضعي بلحها في قتى اإلاىايُ٘ بسٟت ومغح،  ًٗ الض٢اث٤ التي جلذ مغوا ؾَغ

قاٖغة باهخ٣اءٍ إلاا ًضزل البهجت والٟغخت ٖلى ال٣لب، مما صٞ٘ الطخ٩اث بلى الاعجٟإ 

.بغهت صاٞئت  

ججاَلذ هٓغاث الًٛب اإلاهىبت هاخُتها مً مدمض ٞىع اهًمامه بلحهم، وبٗضٍ 

ت ُٖىجها  تها بدمام اليؿاء، إلادذ صمٗت جلم٘ في ػاٍو بدؿٗحن زاهُت ٖاصث الؿاع٢ت مً هَؼ

.ل٨جها ججاَلذ طل٪، ٞلخدتر١ مً ج٨ٟغ في ؤزظ ػوط ؤزغي بىحران ٞٗلتها الكىٗاء  

. جىدىذ بضعي ٖاعًيا الغخُل، وللعجب جهٌ ال٩ل مغة واخضة ٦إهه ٢غاع ؤلاٞغاط ؤزحًرا

ا 
ً
ها ٖلى شسهُت لُُٟت ٧التي ًمل٨ها اإلاىخج ل٨ً خ٣ م حٗٞغ ؾهغة ال جخمجى ج٨غعَا، ٚع

.ابتهلذ مً ٢لبها ؤن ال جخ٨غاع زاهُت  
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ا اإلاٗغ٦ت هه٠ زؿاعة ٌٗجي الًٛب، بٖالن ؤو الًٛب،
ً
 وم٘.. ؾلٟ

ا، ؤلاوؿان ًبضو الاهٟٗا٫ م٘ الًٛب،  يٟٗه، ه٣اٍ جٓهغ ٖاعًٍ

ض التي ألاؾلخت وجٓهغ ىضَا ٌؿخٗملها، ؤن ًٍغ  ٢ض زهىمه ٨ًىن  ٖو

.الٗغاء ألاعى في بىاص٢هم ؤمام للى٢ٝى ايُغوٍ  

 (ال خدود )مدن امللح| عبدالرمحن منَف  

 

ا 
ً
ؤمؿ٪ طعاٖها بٗض بٚال١ باب الك٣ت ٞىع صزىلهم، خاولذ الخملو ٞتر٦ها مد٣٣

.َضٞه بجٗلها جخى٠٢ ل٩ي ًخدضزا  

ت وظهه في  ا وعٍئ ًٗ الخٟخذ نىبه ببروص، حؿخعجله هٓغاتها اإلاخإٟٞت، ال ج٤ُُ و٢ىٞهما م

َظٍ اللخٓت خُض ًخ٩الب ٖلى طَجها ٧ل ما َى س يء في ٖال٢تهما مضمًغا الؿالم اليؿبي 

.الظي ؾاص ألاًام ألازحرة  

ماطا خضر؟-  

تها في الى٨ض وجىُٛو الخُاة ػاصث  ؤٖهابه لم حٗض جدخمل الكض ؤ٦ثر مً طل٪، ظٖغ

ال ًى٨غ خ٣ها في الكٗىع بال٤ًُ ل٨ً لِـ بلى َظا الخض، ل٣ض ونل الخىجغ . َظٍ اللُلت

ؿت مً ؤمام ؤؾٍض ظاج٘ ٟغ ٦ما الَٟغ ا، ٍو ًٗ ىهي الؿهغة ؾَغ ُُ . بُجهما بلى اإلاىخج ل  

ا، ؤبًُذ مٟانلها ال٣ابًت بكضة ٖلى خ٣ُبت ؾهغتها  ٣ٖضث طعاٖحها ؤمام نضَع

ماطا بغؤً٪؟ : الهٛحرة  

ه اإلاكضوصة .ل٣ض ؾإلخ٪: ٦ؼ ٖلى هىاظظٍ، وهبرة التهضًض جىطر مً بحن ؤخٞغ  
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ؤبًضا، لم ج٨خ٠ بجٗلي ؤ٢ابل ٖك٣ُخ٪ بل ؤظبرججي ٖلى مجالؿتها ومكاع٦تها الٗكاء -

ا، ب٩ل بغوصة ؤٖهاب وبوٗضام للمكاٖغ ًً .ؤً  

، ولم ٨ًً بم٣ضوعي بخغاظه؛ إلن َضفي ؤن اجسظٍ مىخًجا إلاؿغخُتي - ل٣ض عؤًِذ بنغاٍع

.و٢ض ؤعاخجي ا٢تراخه للمىيٕى مً جل٣اء هٟؿه... اإلا٣بلت  

ا ؾازًغا
ً
ا، ٞالٗمل ؤَم مجي: ؤنضعث نىج ًٗ ػوظخ٪ ومكاٖغي، ٞألختر١ ما صام ... َب

.ٖمل٪ َى اإلا٣ابل  

ٖاصث لِ٪ الظا٦غة ٞجإة بمجغص اقخمام ... وؤهِذ : زاع وؤججذ ًٚبه هجماتها اإلابرعة

ؤلِـ ٦ظل٪؟... ؤهٟ٪ إلاىي٘ شجاع ؤٞا٢ذ مً ؾباتها  

ٗذ ؾبابتها في وظهه جىٟي اتهامه وج٣ابله بأزغ في بهٟٗا٫ لبؿجي عصاء السؿت : ٞع
ُ
ال ج

وال ... وجٓهغ هٟؿ٪ ٦دمل وصٌ٘؛ ؤهذ حٗلم ٦ما ؤٖلم ؤها ؤه٪ ؤصع٦ذ الخ٣ُ٣ت ٢بل ؤًام

ُىه٪ .جى٨غ طل٪، ٣ٞض ٢غؤجه في ؤٞٗال٪ ٖو  

ؤل٣ى ؾلؿلت مٟاجُده ٞى١ ؾُذ الُاولت الؼظاجي ظىاع الباب بٗى٠ مهضًعا ٢غ٢ٗت 

ضَا جخدغ٥ في حٗبحر . ٖالُت ُىجها جلم٘ بىهغ باَذ، ٍو اعجٟ٘ نىتها بكماجت مهاظمت ٖو

.خغ٧ي ًٖ ؤلايُغاب  

جغ٦ها نض٣ً٪، ػبلها، ... ؤلم ج٨ً مً زىخجي مٗها، وزالٟذ ٖهىص الؼواط مً ؤظلها؟؟-

ُىهه بغ٢ذ بعجاًبا مً ؤظلي ؤظؼم ؤهه لىال ػواظىا لم جإزغ لخٓت بياُٞت في َلب ... ٖو

.ًضي  

عا٢ِ٪ بعجابه : احؿٗذ خض٢خُه مدمغة في حٗبحر قضًض الكغاؾت ٖما ٌٗخمل صازله

ا ًٗ اهتهؼجما ٞغنت ُٚابي ًٖ الُاولت ص٢اث٤ لِكب٘ ٚغوع٥ ... وحٛؼله الهامذ بِ٪ َب

.ٞخٗىصًً مىخٟست ٖلّي آلان  
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ضوء بٛخت ٦ما اهتهؼث الض٢اث٤ في الاؾخمإ بلى جىؾالتها والخمخ٘ : ؤظابخه ببؿاَت َو

.بلمؿاتها ٖلى نضع٥ الخىىن، ناخب اإلا٩ان اإلاخاح ل٩ل الجماَحر  

ا ًٖ جإزحر ما 
ً
٘ هٍٓغ هدىَا ًٟترؽ مالمدها بدش ايُغب، جىجغ، لم ًًٓ ؤجها عؤجه، ٞع

ما صام٪ عؤًدىا ِلَم لْم حٗبري ًٖ وظىص٥ِ؟: عؤجه ٖلحها  

ا بما عؤث ا ألاٌؿغ، ووظه قاخب َى ٧ل ما ًض٫ ٖلى مضي جإزَغ : بلخىي ظاهب سَٛغ

اهخٓغث ص٣ُ٢خحن في بهخٓاع عئٍت ًض٥ جغجٟ٘ لضٞٗها بًُٗضا، ؤو هٟىع ظؿض٥ ... اهخٓغث

ا إلاؿاتها ًً ... ابتهلذ ؤن ج٣ؼػ٥ إلاؿاث ٚحري، باألزو وهي جغا٤ٞ شسًها جدترمه.. مخٟاص

.ل٨ى٪ لم جٟٗل  

ألامغ لِـ : ٢بٌ ٖلى قٟخه بحن ؤؾىاهه ٧اجًما لٗىت نازبت ؤوق٨ذ ٖلى زغ١ ؤؾماٖها

...هي... ٦ما بضي  

ٗذ ٦ٟها في وظهه، مٛمًت ُٖىحها للخٓت ض ؤن ؤؾم٘ مبرعاج٪: ٞع ٞالُىم جٟخدذ .. ال ؤٍع

.ُٖىوي وؤزحًرا ٖلى مضي بهىتها وباؾها  

ه حهغب مً اإلاى٠٢ الخالي، مظ٦ًغا
ّ
مغعث ٦ظبخ٪ بكإن : اؾخٗان بٛغوٍع مجضًصا ٖل

.٣ٞضان الظا٦غة  

ا ؾازغة ومهضومت مً مى٣ُه في اإلاؿاومت ًُ غ٥ طا٥ م٣ابل : خل٤ خاظباَا ٖال جمٍغ

غي إلاا عؤًذ اللُلت؟ ا ما الٗمل م٘ زُاهخ٪؟... جمٍغ
ً
بط  

ت ؤقض مغاعة بماطا ؾدؿاومها؟: ؤعصٞذ بسسٍغ  

 
ً

.ال ؤخخاط مؿاومت، السُإ زُإ٥ِ : اعجٟ٘ ط٢ىه ٢اثال  

ٞغ٢ٗذ الجُب الخاوي ل٩ل ٦بتها اإلااض ي، و٢لبها اإلاجغوح ٦بـ ٞى١ وظٗه ملًخا 

زُإ ماطا؟؟ ؤما ػلذ جمل٪ الى٢اخت : مؿدىًٟغا في اؾخهجان ًااػع ال٣ٗل ُٞما ًى٣ُه

ل٣ض عؤًخ٪ م٘ ؤزغي في الٟغاف، ؾمٗذ ... للخبجر ؤمامي وجدملجي ؤزُإ ٞٗلخ٪؟؟
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ختى ؤه٪ ... َمؿاج٨م الخمُمُت، ظؿضَا ًلخ٠ باإلاالءة ُٞما ًضحها جضاٖب ظؿض٥

ا مً ٧ل زُاب٪ ، وبالجهاًت السُإ زُإي؟؟!!ع٦ًذ زلٟي ٖاعًٍ  

ًحن ؤمؿُاث ٢لُلت مخباٖضة - ؤنبدِذ باعصة، مخباٖضة، تهخمحن بمهىخ٪ ؤ٦ثر مجي، جٞغ

ض٥ بظهاًصا .جسو ٖملي بك٩ل مؿخمغ بذجت ؤجها ال حعجب٪ وجٍؼ  

ج٣مهِذ صوع الؼوظت ناخبت الى٨ض، ازخٟذ ابدؿامخ٪، واَخمام٪، : ٢ؿذ هٓغاجه

بحن ناعث ٖال٢خىا ٦ما ٖمل٪؛ عوجحن ًىمي بدذ، ختى ٖمل٪ جمل٨حن ... جدىلىا بلى ٍٚغ

ا ٞا١ ما بُيىا
ً
.له قٟٛ  

ٚغوع٥، ٧ل َظا إلاضاعة ظغح ٚغوع٥، ٚغوع٥ الظي لم ٌؿخُ٘ جدمل ٨ٞغة ؤن َىا٥ ما -

ؤعصججي ؤن ؤعا٥ بلًها ؤ٢ط ي ؤًامي في ج٣ضًم ال٣غابحن ألظل ... ٣ًابله ؤَمُت في خُاحي

ًدا جخلمـ الِؿحر مىه ٦إهه ال٨ىن ... عياٍ بدشذ ًٖ مً جمجض٥ وجدى٫ نىعج٪ يٍغ

.بإ٦مله  

ظا خ٣ي- حن مبلٜ ٚغوعي !... ؤها ػوظِ٪، َو ... ٦ما ؤوي لم ؤزضٖ٪، جؼوظخجي وؤهِذ حٗٞغ

تراى آلان .لِـ لِ٪ خ٤ الٖا  

ؼم ما ٞحها ؤو ما جب٣ى ٞحها ا بمبلٜ ٖك٣ي !.. وؤهذ: نغزذ ب٣ىة ٖو
ً
وؤهذ جؼوظخجي ٖاإلا

.لٗملي، وؤوي لً ؤخاو٫ بقبإ ٚغوع٥ لُخٗاْم صاًٖؿا ٞىقي  

ا ب٣بًتها م٘ ظملتها ألازحرة، ؤعصٞذ بهمـ ؤبذ ؤلم ٌكب٘ ٚغوع٥ خُىما : يغبذ نضَع

ذ مؿلؿل ٦ظبتي؟؟ ؤوي ؤل٣ُذ ٦غامتي ظاهًبا ألظل الب٣اء ظىاع٥، ٖاملخجي بسؿت ... ٖٞغ

.و٢ابلخ٪ بالٟٗى  

.لىال طل٪ إلاا هلِذ ؾماحي ًٖ اؾخٟٛال٪ لي وويعي في نىعة اإلاٟٛل: عصٍ ن٣ٗها  

مشل٪ ال ٌؿخد٤ خًبا و٢لًبا ًض١ له، الىخضة هي ال٣ٗاب ... ٚبُت، ٚبُت ألوي ٞٗلذ-

.اإلاىاؾب ألمشال٪  
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مٗ٪ خ٤، ؤها اإلاسُئت؛ ٞإها مً باٖذ ال٨غامت : َمهمذ ٦ما اإلاجىىهت مدضزت هٟؿها

.الٛالُت م٣ابل زمً بسـ  

ؤها بسـ؟: قه٤ مؿدى٨ًغا  

ٗذ ٖى٣ها في آهت، ما٦ضة وخبي ل٪ َى ٦جز، ل٨ً ال ًضع٥ ٢ُمت ال٨ىىػ مً ٧ان : ٞع

ا ًٗ .ويُ  

جغ٦خه م٘ ٧لماتها ألازحرة مخجهت بلى نىمٗتها، اٚل٣ذ الباب وظلؿذ ؤعًيا خُض حؿ٣ِ 

لت . ٧ل مغة مً ٍٞغ الخٗب ٣ٖب ٧ل ع٢هت نازبت جضوم لٟترة ٍَى  

ب٨ذ خبها، و٢لبها اإلاُٗىن ٖلى ًض مً عؤي ُٞه الخبِب والهض٤ً، الٗىى بٗض وخضة 

لخٗىص بلى لىم هٟؿها، ٞهي مً ؤبسؿتها خ٣ها، جىاػلذ ًٖ ٦غامتها ولم ًتراظ٘ ... َالذ

. ًٖ ٢ضع ٌؿحر مً ٚغوٍع ألاخم٤  
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ظُض ؤلاٞالث في ٖؼ حٗل٣ي
ُ
.ٞال جغاًَ.. وبوي ؤ  

 جمهول

 

«ٞلِـ لىا مً ل٣اء... الىصإ»  

ً، ٧لماث  ا َٗىت ٚاثغة بلى ؤٖما١ نضٍع و٢لب ٚغوٍع ألاٖع ٣ذ ٖبَر ظملت ٢هحرة، ؤٞع

ت زُتها باللىن الظي ٧ان اإلاًٟل ٖىضَا ؤػع١ الٗاق٣حن، و٦إجها جسبٍر صون ... للسسٍغ

لخسغط ... ماطا ًيخٓغ مً ؾاخغة ألالىان بال ش يء ملىن مشلما لىهذ خُاجه. ٧لماث بدبها

.مجها آلان وجتر٦ها ملُست بالؿىاص  

ا مً َظا 
ً
في الُىم الؿاب٤ اهخٌٟ ٖلى ٧ابىؽ ٣ٞضاجها، ٣ٖله الباًَ خظٍع مؿب٣

الىي٘ والخؼن الظي ٌكٍٗغ آلان ل٨ً اإلاخٗامي بالٛغوع مهما اَتزث ؤمامه الهىعة لً 

داٞٔ ٖلُه .ٖىٟىاهه الكامش... ًغاَا، زهىًنا وهي جسضف ؤٖؼ ما ًمل٪ ٍو  

٣له الال وا ي ًخأػع مٗها يضٍ، في ٣ٖاب ظما ي قىىٍ ٖلُه بٛخت، جاع٦حن الطخُت  ٖو

. بال ؤؾلخت ؤو ٢ضعة ٖلى اإلا٣اومت، مدغوم مً جدظًغ ظضًض بةم٩اهُت ازخٟاءَا مً خُاجه  

آلهت الخب والخغب، جسلذ ؤزحًرا ًٖ ... اؾد٣ُٔ ٖلى َضوء، نمذ، وؾ٨ىن، ٖكخاع

هاب ؤٖهابه وخضٍ؛ ٞهي مً ... الخب وازخاعث الخغب، خغب نامخت، مخالٖبت باأٖل

بٖضام شسو ال ٌؿخد٤ ... ٣ٖضث ظلؿت اإلاد٨مت وؤنضعث ال٣ٗاب... اجسظث ال٣غاع

.الخب، ٦ما ٢الذ في آزغ ٧لماتها باألمـ  

... ؤؾخٗىص ًىًما؟ بل ؤؾدؿمذ له بالىنى٫ بلحها لُداو٫ الٗىصة؟  

ٍٕ للمغوع ٖلى ؤطن ال حؿم٘ .وؤلاظابت َمؿتها له ألاًام في ؤٖما١ ٣ٖله ٞال صا  
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م٤ُ  ذ ألاطان ٢بل ؤن ًغجٟ٘ نىث ٢ىي واز٤ ٖو ت مً مُغ٢ت ال٣اض ي نمَّ َغ٢ت ٢ٍى

لُه ؤلاطٖان للٗىا٢ب... ًسبٍر بالخ٨م .ال، اهتهذ الٟغم اإلاخاخت ٖو  

*** 

٣ه بلى  زمؿت ؤقهغ والخىؾل ال ًجضي، ؤمها ج٠٣ ٧ل مغة ٖلى الباب في ٖغ٢لت ٍَغ

ض عئٍخه ماطا ... مىيىٖهما ؤهخهى... الضازل، جسبٍر ب٣ىة وحؿلِ ؤجها لِؿذ َىا وال جٍغ

 ًيخٓغ مجها؟ 

ؤلم ج٨ً مىي٘ ؤؾغاع خ٩اًتهم، واإلاكاع٦ت الىخُضة في مداولت ابىتها !.. ومٗها ٧ل الخ٤

 الُاجؿت في خب مً ال ٌؿخد٤ بخمشُل صوع الجاَلت الىاؾُت؟

اجه اإلاجخٟت في خ٤ ابىتها ل٨ً ٦ٟى للهبر خضوص ٦ما جغهمذ ٦ى٦ب ... حٛايذ ًٖ جهٞغ

ٗها في ٧ل مغة ًضًغ ٚىىتها التي  الها مً نض٣ًت لم ٌؿخُ٘ الهغب مً ج٣َغ الكغ١، ٍو

هم الغؾالت ... جماًل زهغ ٖكخاع ٖلحها ؤمام ُٖىه، جيكضٍ وجىاقضٍ جٟخُذ الظًَ ٞو

 لخخمؿ٪ الخب، التي جسلذ ًٖ  آلالهت ٖكخاعمخٛاٍب باجـ، ٌؿخد٤ ٣ٖاب ؤل٣خه

. الخغبب  

ض ؤلال٨ترووي الظي ؤعؾلخه بٗض زالزت ؤؾابُ٘ مً عخُلها، جسبروي ُٞه ًٖ عؤحها - مىظ البًر

.في الشالزت ههىم بدُاصًت قضًضة، لم ؤؾم٘ مجها ش يء  

م٣ضمت ظضًضة لخىؾل ظضًض، وقاَحن مخهلب في وظهه ٦ما ؤمه بالًبِ، ... َاٍ

.وسست َب٤ ألانل؛ والىدُجت عظاء صام٘ ال ًجضي م٘ ؤي مجهما  

ًغي ؤجها جدملذ ما ٨ًٟي، زُاهخه ٧ان مً اإلاٟترى ؤجها ال٣كت التي - ختى َى–ال٩ل 

ا ال ٌؿخد٤ ختى الغزاء ًُ .٢همذ ْهغ البٗحر وعٚم طل٪ نضمتهم بهمىصَا، وآلان ٞٗل  

!باهلل ٖلُ٪.. ؤزبروي ؤًً هي... قاَحن-  

، وبن ٦ىذ ؤٖٝغ ٞلً ؤزبر٥: ظامض وظهه، ٚحر مك٤ٟ ؤو مبا٫ٍ  .ال ؤٖٝغ  



 

 
88 

َما الغابِ ... هٟـ الغص وهٟـ ال٣ىإ ٞى١ الىظه، وما بالُض خُلت... و٦ما ألام ٦ما الابً

الىخُض بالضم الظي لها نلت بهما َىا، ٞاألب ميكٛل، مبخىع الٗال٢ت الخ٣ُ٣ُت م٘ 

ا وحٗٝغ م٩اجها ... ابيخه ت قضًضة–وما صامذ ألام جخاب٘ ؤزباَع ٞالٗلم - اإلادٟىّ بؿٍغ

.ٚحر مجٍض باليؿبت بلى الغظل اإلاخىط بل٣ب ألابىة  

مئىان ٖلحها ٣ِٞ- ض ؤلَا ...ؤٍع  

ت قاَحن اإلاتراخي في ظلؿخه. ٦غع الغظاء ا اَمئن: ٢ابلخه سسٍغ
ً
.بط  

ما َظا الغص؟: ناح  

٘ خاظبُه مؿخعجًبا ض الىنى٫ بلُه؟: ٞع ؤلم ٨ًً َظا ما جٍغ  

وما الظي ًجٗل٪ مخإ٦ًضا ٨َظا؟: خاو٫ ب٣ًاٖه  

دُت لى ؤنابها ش يء؛ ٞلم ج٨ً ؤمي ظالؿت في مجزلها جخاب٘ ؤٖمالها : ؤظابه بإٍع

خُاصًت .٧اهذ ؾخ٨ىن ٖىضَا آلان... الٖا  

...بـــــــــــــــــــــــــــــىووم  

ماث ألامل، ٣ٞض ؤنبدذ ال٨غة في ملٗب ألام، وقهحرة ؤٖتى مً ؤبي الهى٫ هٟؿه، بن 

٣ٞض ألازحر ؤهٟه في مداوالث ٦ؿغ خهىهه ونمىصٍ، ٞلً ًدك٤٣ َالء ؤْاٞغ قهحرة 

.الٗاػقي ختى م٣ابل ؤٖتى الهجماث  

.ؤنبذ ًا قاَحن في عمي الخمل ٖلى الىالضة اإلابجلت، ٢ه٠ ظبهت بإل٠ ه٣ُت م٣ضًما  

حن بالخىاػ٫  بت الٗاٞع جهل م٩اجها، ٞا٢ًضا ٚع ىصة بلى ه٣ُت البضء، ازخٟذ ٍو صوعان ٖو

ٖؼ٫ ٖكخاع ... َى ؤزُإ وؤ٦ثر مً مغة، لظل٪ اؾخد٤ ال٣ٗىبت اإلاٗلىت بهمذ. وبزباٍع

ظا جهاًت الٟغمان .ٖىه َو  
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إة .لى ؤنَّ ٧لماجىا جهل، ل٩ان ألاس ى ؤ٢ل َو  

 جمهول

 

ق٩لها لِـ ٦ما ٧ان، ال ؤها٢ت واَخمام قضًض باإلاالبـ، ختى ألالىان اإلابهغظت التي 

صون قا٫ ملىن ؤو عبُت قٗغ ٢ؼخُت، ٚاب ًٖ مٗهمها ألاؾاوع ... حٗك٣ها ازخٟذ

.اإلاٗضهُت اإلاُلُت بإلىان ٞا٢ٗت، ٨َظا حؿحر في قىإع اإلاضًىت الًبابُت  

مىظ ؤجذ بلى لىضن وهي ػاَضة في ألالىان، ال ججظبها وال جغجضحها، ق٣تها اإلااظغة جبضو 

.٦مىاػ٫ الٗؼاب، باجؿت مشلها، جدغمها هي ألازغي مً ألالىان ٦ىٕى مً ال٣ٗاب  

ا ... اٖتزلذ ألالىان ٣ٖاًبا لها ٖلى جغ٦ها ملىن خُاتها؟... ل٨ً ال٣ٗاب إلاً؟؟
ً
ؤم سسُ

 ٖلُه؟

اض ي قبه -حي ا بلىن ؤٚم٤، وخظاء ٍع
ً
خىوي باجـ، ؾغوا٫ ؤ٦ثر مىه اَتراث قحرث ٢ُجي ٍػ

.مدلى٫ ألاعبُت؛ هدُجت عبُه ٖلى عجل صون بَخمام باإلخ٩ام  

وما ًب٩ي الُٗىن التي عؤتها في ؤوط ؾٗاصتها بًُٗضا ًٖ بَاهتها للمىيت التي ٧اهذ جبخ٨غ 

ا زانت بها ٦ألهت
ً
ا... لها زُىَ !قَٗغ  

ا ؤ٦ثر مً 
ً

ا بال٩اص جالمـ ؤَغاٞه ٦خٟحها، ًخماوط في جًلُٗاث واؾٗت، مىخٟك قَٗغ

ا  َبُٗخه بؿبب ؤلاَما٫ والجٟاٝ، ٢لذ الٗىاًت ب٩ل ما ًسهها، َىضامها، قَٗغ

.وبكغتها  



 

 
90 

ؤل٣ذ خ٣ُبتها اإلاكابهت لخ٣اثب َلبت اإلاضاعؽ ؤؾٟل الُاولت بخل٣اثُت، ظالؿت بخٗب 

خى٫ بخضي الُاوالث حؿخض ي الىاص٫ في ؤمغ م٣خًب إلخًاع ُٞىعَا اإلا٨غع ٧ل ًىم 

اصة ؤو ه٣هان .صون ٍػ  

وظبت حؿض ظىٖها؛ ٞاأل٧ل ش يء خُىي للمداٞٓت ٖلى الخُاة، ال ٖال٢ت له بضماع ؤي 

! ش يء ختى الخُاة هٟؿها  

لت، ٦م مً مغة اؾخٛغبذ هٟؿها ٍى ٣ٞضث الخُاة ب٣ٟضاجها ... ؤزغظذ ججهُضة ٖم٣ُت َو

ىهي ... مدمض، وم٘ طل٪ جداٞٔ ٖلى جىاو٫ وظباث الُٗام في ؤو٢اتها
ُ
ِلَم ال جخى٠٢ وج

 خُاة ال مظا١ لها وال عاثدت؟

وما ٖضاٍ مً صاٞ٘؟، جخمجى ٧ل لُلت و٧ل نباح ؤن حٗىص بلى طعاُٖه، جلخمـ ... الخمجي

ا وعاخت ٣ٞضتهما بتر٦ه
ً
خالن ال زالض ... ل٨ً لُٗىصا لِـ َىا٥ مً مىام... ٞحهما ؤماه

.لهما  

، ؤو جخسلى هي ًٖ جمىحها جسلُه ًٖ ٚغوٍع والىدُجت في الجهاًت ... بما ًخسلى ًٖ ٚغوٍع

٦مباعاة ٦غة ٢ضم مىتهُت بالخٗاص٫ نٟغ م٣ابل نٟغ؛ لخمؿ٪ خاعس ي اإلاغمى بهض 

م الى٢ذ بض٫ الًاج٘ اإلاًاٝ في جهاًت الكىَحن !ؤَضاٝ آلازغ، ٚع  

ٗلذ ؤلاهترهذ اإلاخاح مً اإلاُٗم وبضؤث في البدض  ا اللىحي مً الخ٣ُبت ٞو سخبذ ظهاَػ

.ًٖ والضتها جدضثها ٖبر بخضي جُب٣ُاث الضعصقت اإلاغثُت  

ىاع ظىاع اؾمها صون  ًُ خهل قاَحن بها خاإلاا عؤي الًىء ألازًغ  جخهل هي بكهحرة، ٍو

.نىع   

ججهضث ُٞما جدى٫ اإلاداصزت بلى واخضة ظماُٖت؛ لً ًخ٨غع ٖلى ؤؾماٖها ال٨الم لٟترة 

ت بػالخه، وعؤٞت بىٟؿها ال٣هحر الغاٌٞ ل٨الم  ؤَى٫ ا٢خهاًصا للهضإ وج٩ال٠ُ ؤصٍو

ض مً الخاظت، ها٢ًما وبكضة ٖلى الخ٨غاع .ؤٍػ  
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!مٓهغ٥ِ قيُ٘ باجـ-  

متى ؾخٗىصًً بلى ٖمل٪؟-  

غ اإلامخٌٗ ٧ان مً ؤمها، والؿاا٫ نضح بهىث ق٣ُ٣ها، ناخا في و٢ذ واخض؛  الخ٣ٍغ

.٩ٞاصث جهاب بالهمم  

 ًا ولض: ججهضث قهحرة مدضزت ابجها
ً

!ال٨باع ؤوال  

.آؾ٠ ؤمي، جًٟلي: هٟش مؿدؿلًما و٢ض جغاظ٘ ظاًعا ٧لماجه زلٟه  

ُٓها مً ابىتها الباجؿت ب٩ل ما جدمل ال٩لمت مً  ٖاصث قهحرة مدؿلخت بٗىٟىاجها ٚو

بن ٧ان ما ؤعاٍ مً ؤظل الٗىصة بلُه ٞلخٟٗلي وؤهخهى؛ ٞلم ؤ٦ً ؤها ... ؤ٣ُٞي ًا ٞخاة: مٗجى

.مً ؤظبرجِ٪ ٖلى الغخُل  

ا- ًُ .٧ان ٢غاعي، وؤصٞ٘ زمىه خال  

!ؤهِذ ٢غعِث، ؤهِذ هٟظِث، وآلان ؤهِذ جىضمحن... بلى متى؟-  

!ال هضم-  

ضٍ بٗضما ؤ٦خىي  .نغختها ب٩ل نض١ و٢ىة، ٣ٖلها م٣خى٘ بسُىتها في اإلاٛاصعة، و٢لبها ًٍا  

ل٣ض مط ى زمؿت ؤقهغ وخال٪ : لىخذ ألام ب٨ٟها ٖبر الكاقت مٓهغة ؤنابٗها السمؿت

... ٌؿىء، ال ًسضٖجي الُٗام الظي ؤمام٪ وما جضؾِىه بحن ؤهُاب٪ ٧ل ًىم  

بتها في عئٍت ابىتها جطج بالخُاة مً  ججهضث ٞاقلت في الىنى٫ بلى ال٩لماث اإلاٗبرة ًٖ ٚع

.ُملِهمت... ظضًض، مكٗت، مًِئت  

.ما ػا٫ ٌؿإ٫ ٖىِ٪، ًخىؾلجي ٧ل ًىم ألبىح بم٩اه٪-  
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ٝغ ٢لبها ل٨ً«!لم ًيؿِ٪ »ؾمٗذ ٧لمت ق٣ُ٣ها التي لم جى٤ُ  ًالُتها ج٠٣ بُجهما ... ، ٞع

.ٖلى اليؿُان  

ٍغ ًا ٞتى وبال ؤجِذ ؤوؾٗ٪ يغًبا ٖلى مازغج٪ اإلاىخٟست مً : ناخذ ألام مؼمجغة
ُ
ظ٦

َ
ال ج

٨خ٪ البرج٣الُت .ٍٞغ الجلىؽ ٞى١ ؤٍع  

٨ت  هغ حُٛحر اإلاىيٕى باجٟا١ مكتر٥ بحن الشالزت في الخمؿ٪ ب٨ٍغ قهحرة للىن ألاٍع ْو

اإلاًٟلت البجها، والتي جدخل اؾخ٣با٫ ق٣خه، حكاع٦ه لخٓاث الٟغح والخؼن، ابخلٗذ ؤي 

.شسو ؤل٣ى بجؿضٍ ٞى٢ها صون جؼمغ ؤو جؼخؼح  

ا: َمهمذ ٖكخاع ؾازغة
ً
.بهه قبُه بلىن صواء ال٨دت... ما َظا اللىن ًا قاَحن؟... خ٣  

ل مؿاع الخضًض ٖجها لِـ مجغص حُٛحر صٞت الخىاع ًٖ مدمض .جدبه، ل٨جها ؤعاصث جدٍى  

 له
ً

٨ت ٣ِٞ للخ٤.. جإ٠ٞ مً اؾخٛغابهً للىن الظي ناع مًٟال ٢ُمتها : م٘ َظٍ ألاٍع

ل٣ض جدملخجي بِىما ... الٗاَُٟت ٦بحرة، لً جٟهما، بجها ؤو٫ ما ٞغقذ به ق٣تي السانت

ا في ٞغاٙ الك٣ت ...هىم وؤ٧ل و... لم ٨ًً َىا٥ ٚحَر  

خُاث ؤحها الٟاؾض طو الظًل اللٗىب: بتر ظملخه في خغط لخ٨مل ٖىه قهحرة .ٞو  

ئت ٢ؿًما ًا ؤمي- .زم ؤها لِـ لي طًل... نضا٢اث بٍغ  

ٝغ بغمىقه في بغاءة، ؤمغجه ؤمه بالهمذ ٖاثضة بلى َٟلتها اإلاٛتربت لخ٣ى٫ ألازحرة  ٞع

.ؾإٖىص للٗمل مجضًصا: مؿدؿلمت  

ل٨ً لِـ ٢بل قهغ آزغ، ؤظم٘ زالله : ؤياٞذ ٖلى عجل خُىما إلادذ تهلل وظه ألام

.قخاث هٟس ي  

ت ازخُاع  ا ووخضَا ؾدخدمل الىدُجت؛ لظل٪ لها خٍغ لم ًمل٪ ؤخض ؾىي الغيىر، ٢غاَع

.الخى٢ُذ  
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-12- 

ٗلم٪ الخُاة ؤجها ال ج٠٣ ٖلى ؤخض
ُ
 ؾخ

.وبضوجهم.. ؾخجض هٟؿ٪ ًا نض٣ًي حؿخُُ٘ الِٗل بالجمُ٘  

 جمهول

 

ت . ومٗؼ٫ آزغ ٞغقخه ٖلى طو٢ها... ؤؾخىصًى زام بها، نىمٗت ظضًضة اوكإتها ٚٞغ

ت ب٨غاٍؽ  ٗت، َاولت صاثٍغ ت مدًغة ٖلى َُئت مُبش؛ جلبُت الخخُاظاث ؾَغ واؾٗت بؼاٍو

مٗانغة، بًُاء ٦ما الخىاثِ ٧لها، ج٨ؿغ البُاى اإلاخٟص ي بصخً ٞىا٦ه وزًغاواث 

خضلى بًٗها ٞى١ الؿُذ اإلاش٣ل .نىاُٖت ًخىؾِ الُاولت ٍو  

ت ت بضٍو .وؾاصاث للجلىؽ مل٣اة في ؤما٦ً مخٟغ٢ت، بإلىان مخضازلت ونىاٖت ًضٍو  

ى٫ اإلادسخ باأللىان اإلااثُت مخإٟٞت مً ٢اَ٘ ٖؼلتها اإلادببت، ُٖىجها  مسخذ ًضَا في اإلاٍغ

ال جخدغ٥ ٢ُض ؤهملت بًُٗضا ٖىما نىٗخه ًضاَا مً جلُُش ال مٗجى له ٞى١ اللىح وجبدض 

!ًٖ مٗجى ما مىاؾب ٣ًىٗها ؤن الؿاٖاث الٗكغ اإلاايُت لم جً٘ بال َاثل  

٣ها بجهاػ  اإلاىؾ٣ُى  حٗالى الغهحن مً ظضًض بةنغاع ؤقض، اججهذ بلُه بٗضما مغث في ٍَغ

ت«مً ؤظل بلحزا»واَٟإث ؾُمٟىهُت  . لبُتهىًٞ، الغاُٖت للىختها ٖضًمت الهٍى  

خه، والابدؿامت اإلاغخبت ازخُٟا وجغ٧ا امغؤة  الىظه البكىف الظي ؤخخىاَا مظ ٖٞغ

.قاخبت ْهغ ٖلحها الؿً ٞجإة  

ماما؟-  

ؤًم٨ىجي الضزى٫؟-  
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٣ها ومضث طعاٖها ٖلى وؾٗها في خغ٦ت جغخُبُت قضًضة، وزجلها مً  ابخٗضث ًٖ ٍَغ

هٟؿها ٩ًاص ٌٛغ٢ها، ٠ُ٨ٞ وؿذ جل٪ اإلاغؤة الُُبت وخغمتها ختى مً مجغص ؾاا٫ ٖبر 

 الهاج٠؟ 

ا جىاظهها بابدؿامت  ت زم ظلؿذ ظىاَع ا مً خى٫ الُاولت الضاثٍغ ًُ سخبذ لها ٦غؾ

.مٗخظعة  

ل ؤظمل - لم ؤِث لٗخاب ؤو لىم، ؤها ؤصعي الىاؽ بابجي وؤٖلم ؤن له اإلا٣ضعة ٖلى جدٍى

اعحي... الٗال٢اث بلى ٖضاوة .ولِـ َظا ؾبب ٍػ  

الت ال صإ لها، باألزو م٘ جظبظب  حٗلم مباقغتها في الخضًض خُىما جضع٥ ؤن ؤلَا

.ا٦خٟذ بهؼة بؿُُت م٘ ؤطن مهُٛت. ٖال٢تهما في الٟترة ألازحرة  

.مدمض ٣ٞض طا٦غجه-  

ٌ مخابٗت ؤزباٍع ل٨ً ٧ل  ٗذ خاظبحها مىضَكت مً السبر الجضًض ٖلى ؤطهحها، جٞغ ٞع

٤ َظا السُإ لم ًهل ما ٣ًى٫ ؤن ؤنابه  ً ٍَغ خحن جُغ١ بخضاَا ؤطهحها بالسُإ، ٖو

.ؤي ش يء  

حٗغى لخاصر ؾحر في لىضن ٢بل زماهُت ؤقهغ ٣ٞض ٖلى بزٍغ الظا٦غة السانت بأزغ -

بخه في بظاػة ٚحر مٗلىمت  ؾبٗت ؤٖىام، لم هسبر ؤخض بإي مما خضر وا٦خُٟىا بةٖالن ٚع

.الجهاًت  

ُىجها ج٣ابل ُٖىن اإلاغؤة الجالؿت ٢بالتها، حؿخُٗض  جالمؿذ ألاؾال٥ ب٣ٗلها، ٢ُبذ، ٖو

.ما ٢ُل عوًٍضا وجدلله  

و٢بل زماهُت ؤقهغ؟، ماطا ٧ان ًٟٗل َىا٥؟ ... ٢لِذ لىضن؟-  
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ا 
ً
لم ًغصَا زبر ًٖ بم٩اهُت جىاظضٍ بالبلض التي اٖتزلذ ٞحها ٣ٖب اهٟهالها ٖىه، بط

لىال جإ٦ضَا ؤن . وظىصٍ ٞحها لِـ لٗمل ما صام الىؾِ بإ٦مله ال ًضعي ًٖ طَابه قًِئا

ا مً ق٣ُ٣ها وؤمها لم ًىبـ بم٩ان م٨ىثها لٓىذ ؤهه ؤحى زلٟها ًً .ؤ  

طَب زلٟ٪، ٧ل ما ٢اله لي في اجهاله مً اإلاُاع ٢بل ب٢إل : ؤومإث ألام بابدؿامت باَخت

لب مجي الضٖاء لخخِؿغ مهمخه .الُاثغة ؤهه طاَب لُٗىص ب٪ مهما َالذ اإلاضة، َو  

.ؤها لم ؤٍع.. ؟...ل٨ً ٠ُ٦: َمهمذ بٛباء ونضمت  

ٗذ ٦ٟها في اؾدؿالم َظا ٧ل ما ٖلمخه ًا بيُتي، ختى ؤوي لم ؤ٦ً ؤٖلم ٢بلها ؤه٨ما : ٞع

اهٟهلخما و٧ل ْجي ؤن اه٣الب خاله َى هدُجت ججاطب ػاثض ًٖ اإلاٗخاص بِى٨ما، لم ؤجى٢٘ 

.ؤن ًهل الخض بلى ؤلاهٟها٫  

خاولذ بزٟاء هٓغة الٗخب في ُٖىجها ل٨جها جإزغث بما ٨ًٟي لخلمدها ٖكخاع، ٞخٗاوص 

. ألازحرة اجساط مىي٘ الضٞإ واٖخالء مىهت ال٣ىة؛ ٞالخ٤ مٗها  

اصث لخضًثها ألانلي، ؤما الٗخاب ُٞم٨ً جإظُله وب٣ُت ال٨الم : لم جمهلها ألام ٞغنت ٖو

.الظي لم حٗل٣ي ٖلُه َى ؤهه ٣ٞض طا٦غة آزغ ؾب٘ ؾىىاث  

.٢هض٥ ال ًظ٦غوي: ججمض وظهها  

٨ما بٗضة ؾىىاث ٦ظل٪- .بل ٢بل حٗاٞع  

واإلاُلىب؟-  

ا ٖلى 
ً
ا بهخت؛ خٟاْ ظاٞت ونلبت، ٖىصة الخهىن اإلاكُضة مً ظضًض، واله٣ُ٘ ٌٛمَغ

.٢لب لم ًيـ ختى اللخٓت  

حٗاٌكىا م٘ طا٦غجه اإلا٣ٟىصة، لم ؤعص ؤن اقٛل بال٪ بإمٍغ ختى ال جٓىُجي ؤل٣ي بالخمل -

ا مجي ومىه ٖلُِ٪ 
ً
ىه يُٛ .ٖلى ؤ٦خاٞ٪ بٗضما اوسخبِذ، ؤو حٗخبًر  
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ًما ٖجها .ق٨ًغا لخؿً ْى٪ بي: سسغث ٚع  

.ؤعظى٥ِ ال جٟخحي باب الٗخاب ما صمِذ لً حؿخُُعي جدمل ٖخباث طل٪-  

لت بإزباع ؾِئت جمىذ ؤال  ججهضث في حٗب، حٗب ج٩الب ٖلحها مً ط٦غ مدمض بٗض ٞترة ٍَى

.حؿم٘ بما َى طعة مجها  

.عظاًءا جابعي-  

اعجب٨ذ ألام ٞجإة و٦إن ال٣اصم َى ؾغ اإلاًٗلت، جالٖبذ بإنابٗها في جىجغ باثً، قغصث 

٣ت : ُٖىجها م٨ملت ال٣هت بٗضما اعجضث بلُه وخخه الجؿضًت ط٦غث ؤمامه ؤلازغاط بٍُغ

بخجي، اهخٌٟ ٚايًبا وجهغوي ًٖ ط٦غ َظا اإلاجا٫ وؤهه  ت، ل٨ً عصة ٞٗله ؤٖع قبه ٍٖٟى

زم بضؤ ًد٩ي ًٖ خلمه آلازغ الظي ؾاع ٖلى ... مً ؾاب٘ اإلاؿخدُالث ؤن ًسىى ُٞه

ى اٞخخاح م٣هى زام به... الخىاػي م٘ ؤلازغاط ٦هضٝ في الخُاة ؤًام اإلاغا٣َت . ؤال َو  

خلم ط٦ٍغ ؤمامها ًٖٟىا زم حٛاض ى ٖىه ٞٓىذ ؤهه لِـ ؤ٦ثر ؤَمُت مً خلم مغا٣َتها في 

ىع البٌُ .زىب وعصي مىش ى بالَؼ  

ُٗض جغجِب خُاجه- .قٕغ بٗضَا في البدض ًٖ م٩ان واٞخخاح م٣هى ًضًٍغ بىٟؿه َو  

.والجملت ألازحرة ؤنابذ ال٨ىت في م٣خل، جه٤ُٟ خاص للخماة اإلاؿخد٣ت لل٣بها  

ضًً الىنى٫؟.. خماحي- بلى ؤًً جٍغ  

وال٨ؼ م٘ ال٩لمت ألاولى، والؼظغ في الخ٨ملت م٘ الؿاا٫ ؤٞا٢ا الخماة مً صوعَا الظي 

.ٌؿخد٤ ألاوؾ٩اع في الًغب ؤؾٟل الخؼام  

اجه، ل٨ً هىباث الهضإ اػصاصث بالٟترة ألازحرة، - ْىيخه بضؤ في الاؾخ٣غاع وجغجِب ؤولٍى

٤ الٗىصة .وطا٦غجه ال جخدغ٥ زُىة في ٍَغ  
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٤ في : ؤياٞذ بٗض ٞترة نمذ مضعوؾت وعٚم ابدؿامخه اإلاالن٣ت لكٟاَه بال ؤن البًر

.ُٖىه زبى  

مضث ًضَا ٖبر الُاولت جًم ؤناب٘ ٖكخاع اإلالىزت باأللىان صون اَخمام بما الخد٤ 

ه خُىما ٦ىِذ وزبى خُىما عخلِذ : ب٨ٟها ألابٌُ ٤ ْهغ في بابٍا بٍغ  

٢اومذ الخإزغ ب٩لماث ؤمه الهاصعة مً ال٣لب واإلاخجهت بلى ال٣لب، جغاظٗذ في ظلؿتها 

ذ.. وما اإلاُلىب مجي؟: و٢ض سخبذ ٦ٟىٞها ٢بلها ٍى .لألبض.. ما بُيىا نٟدت َو  

.لم جَُى، ال جيس ي ؤه٪ ما ػلِذ ػوظخه ؤمام هللا وؤمام ال٣اهىن -  

ما اإلاُلىب مجي بالخدضًض؟: ٦غعث ؾاالها م٘ ججهُضة  

غيذ ٨ٞغتها اْهغي مً ظضًض في خُاجه، ٖلَّ طا٦غجه حٗىص، وبن لم : جدمؿذ ألام ٖو

جٟٗل ٞٗلى ألا٢ل ًخسلو مً هىباث الهضإ اإلااإلات التي جغ٢ضٍ في الٟغاف لب٣ُت الُىم 

كله في ٖضم الخظ٦غ .وحؿبب له الا٦خئاب مً وظٗها ٞو  

اء لؿاجها ٞاهُل٣ذ مؿخهجىت ج٣ىلحن ؤهه ال ًظ٦غوي زم جُلبحن مجي الٓهىع : ن٤ٗ ال٨بًر

ؤها ػوظخ٪ التي ؤٚل٣ذ ٖلحها في ... مغخًبا مدمض): ؤؤ٠٢ ؤمامه ٢اثلت... في خُاجه مجضًصا؟

ا ب في جظ٦َغ !ؤي ٦غامت ؾإمل٨ها بٗض طل٪؟... ؟؟(ْالم ٣ٖل٪ وال جٚغ  

ذ جصدر اإلاى٠٢ ه ؤهِ٪ ػوظخه، ؤص ي ٦ىهِ٪ ػبىهت في اإلا٣هى، ؤو لِ٪ ٖمل : ؤؾٖغ ال جسبًر

ب مىا ً ؾإوا٣ٞ٪ ... ٢ٍغ ٤ الجحرة ُٞما مط ى، بإي حجت جٓهٍغ ُىجي ًٖ ٍَغ ؤو ختى حٗٞغ

.وؤ٦ىن مِٗ٪   

ا اإلا٣هىم ت ُٖجها بٗضما خض٢ذ في قَٗغ ؤزغ٥ِ في خُاجه مسخل٠، ٧لما : عم٣تها مً ػاٍو

ا ٢بل 
ً
عؤي امغؤة بكٗغ لىن قٗغ٥، جغجضي ؤؾىاع مٗضهُت، ؤو وشر ملىن اججه بلحها مخلهٟ

ؿخٛغب زُبخه، ًبدض ٖىِ٪ في ٧ل  ؤن ٌٗىص زاثب ألامل، وخحن اؾإله ًخعجب لهٟخه َو

.امغؤة صون ؤن ًضعي ٖمً ًبدض  
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.َى مً بضؤ: َمؿذ مضاٞٗت  

... ًجب ؤن ؤطَب، ل٣ض جإزغث: جهًذ جضٞ٘ بلحها وع٢ت. ججاَلذ َمؿتها ٦إجها لم ج٨ً

جذججذ بمىٖض الُبِب الزغط مً اإلا٣هى وؤخًغ وخضي بلى َىا ؤزىاء اوكٛاله 

ًبا... بالٗمل، الٗىىان مضون ٞى١ ألا٢هىنت .ؤجمجى عئٍخ٪ مغة ؤزغي ٢ٍغ  

غوب الضم مً الٗغو١، ج٨ٟغ  وصٖتها بغبخت زُٟٟت ٖلى وظىتها اإلاهٟغة مً الصخىب َو

٣ت، ؤو َاٖت  كل جل٪ الٍُغ في السُىة الخالُت، الخجاَل ٦ما ٞٗلذ ألاقهغ اإلاايُت ٞو

.خماتها وج٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة له ولى مً باب الٗكغة وجغ٥ ط٦غي خمُضة بُجهما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
99 

-13- 

دب الظي َظا مً- ؤ٦ثر؟ ًُ  

ٗاوص مً الُٛاب، في اهٓغ- ٌُ  
ً

.ؤوال  

 تقى أ سعد

 

جى٢ٟذ ٞى١ الغن٠ُ اإلا٣ابل للم٣هى، ج٣غؤ الٞخخه بخمًٗ ػاثض وجغا٢ب الخغ٦ت السُٟٟت 

 بىي٘ الُلباث 
ً

صازله، إلادخه ٖبر الؼظاط الكٟاٝ ٠٣ً ٢غب َاولت ميكٛال

.والابدؿامت جىاظه وظه ػباثىه  

٤، صلٟذ بلى اإلا٣هى  ل لخ٣ُبتها ال٣ماقُت، وج٣ضمذ حٗبر الٍُغ ٢بًذ ٖلى الظعإ الٍُى

وازخاعث َاولت بُٗضة ًٖ مغوع الؼباثً في الجُئت والغواح، ويٗذ خ٣ُبتها ٖلى م٣ٗض 

ا في الساعط جخاب٘ الؿُاعاث اإلااعة .مجاوع مُل٣ت بهَغ  

عئٍخه مً ظضًض ؤعب٨ذ . حُٗض خؿاباتها وجخمجى ؤن ال جىضم ٖلى السُىة الخالُت

صوازلها، ق٩له الٗبثي صون الهىضمت اإلاٗخاصة صٚضٙ عوخها، اؾخُا٫ ط٢ىه وجبٗثر قٍٗغ 

ده .صون بَخمام خ٣ُ٣ي بدؿٍغ  

ؤنبذ ؤ٢غب ما ٨ًىن لغوخها و٢خما جخمغص، خاله ال ًسخل٠ ًٖ خالها ٦شحًرا مىظ 

.ؤلاهٟها٫، وهي التي ْىخه جسُاَا وؤن الجمىص لم ًهب خُاة ؾىاَا  

بحن في جىاو٫ ش يء مٗحن آوؿتي؟- ؤجٚغ  
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ٗذ الىٓاعاث الكمؿُت مغظٗت زهالتها الخغة بلى السل٠،  ؤصاعث عؤؾها هاخُخه، ٞع

ُىجهما جخداصر بلٛت ال جدىي ٧لماث، ؤظابخه في الجهاًت بهىث َاصت  ٖو
ً

: جباَإث ٢لُال

.٢هىة بالك٨ُىالٍ  

ًٖٟىا؟-  

٦ىب : اَتز عؤؾه في بٞا٢ت مخإزغة مً الٗالم الظي ٚغ١ ُٞه، ؤٖاصث م٘ ابدؿامت مخإهُت

.٢هىة مدالة بالك٨ُىالٍ  

َل ج٣ابلىا مً : جغاظ٘ زُىة للسل٠ ل٨ً ظؿضٍ ٣ًابلها وهٓغاجه جلتهمها، ؾإلها بخىجغ

 ٢بل؟

ا خ٣ُ٣ت ت نٛحرة: َؼث ٦خٟحها في ال مباالة ال حكَٗغ .ًجىػ، الٗالم ناع ٢ٍغ  

ىا٥ ؤهىاع  ؤومإ صون و ي زم ٖاص ؤصعاظه إلخًاع مكغوبها، ٣ٖله ًضوع في مخاَت َو

.حكخٗل ب٠ًٗ زم جىُٟئ، َىا٥ ؾغ زلٟها ل٨ً ال ٌؿخُُ٘ ال٣بٌ ٖلُه  

م بغوصة الجى قٗغث ؤن وظىخحها حكخٗالن، اؾىضث زضَا ٞى١ ؾُذ الُاولت الباعص  ٚع

ُىجها جغجٟ٘ بالىٓغ بلى الؿماء ُٞما ٦بلذ ًضحها ٞى١ ع٦بخحها .ٖو  

*** 

ذ عمىقها ٢بل ؤن ًىٟهل نٟحها بًُٗضا ًٖ مؿاع الغئٍت، ظؿض عظل ًدى٫ بُجها  ٞغ ٞع

. وبحن ألاقٗت اإلادؿغبت مً الكمـ الٛاعبت، ؤٖاصث ٚل٤ ُٖىجها زم ٞخدهم مً ظضًض  

ؤعظ٘ ْهٍغ ؾامًدا لكٗإ الٛغوب مً بل٣اء جدُخه ألازحرة للجما٫ الىاٖـ، وعٚم 

.ي٠ٗ ؤلاياءة؛ ٣ٞض ؤػعجذ ُٖىجها وجمىذ ؤن ًىاعحها ْله مجضًصا  

ؤزحًرا اؾد٣ُِٓذ، ل٣ض جى٢ٟذ مىظ ػمً ًٖ بٖاصة حسسحن مكغوب٪ خُىما ؤصع٦ذ ؤن -

.هىم٪ ؾُُى٫   
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غ لها عئٍت مُضاهُت صون خاظت لالٖخضا٫، وؤلاياءة  او٩ٗاؽ ؤعظاء اإلاُٗم في الؼظاط ٞو

.الىاٖمت ؾاٖضتها في جبحن زلى الُاوالث مً الؼباثً بالَا بالخإ٦ُض  

مي ظًُضا باألمـ-
َ
.ًبضو ؤهِ٪ لم جى  

لت مخهلت ال ... ؤعاصث جىيُذ ؤجها لم جىٗم بىىم َبُعي، صون ج٣لباث و٢ل٤، لؿاٖاث ٍَى

.باألور مىظ اهٟهالهما... ألامـ وال الظي ٌؿب٣ه، وال الظي ٌؿب٤ ؾاب٣ه  

الىاؽ تهغب بالىىم في ألاػماث وهي حهغب مجها الىىم، ما الظي ال حهغب مجها خُىما حؿىء 

 خالتها؟؟

٘ خاظبحها في ٦ؿل لظًظ، ال ًدُذ لها ؾىي الغص باإلقاعاث، وظؿضَا مخسض٫  ا٦خٟذ بٞغ

لت .مً زباجه ٖلى ويُٗتها اإلا٣ُضة جل٪ ٞترة ٍَى  

ض مً ألايىاء باإلا٣هى، و٦م  احؿٗذ ابدؿامخه التي ْهغث بٗض بْالم هدُجت اقخٗا٫ اإلاٍؼ

ا 
ً
ؤؾٗضَا ٖضم ؤلاهضٞإ في وكغ الًىء الانُىا ي زال٫ اإلا٩ان، بل ًًاء عوًٍضا جاع٧

.ٞسخت مً اإلاخٗت بب٣اًا الًىء الغباوي  

٦م الى٢ذ آلان؟-  

٘ ؾاٖت مٗهمه ًخإ٦ض مً الخى٢ُذ .السامؿت والىه٠ مؿاًءا: ٞع  

جإزغحي ٖلى مىٖض ما؟: ؤياٝ مىخبًها الهخٟايتها اإلاٟاظئت  

.همذ ؤعب٘ ؾاٖاث مخىانلت في ظلؿتي جل٪: خض٢ذ به مىضَكت  

.ًبضو ؤن ظؿض٥ ًدخاط الغاخت: َضؤ مخىًٟؿا الهٗضاء، ابدؿم بدىان  

ت وؤًت عاخت في هىمي بهظا الك٩ل؟: صل٨ذ ع٢بتها مً السل٠ مخإَو  

ؾإٖض لِ٪ مكغوب٪، وؤًْ ال٣هىة اإلادالة ٦ُٟلت : جهٌ زم ؤٖاص ٦غؾُه بلى م٩اهه

ت وجدؿحن مؼاظ٪ زهىًنا م٘ جدلُتها بالك٨ُىالٍ .بخيكُِ صوعج٪ الضمٍى  
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حها ال٩امل،  خملذ خ٣ُبتها واججهذ بلى صوعة مُاٍ الؿُضاث مداولت اؾخٗاصة ٖو

.ٞؿ٣ىَها في الىىم لم ٨ًً قًِئا مما زُُذ له في َظا الل٣اء  

ٗذ وظهها  اهؼلذ وظهها حٗخجي بٛؿله وجىُٟٓه باإلااء ظًُضا ٞال جتر٥ ؤزًغا للىٗاؽ، ٞع

اإلاخ٣ُغ بب٣اًا اإلاُاٍ جىٓغ بلى او٩ٗاؾه في اإلاغآة خُجها اهخًٟذ وا٢ٟت باهخهاب و٢ض 

.ْىذ للخٓت ؤن هبًها جى٠٢  

ب ٦شحًرا؟- ً مكاَضة ؤٞالم الٖغ ؤ٦ىِذ تهٍى  

ابدؿمذ والضة مدمض . ؾإلذ اإلاغؤة الىا٢ٟت زلٟها ُٞما جىٓغ لإلو٩ٗاؽ الٓاَغ ؤمامها

.لِـ ٦شحًرا، ل٨ً ال يغع مً الاؾخٗاهت بها في بٌٗ ألاخُان: بسٟت  

.لم ؤع٥ِ مظ ؤجِذ: ججهضث مدكاٚلت بخج٠ُٟ ًضَا  

لضعظت ... إلن اَخمامِ٪ ٧ان مىهًبا ٖلى عئٍت شسو آزغ: ٚمؼتها م٘ هه٠ ابدؿامت

٤ أل٦ثر مً هه٠ ؾاٖت .مخابٗخه ٖبر الٍُغ  

غبذ بُٗىجها مً خماتها اإلاترنضة بلام عؤٞذ بها ؤزحًرا ٞتر٦تها . جىدىدذ ٖكخاع بسٟت َو

.َُا اطَبي؛ ٞهى باهخٓاع٥: جمغ بؿالم  

ؤخ٨مذ الخ٣ُبت ٞى١ ٦خٟها ألاًمً وزغظذ م٣ُبت بتر٦حز، ٞما م٣هض ألام بإن الابً 

ا؟  ًيخَٓغ

ٞهمذ خُىما عؤث مدمض ًدىم بحن الُاولت التي قٛلتها وباب السغوط، ووظهه مجٗض في 

اؾترزذ مالمده خاإلاا عؤَا، عؾم ابدؿامت ظمُلت . بْالم، ٦ُٟل نٛحر جاٍ ًٖ ؤمه

.ْىيخ٪ عخلِذ : ٞى١ سٍٛغ  

، ؤال ًم٨ً ؤن 
ً

ظمضث و٢ض يغبتها ٨ٞغة ٧الها٣ٖت، ًٚبذ ؤجها لم جسُغ ٖلى بالها ٢بال

 ٨ًىن ٣ٞضان الظا٦غة لٗبت بحن الابً وؤمه، ٦ما ٧اهذ بُجها وؤمها؟؟
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ا-٠ُ٦ له  ى ال ًظ٦َغ ِٓهغ ٧ل جل٪ اللهٟت والسكُت مً طَابها؟- َو ًُ و٠ُ٦ لغظل ... ؤن 

دض١ في امغؤة هاثمت، ًلتهم جٟانُل وظهها بىٓغاجه؟ ًبا ؤن ًجلـ ٍو ... ٌٗخبر هٟؿه ٍٚغ

 ٠ُ٦ ٚاب ٖجها بم٩اهُت اؾخسضام السضإ لجّغَا في مهُضجه؟؟

عمخه قظًعا والخٟخذ ٖاثضة بلى الخمام، ؤٚل٣ذ الباب زلٟها بٗى٠ وو٢ٟذ زل٠ 

اهخٓغث ختى جيخهي الخماة مً الىيىء في . خماتها، ٦ما ٧اهذ ج٠٣ في جباص٫ٍ لألصواع

.جململ اجطر مً َغ١ ٢ضمها اإلاخ٨غع ٞى١ ألاعيُت الؿحرام٨ُُت  

!زضٖخماوي!... مدمض لم ٣ًٟض طا٦غجه ؤلِـ ٦ظل٪؟-  

.ال ؤٖٝغ ؾبب ْى٪ طا٥، ل٨ىه لِـ وخًُدا-  

ػاص اهٟٗالها ٞهاخذ بِىما حكُذ بظعاٖحها في الهىاء ٦إجها جبدض ًٖ صاٖم إلاى٢ٟها، 

ببؿاَت إلهه : هاصمت ٖلى ٖضم بزباع ؤخض بُلب خماتها ٢بل ؤًام و٢ضومها بلى َىا الُىم

ال ًخهٝغ ٦صسو ال ًظ٦غوي، بل طا٦غجه بن لم ج٣ٟض إلاا اؾخُإ ٞٗل ؤ٦ثر مما ًٟٗل 

.آلان  

 ًٖ ٣ًٓت جهِبه خُىما ًلمذ امغؤة : بهضوء ؤ٦ؿبتها بًاٍ الؿىحن ؤظابذ
ً

ؤَلٗخِ٪ ٢بال

 حكبهِ٪ في ش يء واخض ٧الكٗغ ؤو ألاؾىاع، ٞما بال٪ خحن ًغاَا ٧لها جخجؿض ؤمامه؟

؟: َاظمتها م٣ًُت خض٢اتها
ً

ؤج٣ؿمحن ٖلى ؤهه ال ًض ي ٣ٞضان الظا٦غة ٦ما ؤصُٖذ ٢بال  

ا ًٖ ظهلي ب٣ٟضان طا٦غج٪ اإلاٍؼ٠، ٞإها ؤ٢ؿم ٖلى ؤن ٣ٞضاهه َى خ٣ُ٣ي - ًُ حٛاي

.جماًما  

ا-
ً
.خؿى  

غتها زاعظت مً ظضًض، انُضمذ بجؿض مدمض الىا٠٢ في ٢ل٤ ؤمام الباب، ٢بٌ  ٞػ

ؤهِذ بسحر؟: ٖلى ٦خٟحها بحن ًضًه ًلخ٣ِ ُٖىجها الهاعبت مً مىاظهخه  
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.ؤنابجي ٚشُان لِـ ؤ٦ثر-  

بخه في الخضًض ٞؿب٣خه ميسخبت ظهت باب السغوط صون ؤن حُٗض الىٓغ في  إلادذ ٚع

. ًجب ٖليَّ الظَاب... مٗظعة: وظهه مغة ؤزغي   

ذ جغ٦ٌ م٘ خ٣ُبتها الش٣ُلت ٞى١ ٦خٟها ألاًمً  ؤٚل٣ذ الباب الؼظاجي زلٟها وؤؾٖغ

ا الخغ ٞى١ . اإلاغججت بلى ظاهبها و٠٢ مدمض زل٠ الباب اإلاٛل٤ ًغا٢ب اَتزاػ قَٗغ

.ؤ٦خاٞها، ٢ُب مؿخٛغًبا َغوبها ٦إجها عؤث قبًدا ما  
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!اهتهُىا: ال جهض٢جي خحن ؤ٢ى٫ ل٪  

 غادة السامن

 

ه الهِىُت اإلاٗضهُت في ًضَا ألازغي، مبدؿمت  مالذ ٖلى الُاولت جٟٙغ ٞى٢ها ما جدٍى

وا٠٢ زل٠ مىًضة الخؿاب، ُٖىهه جخابٗها، مخى٣لت بسٟت بحن . للؼوظحن الخضًشحن

ضٍ ٞخىت في ُٖىهه، ال ًظ٦غ ؤن امغؤة  ا جٍؼ الُاوالث والابدؿامت الؿاخغة ال جٟاع١ سَٛغ

ًَّ في ٧امل ؤها٢تهً،  ، َى عؤي بالخإ٦ُض مً َ
ً

اؾخدىطث ٖلى اهدباَه بهظا الك٩ل ٢بال

٤، ومُضٖت ؾىصاء  لِـ مجغص ظُجز مؿتهل٪ م٘ ٢مُو بإ٦مام مشيُت إلاا ٢بل اإلاٞغ

. جدمل قٗاع اإلاُٗم  

للخٓت ال ٌؿخىٖب ٠ُ٦ ٢بل جىُْٟها في اإلاُٗم، لِـ م٣ابل ؤظغ خ٣ُ٣ي، بل ب٦غامُت 

ٗام، ٞالؿُضة ٢غعث الخدغع مً خُاتها لٟترة والؿعي زل٠  بؿُُت بياٞت إلاإوي َو

ا، َىاًت لً حؿخُُ٘ الِٗل مً وعائها ٖلى ألا٢ل في الى٢ذ  َىاًت جغ٦تها زل٠ ْهَغ

ٖمل بؿُِ وما ٨ًٟي لؿض اخخُاظاتها ألاؾاؾُت وؾاٖاث ٧اُٞت جخٟٙغ : والخل... الخالي

زاللها للغؾم، باألزو في َظٍ اإلاى٣ُت يمً الجؼء الكمالي للبالص، ٞخإزظ بمخُاػ الجى 

ؿخٟؼ»اإلاٗخض٫ خُض  . ٦ما ٖبرث« ٞجها ال٩امًٌُ  

ا  ًٗ اهدبه مً قغوصٍ ٖلى ٠٦ ؤمه الؿمحن ًغبذ ٞى١ ٦خٟه بدىُت، صاع عؤؾه نىبها مُال

ؤلً جظَب للغاخت؟: ابدؿامتها  

.ؾإلخ٣٪: جضخغظذ ُٖىهه في ألاعظاء ٞخبحن زلى اإلا٩ان مً الؼباثً وبٚال١ الباب  
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لى ٖبر ؾلم صازلي مسٟي  ٢غنذ زضٍ بدمُمُت ًإلٟها ٢بل ؤن جتر٦ه ناٖضة بلى ألٖا

.وعاء باب ظاهبي، و٢ض جم جهمُم اإلا٩ان لُهبذ الُاب٤ الٗلىي ق٣ت والؿٟلي مُٗم  

جإ٦ض مً بخ٩ام ٚل٤ الٛاػ وهؼو٫ ال٣اَ٘ السام ب٨هغباء اإلاُٗم، ؤياء مهباح ًضوي 

لى خُىما ؾم٘ نىث ػخؼخت ؤخض ال٨غاس ي ٣ه بلى ألٖا اججه نىب . ٧ي ًدبحن ٍَغ

الهىث وجٟاجئ بخ٣ى٢٘ ٖكخاع ٞى١ ٦غس ي بٗضما ٖضلذ ويُٗخه لخهبذ في مىاظهت 

.الؼظاط البضًل للخىاثِ ألاؾمىدُت اإلاُى٢ت للمُٗم، ٞٗل مشلها بم٣ٗض آزغ ًجاوعَا  

.مغخًبا: اهخبهذ له ٞسهخه بابدؿامت هاٖمت  

ِلَم لْم جىامي؟: احؿٗذ قٟاَه بإزغي م٣ابلت  

ا بلى الساعط ؾمٗذ ؤن َىا٥ مجمىٖت مً الكهب ؾخمغ : ٦خٟذ طعاٖحها مُٗضة هَٓغ

م٨ً للمغء عئٍتها صون خاظت بلى الخ٨ىىلىظُا الخضًشت وؤصواث  ٖبر الؿماء لألعى، ٍو

.م٣ٗضة  

.ؤَا، لى ٦ىذ ؤٖلم بؿهغج٪ َىا إلاا ؤَٟإث ألاهىاع-  

.الٓالم ًمىدجي عئٍت ؤوضر واؾترزاء بيافي... بال٨ٗـ-  

مَّ بالجهىى ٖاعًيا ا َو ًٗ بطا ؾمدِذ لي باإلهًمام بلُِ٪ في َظٍ الجلؿت؛ : ٞغ٥ ٦ُٟه م

ؾإنى٘ ل٨الها مكغوًبا ٣ًىي ؤظؿاصها ٖلى م٣اومت الكخاء الظي بضؤ في الدؿلل مً 

.ؤؾٟل ألابىاب  

 مً ؤخض الجىاهب
ً

ٗها ٢لُال ؤي مكغوب؟: ػمذ قٟخحها م٘ ٞع  

؟- .٢هىة بالك٨ُىالجه... وما لىا ٚحٍر  

٣تهم بهُدت ؾُٗضة ا، ٚمؼة م٘ َؼة مً ؾبابتها ظهخه ؤٞع َغ َظٍ هي : اهبؿُذ ؤؾاٍع

ا ؤن جهبذ عب ٖملي.... ؤلاجٟا٢اث وبال ٞال
ً
.حؿخد٤ خ٣  
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اصث هي بلى قغوصَا في ألا٤ٞ اإلآلم  ا ٌٗض اإلاكغوباث مً ؤظلهما، ٖو
ً
اوسخب ياخ٩

٤ في َظٍ الؿاٖت اإلاخإزغة .بإلىاهه اإلاٗخمت بال مً يىء ؾُاعة جمغ ٖبر الٍُغ  

م الخمُمُت اإلاهاصٞت في بٌٗ ... ال جهض١ ؤجها َىا مٗه، وجخهٝغ ٦إجهما ؤٚغاب ٚع

ٖاصث في الُىم الخالي لغخُلها الٗان٠ وع٦ًها الجىىوي في الُغ٢اث، . ألاخُان

ا ًٖ ٞغنت ظضًضة مخسُٟت وعاء ؾخاع اإلاؿاٖضة؛ ٞالخب 
ً
-مؿدؿلمت لىٚؼ ٢لبها بدش

كغة ِٗ .ال حهىن - ٦ما ال  

و٦إن ال٣غب لؿاٖت ال ٨ًٟحها لخُلب ٖمل ما٢ذ في اإلا٩ان بلى خحن، وؾاٖضتها الخماة 

ى الابً  ضة خاظتها لُض الٗىن زهىًنا م٘ ؾجها ال٨بحر، َو في زُتها الٛحر مٗلىت، مٍا

ا 
ً
بت التي لم حٗلجها ؾاب٣ م حعجبه مً جل٪ الٚغ بخخُاًظا -الباع ٞلم ٨ًؿغ ٧لمت ؤمه ٚع

.، َاٖىت بٍغ بؿ٨حن ٢لت ؤلاهدباٍ-للمؿاٖضة في الٗمل  

َؼث عؤؾها بٗى٠ وألا٩ٞاع جخهإع صازلها، جهًذ مخجهت بلى خُض ظهاػ ال٩اؾِذ 

جبدض ًٖ ؤٚىُت ؤو مىؾ٣ُى ما ج٨ؿغ الهمذ مً الساعط وحكىف الطجت بالضازل، 

اوي التي جبثها في َظا الى٢ذ صون جضزل مظٌ٘  اؾخ٣غث ٖلى بطاٖت مدلُت جخىالى ألٚا

.زغزاع  

ا ٖبر الُاوالث ٖاثضة بلى مجلؿها، وظضجه ًً٘ ػوط مً الكمٕى الطسمت  ؤزىاء مغوَع

وعاثدتها الٟىاخت بالىعوص ٞى١ ؤؾُذ الُاولخحن اللخحن اهدهغ بُجهما ٦غؾحهما 

.اإلاخجاوعًٍ  

ا اإلاهابُذ : ابدؿم لٗالمت الاؾخٟهام اإلاًِئت ٞى١ وظهها َظٍ ؾهغة ال ًجب ؤن جىحَر

اث ...طاث البُاٍع  

ؾاص نمذ َا٫ ُٞما ًغحكٟان مً ٦ىبحهما م٘ . وا٣ٞخه بابدؿامت نٛحرة وظلؿذ مدلها

.مغا٢بت الٓالم بالساعط وهه٠ بنٛاء لألٚاوي اإلاظاٖت  
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متى بالًبِ جٓهغ الكهب؟: جىدىذ مغجحن زم ٢ا٫  

بن ٦ىذ مخًٗبا ٞإطَب للغاخت، لً ... هه٠ ؾاٖت ؤزغي وجٓهغ: هٓغث في ؾاٖت َاجٟها

ًما .حؿخمخ٘ لى ب٣ُذ مٚغ  

غ خاعًما  ى ٌٗلم ؤجها ؾاَغة جغا٢ب الكهب ُٞما ًخلٓى ٖلى الؿٍغ و٠ُ٦ جإجُه الغاخت َو

ا ًً .هٟؿه مً وخبتها ٞال ًىٗم بالغاخت ؤً  

ابخضؤث ؤٚىُت نازبت بلخً خماس ي ظٗل ظؿضٍ حهتز ٞى٠٢ ًغ٢و و٢ض اؾخضاعث 

ت بحن الُاولخحن  هاخُخه مخ٨ٗؼة ٖلى ْهغ م٣ٗضَا جغا٢ب ع٢هه في اإلاى٣ُت الٟاٚع

.وزل٠ ال٨غاس ي  

٢ه٣هذ مً ؤٖم٤ عوخها ٖلى مٓهٍغ الٛحر مهخم بالسُىاث، ٣ِٞ ًىٌٟ ظؿضٍ بما 

ًدىاؾب م٘ ؤلا٣ًإ اإلاىؾ٣ُي، ابدؿم لها وقٕغ ٌسخبها مٗه لدكاع٦ه، جهًذ بٗض ٖىاء 

ل .لِـ بٍُى  

ابُت بجؿضَا، صاعث  لى ألاظىاب، َؼث مازغتها ناٖضة َو خغ٧ا ألاطٕع في الهىاء ٖو

ا، حكاب٩ا ألاًضي  ًٖ ٗل َى اإلاشل، وضخ٩اث مً ال٣لب جؼصاص اعجٟا خى٫ هٟؿها ٞو

ضة مً  ٗلذ هي مٍؼ ا خى٫ هٟؿها مغاث، ٞو ت، ؤصاَع مدكاع٦حن السُىاث الخالُت ؾٍى

 بهىث خاو٫ جإصًخه ٦إهه ؤهثى
ً

: وجحرة ضخ٨ها خُىما عمل بُٗىهه ب٨ثرة وػم قٟخُه ٢اثال  

- 
ّ

ال
ّ

!ؤٍو ال  

وفي لخٓت حكاب٨ذ زُىاتهما اإلاخًاصة و٧اصث جى٣لب ٖلى وظهها لىال بخ٩امه طعاُٖه 

ٗذ . مً خىلها اٖخضلذ في و٢ٟتها جدؿاب٤ ألاهٟاؽ في الشباث بٗض اإلاجهىص والطخ٪، ٞع

 بال٨شحر و٦ٟها جغظ٘ السهالث بًُٗضا ًٖ وظهها ٞى١ 
ً

ى ال ًٟى٢ها َىال ُٖىجها نىبه َو

.عؤؾها  
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جى٣لذ هٓغاجه بحن ُٖىحها وقٟخحها اإلابللخحن هدُجت تهىع لؿاجها زال٫ بلخ٣اَها ؤهٟاؾها 

٣ها ُىهه، وخلذ هٓغة . ومٗالجت ْمإ ٍع عا٢بذ البؿمت جسخٟي مً ٞى١ قٟخُه ٖو

بت والكى١  .ظضًضة صازلها، هٓغة المٗت مً الٚغ  

ا ألاهٟاؽ باألهٟاؽ
ً
ا مجها، م٣غًبا الكٟاٍ مً الكٟاٍ، وزالُ ًُ وخاهذ ... ؤما٫ عؤؾه صاه

.اللخٓت  

.ْهغث الكهب!.. الكهب-  

اهخًٟذ مً بحن طعاُٖه واججهذ جله٤ وظهها بالؼظاط جغا٢ب مجمىٖت الكهب 

. اإلاخخابٗت في هؼولها بلى ألاعى ٢اَٗت الؿماء بؿ٨ىجها اإلآلم  

لخٓت ٣ِٞ هي ٧ل ما خالذ بِىه وبحن جظو٢ها، َىا٥ قى١ صازله لظل٪ ... لخٓت

ه ل٨ً ُخِغمَّ ٖلُه، ال   ٞدىاٍ، قى١ ٦إهه ٌٗٞغ
ً

ب في الخلظط به مدلال الُٗم الظي ًٚغ

.ًضعي ٠ُ٦ ٌكخا١ اإلاغء لص يء ال ٌٗٝغ َٗمه مً ألاؾاؽ  

لًٗ و٢ٟتهما اإلاخٗا٦ؿت، ٞلى ٧ان َى مً ًىاظه الؼظاط إلاا اهدبه لكهاب ماعت ؤو ؾُٟىت 

.جًبا لخٓه الخٗـ... ًٞاثُت جدمل ٧اثىاث مً مجغة ؤزغي   

بدشذ ٖىه بُٗىجها . اهخهى مغوع الكهب، جغاظٗذ ًٖ الؼظاط بإؾ٠ لىنى٫ الجهاًت

اإلالُئت بالخماؽ خحن اهخبهذ لى٢ٟخه اإلادؿمغة خُض جغ٦خه، ْهٍغ للؼظاط، ًٖذ قٟتها 

.الؿٟلى واُٖت مخإزًغا ٖلى ما ٞٗلخه  

 للخماماث
ً

٣ها بهٗىبت، حٗضجه بلى اإلامغ الظي ج٣٘ ُٞه حجغتها م٣ابال جهبذ : اػصعصث ٍع

.ٖلى زحر مدمض  

!وؤي زحر بٗض ما ُخِغَم مىه مدمض؟  
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اث، واججه بلى ال٩اؾِذ  هٟش بٛل في الكمٕى اإلاًاءة، الخ٣ِ اإلاهباح طي البُاٍع

ا  ًَ ًهٟٗه بٗى٠ خى٣ه ٖلى ؤمت عؤؾه ٧ي ًهمذ، حؿاب٣ذ زُىاجه ٞى١ الؿاللم بججا

ِٛ في هىم ًيؿُه هدؿه خه خُض ًضؽ زُبخه في ظُب اإلاىامت َو .بلى ٚٞغ  

*** 

حؿل٣ذ شجغة جغبِ خى٫ ٢اٖضة ٚهجها اإلاخحن َٝغ الخبل بِىما حٗل٤ الُٝغ آلازغ 

 بصجغة م٣ابلت، ميسجمت م٘ صهضهت ٚىىة َغ٢ذ ؤطجها في الهباح البا٦غ م٘ ؤلاطاٖت

.ُٞما ػ٢ؼ٢ت الٗهاٞحر حكاع٦ها اللخً والٟغخت  

نىتها لِـ زالًبا ل٨ً الٟغخت ؤ٦ؿبخه َا٢ت وال٣ضعة ٖلى عؾم الابدؿامت ٞى١ وظىٍ 

صوى مجها ًخمؿ٪ بٓهغ اإلا٣ٗض اإلاؿخٗاع مً ٢اٖت اإلاُٗم بِىما حٗخلُه ليكغ . اإلاؿخمٗحن

. اإلاٟاعف ٞى١ الخبل  

اصث جغ٦ؼ ٖلى ما بُضَا خاإلاا اهتهذ . هٓغث بلى ألاؾٟل، نىبه، ابدؿمذ بىٗىمت، ٖو

ا آزًغا
ً

 لخيكغ مٟغق
ً

 . َبُذ جى٣ل اإلا٣ٗض ؤبٗض ٢لُال
ً

ال جدىاؾب ... َمت مب٨غة: جابٗها ٢اثال

.م٘ ؾهغة ألامـ لبىاصع الٟجغ  

احؿٗذ ابدؿامتها ل٨جها لم جدً ٖلُه بغئٍتها، باألزو م٘ بخاَتها بىظىخحن خمغاوجحن 

.مً زجل ٞٗلتهما الهبُاهُت، ٦ما اإلاغا٣َحن الٗكا١  

٢غعث اؾخٛال٫ زلى اإلاُٗم مً الؼباثً لٛؿل مٟاعف الُاوالث، خُض ؤجهم لً -

ـَ ؤجها واظهت للم٩ان .ًخىاٞضوا ؾىي بٗض نالة الجمٗت؛ ال جي  

غاٝ  ؼاجه اإلالىهت ٖلى ألَا َبُذ مً ٞى١ ال٨غس ي وؤمؿ٨ذ َٝغ اإلاٟغف ألابٌُ بخٍُغ

عاثدت الىعوص بٗض : جخيك٤ ٖبحٍر الٟىاح مً وؾاثل الخى٠ُٓ طاث الغاثدت السانت

.امتزاظها بغاثدت الكمـ ؾخهبذ ال ج٣اوم، باٖشت للغاخت والهضوء في الىٟـ  
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ؤمؿ٪ الُٝغ آلازغ مً هٟـ اإلاٟغف ٌكخمه بٗم٤، ٌٗبئ مً عاثدخه الظ٦ُت ملئ نضٍع 

ُىهه ال جتر٥ ُٖىجها في خالها .باهخٓاع الخجغبت: ٖو  

َُا ًا ؤوالص، ل٣ض : هاصتهم والضجه ٖبر باب اإلاُٗم الهٛحر اإلاُل ٖلى الخض٣ًت السلُٟت

!ؤنبدذ نِىُت البؿبىؾت مٗضة لإللتهام  

!وال٣كضة ًا ؤمي؟: ناخذ ٖكخاع بٗلى نىتها  

ا لهم باللخا١ بها ؾب٣ذ البؿبىؾت هٟؿها : ٢ه٣هذ ألام ٖاثضة للضازل بٗض ج٨غاع ؤمَغ

ا .بلى الُاولت، ال جخإزغا؛ ٞةن بغصث ٣ٞضث سخَغ  

مً ج٣هضًً ًا خماحي؟؟.. اإلاكاٖغ ؤم البؿبىؾت  

.لُتها جبرص، بن خغاعتها جتزاًض ٦إجها ٞى١ مغظل صاثم ؤلاقخٗا٫  

٣ها بلى الضازل ؤو٢ٟها . مالذ ٖلى الؿلت التي خىث ال٣ماف اإلاٛؿى٫ زم ؾاعث في ٍَغ

.ٖكخاع: َخاٞه مً زلٟها  

نمذ، َظا ٧ل ما . جباَإث زُاَا وهٓغث مً ٞى١ ؤخض ٦خٟحها في اهخٓاع الخ٨ملت

ىت  ا وجإزحٍر لها ًٖ نِىُت البؿبىؾت اإلاٍؼ ٢ابلها، اؾخضاعث بال٩امل حؿخدشه ب٣لت نبَر

. بال٣كضة البًُاء  

ؤل٣ذ الؿلت مً ًضَا عا٦ًت ظهخه خاإلاا عؤث اَتزاٍػ الضا٫ ٖلى ؾ٣ىٍ وقُ٪، 

ا ًٖ مهبِ مىاؾب خى٫ 
ً
اعجب٨ذ ال جضعي ماطا جٟٗل، ًضَا جغجج مً خىله في الهىاء بدش

؛  ، ؤعقضث ًضًه بلى ْهٍغ
ً

ذ بسخب اإلا٣ٗض الظي ٧اهذ حٗخلُه ٢بال ظؿضٍ ًضٖمه، ؤؾٖغ

.٧ي ًخمؿ٪ بص يء زابذ  

ٞخذ ُٖيُه عوًٍضا و٢ض ٚاب الضواع ل٨ً نضإ ٢ىي ًٟخ٪ بسالًا مسه، خاو٫ َمإهتها 

.بسحر: بإهٟاؾه اللهازت والش٣ل الجاؾم ٞى١ نضٍع ًمىٗه ال٨الم  
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.ما ب٪؟، ًجب ؤن ؤزبر والضج٪.. ماطا خضر؟-  

، ؤها في خاظت بلى بٌٗ الغاخت لِـ ؤ٦ثر، لم ؤهم ظًُضا باألمـ- ٍٕ .ال، ؾخ٣ل٤ بال صا  

ا في طعاٖه حؿىضٍ ُٞما ج٣ى٫ مهممت ا ال جخإزغ في طل٪: وكبذ ؤْاَٞغ
ً
. بط  

٘ عؤؾه بلحها م٘ ابدؿامت باَخت جُمٗحن في ؤ٧ل البؿبىؾت بمٟغص٥؟: ٞع  

ًما ٖجها .َىا٫ ٖمغ٥ جٟهمها وهي مدل٣ت: ابدؿمذ ٚع  

ا و٢ض ٚامذ ُٖىاٍ في هٓغة ٚامًت ًُ ٘ خاظبُه ٖال ُىجي؟: ٞع ومىظ متى حٗٞغ  

ؾاا٫ : اوسخبذ ًضحها مً ٞى٢ه م٘ شخىب وظهها، اعججذ م٣الجحها، َمؿذ باعجبا٥

خىا لم جخجاوػبً٘ ؤًام ب، مٗٞغ .ٍٚغ  

 
ً

خ٪ ألمي: نغَّ ٖلحها ؾاثال ؤال حٗىص بلى ٞترة ؤبٗض مً طل٪؟.. ومٗٞغ  

؟..وؾبب َظٍ ألاؾئلت العجُبت َى: يا٢ذ ُٖىجها مخىظؿت و٢ض جمل٨ها البروص ٞجإة  

٣خىا، وهي ج٨غعَا - ل٣ض نىٗذ لِ٪ البؿبىؾت ًىم ٢بلذ ناًٚغا ٖمل٪ َىا والب٣اء بٞغ

ت ما جدبِىه مً خلىي؟.. آلان ٞمً ؤًً لها مٗٞغ  

ام لِـ لها  ٗذ ٦خٟحها مضُٖت الالمباالة، و٦إن ق٨ى٦ه ُبىِذ ٖلى باَل، مدٌ ؤَو ٞع

ا: نضي بال ب٣ٗله ًُ .ؤزبرتها في لخٓت ما، نِىُت البؿبىؾت لِؿذ ؾًغا خغب  

.ولِؿذ مضٖاة جٟازغ ٦ظل٪-  

ض ٖمل ومإوي، ٠ُ٦ ٌٗغى ما ًدب مً خلىي  ؤلجمها مى٣ُه، ٞإي شسو َبُعي ًٍغ

!في ؤو٫ ل٣اء؟  

جإزغجم ًا : ؤه٣ظتها خماتها و٢ض َلذ ٖلحهم بغؤؾها ٣ِٞ بإٖحن جدمل الخإهِب واللىم

ا وبال سخبذ البؿبىؾت ب٣كضتها ٣ٖاًبا ل٨ما ُّ .ؤوالص، َ  
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ًجب ٖلُ٪ الغاخت : ازخٟذ مً ظضًض ٞٗاصث بلُه مهغة، وؤوظ٘ ٢لبها مٓهٍغ اإلاجهض

 
ً

.ٞٗال  

ؾإجىاو٫ م٨ٗما البؿبىؾت زم اوسخب بلى خحن نالة الجمٗت؛ ختى ال ؤزحر : ؤظابها بجض

.ق٨ى٥ ؤمي و٢ل٣ها ٖليّ   

بخه وؾب٣خه بلى الضازل ُٖىهه ال جتر٥ َؼة واخضة مجها صون مغا٢بت، . اؾدؿلمذ لٚغ

زهىًنا طًل خهاجها طو الكٗغ ال٣هحر اإلاغجج ٖلى الجاهبحن في بٚاْت ال جضع٦ها 

.ناخبخه  

بهجها صون ٢ضعة ٖلى  ا ٍو ب، جخىهج ٦إن َىا٥ ما ًشحَر ٍغ ُٖىهه جلخم٘ بص يء ظضًض ٚو

.جدضًض الؿبب بالًبِ  

*** 

ُىهه ال جتر٥ خغ٦ت لها بال وجغنضَا،  ا الخى٠ُٓ ٖو ًُ اهدجى ٖلى الُاولت اإلاجاوعة مضٖ

٧اهذ جلخ٠ خى٫ الُاولت ميكٛلت في جىُٟٓها وبٖاصة جغجِب اإلاٟغف ٖلحها في جهاًت ًىم 

ل وقا١، باألزو و٢ض ٦ثر ػباثجهم الُىم بُلباتهم اإلاخىالُت صون عاخت .ُٖلت ٍَى  

ت مهُىٗت ٦ىِذ ج٣ىلحن ؤن ؾبب : جىدىذ ًلٟذ اهدباَها بلُه ٢بل ؤن ٣ًى٫ بٍٟٗى

مجُئ٪ َى الغؾم، ل٨ً لألؾ٠ لم حؿمذ لِ٪ الٟغنت ختى آلان هدُجت يِٛ الٗمل، 

.آؾ٠ لظل٪  

عمخه بابدؿامت مً ابدؿاماتها البرا٢ت، جدمل بحن زيُاتها وٗىمت وحؿامذ، ٚمؼجه بك٣اوة 

لظل٪ ٢غعث ؤزظ الىه٠ ألاو٫ مً ًىم ٚض ُٖلت؛ ٧ي : مجهُت مهمتها ٖلى جل٪ الُاولت

.ؤعوي قىقي لأللىان  

وال جإؾ٠، ٨ٞشحًرا ما ًىٟش : خملذ ؤصواث الخى٠ُٓ مىخ٣لت بلى الُاولت الخالُت مخابٗت

.الكى١ في قٗلت ؤلابضإ، وج٨ىن الىدُجت مظَلت  
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جخدضزحن ًٖ ججغبت؟-  

٘ ُٖىحها نىبه، و٦ٟها جدىم بمدغمت الخى٠ُٓ ٞى١ الؿُذ  َؼث ٦خٟحها صون ٞع

بخه ُٞما ٌٗك٤ ختى الخجمض؟ ؤو ٖلى ألا٢ل خالذ بُجهما : السكبي ًْ لم جسُب ٚع وم

 الٓغوٝ؟

ت قٗغ مٗها باعججاط قمل ظؿضٍ، واؾخٛغب ؤجها لم  ٧لماتها ؤجذ ٖلى نضٍع بل٨مت ٢ٍى

دها ٖلُه، قاًٖغا ؤهه لم ٨ًً ًسو ٖك٤ . جىدبه لظل٪ مخابٗت مهمتها في نمذ ؤزغَّ جهٍغ

ٍٕ آزغ ...الغؾم وخضٍ بل ًهل بلى ٖك٤ مً هى  

!و٦إهه َى اإلا٣هىص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
115 

-15- 

 الظًً في ما عؤًخه ش يٌء، َظا له حٗجي ال ماصمذ ؤخض ًٟخ٣ض٥ لً

.٦شحًرا ؤخببتهم  

 جنَب حمفوظ

غقاتها حُٗض الٟؿاص في صعظت مسلُت مً ألازًغ  مؿخ٣غة في ظلؿتها ؤٖلى وسغة ٞو

لخهل بلى هدُجت جبٛحها، زم جغجٟ٘ بلى نٟدت اللىخت اإلاىق٨ت ٖلى ؤلاهتهاء مً إلاؿت ٞىُت 

. بياُٞت  

 وحكغص ٦شحًرا، وبحن َظا وطا٥ مّغ الى٢ذ صون ؤن جضعي 
ً

هبهها نىث مدمض . جغؾم ٢لُال

بت هاًْغا في ؾاٖخه ْىيخِ٪ ٢لِذ ؤن ُٖلخِ٪ في ٞترة الهباح : ال٣اصم مً مؿاٞت ٢ٍغ

 ٣ِٞ؟

و٦م الؿاٖت آلان؟: ؾإلخه مخابٗت ما جٟٗل  

.ج٣ترب مً الىاخضة ْهًغا-  

ا ٨َظا؟: قه٣ذ ًٗ .لم ؤهدبه.. ؾَغ  

ت .واضر: بلخىث قٟاَه في سسٍغ  

.لم ؤظبر٥ ٖلى مغا٣ٞتي: حكاٚلذ بجم٘ ؤٚغايها بٗضما عم٣خه بىٓغة مٛخاْت  

٣ت ٌ َظٍ الٞغ و٠ُ٦ : اهضَل مٗاعيتها اإلاٟاظإة، وهي لم جلمذ بىٓغة ختى ٖلى ٞع

 ٦ىِذ لخهلي بلى َظٍ الب٣ٗت طاث الجما٫ السالب؟

ل٣ض طَلذ خاإلاا ونلذ بلحها، مخىاؾُت . ججىلذ بىٓغاتها في اإلادُِ م٘ ب٢غاٍع الصخُذ

٤ الٗام ووٖىعة ألاعى الٛحر ممهضة، والتي  ا مدمض-ُبٗض اإلاؿاٞت ًٖ الٍُغ - ٦ما ؤزبَر
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٣تها في الخٟاّ ٖلى هٟؿها مً الهال٥ ٖلى ؤًضي بجي البكغ  ٍغ ا َو هي ظؼء مً سخَغ

ت ً للجما٫ الغباوي وسخغ الُبُٗت البًر .الٛحر م٣ضٍع  

غاث  ب ٖلحها، َػ ذ ٖلى البٌٗ وآلازغ ٍٚغ ؤشجاع مىبش٣ت ٖالُت، بإهىإ مسخلٟت، حٗٞغ

ت، ؤلىان عاجٗت ؤقٗلذ مغظل ببضاٖها وؤظبرث ًضحها ٖلى الخدغ٥ بالٟغقاة ٞى١  بٍغ

 بسخٍغ اإلاسخل٠
ً

.الىع١ ألابٌُ لؿاٖاث صون بهدباٍ، ججظبها بلى ٖالم آزغ ؤ٦ثر ظماال  

ت خمل خ٣ُبت مخىؾُت الدجم جدىي   ٖجها ؤٚلب ؤٚغايها، وجغ٥ لها خٍغ
ً

ج٣ضمها خامال

٤ ٢هىة جم جدلُتها بالك٨ُىالجت ٦ما تهىي، وال٣لُل مً ؤٚغايها الصسهُت .ببٍغ  

ا ٖىه بسُىجحن مً ظاهب ُٖىه زم ٢ا٫ مًُٗضا هٍٓغ لألمام ا، : عم٤ جإزَغ
ً
٦ٟا٥ِ جلٟخ  

!واهٓغي بلى مىَئ ٢ضمُِ٪   

بن ٦ىذ اٖخضث َظا الجما٫، ٞإها لم : هٟسذ بخإ٠ٞ مً حٗىخه ٖلحها وؤوامٍغ اإلاؿخمغة

!ؤٞٗل  

.ؾإخًغ٥ بلى َىا مً ظضًض: ججهض بهضوء  

م مً ٖضم عخُلها ختى آلان بال  ا؛ ٞهي ٖلى الٚغ ٚغص ٢لبها، واعحؿمذ البؿمت ٞى١ سَٛغ

ؤجها بضؤث حكخا١ الجلؿت والخإمل في بضٌ٘ ما خىلها، ٠ُ٨ٞ ؾ٨ُىن الخا٫ ٖىض 

 اإلاٛاصعة؟

.ٖلى ألا٢ل جإجحن بؿغوا٫ٍ ما ٖىًيا ًٖ َظا الشىب ال٣هحر-  

ا بلى زىبها الغبُعي عاٞٗت خاظبحها مً اٖترايه الجضًض ٖلى ؤطهحها ل٩ان : ؤزًٟذ بهَغ

ىعة ألاعى ل ٖغ٧ل زُىاحي في ٖو .الشىب الٍُى  

ل؟- !ما جمخٗحن ؤهٓاعها بال بها في الجُئت والغواح ٖبر اإلاُٗم.. وما زُب الؿغاٍو  

ؤمؿ٨ذ طعاٖه جى٠٢ ج٣ضمه وؤملذ عؤؾها قازهت بلُه في . خشذ زُىاتها ختى واػجه

به ٚغ ض ٢ىله ٍو .ٖضم ٞهم جداو٫ بصعا٥ ما ًٍغ  
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ماطا خضر آلان؟... ؤما ٧ان الؿغوا٫ َى ؤمشل لباؽ-  

ت ال حؿمذ لها بؿبر ؤٚىاٍع ٘ ٦خُٟه وؤُٖىه زاٍو  ًدمي : ٞع
ً

م٩ان ٦هظا ًدخاط ؾغوالا

ت لم حكظبها ًض بوؿان، وألاقىا٥ ظؼء  ً َىا َبُٗت بٍغ ؾا٢ُِ٪ مً السضوف؛ ٦ما جٍغ

اعج٪ بلحها ؤما اإلاُٗم ٞهى ؤ٦ثر جدًًغا ... ال ًخجؼؤ مجها ٞمً ألاوؿب لبـ الؿغوا٫ في ٍػ

ت .وؤٌؿغ في مماعؾخ٪ إلعجضاء اإلاالبـ ألاهشٍى  

وما ؤصعاوي ؤه٪ ؾخإحي بي بلى َىا؟؟، ؤهذ لم جيبنهي، و٦ىذ ؤعجضي َظا مً : ٦خٟذ طعاٖحها

بخ٪ في مغا٣ٞتي تي بٚغ .٢بل مٗٞغ  

 مً 
ً

ؤ٧ان َىا٥ ؾبًبا ؤ٢ىي مً مغا٣ٞتها بلى خُض جظَب بال َظا الشىب ألاهشىي، آ٦ال

ا ؾىىاث، ٖا٦ًؿا بغاءة ججظب ؤي٠ٗ الظثب وؤٖخاَم؟ !ٖمَغ  

َى ؤ٦ثر ٖملُت م٘ الخغ٦ت اإلاؿخمغة في .. زم ما زُب الؿغوا٫؟؟: ؤعصٞذ في جدٟؼ

.اإلاُٗم  

د٪؛ ٞما ؤصعاوي ؤها بإمىع اليؿاء.. ٖمىًما- ..ؤعجضي ما ًٍغ  

!ج٣ى٫ َظا بٗضما ؤيٗذ ٞغختي بجما٫ اإلا٩ان وبهخاجي مً الغؾم: ناخذ  

قٗغث بالُإؽ مً اؾخمغاع الخضًض مٗه، ج٣ضمذ جًغب ألاعى حؿب٤ زُىاجه مسغظت 

ى مخمهل ٚحر مهخم بشىعتها الهٛحرة .ُٚٓها في صبضباتها، َو  

حؿمغ ٦الَما خُىما اجهالذ ٖلحهما ٢ُغاث الىضي، هٓغا بلى الؿماء ٞىظضاَا مش٣لت 

ممهضة ٢ضوم ... ومدملت باإلااء الٟانل بحن الٟهى٫، مىٟٓت ما جب٣ى مً ٞهل ماٍى 

جباصال الىٓغاث في نمذ ختى ٢ُٗه َى و٢ض اقخض اإلاُغ مىبًئا ب٣ىة ؤ٦بر . الٟهل الخالي

 
ً

. ٖاظال  

ىا بلى الؿُاعة، ؾخ٨ىن الُغ١ مٛل٣ت -  ختى حهضؤ؛ ٞدتى بن ؤؾٖغ
ً

ٖلُىا ؤلازخباء ٢لُال

.وؾُاعحي ؤ٦هل مً ؤن ج٣اوم ٖى٠ ألامُاع  

ظٍ  جظ٦غث ؾُاعجه ال٨هلت، والتي ًٞل قغائها بٗضما بإ ؾُاعجه الخضًشت البآَت، َو

.بخضي قُداجه الٛحر مٟهىمت ٣ٖب ٣ٞضاهه الظا٦غة  



 

 
118 

ا ٖلحها مً ؤلاهؼال١، و٢ض خمضث عبها ٖلى 
ً
اؾدؿلمذ لُضٍ الضاٖمت لسُىاتها؛ زىٞ

ت، مخٗضصة الُب٣اث . ؤلالهام بةعجضاء خظاء ؤعض ي مًاص لإلهؼال١ و٢ٟا ؤؾٟل شجغة واٞع

جدمحهما ٢ضع اإلاؿخُإ مً اإلاُغ، ٞلى ٧اهذ ؤز٠ ٦شاٞت لخبلال ب٣ُغاث اإلااء اإلاكبٗت 

.بالُحن  

ت مؿخٛغبت الهمذ الُاث٠ بُجهما، نضمذ مً   زم الخٟخذ بلُه بٍٟٗى
ً

قغصث ٢لُال

هٓغجه اإلاخمهلت ٖلحها، جهٗض وتهبِ في بِء واؾترزاء، جابٗذ زِ هٍٓغ ٞىظضث الشىب 

.اإلابلل ًلخه٤ ب٩ل ظؿضَا، وؤْهغ حؿُذ مٗضتها خُض حٗل٣ذ ؤهٓاٍع آلان  

٣ٖضث طعاٖحها مخململت في و٢ٟتها، ال جضعي ٠ُ٦ ججهٍغ وماطا ج٣ى٫؟، هي في ٢غاعة هٟؿها 

حٗلم ؤهه ػوظها ومً خ٣ه الخُل٘، باألزو وهي مٗخاصة ٖلى هٓغاجه التي لم جخإ٠ٞ مجها 

ا لُبُٗتها وبًاٍ
ً
تراى آلان ؾ٨ُىن مسالٟ .ًىًما ؤو حٗترى، ٞاإٖل  

لت بُجهما،  ال جى٨غ الضٚضٚت التي ؤنابذ ؤهىزتها وقى٢ها بلُه، بٗض ٞتراث الٟخىع الٍُى

ترة ؤلابخٗاص التي ٞغيتها ٖلى ٧لحهما هٓغث بًُٗضا في زجل لظًظ، وهي جبتهل صازلها ؤن . ٞو

.ال ًخى٠٢ ًٖ جإملها وؤال جمىٗه طعاٖحها اإلا٣ٗىصًً  

ا ضسًما يض اإلاُغ، ٞخده ٖلى وؾٗه وؤقاع 
ً
ما٫ ًٟخذ بخضي الخ٣اثب مسغًظا مُٟٗ

.ٖلحها بةعجضاثه  

وماطا ٖى٪؟: هٟظث َاجٗت بسُبت زُٟٟت ُٞما حؿإله  

.ؤهِذ مً جغجضي زىًبا بال ؤ٦مام ؤز٠ مً وؿمت الهىاء-  

 ... ٖضها للتزمغ: هٟسذ في ُٚٔ
ً

ؤنمذ عظاًءا؛ ٞإهذ مً ًيخهي به ألامغ بلى الخ٣ه٣غ مخىاػال

.ًٖ الى٣اف  

ا ضسًما ٞى١ ألاعى وصٖاَا للجلىؽ ًُ ٢ض ًُى٫ و٢ىٞىا، وهدً : بؿِ ٦ًِؿا بالؾد٨ُ

٤ الٗىصة .هدخاط ٢ىة ؾ٣ُاهىا إلا٣اومت الىخل في ٍَغ  

ؤخ٨مذ عبِ اإلا٠ُٗ خىلها زم ظلؿذ ظىاٍع جًمه مً خىلها، خامضة َاٖتهما 

.لىالضة مدمض في ؤزظٍ للخُُت  
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ض الؿحر  ا، جغا٢ب اإلاُغ وحؿا٢ُه ٞى١ ألاعى الٛحر ممهضة ٞحًز يمذ ع٦بخحها بلى نضَع

ا ال٣هحر اإلابخل زل٠ ؤطجها مؿخٛغ٢ت في قغوصَا، . ٖلحها نٗىبت صٞٗذ خٟىت مً قَٗغ

ُىهه حُٛم في ٦ى٦ب آزغ مً الخ٨ٟحر .ٚاٞلت ًٖ جغنضٍ أل٢ل خغ٦ت جهضع مجها، ٖو  

ا جائهحن في ٚابت ٞترة جَدى٫ ٢اؾُت- ًٗ ٦ىا م  

..جائهان في ٖؼلخىا  

للمُل٤.. جائهان في خبىا  

لم ٌؿخىٖب اهبشا١ ا٢خباؾه، لخٗبحر ٨ٞخىعٍا ؤو٧امبى في عؾاثلها بلى بُاع، ٖبر قٟاَه بال 

ا، وقغوصٍ في ٖم٤ ُٖىحها صون وظل ؤو خغط ًٗ .خُىما اهدبه لخىاظه هٓغاتهما م  

اؾخٟا٢ا مً صوامتهما السانت والتي ال جدىي ؾىاَما ٖلى ؾ٣ىٍ ؤي٠ٗ ؤٚهان 

ما، ؾامًدا إلاا اخخجٍؼ مً اإلااء ٞى٢ه ؤن ًجهض٫ مً بٗض و٢ٕى الٛهً  الصجغة ظىاَع

كخاع جى٨مل زلٟه مخابٗت ما  ذ الؿض مً ؤمامه، اهخًٟا مبخٗضًً، ٖو ٦كال٫ ؤٍػ

ا .ًدضر بإٖحن مدؿٗت ٖلى آزَغ  

مها ألازحرة في 
ّ
غاى التي ؤنابها ؤَغاٝ الٛهً بما ٞحهم اللىخت، ؾل ؤؾٕغ ًجظب ألٚا

ت .جإ٦ضي مً ٖضم بنابتها بص يء: ؾٖغ  

غاى ًخإ٦ض مً ؾالمتها ؤزىاء اوكٛالها بخٟدو لىختها اإلاٛلٟت بىع٢ت  ظم٘ ب٣ُت ألٚا

ُىه حؿإلها ًٖ السُب. ع٢ُت جدمي ؤلىاجها ا بلحها ٖو
ً
...ؤههى مهمخه ملخٟخ  

ه ٞغؤي ما ؤنابها؛ َالذ اإلاُاٍ بً٘ ألاظؼاء مؿُلت ألالىان،  ٗذ اللىخت ؤمام هاٍْغ ٞع

قٗغ بدؼن وبخباٍ . والُحن الظي ٖل٤ بىع١ الخٛل٠ُ َا٫ قُداث مً ؾُذ الغؾمت

.ل٨ً ُٖىه الخ٣ُذ َضوء اإلاُغ ٦إهه مىق٪ ٖلى الخى٠٢ جماًما  

ؤُٖضي حٛلُٟها زم ؾلمُجي بًاَا، ًجب ؤن ههل بلى الؿُاعة ٢بل : ؤمؿ٪ مٗهمها ؤمًغا

ا
ً
.ٖىصة اإلاُغ ل٣ىجه؛ اإلا٩ان َىا لم ٌٗض ؤمى  
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غاى َظٍ   ٧ل ألٚا
ً

م٘ زخمه ل٨المه ؾلمخه اللىخت مٛلٟت مً ظضًض، ج٣ضمها خامال

اإلاغة، ما٦ًضا ٖلحها التر٦حز ٖلى مىي٘ ٢ضمحها والخدلي بال٣ىة ال٩اُٞت إلا٣اومت لؼوظت 

.الىخل  

جسُُا الجؼء الىٖغ مً ألاعى وونال ؾاإلاحن بلى ألا٦ثر جمهًُضا، بلخٟذ بلحها و٢ض ٖاص 

ًجب ؤن : اإلاُغ بلى ٢ىجه، عمىقه ج٣اوم لخىٟهل ختى ٌؿخُُ٘ عئٍتها بِىما ٌؿإلها

 هغ٦ٌ بلى الؿُاعة، حؿخُُٗحن طل٪؟

.بالخإ٦ُض: ْللذ ٖلى ُٖىحها بإخض ٦ٟحها السالُحن، تهؼ عؤؾها  

قض ٢بًخه ٖلى ٦ٟها، وجسللذ ؤناب٘ ال٨ٟحن بًٗهما في ججاوـ، ع٦ٌ ٞجإة وهي مً 

 
ً

داو٫ الٗىصة بلى ؤ٢ص ى الِؿاع مٗغ٢ال زلٟه ومُٟٗها الطسم ًمُل أل٢ص ى الُمحن ٍو

ت بدؼم لخسلٟذ ٖىه . زُىاتها، لىال ًض مدمض ال٣ٍى  

غاى ٦ُٟما ؤج٤ٟ ٢بل ؤن ٌؿٕغ  ٞخذ الباب ألامامي مً ؤظلها، زم اججه للسل٠ ًً٘ ألٚا

. في الغ٦ىب زل٠ اإلا٣ىص  

غاى  ما بن َضؤ ظؿضٍ بٟٗل ألاخضار ألازحرة، والهغإ يض اإلاُغ والىخل م٘ ألٚا

كخاع، ختى اهدبه ؤزحًرا لهىث ضخ٨تها اإلاغجٟ٘ في وسب ا و٢ض . ٖو
ً

َالٗها مىضَك

.ؤوق٨ذ خىاظبه ٖلى مالمؿت مىابذ قٍٗغ  

ؤًم٨ىجي الخُٟل والؿاا٫ ما اإلاطخ٪؟-  

هٓغث بلُه بإٖحن ؤصمٗذ مً قضة الطخ٪، و٧لما ؤوق٨ذ ٖلى الى٤ُ صاَمتها مىظت 

. ظضًضة مً الطخ٪، ختى ًإؽ مً جى٢ٟها وجغ٥ لها ما جدخاظه مً الى٢ذ لتهضؤ  

ا ًخٗل٤ باإلاُغ اإلاخ٣ه٣غ في  اهخٓمذ ؤهٟاؾها ؤزحًرا، ٞإظابذ ؾااله مخإزًغا وبهَغ

تي، ؤيُ٘ في بخضي الٛاباث لُى٣ظوي ٞاعس ي : الساعط جظ٦غث مٛامغاحي السُالُت في ٚٞغ
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نبذ مدسست مً ٢مت عؤس ي ألزمو ٢ضماي، وعٚم طل٪ ال جسخل هٓغة ٞاعس ي 
ُ
اإلاٛىاع، ؤ

.لي بل ٣ً٘ في ٚغامي مغاًعا وج٨غاًعا  

، ؤوـ طل٪، ٧اهذ : ازخلؿذ إلادت بلى ؤُٖىه الهامخت، ؤقاخذ ب٨ٟحها في الهىاء ؤٍو

.ؤخالم مغا٣َاث ال ؤ٦ثر، ازغظها ما خضر مً الال م٩ان  

ؾُٗضة ؤن خلم٪ جد٤٣، ختى وبن ٧ان خلم : ؾإلها بهىث َاصت ل٨ً ممخلئ بالضٝء

 مغا٣َت؟

ت زم عصث بىبرة مكبٗت بالغيا .ؤ٦ُض: نمخذ بَغ  

 اإلاُغ ختى ؤنبذ ٢ُغاث مخمهلت مخٟغ٢ت، صٖـ 
َ

ذ
ُ
ٟ

َ
اٖخض٫ ًضًغ مدغ٥ الؿُاعة و٢ض ز

ً واهُل٤ ُٞما ابدؿامت زُٟٟت جدخل قٟخُه م٘ ط٦غي ضخ٩اتها اإلاىٗكت،  ٖلى البجًز

 البهجت ٖلى عوخها
ً

.ومؿاَمخه في جد٤ُ٣ خلم َٟىلتها صون ٢هض، مضزال  

.ؤٖخظع ًٖ جل٠ اللىخت: ٢ُب ٞجإة مخظ٦ًغا لص يء ما، الخٟذ بلحها بإؾ٠  

ٗذ خاظبحها حعجًبا وما صزل٪ ؤهذ؟: ٞع  

.وِظَب ٖليَّ الاهدباٍ ؤ٦ثر مً طل٪-  

اث، خمًضا هلل ؤجها ؤنابذ اللىخت ولم جمؿ٪ بؿىء: جهغجه .ال ج٣ل جَغ  

ؤخـ اهدكاء عجُب ًىدكغ صازله، وابدؿامت مً الٗضم جداعب إلجساط مىيٗها ؤٖلى 

.. ٖمىًما لم ؤ٦ً ألقاع٥ بها في مٗغى، هي ط٦غي زانت بي: قٟخُه، اؾترؾلذ ٖكخاع

.ط٦غي لخلم مغا٣َتي الظي جد٤٣  

زم ؤال جضعي ؤن الخىاصر ال٩اعزُت جاصي : ججهضث ٣٦ُت عايُت بٗض وظبت ؾم٪ ضسمت

!بلى إلاؿاث ٞىُت عاجٗت؟  

م٣خىٗت بما ج٣ىلحن؟: سسغ  
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ا، ؤ٢ىلها ًٖ ججغبت: قضث ٦خٟحها ظالؿت باؾخ٣امت ًٗ . َب  

٘ خاظبُه باؾتهخاع .عا٢ب ؤنبٗها اإلاهتز في وظهه، وؤ٦خٟى بٞغ  

نض٢جي مدمض، ل٣ض ٖكذ ؤلاخباٍ والُإؽ ب٨ثرة هدُجت خىاصر جدُم ما بىِخه، ل٨ً -

ؤًٞل مً ٖضة ؤوظه؛ ٣ٞض ًبض فّي الخماؽ .. خُىما ؤَضؤ ا٦دك٠ ؤن َظا ألاًٞل

ضم ٦ما٫ ؤي ش يء في ال٨ىن بال هللا .ألٞٗل ؤخؿً مجها، ؤو ختى ؤج٣بل الى٣و ٖو  

جُب٣حن َظا اإلاى٤ُ في ٧ل قئىن خُاج٪ ؤم ج٨خٟحن به ٖلى : ظضًتها اهخ٣لذ بلُه

 الغؾىماث؟

٤ ؤمامهما ٖلى ال٩ل، ل٨ً .. ؤخاو٫ : زٟخذ ٞجإة ويا٢ذ ُٖىجها اإلاؿلُت ٖلى الٍُغ

ا جؼصاص اإلاؿاٞت بحن الخاصر وا٢خىا ي الخام ؤن بٗض خضوزه ؤًٞل، بهما بالجهاًت 
ً
ؤخُاه

.ؤ٢خى٘  

ا إلاغا٢بت . ٢الذ ظملتها ألازحرة م٘ ابدؿامت لُُٟت َاصثت، وؤُٖجهم جلخ٣ي ًٗ ٖاص ؾَغ

ا ًدمل السُغ
ً
٤ ال ًؼا٫ مجزل٣ م جى٠٢ اإلاُغ بال ؤن الٍُغ ٤ ؤمامه، ٞٚغ . الٍُغ  

*** 

ٗت لىالضة مدمض اإلايكٛلت بةٖضاص َلباث الؼباثً ُٞما جغ٦ٌ  ٗذ ًضَا في جدُت ؾَغ ٞع

ا ًٗ ض بالٗىصة ؾَغ تها ٖلى ٖو غاى، ٧اص ًخى٠٢ . بلى ٚٞغ ؤحى مدمض في ؤ٣ٖابها ًدمل ألٚا

ا مكحرة بلُه بالظَاب وؤزظ خمام صافئ؛ ٞجؿضٍ ٧له  ًً
٢غب ؤمه ل٨جها َؼث عؤؾها ٞع

.مبخل  

لى ت ٖكخاع، ناًٖضا بلى ق٣تهم باأٖل غاى ٖلى باب ٚٞغ ا بٗضما جغ٥ ألٚا .لبى ؤمَغ  

ا جماًما .. زغظذ ٖكخاع بٗضما جدممذ وبضلذ مالبؿها بلى ؤزغي ظاٞت، مجٟٟت قَٗغ

ت، ؤصزلتهم وخحن ؤوق٨ذ ٖلى اإلاٛاصعة،  اهخبهذ لألٚغاى اإلاغ٦ىهت ظىاع باب الٛٞغ

ذ ٖجها ٚالٞها وخملتها  جغاظٗذ زُىجحن بُُئخحن، هٓغث بلى اللىخت اإلاٛلٟت، هٖؼ
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اث  جخإملها، ٖل٣تها ٖلى الخاثِ اإلا٣ابل زم و٢ٟذ جغم٣ها مً ٖضة ػواًا، حؿخُٗض ط٦ٍغ

.ًىم ؾِب٣ى مٗها ختى اإلاماث  

.جبضو ظمُلت-  

ؤزبرج٪ ؤن بٌٗ الخىاصر ج٨ىن : الخٟخذ هاخُت الباب، ابدؿمذ خاإلاا عؤث مدمًضا

.هدُجتها ؤظمل  

ً ب٣ُ٘ اإلا٨ؿغاث ؤمغججي ؤمي بجلبه لِ٪، : صوى ٢غبها، مض ًضٍ ب٨ىب مً السخلب اإلاٍؼ

ىبت ألامُاع مً ؤظؿاصها ِسغط َع ًُ .ختى   

٘ ٦ىبه اإلادمى٫ في ًضٍ ألازغي  ابدؿمذ جغق٠ ال٣لُل بغوٍت، ٞسبرتها مٗه ؾِئت؛ . ٞع

.٨ًىن الؿُذ مخجمض ٞدكغب مىه بٛباء لُهضمها قضة سسىهت الُب٣اث الؿٟلى  

ًبضو ؤن زبرج٪ خ٣ُ٣ُت، ؤلؿِذ مً خ٨ماء َظا الؼمان؟-  

ؤصع٦ذ ٖىصجه إلادىع خضًثهما في البضاًت، ضخ٨ذ مخالٖبت ب٨ٟحها خى٫ ال٨ىب جلخ٣ِ 

ِلَم ال؟: صٞئه  

ا ألالىان ال٨شحرة، واإلاخضازلت بجما٫ في ؤٚلب ؤٚغايها، 
ً
ت ملخ٣ُ جلٟذ خىله في الٛٞغ

ا
ً
٣ًؿم ؤن وظىص . وإلاؿاتها التي خىلذ الدجغة الهٛحرة الباجؿت بلى ؤزغي ؤ٦ثر جإل٣

ٍٝ لجٗلها ظىت ال حجغة م٣ٟغة .ٖكخاع وخضٍ ٧ا  

ىع، طل٪ ؤُٖاَا - ل٣ض ؤجذ ب٣٘ الُحن في مىي٘ عؾم ألاعى، والىظع الِؿحر َا٫ الَؼ

... عوًخا؛ ٦إجها خ٣ُ٣ت ملمىؾت  

اإلاُغ ؤؾا٫ بٌٗ ألالىان ل٨ً طل٪ لً ًيخ٣و مً ظما٫ اللىخت في : ضخ٨ذ مخابٗت

.هٓغي   

.مدؿامدت ظًضا-  
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؟-
ً

ل ؾإ٢بٌ ٖلى اإلاُغ وؤوؾٗه يغًبا ولىًما ٖلى ما ٞٗل مشال َو  

ا مً ٦ىبه
ً
٘ ٦خُٟه مغحكٟ .مى٤ُ: ٞع  

ا، جىاولذ ال٨ىب مً ًضٍ وويٗخه م٘ 
ً
ت وؾٗل مسخى٣ ؤبٗض ال٨ىب ًٖ ٞمه بؿٖغ

غ والتي حٗض في م٣ام ال٨ىمىص يغبذ ٞى١ . زانتها ٞى١ الُاولت ال٣هحرة اإلاجاوعة للؿٍغ

.ْهٍغ ٖضة مغاث ختى اؾتراح  

.ل٣ض و٢ٗذ في الٟش: خاولذ ٦بذ ظماح ضخ٨تها  

٘ بلحها خاظبحن م٣ُبحن وهٓغة مً ٖضم الٟهم؛ ؤقاعث بةبهامها ظهت ألا٦ىاب الؿُذ : ٞع

.الباعص زم جٟاجئ بإسسً مكغوب بالٗالم  

.ًبضو ؤه٪ حكغب بؼمت ػاثضة ًٖ اللؼوم: ٚمؼجه مًُٟت  

ًما ٖىه !زبحرة ختى في َظا: ضخ٪ ٚع  

ٗذ ط٢جها في ٚغوع، م٣لهت ضخ٨تها في ابدؿامت نٛحرة لغؾم الجضًت ا: ٞع ًٗ .َب  

ا ًٖ الطخ٪
ً
ا الجاٝ جماًما، مخى٢ٟ  قٗغ٥: مض ًضٍ ًخلمـ قَٗغ

َّ
.ظ٠  

الكٗغ اإلابلل ب٣هٍغ ظٗلِ٪ جبضًً ٦ُٟلت، وم٘ م٨ىزىا مسخبئحن ؤؾٟل : ؤياٝ بهُام

.الصجغة ٦ىِذ ٦ىاخضة َغبذ مً اإلاجز٫ لخِٗل مٛامغتها السانت  

لؿذ الىخُضة َىا مً جدُا في ٢هو مً : ما٫ ظاهبي قٟخحها، ُٖىجها مٗل٣ت بُٗىهه

.وسج السُا٫  

.ابدؿم قاعًصا في زهلتها التي بحن ؤنبُٗه ًلٟها مً خىلهما زم ًتر٦ها لخٗىص ٦ما ٧اهذ  

 : جىدىدذ
ً

.ًجب ؤن وؿٕغ بلى ماما، ل٣ض جغ٦ىا الخمل ٖلحها مُىال  



 

 
125 

ؤهدبه ٞجإة مً ٖاإلاه الظي ؾبذ به بًُٗضا، جغاظ٘ زُىاث بلى السل٠ ٦إهه مهضوم مما 

ؤومإ بًجاًبا وج٣ضمها بلى الساعط، جىاولذ ال٨ىبحن ولخ٣ذ . ٧ان ًٟٗله صون اٖتراى مجها

.به  

ض مً الُٗام اإلاُلىب : بضؤث ألام جإهُبهما خاإلاا ْهغا ؤمامها ُٞما جيكٛل بةٖضاص اإلاٍؼ

.لىال حُٗل اإلاؿاخاث ألامامُت لؿُاعة ٖبضٍ، ما ٦ىذ الؾخُُ٘ زضمت ٧ل َاالء ؤبًضا  

ا بلحهما ٞىظضث وظه مدمض مخجمًضا، ٌؿغح  ٘ هَٓغ الهمذ الظي واظهها ظٗلها جٞغ

٘ خاظبحها في ٖضم . بًُٗضا َالٗذ ٖكخاع م٘ َؼة حؿائ٫ مً عؤؾها، ٞإ٦خٟذ ٖكخاع بٞغ

.ٞهم ٧امل  

ٗذ والضة مدمض الُب٤ اإلادًغ وويٗخه ؤمام ابجها ؤمغة .٢4ضمه للُاولت : ٞع  

. 1زظي َظٍ بلى الُاولت .. وؤهِذ : اؾخضاعث بلى ألازغي بهِىُت جدمل مكغوباث ؾازىت  

.جمام ؾُضحي الغثِؿت: خملذ الهِىُت باؾمت م٘ ٚمؼة  

ا مً قغوصٍ اإلاخ٩ازغ في الٟترة ألازحرة، ٦إن ؤمه لم ججلب ٖكخاع 
ً
لخ٣ها مدمض مؿخ٣ُٟ

.ل٣خل َظا الكغوص وظٗله ٌِٗل الىا٢٘، ججهضث ألام بدؿغة ولؿاجها ًلهض بالضٖاء له  

ػاص ٖضص الؼباثً م٘ ٖىصة اإلاُغ للدؿا٢ِ بكضة مً ظضًض، بالخبُٗت ػاصث الُلباث 

خغ٦تهما ػاصث بحن الُاوالث جلبُت للؼباثً، ُٞما و٠٢ . مىاقضة الضٝء و٢خل الى٢ذ

.ٖبضٍ م٘ ؤم مدمض زل٠ اإلاىهت ًدًغان الُلباث  

ض بٌٗ الغ٢و، ؾُإ٧ل البرص ٖٓامىا مً ٢لت : و٠٢ ؤخض الؼباثً ناثًدا بمغح هٍغ

.الخغ٦ت  

جباص٫ ٦الَما الىٓغاث زم هاصي مدمض ٖلى ٖبضٍ، مخجًها بلى َاولت في مىخه٠ ال٣اٖت 

ت بضٍ َاولخحن ب٨غاؾحهما ظاهًبا . ٌؿخإطن ؤوخابها في ه٣لهم بلى ػاٍو ٘ مدمض ٖو ٞع

ا باإلاىخه٠
ً
.مٟسخحن ٞغاٚ  
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جىظه بلى آلت اإلاىؾ٣ُى ووي٘ مىؾ٣ُى خماؾُت نازبت، هالذ بعجاب الؼبىن الهاثذ 

ا٢ه لِكاع٦ىٍ ت ؾاخًبا ٞع ٖاص مدمض . مىظ ص٢اث٤ والظي قٕغ ًغ٢و في اإلاى٣ُت الٟاٚع

.إل٦ما٫ مهمخه ظىًبا بلى ظىب م٘ ٖكخاع، وقٟاَهم باؾمت  

كخاع ظاهًبا ًطخ٩ان ٖلى الصسب اإلاغِح اإلادل٤ في ألاظىاء، و٢ض اوسجم  و٠٢ مدمض ٖو

 ٘ الجمُ٘ ما بحن مكاع٦حن ؤو مصجٗحن مشلهما، جبضلذ اإلاىؾ٣ُى بلى ؤزغي بة٣ًإ ؾَغ

.لغ٢هت الضب٨ت  

٣ه ؤخض اإلاداعم  ا في ٍَغ
ً
زغط ٖبضٍ ًٖ الخل٣ت ًجظب مدمض لِكاع٦هم الغ٢هت، ملخ٣ُ

ا مً ٞمه ٦ما 
ً
هضع ؤنىاج ا، ٍو ًُ زم ًخُٝغ الضاثغة الٛحر م٨خملت، ٌكُذ بما في ًضٍ ٖال

.قاَضَم ٖبر الخلٟاػ  

كغ٦ها مٗهم،  ٌُ اهٟجغث ٖكخاع في الطخ٪ ٖلى خغ٧اتهم، جغ٥ مدمض م٩اهه واججه بلحها 

تها م٘ حصجُ٘ الجمُ٘ لٟٗلخه، خاولذ الدكبض بظعإ والضة مدمض  ٣ٖاًبا لها ٖلى سسٍغ

ا ل٨ىه ؤبى جغ٦ها لخالها و٢ض خشتها ألام ٦ظل٪ ؾاخبت هٟؿها بًُٗضا .الىا٢ٟت ظىاَع  

صزلذ في الضاثغة اإلاٟخىخت وخاولذ مخابٗت زُىاتهم الغا٢هت واَتزاػ ؤظؿاصَم، 

.وضخ٨ها ٌٗلى في مغح، مكاع٦ت الجمُ٘ صٝء اللخٓت وخالوة اإلاىؾ٣ُى  

ّٚحر ؤخض ألاػواط اإلاىؾ٣ُى بلى ؤزغي عوماوؿُت َاصثت، بٗضما حٗب الجمُ٘، اججه بلى 

ت الخدغ٥. ػوظخه ًجظبها في ع٢هت زانت ذ ٖكخاع . جٟغ١ الجم٘ جاع٦حن لهم خٍغ قٖغ

في ؤلاججاٍ هاخُت اإلاىهت اؾخٗضاًصا ألزظ الُلباث خُىما ُظِظَبذ مً طعاٖها ٞضاعث خى٫ 

.هٟؿها ؾا٢ُت في ؤخًاهه  

ى حهمـ في ؤطجها حؿمدحن لي بهظٍ الغ٢هت؟: يبِ و٢ٟتهما ٖلى الغ٢هت َو  

؟: ضخ٨ذ
ً

ؤلِـ الؿاا٫ مخإزغ ٢لُال  

٘ ٦خُٟه بال مباالة .ال حهم، في ٧ل ألاخىا٫ ٦ىذ ألعا٢ه٪: ٞع  
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ٗذ خاظبحها بكضة لخٗىخه يض بعاصحي؟: ٞع  

ط ي ؤبًضا: ؤظابها بش٣ت .ما ٦ىِذ لتٞر  

م٪ بظل٪؟: يا٢ذ ُٖىجها في جدضي م٘ بعجٟإ ط٢جها بٗىٟىان مً ؤَو  

اهسٌٟ بلى مؿخىي ؤطهحها مً ظضًض، وم٘ ٧ل لٟدت هٟـ مىه تهتز زهالتها ال٣هحرة 

.ؤٖٝغ و٦ٟى: بلىجها الٟاجذ  

ض: اقخض ظظٖها في خغ٦ت جًغم الخدضي ، ال ؤٍع ًٌ جي ما ؾخٟٗل.. خؿ .ؤٍع  

! اجغ٦جي: خاعبذ لجظب ظؿضَا مً بحن ًضًه اإلا٨بلخحن لها في اخخجاػ ٢اٍؽ   

ا.. ما٫ ٖلحها مً ظضًض ما جؼا٫ عاثدت ألامُاع : ًضؽ ؤهٟه في ٖى٣ها، ٌؿخيك٤ ٖبحَر

.والُبُٗت ٖال٣ت ببكغج٪  

بت في بٚماى ُٖىحها ٧ي جخمخ٘ بدالوة  تهضظذ ؤهٟاؾها، بللذ قٟخحها، ج٣اوم الٚغ

 : اللخٓت، َمهمذ ب٠ًٗ
ً

..َظا لِـ ٖضال  

ا ًٗ يس ى لي: ٦خم ابدؿامخه السبِشت مخاب ًُ يس ى لِ٪ خُض خ٣٣ِذ خلم٪، وال  ًُ .. ٧ان ًىًما ال 

.إلن ٧ل ؤخالمي جد٣٣ذ بِ٪   

ا بُٗىجها
ً
ٗذ بلُه ُٖىجها مؿخٟهمت، اؾترؾل مدض٢ ٣ٞض ؤهخهى بِ٪ بحن طعا ّي، : ٞع

.وعؤؾ٪ ًغ٢ض ٖلى ٦خٟي  

ا؟.. ؤٖاص؟ ًجضص بدىع الهىي بُجهما، ٌؿخمُل ٢لبها بكهض .. مدمض ػوظها ٖاص؟ جظ٦َغ

 ٦المه؟

اهٌٟ الجم٘ وزلى اإلا٩ان بال مجهما وألام، و٢ٟا ومؿاٞت . اهتهذ اإلاىؾ٣ُى وجى٠٢ اإلاُغ

حن مخٗل٣ت ببًٗها، ٚحر مضع٦ت إلاا ًضوع في اإلادُِ .نٛحرة جٟهل بُجهما، ألٖا  

تي- .ًجب ٖلّي الظَاب بلى ٚٞغ  
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٢التها ميسخبت ٖضة زُىاث، صاَمتهما ألام خاملت ٢غنحن مً الضواء ل٩ل مجهما م٘ 

ض ألي مى٨ما الغ٢ىص بالٟغاف نباًخا: ٦ىب مً اللُمىن الضافئ .لالخخُاٍ، ٞال ؤٍع  

ٗت، و٢ٟذ ألام جخاب٘ ابجها  تها بٗض جدُت ؾَغ ج٣بلتهما ٖكخاع قا٦غة، واججهذ بلى ٚٞغ

ماطا ًدضر مٗ٪؟: بإٖحن باؾمت زا٢بت  

ت ُٖىه وماطا ٢ض ًدضر؟: عم٣ها بؼاٍو  

.ؤها مً حؿإ٫-  

ا ًٗ .جهبدحن ٖلى زحر : لشم وظىتها ؾَغ  

خه َى آلازغ، جدبٗذ ؤزٍغ الٛاعب بشٛغ باؾم، جخمجى له  غَّ مً ؤمامها مخجًها بلى ٚٞغ ٞو

.الؿٗاصة الضاثمت  

*** 

غ مً   َظا اإلاؿاء، مغج٨ىت بلى ظاهب الؿٍغ
ً

جخالٖب بظاث السهلت التي ْىخه إلاؿها ٢بال

ُىجها جىاظه اللىخت الخاملت لبهمت الُىم ُٖىجها جلم٘ بإل٤ اٞخ٣ضجه مىظ . زلٟها ٖو

ذ ًىًما ٖلى مدمض وؤخبخه، ل٨ىه بال٩اص ٧ان ًدمل عوح مدمض الخالي،  ػمً، حٗٞغ

٨إجها جخٗٝغ بلى ػوظها مً ظضًض .ٍو  

جلخ٠ السهلت خى٫ ألانب٘ ختى الجهاًت زم جخدغع زايٗت لىٟـ الٗملُت مً ؤلالخىاء، 

ا مً ؤخالم مغا٣َتها التي ٧اهذ جس٠ٟ  ًً ججهضاث زاٞخت جهضع ٖجها ٧ل خحن، مخظ٦غة بٗ

ا مً مغاعة جد٨ماث والضَا وسجىه لها ًً ٢ًاء ؾاٖاث الُىم وخُضة لم ٨ًً بإمغ . بٗ

ب في ا٦دكاٝ الخُىاث مً خىلها، ٞاؾخ٩اهذ بلى ال٣غاءة ٖجها  مدبب إلاغا٣َت جٚغ

اب بالخٗاون م٘ زُالها، ختى ؤضخذ في الجهاًت جسل٤ الٗىالم التي 
ّ
تها بٗحن ال٨خ وعٍئ

ب بىٟؿها وجسُهم في ٧لماث صازل صٞاجغ، مضمجت طل٪ بغؾىماث ؤولُت ٖىًيا ًٖ  جٚغ

.الىن٠ البالغي  
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تها بخجل جداو٫ مضاعجه ُٞما ًخٟدو مدمض ؤع٧اجها في نمذ  وا٢ٟت في مىخه٠ ٚٞغ

ا، لم ج٨ً جبدض ًٖ بعجابه بٗكها الهٛحر؛ ٞهي اٖخاصث مىظ ػمً ٖلى  ض مً جىجَغ ًٍؼ

الِٗل في ما ًغاٍ الىاؽ مغ٦ؼ الخىا٢ًاث والاهخ٣اص، وصث ٣ِٞ ؤن جخإ٦ض مً جٟهمه وما 

ت مً شسهُتها الضازلُت .ح٨ٗؿه الٛٞغ  

مغع ًضٍ ٖلى م٨خبتها الهٛحرة، ٞلم ج٨ً جدخٟٔ بال بال٨خب التي حؿبب لها َىًؾا، 

ً . زال٣ت ٖىالم ال جمذ للىا٢٘ بهلت، ما بحن سخغة ومؿخظثبحن ٢غؤ ٖضًصا مً الٗىاٍو

م: بهىث َاصت مخإمل ً ٍٚغ .. هاعهُا، َاعي بىجغ، ؾُض السىاجم، خ٩اًاث ألازٍى  

ا
ً
ً مٗل٣ غي؟: جى٠٢ ًٖ ٢غاءة ب٣ُت الٗىاٍو

ُ
ِلَم لؿذ مخٟاظًئا ًا ج  

خه التي اٖخاصتها لم حؿبب لها يغًعا ؤو ح٨ٗغ نٟىَا بسُبتهما الخضًشت، عصث  سسٍغ

اء ومً ؤزبر٥ ؤوي ابدض ًٖ مٟاظإج٪؟: بش٣ت و٦بًر  

ُىهه ال حؿمذ لها ختى بالغمل، جى٠٢  جغ٥ ٦خبها وقإجهم م٣ترًبا مجها ٖلى مهل، ٖو

ضًٍغ ٖبر  ا ًخالٖب به ٍو
ً
ً بمدبؿه خضًش م٣ابلها ٖلى بٗض زُىة، ًضٍ سخبذ ٦ٟها اإلاٍؼ

.ؤخبُخجي.. ال؟: ؤنبٗها  

.ؾالمخ٪: عصث ببؿاَت  

ُضٍ، وصهى صٞ٘ الضًىن اإلاؿخد٣ت  ُىجها جخظ٦غ ٖو ًٖذ قٟتها الؿٟلى مدمغة الىظه ٖو

مدمض لضًه مكاٖغ ًٚت؟؟، ختى في ؤقض .. ٣ٖاًبا لها ٖلى جالٖبها به ومكاٍٖغ الًٛت

.خاالتها ٚباًءا لم جًٓ ؤهه ًمل٪ مشل طل٪  

مؿخٛغ٢ت في خالتها اليؿخىلىظُت جل٪ امخض ٦ٟها بلى الهاج٠ اإلاهتز ٢غبها ٖلى ال٨ىمىص، 

ت اإلاخهل إل ختى ٖلى ٍَى َمهمذ بٗظوبت . سخبخه مجُبت في خغ٦ت آلُت صون ؤلَا

ا بًاَا مً َُامها
ً
َىا٥ِ : قاعصة، وال٢اَا الهمذ لخٓاث ٢بل ؤن ًهضح الهىث م٣ُٟ

.ؤؾٟل ظىاخُه مً ظضًض ًا ابىت والض٥  
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ماما؟: و٧ان ؤلا٢غاع اإلاؿدى٨غ بمشابت صلى ماء مشلج بجها٫ ٞى١ عؤؾها  

ا، ٞمدمض ابً الجغاح زبحر صعظت .. ماطا؟ ؤلم جىدبهي الؾم اإلاخهل ٢بل ؤلاظابت؟- ًٗ َب

.ؤولى في الاؾخمالت  

غث و٢ض جبسغ ٧ل مؼاظها الجُض؛ ٩ٞلماث ؤمها ؤٖاصث ل٣ٗلها ما جداو٫ جىاؾُه مً  ٞػ

، مدمض ال ًخظ٦غوي ختى ٠ُ٨ٞ ٌؿخمُلجي؟!عظاًءا.. ماما: زُاهت  

!وبن ورَّ ما ج٣ىلحن، ما قإهِ٪ ؤهِذ ب٣ٟضاهه لظا٦غجه ؤو ختى طعاٖه؟: سسغث  

َض الكغ ٖىه ًا ؤمي- ُٗ !َب  

ججهضث ٖكخاع . اؾغاٖها في الضٖاء له وهٟي يغع ٢ض ًهِبه ؤلؼم والضتها الهمذ ٞترة

مً ظضًض، مىاصًت ؤمها ٖضة مغاث ٢بل ؤن ًإجحها الغص الهاصت اإلاؿخ٨حن لخ٣ُ٣ت ال مٟغ 

.بوي ؤزاٝ ٖلُِ٪ وظ٘ ظضًض ًا خبِبتي: مجها؛ وهي خب ابىتها لظا٥ الٛحر مؿخد٤  

ها ؤمام خىان والضتها اإلالمىؽ في هبرة نىتها جٓىحن : ٞغث صمٗت مً ُٖجها و٢ض ع١ صٖع

ا ًا ؤمي؟ ًً  ؤوي ال ؤزاٝ ؤً

.السىٝ ؤبًضا ال ٨ًىن مٓلت للغاخت والؿ٨ُىت ُبيُتي-  

جي ماطا ؤٞٗل؟؟.. والخل؟: ؤظهكذ في الب٩اء مدكبشت بهاجٟها جغظىَا ل٣ض حٗبذ، .. ؤزبًر

 بن ٧اهذ عاختي لِؿذ في الُبٗض ولً ج٨ىن في ال٣غب، ٞماطا ؤٞٗل؟

ص ي الخُاع ٌؿحر، َى ألاظضع ٖلى .. ِنه: قاع٦تها الضمٕى وبن ؤزٟذ طل٪ بمهاعة ٖبر ألازحر

.بًهال٪ بلى البّر   

جلحها ٧ي 
ُ
، وؤ٩ٞاع ج ٍغ ض جدٍغ ٞغَّ مجها الىٗاؽ، وال مؼاط لها للغؾم، بضازلها بهٟجاع جٍغ

ج٨ٟغ بهٟاء وويىح ٖىًيا ًٖ الدكىف الظي جدُاٍ، ٢ُبذ ٖلى َمهماث جإحي مً 

زغظذ جً٘ ٦ىب اللُمىن . ٢اٖت اإلاُٗم و٢ض بضث واضخت م٘ ؾ٨ىن الشالشت نباًخا
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الٟاٙع في اإلاجلى واججهذ بلى ظهاػ اإلاىؾ٣ُى، ل٨ً ٖىًيا ًٖ بَٟاثه ٢لبذ في ؤٚاهُه 

ا ًٖ ؤٚىُت جالثم مؼاظها
ً
ا، مخماًلت ٖلى . بدش خغعث ٦خٟحها مً الىقاح لخإؾغ به زهَغ

ىت .الىٛماث الخٍؼ  

وبالي.. ٨ٞغي  مً ٣ٖلي، مً ٢لبي، مً قُلخ٪ 2 

بسُالي ختى وظه٪ وال نىج٪، بُمغ١  ما  

ٖمغي  ٖىض٥ ويُ٘.. ٖمغي  ًا احٗظب لكى  

خالي ٖلى و٦ظب.. ٢ضعي  به٪ اخلم  

مغث بحن الُاوالث مخابٗت ع٢هها، ٚحر واُٖت للسُىاث اإلاخى٢ٟت في مىخه٠ الضعط 

تها، ًخاب٘ خغ٧اتها في طَى٫  .والباب اإلاىاعب ل٨ً بمىإي ًٖ عئٍتها له مً ػاٍو  

ٖمغي  ٖىض٥ ويُ٘.. ٖمغي  ًا احٗظب لكى  

خالي ٖلى و٦ظب.. ٢ضعي  اه٪ اخلم  

٢لخل٪ بدالي زلُجي.. بدال٪ زلُ٪  

اقخ٣ل٪ جبٗض لى ًم٨ً.. ٦غمال٪ ؤخؿً     

..لىٖجي ٚغام٪  

..بُلب٣ل٪ الٛالي نىعلي  

ل  اجىت بكٗغ ٍَى ت نٛحرة، ًجلـ بةخضي ػواًاَا، ٞو إلاداث مً م٩ان بُٗض، ٚٞغ

مؿترؾل جخماًل ؤمامه في وظ٘، ٌٗٝغ ؤجها جب٩ي، جىىح، وحك٨ى؛ حٗبر ًٖ ظُىف مً 

                                                           

كارول سماحه- أغنيح خليك تحالك 2  
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وظهها مسٟي، مجهى٫، ال ًلمده مً . اإلاكاٖغ ٖاجُت صازلها بلؿان و٧لماث ؤزغي 

ا جذجبه ٖىه .بلخٟاٞاث قَٗغ  

٢لخل٪ بدالي زلُجي.. بدال٪ زلُ٪  

اقخ٣ل٪ جبٗض لى ًم٨ً.. ٦غمال٪ ؤخؿً     

..ٚغام٪ لىٖجي  

بُلب٣ل٪ ؤٍ.. بُلب٣ل٪ الٛالي نىعلي  

..الٛالي عزهذ  

٢لبه؟ . ؤوظٗخه ال٩لماث ٦إجها ؾهام جُل٣ها في وظهه، مؿضصة يغبتها الساجمت بلى ٢لبه

!وما صزله في ألامغ؟  

بىابي ٕ لخٓت.. ُٚاب٪ ٕ بىُغ جهض١ ال    

٦ظابت بدب٪.. مغة الـ ٢الخل٪  والبيذ  

بىابي ٕ لخٓت.. ُٚاب٪ ٕ بىُغ جهض١ ال    

٦ظابت بدب٪.. مغة الـ ٢الخل٪  والبيذ   

مغة ٦غمال٪ وال.. باإلاغة اقخ٣خل٪ ما ؤها  

لصخابي وبد٩ي.. بخمغا مغاي ٕ  

مغة ٦غمال٪ وال.. باإلاغة اقخ٣خل٪ ما ؤها  

لصخابي وبد٩ي.. بخمغاا مغاي ٕ  
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ال ٌٗٝغ الؿبب، ل٨ً ال٩لماث حكٍٗغ ؤجها مىظهت له، لخُٗىه، ججغخه وجاطًه، َضٞها 

ع٢هها ٦غ٢هت اإلاىث لخُىان ًهإع زال٫ ؤهٟاؾه ألازحرة . يغًعا في الغوح ال الجؿض

اء وبباء .ؤوظٗه جإإلاها الباثً. ب٨بًر  

٢لخل٪ بدالي زلُجي.. بدال٪ زلُ٪  

اقخ٣ل٪ جبٗض لى ًم٨ً.. ٦غمال٪ ؤخؿً     

..ٚغام٪ لىٖجي  

..بُلب٣ل٪ الٛالي نىعلي  

٢لخل٪ بدالي زلُجي.. بدال٪ زلُ٪  

اقخ٣ل٪ جبٗض لى ًم٨ً.. ٦غمال٪ ؤخؿً     

..ٚغام٪ لىٖجي  

بُلب٣ل٪ ؤٍ.. بُلب٣ل٪ الٛالي نىعلي  

...الٛالي عزهذ  

م٘ ؾ٣ىَها ؤعًيا ؾامدت لكال٫ الضمٕى بٗبىع ؾضَا اإلاىُ٘ الظي ؤ٢امخه، بجهاًت 

الٛىىة، ّٞغث مىه صمٗت، ومٗالم وظه الٟاجىت جخطر ؤمامه، ٖكخاع بىٟـ الجلؿت ٖلى  

ت ي٣ُت، ل٨ً بكٗغ ؤَى٫ وؤلم ًُػى ٖلى مالمذ وظهها، والؿبب !َى.. ألاعى، في ٚٞغ  

ذ بلى ٣ٖله  ضَا ؤن جغاٍ، ٨ًُٟه الدؿائالث التي حؿاٖع جغاظ٘ بهضوء ٦ما ؤحى، ال ًٍغ

ا ًُ .ؤٚل٤ الباب مً وعاءٍ. ومٗالجتها خال  

ها ٢بل ؤن جإحي بلى َىا، زم  زاَغ مّغ بباله مً ط٦غي ٢ضًمت، ط٦ٍغ بها، ؤهه ٌٗٞغ

م جإ٦ضٍ ؤجها حؿخهججها مً ؾىاٍ، ٦المها  ًها، ٚع الخمُمُت التي ًخٗامل بها مٗها ٞال جٞغ

. اإلالٛم بالٛمىى ٦إهه مىظه بلُه صون ٞهم مىه للؿبب  
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ا.. ، ٞٗل ما ًضٞٗها لالبخٗاص، ما ؤوظٗه«ؤعزو ٚا٫ٍ »َى  !بل و٦ؿَغ  

 
ً

 ويالال
ً

ت خى٫ .. ٦مل عؤؾه بحن ٦ُٟه ٌؿخدثها ٖلى الخظ٦غ، ٨ًُٟه ظهال صاع في الٛٞغ

ا بلى . هٟؿه ختى قٗغ بالضواع ٌكىف الغئٍت ؤمامه والهضإ ٩ًاص ًٟخ٪ بغؤؾه ًُ زغط ؾٗ

.الخ٣ُ٣ت مً الصسو الظي ؤنغ ٖلى جىاظض ٖكخاع مٗهم وبُجهم  

ؤ٢ل٤ هىمها، اهخًٟذ قا٣َت حٗخض٫ في ٞغقتها بِىما ًضٍ جمخض بلى الىىع اإلاجاوع 

.للٟغاف ٧ي ًًِئه؛ ٞهضاٖه ال ًخدمل بياءة ؤ٢ىي   

ما ب٪ نٛحري؟ ؤخضر ما ًؼعج٪؟ ٧ابىؽ ما؟-  

ماطا ٧اهذ لي ٖكخاع؟-  

جإجُجي في مشل َظٍ الؿاٖت لدؿإلجي ًٖ ٖكخاع؟: بهخذ، اعجب٨ذ زم َالٗخه بك٪  

تها التي ال ًدخملها عؤؾه وال عوخه آلان ؤعظى٥ِ، بال٩اص ؤجظ٦غ .. ؤمي: جإ٠ٞ مً مغاٚو

ؼة ؤجها ظمٗخجي بٗكخاع ُٞما مط ى، ل٨ً ال اؾخُُ٘ جظ٦غ  ؤقباًخا، ؤٖٝغ بالٍٛغ

حن، عؤس ي ٩ًاص ًىٟجغ صون ظضوي .. الخٟانُل جي ب٩ل ما حٗٞغ .ؤزبًر  

.ػوظخ٪-  

٧اهذ؟: َؿهـ  

.وما ػالذ-  

ماطا خضر؟-  

ب في بهجلترا،  ه ًٖ ال٣هت، و٠ُ٦ لجإث بلحها  بٗض خاصزه الٍٛغ ٢هذ ٖلُه ما حٗٞغ

ا َى  ب، ال حٗٝغ الخٟانُل؛ ٞلم ًسبَر ظاَلت بمٛؼي ؾٍٟغ اإلاٟاجئ واهٟهالهما الٍٛغ

.ولم جِٟل ٖكخاع الؿغ  
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ا بًاَا ًٖ اللخا١ به، مكضًصا ٖلى ٖضم بزباع  ًٗ خه، ماو ا ٖاثًضابلى ٚٞغ جهٌ مً ظىاَع

خه ٧ل ما خ٨ذ  بٟٗلخه التي . ٖكخاع بمٗٞغ
ً

حٛاض ى ًٖ ال٣ل٤ ال٩اس ي لىظه ؤمه ميكٛال

.صمغث ما بِىه وبحن ٖكخاع، لُهل بُجهما ألامغ بلى ؤلاهٟها٫  

*** 

جغم٣ه بحن الٟىُت وألازغي ُٞما حكٛل ًضحها بجلي الصخىن ًٖ هخ٠ قٗغ الٟخاة 

اإلاخماٌٗت مداولت لٟذ اهدباٍ مدمض بلى ؤبٗض مً مجغص خضًض بحن ػمُلي صعاؾت وظحران 

ً ٞى١ الىاع بدضًثها اإلاخ٣ُ٘ ٖلى ٞتراث، ٞدؿخٗحر . ٢ضامى ووالضة مدمض جً٘ البجًز

.الكٗلت صازلها وحكخاٍ  

.صزلذ هٟـ اإلاٗهض، ٣ِٞ لخلخه٤ به ٧الٗل٨ت.. صاثًما ما ويٗذ ُٖجها ٖلى ابجي-  

ٟخ٪ مً ٦ثرة الًِٛ 
ُ
ابدؿامتها الؿمجت اإلادؿٗت، ج٩اص ججؼم ؤن ًٖالث وظهها ؾخ

الن الٗل٨ت  ا وعاءَا، وؤؾىاجها خضًشت الٗهض باإلاعجىن، ؤج٨ىن جابٗت إٖل ًُ التي –ٖلحهم ؾٗ

اإلاىدكغ في ٢ىىاث الخلٟاػ َظٍ ألاًام؟- قبهتها بها خماتها  

!ٖكخاع-  

ض  اهخبهذ بلى هضاء ألازحرة ٞاؾخضاعث بلحها جاع٦ت الشىاجي اإلاُٛٔ، َالبتها بملل وخى٤ جٍغ

ا مً الخلىي م٘ ٖهحر . الٗىصة إلاخابٗت آزغ الخُىعاث
ً
مضث لها نِىُت جدمل َب٣

؛ ًبضو ؤن ابجي ؾ٣ُط ي الُىم ٧له في 2زظي الُلب بلى الُاولت : َبُعي خضًض الٗهغ

غاصة، ٖالُت ال٣ضعة ٖلى ؤلالخها١
ُ
.الثرزغة م٘ جل٪ ال٣  

اعحؿمذ ابدؿامت واؾٗت ٖلى قٟخحها . جىاولذ الهِىُت بٗضما ظٟٟذ ٦ٟحها في اإلايكٟت

غاصة.. بعجاًبا بالل٣ب الظي ا٦دؿبخه يُٟتهم اإلاخُٟلت
ُ
اهتهذ مً وي٘ الُلباث ؤمام . ال٣

ا السانت .الؼبىن قاعصة في ؤ٩ٞاَع  

َلٌب آزغ؟-  
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ما اؾم٪؟-  

.ٖكخاع: جدٟؼث زالًاَا بٛخت، يا٢ذ ُٖىجها في وظهه اإلاعجب ل٨جها ؤظابذ بهضوء  

ا واإلاؿاء الهباح هجمت.. هجمت ٦ى٦ب الُؼَغة: َمـ بإٖحن جلم٘ بإل٤ ًٗ .م  

ًٖٟىا؟: ٢ُبذ بٗض ٞهم  

.«ُٖاع»َظا مٗجى الاؾم، اإلاكخ٤ ًٖ اؾم آلالهت الؿىعٍت -  

.ْىيخه اؾم آلهت ُٞي٣ُُت-  

ابدؿم بىص مكحًرا لها بالجلىؽ في اإلا٣ٗض اإلاجاوع صون الاَخمام بدىُٟظَا لألمغ مً 

.ٖضمه، مؿهًبا في قغخه ب٩ل عخابت نضع  

- ًٖ 
َ

ُي٣ُي ٖلى خض ؾىاء، وبن ٧ان ُخِغٝ ٖكخاع َى اؾم ؾاٍم ٢ضًم، ؤنله ًىهاوي ٞو

ً، َى اؾم آلهت الخب والجما٫، الخغب والخطخُت، «ٖكخاعوث»اؾم   لضي ألازحًر

ا ا وجٟجن الكٗغاء بدبها ؤقٗت، حٛجى زمان طاث ألاقهغ هجمت عمَؼ َغ  الٟىاهىن  بخهٍى

  الكهحرة ملخمخه في ظلجامل والىدذ، زاَبها بالغؾم
ً

:٢اثال  

ان َمى٢ض بال ؤهِذ  ما 3 البرص في هاٍع جسمض ما ؾٖغ  

ذ نِضّ  في ًىٟ٘ ال باب ؤهِذ  ٖانٟت ٍع  

  ألابُا٫ صازله في ًخدُم ٢هٌغ  ؤهِذ 

  ُٚاءَا جبخل٘ بئر ؤهِذ 

  ؤهذ
ُ
ر ٢حرٍ  خٟىت ها جلِىّ

َ
  خامل

  ؤهذ
ُ
ل ماء ٢غبت

ّ
ناخبها جبِل  

                                                           

 ويكثيديا 3
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مىخٗلها ٢ضم ج٣غم خظاء ؤهذ  

 -«بًىاها »وؤما ٢هتها م٘ ظلجامل، ٞهي ؤؾُىعة ٧اهذ الصجغة بُلتها، خُض ه٣لذ

حن ظا اؾمها لضي الؿىمٍغ  مضًىت بلى الٟغاث جهغ يٟت ٖلى جىبذ شجحرة ًىم طاث- َو

تها الىع٧اء  ؾام٣ت شجغة وجهحر الصجحرة جل٪ جىمى ؤن ؤمل ٖلى« اإلا٣ّضؽ بؿخاجها »في وػٖع

هان؛ ًغا زكبها مً ٞخهى٘ ألٚا ا وؾٍغ
ً

ىضما. لها ٖغق  ٢ُ٘ و٢ذ وخان الصجغة ٦برث ٖو

حًرا مسبًئا، ؤؾٟلها مخسظة ؤٞعى ا٦دكٟذ ؤٚهاجها ا، ؤٖالَا في بجى َو
ًّ

ك خت وؤن ُٖ  ٍٖٟغ

.ظظٖها وؾِ في اؾخ٣غث  

 ظلجامل، اإلاكهىع  البُل بلى اإلاهمت ؤؾىض الظي -الكمـ بله-« ؤوجى »بإزحها ٞاؾدىجضث

ٍٕ  البُل ظاء ًخا بضع
ّ
إٍؽ  ؾمُ٪ مدؿِل  ّٞغ  طا٥ ٖىض ألاٞعى، ٣ًخل ؤن واؾخُإ ز٣ُلت، ٞو

غبذ الُحر خت َو  وخملها الصجغة ؤٚهان ظلجامل ٣ُٞ٘ اإلاهجىعة، السغاثب بلى الٍٟٗغ

ا مجها لخهى٘ بًىاها بلى َضًت
ً

ًغا ٖغق .وؾٍغ  

كهض لم باَغ، ظما٫ ٧اهذ طاث ا ًٖ البكغ؛ ٖالم بحن جضوع  ٧اهذ ...مشُل له ٌُ
ً
 بدش

 ختى بالؼواط وحٗضَم ًمل٨ىن، ما ٧ل جإزظ ٩ٞاهذ البكغ ملى٥ بلى ونلذ ختى الطخاًا،

  ًب٨ىجها جغ٦تهم ًمل٨ىن  ما ؤٖؼ ؤزظث ما بطا
ً

.جهاًعا لُال  

؛ بظبذ ٣ٞام ُٖىجها، ؤطَله ظمالها ؤٚىجه ؤٚىام عا ي بلى ٖكخاع ونلذ وبُىم ٍٍ  ل٩ي قا

ى٫  مٗه جب٣ى  الشالض وفي لها طبذ الخالي الُىم وفي. عخلذ زم جإ٧ل ٞإزظث مم٨ً، و٢ذ أَل

 ل٨جها مٗه الب٣اء ؾإلها لٗكخاع، ٣ًضمه ش يء الغا ي لضي ًب٤ لم ختى الص يء، هٟـ ٞٗل

ًذ  ًبدض وؤزظ قاٍ بؿغ٢ت الغا ي مٗه، ٣ٞام بالب٣اء ٌٛغحها ش يء ًمل٪ ال ؤهه: ٢اثلت ٞع

اة مً ٌؿغ١  طثًبا الغا ي ؤنبذ ًىمها ومً ؾغ١، ما لها ل٣ُضم ٖكخاع ًٖ  ؤن ؤمل ٖلى الٖغ

.مٗه لخجلـ ٖكخاع حٗىص  

مسخىعة بد٩اًاٍ لم جضع٥ مغوع الى٢ذ، وال الضمٗت التي ٞغث مً ُٖجها الِؿغي، 

.لم ج٨ً ظُضة: َؿهؿذ بإلم وهبرة مخىظٗت  
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آلالهت ٢ضًًما لِؿذ ؾىي بكًغا ًمل٨ىن بٌٗ : عمكذ ُٖىهه ُٞما ٌكبه عبخت خاهُت

ُت لى والهٟاث السُالُت، ٌؿخٛلها ال٨هىت إلزًإ الٖغ .الؿلُت ألٖا  

ذ
َ
٨

َ
.َظا ال ًىٟي ٦ىجها ؾِئت: ٦ُٟلت ق  

٘ الؼبىن عؤؾه  ا، ٞع
ً
َمَّ بالغص خُىما و٢٘ ٖلحهما ْل شسو زالض اهًم بلحهم وا٢ٟ

جغ٦خ٨م : لخهُضم ُٖىهه م٘ هحران الخغب اإلادخملت في ُٖىن آلازغ، اههذ ل٣ى٫ ألازحر

.ش يء آزغ.. جخدضزىن، ل٨ً ؤن جدؿبب في بهؼا٫ صمىٖها  

ِٗلم مدمض ب٨ىن ٧ل ش يء ٖلى ما 
ُ
ا ب٣هو ألاؾاَحر ُٞما ح ذ جمحي ؤزاع جإزَغ ؤؾٖغ

ىت: ًغام .ألاؾخاط ٣ِٞ ؤزبروي ٢هت خٍؼ  

بن : َاظمه مدمض مً ظضًض؛ ٞضٞإ ٖكخاع لم ًس٠ٟ مً خ٣ضٍ ٖلى آلازغ ولى طعة

.٦ىذ ؤجهُذ جىاو٫ َلب٪ ًخىظب ٖلُ٪ الغخُل  

!مدمض: حكبصذ بظعاٖه ججهٍغ بىٓغاتها ٦ما لؿاجها  

ت  غحك٠ الجٖغ ا ًجم٘ ؤٚغايه، ٍو ًً عؾم الؼبىن ابدؿامت بؿُُت ٖلى قٟخُه هاَ

.ؾلمذ ؤًض٨ًم: ألازحرة مً ٖهحٍر مكًُضا بلظجه  

هي اؾخٛلذ ما جمل٨ه : ٢بل ؤن ًبخٗض ًٖ الُاولت جماًما اؾخضاع نىب ٖكخاع و٢ا٫

ض، ؤلاقاصة ب٨ىجها نالخت، لم ٨ًً لُُٗحها ما ؤعصث .لخدهل ٖلى ما جٍغ  

٣ض : نمذ لخٓت زم ؤياٝ
ُ
م ٞؿاصٍ في بٌٗ ظىاهبه بال ؤهه ٞ ٖضا ؤن وظىصَا ٚع

ا ظٗل الجمُ٘ ًبدض ٖجها مً ظضًض لُُٗضَا؛ ل٣ض ٚحّرَا
ً
ا ٞغاٚ

ً
.الخب.. مسلٟ  

ا ؤٖلى مىا٢ُض  ، ُٞما ًخإجج مدمض ظىاَع ُىجها جدب٘ ؤزٍغ ؤعؾل لها جدُت ب٨ٟه مٛاصًعا، ٖو

ما٫ اإلاترو٦ت ٩ٞاهذ ٖكخاع ؤو٫ مً . الٛحرة والًٛب هاصث ألام ٖلحهما لُخابٗا ألٖا

ت باقي ال٣هت ا السانت، وعٚبت في مٗٞغ هاؾُت هُت .. ؤَاٖذ متهغبت مً ػوبٗت ؤ٩ٞاَع

حرة اوكٛا٫ مدمض م٘ غاصة.. الغخُل، ٚو
ُ
!ال٣  
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*** 

ت وقباب  ٞاٚغة ٞمها ٖلى ؤوؾٗه مما ؤصي بلى حك٤٣ ٢ىاٖها الظَبي اإلاجضص لخٍُى

ُٗت خى٫ مٗهمها،  ا بحن ابىتها الىا٢ٟت ؤمام بابها وؾاٖتها الٞغ بكغتها، ه٣لذ بهَغ

غي خى٫ ظؿضَا ُٞما تهؼ عؤؾها بضٖىة البىتها للىلىط .قضث مً مأػعَا الخٍغ  

جبٗتها ختى حجغة اإلاِٗكت، ظلؿذ جغا٢ب ظُئت ٖكخاع وعواخها صون حٗب في خغ٦ت 

ا ٞى١ . ٖهبُت مخىجغة، جٓهغ حكختها
ً
اط م٨خُٟت بمغا٢بتها وايٗت ؾا٢ جغ٦تها بال بٖػ

.ألازغي، و٢ض ونلها ٣ًٓت ابىتها اإلاٟاظإة ٖلى ما جٟٗله َىا بخل٪ الؿاٖت  

ذ قهحرة ٣ٞالذ بهضوئها اإلاٗخاص
ّ
.ل٣ض حؿاوث: ٧ل  

ماطا؟: جى٢ٟذ ٖكخاع م٣ُبت، َمهمذ بٛباء ٦إن َىا٥ ما ٞاتها  

ألاعى حؿاوث، ؤلم ج٨ىوي ميكٛلت ببرصَا آلان؟-  

ِلَم ؤؾمُخجي : خضظتها بد٣ض لٟترة نامخت زم ؾإلتها بإٖحن جىاٞـ اله٣ىع في خضتها

 ٖكخاع؟

ض مً ألاطي ٢ض ًلخ٤ ٢ىاٖها الظَبي ٗذ ألام خاظبحها ٚحر مبالُت بمٍؼ ؤجِخجي في : ٞع

 السامؿت نباًخا ألظل َظا؟

!ؤظُبي-  

.. ؾىت27ما زُب اؾم٪ الظي جظ٦غحي الؿاا٫ ٖىه بٗض -  

 ؾىت زال٫ ؾاٖخحن مً 28بل : جد٣٣ذ مً الى٢ذ بؿاٖت مٗهمها ٢بل الاؾترؾا٫

.آلان  

٦كغث مخٟاظئت مً خ٣ُ٣ت ؤن الُىم ُٖض مُالصَا، ٢غعث م٣اومت الخُاع اإلاًاص 

ت ؤلاظابت ٨ت الىاٖمت. مخمؿ٨ت بؿاالها ومٗٞغ ِلَم : ججهضث مغجمُت ظىاع ؤمها ٖلى ألاٍع
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غة، ملىزت الغوح؟ ؤلم جسِل ٖلّي مً اخخمالُت ؤن ؤعر .. ازترِث لي اؾم امغؤة ماطًت، قٍغ

 َبٗها الضويء؟

مً ؤصزل َظا ال٨الم الٟاٙع في عؤؾ٪؟: ٢ُبذ بدضة  

ب بد٤ آلالهت التي ؾمُذ ٖلى اؾمها، و٦م ؤزغث بها  عوث لها ٖكخاع ما ٢اله الٍٛغ

.خ٩اًاٍ ًٖ ؾىء جل٪ اإلاغؤة وجضوـ عوخها  

ؤاؾم مً بًٗت ؤخٝغ ٢اصع ٖلى جُىَٗ٪ ال ؤن ج٨ؿبُه ؤهِذ ٢ُمخه؟-  

ؤهِذ ابىت قهحرة : َإَإث قهحرة ٣ٖب بهتهائها مً جىبُش ابىتها ال٨بري ٖلى نٛغ ٣ٖلها

بال - لىث قٟخحها وصاعث خض٢اتها بملل–وعٚم ٦غهي لظ٦غ طل٪ .. الٗاػقي، خُٟضة الٗاػقي

!..ؤهِ٪ ابىت زلضون   

ججهضث . الخٓذ جململها؛ ٞهظا ال٨الم لِـ ما جدخاط بلُه إلزغاظها مً باؾها الخالي

ذ في مضاٖبت زهالث ٖكخاع  مغبخت ٖلى ٦خ٠ نٛحرتها، عؾمذ ابدؿامت خىىهت زم قٖغ

ت، ٞاجىت، ..  َظٍ بخضي ؤ٢ىالها«ؾ٨ُىن  وما ٧اثً، َى وما ٧ان، ما ؤها»: ال٣هحرة ٢ٍى

٨ظا ؤعصجِ٪ ؤن ج٨ىوي َٟلتي.. قضًضة البإؽ .٨َظا ٧اهذ َو  

م ٞضاخت مهابها، اجهاعث في  ٗذ بلحها ؤٖحن مٗظبت، و٢لب ًخإلم، جيصج بغ٢ت ٚع ٞع

.ؤخًان ؤمها وهىبت ب٩اء قضًضة جضاَمها  

له .. ابً الجّغاح طا٥: بٗض ٞترة ٢الذ بُٛٔ. يمتها قهحرة ب٣ىة، و٢بلذ ٢مت عؤؾها ًا ٍو

.، لً ًجحٍر ؤخض، وال حهمجي بن ٧ان ٞا٢ض الظا٦غة ؤو ختى ؤخض ؤَغاٞه!مجي خحن ؤعاٍ  

امؿحي ًٖ .. ل٨ً عظاًءا: ؤبٗضث عؤؾها بدشا٢ل ًٖ خًً ؤمها، خض٢ذ بىظهها ٢اثلت

؛ ٣ٞض ؤيإ َُبت ما ج٣ىلحن ألظل زاَغي 
ً

.وظهه٪ َظا ال٣ىإ الالم٘ ٢بال  

ئت : ٚمؼتها بم٨غ جهؼ ٖلُه وؤ٦ىن بٍغ
ُ
هاب بؿ٨خت ٢لبُت ج ًُ بل اجغ٦ه؛ وو٢خما ًغاوي 

.٧الظثب مً صمه  
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وِلَم لْم جٟٗلحها بسلضون مد٣٣ت اهخ٣ام٪؟: ٢ه٣هذ ٖكخاع  

.إلوي ال ؤخب ابً الجّغاح: ؤظابتها ببؿاَت مدكاٚلت بجٕز ال٣ىإ ًٖ وظهها  

ٞٛغث ٖكخاع ٞاَها، مخى٢ٟت ًٖ ؤلاًخاء بإي خغ٦ت ٢بل ؤن ج٣بٌ ٖلى طعإ ؤمها 

ؤبي؟.. جدبحن زلضون؟: ناثدت  

ٗت ٖلى ابىتها زم ٖاصث ج٨مل مهمتها ؤحك٨حن في خبي : ٢ُبذ بسٟت مل٣ُت هٓغة ؾَغ

 ألبُِ٪؟

.. زم.. خ٣ُ٣ت لم ؤقٛل ٣ٖلي بخدلُل الىي٘، ٣ِٞ ؤزظجه ٖلى ما ظلب ٖلُه: ٨ٞغث

 وٗم؛ ؤلم جٟتر٢ا؟

.ل٨ً ٞغا٢ىا لم ٨ًً بال مً الخب: اؾخضاعث بلحها جىلحها ٧ل الاَخمام باؾمت بدىى  

ال ؤٞهم؟: ٦كغث  

٣ت بإي ل٨ً... ؾدخإإلاحن الخالخحن ؤلم ؤزبر٥ِ في: عبدذ ٖلى وظىت ٖكخاع بك٣ٟت  جىصًً ٍَغ

٣تي- َؼث ٦خٟحها بال مباالة–.. ألالم؟ َظا .و٢ض ازترث ٍَغ  

ج٣هضًً ؤن خب٪ ألبي َى ؾبب اهٟهال٨ما؟ .. لخٓت لخٓت: اهدبؿذ ؤهٟاؾها لخٓاث

جي، ول٨ً ال اؾخُُ٘ اؾدُٗاب طل٪، َى لم .. وؾبب ابخٗاص٥ ٖىا، هدً ؤبىاء٥؟ ؤٖظٍع

ما ؾبب جغ٦٪ لىا زلٟ٪؟، نض٢ُجي لى ٧ان َىا٥ ؤي َٟل بُجي .. ًسىِ٪، ؤلِـ ٦ظل٪؟

!وبحن مدمض إلاا ٨ٞغث بتر٦ه ب٦غاًما لهم  

.َظا عؤً٪، اخترمه، ل٨ً لِـ ٖليَّ جدمل ٣ٖباث جىُٟظٍ بدُاحي-  

ما ؾبب بهٟهال٪ ًٖ ؤبي؟: قضصث  

.لم ؤ٦ً قًِئا بدُاجه-  

ًٖٟىا؟: عصصث بٛباء  
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٩ي الُغاػ ٦ىذ خغة، : جهًذ جهى٘ لىٟؿها ٞىجان ٢هىة م٨ملت الخضًض ٖبر اإلاُبش ؤمٍغ

.بازخهاع ٦ما ؤهِذ آلان.. ؤٞٗل ما ًدلى لي و٢خما ؤقاء، ؤٖمل وهاجخت في مهىتي.. َل٣ُت  

ا وفي ًضَا ٞىجان ال٣هىة الؿىصاء  –َؼث ٦خٟحها بسٟت ٖاثضة بلى ظلؿتها ألاولى ظىاَع

.ل٨ىه اٖخبروي مً اإلاؿلماث-: الٛحر ُمدالة  

٨ت، وجل٪ الُاولت: ؤقاعث بلى ألازار ؤزىاء خضًثها ٞلً اٖترى ٖلى : و٦ما ٢ا٫.. ٦هظٍ ألاٍع

ًاٝ... ٢ُٗت مىبُلُا ؤزغي جدظٝ ؤو
ُ
.ج  

َضص٥ِ ًتزوط ؤزغي؟: ٢ُبذ  

ذ اٖخباعي ٦ٛحري، ؤوي ال ازخل٠ بىٍٓغ ًٖ ؤي امغؤة ؤزغي - واظهخه بك٨ى٧ي ٞغص .. ٦َغ

ى ٖلى اؾخٗضاص إلزباث طل٪  ببروص ؤن ما ؤمل٨ه آالٝ ٚحري مً اليؿاء ًخمىحن ٞخاجه، َو

.مً الٛض  

؟...و-  

.َاع ألامان ٞلم ٌٗض َىا٥ ٚض إلهخٓاٍع-  

وهدً؟-  

٧ان ؤلاجٟا١ ؤن ج٨ىها معي، ًغا٦م زال٫ الُٗل، ٨َظا ٢ُل في : اٖخهغث ُٖىحها ٢اثلت

ى وا٤ٞ ختى ؾم٘ ًٖ ؤخضَم ج٣ضم لي، لم ًيخٓغ ٢غاعي .. اظخمإ ٦باع الٗاثلخحن َو

.ٞإزظ٦م وازخٟى بالُٗلت الخالُت  

ٗذ خاظبحها بكضة، ٞما ٣ًىله لؿاجها ًدىافى م٘ نىعة زلضون الباعص والجامض في  ٞع

ٚاع؟: ٣ٖلها  

!ؤخغ٢ها.. ٦ما ٌٛاع ٖلى وع٢ت بن لم ًسِ َى ؾُىعَا: ؤَل٣ذ ضخ٨ت ظىٞاء ؾازغة  

...ؤمي: ٦مكذ ٖكخاع ع٦بت ؤمها في صٖم ٖاظؼ  
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ا مغبخت ٖلى ٠٦ ابىتها ذ ابدؿامت مخإل٣ت في الاعحؿام ٖلى سَٛغ ض لِ٪ الىضم : حؿاٖع ال ؤٍع

وخُذ اهٟهلذ ٖى٨م وطل٪ ٧ان ألانٗب، ل٨جي مخإ٦ضة ؤهه .. ًىًما ٦ما لم ؤهضم ؤها

!ألاوؿب ل٨م، ٖلى ألا٢ل خحن الخ٣ُىا مجضًصا لم جغوا خُام امغؤة  

*** 

ا الخمهل ب٣إع الجغؽ في جل٪ الؿاٖت اإلاب٨غة بِىما ًسُى بلى باب الك٣ت 
ً
جإ٠ٞ ناعز

 بةصزا٫ طعاٖه ٖبر الٟخدت الصخُدت بٗضما ؤزُإ واصزلها م٘ ٖى٣ه ٖبر 
ً

ا ميكٛال ًُ خاٞ

!!وٗم؟: ٞخذ الباب ب٣ىة، صٞٗت واخضة قاجًما. الُا٢ت  

 
ً

خدها مظَىال ٖكخاع؟: ؤٚل٤ ُٖيُه ٖضة مغاث ٞو  

و٢ٟذ م٣ابله مكب٨ت ألاًضي، جُالٗه بخإمل ووظهها الكاخب بىًَ ؤصمى ٢لبه، 

ت مً الؼمً؟: َمؿذ بإٖحن مؿخجضًت ؤال ًم٨ى٪ ؤن حٗىص ؤخي ال نض٣ًه لبَر  

.لم ؤ٦ً نض٣ًه بال ألهجي ؤزى٥ِ !.. بلهاء-  

ا
ً
م ؤجها ألا٦بر ؾى ا ٖىصتها نٛحرجه ٚع ًُ حٗالي بلى : ظظبها بلى ؤخًاهه مكضًصا ٖلحها، مخمى

!َىا  

ج٣لبذ في صٝء نضٍع مُل٣ت نغاح ب٩اء ٢اومخه ألقهغ مىظ ٢غعث اإلاخابٗت و٦ؿغ 

ها جٟغ مً قى١ 
ّ
٣ت نىمٗت ظضًضة ٦بضاًت ٖل

ّ
اٖتزالها الخُاة، مىظ ٖاصث للىًَ مسِل

ها، مىظ ٖلمذ بداصزه وؤلبؿذ طاتها زىب اإلاالث٨ت ٞالخد٣ذ به م٣ضمت ًضَا  ٌؿخجٞز

.إلهدكاله مً خٟغجه؛ ها٦غة وا٢٘ ؤجها جٟٗل طل٪ بوكاًصا ل٣غبه ال مؿاٖضجه  

ب٨ذ مٗىيت ؤًاًما ؤلؼمذ هٟؿها الجمىص، وؤمغث ُٖىجها الجٟاٝ، ب٩اء مغة ؤزغي لدؿض 

طل٪ الباب مً ظضًض؛ ٞدحن بدشذ ًٖ الغاخت بخٛحر اإلا٩ان ٞكلذ، مىذ هٟؿها ؤن 

ج٨ىن الغاخت بةَال١ ؾغاح شسهُت ٖكخاع آلالهت الخ٣ُ٣ت مً عوخها ل٨ً ٖلى 

٣تها هي ٣ت ٖكخاع زلضون وابىت قهحرة الٗاػقي.. ٍَغ .ٍَغ  
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.ًجب ؤن ؤطَب: صٞٗذ نضٍع ػاَضة في ظظبه، جمسر ب٣اًا ب٩اءَا في ؤ٦مام ٢مُهها  

ى ًدغعَا ٖلى مًٌ بلى ؤًً؟: ٢ُب بٗضم ٞهم َو  

.ؤجِذ لظل٪ ٣ِٞ-  

؛ ٖالمت إلا٣هضَا ًٖ خًىه ٧اهذ حؿخجضي الضٖم ممً خىلها . ؤقاعث بلى نضٍع

ا مٗغًيا لُٗىت ٚاصعة ًُ ا مدمي ال زال ٤ ٖاإلات ؤن ْهَغ .لخخاب٘ الٍُغ  

زم ؤزبر ٞخاج٪ : ؤقاخذ ب٨ٟها ؤمام وظهها مًُٟت إلادت مً اإلاؼاح لخبضًض ٦أبت اإلاى٠٢

ا ّٞج، ؤنابجي بالخدؿـ ..ؤن َُٖغ  

ا في و٢ٟخه بخىجغ
ً
ًبضو ؤهِ٪ و٢ِٗذ ٖلى عؤؾِ٪ .. ؤي ٞخاة؟ َاٍ: ؤَل٤ قبه ضخ٨ت مخدغ٧

!٢بل اإلاضيء بليَّ   

ٗذ خاظبحها باؾتهخاع وهٓغاتها جسبٍر ؤن خُلخه في التهغب وبزٟاء الخ٣ُ٣ت لم جىُِل  ٞع

ا ٨ًً: ٖلحها، ٦غعث بقاخت ٦ٟها مؿخضًغة في ٖؼم واضر للمٛاصعة ًً ...ؤ  

ى وا٠٢ م٩اهه مىخًٓغا عخُلها، اؾخضاعث  ا، َو اؾخضٖذ اإلاهٗض مىلُت ق٣ُ٣ها ْهَغ

بلُه بغوٍت جُالٗه بهمذ َاصت، جخٟغؽ مالمده ظًُضا، وخاإلاا ونل اإلاهٗض ٢الذ 

ا ٖىه مهما ازخل٣ذ له مً .. بن ما جٟٗله له اؾم واخض ًا قاَحن: صون ؤن حكُذ بهَغ

...مؿمُاث ؤزغي ؾُٓل مىقىًما بد٣ُ٣خه  

.اؾمه ػها ًا ؤخي.. ػها: صلٟذ بلى اإلاهٗض و٢بل بٚال١ الباب زلٟها َمؿذ له  

*** 

مخظبظًبا ٞى١ ؾا٢ُه، ُٖىه ججى٫ بحن الباب والخىاثِ الؼظاظُت اإلادُُت ل٨ى٠ 

 مجها
ً

الدؿائالث جضاَمه، َل ؾخٗىص؟ َل حٛاصٍع . اإلاُٗم بإ٦مله، ًيخٓغ ٖىصتها ؤو ْال
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ذ الغخُل ٢بل بؼوٙ قمـ الجهاع؟ خاظُاتها .. َظٍ اإلاغة بلى ألابض؟
ّ
ؤًً طَبذ؟ وِلَم عجل

 ٦ما هي؛ ؤ٣ٌٗل ؤن جظَب صوجها؟

، وع٢ت زُذ ٖلحها اٖخظاًعا ًٖ ُٚاب ال حٗٝغ مضاٍ، ؤجها !٧ل ما زلٟخه وعاءَا وع٢ت

ا
ً
٣ٞض ٢غع جغ٥ مؿاخت ٧اُٞت .. ؾخٗىص بإ٢غب ٞغنت، ولىال َظا ألامل لكض قٍٗغ ظىىه

خه .. لها، هي لِؿذ ؤؾحرجه ٦ما ٖهٟىٌع في ٢ٟو، هي خغة ٦ما َى ازخاع ب٩امل خٍغ

ا .بهخٓاَع  

َالٗخه ألام بك٣ٟت، ل٨ً ما بُضَا خُلت، َظا خاله صاثًما م٘ ُٚاب ٖكخاع، و٧ل ُٚاٍب 

ًحى ؤؾىء مً ؾاب٣ه ىاو٫ . ًُ ججهضث مىاصًت باؾمه للمغة الٗاقغة ٧ي ٌؿخ٤ُٟ لٗمله ٍو

ؤَإ ختى إلاذ َُٟها ًضل٠ اإلاُٗم، و٢ض بان ٖلحها ٚغابت ال ٌٗٝغ ُٞما .. الؼباثً َلباتهم

...بالًبِ ل٨جها لِؿذ ٖكخاع التي عخلذ في ْالم الٟجغ  

ا زاثغ، ٦ما لى ؤن البلل ؤنابه زم ظ٠ بمٟغصٍ و٢ض زظلخه بٗضم ؤلاَخمام به ؤو  قَٗغ

ا مخمغًصا ا غجغًٍ ُٗض بلُه هٓامه، بضا بغًٍ
ُ
م٘ طل٪ ؤزاٍع ؤ٦ثر مً خالخه .. يغبه بٟغقاة ح

.ألاولى  

.اؾخدم وؤبض٫ مالبس ي زم ؤٖىص أل٢ضم اإلاؿاٖضة-  

. ٢التها خُىما مغث ظىاٍع صون جى٠٢ ختى لُخإ٦ض مً وخت ق٨ى٦ه في حٛحر ش يٌء ما بها

ا بضث واضخت، ؤما ما حٛحر بها ٞالى٢ذ مخاح  ت مغوَع م ؾٖغ غ؛ ٞؿالمتها الجؿضًت ٚع ٞػ

.ل٨ُدكٟه  

تها، ج٣ُُبت بؿُُت ٢بل ؤن جدؿم  جى٢ٟذ ٢ضمحها ًٖ الخ٣ضم خحن ا٢تربذ مً باب ٚٞغ

ا في الضزى٫، جغ٦ذ خ٣ُبت ًضَا ظاهًبا ملخ٣ُت الهىضو١ ال٨غجىوي اإلاٛل٤ خاإلاا  ؤمَغ

خدتها بخإوي واُٖت لض٢اث ٢لبها اإلاخٗالُت،  إلادخه، ؤزغظذ الٗلبت ال٣ُُٟت مً صازله ٞو

ماهُت في م٩اجها، ال جهض١ ما جغاٍ ُٖىاَا
ُ
.جلمؿذ الىجمت الظَبُت الش  
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ِخَب مغاًعا صون ٧لل
ُ
.إلادذ بُا٢ت وظضث ب٣إ الهىضو١ الٟاٙع بال مجها، ًٞتها لخ٣غؤ ما ٦  

ًْ بٗض» «..َضًخِ٪ ما ػالذ ها٢هت، ل٨ً ؤوان ا٦خمالها لم ًد  

خه صون خاظت لخى٢ُ٘ ججاوػ بياٞخه ه مً زِ . ٖٞغ وابدؿمذ لخما٢ت ْىه ؤجها لً حٗٞغ

.ًضٍ  

*** 

 ٦ىب الكاي زانخه، مخجًها بلى مجلؿها بٗضما َلبذ بلُه 
ً

ز٠ٟ ؤلاياءة مخىاوال

اوسخبذ ألام بُُب زاَغ وؾب٣خه . الخضًض ٞىع بهتهاء ؤٖما٫ اإلاُٗم وبههغاٝ الؼباثً

هي بلى بخضي الُاوالث، والتي حكاع٧ا الجلىؽ ٖلحها ًىم مكاَضة الكهب، جُال٘ 

ا ٖلى الىاخُت ألازغي مً . الؿماء الهاُٞت وجغق٠ مً ٢هىتها اإلاٗخاصة ًُ سخب ٦غؾ

 لها
ً

.الُاولت وظلـ م٣ابال  

.َضًت ظمُلت، ؤق٨غ٥-  

د٪، بوي : ٢التها مخلمؿت لهضًخه اإلاُى٢ت لٗى٣ها، عؤث اعجبا٦ه وبصٖاءٍ ظهل م٣هضَا ٍو

ؤ٦ثر مً ٢اصعة ٖلى الخٗٝغ ٖلى ُٖى٪ اإلاٛل٣ت خحن جإحي بإواؾِ ال٩لماث، وهىه٪ 

.اإلاغجٟٗت ٞى١ الؿُغ وبن ؤجذ بأزغ ال٨الم، ٦إجها جدمل ٚغوع ناخبها  

نمذ ؤمام جدلُلها زُه ب٩ل ؾهىلت، ال ٌٗلم بما ًجُب، ؤو ٠ُ٦ ًبرع ٖلمه بُٗض 

ومباع٥ٌ ل٪ ٖىصة : مُالصَا، ل٨جها ؤجهذ ألامغ بىي٘ الى٣ُت ألازحرة ٞى١ الخغوٝ

.طا٦غج٪  

ت ظىابها ال : جابٗذ ىخجي؛ إلن َىا٥ ؤؾئلت مٗٞغ
ُ
لً اؾإ٫ متى ٦ما لم اؾإ٫ م٘ مً ز

ان ت ًدؿاٍو .ًُٟض بص يء، ٣ِٞ الجهل و٢تها واإلاٗٞغ  
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ا  ٤ الٗىصة، ؤظابذ خُجها بكغوص ج٨ٟغ مّغ بساََغ مهاجٟت قاَحن لها زال٫ ٍَغ

.مغخًبا: بالسُىة الخالُت  

.ٖكخاع-  

.وٗم-  

...ش يء-  

ماطا؟-  

.ل٣ض اؾخٗاص طا٦غجه-  

ا ٌؿإله ًٖ سٛغاٍث ظهلتها 
ً
بٗض نمذ للخٓاث قغح لها اجها٫ مدمض به مؿب٣

ى ج٣ضم قا٦ًغا وؤزبٍر ما ه٣و، ؤ٣ٖب طل٪  ؤمه في الخ٩اًت وؤعاص مألَا، َو

ؤٚل٣ذ م٘ ق٣ُ٣ها والسُىة الخالُت جخطر ؤمامها، . جظ٦غ قبه ٧امل لألخضار

ا ًُ ا مدم غة اعجُاح ٞغث مجها م٘ الخإ٦ض ؤن ْهَغ .ٞػ  

.ٖا٢بُجي ٦ُٟما حكاءًً ل٨ً ال جتر٦ُجي.. ٖكخاع-  

ؤلم حؿخىٖب ختى آلان ؤوي ال ؤ٨ٞغ في : ج٨غع مغوع َٝغ ؤنبٗها ٖلى خاٞت الٟىجان

 ؤلاهخ٣ام مى٪؟

ت بالجهاًت: مالذ بلى ألامام، نىبه، مخابٗت ول٨ً ألوي .. لِؿذ مالث٨ُت مجي، ٞإها بكٍغ

ا؛ ٞإهذ بالجهاًت
ً
...اعجإًذ ؤن ٞٗلخ٪ يغج٪ ؤيٗاٞ  

ا ٦ما ٧ان !عزاجي ل٪.. ػهِذ: ؤؾىضث ْهَغ  

ؤال ًم٨ىىا الٗىصة؟: ؤؾ٣ِ عؤؾه ل٨ىه ٖاص و٢اوم  
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ا للض٢ت ؤوي .. ِلَم؟- دخمل، جدغًٍ
ُ
َا١، مدبت  (ؤها)بلؿاه٪ ٢لذ ؤن خُاجىا ال ج

ُ
ؤنبدذ ال ؤ

؟ ض الٗىصة إلاا ج٨ٍغ  الى٨ض، ِٞلَم جٍغ

.٧ان ٦الًما و٢ذ ًٚب، ال جًُٗه مىي٘ نض١ٍ، ؤها ال ٚجى لي ٖىِ٪ -  

ا- ًٗ .لً ؤوس ى، والخىاس ي خحن ظغبخه لم ًجِض هٟ  

 مً باصعتها في الؿالم
ً

ص ي ألامغ ًإزظ و٢خه ومجغاٍ، ال احعجل الىدُجت : ؤؾٕغ متهلال

ض باإلاداولت .٨ًُٟجي ٖو  

ماطا ج٣ترح؟-  

ضًً ٞٗله ؾإ٢بله- .ما جٍغ  

.بهٟها٫ ختى بقٗاع آزغ-  

لُه ٌ مً ؤلاهٟجاع بىظهها ٖو بحن، ل٨ً ًٓل بُيىا بجها٫: ؤومإ ػاًٞغا ٧ابًدا الٞغ .٦ما جٚغ  

ا ٗذ ٦خٟحها بال مباالة ال حكَٗغ ًٌ : ٞع .خؿ  

ما : جهًذ مً مجلؿها و٢بل ؤلا٢ضام ٖلى خغ٦ت بياُٞت اؾخضاعث بلُه مدؿاثلت

 الىا٢و بالهضًت؟

ًْ  لم ا٦خمالها ؤوان.. ٦ما ؤزبرج٪- .بٗض ًد  

٣لها ًخمجى ؤال  ت، ٢لبها ًبتهل ؤن ٌؿخٛل ٞغنخه ٦ما ًجب، ٖو ؤومإث ببؿاَت مىهٞغ

ا
ً
ا وهٞؼ

ً
.ًى٣لب ألامغ ٖلى ناخبخه ٞخسغط بجغاح ؤقض ٖم٣  
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-16- 

..صٖىا هدباص٫ ألاصواع  

.ؤهذ جيخٓغ وؤها ال ؤٖىص  

 محمود دروٌش

٤ الظي جخابٗه بكى١ مغا٣َت،  ا، ُمجِزلت ُٖىحها ًٖ الٍُغ اعحؿمذ بؿمت ق٣ُت ٖلى سَٛغ

خه، ويٗذ  ت مؿب٣ت لهٍى ؤزغظذ الهاج٠ مً خ٣ُبتها جُال٘ اؾم اإلاخهل بمٗٞغ

ؤلِـ الُىم اٞخخاح مؿغخُخ٪ .. ما بال٪ ًا عظل؟: الهاج٠ ٖلى ؤطجها َاجٟت بخظمغ مخضلل

جب ٖلُ٪ ؤلاوكٛا٫ في ال٨ىالِـ؟  الجضًضة بٗض ُٚاب ٍو

ت مى٢ٗ٪: ناح بإخضَم ٢بل بظابتها َل ا٢تربِذ؟.. ؤعصث مٗٞغ  

الؿاث٤ ًبظ٫ : هٓغث ٖبر مغآة الغئٍت السلُٟت بلى الؿاث٤ اإلايكٛل بالهغب مً الؼخام

.٢هاعي ظهضٍ  

بخه بةياٞت عص ٦المي ل٨ً هضاء ما جىظه بلُه زم ؾمٗذ  هٟش بٗى٠، اؾدكٗغث ٚع

ضم هٟٗهم في ٞٗل ش يء، لم ج٣اوم احؿإ بؿمتها م ٖو .نُاخه الٛايب مً اؾتهخاَع  

ال١ آلان.. عظاًءا- ، ٖلّي ؤلٚا ٍٝ .٦ىوي َىا ٢بل الٗغى بى٢ذ ٧ا  

.ا٢ٟلذ، مخجهضة بداإلاُت وط٦غي ألاقهغ اإلاايُت جخىالى ؤمام هاْغحها ٦إجها قٍغِ ؾِىماجي  

بضي بَخماًما بها، ختى بٗضما ٖاص بلى ٖمله، جى٠٢ ًٖ جًُٟل  ًُ مدمض ازخل٠، ناع 

ا وبن  ا اخترامه لخظمَغ ًً ألازحر ٖلحها؛ ؾهغة بالساعط ٧ل خحن، ٖلى ٞتراث مخباٖضة مبض

مبِخه مٗها بك٣ت مغؾمها ومٗمل بهخاظها الٟجي، . ٧ان ٌٗلم ٦الَما ؤهه ٚحر خ٣ُ٣ي

ا بالخىاع مٗها ؤزىاء اوكٛالها  ًُ و٢خما حٗاهض مهغة ٖلى ٢ًاء الُىم في الغؾم، عاي
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ت ج٨ٟغ بما حكٛلها به، خاإلاا ًخٗب ًىام ٖلى  بؿىاٍ؛ وبن ٧ان لىخت ٢ماقُت ٞاٚع

.وؾاثضَا اإلاىشىعة في ألاعظاء، ال جىدبه لىىمخه بال خُىما ًُى٫ الهمذ مً خىلها  

لت ٖبر الهاج٠ إلاا ٣ًاعب الهباح، و٢ض جٟجغث اإلاىايُ٘ اإلاكتر٦ت بُجهما  ؤخاصًثهما الٍُى

ٞجإة، ُٞدباصال الى٩اث، اإلاؼخاث، وألاخاصًض الك٣ُت ب٣ضع ؤخاصًض ؤٖمالهما، وقئىن 

.خُاة ٧ل مجهما  

ا لخهمُم ص٨ًىع مؿغخُخه، ل٨جها  ا ؤهه اج٤ٟ م٘ ٚحَر ا ؤزبَر
َّ
ال جى٨غ خ٣ضَا ٖلُه إلا

، مخجاَلت  خه في ازخُاع مً ًجضٍ مىاؾًبا لخىُٟظ ؤ٩ٞاٍع جىاػلذ ًٖ لىمه عامُت ألامغ لخٍغ

ا ملمىًؾا ج٨ىن هي ناخبت الُض الٗلُا ُٞه،  ًٗ ل ٧ل ما ٨ًٟغ به وا٢ بلخاح ٢لبها في جدٍى

ػاص . باألزو عئٍت ُٖىهه اإلالخمٗت بإل٤ عئٍت خلمه ٖلى زكبت اإلاؿغح ٦ما جهىعٍ جماًما

ذ ولٗه باإلزغاط اإلاؿغحي، وؤن بججاَه بلى الؿِىما ٧ان  بلخاح َظا الهاظـ مىظ ٖٞغ

ا ًُ ا ٖغي
ً
.خاصز  

٤ اإلاكلى٫ بال٩امل، ومداوالث الؿاث٤ ؤلاٞالث  هٓغث في ؾاٖتها بخململ زم عم٣ذ الٍُغ

. ٖبر خاعاث وبلخٟاٞاث ظاهبُت، ؤَى٫ ول٨ً جىٞغ ٖلحهم جىجغ الجمىص الخام  

... ٖلى َظا الخا٫، ٢ض ال ًخىٞغ الى٢ذ ال٩افي لغئٍخه بال٨ىالِـ ٢بل بضء الٗغى، ل٨ً

. ما بالُض خُلت، ابتهلذ ٣ِٞ الىنى٫ ٖلى الى٢ذ  

إلادذ بغوػ َٝغ جظ٦غتها السانت بم٣اٖض اله٠ ألاو٫، سخبتها ٢اعثت ٖىىان الٗغى 

، ٢ُبذ في خحرة، مىظ حؿلمذ الخظ٦غة وهي ج٨ٟغ «ؾُضة ألاؾغاع»اإلاضون ؤٖلى الخظ٦غة 

حر اؾمه؛ ٞهى لِـ اؾم ؤي مجهم، وخحن ؾإلخه لم جسغط  ؤي هو مً الشالر ازخاع ٚو

ضم اؾخعجا٫ ألامىع  خاب ما٦غ بالهبر ٖو .ؾىي بتهغب، ٖو  

جى٠٢ الؿاث٤ ؤزحًرا ؤمام باب اإلاؿغح، ه٣ضجه ؤظغجه زم جغظلذ جدض زُاَا بإها٢ت 

ا بلى ٢اٖت الٗغى، ابدؿمذ بك٨غ للمى٠ْ الظي ؤعقضَا إلا٣ٗضَا باَخمام 
ً
صلىٞ
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ىاًت، خض٢ذ بم٣ٗضَا اإلاكٛى٫ ببا٢ت وعص وبُا٢ت ؤٖالٍ، خملتها زم ظلؿذ م٩اجها . ٖو

ا.. إلادذ ؤٖحن والضتها وقاَحن، ابدؿمذ مدُُت، وللضَكت !والضَا ًجلـ ٖلى ٌؿاَع  

متى ٖاص؟-  

ا بإمها التي ال حٗحٍر بَخماًما ال ٌؿخد٣ه ؤزغط ٚمؼة  ؾإلذ هٟؿها باؾخٛغاب، ل٨ً ٞسَغ

مً ُٖجها ألمها مٗبرة ًٖ جإًُضَا؛ ٞةن لم ٨ًً ؤبىَا ٢ض لهض زل٠ ؤمها ٦ما لهض 

مدمض زلٟها، مخٛلًبا ٖلى ٚغوٍع و٢ِهغ ؤهٟاؾه، ٞهى ال ٌؿخد٣ها، ال ٌؿخد٤ قهحرة 

ا
ً
.الٗاػقي بخاج  

.اهخبهذ للبا٢ت بُضَا ملخ٣ُت البُا٢ت  

َو مً َضًخ٪»
ُ
٣

َ
«.اؾخمخعي، ؾُضة ألاؾغاع.. بلُِ٪ ما ه  

ذ البُا٢ت باؾمه اإلاخإل٤ صاثًما في ُٖىجها بٗىجهُخه 
ّ
ًل

ُ
ظٍ اإلاغة ط .مدمض الجّغاحَو  

ا، لم جخسَل ًٖ  يذ البؿمت سَٛغ إلاؿذ ٢الصتها طاث الىجمت الشماهُت بكغوص خالم و٢ض ٍػ

، بً٘ مغاث ٣ِٞ خحن ج٨ىن مٗه، ختى ال ًخىَم بقاعة زًغاء لم 
ً

بعجضائها بال ٢لُال

مَّ الهمذ بقاعة بلى وقى٥ بضء الٗغى. حٗلً ؤواجها بٗض .اهُٟإ الًىء ٖو  

هغث ٞخاة ظمُلت بجؿض بلخ٠ بإ٢مكت جمشل مالبـ الغومان ال٣ضامى،  َ٘ الؿخاع ْو
ِٞ ُع

ضَا  غة باإلاىخه٠، ٍو يذ ظبهتها بؿلؿا٫ ًدمل َػ مىخهبت ٖلى ْهغ ما بضي ٦إؾض، ٍػ

غ !٧التي جدملها جماًما.. جدمل با٢ت َػ  

ا بحن البا٢خحن بظَى٫، زم ٖاصث جىٓغ للممشلت، م٘ الخض٤ُ٢ هي ج٣اعبها في  ه٣لذ بهَغ

ا ٢بل ٢هه ا ؤَى٫ ب٨شحر، جماًما ٦كَٗغ !اإلاالمذ، ٣ِٞ قَٗغ  

ىع٥ ت اإلاىخهب في هٍُى بت الكبه مً جمشا٫ الخٍغ .ل٨جها ٩٦ل ٢ٍغ  
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ذ الُبى٫، لخ٣تها اإلاؼامحر زم ججاوؿا ذ الٟخاة في ال٣ى٫ ب٩ل ز٣ت وآهت، .. ٢ٖغ قٖغ

ٕى نىب الؿماء .بغؤؾها الكامش وؤهٟها مٞغ  

4آلازغ وؤها ألاو٫، ؤها  

ال٣ضٌؿت وؤها البػي، ؤها  

الٗظعاء وؤها الؼوظت، ؤها  

الابىت وؤها ألام، ؤها  

ٌر  الٗا٢غ، ؤها
ُ
ث
ُ
ؤبىاجي َم و٦  

ػوًظا  ؤجسظ ولم ٦بحر ٖغؽ في ؤها   

ؤخًضا ؤهجب ولم ال٣ابلت ؤها  

  َخملي ؤحٗاب ؾلىة وؤها

ـ وؤها الٗغوؽ ؤها الَٗغ  

ؤهجبجي َمً وػوجي   

ػوجي ؤبي، وؤزذ ؤم ؤها  

ى مً وؿلي َو  

* 

ت الُبُٗت وزهب الخُاة عبَّ  

ت والضماع ؤها الهال٥ الخغب وعبَّ  

                                                           

لغز عشتار لفراس السواح، الثاحثون السوريون، موقع المعرفح، ويكثيديا، موقع : قصح عشتار مقتثسح مه عدج مصادر 4

إلخ... العرتي، موقع الثيان  
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اإلاظابذ وحٛص ى اإلاىا٢٘ جغ ى م٣اجلت الجهاع وفي ٖاق٣ت، اللُل في  

الخاهُت  الغئوم ألام ؤها  

البكغ ظشض اللتهام الٟاٚغة اإلآلمت البىابت ؤها  

ت غ الجيـ ؤها عبَّ اللظة وؾٍغ  

  ط٦ىعَتهم الغظا٫َ  ٌؿلب ؤها َمً

الُؼَغة اإلاىحر و٦ى٦ب ؤها ال٣مغ  

ألابضًت الكٗلت وعمؼي  ؤها الىىع،  

ًسٟى وما والٓلمت الٗخم ؤها  

الكاُٞت وؤها ال٣اجلت، ؤها   

. الجىىن  ؾُضة وؤها الخ٨مت، عبت ؤها   

ان، ؤها ؤلاقغا١ وؾباُتها ُٚبىبت الخىاؽ وؤها بالٗٞغ  

 
ْ

  ٖىضَا الخ٣ذ
ُ

.اإلاخىاٞغاث وجهالخذ اإلاخىا٢ًاث  

!ؾ٨ُىن  وما ،٧اثً َى وما ،٧ان ما ؤها  

:اعجٟ٘ نىث مً السلُٟت ٣ًى٫   

 ال وؤمغ جغاوي،: ٨ًىن  وؤمغ ل٪، مدبتي: ٧ان ٞإمغ. ؤبًضا ٨ًىن  ال وؤمغ ٨ًىن، وؤمغ ٧ان، ؤمغ-

جي ال: ٨ًىن  ت حٗٞغ .ؤبًضا مٗٞغ  

خُجها ْهغ عظل مً زلٟها وهٕؼ ما ٌكبه الؿخاع مً وعائها، ًذجبها ٖىه وما خىله ٖلى 

 الجمهىع َى وخضٍ ال٣اصع ٖلى عئٍتها
ً

ا وبضث ٖلُه . اإلاؿغح، ظاٖال ًُ اهخٌٟ بٗضَا مغجم

!مالمذ السبا٫ مً ظما٫ ما عؤي  
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ت ْهغث  خُجها حؿلِ الًىء ٖلى حؿمٍغ ُٞما اَٟئذ ؤلاهاعة اإلاغ٦ؼة ٖلحها، بٗض بَغ

ظالؿت في ؤ٢ص ى ًمحن زكبت اإلاؿغح، ميكٛلت باالؾخدمام في ماء بدحرة ٖالُت ٖىض 

ب مً لىن البكغة .مىب٘ الجهغ و٢ض الخٟذ بما ٌكبه البك٨حر ٢ٍغ  

.. زغط مً ال٨ىالِـ شسو ًغجضي مالبـ نُاصًً، ًدمل الغماح، َُئخه وؾُمت

حؿمغ ًُال٘ ظما٫ ما عؤث ُٖىه خُىما الخٟخذ بلُه بٛخت، .. ا٢ترب مجها ٌؿتر١ الىٓغ

.٢بًذ ٖلُه مخلبًؿا بجغمه  

ماطا ٞٗلذ ًا نٛحري؟.. ؤ٦خُىن : َمؿذ ما بضي ٧اؾمه بىٗىمت ٞاث٣ت وهبرة مبدىخت  

ه
ْ
  ٣ٖب ٧لماتها مسسخ

ً
ال ًّ ه ؤ

ْ
٢خه ٦الُبها َاعصج .زم ٖمَّ الٓالم ٖلى السكبت.. .بعًبا ٞمؼَّ  

ؤهحر اإلاؿغح و٢ض ْهغث اإلاغؤة في ويُٗتها ألاولى وخىلها الٓالم الضامـ، زم ؤهاع الًىء 

ا ٖلى ٧ل ها٤َ بالترجِب
ً
.مؿلُ  

هى٘ مً مؿخُُل مً  ًُ ه الُىهاوي، خُض ًغجضي جىهُ٪ ٢هحر طو خؼام،  ناح ألاو٫ بٍؼ

ا آلازغ خًغا
ً
!ؤٞغوصًتي: ال٣ماف صون زُاَاث، مشبذ ٖلى ال٨خ٠ ألاٌؿغ جاع٧  

.اهخ٣لذ ؤلاهاعة اإلاؿلُت بلى الظي ًلُه، مسلٟت ألاو٫ في ْالم  

عظل ًغجضي جىهُ٪ مؿخُُلي صون ؤ٦مام، مً ٞى٢ه ٖباءة صاللت ٖلى م٩اهخه الٗالُت بحن 

!ُٞىىؽ: الغومان، ناح الغظل بمالمده ال٨الؾ٨ُُت وقٍٗغ اإلاجٗض  

.ٖؿخاعث: زم عظل زالض ًغجضي زىب ؤعظىاوي  

ل٤ به  ُٖ حن، جىىعة ما ٢بل الغ٦بت وخؼام خى٫ السهغ  ٞغاب٘ ًغجضي مالبـ الؿىمٍغ

ت الهُض، مبرًػا ًٖالث نضٍع اإلاٟخىلت .بًىاها: زىجغ ٌؿخسضم ٦ؿالح ؤو وؾُلت لخٞغ  

لت مًمىم في مى٣ُت السهغ ٖبر خؼام !ٖكخاع: ٞسامـ بشىب طي ؤ٦مام ٍَى  

.جىالذ الىضاءاث بٗضما ٖمَّ الٓالم بال ٖلى اإلاغؤة اإلاىخهبت في وؾِ زكبت اإلاؿغح  
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 ٦ى٦ب الُؼَغة

لى ُجها مىظهت أٖل .. ألاعى وؤُٖاوي ، الؿماء ؤُٖاوي ؤبي :جهُذ ٖكخاع بإٖلى نىتها ٖو

!الؿماء ؾُضة ؤها  

 مل٨ت الؿماء

 ؤلاله الٟاصي

 .. لجي؟ ًظ ؤن ٧ان ؤيٍ  بله، بىؾ٘ َل :حٗىص لهُاخها
ُ

ُُٖذ
ُ
  الؿماء ؤ

ُ
ُُٖذ

ُ
.ألاعى وؤ  

اإلا٣ضؾت الكٗلت ؾُضة  

هاع ؤُٖاوي. .الجزا٫ وؤُٖاوي ال٣خا٫ ؤُٖاوي .الٗانٟت وؤُٖاوي الٖا  

بت   آلالهت اإلاٖغ

 ؾُضة الٓالم

.٧الىٗا٫ عظلي في ويٗها ألاعى ٣٦بٗت، الؿماء عؤس ي ٖلى ويٗذ  

 واَبت الخ٨مت للبكغ

 ؾُضة ؤلالهام

.اإلاخأللئ الهىلجان وهاولجي الالم٘، الالهت بم٠ُٗ ووشخجي  

 نىُٞا

 ؾُضة الغئي

 آلهت الجما٫ والظ٧اء

 آلهت ؤلازهاب 



 

 
156 

الساُٞت اللُلُت الخ٨مت ؾُضة  

 آلهت الخب والخغب

.وي ؾلُاهتبها ٝؤما ؤمشل َُىع زاثٟت،  آلالهت  

ؾُضة ألاؾغاع.. ٖكخــــــــــــــاع   

ا ٦هاخبخه آلالهت، زم جىا٢هذ ٢ىة  ًُ ا بياٞ
ً
 اؾمها ٢بل ألازحر م٨دؿًبا ظبروج

َّ
ُمِ

ذ ؤلاياءة عوًٍضا م٘ الهىث في جالئم آزغ، 
ّ
ا و٢ض ٢ل ًُ ج الهىث م٘ اؾمها ألازحر جضٍع

.ؤهخهى بةْالم جام وبٚال١ الؿخاع بةهتهاء اإلاكهض ألاو٫   

َل ؤؾُىعة الصجغة، ٢هت ٖكخاع م٘ ظلجامل، خحن اؾخضٖاٍ ؤر : الشاوي اإلاكهض
َّ
َمش

، والظي ؤهخهى بك٨غ آلالهت ٖكخاع الغ٤ُ٢ للغظل -بله الكمـ–ٖكخاع، ؤلاله ؤوجى 

ال٣ىي اإلاى٣ظ لصجغتها، و٢ض ؤوكض ظلجامل في جهاًت اإلاكهض عئٍخه لخ٣ُ٣ت ٖكخاع ٦ما 

ا الؿخاع م٘ ٧لماجه اإلاترهمت بضَاء خاص
ً
.اؾدكٟها مٛل٣  

ان َمى٢ض بال ؤهِذ  ما   البرص في هاٍع جسمض ما ؾٖغ

ذ نِضّ  في ًىٟ٘ ال باب ؤهِذ  ٖانٟت ٍع  

  ألابُا٫ صازله في ًخدُم ٢هٌغ  ؤهِذ 

  ُٚاءَا جبخل٘ بئر ؤهِذ 

  ؤهذ
ُ
ر ٢حرٍ  خٟىت ها جلِىّ

َ
  خامل

  ؤهذ
ُ
ل ماء ٢غبت

ّ
ناخبها جبِل  

مىخٗلها ٢ضم ج٣غم خظاء ؤهذ  

ىام وما ؾببخه مً صماع لخُاجه: الشالض اإلاكهض ا ٖلى عا ي ألٚا .عوي ٦ِبَر  
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امخشلذ ٖكخاع بجمالها في خًغة ؤلاله به٩ي، خُض ظلـ ٞى١ ٖغف : اإلاكهض الغاب٘

ا بُمىخها وظغؤتها
ً
.ضسم ًُالٗها بةصعا٥ إلاا جدمل مً هىاًا وعٚباث، ٖاإلا  

ٗلي مً م٩اهت الظي ؤمامها صون به٣ام إلا٩اهتها 
ُ
 بجؿضَا، مبضًت اختراًما؛ ح

ً
اهدىذ ٢لُال

ت.. عا ي ألاعى، خامي الخًاعة ؤلاوؿاهُت: ختى جهل لبُٛتها مال٪ .. بله الخ٨مت واإلاٗٞغ

.الىىامِـ ؤلالهُت لٟىىن الخًاعة  

٘ خاظبُه م٘ ظاهبي قٟخُه في ببدؿامت الٗاٝع مض ي الجهل ضًً ًا ٖكخاع؟: ٞع ماطا جٍغ  

ض هىامِـ مضًىت الىع٧اء- .ؤٍع  

الىىامِـ صٞٗت واخضة؟: ؤَل٤ ضخ٨ت مٟسمت بهىجه الغػًٍ  

.ؤظل: ؤظابذ بش٣ت وعؤؽ مغجٟ٘  

ِلَم؟: َالٗها بةعجاب؛ ٞهى ال ًدبها مً الٟغاٙ، ٢ىتها آؾغة  

صزل الخًاعة بلحها: ؤظابذ مباقغة وصون لٕى
ُ
.أل  

غ مىمًئا بإَضابه اإلاؿضلت رجئ الخضًض بلى ما بٗض يُاٞخ٪: ٞػ
ُ
.لج  

اب مً  هاصي ٖلى السضم ؤِمًغا بخدًحر مإصبت ضسمت ٖلى قٝغ يُٟخه، جؼزغ بما لظ َو

.لِـ ببؿاَت.. ؤ٧ل وقغاب، و٢ض ؤيمغ ٖضم بُٖائها الىىامِـ، ٖلى ألا٢ل  

، ؤهخهى بةُٖاءَا ما ؤعاصث .. خى٫ اإلااثضة ؤؾٝغ ؤلاله به٩ي في الكغاب ختى وس ى خظٍع

ى في خالت ُؾ٨غ قضًضة . َو  

َل  الخالي الهباح في ؤٞا١ ٖىضما َِ
ُ
 الؾترصاص ش يء ٧ل بٗمل خضر؛ ٞإمغ ما ال٦دكاٝ ط

.مخدًغة.. ظضوي، زم ؤنبدذ الىع٧اء صون  ل٨ً الىىامِـ  
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٤ ًٖ لسُبتها- بله الىباجاث واإلااقُت –جمىػ  ؤلاله ج٣ضم: السامـ اإلاكهض  الاجها٫ ٍَغ

.بإخض الٟالخحن مٛغمت ٧اهذ ٣ٞض ...مسخل٠ عؤي لٗكخاع ٧ان ل٨ً بك٣ُ٣ها ؤلاله ؤوجى،  

 و٧ان إل٢ىاٖها مٗها ج٩لم. الكإن ناخبت مىا٣ٞت ٞاإلاهم ٨ًٟي؛ ال َظا ل٨ً الك٤ُ٣ وا٤ٞ

 ؤن صون  اإلاخ٣ضم، مداؾً ون٠ في الك٤ُ٣ ٞإؾٝغ.. ؤلازىحن بحن نًٗبا الى٣اف َظا

خه ٨ًك٠ ..َى مً جدؼع  ًجٗلها ٍَى  

خه جشجها لم ل٨ً اإلاُاٝ، جهاًت في خؼعث  بىٟؿه جمىػ  ؤلاله ٞىاظهها ٖؼمها، ًٖ ٍَى

.جخمىاٍ ما ٧ل بخ٣ضًم ووٖضَا  

ًذ ٖكخاع آلالهت وا٣ٞذ ظهُض ظهض بٗض  بٗض بخمىػ  الخ٣ى الظي الٟالح ًٖ الىٓغ ٚو

ٝغ ماصًبا ٧ان الٟالح ؤن بال ألاو٫، ٖلى ًهجم ؤن- جمىػ  –ألازحر و٧اص طل٪،  ُحهضت ٠ُ٦ ٖو

اٝ لخًىع  الٟالح جمىػ  وصٖا جهالخا. جمىػ  ؤلاله ٞتراظ٘ عوٖه ِبَل  الٞؼ
َ
 الضٖىة الغظل و٢

ا
ً
. مدكٞغ  

 ؤن صون  الى٢ذ مغ ألامؿُاث بخضي وفي مؿاًءا، مغاث ٖضة ٖكخاع وآلالهت جمىػ  ؤلاله ج٣ابل

ا مخإزغة ؾاٖت في البِذ بلى الٗىصة ٖكخاع آلالهت ٞسكذ ٌكٗغا؛
ً
 والضتها مىاظهت مً زىٞ

ٖامت  خض٣ًت في لها نض٣ًت م٘ ؤجها ٧اهذ: مىاؾب ٖظع ٖلى ٞاج٣ٟا- آلالهت هى٩ا٫–

ت الى٢ذ ٞاه٣ط ى والٛىاء بالغ٢و لالؾخمخإ .بؿٖغ  

 آلالهت ؤن زانت اإلاكاظغاث، مً جسل لم الل٣اءاث َظٍ ٞةن الٗكا١ م٘ الخا٫ َى و٦ما

ا ٞخخٗالى وؿبها بٗلى حكٗغ ٧اهذ ٖكخاع
ً
. لظل٪ ًٌٛب ٧ان الظي جمىػ، ؤلاله ٖلى ؤخُاه

. الٗاق٣حن مؿاع جى٠٢ ال نٛحرة مكا٧ل َظٍ ل٨ً  

  مجزلها في خبُبخه جمىػ  ؤلاله ػاع
ً

ا الباب وظض ؤهه بال َضاًاٍ، خامال
ً
ا، ٞىاصاَا مٛل٣ ًُ  بال قا٦

جخًاخ٪ الٟخُاث مً  الؾخ٣باله، حؿخٗض نض٣ًاتها م٘ الضازل في ٧اهذ ٖكخاع آلالهت ؤن

اث الطخ٩اث زل٠ ٦ٟىٝ ؤًضحهً الهٛاع، وهي  لمؼوجها، مىاٍع خىلها، ٌٛمؼوجها ٍو
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جخجاَلهً بش٣ل م٘ بهٟالث ضخ٨ت بحن خحن وآزغ ُٞما جغا٢ب جلهههً ٖلى جمىػ ٖبر 

. ٞخداث ظاهبُت ؤنٛغ مً ؤن حؿمى هىاٞظ؛ ها٢لحن لها قى٢ه وبعجبا٦ه  

 مً َالبت وخلي زُاب مً لضحها ما ؤًٞل واعجضث زم ج٨دلذ والهابىن  باإلااء اٚدؿلذ

  .لل٣اثه اؾخٗضاًصا والٛىاء الٗٝؼ نض٣ًاتها

ؿمى لُِٗكا الٗاق٣ان جؼوط وؤزحًرا ٌُ .«الخُاة بِذ »ُٞما   

اعة ٖكخاع آلالهت ٢غعث الؼواط بٟترة بٗض ...ألامىاث ُٞه ٌؿ٨ً الظي الؿٟلي الٗالم ٍػ  

ق٣ُ٣ت آلالهت ٖكخاع - آلهت الٗالم الؿٟلي–آلالهت بًغق٨ُجا٫ : الؿاصؽ اإلاكهض

بت ٖكخاع  ىت ٢اجمت وزىب عماصي ٢اجم، وزاصم وا٠٢ ؤمامها ًى٣ل زبر ٚع وؤلاله جمىػ، بٍؼ

بت اعة للٗالم الؿٟلي؛ ٚع مما ٌٗجي . ألاخُاء ٖالم بلى وبٖاصتهم ألامىاث ؾغاح بَال١ في في ٍػ

 ؾاًٞغا في مهمتها، خُجها ْهغ ٦ٍغ بًغق٨ُجا٫ ٖلى الؿُذ، و٢غعث الخسلو مً 
ً

جضزال

.ق٣ُ٣تها لألبض  

ججهذ آلالهت ٖكخاع بلى الٛغب، م٩ان ٚغوب الكمـ، في م٩ان ٣ً٘ : الؿاب٘ اإلاكهض

بحن ظبلحن خُض ج٣٘ البىابت الغثِؿُت للٗالم الؿٟلي، خُجها جىظهذ آلالهت ٖكخاع بلى 

مجم٘ »ٖلُ٪ بىضبي في .. ؾإُٚب زالزت ؤًام ٣ِٞ ٞةن لم ؤٞلر في الٗىصة: الىػٍغ ٢اثلت

إله٣اطي، ٞةن لم - بله ال٣مغ– زم حكض الغخا٫ بلى ٦بحر آلالهت بهلُل زم هىا «آلالهت

.اججه بلى ؤلاله به٩ي؛ ٞهى لً ًخىاوى ًٖ به٣اطي.. ٌؿخجب ل٪ ؤخضَم  

ا بك٨ى٦ها ا لك٣ُ٣تي آلالهت بًغق٨ُجا٫: َمهمذ لىٟؿها ٢بل وػٍَغ
ً
!ٞةوي ال ؤولي ؤماه  

بضؤث عخلتها بلى ؤٖما١ ألاعى ختى ونلذ . زم جغ٦خه مغجضًت جاًظا ومالبـ وخلي ٞازغة

ُخه اإلاؿمى - جهغ الٗالم الؿٟلي-بلى جهغ َابىع 
ّ

، «َامى َابا٫»وؾاٖضَا في ٖبىع الجهغ مال

مسلى١ مس٠ُ بإعبٗت عئوؽ ٦غئوؽ الُحر، ه٣لها بلى الُٝغ آلازغ مً الجهغ خُض 

هخاجاعي بىاباث مضًىت  .ؤٍع  
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ٖالم الال ٖىصة ٖالم خهحن، ًسخٟي زل٠ ؾبٗت ظضعان ونغوح ٖالُت، ؾبٗت بىاباث 

.مدهىت، ٖلحها خغاؽ ٚالّ ؤقضاء  

ؾاعث ختى ونلذ بلى الخاعؽ الطسم اإلاىخهب ؤمام البىابت ألاولى مً الؿب٘ بىاباث 

.السانت بالٗالم الؿٟلي  

تها، ٞل٣ٟذ ٖكخاع  م٘ ا٢ترابها ْهغ عثِـ خغاؽ اإلاضزل ًُلب مجها الخٍٗغ٠ ًٖ ٍَى

اعة .الالػوعص السام بك٣ُ٣تها بذجغ  اإلاكُض«٦ُىا ب٩ًا٫»٢هغ  ٖظًعا لٍؼ  

 ٢اصَا عثِـ الخغؽ. ناح عثِـ الخغؽ باؾم الؼاثغة ٞدؿمٗه ؾُضجه لخُُٗه ألامغ

لُمغ بها ٖبر بىاباث - مل٨ت الٗالم الؿٟلي –ال٨بري  ألازذ ؤوامغ وحٗلُماث ٖلى بىاًءا

ب ٖلحها لتزصاص . الٗالم الؿٟلي ٢بل طل٪ جلى ٖلحها ههاثذ وحٗلُماث ٖالم ألامىاث الٍٛغ

:صَكتها وجلجم زىٞها  

.ال ُٖىع َُبت؛ ٧ي ال ججظبهم الغاثدت  

غمى؛ ختى ال ًخ٨إ٦إ ٖلُِ٪ مً ؤنابهم عمد٪
ُ
.ال عماح ج  

.ال لخمل الهغاوة؛ ٧ي ال تهُم خىل٪ ألاقباح  

 
ً

.ال جًعي في ٢ضمُِ٪ نىضال  

.في الٗالم الؿٟلي ال جهغر وال جب٪  

.ال ج٣بُل إلاٗاٝع  

حن؛ ٧ي ال ًمؿ٪ بِ٪ نغار الٗالم ألاؾٟل .ال يغب إلاً ج٨َغ  

ً مً باب جخجغصًً مً الخلي واإلاالبـ ٢ُٗت جلى ؤزغي .. وألاَم .٧لما جمٍغ  

اعج٪ !بطا خِٟٓذ َظٍ الىهاثذ ظًُضا ًم٨ىِ٪ آلان بضء ٍػ  
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م٘ مىا٣ٞتها لخل٪ الكغوٍ، باألزو الكٍغ ألاَم ججغصث مً الخلي واإلاالبـ، وبالخالي 

ت، ختى بطا ما ٖبرث البىابت الؿابٗت وألازحرة  ؤزظث ج٣ٟض ما جدلذ به مً ٢ىي سخٍغ

ت  ٧اهذ ُظِغّصث مً ٧ل ش يء وؤنبدذ جمشل طل٪ بىقاح ٣ًاعب لىهه صعظت بكغتها –ٖاٍع

ا الجؼء ألاوؾِ مً ظؿضَا ًُ ًبا مُٛ ِمَغث ؤن حسجض إلًغق٨ُجا٫ ل٨جها  -ج٣ٍغ
ُ
ٖىضَا ؤ

ًذ؛ ٞهىب  - ال٣ًاة الؿبٗت اإلاسُٟىن السانىن بالٗالم الؿٟلي -ألاهىها٧يٞع

 جى٢ٟذ ٖكخاع آلالهت ٞبمىث ال٩اعزت؛ لخبضؤ... هٓغاث اإلاىث هدىَا، ٞؿ٣ُذ ظشت َامضة

.التزاوط لخى٠٢ الخُاة؛  

ا .. بٗض مغوع زالزت ؤًام وزالر لُا٫، وفي الُىم الغاب٘: الشامً اإلاكهض اهُل٤ وػٍَغ

ٌ اإلاؿاٖضة  ا، ٞظَب بلى ٧ل مً بهلُل وهىا، و٦الَما ٞع هيكىبغ لُىٟظ ونُتها وؤمَغ

.ٞلم ًجض بًضا مً الخىظه بلى ؤلاله به٩ي  

  وظض ٖكخاع به٩ي بمهحر ؤلاله ؾم٘ ٖىضما
ً

للسالم، ٞابخضٕ وؾُلت لبٗثها للخُاة؛  ؾبُال

ىثرا الُٗام  ما ؤن ًظَبا بلى الٗالم الؿٟلي ٍو بإن زل٤ مسلى٢حن ال ظيـ لهما وؤمَغ

اصث ٖكخاع ...وماء الخُاة ٖلى ظشتها، ٞاؾخجاب الغؾىالن لألوامغ ٖو  

هخاجاعي »  ٧اهذ جل٪ ؤخض ٢ىاهحن الٗالم الؿٟلي، «ألاعى التي ال عظٗت مجها» ؤي «ؤٍع

م ٖىصة ٖكخاع للخُاة؛ ال حؿخُُ٘ مٛاصعة الٗالم الؿٟلي بال في خا٫ بًجاص بضًل ... ٞٚغ

.َىا اهتهذ مؿاٖضة به٩ي لها، وؤنبدذ ال٨غة بملٗبها. ٖجها  

 لها بالسغوط مً الٗالم الؿٟلي ل٨ً بصخبت ٖضص مً الخغاؽ ألاقضاء الكُاَحن، 
َ
ِطن

ُ
ؤ

ِمغوا بةٖاصتها مٗهم بلى الٗالم الؿٟلي
ُ
 ٖجها، ؤ

ً
. ٞةن لم ججض بضًال  

ُب ٢انضة مضًىتي ؤوما : الخاؾ٘ اإلاكهض ؾاعث مداَت بإولئ٪ الكُاَحن في مى٦ب َع

ا في التراب  غ بهما وجمٚغ ان ما خلَّ الٖؼ وباصجبحرا مً ؤظل ؤلالهحن بهلُل وهىا، الظًً ؾٖغ
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ً الُُبت والبراءة، ٣ٞبلذ زًىٖهم  ؤمامها وؤؾٟل ٢ضمحها، و٢ض لبؿا اإلاؿىح مٓهٍغ

.وجظللهم؛ ٞمىٗذ الكُاَحن ٖجهم  

ا بلى مضًىت صًمىػي  ا لخلل - جمىػ –وانلذ مؿحَر ًً خُجها عؤث ػوظها وخبُبها جمىػ مغجض

ازغ ألازىاب، ًترب٘ ٖلى الٗغف ٚحر مبا٫ إلاىتها ؤو ًٓهغ الخؼن ٖلى  ُاص، ٞو ألاٞغاح وألٖا

ًخلهى بة٢امت اخخٟا٫ ٦بحر، ٦ما ًل٤ُ بةله، نىبذ بلُه هٓغة اإلاىث، هٓغة . ٣ٞضَا

. الًٛب، وؤمغث ػباهُت الٗالم الؿٟلي ؤن ًإزظٍو  

!ؤما َظا ٞسظٍو-  

لب مً  كاب َو ، وهجر بالٟغاع مً الكُاَحن، ٞازخبئ بحن ألٖا خاو٫ الىجاة مً مهحٍر

تراٞها . ؤزخه ؤال حص ي به ظبىَا اؾخسغاًظا اٖل وبالٟٗل طَبذ الكُاَحن بلى ؤزخه ٖو

ُت مسلهت لك٣ُ٣ها ٞإبذ ال٨ك٠ ًٖ م٩اهه .بم٩ان جمىػ ل٨جها ٧اهذ ٞو  

ا مضي ألاطي الظي ٢ض ًلخ٤ بها بن جغ٦ها بإًضي ؤولئ٪ 
ً
زاٝ جمىػ ٖلى ق٣ُ٣خه مضع٧

ما بن ؤمؿ٨ىٍ ختى ؤقبٗىٍ يغًبا بالٗص ي والؿُاٍ زم . الكُاَحن، ٞٓهغ مؿلًما هٟؿه

. َُئىٍ للغخُل مٗهم ٦ما ج٣خط ي ٢ىاهُجهم  

.بله ؤوجى، ؤها نض٣ً٪: ًخىظه جمىػ بالضٖاء والاؾخجاعة بلى ؤلاله ؤوجى َالًبا ٖىهه  

ه .ؤها الٟتى الظي حٗٞغ  

.اجسظث ؤزخ٪ ػوظت  

.اؾدبضلخجي أل٦ىن ٖىًيا ٖجها في الٗالم الؿٟلي  

.ال جضٖجي ؤمىث، بله ؤوجى  

.ؤهذ ال٣اض ي الٗاص٫، ال جضٖجي امىث  

.ّٚحر ًضي، بّض٫ نىحي  
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.صٖجي ؤٞلذ مً قُاَُجي، ٞال ًمؿ٨ىا بي  

 ًضًه وعظلُه بلى ٢ىاثم ٚؼا٫ ُٟٞغ َاعًبا
ً

ل٨ً ًمؿ٨ه الخغاؽ مً . ٞاؾخجاب له مدىال

ىؾٗىهه يغًبا ؤما جمىػ ٞلم ًُإؽ، ٦غع الهغب مغة ؤزغي وهجر ل٨ً ٖاصوا . ظضًض ٍو

.إلمؿا٦ه مجضًصا زم ٦غع الهغوب مغة ؤزغي ل٣ُبًىا ٖلُه مً ظضًض  

قٗغث آلالهت ٖكخاع بالخؼن لخا٫ جمىػ وجإهِب الًمحر، ٞهي ما ػالذ مٛغمت به في 

ت إلعياء الجمُ٘، و٧ان لها ما - بًغق٨ُجا٫–الخ٣ُ٣ت، لظل٪ جُلب مً ؤزتها  حؿٍى

..ؤعاصث  

خُض ٣ًط ي ؤلاله جمىػ في ٖالم ألامىاث ؾخت ؤقهغ مً ٧ل ؾىت، جبضؤ بكهغ جمىػ، 

جمىث ؤزىائها الؼعاٖت واإلااقُت، ٌٛاصع بٗضَا بلى ٖالم ألاخُاء في الىه٠ آلازغ مً 

٨ظا .. م٩اهه، ٞخٗىص الؼعاٖت والسحر- اإلاخُىٖت بظل٪ مً ؤظله–الؿىت، لخدل ؤزخه  َو

.صوالُ٪  

مضًىت خغان بؿىعٍت جاصي ٣َىؽ الاخخٟا٫ ب٣هت ٖكخاع وجمىػ ختى : السخام مكهض

لت جخمشل جل٪ ال٣ُىؽ بُٗض . ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي، وبٗض الٟخذ ؤلاؾالمي بمضة ٍَى

٣ىمىن بخمشُل ٖظاباجه وآالمه بك٩ل  مضجه زالزت ؤًام، في ألاو٫ ًب٨ىن جمىػ اإلاُذ، ٍو

ا ظماُٖت ًخسللها بلى ظاهب الىىاح لُم السضوص .. ًضٞ٘ ظمهغة اإلادخٟلحن بلى َؿتًر

٤ الشُاب . وجمٍؼ  

وفي الُىم الشالض ٌٗلً ال٨هىت ٢ُام الؿُض مً بحن ألامىاث، ُٞى٣لب اإلاإجم ٖغًؾا وجبضؤ 

.اخخٟاالث الُٗض الخ٣ُ٣ي ًخسللها الُؿ٨غ واإلاجىن م٘ الغ٢و واإلاىؾ٣ُى  

وحؿض٫ الؿخاع ٖلى الٗغى الاؾخٗغاض ي ألازحر و٧لماث الكاٖغ ؾُاب في ٖكخاع جُغ١ 

.ألاطان مخىاٚمت م٘ خغ٧اث الٟغ٢ت ٞى١ زكبت اإلاؿغح  

ؤؾىاع لبىاث ٦إّجها الدجاع ُٖىه٨م  
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بىِىاَا ألاًضي جٟٗل ال بما بإًضًىا  

ٖكخاع خى٫  طاَالث خؼاوي ٖظاعاها  

اَا مً ش يء بٗض قًِئا اإلااء ٌٌُٛ ُّ مد  

هىا ال٨غمت جظبل ٚهً بٗض ٚو  

والٓلمت الىىع  بحن اإلايؿّل  مىجىا بُيء  

الث له ألاصعص قض٢ه ه٩ابض ؤؾض مً الٍى  

اإلاٗبض قٗلت مً ؤم ُٖيُه في البر١  ؤهاع  

ٖكخاعلـ ؤوظغجا مبسغجان ُٖيُه ؤفي  

ألاؾىص الٗالم طا٥ مل٨ىث مً ؤهاٞظجان  

الىاعّي  ظغخت ٖام ٧ل ًدمل خُض َىال٪  

ٞاصًه الضواع الٗالم ظغح  

اع ٌٗىص َىا٥ مً ٖام ٧ل في الظي ومى٣ظٍ باألَػ  

ؤًاصًه ٖلى لخ٤ُٟ ًضاٍ ججغخىا وألامُاع  

ىام مّغث ول٨ً خؿبىاَا ما ٦ثرا ألٖا  

٢ُغة ولى مُغ بال  

غ وال غة ولى َػ َػ  
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ِضَم ٖلى السكبت مً ه٣ل لخُاة 
ُ
ؤؾض٫ الؿخاع ٣ٞام الجمُ٘ مً م٩اجهم مه٣ٟحن إلاا ٢

٣ام في 
ُ
٧املت ًٖ آلهت حكٗب وظىصَا في قتى ألا٢ُاع، وؤنبدذ ٢هتها مغاؾم صًيُت ج

ب ٍش ٢ٍغ . بٌٗ البالص ختى جاٍع  

ا ٞلم ج٠٣ 
ً
دِغ٥ ٖىه ؾا٦ى

ُ
جهًها مً م٩اجها الظي لم ج

ُ
٣ها ج اهضؾذ ٠٦ ؤؾٟل مٞغ

ؿذ واإلاسغط ؤٖلى اإلاىهت،  م ْهىع الٟغ٢ت ٧املت بالؿِىاَع حكاع٥ الجمهىع جه٤ُٟ ٚع

.مىدىحن ؤمام الجمهىع اإلاصج٘  

ت، ٨ًٟي مٓهغ٥ ؾىًءا ختى آلان- !ؾحري ؤمامي بؿٖغ  

. َؿهؿذ ؤمها جل٪ ال٩لماث في ؤطجها ُٞما حسخبها بلى خمام الؿُضاث  

اؾدىضث ًضحها ٖلى خاٞت الخىى جُال٘ ؤعيُت الخمام اإلاه٣لت بؿحرامُ٪ الم٘، ٚحر  

ا ممً خىلها اَخماًما، ؤو ٨َظا ؤبضث ًً ختى ٖلى خىاع الؿُضجحن ٢بل مٛاصعتهما .. مىلُت ؤ

.الخمام ًٖ ٢هت اإلاؿغخُت وؤصاء اإلامشلحن ٞى١ السكبت  

ا ًتهض٫ بُى٫ ا٦دؿبه زال٫ ألاقهغ اإلاايُت ٗذ عؤؾها عوًٍضا، قَٗغ مً .. بجها لي: ٞع

.ؤظلي  

ابدؿمذ قهحرة للمٗت الٓاَغة في ُٖىن ابىتها والتي او٨ٗؿذ في ػظاط اإلاغآة، ؤومإث 

ا لِ٪ نٛحرحي: ما٦ضة ًٗ .َب  

ى لم ٨ًً ٨ًٟغ بال فيَّ - ٣هُجي، َو ًُ .ْىيخه   

ؤما ػلِذ : ملؿذ قهحرة قٗغ ابىتها ؾاثلت بل٨ىت مً ًضع٥ ؤلاظابت صون الخاظت لؿماٖها

 حك٨حن؟

.ال، لم ٌٗض َىا٥ ؤي ق٪-  
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في - ألام والابىت–صهذ مجها، ج٠٣ زلٟها حكض ٖلى ٦خٟحها، مدض٢ت في بو٩ٗاؽ ٧لخحهما 

ا ؤُٖضي يبِ مٓهغ٥ لخسغجي وجًعي ًض٥ في ًض ػوظ٪، جدكاع٧ا الىجاح: اإلاغآة
ً
.. بط

حن  ى حٗٞغ ٨خه-وبن لم ٌٗٝغ الجمُ٘-ٞإهِذ َو .«ؾُضة ؤلالهام»... ، ؤهِ٪ قٍغ  

لت ؤزاع الضمٕى التي ال  ىتها مٍؼ ذ بةٖاصة يبِ ٍػ ؤزغظذ ججهُضة هاٖمت، ؤومإث زم قٖغ

.حٗلم متى َغبذ مً ظٟىحها  

ا الٗام ٢بل بلخ٣اٍ با٢ت الىعص وخ٣ُبتها، زاَُت  ـَ بل٣اء هٓغة ؤزحرة ٖلى مٓهَغ لم جي

ا بىجحرة جظَلها  ًٗ ٖخبت ظضًضة مً مغاخل ٖال٢تهما، والتي للعجب جُىعَا ؤيحى ؾَغ

.جدمؿها... و  

*** 

ٌ جغ٥ ال٨ىالِـ ٢بل  ا مجها، و٢ض ٞع ًُ جل٣ٟها بُٗىهه ٞىٌٟ الخكض مً خىله صاه

ده بظل٪ نغاخت، ولً ًٟٗل م ٖضم جهٍغ .. خًىعَا، ٚع  

ًها  ا التي ؤؾٗضٍ حٍٗى ابدؿم، ًخٟدهها بٗم٤ مً ؤزمو ٢ضمحها لسهالث قَٗغ

.لبٌٗ مً الُى٫ الظي ٣ٞضجه  

ا نىب ابىتها  ؤصع٦ذ ألام بُٟىتها جإمله لجما٫ ٖكخاع السام اللُلت، ؤٖاصث هَٓغ

جخإمل زىبها ألاؾىص البؿُِ، ٖىض خضوص ع٦بخحها، ب٣هت ؤْهغث ظما٫ ال٣ىام صون 

حن السبحرة مشله ومشلها، ؤ٦مامه جيخٟش مىتهُت ٖىض .. بلخها١، ٞال حٟٛل ًٖ طل٪ ألٖا

ؿغث ٢خامت لىهه بضاهدُل ؤبٌُ ػزٝغ ؤَغاٝ ألا٦مام، و٢ض بضي 
ُ
مىخه٠ ًٖضَا، ٦

.الخظاء اإلاٟخىح ٦إهه ٢ُٗت مً طل٪ البُاى اإلاؼزٝغ  

 بن لم ج٨ً اإلاٟاظإة ٢ض 
ً

، مدؿاثال و٢ىٝ الجمهىع ٣ٖب الٗغى، وبزخٟائها اإلاٟاجئ وجٍغ

 هالذ اؾخدؿاجها؟
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ا، احؿٗذ  ؤ٦ثر ما ظظبه بو٩ٗاؽ ؤلاياءة ٖلى هجمتها الشماهُت الغا٢ضة ؤٖلى نضَع

 بًاَا بإها٢ت
ً

ا، الخ٣ِ ًضَا م٣بال ًُ لم ؤوـ ججاَلِ٪ م٩اإلااحي مىظ : ابدؿامخه جل٣اث

.الهباح  

ٗذ خاظبحها م٘ قٟاٍ ماثلت ال جخهٝغ بُٟىلُت مدمض، لى لم ؤٞٗل طل٪ إلاا : ٞع

اؾخُٗذ بجهاء ٖملي آلحي، باألنل ؤجِذ بالض٢اث٤ ألازحرة؛ ما بال٪ بن ؤظبذ ٖلى ٧ل 

 بجها٫ٍ ل٪؟

ؤزٟذ ابدؿامت ما٦غة بمهاعة، ٞهي ؤبًضا لً حكب٘ ٚغوٍع الُاووس ي بةٖالمه الخ٣ُ٣ت، 

ؤجها جسلذ ًٖ الٗمل، وػَضث في ٞترة جإل٤ عوخها ؤلابضاُٖت مً ؤظل الاؾخٗضاص لُىمه 

ا. ألاَم ٟص ي ؾَغ
ُ
ؤ٢ىٗت الىظه، . هٓغث بًُٗضا للخٓت، ٧اهذ ٧اُٞت لخمدى ؤزغ ؤي باع٢ت ج

ا  ٓهَغ ماث، الخبضًل بحن ألازىاب ختى ازخاعث ما ًبضي ظمالها صون ٞجىع، ٍو وال٨ٍغ

.ٖضا ًٖ جى٠ُٓ ظؿضَا مً ٧ل قىاثبه... عػٍىت بإها٢ت ال جى٨غ  

ا التي بضؤث حكُذ بًُٗضا،  ٖىض جل٪ ال٨ٟغة مالذ ٖلُه م٣بلت زضٍ، َاعبت مً ؤ٩ٞاَع

مؿذ في ؤطهه  ؤزٟذ وظهها بًُٗضا ًٖ ُٖىه اإلاترنضة ٧اله٣ىع للخٓت خُىما مالذ، َو

 : بضٝء
ً

.مباع٥ الىجاح، ال٣ٗبت لل٨شحر مؿخ٣بال  

 بغؤؾه ًىاظه ُٖىحها ُٞما ٢بًذ ًضٍ ٖلى ٦ٟها اإلابؿىٍ ٞى١ نضٍع
ً

: اوسخب ٢لُال

ا ال ٌكٛلجي ؾىي هجاح واخض ًُ .خال  

خجلِ٪؟: والىٚض اؾخُإ مالخٓت ب٣اًا بخمغاع زضحها ٞٗل٤ باَخمام ًُ ما الظي   

ؤخم٤ بن ًْ مجها قٟاًءا لٛلُله، عؾمذ ابدؿامت هاٖمت مكىخت ؤمام وظهها بخإ٠ٞ 

.الخغ زاه٤ َىا مً بػصخام ألاهٟاؽ: بؿُِ، جبرع ؤلاخمغاع  

زغ نٛحرة 
ُ
٤ م٘ بًٗه، في ججمٗاث ٦بحرة، وؤ جُل٘ خىله ٞغؤي اوكٛا٫ ؤٚلب الٍٟغ

ؾاب٤ –اهُىث ٖلى الٗاثالث ٣ِٞ، في جأػع ٖلى ٖضم السغوط ؤمام الصخاٞت اإلاىخٓغة 
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ومىاظهت الجمهىع زاعط ظضعان اإلاؿغح مً ؤظل ألاوجىظغاٞاث، - ؤلاجٟا١ مٗها

ت .الخى٢ُٗاث م٘ الهىع الخظ٧اٍع  

غيُجي ازخىا١ ؤمحرحي الُٟي٣ُُت- ًُ م ظما٫ اللىن الىعصي ٖلى زضًِ٪ بال ؤهه ال  .ٚع  

، ال جًُ٘ ٞغنت !سٗلب ما٦غ: و٦ؼجه في ٦خٟه بسٟت جاع٦ت ًضَا ألازغي ألؾغ ٢بًخه

.للٛؼ٫   

ا بخىظُه ابدؿامت ٞسىعة، زاجمت مُشا١ جإ٦ُض ٖىجهُخه الال  ًُ ٘ ًٖ الغص، م٨خٟ جٞغ

غ هٟؿه ا ٖلى اٚتراٍع .. مدضوصة، وؤهه مهما ازخل٠، حٛحر، خاو٫ جٍُى
ً
ؾُٓل مداٞٓ

.بظاجه  

ا ٦ٗب ًٗ  هاخُت مىظهت الُمجى الِؿغي، ٦إن ال٣ضم باًَ فى الُمجى ال٣ضم و٠٢ واي

ا١ ؤو بالخٗب ٌكٗغ ختى ال الىاخضة؛ الؿاٖت بن َالذ و٢ٟخه ؤمام خكض الصخاٞت  ألاَع

اإلاسخلِ بالجمهىع، ًخ٣بل التهاوي، وبن ٧ان ؤلاَخمام به مً ٢بل الجمهىع ؤ٢ل خماًؾا 

٤ الخمشُل، واؾخٛلذ طل٪ الصخاٞت باخشت في جٟانُل الٗمل،  و٢ىة مما وظهىٍ لٍٟغ

ا مهمت جُىَٗها 
ً
ل اإلاخىاولت ل٨ىهه ناخب ٨ٞغة الىو جاع٧ ووظهت هٍٓغ ٦مسغط وألا٢اٍو

.لخىاع وؤخضار جضوع ٖلى زكبت اإلاؿغح لٛحٍر  

 بما بضي ؤجها زاَغة خضًشت الٗهض ٖلى باله
ً

: جىظه ؤخض الصخاُٞحن هاخُت ٖكخاع، ٢اثال

 ؤلِـ اؾم٪ َى ٖكخاع ٖلى اؾم آلالهت بُلت اإلاؿغخُت؟

 لسبُت وخُٟت
ً

ؤهِذ ناخبت : ؤلخ٤ ػمُل آزغ ؾاا٫ ظضًض. جدٟؼ الجمُ٘ ٞجإة، جإمال

ٞهل ؤعجبخِ٪ الىدُجت؟.. ؤلالهام لؼوظ٪  

با٢خ٪ حكبه البا٢ت التي خملتها : ٖل٤ آزغ ٖلى با٢ت الىعص الغا٢ضة في باًَ طعاٖها

ا ٦ألهت ٞهل َظٍ نضٞت؟.. ٖكخاع ٞى١ اإلاؿغح مبرػة عمَؼ  

! ٧ل٨م هٓغ: َالٗذ وظه ػوظها باَخمام ٢بل ؤن حٗاوص الىٓغ إلادضزُه حٗل٤ بةًجاػ  
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ا عجبه ًً ٟت، خحن ناح وخٟي مبض ل٨ً ما ًدىاوله : وزخمذ بطخ٨ت بؿُُت مَغ

وصالالث .. الىؾِ ؤه٨م في ٞترة اهٟها٫ ٚحر عؾمي، وألامىع بِى٨ما لِؿذ ٖلى ما ًغام

 الُال١ ؤ٦ثر مً الٗىصة، ٠ُ٨ٞ ٣ٌٗل طل٪؟

..اؾإ٫ هٟؿ٪: َخ٠ والضَا مً الىاخُت ألازغي إلادمض بهضوء ٢اَ٘ في خضجه  

ا بلى ؤٖما١ ُٖىه،  ا ٞىظهذ ؤهٓاَع ا، ٨ًَؼ اقخض الخٟاٝ طعإ مدمض خى٫ زهَغ

مؿغخُت الُىم ٧اهذ ٢غبان : حؿم٘ ٧لماجه التي بضث ٚحر مىظهت ألي شسو ؾىاَا

ضًت نلر لؼوظتي .. اٖخظاع، َو  

.ا٦خٟذ بابدؿامت نٛحرة وظتها له، و٢بلت زُٟٟت ٖلى زضٍ الخل٤ُ  

ا بالؼواًت؛ ٞهى واَم .بن ٧ان مخالًٖبا ٨ًٟغ في خكَغ  

 مدمض زُاٍ مً خىله ب٣ُت الٗاثلت، ٦ٟه ال ًتر٥ عاختها ؤبًضا، ؤزىاء طل٪ َمؿذ 
َّ

خض

ؤًً والضج٪؟: ٖكخاع بإطهه  

خًغث اإلاؿغخُت زم عخلذ م٘ ؤخض الجحران، وؿذ صواءَا في اإلاجز٫، و٧ان ٖلحها -

.ؤلاؾغإ، باع٦خجي زال٫ ازخٟاث٪ بإخض ألاع٧ان  

ـَ ٖلى ُٚابها ٣ٖب الٗغى مباقغة، لم جمل٪ بال  ي ًُ ٗذ خاظبحها مً خى٣ه الظي لم  ٞع

.بَال١ ضخ٨ت نٛحرة واعظإث ججاَل طا٦غجه الُٟىلُت  

بت في الاخخٟا٫ م٘ ػوظخه، عا٣ٞخه صوهما اٖتراى  ا في ؾُاعجه، مخذجًجا بٚغ ًٗ ا م اههٞغ

و٢ٟذ قهحرة بٗىٟىاجها، جدض١ بمازغة الؿُاعة اإلاٛاصعة بِىما . مسلٟت الب٣ُت مً وعائها

ا .جل٣ي ال٨الم لُل٣ُها، زلضون، اإلاىخهب ظىاَع  

ض .. ال نٟٗت، ال جىٖض، ال ٖخاب- ا ِلَم جى٢ٗذ ؤن جخهٝغ ٦إب ٖىًيا ًٖ ٚو
ً
خ٣

 خ٣ُ٣ي؟
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ؾم٘ قاَحن الىا٠٢ ٖلى بٗض زُىة مً ٧لحهما َمهمت ؤمه مً زلٟه؛ وألن الًغبت 

 ال الٛغاب: ؤجذ ؤؾٟل الخؼام مباٚخت، صاعي ابدؿامخه، و٢ض ؤصع٥ مً ؤًً ؤحى بسٟت صمه

...الٛغاب ٖحن ٣ًل٘  

مً ؤًً ؤحى طل٪؟: ُبٛذ زلضون بهجىمها، ختى ؤهه جغاظ٘ زُىة ال قٗىعٍت  

ؤحى مً ٖضم وظىص٥ زل٠ ؤبىاث٪، جسلُ٪ ًٖ نٛحرج٪ في : اؾخضاعث بلُه مىاظهت

٦ىذ اؾخٛغب ال مباالتها بخىاظض٥، وال ؤزُٟ٪ ؾًغا ؤوي جى٨غث .. ؤقض ؤو٢اث خاظتها ل٪

ؤهذ لم ج٨ً .. لٗضم بلخجائها بلُ٪ بإي مً مكا٧لها م٘ مدمض، ل٨ً آلان ؤصع٦ذ الؿبب

ا .مىظىًصا باألنل زال٫ ؤي مً لخٓاث اخخُاظها لى٢ىٞ٪ ظىاَع  

.ما ػلذ ٦ما ٦ىذ، ال حك٨غ، ال جضٖم وال جدمي: نمخذ لخٓت ج٨ٟغ  

!هي لم جُلب: اٖترى  

٦م ناع ٖمغ٥ : َؿهؿذ ؤزحًرا. خضظخه مظَىلت، جخإمله بٗض ؾىىاث َىا٫ مً الٟغا١

زلضون وال ػلذ ججهل وظىص ؤمىع ال جدخاط بلى الُلب، ٣ِٞ جىاظضَا بالى٢ذ اإلاىاؾب 

ا
ً
ِدضر ٞاع٢ ًُ.  

ىٟىان ٧اها ؾالخحها ٢بل ؾىىاث وختى آلان، ؤوعزتهما  ت ب٣ىة ٖو واظهذ ُٖىهه الصسٍغ

ُلب، : و٦م جدمض الغب ٖلى ؤجها لم جلخ٤ بشلجُت مكاٖغ ؤبحها.. لهٛحرتها ًُ الضٖم ال 

ُلب، الخب ًُ ُلب، الدصجُ٘ ال  ًُ ُلب، الخ٣ضًغ ال 
ُ
ُلب... الخماًت ال ج ًُ ا ال  ًً .ؤً  

غا١ مً ؤظله مجضًصا 
ُ
ؤقاخذ ٖىه ُٖىجها اإلاكىَت بضمٕى اجسظث ٖلى هٟؿها ٖهًضا بإال ج

٣ها للغخُل، عخُل ًخ٨غع وؾُٓل ًخ٨غع ٧لما  بُىٍم مً ألاًام، زُذ مبخٗضة ٖىه في ٍَغ

ا ٢بل ؾىىاث، ولً ًيخهي ختى  جىاظضث مٗه بىٟـ اإلا٩ان، بضؤ خحن خؿمذ ؤمَغ

.اإلاماث  
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ا مؿخٛغبت مدؿاثلت
ً
ٗذ بلُه ُٖىه . قٗغث بُض ججظب ٦ٟها، ُٞخلٟذ طعإ مهاخبها، ٞع

م ؤلاه٩اع ا بمىا٦كت، هي ألاخب بلى ٢لبها ٚع : باص٫ قاَحن هٓغاتها بابدؿامت ُٞما ٌٛمَؼ

؟... وآلان
ً

٣ها، ِٞلَم ال جلخٟخحن بلى نٛحر٥ الٛحر مضلل باإلاغة ٢لُال وال .. وظضث ٖكخاع ٍَغ

ج٣ل٣ي، ؾإزبر الجمُ٘ ؤهِ٪ نض٣ًتي، وؤي٘ ٧لمت ؤمي بؼظاظت ؤعؾلها بلى البدغ، ماطا 

هىّعٍ؟
َ

 ٢لِذ ًا ق

هىّعٍ؟: اؾدى٨غث
َ

.بل قاهي َاهم ًا ٧لب.. ق  

٘ خاظبُه زم اهٟجغ في الطخ٪ ، قهحرة زاهم الٗاػقي حكاَض ألاٞالم الخضًشت : ٞع ؤٍو

!وجُل٤ بًٟهاتها  

ا : اؾترؾل
ً
ِٔ بن ٦الم٪ ظاعح)بط .(!الخ  

اؾخمغ جغاق٣هما بجمل م٣خبؿت مً ألاٞالم، و٢ض ؤزبدذ قهحرة مىا٦بتها للٗهغ والجُل 

ولؿان خالها ًغصص الخمض . الخالي ب٨م ألاٞالم التي قاَضث، وؤلا٢خباؾاث التي خٟٓذ

 َضٝ 
ً

هلل خُض لم ججٕز ؾىحن الُٛاب مً ٢لبّي ابىحها الخب واإلاىصة ججاَها، مبُال

.َل٣ُها بإزظَما مً ؤخًاجها  

*** 

ا،  ؾاعا مخجاوعًٍ ُٞما ب٣ى ٖلى اإلاُٛب ٢غابت ؾاٖت، والًىء الجهاعي ما ػا٫ ٢ىًٍ

ا ًُ  خام
ً

ْىػ الظعة وصؾها بحن . وألاشجاع جدِ ٖلحهما ْال
َ
حكاٚلذ ب٠ُ٣ الخباث مً ٦

.ؤؾىاجها، ماقُت بدباَا  

؟- ِلَم ازترث جل٪ اإلاؿغخُت ٖىًيا ًٖ الشالزت الالجي ٖغيتهم ٖليَّ  

ؤزحًرا اؾخُاٖذ بَال١ ؾغاح الظي ٌكٛل ٣ٖلها مىظ بضؤث اإلاؿغخُت، اههدذ إلظابخه 

ًىم خضزِ٪ طل٪ الؼبىن مؿبًبا لِ٪ الخؼن، ٢غعث البدض ًٖ ٧ل ما َى ظمُل : الهاصثت

ه، بدشذ وبدشذ ...بٗكخاع لتًر  
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ظٗضث ما بحن . ججاَلذ خ٣ُ٣ت جىهخه ٖلى مداصزتها م٘ ؤخض الؼباثً، وع٦ؼث في اإلاهم

!ل٨جها ما ػالذ ؾِئت: خاظبحها  

٘ ٦خُٟه ًبها، ٦ما : ٞع ت ظًضا، في ٣ٖابها ٚو ا؛ ما ا٦دكٟخه ؤجها بكٍغ
ً
وؤها لم ؤنىّعَا مال٧

ا .في خبها وم٨َغ  

.هي ؤعؾلذ مً ؤخبذ بلى ٖالم ألامىاث: َالٗخه بجاهب ُٖجها  

ت ظًضا، امغؤة؛ ظمالها، ٢ىتها، وؾلُتها بلى ظاهب ط٧ائها الٛحر مخ٣بل .. ؤزبرج٪- هي بكٍغ

اإلاهم في .. لٟٛلتها ًٖ بصعا٥ الساثً مً الىفي ػاصوا ًٚبها قضة، لُسغط مً ٣ٖاله

.الجهاًت نٟدذ  

 : وظملخه ألازحرة ؤجذ بىبرة مىخُت، سسغث
ً

.ل٨جها لم حؿخُ٘ بنالح مٛبت ٞٗلها ٧امال  

ه: ججهض ما٦ًضا
ّ
ضع٥ ٧له ال ًتر٥ ُظل ًُ .ما ال   

هي طَبذ في عخلتها السانت مً ؤظل مؿاٖضة : ٖاإلات باؾ٣اَاجه ٖلى ٖال٢تهما، َمهمذ

.الٛحر، ال لىٟؿها  

.ألظل الىٟـ ؤًٞل-  

!مٛغوع-  

بالجهاًت ؤهِذ ألاَم ًٖ مً ؾىا٥ِ، باألنل لى .. ؾّمها ما قئِذ، ٚغوع، ؤهاهُت، خب طاث-

ا ًٗ ٖلى ألا٢ل ألظل٪ حؿخد٤ الىدُجت، في ٧ل . اَخم ٧ل مغء بما ًسهه العجدىا ظمُ

ؤما للٛحر ٞالسؿاعة ههُبها ؤ٦بر، ٦ما زؿغث بًىاها مً .. ألاخىا٫ ؾخ٨ىهحن الٟاثؼة

.ؤٚغمذ به ٦شمً لغخلتها  

.وللخ٩اًت وظه آزغ: خام الهمذ، ٢ُٗه َى  
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ٓهغ عخلت بًىاها : الخٟخذ بلُه م٣ُبت في حؿائ٫، ؤظاب ُٖىجها ب٣ّهه
ُ
بخضي ألاؾاَحر ج

بلى الٗالم الؿٟلي، ال مً ؤظل به٣اط ألاعواح اإلاإؾىعة، بل لخإزظ مً بًغق٨ُجا٫ 

.م٣الُض خ٨مه، وحؿُُغ هي ٖلُه  

ٗذ خاظبحها ٚاع٢ت في الخ٨ٟحر بن ٧ان َظا ما خضر، ُٞمٗها جم صٞ٘ زمىه : ٢ا٫. ٞع

بالٟغا١ ًٖ مً ؤخبذ، م٨دكٟت ظاهبه الس يء؛ ٦ما ؤْهغث ألزتها الجاهب الس يء مً 

.هٟؿها الُامٗت  

ؿ٣ِ خضًشه ٖلحها ؤم ٖلى هٟؿه، ؤم ٖلى  ٌُ قٗغث بااليُغاب، حكدذ، ال حٗٝغ بن ٧ان 

ؤزظتها ألا٩ٞاع بًُٗضا ًٖ خضًشه؛ ٞلم حؿخم٘ بلى ما ٢اله، وخحن ؤصع٥ طل٪ ... ٧لحهما؟

.جى٠٢ ًٖ الخضًض زم اإلاص ي ٞخبٗخه بال و ي  

ٖكخاع، بلى متى ؾِؿخمغ الاهٟها٫؟-  

... مدمض-  

لم ًخدمل هبرة الٗخب في ه٣ُها الؾمه، الاؾم الظي ٧ان ٢ضًًما ًسغط مً بحن قٟخحها في 

جضلل بى٨هت خب، ٧ان ٧ل ش يء بال ٖخاب ولىم، زم اه٣لب ٖلُه مٓهًغا ؤَمُت ما اٖخبٍر 

.ال مٟغ مىه، خ٣ُ٣ت زابخت  

غ بخٗب خ٨مِذ ٖلى هىاًاَا ال ٞٗلها، ؾىاء طَبذ في عخلتها إله٣اط ألامىاث ؤو ؾغ٢ت : ٞػ

الخ٨م مً ق٣ُ٣تها ٧اهذ الىدُجت للجمُ٘ ؾخ٨ىن واخضة، ٣ِٞ مً ؾُسخل٠ لها 

في الجهاًت ؾخ٨ىن هي اإلاخد٨مت، ِلَم آلان جداؾبُجي ٖلى الٟٗل ... الىي٘ صوازل بًىاها

 مخجاَلت هُتي؟ ؤًً ٖضل٪؟

ؤي ٖض٫ٍ؟ ؤو هُت خؿىت وعاء : ناخذ به ب٣ضع ما ٌؿمذ مى٢٘ و٢ىٞهما وؾِ الىاؽ

!زُاهخ٪؟ ؤزبروي  
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باعصة، ؤقٗغ بشلج ٞااص٥ ًخٟص ى ِٞكملجي، ؤعصث جدُُم نىمٗت الجلُض مً خىله -

غ ألامىاث ؾُسل بىٓام ... بٟٗل مسال٠ ً الٗالم، جدٍغ بًىاها ٞٗلها ٧ان ؾ٣ُلب مىاٍػ

ال٨ىن والخُاة، وخ٨مها للٗالم الؿٟلي ؾُضمغ ال٨ىن بحن قخِخحن، ٠ُ٨ٞ جد٨م آلهت 

!السهب والخب والجما٫، ٖالم ألامىاث الباعص السالي مً الخُاة؟  

!ؤهذ صًمىػي الساثً ال بًىاها، اٞهم طل٪: اهتهغجه  

ٞل٨ًُ، بًىاها هضمذ ٖلى اهخ٣امها مً صًمىػي، م٘ اٖخباع ؤهه لم ٨ًً بهخ٣اًما : اؾدؿلم

.م٣هىًصا بال٩امل، ٣ِٞ لخٓت ًٚب جغ٦تها صون لجام  

ض بٞهامي ؤه٪ بٗالم ألامىاث، وؤها مً ؤصزل٪ بلى َىا٥؟- ناع طهبي؟.. جٍغ  

كُض بُجهما مجضًصا
ُ
ا ؤن الخضًض ًىٟلذ مً بحن ًضًه، والخىاظؼ ح ًُ زاٝ مً . نمذ واٖ

. بعج٩اب ما ٢ض ًٓل ًضٞ٘ زمىه بال جهاًت، مُالًبا بٟٛغان ًخإزغ  

جغ٦ها، .. خض٢ذ في الٟغاٙ الظي زلٟه ؤمامها بٗض عخُله، نّغث ٖلى هىاظظَا مً الُٛٔ

.٣ِٞ جغ٦ها وعخل صون ٧لمت ختى  

ؾاعث ب٨ٗـ اججاٍ عخُله باخشت ًٖ ؤو٫ ؾُاعة ؤظغة ٖاثضة بلى مغؾمها، جسغط ما 

جغاظٗذ بٗض زُىة وخُضة لم . بضزلها ٖلى الىع١ ٖىى جغ٥ الىحران جلتهم عوخها

.جخ٣ضمها بال٩امل، هٓغث نىب ظهت بزخٟاثه زم لخ٣ذ به  
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-17- 

 ال ختى اإلااض ي ؤمام بصباث ٣ًٟىن  الظًً ألاشسام َاالء مً ؤها

م  ٦ؿغ ش يء ال بإن ؤلاهخهاع قٝغ خاملىن  ًظَبىن  زم حهَؼ

.نمىصَم  

 جمهول

 

عم٤ ؾاٖت مٗهمه ٖلى يىء مهباح الكإع ٢بل الىلىط بلى ٖخمت اإلاُٗم، الؿاٖت 

جخٗضي الىاخضة بٗض مىخه٠ اللُل، ؤي مًذ ؾاٖاث ٖلى مكُه مى٨ًبا ٖلى وظهه في 

م الٓالم .الُغ٢اث، َال٘ اإلادُِ مً خىله ٢اصًعا ٖلى جسُل ٧ل ش يء في مىيٗه ٚع  

ً نٗىًصا بلى الك٣ت  خغ٦ت َُىت ٖلى ًمُىه، لٟخذ هٍٓغ ٢بل ؤن ًمـ ٦ٟه الضعابٍؼ

ُمئن والضجه التي بال ق٪ جيخٍٓغ ٢غب الىاٞظة ختى جدىٟـ الهٗضاء ٖلى  ًُ ت  الٗلٍى

ا
ً
اهدبه للكٗغ طي اللمٗت ٖلى يىء الكإع اإلاى٨ٗـ ٖلى الخاثِ الؼظاجي . ٖىصجه ؾاإلا

.ؤمامها  

ا، وظلؿا مخجاوعًٍ ٦ما ٧ان ًىم مغا٢بت الكهب ًُ خضط . اججه بلحها، سخب ٦غؾ

ال هُت له لبضء الخضًض، ًيخٓغ . السخب، ولىن الؿماء وق٩لها ًىبئان صهى ألامُاع

.بٖالجها ًٖ ؾغ جىاظضَا، وهي بلؿاجها مً ٧اصث جً٘ ه٣ُت الجهاًت  

.اهخهى الخٟل، وعخل الجمُ٘-  

.ؤظل: َمهم  

، ل٨ً ُٚاب٪ َا٫-
ً

.اهخٓغو٥ مُىال  
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.ٖاص بلى َمهمت هٟـ ؤلاظابت بىٟـ الكغوص  

، مً الجُض ؤه٪ ٚبذ: ؤزبرجه بىبرة مخدضًت ًٌ .خؿ  

ض مخابٗت خُاجىا : ؤياٞذ جخدضي هٟؿها في ازترا١ ٚاللت الال مباالة اإلاٛلٟت ل٨ُاهه ؤٍع

ت .ؾٍى  

إلااطا جغاظِٗذ؟: ؤزحًرا ؾإ٫  

 خؿب ٖاملهم.. بالؿُاٍ؟ الجلض مً ًىجى مً اؾخد٣ا٢ه، بمىظب امغت  ٧ل ٖاملذ لى»-

 ٨َظا ٢ا٫ ق٨ؿبحر في «٦غم٪ في الًٟل ػاص اؾخد٣ا٢هم ٢ل ومجزلخ٪، ٩ٞلما ؤهذ هبل٪

.مؿغخُت َاملذ  

اؾترؾلذ بكغوص ونىتها ٌؿخ٨حن . ٢التها بٗىجهُت جدىافى م٘ ٧ل ما ٨ٞغث به و٢غعجه

ا : ٞجإة بٗض اهضٞاٖها الٛحر مضعوؽ في الهجىم
ً
عخُل٪ ظٗلجي ؤ٨ٞغ مً ظضًض، َل خ٣

وظضث ؤهجي ٦ظل٪ ظٗلذ .. ؤهذ عماهت اإلاحزان في ٖال٢خىا؟، َل َى  ٚغوع٥ وخض٥؟

اء،  اجي ؤٖلى مً ػواظىا، ٦ٟٗل٪ بٛغوع٥؛ مضصث ؤهذ ٦ٟ٪ في ؾالٍم ٞىبظتها ب٨بًر ٦بًر

ٞةن ٦ىذ حٗاملذ مٗ٪ ٦ظل٪ في الؿاب٤ ٞال اؾخٛغب الخا٫ التي ونلىا ... وبالخ٨ٟحر

.بلحها  

في ًىم ٦هظا، ٖىى ؤن ه٨ىن ظىًبا بلى ظىب، .. احٗلم ؤقض ما ؤوظٗجي؟: اه٨ؿذ عؤؾها

!هخ٣اؾم الىجاح، وهخ٣بل التهاوي ًًضا بُض، ٦ىذ ٚاثب؛ جٟغ مما ؤٞٗله ب٩لُىا  

ا الخغ جِلؿها ٞى١ وع٦ُه، ًمىي٘ عؤؾها في ٖى٣ه، مملًؿا قَٗغ ًُ : سخبها مً طعاٖها 

ا آلان، ما صون طل٪ مدٌ َغاء ًٗ .نه، اإلاهم ؤهىا م  

..ول٨ً: َمهمذ ل٣ُاَٗها  

٤ بالىٓغ بلى الٗثراث- .ال جًُعي ظمُل الٍُغ  
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اؾخ٩ان بٗضما اٚخهب ضخ٨ت . ٞخذ ؤخاصًض مسخلٟت، بُٗضة ٖىما ٌؿبب لهما ال٨ضع

ؤزبرجه ًٖ الهىع التي الخ٣ُىَا في ُٚابه، وؤجها به . مً قٟخحها ما٦ضة وؿُان ما مط ى

.ل٩اهذ ؤظمل  

.الٟىجىقىب لم ًتر٥ قًِئا-  

ذ مجها ضخ٨ت  مؼجه اإلاهاخبت لىِخه اإلاٗلىت بٟغى ظؿضٍ ٢ؿًغا ٖلى الهىع اهتٖز ٚو

.والهلر.. ظضًضة، ٚحر مٓهغة اوكٛا٫ بالها بخ٣ضًم َضًت زانت، للىجاح  

ا، سخبخه مً 
ً
بمط ي بٌٗ الى٢ذ، جهًذ مً ٞى١ م٣ٗضَا الظي ٖاصث بلُه مؿب٣

٣ها .ًضٍ ججٍغ زلٟها، ملخ٣ُت ظهاػ ال٩اؾِذ في ٍَغ  

ؤصع٥ هُتها في السغوط مً الباب السلٟي، خاو٫ ب٣ًاٞها و٢ض اهدبه لبضء خباث اإلاُغ 

. بالدؿا٢ِ ل٨جها ؤبذ الُاٖت وؤ٦ملذ زُتها  

ٖلى َاولت نٛحرة في اإلامغ اإلااصي للباب السلٟي ويٗذ ظهاػ ال٩اؾِذ ويبُذ ؤخض 

َىخذ خظائها بلى ؤخض . الكغاثِ به زم ٖاصث حسخبه بٗضما يُٛذ ػع الدكُٛل

ؤو٢ٟخه مخسظة ويُٗت الغ٢و الغوماوس ي الهاصت مٗه، ونىث . ألاع٧ان بال ا٦ترار

ماظضة الغومي ب٩لماث هؼاع ٢باوي ًهضح في نمذ اإلادُِ بإٖلى صعظت، وا٢ٟت ٖلى 

. ؤَغاٝ ؤنابٗها ٦إجها جيكض الُحران  

ا الباؾم باوك٩اح ٞاث٤، زغوط  ا بكٟخحها ونىتها اإلابدىح الٗابغ لشَٛغ
ً
عا٢ب مإزىط

ىُت ًداو٫ ؾماٖها بهىتها ٚحر ٖابئ بصجً ماظضة الغومي ًداو٫ ٞهم . ٧لماث ؤلٚا

.عؾالت جؼعٖها في ٣ٖله  

ؿمٗجي ٌُ  
َ
٧ال٩لماث لِؿذ ٧لماٍث  ... ًغا٢ُهجي خـحن  

الُٛماث بخضي في ًؼعٖجي ... طعا ي جدـِذ  مً ًإزظوي  

 ... ُٖجي  في ألاؾـىصُ  واإلاُـُغ 
ُ
ػزاث ػزاٍث  ًدؿا٢ـِ  
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ـاث وعصيِ  إلاؿـاٍء  ... ًدملـجي مٗـهُ  ًدملـجي ـٞغ
ُ

الك  

ت  ىا ؾٍى ٖلى ب٣ًإ اللخً، وضخ٩اتها - في بجٟا١ ٚحر مٗلً–م٨غعة اإلا٣ُ٘ ألازحر، ؤؾٖغ

م بها ُّ ُٖىجها جبر١ ٧لما الخ٣ذ بدض٢خُه، وابدؿامتها جبضو ٦إجها جؼصاص . جخهاٖض بغهت جُ

ا وببهاًعا
ً
ا خى٫ هٟؿها ٖضة مغاث. جإل٣ .ؤصاَع  

ٍِ  في ٧الُٟلـِت  وؤها كِت  ... ًـض اليؿمـاث جدملها ٧الَغ  

ٍِ  ؤها ؤها ؤها في ؤها كِت  ... ًـض اليؿمـاث جدملها ٧الَغ  

كِت ... ؤٍ ؤٍ، ًضٍ  اليؿمـاث جدملها ٧الَغ  

م مٗها بدغ٧اتهم الغا٢هت، واؾخمغث ٦ظل٪ ختى اإلا٣ُ٘ الخالي . ٖاصث الىجحرة جدؿإع َو

الخٟذ خى٫ هٟؿها ممؿ٨ت بُٝغ ًضٍ إلاغة . ٧الغ٢و في ال٣غن الخاؾ٘ والشامً ٖكغ

ت، مدخجًؼا بًاَا في ؤؾغ طعاُٖه .٢بل جغهدهما ؾٍى  

ضخ٩اتها جخٗالى، ٞغخت بهٟاء الجى السام بهما، في ججاَل جام للمُغ اإلاخ٣ُ٘ صون ؤن 

.ًمىٗه طل٪ مً بنابتهما بالبلل ختى الىسإ  

ا حهضًجي
ً
ا ... حهـضًجي قمؿـ

ً
َ٘  نُٟ اث و٢ُُـ ؾىىهىَّ  

ا ؤٍ  حهضًجي
ً
َ٘ ... قمؿـ ا و٢ُُـ

ً
اث نُٟ ؾىىهىَّ  

ُىجها جدكبض بل٣اء ُٖىهه، تهضًه جل٪ ال٩لماث .جباَإث زُىاتهما عوًٍضا، ٖو  

  وؤؾاوي  ... جدٟخـهُ  ؤوي ًسـبروي
َ

الىجماث آالٝ  

لىخاث مً قاََض  ما ؤظمُل  ... وبإوي ٦ىـٌؼ  وبإهـي  

..٧لماث.. ٧لماث.. ٧لماث  

 مضث اإلاٛىُت ال٩لمت ألازحرة ٣ٖب جغصًضَا ٖضة مغاث
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صٞٗخه بامخضاص طعاٖحها متراظٗت ٖىه زُىة، مخُدت ؤمامه اإلاجا٫ ال٩افي إلاغا٢بتها 

دُت ُىجها جترنض ؤ٢ل عص ٞٗل . بإٍع بضؤث الخماًل مترا٢هت ٖلى الىٛم الكغقي بٛىج ٖو

.مىه  

والسُىاث اإلاغ٢َو  جيؿُجي ... جضوزـجي ؤقُـاءَ  ًغوي  

.مالذ َامؿت في ؤطهه بال٩لماث الخالُت. في لخٓت ٧اهذ ٢غبه، ٦ٟحها ًخٗل٣ان ب٨خُٟه  

دي ج٣لـُب  ٧لماٍث    ججٗلجي ... جاٍع
ً
لخٓـاث في امغؤة  

.زم ٦غعث جغاظٗها ٖىه بٛخت ٦ما ؤجذ مخماًلت في ع٢و قغقي  

ـٍم  مً ٢هـًغا لي ًبجي ًُ  ال ... َو لخٓاث ؾىي  ُِٞه  ؤؾ٨  

٧لماث بال معي ش يء ال ... لُـاولـتي ؤٖىصُ .. وؤٖىصُ   

٧ال٩لماث لِؿذ ٧لماٍث   

٧لماث ٧لماث ٧لماث... ٧لماث  بال معي ش يء ال  

ىُت، َاثمت في ٖاإلاها، ٞى١ الُٛماث، مسخىعة بجما٫  ججاَلذ اإلا٣ُ٘ ألازحر مً ألٚا

و٢ض ٖاصا . ال٩لماث، مخسُلت ما ؾخ٨ىن ٖلُه خُاتهما بٗض آلان، وؾىء الٟهم ٢ض ُخلَّ 

.مً ظضًض بلى الدكبض ببًٗهما البٌٗ، مترا٢هحن في وثام  

ت التربِخت اإلاهضثت  ، جلخمـ مً يغباث ٢لبه اإلادؿاٖع ؤؾىضث ظاهب عؤؾها بلى نضٍع

ظا للخ٤ ا، َو ا ٦إهه ًساٝ ٞغاَع .. ألهٟاؾها، مخىٗمت بظعاُٖه اإلالخٟحن خى٫ زهَغ

. ؤؾٗضَا  

ِع٥َ : َمؿذ بٗضما جغاظٗذ وجحرة لهاثها
ُ
ؤجضع٥ ؤن َظا ٧ان بمشابت اٖخظاع؛ ألوي لم ؤ

؟
ً

 ع٢ص ي ٢بال
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. مضع٦ت ٞجإة ؤن ال٣هت لم ج٨ً ٖضم اَخمامه بهما بقاعتها الخمغاء في ٖضم الا٢تراب

ُالب   -٠ُ٨ٞ حهخم ٍو
ً

ا مً ُٚابها اإلادخجؼ - مشال
ً
بغئٍت ع٢ٍو هي اخخجذ خُىما ؤْهغ ٢ل٣

َظا ملٗبها ولِـ ٖلُه )هي بظل٪ ؤُٖخه ؤلاقاعة الخمغاء، ؤن .. صازل الهىمٗت

ا جيكض . (الخىاظض به لم جٟهم ؤن بقاعاتها مخًاصة، ًإمٍغ اللؿان الابخٗاص، وفي ؾَغ

ى لم ٨ًً ًٟٗل ؾىي اخترام زُىَها الخمغاء. الا٢تراب وجخىؾل اإلاباصعة .َو  

ا ا ٖلى ْهَغ
ً
بىَ .َىوي ٖلُِ٪، لم ؤ٦ً ألها٫ ؤ٦ثر مما اؾخد٤: خغ٥ ٦ٟه نٗىًصا َو  

ا،  ىص البضاًاث الجضًضة، زل٘ ٖباءة الٛغوع مٗها وبن اعجضاَا م٘ ٚحَر جلى في ؤطاجها ٖو

ت، واؾخمغ في بوكاصٍ  ضم الخ٨ٟحر بدلى٫ مضمغة ججٗل ٖال٢تهما ٖلى خاٞت الهاٍو ٖو

ا، وجضزل في بَاع الخىُٟظ الىاجر لؿىىاث  ًٗ لٗهىصٍ وهي مىهخت، جبتهل ؤن جهبذ وا٢

ا  ائها، وبْهاع مكاَٖغ ىصٍ بإزغي، ٞخخسلى هي ألازغي ًٖ ٦بًر وؾىىاث، ُٞما جغص ٖو

٣ت ؤوضر مما ٧اهذ جٟٗل .بٍُغ  

ا  ًٗ ا وصٞ
ً
ى٫ ٞترة الٟغا١ زل٤ ه٣ُت اهُال١ ظضًضة ؤ٦ثر زباج حٗلما مما مغا به َو

.لالؾخمغاع في ؤلاججاٍ الصخُذ  
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اء هدً  ه٠ًٗ شسو وظىص مً البض ل٨ً.. شسهُاجىا في ؤ٢ٍى

ا لِـ ؤمامه
ً
، وال زٞى

ً
.ال٣لب في م٩اهخه هي بهما طال  

 أ ل ابتشُنو

 

اهٟهلذ ًٖ الهغط ال٣اثم بالساعط؛ اؾخٗضاًصا لخٟل عؤؽ الؿىت الجضًضة، مُمئىت 

لىظىص ٖما٫ ؤجىا زهًُها للمؿاٖضة في جدًحراث َظا الُىم الخاٞل؛ ٞلم ٨ًً مدمض 

اث  ا بجٗلهً مكٞغ ًُ لُش٣ل ٧اَل ؤمه وػوظخه بجىىن الخدًحراث و٦ثرة اإلاكاٚل، م٨خٟ

.ٖلى الٗمل بلى ظىاٍع  

ا ًٖ مداصزت م٘ ؤمها وؤزحها، مباع٦ت لهما الٗام الجضًض، 
ً
ٞخدذ خاؾىبها اإلادمى٫ بدش

اعحؿمذ بؿمت ٖلى قٟخحها مخظ٦غة بٖالجهما بٛخت . جُمئن ٖلى خالهما في البالص ألاظىبُت

بتهما الؿٟغ خى٫ الٗالم وػٍاعة مسخل٠ البالص، و٢ض ٧اهذ حٗٝغ ًٖ خلم قاَحن  ٚع

خماص ٖلى ؤمىا٫ ؤبحهم، ل٨ً ؤن ًد٣٣ه م٘  مله لإلصزاع ٧ي ًد٣٣ه صون الٖا طا٥، ٖو

.قهحرة؟ ٞهظا ٧ان مدل اؾخعجابها  

ا بك٠ٛ، ٣ٞض ٚابا ٖجها  ذ بٟخدها ملتهمت ؤؾَُغ ٣غؤ، ؤؾٖغ
ُ
إلادذ عؾالت واعصة لم ج

بٗض ججهُضة اعجُاح لؿٗاصتهما الٛامغة وعاختهما، ٢لبذ الهىع التي . ٢غابت السمؿت ؤقهغ

ا، ألام والابً ًٗ .ؤعؾلتها قهحرة، مخى٣لت بحن ظما٫ ما عؤٍو ونىع ججم٘ ؤلازىحن م  

٨ٞغة الؿٟغ ببازغة مخى٣لت، ٧اهذ مً ههِب قهحرة، و٢ض ظمٗذ عوٖت الاهخ٣ا٫ بمخٗت 

اعة ٖضة بلضان، بش٣اٞاث مسخلٟت وبال نلت خ٣ُ٣ُت ببٌٗ ؾىي  وصون ملل م٘ ٍػ

.مدُِ واؾ٘  ًجمٗهم ٖلى ؤخض يٟاٞه  
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ُضًى إلخضي مىاوقاتهما التي ؤنبدذ ٖاصة،  ضخ٨ذ ٖلى بٌٗ خغ٧اتهما اإلاُٛٓت، ٞو

ا بص يء ما، َغوًبا مً بٗثرتها لكٍٗغ اإلاكظب بٗىاًت 
ً
بالجهاًت جغ٥ قاَحن والضجه الخ٣

.وؾإلتها قهحرة ٢بل ٢ُ٘ الُٟضًى، بن ٧اهذ بسحر. لؿهغة اإلاؿاء ٖلى ؾُذ الؿُٟىت  

ٞدكمل ٖضة ؤؾئلت بازخهاع قضًض، وبن خللتها .  جل٪«بسحر»وهي جضع٥ ما ج٣هضٍ 

ؾُٗضة؟ مغجاخت؟ زاه٪ مجضًصا؟ يا٣ً٪؟ حكاظغجم؟ ؤجماعؽ ؤمه : لىظضتها جدىي 

بحن في التراظ٘ واللخا١ بىا  ؟-ؤها وق٣ُ٣٪–مِٗ٪ قٛل الخمىاث؟ َل جٚغ  

ا ٖلى الهىعة الطسمت اإلاٗل٣ت وؾِ الٗضًض مً  ا، وو٢٘ هَٓغ صاعث ُٖىحها في مداظَغ

ه  –الهىع ألازغي خُض هٟظ مدمض ٧لمخه واؾخسضم البرامج الخضًشت لسل٤ خحز ًدخٍى

ا ، ؤَل٣ذ «ؾُضة ألاؾغاع»في نىعة ظماُٖت حٗىص للُىم ألاو٫ لٗغى مؿغخُخه - ظىاَع

ًما ٖجها .ضخ٨ت َاصثت ٚع  

ا ل٩ل الك٨ى٥، ِٞكب٘ 
ً
، ًدمل مهضث ٍٝ ا زم بضؤث في ٦خابت عص وا

ً
ؤزظث هًٟؿا ٖم٣ُ

س٠ٟ ال٣لُل مً ٖبء ٦خٟها هي .ًٞى٫ ؤمها الخمُض، ٍو  

بطا بضؤ ًلىم٪»  

 بطا وظضث ؤن ؤًام٪ ٖاصًت ظًضا

ا بالؼواط مى٪ صون ؤن ٌكٗغ٥ بالخب ٢بله ًٗ  بطا عاح ٨ًٟغ ؾَغ

اث  بطا بضؤ م٣اعهخ٪ بٟخُاث ؤزٍغ

 بطا بضؤ ًدٟغ في ماي٨ُما الىسخ

 بطا لم ٌٗض ًخدمل ق٨ى٦٪

ا ٧ان ًً ا بذجت ؤن و٢خه ٧ان للٗمل ؤو ؤ
ً
ؾىا٥ِ .. بطا لم ًمىد٪ و٢خ  

 بطا ؤَاهِ٪ بال٩لماث ونمذ؛ ٞلم ًداو٫ هُل عيا٥ِ 
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م حَر  ٚو

٦ما ٦خبها بٌٗ الىاؽ لي ٖلى مى٢٘ مسخو بٗغى  (بقاعاث جى٠٢ خبه)٧اهذ َظٍ 

:٧اهذ ٧اآلحي (بقاعاث خبه لي)وخحن ؾإلذ ًٖ . ألاؾئلت وبظابتها ٖبر عواصٍ  

 بطا بدض ًٖ بزاعة ٚحرج٪

ا ٖلى َلب عؤً٪
ً
 بطا ْل مداٞٓ

ساَبِ٪  ًُ  بطا لم جسخ٠ِ ًاء اإلال٨ُت مً خضًشه ٖىضما 

 بطا لم جمغ ؤُٖاص مُالص٥ ٖلُه ٦إي ًىم ٖاصي

 خحن تهمؿحن له ب٩لمت ظمُلت ٞحرص ٖلُِ٪ بإظمل مجها

 بطا ٧ان ًىاصًِ٪ باؾم صال٫ بِى٨ما

 بطا ؤبهغجه ٧لماج٪ الساعظت مً ال٣لب وبن ٧اهذ جاٞهت

اظ٪  بطا لم ًخى٠٢ ًٖ بٖػ

ً ؤهه ًدكبض ب٨ِٟ٪ ؤمام الٗامت، وفي ٧ل ٞغنت، مخٟازًغا بدبِ٪ ٖلى اإلاأل .خحن حكٍٗغ  

ج بُجهما، بل َى ٧ل ؤلازىحن.. ولألؾ٠ ًا ؤماٍ ال ج٣ل٤ِ، ؤها ؾُٗضة .. لظل٪!.. اللٗحن َى مٍؼ

.مٗه  

«.م٘ خبي، اٞخ٣ض٦ما بكضة... ما ؤزباع ؾٟغج٨ما بلى ب٨حن؟  

 متت حبمد هللا

2018 ًىلُى 23  

10:55  pm 


