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 يمذيح""

ذ في ٦خابت هظا الىو، لم ؤ٦ً ؤخؿب ؤبًضا ؤن ؤ٢٘ في  خُىما قٖغ

٣اؾى  ًُ ه، ٧ان ألامغ خب شسهُاجه، ؤو حكٛلجي جهاًتهم ؤو ؤقٗغ بما 

باليؿبت لي بمشابت ججغبت مسخلٟت جخُلب مجي بٖاصة الىٓغ والضعاؾت 

 إلاخُلباث ججغبت جبضؤ وجيخهي بالؿاا٫ ألاػلي: "ماطا لى؟"

غها، ؤو مغعها بما جمغ به الصسىم بحن يٟتي   ُٗ ماطا لى عؤًىا، ق

 ٦خاب؟

زال٫ عخلتي مٗهما، عؤًذ زل٠ شسهُاتهما التي عبما جٓهغ للُٗان 

تزة ؤو مظبظبت، ؤجهما لِؿا مجغمان ؤو زاثىان، ٖلُ٪ ؤن جهلي ٧ي ال مه

 جسىى ججِغبتهما.

ٗذ  هؼههما، ؤو ؤ٦ىن مدامحهم في ٢ًُت ٞع
ُ
إلادبتي لهما؛ خاولذ ؤن ؤ

ا ختى مً ٢بل ال٨خابت، ٢ًُت جغاٞ٘ ٞحها ؤهلي، ؤنض٢اجي وِز٣احي 
ً
ؾلٟ

ًِ واإلابر عاث لم يضهما، ل٨ً ال ؤز٨ُٟم ال٣ى٫، ال٩لماث لم حؿٟٗ

ج٨ً ٧اُٞت؛ ما ٞٗاله ٧ان ظغًما ٞاصًخا بم٣اًِـ الهىاب والسُإ ختى 

ؤوي لم ؤؾخُ٘ ؤن ؤزُٟه، وآزغ صٞىعي ٖجهما في ٢ًُتهما هى ٖلُ٪ ؤن 

 حكٗغ بما قٗغوا به..ي٘ هٟؿ٪ م٩اجهم.

 

 

 

 



 

6 

 

 "نظرج ػايح،خهف األحذاث"

 

 כאילו מרגיש אני עכשיו

 כלום יודע לא

 את מחיש אני עכשיו
 עדיצ

 בחלון מסתכלת היא

 בחוץ עובר אותי רואה

 יודעת לא היא

 עליי עובר מה

 עיניה בתוך

 תלוי חם ירח

.  כמוני עצובה היא עכשיו
 בוודאי

 בגדיי את מוציאה היא

 תות'ת לבדה אוכלת

 עובר מה، יודעת לא היא
 עליי

 לה שאין אהבה אין אמנם
 סוף

 לי נראה הזה הסוף אבל
 מקולל

 

 آلان ؤقٗغ و٦إوي

 ال ؤٖٝغ ؤي شخيء.

عجل مً زُىاحي،
ُ
 آلان ؤ

 بجها جىٓغ مً الىاٞظة،

 جغاوي ؤمصخي زاعًظا.

،  هي ال حٗٝغ

 ما الظي ًدضر لي؟

 صازل ُٖىحها،

 ٢مغ صافيء مٗل٤.

ىت مشلي بالخإ٦ُض،  آلان هي خٍؼ

 جسل٘ ٖجي مالبسخي...

 جإ٧ل وخُضة.

 ٝغ ما ؤواظهه.هي ال حٗ

 ال ًىظض خب بال جهاًت.

 ل٨ً ًبضو ؤن  جهاًتي ملٗىهت.

،  ؤمصخي بحن الىاؽ في الكإع

 وؤنغر: ٢ىلىا لها.
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 רחובב האנשים בין הולך

 לה תגידו:  צועק

 כאילו ממשיך אני עכשיו

 אבוד הכל לא

 בבטן זז זה

 לילותיי את והורס

 שלי שהאהבה חושב אני
 איתה

 חשוב הכי הדבר זה

 עובר מה יודעת לא היא
 עליי

 נשאר אני נוסעת כשהיא

 פעם אף מכאן זז לא

 ומתפתל בעיר הולך
 מגעגועיי

 ונגמר לחדר חוזר

 אותם ושר שירים כותב

 עובר מה יודעת לא היא
 עליי

 לה תגידו

 

 

 آلان ؤؾخمغ ٦ما لى ؤن

 ٧ل شخيء لم ٌٗض

 ًخدغ٥ بضازلي،

ضمغ لُلي.  ٍو

 ؤٖخ٣ض ؤن خبي لها

 هى الصخيء ألا٦ثر ؤهمُت.

 هي ال حٗٝغ ما ؤواظهه!

 ٖىضما ج٣ىص ؤها ؤب٣ى.

 هظهب بًُٗضا،لم 

ؤمصخي في اإلاضًىت وؤنغر مً 

 قىقي،

ت،  ؤٖىص بلى الٛٞغ

 ؤ٦خب ألاٚاوي وؤحٛجى بها.

 هي ال حٗٝغ ما ؤواظهه،

 ٢1ىلىا لها.

 

 

                                                             
 لـ شلىمى آزجصي  / هي ال حػسف ما اواجهه ( هي لى ًىداغاث ما غىفير غلي )اؾىيت   - 1
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 "ترونىج & اتٍُهىج"

ا َٖ ؼحي "هى  ،"ٍٖؼ

جغصصث ٦شحًرا في مغاؾلخ٪، ؤٖلم ؤن زُابي هظا ؾُمغ بالٗضًض مً 

ُىن اإلاخٟدهت والازخباعاث اإلاساب ُٗ حن، ال غاجُت اإلا٣ٗضة مً ٦ال الُٞغ

٧ان ألاؾهل ؤن ؤعؾل لِ٪ "اًمُل" ل٨ً ُظل ما باألمغ ؤوي ال ؤٖلم 

 اًمُل٪ السام.

ال ؤوص ؤن ؤقٛل٪، ؤو ؤُٖل مؿحر خُاج٪، ل٣ض ٧اهذ آزغ ٧لماج٪ 
لي: " ؤن الخلى ٌكٝى الخلى."، ؾإلخجي بن ٦ىذ عؤًذ خالوج٪ مً 

 الضازل؟

ِ٪، ٦ىذ جىصًً ؤن حؿمٗحها مجي ٣ِٞ وصصث ؤن ؤ٢ى٫ ل٪ ؤوي ؤخب 
ت وواز٤  ًِ الصجاٖت، ل٨ً ها ؤها ؤ٦خبها ل٪ بالٗبًر بالٗغبُت خحن لم جإج
بت  مجها جماًما، ال ؤهخٓغ مى٪ عًصا ل٨ً، بن قٗغِث في ًىٍم ما بالٚغ

ضي ؤلال٨ترووي  هى:   ……للخضًض؛ ٞٓبًر

 "ٖلي نالر الضباٙ."

*** 

ؼي "ٖلي  ،"ٍٖؼ

حن، ًدكاع٦ىن ال٣غاءة مٗىا، ٦ىه٪ ال  ؤٖلم ؤن الٗضًض مً ٦ال الُٞغ
ت وؤلاٖالن  ًٖ خب٪ لي، ًجٗلجي ال ؤزجل  جصجل مً م٩اجبتي بالٗبًر
ً؛ ٞلغبما  مً ُم٩اجبخ٪ بالٗغبُت، ٞلىضٕ ٢هدىا جسغط بلى آلازٍغ
ا! ؤها لؿذ زاثٟت  ًُ ًهض٢ىن ًىم ما ما حكاع٦ىا خ٣ُ٣ت، و٦م ٧ان خ٣ُ٣

لها ما ُصمذ ؤهذ حصجٗذ ل٣ىلها في الٗلً،  عبما اهتهذ مً ؤن ؤ٢ى 
ال٣هت ولغبما هىا٥ ٞهل آزغ مجهى٫، ؤها ٚحر واز٣ت ل٨ً، ما ؤٖلمه 

 هى ؤهجي عؤًذ "الخلى بضازل٪"، "ؤها ؤخب٪".

ا  ِعبٗام                            َٖ  "."هى
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 انفصم األول

 شانىو، اسًً "ُنىَػا"   

 .."ٖلي"

ٕع في "بغاط" لِؿذ مؼصخمت، ال ؤٖلم بن ٧ان حٗضاص البلض الكىا

 ؤم ؤن ٧ل الىاؽ في ؤٖمالهم! صاثًما ما حؿاءلذ مً ؤًً جإحي 
ً

٢لُل ؤنال

ت في ظمُ٘ ؤو٢اث الُىم، في ؤو٢اث  ٧ل ؤٖضاص البكغ في الكىإع اإلاهٍغ

 الٗمل الغؾمُت، وختى في مىخه٠ اللُل؟ 

خب لي ٦شحًرا مً ؾ٨ىن ل٨ً ال ؤه٨غ ؤن ظىىن الكإع اإلاهغي ؤ

 الكىإع ألاوعوبُت.

ا بلى مبىاه  ًٗ هؼلذ مً الخا٦سخي ٖلى باب الٟىض١ الٟسم مخُل

٤ في وؾِ اإلاضًىت، هىضمذ مً مٓهغي ٢بل الضزى٫ ألؾإ٫ ًٖ  الٍٗغ

٠ُ.IBCمٗغى "  " للخْى

هى مٗغى صولي ٣ًام مغة ٧ل ٖام بإخض الٗىانم ألاوعوبُت 

٠ُ مخدضسي اللٛاث اإلاخٗضصة،  ؾىاء مؼصوط ؤو زالسي اللٛت، ٦ىذ لخْى

ؤهخٓغ بٟاٙع الهبر ؤن ٣ًام في ٖانمت ؤوعوبُت عزُهت لُدؿجى لي 

ُٟت وخُاة ؤًٞل في الساعط.  خًىعه والبدض ًٖ ْو

خُىما ظاءث الٟغنت بة٢امخه في الدكُ٪ لم ؤجىان في الاقترا٥ به  

 الٟغنت التي لً جخ٨غع في ب٢امخه بمضًىت ل
ً

ي ٞحها ٖبر ؤلاهترهذ، مؿخٛال

 نض٤ً م٣ُم.

ٟت ٖملُت لُُٟت، ؤُٖخجي ٧اعث  ٖلى باب ال٣اٖت ٧اهذ اإلاْى

حٗبحًرا ًٖ اج٣اوي -الخٍٗغ٠ وباصط نٛحر ًدمل ٖلم مهغ والؿٗىصًت 
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بلى ظاهب باصط مٛل٠ نٛحر آزغ له٣ذ ٖلُه ؤٖالم  -الٗغبُت ٧لٛت ؤم

غوؿا.  بهجلترا ٞو

ؤن ٞغم  لم ج٨ً ال٣اٖت ٦بحرة، بهما مؼصخمت بك٩ٍل ٧اٝ ًىبئ

خ٣ُ٣ُت عبما جيخٓغ مً ٣ًخىهها هىا، وبضؤث اإلاؿحر م٘ الجمٕى ماًعا 

 باألع٧ان اإلاخىىٖت التي خملذ بضوعها ؤٖالًما لضو٫ وؤؾماء إلااؾؿاٍث.

ت ٣ِٞ هي ما ًاهلجي  لم ؤ٦ً ؤجى٢٘ ؤبًضا ؤن ج٨ىن ٢ضعاحي اللٍٛى

ا..ؾمٗتها ؤ٦ثر مً مغة مىظ بضؤث الٗمل باإلاجا٫ 
ً
للٗمل، خؿى

ي، ٖملذ في ماؾؿت صخُٟت ٦بري لؿخت ؤٖىام ٧املت بضون الصخٟ

ُٟت ٧اجب مدخىي ومترظم في  جشبُذ بلى ؤن اؾخُٗذ الخهى٫ ٖلى ْو

ُٟت  ٧اجب -ماؾؿت بٖالمُت بةماعة صبي، وعٚم الاؾم الجاطب لْى

بال ؤهجي ٣ِٞ ٖملذ ٖلى جغظمت ألازباع الضولُت، ؤ٢ىم  -مدخىي 

ً٘ ؤخضهم اؾمه ٖلى اإلا٣ا ٫ اإلاترظم ب٨ىهه م٣اله بالترظمت ٍو

مت، ول٨ً لم ج٨خب جل٪ الجغاثم  الصسصخي، ؤي وٗم ؤها مكاع٥ بالجٍغ

باؾمي في ًىم ما، وال ؤٖخ٣ض ؤهجي ملىم ٖلى ظغاثمي ٞـ "ؤ٧ل الِٗل 

ُمغ"، ل٨ً اؾخُٗذ زال٫ ؾىىاث ب٢امتي بضبي جىمُت مهاعاحي ؾىاء 

 الصخُٟت ؤو اللٛىٍت بلى ؤن ٖملذ بمهىتي التي مًِذ ٣ٖضها

 ًٖ ٦خابت وبٖضاص اإلادخىي الصخٟي، 
ً

وؤنبدذ بمىظبها مؿاوال

ؤلازباعي والاعقاصي للٗضًض مً اإلااؾؿاث ؾىاء الخ٨ىمُت ؤو 

السانت، بلى ؤن ؤحى الُىم الظي ايُغعث ُٞه الٗىصة إلاهغ،  ٚحر 

ا، وال ختى ؾًُٗضا.
ً
 آؾٟ

ا، ػعث ؤ٦ثر مً ع٦ً وجدضزذ م٘ ؤ٦ثر مً مؿاو٫  ًٗ مغ الى٢ذ ؾَغ

 ٠ُ ت والٟغوؿُت ؤو ختى اللٛاث التي ال جْى بإ٦ثر مً لٛت ؾىاء ؤلاهجلحًز

ي  ِ
ّ
ا ظًُضا ال ؤ٦ثر ٖل ًٖ  ؤن ؤجغ٥ اهُبا

ً
ؤج٣جها ٧اإلًُالُت والغوماهُت آمال

م٪ الٟغوؿُت 
ُ
ا.. ٣ًىلىن ؤن حٗل

ً
بهظا ؤخٓى بٟغنت ال ؤصعي ٦جها، خؿى

ت ٌُُٗ٪ زلُٟت ظُضة ًٖ ؤلاؾباهُت، البرحٛالُت والغوماهُت، ؤلاهج لحًز
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ب  حُُٗ٪ ما ٨ًُٟ٪ بسىى في ألاإلااهُت والهىلىضًت، ولظا ٧ان الخجٍغ

ا بلى خٍض ما..  ًٗ  هاٞ

٧اص الجهاع ؤن ًيخه٠ ٢بل ؤن ؤظض هٟسخي ؤمام ٦ك٪ ؤبٌُ طو 

زٍُى َىلُت لبيُت اللىن، وهجماث ؾضاؾُت مخٗضصة مىدكغة ٖلى 

 الض٨ًىع بك٩ل ٖكىاجي.

  "الجىاح ؤلاؾغاثُلي" 

با، مجغص م٨خب نٛحر بضازل الجىاح عؤ ًذ ٞخاجان بال ػواع ج٣ٍغ

ظلؿذ بلُه ٞخاة ق٣غاء طاث ُٖىن ي٣ُت ػع٢اء اللىن جماقذ م٘ 

ِجُحرها اللبجّي، وفي السل٠ و٢ٟذ ألازغي بلى ظاهب نىضو١ ٦بحر م٨ضؽ 

 باألوعا١ وخاؾىب.

ا طاث ُٖىن واؾٗت لها قٗغ ؤؾىص خال٪، هاٖم   ًُ ٧اهذ ؾمغاء وؿب

ا ػحهما ميؿض٫ ٖلى ٦خٟحها، و  ًُ ٢ض اعجضث ٧لخا الٟخاجان اإلاخٗا٦ؿخان ٖغ٢

ألاقبه بؼّي مًُٟاث الُحران، جىؾِ الخاثِ الضازلي نىعة لل٣ضؽ 

ًبا. ت و٧ل اللٛاث ج٣ٍغ ت وؤلاهجلحًز  و٧لماث مغخبت بالٗغبُت، الٗبًر

ت هي بخضي اللٛاث  ا..الٗبًر
ً
٨ٞغث للخٓت ؤن ؤجىظه بلحهما، خؿى

، ٦ىذ مُالًبا بترظمت ؾالؾل التي ٢مذ بضعاؾتها بك٩ل مؿخ٣ل

ت ٖضة، ومخابٗت ؤلاٖالم الٗبري؛ ٞىظضث صعاؾتها ؤؾهل  م٣االث ٖبًر

ت، ومً زم جغظمتها بلى الٗغبُت.  ٦شحًرا مً الخهى٫ ٖلى جغاظم بهجلحًز

ا،  
ً
مت، خؿى ا وَؿاًعا، و٦إوي بهضص ال٣ُام بجٍغ

ً
ا ًمُى

ً
هٓغث مخلٟخ

مت ٖلى مؿخىي الًمحر ؤلاوؿاوي والٗض اء الؿُاسخي والضًجي هي ظٍغ

ا ًٖ ٖمل ُعٚم ٧ل شخيء، والخ٣ُ٣ت هي ؤهجي ؤظُض 
ً
ول٨ً، ؤها هىا بدش

ت وؤؾخُُ٘ ال٨خابت والخدضر بها، وؤٖلم جمام الٗلم ؤن  الٗبًر

ا.
ً
 ماؾؿاث اؾغاثُلُت مخٗضصة حٗمل في مهغ بك٩ل َبُعي ٢اهىه
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بض٫ مىيٗها بحن الخلٟذ خىلي وبحن الغ٦ً 
ُ
ْلذ ُٖىوي ج

ا بن ٧ان ٖليَّ الخ٣ضم هدىهما، هٓغث مغة ؤزحرة بلى ؤلاؾغاثُلي، 
ً
ٚحر ٖاإلا

الباصط وعٞٗذ ُٖجي ألظض الك٣غاء جىٓغ ججاهي بابدؿامت مغخبت؛ 

 ٞٗؼمذ الخىظه بلحهما.

 السحر. ، مؿاءقالىم -

 ؟!بى٦غ جىڨـ -

و٢ٗذ ُٖىحها ٖلى الباصط السام بي بٗلم مهغ والؿٗىصًت؛ 

 و٢الذ بٗغبُت يُٟٗت: 
ً

 ٞترصصث ٢لُال

 ؾٗىصي؟ هذؤ -

 ال، مهغي. -

 2ؤوى ًسىلذ لٗؼوع لسا؟ اًش ،وُٗم مٗىص -

ا بًاي بلى الغخُل  ًُ عخبذ بي بىظٍه اه٣لب بلى البالؾد٨ُُت صاٖ
ها 

َّ
ت ٖل جضٖىوي للغخُل، بِىما الخٟخذ  -اللٛت-مخٗمضة الخدضر بالٗبًر

الٟخاة بالضازل هدىي هاْغة في اؾخٛغاب ؤقبه باالقمئزاػ، ل٨جي هىا 
م مً ٧ ت: بالٚغ  ل شخيء، ؤجممذ خضًثي بالٗبًر

ت  ؤجدضر ؤها - تظاهب  بلىالٗغبُت والٗبًر  والٟغوؿُت.  ؤلاهجلحًز

ت ٦ما ؤٖخ٣ض:   ابدؿمذ معجبت بى٣ُي الٗبًر

٣ُ٪ لخغوٝ  -
ُ
ا، ؾ٨ُىن ٖلُ٪ حٗضًل ه

ً
هدً  ،"وعَل "خُِخؿى

ِاف "زُذ بلىؤ٢غب  هى٣ُها  ."ٚو

ا، ٧اهذ جل٪ ٖالمت ٖلى جبض٫ ؤؾلىبها بلى ؤؾلى 
ً
ب ؤ٦ثر وًصا؛ خؿى

ت وعبما ألن ؤخًضا آزغ لم ًؼع الجىاح السام  عبما ألهجي ه٣ُذ بالٗبًر
ت ؤمامها.  بهما بٗض، ٦ما بضا لي مً ج٨ضؽ ألاوعا١ الساٍو

                                                             
 هيف أطخطيؼ مظاغدجً؟ - 2
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مؿاو٫ ال٣ؿم الٗبري في  ، ٦ىذلي زبراث بالٗمل الصخٟي -

ًبا ٣ت لؿب٘ ؾىىاث ج٣ٍغ ت الٍٗغ ضة عوػ الُىؾ٠ اإلاهٍغ مؿاو٫  ،ظٍغ

٦ما ؤوي  ،وجدلُلها وج٣ضًمها في م٣االث ٖغبُت باع،ألازًٖ مخابٗت 

ت، ولي زبرة  ؤٖمل ا٦مترظم ٞىعي لإلهجلحًز ًً ؾحرحي  ؤن ؤٖخ٣ضفي...،  ؤً

 الظاجُت ؾخدمل ال٨شحر مً الـ...

٢اَٗخجي والابدؿامت ٖلى وظهها، و٢ض ػا٫ الجلُض مخٟدهت اؾمي 

لٟاث " الظي ًدمل مcdاإلاٗل٤ ٖلى الباصط بِىما ًضي مٗل٣ت با٫ "

 الخٍٗغ٠ بي، وؾحرحي الظاجُت وؾاب٣اث ؤٖمالي.

هدخٟٔ بالؿحرة  ؤنؾِؿٗضها بالُب٘  / "نالر"،اؾم٘ ًا ؾُض -

ؿٗضوي ج٣ضًم مل٠  ُِ السام بىا  ألاٖما٫الظاجُت زانخ٪، و٧ان ل

اث٠ اإلاخاخت لضًىا، والتي عبما ججض مجها ما ًىاؾب٪.  والْى

 .…ؤنحٗلم  ؤهذل٨ً  

ا... هدً هخٗامل م٘  
ً
حن بك٩ل ظُض في ؤ٦ثر مً مجا٫خؿى  ،اإلاهٍغ

ٖضًًضا مً مغا٦ؼ الاجها٫ وزضماث الٗمالء  هىا٥في الىا٢٘ 

ت الظ٦ُت لغزو اإلا٩اإلااث الضولُت  ؤلاؾغاثُلُت حٗمل مً مهغ في ال٣ٍغ

 .ؤٞغاصهخٗامل م٘ ماؾؿاث ال  ..هدًلض٨ًم، ل٨ً.

 .ؤٞهمال  -

٨خب بلى ج٣ضمذ الٟخاة الشاهُت مً الضازل هدىي واؾدىضث ٖلى اإلا
لى وظهها ٖالماث ال٤ًُ مً طاحي  ظاهب ػمُلتها مىاظهت بًاي ٖو

 اإلاخىايٗت: 

ؾ٨ُىن  بؾغاثُلماؾؿت جابٗت لضولت  ؤيٖمل٪ في  ؤنحٗجي  بجها -

ًجلب ل٪ اإلاخاٖب، وهى ٚحر مدبظ مً ظهخىا ٖلى ٧ل  ؤمغ بالًغوعة 

  3لهترائث ،خا٫

                                                             
 وداًغا - 3
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٨ىه ل٨جي لم ؤهخم بما ٢الخه، لِـ ما ؾمٗخه مً ٧لماث، ل

الهىث، ٞاظإوي الهىث و٦إهه ًجظبجي لصخيء مبهم لم ًلبض ؤن 

جظ٦غجه، ؤها ؤٖٝغ هظا الهىث ظًُضا، في الىا٢٘ ٧ان نىث مدبب 

 لظاحي و٦إهه نىث نض٣ًت ٢ضًمت. 

ا - َٖ ى
ُ
ت الهىحي ؟! ؤهذ؟!. ه ا  مً ٦ىعؽ حٗلُم الٗبًر َٖ ى

ُ
 ه

ا بكٗىع ٖاعم مً اإلاٟاظإة، ل٨جها ٣ٖضث خاظبحها في
ً
 ٢لذ مدك٩٨

غها هي ألازغي.  اؾخٛغاٍب ٢بل ؤن جتهلل ؤؾاٍع

ذ ٖلى نىحي بخل٪  ؤٖىام،٧ان هظا مىظ ٖكغة   !ال  - ٠ُ٦ حٗٞغ

 هل ؾمٗذ ال٨ىعؽ؟ ؟البؿاَت

ابفي الىا٢٘ ٧ان هى ؾبب  -
ً
ت ه٣ُ  ؤلخ٣يؤوي  ؤنض١ ، الظاصحي للٗبًر

ا  وظه لىظه َٖ ى
ُ
  !بى

ُ
ا"  ما قلىمساقالىم ؤوى "ه َٖ  ؟4ى

 بغؤسخي  ٢لذ م٣لًضا ؤؾلىبها في 
ً

ا ماثال
ً
ج٣ضًم الخل٣اث، مخًاخ٩

ا  مؿخٟهمت: "ما هظا؟" بِىما  َٖ ؿاًعا، الخٟخذ الك٣غاء هدى هى ا َو
ً
ًمُى

ا الطخ٪.
َ
 بضؤج

ً لخؿاب  بهه - ت، ٦ىذ ؤ٢ضمه م٘ آزٍغ  "ؤولبان٦ىعؽ ٖبًر

حن ؤلاهترهذ " ٖبراوهالًً الؿُض هىا  ؤنمً الىاضر  ؟"ولُخا "صاوي حٗٞغ

 .بلُه٢ض اؾخم٘ 

ت ول٨ً  ،ؤخب هظا ال٨ىعؽ جدضًًضا ؤها ،اؾخمٗذ - لِـ للٗبًر

هى مهمم مىهج ال٨ىعؽ في  ، مًواإلاامه ،مىيىٖه وط٧اء الخضَعـ به

 ألاؾاؽ؟

ا"  ججاهي، و٢ض طاب الجلُض جماًما بِىما صاٖبذ  َٖ ى
ُ
ابدؿمذ "ه

 قٗحراث مىٟلخت لخُٗضها زل٠ ؤطهحها في م٩اجها الصخُذ: 

                                                             
 اها هىغا  هيف حالً؟ - 4
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 جبت اإلاىهج والخىاع.مهممت ال٨ىعؽ و٧ا ؤهافي الخ٣ُ٣ت،  -

 ٧له ُٖٓم. ألامغ ؤٖجي  ،ُٖٓمت -

ضخ٨ذ الٟخاة الجالؿت، و٢امذ هي الازغي و٦إن الٛحرة ؤنابتها 

 ومضث ًضها هدىي: 

 اڨُڤا عاباهُان  -

ا و٢ضمذ هٟسخي ل٩لخحهما ٢بل ؤن ؤناٞذ  ًُّ مضصث ًضي بلحها ُمد

 ألازغي: 

 مدخىي ومترظم. ، ٧اجبٖلي نالر الضباٙ" صخٟي" -

وؿخُُ٘ ال٣ُام بها  ألاقُاءال٨شحر مً  ؤنُض ٖلي ًا ؾ ؤٖخ٣ض -

ت لهظه الضعظت. بنألظل٪،   ٦ىذ مً ٖكا١ الٗبًر

٢الذ ؤڨُڤا بِىما مضث ًضها هدىي مُالبت بإؾُىاهت ؾحرحي 

ا  بلى الضازل مجضًصا، وبن  َٖ الظاجُت، هاولتها بًاها بِىما جغاظٗذ هى

ا١ ؤمامها، ٧اهذ جىٓغ هدىي هٓغاث ٖابغة مترصصة بُجي بحن ألاوع 

 وظلؿذ اڨُڤا مخدضزت:

ت  ؤنؾ٨ُىن مً الهٗب  -  مىاؾًبا في مهغ بالٗبًر
ً

 ؤو ؤظض ل٪ ٖمال

 مً مخدضسي الٗغبُت لضًىا.  هىا٥ ؤ٦ثر لِـ  ،في اؾغاثُل بالٗغبُت

ججاهلذ حٗل٣ُها، ٦ىذ في الىا٢٘ ؤ٢اوم ؤن جخٗل٤ ُٖىوي بظاث 

 الهىث الؿاخغ بالضازل.

وؾاَت شسهُت م٘ ماؾؿت  ؤ٢ضمه ل٪ هى  ؤنل٨ً ما ًم٨ىجي  -

ؾخ٨ىن  ألاٚلبفي  ألاوؾِ،جبدض ًٖ مغاؾلحن في الكغ١  بٖالمُت

ا إلاىاٞؿت  بٖالمُتماؾؿت 
ً
اؾ٨ىضهاُٞت مً جل٪ الىاقئاث خضًش

دل غاوـ ٞاهـ ٧اجغ "صٍو  ؟ًىاؾب٪ هظا  ،"ُٞال ٞو
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 بالُب٘...بالُب٘ -

ٟي - ا، ها٥ ٦خِب حٍٗغ
ً
 لهترائث.  ،ؾغعث بل٣اث٪ ،خؿى

 
ُ

ا  بالضازل، وصٖخجي وسخبذ َٖ ُىوي مٗل٣ت بىى مجها ال٨خِب، ٖو

ا٦دكٟذ ؤن طا٥ الهىث الؿاخغ لم ٨ًً لُل٤ُ بالٟٗل بال بٟخاة 

ت  اب٘ الخؿً ٖلى ط٢جها، باصًت ٦إمحرة بضٍو ت ٦خل٪ طاث السا٫ َو زمٍغ

 مً ٢هت زُالُت.

*** 

ا"  َٖ  "هى

ا، ػواعها لِؿىا ٢لُلحن وبن ًٗ ٧ان ؤٚلبهم ال  مطخى الى٢ذ ؾَغ
ت، ٣ِٞ وؿخُُ٘ اٖخباعهم  ًبدشىن ًٖ ٖمل خ٣ُ٣ي ؤو ًجُضون الٗبًر

 ؤنض٢اء لضولت اؾغاثُل، ًب٣ىن ٖلى الىص الؼظاجي بُيىا وبُجهم.

هظا الىص الؼظاجي، هى ٖضوها ألاؾاسخي ال البِئت اإلاٗاصًت التي ج٣٘ 
ا، وال هم الٟلؿُُيُحن، ل٨ً وا٢٘ ألا  ًُ مغ هى بؾغاثُل في ؤوؾُها ظٛغاٞ

ؤهىا ٚغباء ًٖ الجمُ٘، لؿىا ٖغًبا ولم ه٨ً ًىًما، لؿىا ؤوعوبُحن ولم 
ه٨ً ؤبًضا، هدً ٣ِٞ حهىص و٢ض حٗامل الجمُ٘ مٗىا مىظ ال٣ضم ب٨ىهىا 
ت ألاهم التي ججمٗىا،  حهىص لظا ٞمً اإلاى٣ُي ؤن ج٨ىن جل٪ هي الهٍى

ىىا   -لبؾغاثُ-ومً اإلا٣بى٫ بل مً الُبُعي ظًضا ؤن ٨ًىن هظا هى َو
هم الٗالم ؾىي ب٨ىجهم حهىص.  ؤعى للحهىص الظي لم ٌٗٞغ

هدً ال ه٨غه ؤخض وؤؾخُُ٘ ال٣ى٫ ؤهىا ٚحر م٨غوهىن، ل٨ً ًٓل 
ً، خاظؼ هاظم ًٖ نغإ ٖلى  الخاظؼ الؼظاجي بُيىا وبحن ال٨شحًر
ٗلم هللا وخضه متى هيخهي  ألاعى ُممخض مً ؤوازغ ألاعبُٗىاث بلى آلان، َو

 مىه!

ً بىٟؿه، ألن  ٖلى ٧ل بؾغاثُلي  ذ خاظؼه الؼظاجي ًٖ آلازٍغ ؤن ًٍؼ

  -ٖلي-ؤخًضا لً ٌؿاٖض في بػالخه ولِـ ال٨شحرون مشل هظا الصسو 

ذ ؾخاِعه ٖىا.  الظي ؤجاها َىاُٖت لحًز
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ؤحى مُٗاص اؾتراختي في جمام الشاهُت، جغ٦ذ "اڨُڤا" وخُضة في 

٘ ٢بل ؤن ؤٖىص لخإزظ هي اؾتراختها.  الجىاح آلزظ ٚضاء ؾَغ

 
ً
ا، لم ٨ًً هىا٥ ٢اٖت الؾتراخت الٗاعيحن ؤو اإلاًُٟحن، خؿى

الؿاخت خُض الخض٣ًت الضازلُت بحن ال٣اٖاث ٧اهذ م٩ان الخضزحن 

ٗت، وم٩ان بظغاء نضا٢اث ظضًضة في هٟـ  و٦ك٪ اإلاإ٦ىالث الؿَغ

 الى٢ذ.

اؾدىضث بلى ؤخض ألاؾىاع اإلاٗضهُت التي جٟهل اإلاضعط السكبي ًٖ 

دل" الِبؿُاعمي، مخُلٗت بلى الٗكب الجاهبي ممؿ٨ت "بؿا هضٍو

ً وػاثغاث اإلاٗغى، م٣ابالث ٖمل،  ٢هو ظضًضة جبضؤ ؤمامي بحن ػاثٍغ

يخهي ٧ل شخيء".  ٢هو خب مدخملت، و٢هو "لُلت عاجٗت ٍو

ؤؾخُُ٘ ؤن ؤمحز بحن بضاًاث هظه ال٣هو وجل٪، في الٛالب ٌٛلب  

ٖلى ٢هو الٛغام الشجل في البضاًت والطخ٪ اإلاغاه٤ واؾخسضام 

، بِىما ٢هو "اللُالي" صاثًما ما ٨ًىن الخضًض ٞحها زٌُٟ ألا  طٕع

ئت ومُالن في و٢ٟت الٟخُاث ٣ًابلها  بابدؿاماث واؾٗت، ُٖىن ظٍغ

 اؾخٗغاى َاووسخي مً الغظا٫.

ت بكٗت:   ؤزغظجي مً جإملي نىث ؤظل لكاب ًى٤ُ بهجلحًز

 اإلاٗل٣ت؟ ألاشجاع جخإملحن  -

ضًغة هٓغي بِىه وبحن اؾخضعث بلُه ٚحر ٞاهمت ما ًداو٫ ٢ىله، م

 ؤٕٞغ لبالب ٖمال٢ت ممخضة زلٟي جُا٫ ٖىان الؿماء.

ا ؤها -
ً
 مٗل٣ت ٖلى قماٖت حجغحي! ،"اليؿاء "مالبـؤخب جإمل  ؤًً

ا، هدً في ؤوعوبا خُض الٟاع١ بحن الخدغف والٛؼ٫ ًخى٠٢ 
ً
خؿى

ٖلى وؾامت اإلاٛاػ٫ ال ط٧اء ٧لماجه، ٧ان وؾًُما ؤي وٗم ل٨ً ظملخه، 

 ضر ز٣ُل الٓل.٧اهذ جدغف وا



 

19 

ا -
ً
اعجضاء خماالث الهضع  جًٟلؤه٪  ؤمهي مالبـ والضج٪  ،خؿى

 في السٟاء؟! 

ا، وابخٗض مكًُدا بُضه، بِىما ؤجممذ ؤها 
ً
ؤٖلً الٟتى ٞكله ياخ٩

ت: "ِبسىع   زغا" 5ظملتي بالٗبًر

ق٤ نىث الطخ٪ ًٞاء الخض٣ًت خُض ٧ان الجمُ٘ ًداو٫ 

ا، اؾخضعث أل  ًُ ظض هظا اإلاهغي الظي اإلاداٞٓت ٖلى نىث زٌُٟ وؿب

ا..ؾُداو٫ هى آلازغ.
ً
 ٖلّي، خؿى

ً
 الخ٣ُخه بالضازل ًطخ٪ م٣بال

حن؟!    - مً بحن الٗضًض مً ال٩لماث اإلادكابهت بحن الٗغبُت  ؤنحٗٞغ

ت، ٞةن   جدضًًضا مخمازلت الى٤ُ بحن اللٛخحن. "زغا"والٗبًر

لم ؤجمال٪ مً ؤمغي ؾىي الطخ٪ في اإلا٣ابل قاٖغة بالشجل؛ ٞهى 

ا، ا٢ترب واؾدىض بلى الؿىع ظىاعي صون اؾدئظان: ًجُض  ًً ت ؤً  الٗبًر

 !م بخٗلُم جل٪ ال٩لمت في "ال٨ىعؽ"ؤ٢لم  ؤها ،هى ٌؿخد٣ها -

-  
ً
و"٦ىعؾاث" اللٛت ال ج٣ضم  ،ٖلّي جىؾُ٘ مٗاعفي ا، ٧انخؿى

مالؿباب وال البظاءاث ٠ُ٦  ،هالمألالٟاّ الىاظب حٗ ؤهم ؤجها ، ٚع

 ؟عؤً٪ " فيvous"ت بالٟغوؿُت مؿخسضًما نُٛ ؤحكاظغ 

ا، وبن ٦ىذ ال ؤخبظ الى٢ٝى بلى ظاهبه، لم ؤٖٝغ بن ٧ان 
ً
٧ان لُُٟ

ٖلّي ب٣ًاٞه ؤو الابخٗاص ؤو ػظغه ٦ما ٞٗلذ م٘ الؿاب٤؛ ٣ٞغعث الى٢ىٝ 

ا في نمذ.
ً
 نامخت م٘ قُحرحي وجغ٦ه وا٢ٟ

ؤزغط قُحرة مً خ٣ُبخه، وبضؤ في خل ألاوعا١ الخاٞٓت، واػصعاص 

ا!الُٗام هى آلازغ،  ًٗ ا هدً هدىاو٫ الٛضاء م  هٓغًٍ

 مًذ لخٓاث ٢بل ؤن ًى٤ُ بِىما بٌٗ الُٗام ماػا٫ في ٞمه: 

                                                             
 زجل/ شاب - 5
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 ألي ٞغنت في الخىاع؟ -
ً

ت ٢اجال  هل الخضًض ًٖ اإلاسلٟاث البكٍغ

 ال ًهلر بِىما هدىاو٫ الُٗام. ألامغ الخضًض خى٫  ٞةنفي الىا٢٘  -

ا بلّي ومكحًرا بُضًه ؤن ؤهخٓغه للخٓت 
ً
بِىما ًبخل٘ جى٠٢ ٖىضها ملخٟخ

 ٢ًمخه.

ا؟! - ا، وؿخُُ٘ جىاو٫ َٗام ؤًٞل ُٞما بٗض ؾىًٍ
ً
 خؿى

ا، ٢ام بمداولخه هى آلازغ، ؤها ؤ٦غه الٗغب، هظه خ٣ُ٣ت وا٢ٗت 
ً
خؿى

ال ًضخًها شخيء وهي ال جاع١ يمحري ٞإٚلبهم بما ٦غحهىن، ؤو ٨ًغهىها، 

ت ؾُدُت في جل  هم مٗٞغ في اإلا٣ابل ؤؾخُُ٘ اؾخصىاء بٌٗ ممً ؤٖٞغ

٠ ؤو عبما ٦ىهه ٌٗٝغ ال٨ىعؽ السام بي  ؤڨُڨ، ل٨ً هى قاب ٍْغ

ظظبجي بلُه، ٨ٞغة ؤن ٨ًىن لي معجب في آزغ م٩ان ؤجى٢ٗه، شسًها ما 

 ٢ضع ٖملي ومجهىصي.

ا  - ًُ  ًسغط مهغي م٘ اؾغاثُلُت في مىٖض؟ ؤنوإلاا؟ هل جخى٢٘ ٞٗل

ا - ا، ل٨ًهظا  ، ًدضرٖملُا..ال ًم٨ً ،هٓغًٍ
ً
 ؤهىاصُٖىا ه٣ى٫  ؤخُاه

جضةَالب م
ُ
 اٖتراٝ بالجمُل.  ، مجغصمتن ًضٖى مضعؾخه اإلا

هٓغث بلى ؾاٖتي هغًبا مً هٓغجه اإلاباقغة لُٗىوي، ٞىظئذ ؤن 

ا.  ًٗ  الى٢ذ مغ ؾَغ

خٔ ؾُٗض ًا جلمُظي  ،الجىاح بلىؾِخىظب ٖليَّ الٗىصة  -

 الىجُب.

في الضازل ٧اهذ اڨُڤا ج٠٣ ٖلى باب الجىاح ٦ؼوظت ظىضي جيخٓغ 

 ؤن عؤججي وهمذ بالسغوط بال والخٓذ وظهي:  ٖىصجه مً اإلاٗغ٦ت، ما

 هل خالٟ٪ الخٔ؟ ؟ما جل٪ الابدؿامت -

 اإلاهغي! -
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٢لتها وصلٟذ بلى الجىاح، ٞاؾخضاعث هي و٦إن ٧لمتي ظظبتها ٦دبل 

 ٚلُٔ وصزلذ زلٟي في حؿإع مغح:

ض مىاٖضج٪؟ -  ماطا ؟! ًٍغ

 ؤومإث، ٞطخ٨ذ هي مكحرة بؿبابتها: "ال"...

 ال جىامي في خًً الٗضو. -

٧اهذ ظملتها ناصمت وؾِىماثُت، واظهذ ٖضم ٢ضعحي ٖلى عؾم 

 حٗبحًرا ٖلى وظهي. 

ؼحي ،ال حؿخُُٗحن ال٣ُام بظل٪ ؤهذ - ٦ما  ،لؿذ مٛامغة ًا ٍٖؼ

ٖلى ٧ٍل، ؾإبدض ل٨الها ًٖ ٖغوى  ،ؤه٪ ؤنبدذ ظامضة م٘ الغظا٫

 !ؤًٞل

حكاٚلذ بترجِب اؾخماعاث الخ٣ضًم والسخي صي بِىما زغظذ هي 

بت الخدضي، هي ال جداو٫ ياخ٨ت، شخيء م ا في ظملتها ؤزاع في صازلي ٚع

بٚاْتي ؤو جد٣حري، في الخ٣ُ٣ت..بن اڨُڤا هي نض٣ًتي اإلا٣غبت وجداو٫ 

صاثًما ؤن ج٨ىن مغآحي الظاجُت، ختى ؤجها ٧اهذ صاثًما ما جخٗمض ٖىاصي 

 إلبغاػ يٟٗي ومىاظهخه.

الىخُضة ٖال٢خىا مغ٦بت وعبما جبضو مغب٨ت للبٌٗ، ل٨جها الهض٣ًت  

ُه"، وظضث  الخ٣ُ٣ُت في خُاحي، هي مً و٠٢ بلى ظىاعي بٗض مىث "ؤٍع

 طاحي ؤباصعها مضاٞٗت ًٖ ال٨ٟغة التي لم ج٨ً ج٣ىٗجي مً البضاًت:

لىلبان الظًً ال ...ماطا ج٣ىلحن ًٖ الٗغب مً َلبت ألا6آآم -

 جخىعٖحن ًٖ نضا٢تهم ؟!

ؼحي.. - ُىهىا ًا ٍٖؼ لم حهبُىا هم مخىاظضون لضًىا..جدذ ؤًضًىا ٖو

 إلاُٗت.ٖلُىا مً الؿماء، مٟخىهىن بإنىاجىا ألا
                                                             

 و اذا -6
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صخُذ ؤوي قٗغث بىبرتها هٕى مً ؤهىإ الٗى٠ اللٟٓي، ل٨ىه في 

ه  اٖخ٣اصي لم ٨ًً ًخسُى الٛحرة الُٟىلُت مً بعجابه بهىحي و حٗٞغ

..٧اهذ اڨُڤا مغاه٣ت ٦بحرة.  ٖليَّ

ٗغى لم جمٌ ص٢اث٤ بال و٧ان اإلاهغي ًمغ مجضًصا في ظىباث اإلا

!
ً

 ؤو ججاهال
ً

خجىب الىٓغ هدىي، ال ؤٖلم بن ٧ان زجال  ؤمامي، ٍو

ا    ًُ حن، ٢هحر وؿب ، لم ٨ًً ؤؾمغ البكغة ٧اإلاهٍغ
ً

جٟدهخه ٢لُال

ل٨ً لِـ ؤ٢هغ مجي، ًمُل بلى الامخالء ل٨ىه ٚحر بضًً، ؤو عبما جضاعي 

ت الش٣ُلت جغ٦ُب ًٖلي ممحز، ٌؿحر مىبهًغا ب٩ل شخيء  مالبؿه الكخٍى

 ا ٌُُٗه مٓهغ مدبب، في الجهاًت حصجٗذ لىضاثه:٦ُٟل، مم

 الؿابٗت في اؾخ٣با٫ الٟىض١ هىا.  ،هاي -

 ".Okهٓغ بلّي هٓغة ؾُٗضة، وؤقاع بٗالمت "

*** 

  "ٖلي"

٤ ٖاثًضا مً اإلاٗغى بلى ق٣ت  إلاا ؤ٢ىم بهظا؟ حؿاءلذ َىا٫ الٍُغ

 ؤها َالب ممتن؟ هل 
ً

مً اإلام٨ً ؤن ًخسُى "ٖالء" مًُٟي، هل ٞٗال

ذي وألاًضًىلىجي بُجي و بحن اؾغاثُلُت؟ ؤم  الامخىان خضوص الٗضاء الخاٍع

ا ومٓهغها ألا٦ثر سخًغا 
ً
ؤن نىتها الؿاخغ، الظي اعجبُذ به ؾاب٣

 الظي لٟذ اهدباهي الُىم، هى ؾبب ٢ُامي بخل٪ الضٖىة الٛبُت؟

ت، في البضا ًت زٟذ في البِذ اؾخ٣بل ٖالء ٢هتي ب٨شحر مً السسٍغ

ا م٣غًبا، في الىا٢٘ هى 
ً
ؤن ؤزبره ًٖ جل٪ اإلاٛامغة، ٖالء لِـ نض٣ً

نض٤ً ابً ٖمي و٢ض عخب باؾخ٣بالي في بغاط جىٞحًرا للى٣ٟاث، ل٨ىه في 

 الجهاًت نض٣ًي الىخُض في جل٪ اإلاضًىت الؿاخغة.
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شجاٖتي اإلاضٖاة في خضًثي مٗها مٗخبًرا ؤن مىاٖضة مهغي 

ر اجهاعث جى ؤن بضؤث في ؾغص ٢هتي،  الؾغاثُلُت شخيء ٢ابل للخضو 

خه هابٗت في ألاؾاؽ مً  ل٨ىجي ٞىظئذ خحن جىا٢كىا في الىا٢٘ ؤن سسٍغ

 زىفي وخحرحي مً ألامغ.

٧ان ًىٓغ لألمغ بغمخه ب٨ىهه "لُلت" جُى٫ ؤو ج٣هغ، ٢هت عظل  

حن والٛغبُاث هىا في بغاط، و في ؤي  وامغؤة جدضر ٦شحًرا بحن اإلاهٍغ

ي، ال ٞاع١ بحن ألاوعوبُت و الاؾغاثُلُت، بل بن ٖانمت ؤوعوبُت ؤزغ 

٢هت ٦خل٪ ٢ض حٗض "ٞخدا" زهىًنا وؤن الحهىصًاث ٞاظغاث 

بُبُٗتهً، جاحي اللُلت بشماع َُبت ؤو جيخهي بسُبت ؤمل ال حهم، اإلاهم 

٣ِٞ هى الخظع الكضًض، ٖضم الخضًض في قإن ؾُاسخي، والخىظه بلى 

 ٫". الٟغاف في نمذ وبجهاء ال٣هت بال "طًى 

في الجهاًت و٢بل اإلاُٗاص بى٢ٍذ ٧اٝ، اعجضًذ ما اعجضًخه في الهباح 

 ل٨ً اؾدبضلذ البىُا٫ بأزغ "ظُجز" وطهبذ بلى اإلاىٖض.

في اؾخ٣با٫ الٟىض١ ٧اهذ في اهخٓاعي، ٧اهذ جغجضي مالبـ ٖاصًت ال 

جبضو مبهغة وعبما هظا ما ؤبهغوي، مالبـ ال هي "٧اظىا٫" وال هي 

ه"، بضلت ٦د ل جبرػ ٢ضها اإلاٗخض٫، اؾخُاٖذ ؤن "ؾىاٍع لُت اللىن ٍَى

جبضو بمٓهغها، قٗغها ألاؾىص اإلا٣ٗٝى "٦د٨ت" حكبه "٦د٨ت ػوػو" 

الكهحرة ٫"ؾٗاص خؿجي" ٦ـ "هاهم"، خ٣ُ٣ت م٘ ؤ٢غاٍ مضالة ؤبغػث 

ع٢بتها الُىٍلت، وقا٫ ؾ٨غي اللىن اوؿض٫ ٖبر ْهغها مً ٦خٟها 
 ألاًمً بلى طعاٖها ألاٌؿغ. 

اهي ومً زم هٓغث بلى ألاعى، ٞخ٣ضمذ بش٣ت ؤججتها ابدؿمذ جج

 هٓغتها الشجىلت ججاهي.

 جبضًً عاجٗت. هظهب؟ -

 هل هىا٥ م٩ان مدضص؟ -
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ب مً مُضان بغط  ،نض٣ًي "ٖالء" - ؤظغي لىا حجًؼا في مُٗم ٢ٍغ

ًبا.زالزت ص٢اث٤ مً هىا  ،الؿاٖت  ج٣ٍغ

ه -  !، ٚا٫آه ؤٖٞغ

ا، ومً زم مضصث ًضي
ً
ٞخٗل٣ذ بها  ابدؿمذ ٦الٖب ٦غة ؤخغػ هضٞ

 وبضؤها اإلاؿحر. 

*** 

ا" َٖ  "هى

ا، هى مً ؤٚلى مُاٖم بغاط وال  ونلىا اإلاُٗم، ٧ان قبه زاوًٍ

اعحي الشالشت  ت ال٣ىم، في ألاٚلب هظه هي ٍػ َُّ ل ِٖ ٣ًهضه ؾىي الؿُاح و

اعحي ألاولى لـ "هاٞلؿ٩ا ٦ىعاها". ا ٍػ ًً  لبراط ول٨جها ؤً

اولخىا اإلاذجىػة ؤمام الىاٞظة الٍٗغًت اإلاُلت ٢اصها الىاص٫ بلى َ

ٖلى اإلاُضان، خ٣ُ٣ت ال ؤٖٝغ ؤي صوع ٖليَّ ؤصائه، هدً اليؿاء وؿخُُ٘ 

جبضًل شسهُاجىا ٖبر اإلاىا٠٢ اإلاسخلٟت م٘ الغظا٫، في الٛالب ٣ًىم 

الغظل با٢خُاصها ججاه الضوع الظي هخ٣مهه ل٨ُىن صوعها لٟترة ؤو ل٩امل 

 م.خُاجىا، ؤو ختى همله

ؼة الٓهىع، ؤلاقغا١، الغظل  الغظل الخُىي صاثًما ما ًشحر ُٞىا ٍٚغ

 اإلاشحر ٌكٗل خماؾت الُٟىلت صازلىا، 

الغظل الشجى٫ ًىظهىا هاخُت شسهُت اإلاد٤٣، الٗالم بسباًا 

 ألامىع، الغظل الىاز٤ ًجٗلىا همُل هدى اؾخٗغاى ؤهىزدىا. 

ٗامل بإي مما ؤؾىؤهم هى الٗملي، ًضٞٗىا بلى الجمىص الهامذ، الخ

 ؾب٤ ل٨ً بخدٍض الٞذ ُمىٟغ في ؤٚلب ألاخُان.

ؤحهم هى ٖلي نالر؟ ٦ىذ ؤوص لى جدضزذ مٗه ٞترة ؤَى٫ زال٫ 

ض ًٖ شسهِخه، هىاًاه، ٖجي مٗه! ٝغ اإلاٍؼ  اإلاٗغى أٖل
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سخاع ل٩لُىا ٦ـ  هل ٖليَّ ؤن ؤَال٘ ٢اثمت الُٗام؟ ؤم اصٖه ٌؿإلجي ٍو

 "ظىخل مان"؟

وهى اخخما٫ ٢ىي -ؤهىإ الُٗام هىا عبما ال ٌٗٝغ هى شسهُا  

عبما ٖليَّ ؤها ؤن ؤهخ٣ي له الُٗام  -لٗغبي مً صو٫ الضزى٫ اإلادضوصة
مظ٦ُت ؤهىإ مُٗىت ل٨ً، الغظا٫ وجدضًًضا الٗغب، ًدبىن ال٣ُام بهظا 

الضوع، صوع ال٣اثض، ؾإ٦ىن مىٟغة بطا خاولذ لٗب صوع مخسظة ال٣غاع، 

٤ ؤو ًًُغب؟ ؤها هىا ألؾخمخ٘ ال ما الظي ؤ٢ىله وما ؤهمُت ؤن ًخًاً

 ألعيُه!

ت:   في الجهاًت ؤزغظجي مً قغوصي خحن ه٤ُ بٍٟٗى

َالٗذ الجىظل ٢بل َمجُئي ٧ي ال  "ظالف"،الكٗبُت هي  ؤ٦التهم -

 !
ً

 ؤبضو مٟٛال

ا، هى ط٧ي، واز٤ مً هٟؿه ال ًصجل الؿاا٫، بل ال ًصجل ؤن 
ً
خؿى

 ؤبٗض.ٌٗلً ؤهه ؾإ٫، ٧ان ٖلّي ؤن ؤصٞ٘ خضوص ا٦دكافي 

الف الٗغبي  ألاوعوبيالـ "ظالف"  -
ُ
 جماًما.ٚحر ال٣

و  ،هظا ، ؤٖلم“7"ظُمللضًىا ًضعى ظالف ال ٢الف اؾخسضمي  -

 اب ججغبت الجضًض.ؤهل٨جي ال 

، هجر في الازخباع.
ً
 خؿىا

ا، ؾإقاع٦٪ في الجالف. -
ً
 خؿى

مًذ الض٢اث٤ ز٣ُلت جى ؤن ؤزظ الىاص٫ َلبىا، ٢مىا باؾخٛال٫ 

الخضًض ًٖ اإلا٩ان وجباص٫ الى٩اث البؿُُت خى٫ ٞتى  الض٢اث٤ ألاولى في

اإلاٗغى نباًخا، ل٨ً ما ؤن طهب الىاص٫ بال ووظضها طاجىا ؤمام 

ت، ال ًىظض شخيء مكتر٥ لىخدضر به.  الخ٣ُ٣ت الٗاٍع
                                                             

ت - 7 ت و ًىطم هـ الجيم املطٍس  .الحسف الثالث مً الابجدًت الػبًر
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في الجهاًت بضؤ هى ال٨الم، وال ؤٖلم بن ٧ان ٢ض ٢ام بهظا ٦ـ "ظىخل 

 وؾ٠٣ اإلا٩ان؟مان" ؤم ؤهه ؾئم الهمذ والخُل٘ بلى الخاثِ 

 هل حعجب٪ اإلاىؾ٣ُى؟  -

-  
ً

ت ال بإؽ بها بمىؾ٣ُى  ،٢لُال في  ،الكغ٢ُت ؤوعوبالضي مٗٞغ

قغ٢ُت في  ؤوعوبُت الىا٢٘ ٞةن لخىىا ال٣ىمي "هاٞا هاظُال" مىؾ٣ُاه

 .ألاؾاؽ

٘ و ٦إهجي ٢ض إلاؿذ وجًغا، بك٩ل هجىمي ال ؤصعي بن  عص بك٩ل ؾَغ
 ٧ان ٢ض حٗمضه!

شخيء جُل٣ىن  ؤي ،٢ىمي اؾغاثُليلِـ هىا٥ شخيء  ألاؾاؽ؟في  -

 له  ؤنٖلُه ٢ىمي، ؾخجضون 
ً

مخم ؤهخم بالؿُى  ؤنال
ُ
لضي قٗب آزغ و٢

 ٖلُه.

لضي  بهجاػههدً ال وؿُى ٖلى ؤخض ًا ؾُض، ول٨ً ما قاع٦ىا في  -

ا ُٞه ألازغي؛الخًاعاث 
ً
؛ حك٨غوها ؤن ، ٖل٨ُمٞةن لىا بال٣ُ٘ خ٣

ا بك٩ل لم ٌؿخُ٘ ٞىدً
ً
قغ٧اثىا ٞٗله  ه٣ضم ما قاع٦ىا ُٞه ؾلٟ

لى الترار.   للخٟاّ ٖلُه ٖو

ا ؤن اللُلت لً 
ً
ا باعًصا، مٗلى

ً
عجبِن ٧لمخه ولظل٪ ٧ان عصي ظاٞ

ُ
لم ح

 ج٨ىن بهظا الل٠ُ اإلاخى٢٘.

ا، هل قاع٦خم في ازترإ الٟالٞل ٧ي جيؿبىهه لظاج٨م -
ً
 ؟خؿى

 ."مهغي نٝغ َى٫ ٖمغها "الُٗمُت

ت؛ ٞإ٦ملذ ؤها ألا  زغي بىٟـ ؤؾلىبي ؤههى ظملخه بالٗغبُت اإلاهٍغ

ا:
ً
 الجاٝ مداولت الى٤ُ باإلاهغي مما ؤخٟٓه ممً حٗاملذ مٗهم ؾلٟ

ٗمُخ٨م -
َ
ٗمُخ٨م مً الٟى٫  ،ٚحر ٞالٞلىا َ

َ
 مً الخمو. ، ٞالٞلىاَ

 نمذ لشىاٍن، ٦إهه ٨ًٟغ ٢بل ؤن ًجُب:
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ا عبما ٖلى الخمو والٟى٫  -
ً
٦ىذ  بن ، ؤٖخظعًتهاصها ؤنخؿى

 هىخ٪.ؤ

يُت جماًما، ما٫ هاالء الىاؽ صاثما نمذ جإصًبا وبن ٦ىذ ٚحر عا

ًخدٟؼون يضها في ؤبؿِ ألاقُاء و٦إن لهم ٧ل الخ٣ى١؟ إلاا جل٪ 

ش ؤو خًاعة؟، بُض ؤهىا هدً مً  الىٓغة الضوهُت ججاهىا و٦إهىا بال جاٍع

ت:  ؤُُٖىا الجمُ٘ ٖلى مغ الٗهىع! ؤزغظجي مً ج٨ٟحري ؾااله بالٗبًر

ت ؤهذ ل٨ً -  حٗلمتها؟ ؤًً ،ججُضًً اإلاهٍغ

ىن الاؾغاثُلي صاثًما ما جظٌ٘  ، ٢ىىاثمً الخلٟاػ -  ؤٞالمالخلٍُٟؼ

٠ ؤباْت،ٖغبُت ٢ضًمت وخضًشت، عقضي  ٖبض  خمامت،ٞاجً  ،ٖمغ الكٍغ

ولُلى مغاص بالُب٘ لض٨ًم ال٨شحر مً الٟىاهحن  ،٧لشىم ، ؤمالخلُم

ت في  ،الغاجٗحن ُٞما ٖضا لُلى مغاص ٞهي لىا وبن ٦ىخم جىدضعون بؿٖغ

 حرة.آلاوهت ألاز

ا خاظبُه. ًٗ  ج٣بل ه٣ضي الالطٕ في بؿاَت عاٞ

ا -
ً
حن ٦شحًرا  ًٖ الًٟ اإلاهغي  ،خؿى  حن مًمً جدب ،ًبضو ؤه٪ حٗٞغ

 لىا هدً"؟ ، "ٞهيٞىاهِىا ٚحر لُلى مغاص

ال  ؤها ،ناممحزج ، ؾُضجانو لُلى مغاص ،٧لشىم ؤم ؤًٞل ؤها ؤٖخ٣ض -

 ؤخاؾِـهما ٧ان ل٨ال  ؤلاخؿاؽ، ، ل٨ًهجظب ٚالًبا لخالوة الهىثؤ

 .٢ىٍت بما جيكضاه

 وا٣ٞجي هاًػا عؤؾه، مخمًما ٦المي: 

ال  ؤهالألماهت  ، ل٨ًهٟـ الصخيء ًٖ ٞىاه٨ُم ؤ٢ى٫ لى  ؤوص٦ىذ  -

ٖبر  ؤٚىُاتها بخضيعبما ٣ِٞ "ٖىٞغه خاػا" مغعث ٖلى  ،بك٠ٛ ؤجاب٘

 ؤخب نىتها.  ،ًىجُىب

 إلاـ وجًغا مهما في مكاٖغي ؤها ألازغي بخل٪ ال٩لمت.
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بدىا مً بُٗض ؤجهاصاثًما ج٣ى٫  ؤمي٧اهذ  ٣ها،ؤٖك "ٖىٞغا" -  بجها ،٢ٍغ

 وؤنُلت.مُغبت ٢ىٍت 

جل٪ اإلاالمذ ال٣ىٍت و الجما٫  ؤٖٝغ ؤنًمىُت؟! ٧ان ٖلّي  ؤهذ -

غصًت ًمىُت.
َ
 الكغقي بالخإ٦ُض هى لؿٟ

  8حٛاػ٫ حهىص اإلاؼعاخُم؟  ؤمحٛاػلجي  ؤهذ -

اػله ؤي ؤٖلمال  ؤها - عي ظمُلت ؾإ ؤهجي ؤٖخ٣ضوال  ،حهىصي ؾىا٥ أٚل

 !لها سخغ٥

ؼي، ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًىن هظا 
ُ
ونل خُض ؤعاص، ػا٫ ًٚبي وجدٟ

الغظل الظي جلتزم اإلاغؤة مٗه بصسهُت ألاهثى، وظضث طاحي ؤمُل بغؤسخي 

با١.  ٖلى ٦خٟي ألاًمً مبدؿمت بِىما ؤحى الىاص٫ باأَل

*** 

 "ٖلي"

ضها لل با١ بال ٖو همذ بٗض ص٣ُ٢خحن مً ما بن وي٘ الىاص٫ ألَا

ا ل٨ً، ًشحروي صاثًما بالحهىص 
ً
ال٩لماث الجاٞت، خاولذ ؤن ؤ٦ىن لُُٟ

ٖمىًما وؤلاؾغاثُلُحن زانت ؾُىهم اإلاؿخمغ ٖلى ؤي مىخج ز٣افي للٛحر 

بخل٪ الٟجاظت، الهغم هم مً بىىه، بابل وؤقىع هم مً ٖلمىهم، 

 الكا٫ الٟلؿُُجي هى ُٚاء عؤؾهم، الا٢خهاص الى٣ضي هم مً

ؤؾؿىه، الؿِىما هم مً ابخضٖىها، ما ٧ل هظا الهغاء والُىهِؿ٨ى 

اللٗحن ٌؿإع في حسجُل ٧ل شخيء باؾمهم ختى "الُٗمُت"! ختى وبن 

 قاع٦خم في ؤي مً هظا؛ ٞهى لِـ مل٨٨م.

ل٨ً مداوالحي في تهضثت الىي٘ لم ج٨ً لخىجر لىال هضوئها 

 .ومداولتها جل٠ُُ الجى بالخضًض ًٖ مُغبتي اإلاًٟلخحن

                                                             
 حيم هم جماغت يهىد الشسق املىحدٍزً مً اليمًمصزا - 8
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٧ان ٖلّي ؤن ؤخاو٫ اجمام اللُلت بضون ؤي مك٨الث، بن ٧ان 

ا  زُإ لً ًخ٨غع؛ ٞٗليَّ ؤن ال ؤههي هظا السُإ بك٩ل  َٖ ى
ُ
مىاٖضحي لى

 سخيء.

ا -
ً
 هل ٖكِذ في الُمً؟ ،خؿى

 اؾغاثُلُت.  ؤهاال  -

 !ول٨ً ؤٖلم -

صاثًما ما جخى٢ٗىن  بؾغاثُل،مىلىصة في  ؤها ،ٖام 33ٖمغي  "ٖلي" -

ً بلىخاث ظئىا مً الك ؤهىا  هىا٥  ،الَى
ً

 بؾغاثُلٖضة ولضث في  ؤظُاال

ً لىا ؾىاها.ال و    َو

هىا٥ مؿلؿل ٖغبي قهحر ًٖ  ،آه..جل٪ الهىعة الىمُُت -

هدً وؿخ٣ي ٧ل مٗلىماجىا ٖى٨م مً  ؤٖجي ...ظاؾىؽ مهغي في اؾغاثـــ

 زالله.

غها:   تهللذ ؤؾاٍع

الٗضًض مً  ، قاهضجهاٖك٤ هظا اإلاؿلؿل ؤها ،آه عؤٞذ الهجان -

ه٨غم نىاٖه في الخ٣ُ٣ت ٖىًيا ًٖ  ؤن٧ان ًجب ٖلُىا  ،اإلاغاث

  ا.نض٢جي هدً هدبه ظًض  ، ل٨ًال٤ًُ الغؾمي به

ل خاظبيَّ مٗل٣ان ختى ْىيذ ؤجهما  جٟاظإث مً ٧لماتها ْو

ا مً ظبتهي بلى الؿ٠٣، ٞطخ٨ذ هي وؤجممذ:  ًُ  ؾ٣ُٟؼان ٖال

ت في هُ ؤيهل عؤًذ شسهُت اؾغاثُلُت واخضة في اإلاؿلؿل لضحها  -

ً؟ ختى مً حٗاوهىا م٘ "عؤٞذ" ٧ان لهم هضٝ ؾامي  ،زُاهت الَى

 !ولِؿىا زىهت ، ؾظطللؿالم بالخٗاون م٘ ماؾؿاث صولُت

بضاًت  ،هل عؤًذ ٢ىمي حهىصي واخض ًسىن ٢ًِخه التي آمً بها  -

ىامً حهىص مهغ وختى " ؾُضة الهؿخضعوث؟ ٢اعن  ؤهاعووي" ؾحًر
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حن إلؾغاثُلالجىاؾِـ الحهىص في عؤٞذ الهجان م٘   ،الجىاؾِـ اإلاهٍغ

ت ختى  ،هغظـ وق٤ُٟ في الؿ٣ٍى في بئر ؾب٘، ٖبلت في الهٗىص للهاٍو

صعامخ٨م ٢ضمذ ؤلاؾغاثُلُحن  ٞةنفي الخ٣ُ٣ت  ،ظابغ في بئر السُاهت

حن في اإلاجمل. ىُت مً اإلاهٍغ  بك٩ل ؤ٦ثر َو

ت " "، speechlessنضمجي عصها للخٓاث، هىا٥ ٧لمت في ؤلاهجلحًز

ا ٖلى الٗغبُت، الخٗبحر ًٖ العجؼ ًٖ  صاثًما ما
ً
اٖخبرتها هجاًخا ؾاخ٣

بًجاص ال٩لماث للؿٗاصة ؤو للهضمت ؤو ختى  الُإؽ، ان حؿخُُ٘ يم 

هظا اإلاٗجى ال٨بحر في ٧لمت مغ٦بت واخضة، ٞهى شخيء ُٖٓم، ٖلى ٧ٍل ٞةن 

"speechless.٧ان هى عص ٞٗلي ٖلى ما ؾمٗخه ؤو ٢ل ما ٞاظإوي " 

 ؤبهغججي.  جماًما، زاعط جى٢ٗاحي ؤهذ -

ا وؤهِذ  - ًً  .زاعط جى٢ٗاحي ؤً

٧اهذ ظملتها ُمغيُت جماًما، شجٗخجي ٖلى الاؾخمغاع في البدض ًٖ 

ت.  مىيىٖاث ججٗل اللُلت ؤل٠ُ ختى بن يا٣ًخجي مً الضعاما اإلاهٍغ

 ًٖ جى٢ٗاج٪. -
ً

جي ٢لُال ا ؤزبًر
ً
 خؿى

حن ٖمىًما؟ ؤو ٖى٪  -  ًٖ اإلاهٍغ

 .ي مهغي ٦إي مهغ  ؤهاال ٞاع١،   ،همم -

، جاع٦ت الكى٦ت في الُب٤ ومسخذ ٞمها 
ً

جغاظٗذ بلى الىعاء ٢لُال

ا:
ً
ل٣ي بُاه

ُ
 بُٝغ اإلاىضًل، مٗخضلت ٖلى ْهغ ال٨غسخي ٦إجها ؾخ

ا، لضًىا -
ً
بٌٗ الخى٢ٗاث بالُب٘ ٖضي ًٖ زٟت الضم  خؿى

 ؾدخدضر ٞاجًدا ٞم٪  ،اإلاٗغوٞت ٖى٨م
ً

خاث  ؤزىاءمشال
ُ
الُٗام وجضٕ الٟ

 ٣ً٘ ًٖ قض٢ُ٪.

ا، وقاع٦خجي هي ضخ٨ذ ختى  ًُ خاث مً ٞمي ٞٗل
ُ
و٢ٗذ بٌٗ الٟ

 الطخ٪، طل٪ الخهىع ًٖ الٗغبي الجل٠.
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الً حعجب٪  - ًً  جى٢ٗاجىا ًٖ الحهىص. ؤً

 ال..لضي جهىع م٣ٗى٫، ها مشل ماطا؟ -

 ٢التها وايٗت ًضها ٖلى زهغها في هٓغة جدٍض َٟىلُت.

ا؟ ضؤؤب ؤًًمً  - ًً ا..ؾخداولحن اؾخٛاللي ماص
ً
 .خؿى

ٗها بلى ابدؿمذ ياخ٨ت و  ؤٖاصث امؿا٥ قى٦تها و٢الذ بِىما جٞغ

 ٞمها ب٣ُٗت اللخم.

 .ؤلاؾالم بلىجضٖىوي  ؤنؾخداو٫  -

ا...لم ؤ٦ً أل٢ىم بخل٪ السُىة بال لى 
ً
ا، خؿى

ً
ؤومإث بغؤسخي مىا٣ٞ

اٖخبرث ؤجها ؾخهبذ " الؿُضة نالر " في ًىٍم ما، بدشذ ًٖ ؤؾٕغ ما 

 جباصع بلى طهجي:

جىُضي  -
َ
 ىؾاص.باإلاؾخداولحن ج

ا.
ً
 ضخ٨ذ ما٦ضة ٖلى ه٣ُتي ؤهجي ؤنبذ هضٞ

ا -
ً
لضً٪ ؤعب٘ ػوظاث و٢بُلت  ، هممقاج٘ لض٨ًم بالٟٗل ، هظاخؿى

ٟا٫مً   في مهغ. ألَا

ا: ًُ ت مً زاجم الؼواط مخباه  ؤقغث بُضي الساٍو

 .ٚىاجيبؾخداولحن  -

، ٩ٞل الغظا٫ ًداولىن صاثًما  ،جل٪ مخباصلت ؤن ؤٖخ٣ض ،آه  -

 ؟حٗخ٣ض ؤه٪ حٗلم ٧ل شخيءهمم...

 بسُلت. -

 ظاهل. -

 لئُمت. -
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 ال جدترم اليؿاء. -

٧اهذ الىٗىث الؿِئت جىُل٤ مً ٧ل مىا ججاه آلازغ صون ٖىاء 

ا صون اؾخ٣با٫ ؾلبي، ٧ان ألامغ ٧له ٦ىمُضي و٢ض ٦ؿغ ٦شحًرا مً  ًً وؤً

اإلاٗخ٣ضاث الؿاثضة و ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت بُيىا، في الىا٢٘ ٦ىا هطخ٪ 

ىاص َٟىلي ٦إهىا ػوط مً ألا  نض٢اء، خغّي باللُت ؤن بهىٍث ٖا٫ ٖو

 جيخهي هىا، ٧لُلت لُُٟت.

لم هداو٫ ؤن هخداوع في ؤمىع ؤبٗض زهىًنا و٢ض ؤجهُىا َٗامىا، 

ٖضها بلى اإلاىيىٖاث الٗامت خى٫ اإلاٗغى واإلاضًىت الهاصثت الجمُلت بلى 

ذ بةمؿا٥ الٟاجىعة:   ؤن ؤجاها الىاص٫ بالخؿاب، ؾاٖع

ا ؾ٨ُىن ٖلّي  -
ً
خؿابي، ٧ي  ؤصُُٞ٘ت و ٦ؿغ نىعج٪ الىمؤ ؤنخؿى

 ال جضٖىوي بالبسُلت! 

 سخبخه مجها في ٖى٠ لم ؤحٗمَضه وبن ٞاظإها:

ٖلى الهىعة الىمُُت للغظل اإلاهغي  ؤئ٦ض ؤن ؤهاؾ٨ُىن ٖلّي  -

 ؾُضة جضٞ٘ الخؿاب في وظىصي.  ؤصٕ ؤن ؤؾخُُ٘ال  ،الكهم

ابدؿمذ لَباصعحي، وجغ٦خجي ؤصٞ٘ الخؿاب مبدؿمت، ٧اهذ جهاًت 

٤ مً اإلاُٗم بلى الٟىض١، ٖلى ظُضة صٖخىا  ؤال هخدضر َىا٫ الٍُغ

 باب البىاًت خُُتها.

ُتها جدُت  ُّ ا، ل٨جي لم ؤ٦ً ألزاَغ، خ
ً
٧اهذ جخى٢٘ ٢بلت؟ لؿذ واز٣

صبلىماؾُت ٦ؿٟحري صولخحن ًخهاٞدان ؤمام ال٩امحرا، ٧ان مكهًضا 

ا، جغ٦خج -بضوث ؤها ُٞه-بضوها ُٞه ؤو ٢ل  ًُ ي ؾاطًظا ظًضا، ل٨ىه ٧ان ُمغي

ض اؾخحر" في  بلى الضازل باؾمت وعخلذ ؤها ًخمل٨جي قٗىع "ٍٞغ

"Singing in the rain.ا م٘ ؾُضة
ً
 " خ٣٣ذ هضٞ

*** 
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ا" َٖ ى
ُ
 " ه

٦ىذ ؤقٗغ قٗىع مغاه٣ت زغظذ للخى في ؤو٫ مىٖض ٚغامي، في  
الىا٢٘ ٧ان طل٪ هى ؤو٫ مىٖض لي مىظ زالر ؾىىاث، ٧ان ل٨ُىن ؤل٠ُ 

ا ؤها لم ؤقخهي ج٣بُله هى جدضًًضا، ل٨جي ٦ىذ لى 
ً
اهخهى ب٣بلت، خؿى

 ؤٞخ٣ض قٗىع ألاهثى التي ٣ًبل ٖلحها عظل.

ض  ًلذ ؤال ؤقاهض الخلٟاػ، قٗغث ؤهجي ؤٍع بضلذ مالبسخي ٞو
اؾترظإ اللُلت، ٦ىذ ممخىت ؤهه زال٫ لٗبدىا لخباص٫ الىٗىث لم ًظ٦غ 

ٟا٫، لم  ؤ٦ً ألجدمل وٗىث ٦خل٪، شخيء ٦ـ مٛخهبت ألاعى ؤو ٢اجلت ألَا
 ل٨ىه ٧ان ؤط٧ى مً ؤن ًشحر ي٣ُي ؤ٦ثر مما ٞٗل في بضاًت اللُلت.

ه به وما وٗخجي به بلى ؤن ؤزغظجي 
َّ
ؾغخذ في ؤ٩ٞاعي خى٫ ما وٗخ

نىث باب الدجغة ًٟخذ م٘ ؤنىاث لهمهماث واعجُاماث م٨خىمت 
ألظؿام بالخاثِ، اؾخضعث ٞىظضث اڨُڤا في ؤخًان قاب ما، 

ال٣بل مدخ٩ان بالخاثِ ؤزىاء صزىلهما، ضخ٨ذ وا٢ٟت ٖا٢ضة ًدباصالن 
دت مهُىٗت ؤزغظتهما مً اهضماظهما.

ُ
 طعاٖاي مهضعة نىث ٦

زهًُها ٢بل  مب٨ًغا.ل٣ض ٖضها ؤن.. ؤجى٢٘هىا؟ لم ؤ٦ً  ؤهذ -
 !هل ؤوه….ؤن

 وبن ْل طعاٖاها 
ً

ج٩لمذ اڨُڤا وونلذ بلى هدُجت مبخٗضة ٢لُال
 ؾخضاعث بلُه.مٗل٣ان بغ٢بت ٞخاها، ومً زم ا

٧اهذ لُلتها مدبُت ٖلى ما  ،نض٣ًتي هىا ٦ما جغي  "ًىهاجان" -
  .ألامغ ، ؾىاظلًبضو

 الىنى٫ بلى قٟخحها، وما ؤن 
ً

٢التها و٢بلخه ٖلى وظىخه ٞما٫ مداوال
ض مً ي٣ُهم  ي بهظا ؤٍػ ِ

ّ
هجر ختى جغ٦تهم مؿخضًغة بلى الخلٟاػ ألٞخده ٖل

 وؤصٞٗه بلى الغخُل.

ا بًاي بُضه مً بُٗض وجىظهذ هي مٗه هجخذ بالُب٘ وزغط مد ًُ ُ

بلى الباب لخُٛب زىان في الساعط ٢بل ؤن حٗىص، ٖاصث في الجهاًت باؾمت 

٣ت ؤمىمُت:  هدىي ٢اثلت بٍُغ
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 لُلخ٪ ؾِئت لهظا الخض!  ، ٧اهذوووه نٛحرحيؤ -

٣ت "جل٪لِؿذ ٖلى  ، ل٨ًٖلى ال٨ٗـ ٧اهذ لُلت عاجٗت -  !"الٍُغ

 ها زاعًظا مىظ لخٓاث.٢لتها مكحرة بلى خُض اججهذ بٟخا

ا، -
ً
٣ت-جبدثي ًٖ  ؤنؾ٨ُىن ٖلُ٪  خؿى  ،في مغخلت ما -جل٪ الٍُغ

٣ت  بجها ،هدً في اوعوبا في عخلت ٢هحرة ،لً حِٗصخي خُاج٪ بخل٪ الٍُغ

٣ت- ٖلى اإلا٩ان والخى٢ُذ الىخُض إل٢امت ٖال٢ت  .-جل٪ الٍُغ

٣ت" بالتر٦حز ٖلى ٧ل خٝغ ٞحها إلًها٫  ٧اهذ جغصص "جل٪ الٍُغ

الت اإلاغظىة؛ ما ظٗلجي اضخ٪ مجها بكضة ٢بل ؤن جىهي هي الغؾ

 ٧لماتها: 

٣ت " ٢ض خغمجي ال٣ُام بـ "جل٪  - ضم ٢ُام٪ بـ " جل٪ الٍُغ ٖو

٣ت"  ٣ت" مىظ ٞترة ٦بحرة، و٧ان الكاب ؤلم  وؤهاالٍُغ ٢م بـ "جل٪ الٍُغ

في الىا٢٘  -ٖال٢ت للُلت-مىاؾًبا وعبما ٧اهذ لضًىا ٞغنت ظُضة جخسُى 

اهترا ٞةهىا
ً
اللُلت  ، ٧اهذؾل مىظ ٞترة ٦بحرة و٢ض ٢ابلجي في بؾغاثُل ؾاب٣

ا 
ً
 مً مىاؾب.  ؤ٦ثر و٢خ

ا لُلت 
ً
ؤجهذ ٧لماتها مخىظهت بلى الخمام جاع٦ت بًاي ؤضخ٪، خؿى

ُمغيُت وجهاًت ٦ىمُضًت، ؤعصث ؤن ؤطهب للىىم بخل٪ ألاخاؾِـ 

 ؤلاًجابُت، يبُذ اإلاىبه وؤَٟإث الىىع وهمذ صون اهخٓاع زغوظها.

*** 

 "ٖلي"

 ٧ان ؤو٫ ؾاا٫ ؾإلجي ٖالء بًاه: 

 همذ مٗاها؟! -
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ا، ٧اهذ ؤلاظابت ب"وٗم" جدىافى م٘ ؤزالقي الٗالُت، ؾىاء ٧ان 
ً
خؿى

ؤمغ ؤزالقي الٗالُت خ٣ُ٣ي ؤو مضعى؛ ٨ٟٞغة ؤن ؤماعؽ الجيـ مٗها ؤو 

ى ؤن بظابتي اٖترافي بظل٪ خا٫ خضوزه حكىه جل٪ الهىعة، ل٨ً ألامغ ه

ٓهغوي بمٓهغ الؿاطط ُمٟخ٣غ بلى الغظىلت الظي لم 
ُ
ب"ال" ٧اهذ لخ

 .-مؿخٗضة لإلٚىاء مً ألاؾاؽ-ٌؿخُ٘ بٚىاء حهىصًت 

.ضه ٨ِ ما ٧اول في مجا٫ ل -
ً

 ؤنال

 بًاه بمىخهى الغ٢ت ٧ي 
ً

ا الجا٦ذ مٗامال ًٗ ٧اهذ جل٪ بظابتي زال

 ؤخاٞٔ ٖلُه صون اهبٗاط الؾخسضامه مجضًصا.

 ٚحر ٦ضه؟! ٝ بًه؟ هم لحهم مجا٫ إلًه -

مل ٧ل اإلاٗخ٣ضاث  ،مخسُله ؤهذٖلى ٨ٞغة، مل باإلاىٓغ اللي  -

 ٖجهم.

اللي زُبت، ٞحن واثل ابً ٖم٪ ًجي ًخٟغط ٖلى السُبان اللي  ؤهذ -

ل!  مجها مٗاص جاوي؟ زضث ما ٖٞغ

ٞىظئذ بؿااله، ؤها لم ؤخاو٫ ؤن ؤؾإلها بن ٦ىا ؾيخ٣ابل مجضًصا! 

 للسغ 
ً

ها ؤنال ُٖ وط! هل ٧ان طل٪ ٢لت طو١ مجي ؤم ًم٨ً لألمغ ؤن و لم ؤص

 ًمغ بك٩ل ٖابغ؟

ضخ٪ هى وجىظه لغ٦ً اإلاُبش الهٛحر في حجغجه اإلاخى٨غة في نىعة 

"ق٣ت ؾخىصًى" مخىظًها بجظٖه هدى الغ٦ً اإلامشل للمُبش لُهى٘ 

 الكاي.

 ٖملذ اًه ًا زُبت؟  ،اخ٩ي اخ٩ي -

ا، ٢غعث ؤن ؤج٣مو شسهُت السُبت، وؤن ؤخ٨ُه 
ً
الىظع خؿى

 الِؿحر، ججىًبا للى٣ض والخ٨م والخى٢ٗاث الخالُت.

 



 

36 

 انفصم انثانً

 "أو كهثىو" و"ػًر انشرٌف"  

ا" َٖ ى
ُ
 " ه

 قٗىع الاهخٓاع، ؤمغ م٣ُذ.

ا ُمبهم ال ٌٗلمه، ال ؤصعي ؤن 
ً
زهىًنا خحن ًيخٓغ ؤلاوؿان قِئ

ُه" في ؤًا مه قٗىع الاهخٓاع الُىم ٧ان قبحًها باهخٓاعي ؤزباًعا ًٖ "آٍع

ألازحرة، ٧ان هىا٥ مسخت مً جى٢٘ وابتهاط م٘ الاهخٓاع بلى ظاهب زٝى 

 صٞحن مً ؤن ًدضر شخيء، ؤو ؤن ال ًدضر شخيء ٖلى خض ؾىاء. 

 …هل اهخٓغث ٢ضوم "ٖلي" مجضًصا؟ هل اهخٓغث ؤن

ا طاث  ًً مغ ظؼء مً الجهاع ٢بل ؤن ؤإلاده ٌؿحر في اإلامغ البُٗض مغجض

ت التي اعجضاها باألمـ،
َ
ل
ْ
لم ًىٓغ ججاه الجىاح السام بىا و٦إهه  الِبظ

 ًخجىب الىٓغ بلّي شسهُا.

ا، ؤم ؤهه ٖض٫ ًٖ ٨ٞغة الهضا٢ت 
ً
هل ٧ان ل٣ائها اإلاؿاجي باهخ

 بُيىا؟ 

ما ؤن ص٢ذ الؿاٖت الشاهُت ٖكغ بال واؾخإطهذ اڨُڤا في السغوط 

لالؾتراخت في الباخت الساعظُت للمٗغى، ٧ان اإلا٩ان قبه زاٍو ولم ؤع 

ا، ل٨ىه ؤي وظه م
ً
إلٝى لضي ؾىي الكاب ا٫ )زغا( مً ألامـ ؤًً

هٓغ هدىي مً بُٗض مبدؿًما وجىظه بلى الىاخُت ألازغي مً الؿاخت 

بِىما ؤزغظذ ؤها قُحرحي مؿدىضة بلى الؿىع اإلاٗضوي في طاث ب٣ٗت 

 ألامـ.

ًمخان، ختى وظضجه ٌؿدىض بلى الؿىع  ظىاعي 
َ
لم ٌؿخٛغ١ ألامغ ٢

 مبدؿًما: 
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جي لخىاو٫ الُٗام ؾىًٍ  ؤن ؤجى٦٘٢ىذ  -  ا ٦إنض٢اء.جيخٍٓغ

 عبما لى ٦ىذ مغعث بي لخل٣ي جدُت الهباح! -

ا مً الًٛب  ًٗ ٢لتها مبدؿمت في ٖضم ا٦ترار، ٧ان ٖضم ا٦تراسي هاب

ا 
ً
ألهه لم ًدُُجي، بِىما ٧اهذ ابدؿامتي هابٗت مً ٢ضومه في الجهاًت م٩اٞئ

 اهخٓاعي.

  ،ووه اليؿاءؤ -
ّ
باإلاالخٓاث  ومالخ٣تهم٫، ً مُالبت الغظاؤهتن ال جمل

 الٛايبت!

ضخ٨ذ بٟٗىٍت خ٣ُ٣ُت، جل٪ الجملت ال ًم٨ً ؤن ج٣ا٫ لي بإي 

 خا٫ مً ألاخىا٫. 

 ال امغؤة ٖابغة.  ،ظملت ٦خل٪، جل٣حها ٖلى مؿام٘ خبُبخ٪ -

ا - ا ،ٖابغة؟! ل٣ض حٛضًىا باألمـ ؾىًٍ ا ، ضخ٨ىاحٗكِىا ؾىًٍ  ،ؾىًٍ

 لؿذ امغؤة ٖابغة.  ؤهِذ بالخإ٦ُض 

مكخا٢ت بلى الصخبت لخل٪ الضعظت، ؤم ؤهه ٌٗلم ظًُضا ما هل ٦ىذ 

ل قٗىع ألاهثى؟   ٌؿخُُ٘ الغظل ٢ىله لخدٍى

-  
ً
 ؟!ؤنض٢اء ا هدًبط

ا؟ ؤمغ متى ..ها ،بالخإ٦ُض ًا نض٣ًتي -  ٖلُ٪ مؿاًء ٧ي هسغط ؾىًٍ

ا مجضًصا،  ًِ اؾخٛغ١ زىان للخ٨ٟحر في ٖغيه السغوط ؾىًٍ لم ًضٖ

 وباٚخجي: 

ظىاء ألا  "ؾخاعومِؿدؿ٩ي"ب لؿاخت صُٖىا هظه الؿاصؾت، في -

ت هدً في  ،هىا٥ بهُجت وهىا٥ ال٨شحر مً اإلادا٫ لىبخإ الهضاًا الخظ٧اٍع

مضًىت ال٨َغؿخا٫ خُض البىهُمُا هىا حكبه نىان الىداؽ اإلاكٛى٫ 

 في "زان السلُلي".
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، غباء ليؤ٢ؾمٗذ ٖىه ال٨شحر مً  ،السلُلي" ؤوه.."زان -

ا..
ً
 ألامغ!م ًًا٣ً٪ ل بن ،اڨُڤا بخًاع ؤؾخُُ٘ خؿى

ت بحن  إلاا ٢غعث اؾخدًاع اڨُڤا؟ ألقٗغ باألمان، لخ٨ىن هؼهت ٍٖٟى

 ؤنض٢اء، ل٨ً الىدُجت ٧اهذ ٨ٖـ جى٢عي. 

ا، ؤؾخُُ٘  -
ً
، ًانض٤ً  بخًاع خؿى ًٌ هل ونلىا إلاغخلت بلهي.. ؤً

 ؤنلً ًمٌ و٢ذ َىٍل ٢بل  آلازغ؟ؤخضها  ؤنض٢اءهخٗٝغ ٖلى  ؤن

ُجي ٖلى والضًِ٪    !حٗٞغ

حن ٌكتهغون بالى٩اث  -زٟت صمه-ص ٞٗله ًٟاظئجي ع  ؤٖٝغ ؤن اإلاهٍغ

والخٗل٣ُاث الٗكىاثُت اإلاطخ٨ت، ل٨جي لم ؤ٦ً ؤجى٢٘ ؤن ٨ًىن لضحهم 

ت البضحهت جل٪ في ازخال١ ٦ىمُضًا اإلاى٠٢.  ؾٖغ

ا، ٖلُ٪ ٣ِٞ  -
ً
٪ ب٩ل اإلا٣ُمحن  بؾغاثُلجضزل  ؤنخؿى وؾإٖٞغ

 ٞحها. 

ا: ؤظٟل إلاداولتي عص الـُضٖابت للخٓت ٢بل ؤن ً
ً
 خضاع٥ ؤمغه ياخ٩

 ؾإخًغ نض٣ًي؟ -

 ."9"زٟحرل٨ً اڨُڤا لضحها  -

 ؟"10قلي "ِزٟحًرذ ؤهذهل ؾخ٨ىهحن  -

ت بحن مٗجّي نض٣ًت  ٧ان هظا صوعي للخىجغ، الخمازل في الٗبًر

ذ قل ٦ى٫ ازىص ذ"، لم ؤ٦ً "زٟحًر " لٟترة 11وناخبت في لٟٔ "ِزٟحًر

لت، و جباصع الؿاا٫ لظهجي، هل ؤبدض ؤها ًٖ "زٟحر"  ٖاصي ؤم ؤهجي ٍَى

 ؤبدض ًٖ "زٟحر" لُمأل ٞغاغي الٗاَٟي؟

                                                             
ت ٌظخخدم لفظ خافير للخػبير غً الطدًم  -חבר - 9  (boyfriend.) و الطدًم الحميمأفي الػبًر

 . ًًضا ضدًلتي الحميمتأضدًلتي و حػني  – שלי חברת - 10
 .ضدًلت ألي شخظ  - 11
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ل اإلاىيٕى في اججاه ؤ٦ثر  هًٟذ ال٨ٟغة ًٖ عؤسخي، خاولذ جدٍى

ٟلؿ٠ ألامىع. 
ُ
 وؤها مً ج

ً
ت، عبما اإلاىيٕى ٖٟىي ؤنال  ٍٖٟى

ا -
ً
دًغ خؿى

ُ
 نض٣ً٪ و  ، ٞلخ

ُ
ؾخ٨ىن ؾهغة  ،ونض٣ًها ؤهاخًغها ؤ

 ممخٗت بحن ظيؿُاث مخٗضصة. 

*** 

 "ٖلي"

٧ي حكٗغوي  -ظيؿُاث مخٗضصة-ؤصع٥ جماًما ؤجها ع٦ؼث ٖلى ظملت 

مئىان، ل٨جها ال حٗلم ؤجها لم ج٨ً مهضع ال٣ل٤ مً ألاؾاؽ، ٧ان  بااَل

ا مجي ؤها ال مجها هي. ًٗ  ٢ل٣ي هاب

ٌ "ٖالء" بةباء ؤن ٌكاع٦ىا الؿهغة جى ؤن ٖلم ؤن نض٣ًتها جل٪  ٞع
ا ؤ ًً ا مً البضاًت لها نض٤ً، عاٞ

ً
ن ٨ًىن هى "ألاٚا" خؿب حٗبحره، قا٧

ض الاؾخٗاهت بمهاعاجه ٧ي  ضه معي في الؿهغة ألوي "زُبت"، وؤٍع ؤهجي اٍع

و٢٘ بالٟخاة.
ُ
 ؤ

في الجهاع..٢غعث ؤن ؤهؼ٫ وخًُضا بلى الؿاخت طاث الاؾم نٗب 

 الى٤ُ، اج٣ٟىا ؤن هلخ٣ي في مىخه٠ الؿاخت، لً ؤ٢لها ولً جيخٓغوي.

ؿاصؾت، وظضتها مً بُٗض ج٠٣ في اهخٓاعي بمىخه٠ في جمام ال

ا و٦إوي ؤلخ٣ي بهض٤ً لم ؤعه  ًٖ الؿاخت باؾمت ججاهي، ؤ٢بلذ ٖلحها مؿغ

تها التي ؤػالذ ال٨شحر مً  ا لغئٍتها، إلاٗٞغ
ً
مىظ ٞترة، ٦ىذ مبخهًجا خ٣

ا مً 
ً
بغوصة ظى بغاط و٢ل٣ي اإلاخىامي مً ا٢ترابي مجها الظي ؤياٝ بًٗ

ن ا٢تربذ مجها و٢بل ؤن جٟهلىا زُىاث، ؤقاعث لي عوح اإلاٛامغة، جى ؤ

 بُضها ؤن ؤجى٠٢.

، في الجؼء الٛغبي ؤوعوبا، وؤهافي الجؼء الكغقي مً  ؤهذ آلان ،٠٢ -

 السِ الظهبي. ًٟهلىا
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٢التها مكحرة بُضها ٦ٗاعيت بلى زِ مٗضوي بلىن الظهب مغؾىم 

 East"، ومً هاخُتي "West Europeٖلى ألاعى ٦خب ٖلُه مً هاخُتها"

Europe ِ٦ىذ ٖلى صعاًت بىظىص هظا السِ الىهمي الؿُاحي في وؾ ،"

غب ؤوعوبا خُض ج٣٘  ا بحن قغ١ ٚو ًُ الؿاخت والظي ًٟهل ظٛغاٞ

الدكُ٪ بحن الكغ١ والٛغب ألاوعوبي، وج٣٘ بغاط جدضًًضا في ه٣ُت 

 اإلاىخه٠ وج٣ؿم هظه الؿاخت اإلاضًىت بحن الُجٛغاُٞخحن.

ت.٢ٟؼة ٦ب ،زُىة نٛحرة إلوؿان -  حرة للبكٍغ

اؾخلهمذ الجملت الكهحرة خى٫ مؿحر "هُل ؤعمؿتروهج" ٖلى ؾُذ 

ال٣مغ ؤزىاء ٖبىعي طل٪ السِ هدىها، لم ؤ٦ً ؤٖبر في جل٪ اللخٓت بحن 

ا 
ً
ا، مدٟىٞ ًُ س ا جاٍع ًُ غب ؤوعوبا، ٦ىذ ؤٖبر ٖضاء ؤًضلىظ قغ١ ٚو

حر آمً الٗا٢بت.  باإلاساَغ ٚو

 اؾخ٣بلخجي هي ياخ٨ت.

-  
ً

 .آلازغم ب٪ في الٗال ؤهال

ل هدً آلازغ، ال ؤٖلم ٠ُ٦ خضر طل٪؟ إلاا خضر؟ ٧ان ألامغ  و٢بَّ

ا ُممؿ٩ان بإًض ؤخضها آلازغ،  ًُ ٖٟىي، ل٨ىه ٧ان ناصًما، جباٖضها لخٓ

ٞٗضث بلى م٩اوي بإوعوبا الكغ٢ُت، بِىما ْلذ هي في هاخُتها ٚغب 

 السِ، ٚغب ؤوعوبا. 

 نض٣ً٪؟ ؤًً -

-  ٌ  ؤًًآه  ،٣خ٪ نض٤ًما صام لضي نضً "ٖؼوال"،٨ًىن  ؤنٞع

 هما باإلاىاؾبت؟

٣ت"  ؤن٢غعث  - حؿخٛل زغوجي لخلخ٣ي هي بهض٣ًها "بهظه الٍُغ

ا بىا جى 
َ
٣ت".  ؤنعبما ًلخ٣ ا مً "هظه الٍُغ َُ  ًىته
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 ما، لم ؤٞهمها 
ً
ضخ٨ذ ٢اثلت ظملتها، بالخإ٦ُض ٧اهذ حٗجي صٖابت

 وبن ٦ىذ ؤقٗغ ؤن بها بًداء ظيسخي ما.

 ابدؿمذ مكحرة بليَّ بهاجٟها. 

سُت  ؤنٖلُىا  -  هىز٤ جل٪ اللخٓت الخاٍع

 بًاي للجلىؽ مشلها، وعٞٗذ الهاج٠ 
ً
هاء صاُٖت ظلؿذ ال٣ٞغ

لى لخإزظ نىعة "ؾُلٟي" ل٨الها ٖلى ظاهبي السِ:  أٖل

  بخجىُض٥ ؾخ٨ىن جل٪ وؾُلتي لَتهضًض٥ خحن ه٣ىم -
ُ
 ىؾاص. باإلا

جي الهىعة، ٧اهذ نىعة ظمُلت  ٢التها ؤزىاء بقاعتها لي بالهاج٠ لتًر

 بد٤، و٦ىذ ؤوص ؤن ؤخخٟٔ بها لىال ؤن ظملتها ٧ان بها وظاهت.

*** 

ا"  َٖ ى
ُ
 "ه

لت، ٧ان شخيء ٖابغ زا٠َ ٖٟىي لم ٌؿخٛغ١  لم ج٨ً ٢بلت ٍَى

زاهُت ل٨ىه بالٟٗل ٖجى ال٨شحر، ٧ان حٗبحره "زُىة نٛحرة إلوؿان، 

ا، و٧
ً
ت"، هى ما ٖبر به لٟٓ اهذ جل٪ ال٣بلت الىصوصة ٢ٟؼة ٦بري للبكٍغ

ىهاجان،  ، نض٣ًه لم ًإث، ٦ما لم جإث اڨُڤا ٍو
ً

هى ما ٖبرها به ٞٗال

 ؾخ٨ىن لىا لُلت ؤزغي مدٟىٞت باإلاساَغ.

غ في ظهت البرط الٟل٩ي.  ٢اصوي بُضًه جى ؤن اهتهُىا مً ؤمغ الخهٍى

ت ومٗاإلاها  ت و ألازٍغ وبضؤها هل٠ الؿاخت الىاؾٗت بحن جمازُلها الخظ٧اٍع

 خىىٖت .اإلا

 لي -
ً

اؾخُٗذ جدضًض مىاُٖض ٖضة م٘  ،٧ان الُىم خاٞال

.٠ُ  مخسهصخي جْى
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 م٧ان  ألامغ  -
ً

ل٨ً  ،الُىم ؤجىا٢ض  ألاو٫ ٦ؿالى الُىم  ؤن ؤٖخ٣ض ،مازال

 بلىًىٓغون  ألاٖما٫ ؤصخاب ؤٚلبن بإازبر٥  ؤنأل٦ىن ٖملُت ٖلي 

 ألا٦ثر  ؤجهموػواع الُىم الشالض  ألاوكِ،ألجهم  ألاو٫ مً ًإجىن في الُىم 

 بإٖما٫ 
ً

ػواع الُىم الشاوي في الٛالب هم  ،ومُلىبىن  ؤزغي اوكٛاال

حر مكٛىلحن.   ٦ؿالى ٚو

 ًٖ الُىم، جسلله 
ً

ا ٖضا ًٖ ٦ىهه ممال
ً
ا، ٧ان خىاعها لُُٟ

ً
خؿى

ا، وو٢ٟت لكغاء ٦إؾحن مً 
ً
ال٨شحر مً و٢ٟاث الهمذ الباؾم ؤخُاه

 البىهُمُا ٫"ٖلي"، ومً زم قغاء الـ "جغاصلىُ٪". 

ي هٕى مً اإلاسبىػاث الخ٣لُضًت ألاوعوبُت، خُض ٣ًىم السباػ بل٠ ه

كىي بك٩ل 
ُ
العجحن ٖلى ٖامىص ًضوع بإٖلى مجمغة ٞدم مكخٗل، لد

مأل الٟغاٙ باألٌـ  ًُ الٗامىص وحُٛى بالؿ٨غ بٗض ؤن جٟٙغ ًٖ الٗامىص، 

٣ت نىاٖتها ؤ٦ثر مً َٗمها  م، ٧ان "ٖلي" معجًبا بها، عبما بٍُغ ٦ٍغ

 ها بك٠ٍٛ ٦ُٟل ًؼوع ال٨غهٟا٫.الغاج٘، جابٗ

الخ٣لُضًت للبالص  ألاقُاء٧ل  ألاقُاء،ؤخب مكاهضة هظه  -

 ٦إهىا في اإلاالهي.  ؤقٗغ اإلاسخلٟت، 

 خاولذ مكاع٦خه الضٖابت للمغة الشاهُت.

هىا٥ ؾٗاصة في ُٖيُ٪ حكبه جل٪ التي  ،طل٪ في هٓغاج٪ ؤقٗغ  -

 ."مً ٖمغي  "ًىم٧اهذ بُٗجي ٖبض الخلُم خاٞٔ في 

٘ خ  اظبُه حعجًبا، ؤٖخ٣ض ؤن صٖابتي ٢ض ٞكلذ.ٞع

ىن "ًىم مً ٖمغي"؟ -  وهل حٗٞغ

ىهه  - خه.    ؤهخم،عبما ؤ٦ثر مما حٗٞغ  هدً ه٣ضع الًٟ صون الىٓغ لهٍى
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ْهغ ٖلى وظهه قٗىعه باإلخغاط، و٦إهه ٨ًغع مى٠٢ ألامـ،  

ا بًاي للمؿحر، ٦غعها الؿحر بلى ؤن ونلىا ألخض "البيكاث"  ًُ ٞابدؿم صاٖ

 في اإلاُضان. اإلاىدكغة

ْللىا نامخحن لٟترة ميكٛلحن باالهتهاء مً التراصلىُ٪ وال ؤٖلم إلاا 

اعة الٟغ٢ت"، التي ؾاٞغث و  جباصع بلى طهجي نىعة مً مؿغخُت "ٍػ

ُه" زهًُها لغئٍتها في بغوصواي، ٧ان " َىوي قلهىب" ًجلـ  "آٍع

ا لـ " ٧اجُا لى٪" و٢ض بض ًٗ لى وظهه هٓغة حكبه هٓغة "ٖلي" ُمخُل ؤث ٖو

هل  حٛجي مؿخٗغيت بُضحها، وظضث اللخً الجمُل ًضوي بإطوي ٍو

 :ٞمي، ؤصهضهه بهىٍث زٌُٟ

- Um Kulthum and Umar Sharif  

Came floating on the jasmine wind,  

From the west, from the south,  

Honey in my ears, spices in my mouth.  12 

مغ الك ا بلى اإلاظهب ابدؿم خحن ؾم٘ اؾمّي ؤم ٧لشىم ٖو
ً
٠ مىهخ ٍغ

 اإلاىؾ٣ُي، ٞإجممذ بلى ال٨ىبلُه:

-And they floated Dark and thrilling, strange and sweet. 

Cleopatra and the handsome thief, 

And they floated in, on a jasmine wind. 

Um Kulthum and Umar Sharif in, 

On a jasmine scented wind, 

                                                             
 بالياطمين جيا طابحان مؼ الهىاء املػطس ،أم ولثىم و غمس الشٍسف أ - 12

 .يذوي و البهازاث في فمأوالػظل في  ،مً الجىىب ،مً الؿسب 
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Um Kulthum and Umar Sharif.13  

ا الىع١  ًٗ اهتهُذ، ٞه٤ٟ بُضًه معجًبا و٢ض ؤههى ا٫"جغاصلىُ٪" واي

 بلى ظىاعه. 

 الغاجٗت؟ ألاٚىُتما هظه  -

 الُٟلم بالُب٘؟ ، وال ًبضو ؤه٪ ال حٗٝغ اإلاؿغخُت -

مغ  ؤمًخٛىىن ٞحها باؾم  وؤٚىُت، ، ُٞلممؿغخُت - ٧لشىم ٖو

 الكٍغ٠؟

ا، هى ُٞلم  -
ً
ىههمً اإلا ٦شحًرا بؾغاثُلي،خؿى حن ٌٗٞغ في الىا٢٘  ،هٍغ

ت. ت اإلاهٍغ  هى مبٍن ٖلى ٢هت خ٣ُ٣ُت لٟغ٢ِت مىؾ٣ُى الكَغ

حعجب مما ؤ٢ىله و٦إهجي ؤَلٗه ٖلى ؾغ ٖؿ٨غي، ٧ان وظهه مدبًبا 

ا ٖلى الخضًض، ٣ٞمذ ًٖ مجلسخي و٢ام  ًٗ بخٗبحراث اؾخٛغابه، مصج

بض٫ ب٣اًا 
ُ
خم الؿحر و٢ض بضؤث ألايىاء الهٟغاء للمُضان ج

ُ
معي لى

 لًىء اإلاؿاجي الساٞذ.ا

 ؤعؾلذومهغ،  بؾغاثُلمٗاهضة الؿالم بحن  بمًاءبٗض  -

ت للمكاع٦ت في مهغظان  ت ٞغ٢ت مىؾ٣ُى الكَغ الخ٨ىمت اإلاهٍغ

 ؤزىاءالٟغ٢ت  ؤنخضر هى  ، مامىؾ٣ُي زام باإلاىؾ٣ُى الغؾمُت

٤ هدُجت ٖضم   ،اللٛت بظاصتهمطهابهم إلا٩ان اإلاهغظان، يلىا الٍُغ

ىت في ٞحها م٘  لُلتهم٢لب صخغاء الى٣ب، و٢ًىا  ونلىا إلاؿخَى

 ٌٗىصوا إلاهغ صون مكاع٦ت. ؤناإلادلُحن ٢بل 

ا وبالُب٘  -
ً
٤.ْٚهغجُمىها ٧الُجهالء ألا ؤخؿى  بُاء ٞا٢ضي الٍُغ

                                                             
 ،وليىباجسا و اللظ الىطيم،ؾٍسب و لرًر،,كاجم و جراب  - 13

 يا طابحان في الهىاء املػطس بالياطمين،أجو كد 
 جيا طابحانأم ولثىم و غمس الشٍسف و أ

 .ولثىم و غمس الشٍسف أم  ،بالهىاء املحمل بػطس الياطمين
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ا، -
ً
جبدض ًٖ الُٟلم  ؤنؾ٨ُىن ٖلُ٪  ،ال ؤؾخُُ٘ الخ٣ُٗب خؿى

٩يل٨ً الٗغى اإلاؿغحي  ،لدكاهضه ٢اثض  ؤْهغ في "بغوصواي" ٢ض  ألامٍغ

 ٟغ٢ت ٦صسو ظُض وقهم و ... ٌكبه٪.ال

ٖلذ الابدؿامت قٟخُه، ال ؾٗاصة بما ؤ٢ى٫، ول٨ً ب٩لمت ٌكبه٪ 

جدضًًضا، ٧ان بها بقاعة واضخت إلعجابي به؛ وؤجممذ ٦إهجي لم ؤًٖ 

 شخيء: 

ه  ،بممشل مً ؤنل لبىاوي ل٣ُىم بالضوع  ؤجىافي الىا٢٘ ل٣ض  - حٗٞغ

 "َىوي قلهىب".

هآه - ب ...و.مً هظا الُٟلم .. .. ؤٖٞغ  .ٖع

ؼ٫ وؤعجب بها  ،بالًبِ -
ُ
ٝغ ٢اثض الٟغ٢ت ٖلى ٞخاة جمل٪ ه َٗ ح

اتها ٖجها  غجبِ بظ٦ٍغ بِىما ٧اهذ هي معجبت ب٩ل ما ًخٗل٤ بمهغ، ٍو

ت التي ًهل  ؤلاطاٖتالتي ٧اهذ جإجحها م٘   إلؾغاثُل.  بعؾالهااإلاهٍغ

ْللىا هخدضر ؤ٦ثر ٞإ٦ثر، ٧ان ًخ٣بل ٧لماحي بةههاث، اٖخضث ؤن 

ا بحن ؤن حؿخم٘ إلاا ًىهذ ال ًً ٤ ظض جمُ٘ إلاا ؤ٢ى٫، ل٨جي ؤؾخُُ٘ الخٍٟغ

ا، ؤٖٝغ ؤن مىايُعي ال حٗىُه بل  ًُ ؤ٢ى٫ ؤو ؤن حؿخم٘ بليَّ شسه

ا، جٟهمىن ال٨ٟغة، ؤن ٌؿخمٗجي ال  ًُ ؤْهغث ُٖىهه ؤهه مٗجيٌّ بي شسه

 ؤن ٌؿخم٘ بلّي.

 وما هي ٢هت ال٨ىعؽ الهىحي؟..ها -

 ٘ ماؾؿت.م ؤٖمل ؤهافي الىا٢٘  ،آه ال٨ىعؽ -

ُاء  لم ؤٖلم ٠ُ٦ ؤونلها، هل ؤ٢ىلها؟ ال، ؤها لؿذ في خاظت إٖل

 مٗلىماث ٖجي، زم ؤوي لم ؤؾإله ًٖ ؤًت مٗلىماث شسهُت. 

ت  - ماؾؿت خ٨ىمُت مً يمً اهخماماتها وكغ اللٛت الٗبًر

ت الخىعاجُت ال٨ٟغة لخهمُم  ٖليّ ٖغيىا  ،الخضًشت بالخىاػي م٘ الٗبًر
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وها  ،باألصاء الهىحي ؤها ؤ٢ىم ؤنحي و٢غعوا اإلاىهج ومً زم ؤعجبىا بهى 

 :طا ؤها

ا  ما قلىمسا؟" "قالىم - َٖ  14ؤوى هى

ا  َٖ ا! باليؿبت له، ؤها لؿذ ؤ٦ثر مً هى َٖ واهخبهذ ألو٫ مغة، ؤها هى

يُت التي جدُا في  -ؤنبدذ زالزُيُت بُبُٗت الخا٫-الٟخاة الٗكٍغ

اع١ بحن م٘ والضحها وؤزتها صالُا هل ًا جغي ًضع٥ ال15ًٟىعوقالًم 

 شسهُتي ألانلُت وبحن بُلت الؿلؿلت؟

هى  ؟ال٨ىعؽ اؾخمغ أل٦ثر مً مئت وحؿٗىن خل٣ت ؤنهل حٗلم  -

ى٫ ال٨ىعؽ  ت وألا  ألَا اقمل للٗبًر ًً  .ؤً

جغ٦ىا اإلاُضان هدى قإع "بغاي ظِؿ٩ُا" وؾغها لض٣ُ٢خحن ختى الح 

جي،  لي بغط ال٨ىِـ ألازغي، بهغاخت ٧ان صوع اإلاٗلمت ٢ض بضؤ ٌؿتهٍى

 هىصًت ٞسىعة ا٢تربذ مىه و٢مذ بالكغح.٦ح

ؤ٢ضم ٦ىِـ حهىصي  بهه ،هى ال٨ىِـ ال٣ضًم الخضًض ؟ؤجغي طل٪ -

 في ؤوعوبا ظمُٗها. 

ؤومإ بغؤؾه وبن لم ٨ًً مخدمًؿا، عبما ألهجي ٚحرث اإلاىيٕى ًٖ 

 ال٨ىعؽ ؤو ألهه ٚحر مٗجّي بال٨ىِـ، ل٨جي لم ؤلخٔ في و٢تها.

ت  - ت هي صٞت ؤلااإلاها "16جىاي "ٖلهضٖىه بالٗبًر طاث  ؤنعجاٍػ

ا، ٌؿم٘ ممازل  ًُ . ؤجغي "17هاي "الذالُاصٌل  للخٗبحر الخٗبحر نىج

 ؟ؤلاعجاػ

 .ؤٞهمال  -

                                                             
14
 أ?  שלומך מה נועה אני שלום  - 

ً
 ها هىَغا  هيف حالً؟أهًل

 .زشليم اللدضأو  - 15
 ( نأفي حاٌ بمػنى )  תנאי על - 16
 ( اللدًم الحدًثبمػنى )   ניי אלט - 17
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بالُاصٌل الذ هاي حٗجي ال٣ضًم  ،ال حٗٝغ الُاصٌل ؤهذآه.. -

هظا ال٨ىِـ ٧ان ًضعى ٢ضًًما ال٨ىِـ  ؤنج٣ى٫  ألاؾُىعة ،الخضًض

ي في بغاط٦ىِـ حهىصي ًبجى ٖلى الُغ  ؤو٫ الجضًض، ألهه  وخحن  ،اػ ال٣َى

ٞهاع ال٨ىِـ ال٣ضًم ٖلى الك٩ل  ،لم ٌٗض ظضًًضا ؤزغي بىِذ ٦يـ 

 بِىما اإلا٣هىص مً ٖل جىاي.  ،الذ هاي ،الخضًض

 ...ؤنفي خالت  -

ل" و"مُساثُل"  ؤنج٣ى٫  ألاؾُىعة ،بالٟٗل - ل٩ان "ظبًر
َ
اإلا

ا  ًُ جُا باألحجاع التي ُبجي بها ٢اٖضة ال٨ىِـ مً ال٣ضؽ مً ؤشسه

اله٩ُل  ؤؾاؽوخحن ًىي٘  ،البا٢ُت مً ه٩ُل ؾلُمان الباثض حجاع ألا

ها في ٢مت ى لًُٗ ألاحجاع ان ٩الجضًض ؾُتهضم هظا ال٨ىِـ وَؿترص اإلال

 اله٩ُل الجضًض.

 ظُض. آه.. -

٣ه وهىا   ٍَغ
ً

٢الها في ٖضم ا٦ترار وهٓغ للىاخُت ألازغي، م٨مال

ذي ال٣ىمي ؤمام ٖضو ٢ىمي.   ؤصع٦ذ زُإي، ؤها ؤؾخٗغى جاٍع

 "ٖضو ٢ىمي". 

جغصصث الجملت في طهجي، ٠ُ٦ جىاؾِذ؟ ٠ُ٦ جهىعث ؤهه نض٤ً؟ 

ا ٢َبلذ هظا الغظل، هل جٟٗل بي 
ً
٠ُ٦ عؤًخه مجغص عظل وؾُم؟ ؤها خ٣

وخضحي ٧ل هظا، ؤٖضث الىٓغ هدىه ٞىظضجه ًبضو مدغًظا ٦ما ٧ان 

باألمـ، ؤلاخغاط مخباص٫ وؤلاصعا٥ الجضًض مخباص٫، ؤصعث وظهي 

ؤعاه ًخىظه بمؿاعها ججاه ٞىضقي، خحن الح الٟىض١ مً  مبدؿمت وؤها

 بُٗض وظضجه ًضهضن: 

٠. جغآآ جاعآ - غم جا عا عا ام ٧لشىم آهض ٖمغ قٍغ  ..ٍع
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ضخ٨ذ مً ٍٞغ الخىجغ خحن وظضجه ًخ٣ً اللخً صون ؤن ٣ًى٫ ؤي 

م ؤن  ٧لمت مً ألاٚىُت ؾىي ألاؾماء، ٦ىذ ؤٖلم ؤهه ًىص الخباؾِ ٚع

 ه ٢ض قٗغه ججاهي.طاث قٗىعي بالٛغبت ججاه

ًبا، نض٤ً ومً زم نض٤ً ؤقٗغ  ب ؤهجي اؾدكٗغجه ٍٚغ مً الٍٛغ

تراب!  مٗه بااٚل

ؾإخٟٔ  ،هى البدض ًٖ اإلاؿغخُت ؤٖىصما ؾإ٢ىم به خحن  ؤو٫  -

 في ٚىائها. وؤؾلىب٪ٌعجبجي اللخً  ألاٚىُت،

ا -
ً
 جل٪ ط٦غي ظمُلت لل٣اثىا ، ؾخ٨ىن خؿى

 ؿإلجيجى٠٢ ًٖ اإلاؿحر واؾخضعث هدىه بٗض زُىجحن ٞ

 هلخ٣ي مجضًصا؟ ؤ لً -

ؼي،  - نضا٢خىا ال ًم٨ً  ؤن ؤٖخ٣ضلخٓاث الخىجغ ٦شحرة بُيىا ًا ٍٖؼ

 جخسُى جل٪ اإلاغخلت.  ؤنلها 

م مً  خ٤،ٖىض٥  - ا.ًا  ٦شحًراٌؿٗضوي نضا٢خ٪  ؤهجيبالٚغ َٖ   هى

ؤظٟلذ ؤها ألازغي جل٪ اإلاغة، ٧ان ؤمًغا ال ؤوص ؤن ؤها٢كه زهىًنا 

ا ل
ً
ي مً البضاًت، ا٢تربذ مىه ممؿ٨ت بُضًه و٢ض ٧ان ألامغ ٧له مغب٩

 ٦لخٓت ل٣اثىا الُىم و٢بلذ وظىخه.

 ؟إلاا ال ألاًام،عبما هلخ٣ي في ًىم مً  -

*** 
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 انفصم انثانج

 ال تحسنب أنك وحًٍذا. 

 "ٖلي"

ا، ٖال٢تي ب"ٖالء" ٞاجغة، صخُذ ؤهه ؤخؿً اؾخ٣بالي ل٨ىه 
ً
خؿى

 بخىصٌعي، ٧اهذ لضًه ؤٖما٫! لم حهخم

جهل َاثغاث ؤوعوبا مؿاًء في ألاٚلب، و٢ض ٧ان الجى مٓلًما بالٟٗل 

ل بحن الُاثغة ونالت الىنى٫ ْاهًغا مً  خحن مغعث بالى٤ٟ الٍُى

 الخاظؼ الؼظاجي.

ًدا؟ ال، ٧ان ٦ظل٪ بالٟٗل.  هل ؤصعي ؤن شخيء ما لم ٨ًً مٍغ

ا٫ ألامً ٧اهىا لم ٨ًً هىا٥ شسو ما ًغا٢بجي ول٨ً ظمُ٘ عظ

ًىٓغون ججاهي جدضًًضا، ًى٣ههم ٣ِٞ ؤن ًدملىا ظغاثض مش٣ىبت ؤمام 

اللي ٖلى -ؤُٖجهم، ق٨٨ذ للخٓت ؤهجي مً ٌكٗغ بهظا الكٗىع مً باب 

ا ال ق٪ ُٞه، جإ٦ضث مً طل٪ جى ؤن مغ  -عاؾه بُدت ًٗ ل٨ىه ٧ان وا٢

ظىاػ ؾٟغي بسخم الضزى٫، خحن ؾإلجي الًابِ الكاب ألاه٤ُ والظي 

اعحي لبراط وبن ٦ىذ  بضا ٖلُه ظًضا ؤهه ًيخٓغوي جدضًًضا، ًٖ ؤؾباب ٍػ

ؤو  -الاؾخٓغاٝ-جى٣لذ بُجها وبحن ٖانمت ؤوعوبُت ؤزغي، لم ؤخاو٫ 

اصٖاء الٛباء وال٤ًُ ٦ىوي الىخُض الظي جم ؾااله ول٨جي ظاوبذ 

ت(  دت ؤن "ال"، ومً زم هاصي ٖلى )ؤمحن قَغ بغصوص واضخت نٍغ

 هب مٗه بلى حجغة )ٞالن بُه(.وؾإلجي بل٠ُ ؤن ؤط

حجغة ٞالن بُه الظي لم ؤهخم بدٟٔ اؾمه خُجها، لم ج٨ً وزحرة 

وال جدؿم بإي هٕى مً الىص في ص٨ًىعاتها ٖلى ٨ٖـ اإلاُاع ٩٦ل، لم ٨ًً 

الغظل في اهخٓاعي بل ٧ان ٌؿخ٠ًُ بالٟٗل آزغان بضًىان وؤمامهم 

 اإلاجمل. ؤ٦ىاب الكاي الؿازىت، ًطخ٨ىن مؿخٗغيىن ؤهمُتهم في
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خُىما ؤزبر ألامحن عثِؿه ًٖ شسهُتي، هٓغ لي الغظل هٓغة مُىلت 

لى، ظاوبتها بخصبِذ هٓغي صون حٗبحراث  جدمل ال٤ًُ مً ؤؾٟل أٖل

ت؟  ا، ولم ال ؤزاٝ وؤها ؤواظه عظل قَغ
ً
وهى ؤؾلىبي خحن ؤ٦ىن زاثٟ

ت  ىن زٝى َبُعي ٚحر مبرع في ؤٚلب ألاخُان مً الكَغ لىا هدً اإلاهٍغ

م بغاءج٪،  ما بال٪ بن ٦ىذ  وجهىعاث بكٗت ٖما ًم٨ً ؤن ًهِب٪ ٚع

 ممشلت في نض٣ًتي الاؾغاثُلُت الخؿىاء.  -ٖلى عاسخي بُدت-ؤٖلم ؤن 

 خمض هلل ٕ الؿالمت.  ،ٖلي ؤؾخاط -

 هللا ٌؿلم خًغج٪. -

 ؤوعوبا؟اهبؿُذ في  -

 خاظه؟ ، فيالخمض هلل ًا باقا..ٌٗجي -

ي ؤؾخُُ٘
ّ
به صٞٗه للخضًض  ٢لذ ظملتي ألازحرة بانُىإ باؾم ٖل

.
ً

 ٖىًيا ًٖ مُالٗت مٓهغي مُىال

 ؤبًضا، اجًٟل.ال  -

هاولجي زُاب ؤنٟغ مغب٘ مً وع١ عزُو ًمحز اإلاساَباث 

وؤلاقٗاعاث الخ٨ىمُت، لم ٨ًً ظُض الٛل٤ وال ممهىع بإؾماء ؤو َىاب٘ 

ا، لِؿلمه لي بهٟت شسهُت،  ًُ ض مما ًض٫ ؤهه حؿلمه شسه بٍغ

ابعي صون ؤن ؤٞخده وؾإلخه جل٪ اإلاغة اؾخلمذ السُاب وؤصعجه بحن ؤن

 في بالهت هابٗت ًٖ الخىجغ:

 ًه صه ًا ٞىضم؟ب -

ج٨ىن  ت،حؿٗ الؿاٖت ةب٨غ  ،اٞخده وا٢غاهي،صه اؾخضٖاء ًا خبُب -

ت  حٗالى  ،مً ال٣اهغة ج٣ابل الباقا اللي اؾمه في الجىابؤفي مضًٍغ

 امطخي.
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م٘ اهتهائه مً ظملخه، ؤزغط صٞتر ضسم ظًضا، وبن ٧ان زاو 

ش بإٖلى ومً زم ؤقاع ا لهٟداث، ٞخذ بخضي نٟداجه و٦خب الخاٍع

بُضًه بلى ظىاػ ؾٟغي الظي ٦ىذ ال ؤػا٫ خاًمال بًاه في ًضي، هاولخه بًاه 

ا بًاي  ًُ ل٨ُخب مىه بٌٗ البُاهاث، ومً زم ؤصاع الضٞتر هاخُتي صاٖ

 لإلمًاء صون ؤن ٨ًخب ظملت.

لىٓغ هدىه خحن جى ؤن اهتهُذ ؤقاع بلّي بالسغوط، ول٨جي ؤٖضث ا

سجل ما لم ًغى بدسجُله ؤمامي بلى ظاهب  ٌُ ٦ىذ ٖلى الباب ألظضه 

 اؾمي في الضٞتر.

٧ان هظا ٧ل شخيء، حٗمضث ؤال ؤٞخذ السُاب ألن ال٨شحرون ٧اهىا 

ًغم٣ىوي بظاث هٓغاث "اإلاسبر" ؤزىاء اؾخالمي الخ٣اثب وختى ع٦ىبي 

 للخا٦سخي. 

هىم ؤو هام، ؤها ٣ِٞ بضازل الٗغبت ٞخدذ السُاب، ال شخيء مٟ

 مُلىب لالمخشا٫ ؤمام الٗمُض/ مهُٟى خبِب في جمام الخاؾٗت بالٛض.

*** 

ا"  َٖ ى
ُ
 "ه

مُاع "بً ظىعٍىن" لِـ ؤًٞل ألاما٦ً باليؿبت لي،  اإلا٩ان 

بالٟٗل ل٠ُُ ل٨ً في الجهاًت ًٟخ٣غ بلى الخمُمُت، م٩ان ال ًدؿجى ل٪ 

ه بك٩ٍل ٧اٝ، صاثًما هدً في عجالت صازل اإلاُاع، بما ؤبًضا ا٦دكاٞ

، ًٓل ظمُل 
ً

للغخُل لىظهخىا ؤو الغخُل لبُىجىا ومهما ٧ان اإلاُاع ظمُال

 ٣ِٞ للٗاملحن به.

ت م٘ اإلاىضوب الغؾمي، لم هٟٗل شخيء ؤجهُذ ؤوعاقي ؤها واڨُڤا   بؿٖغ

ًبا ؾىي الى٢ٝى والابدؿام وجباص٫ الخىاع خى٫ مٛامغاجىا ببر  اط، ج٣ٍغ

بِىما ؤههى اإلاىضوب ٧ل شخيء ٢بل ؤن هغ٦ب ؾُاعة "مُجي بام" نٛحرة 

 وخضها جهلىا بلى مىاػلىا.



 

52 

ڤا ؤن ًىهاجان نض٣ًها عبما ٨ًىن ظاًصا، وعبما جخسُى ُڨاؤزبرججي 

تهما الٗال٢ت الٗابغة التي ؤ٢اماها في بغاط ختى ؤهه ًىىي ال٣ضوم في  مٗٞغ

اعتها في جل ؤڨُڨ ، ٧اهذ ؾُٗضة بظل٪، ٞٗلى ُٖض الٟصر ال٣اصم لٍؼ

ڤا ًٖ طاتها ب٨ىجها مىُل٣ت ال ج٨ترر ُڨا٨ٖـ الهىعة التي جهضعها 

لصخيء بكٗغها ألاق٣غ الػجغي ونىتها الٗالي، بال ؤجها ٧اهذ جبدض ًٖ 

الخب والاؾخ٣غاع مىظ ٞترة وؤٖلم ؤن لي صوًعا ٦بحًرا في طل٪، ٖانغث 

ت بإُڨا ُه وعؤث جهاًتها اإلاإؾٍى م ُٖىحها، ٦ما ٖانغث ؤها ڤا ٢هتي م٘ آٍع

ُه ٢ض  ٠ُ، ؤٖخ٣ض ؤن الكهىع التي جلذ مىث آٍع مإؾاتها م٘ ًىؾ٠ جٍؼ

ٚحرث بها ال٨شحر خحن ؤزبرث ألو٫ مغة مٗجى ؤن ٨ًىن في خُاة اإلاغؤة 

 خبِب ال مجغص عظل. 

ً، وعبما ٚحرث ال٨شحر  ؤ٢ى٫ ؤن ٢هتي ٧اهذ مضٖاة الهخمام ال٨شحًر

ا وألاهم ؤجها ٚحرث خُاة  في خُاة اإلادُُحن بي، ٦ما ٚحرث ًُ بي ؤها شسه

 بًالن الهٛحر لألبض.

خحن ونلذ اإلاجز٫، ٧ان الجمُ٘ هُام ٣ِٞ هىع الؿلم الساٞذ ًىحر 

ت، نٗضث ومغعث بذجغة بًالن أل٢بله صون ؤن  ٤ للدجغاث الٗلٍى الٍُغ

 ٌكٗغ.

٧ان ًدمل ٧ل مالمذ ؤبُه، ُٞما ٖضا الكٗغ ألاؾىص ال٨ش٠ُ الظي 

بكغجه الظي ًضاوي لىوي ؤها، بال ؤن الٟم اإلا٨خجز  ٌُٛي ُٖيُه ولىن 

لت، ٧ل ما به ٧ان  الض٤ُ٢ وألاطن الباعػة للساعط وؤنابٗه الٍُى

ُه، ٧ان ٞاًٚغا ٞاهه لخدؿحن جىٟؿه، جماًما ٦ما ٧ان  ا مً آٍع
ً
ميؿىز

ؤبُه ًٟٗل، ل٨م ؤوص ؤن ؤهخهي مً مكٛىلُاحي الخالُت، أل٢ىم له 

 ىػجحن.بٗملُت اؾدئها٫ اللخمُت والل

٢بلخه واؾخضعث و٢بل ؤن ؤنل للباب ؾمٗذ نىجه الجمُل 

 ًىاصًجي:
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 .. هل ٖضحي؟18بًما -

 ًما.بوٗم ًا خبِب  -

 ًهب ٧لماجه 
ً

جىظهذ هدىه واخخًيخه وقب هى هدىي مٗخضال

 19الىاٖؿت في ؤطوي، اقخا١ بلّي، ٖلى ؤال ؤُٚب ٦شحًرا ًٖ اإلاجز٫، ؾاٞخا

ًذ ؤن جهى٘ له ال٨ىباِهه ٞع
ه ووٖضجه ؤن ًجض واخضة ، ٢بلذ وظىد20ُ

بز 
َ
ًبا لس ٖىض ؤلاُٞاع، وخملذ هم ؤن ؤب٣ى ؾاهغة إلاىخه٠ اللُل ج٣ٍغ

ال٨ىباِهه، ل٨جي ال ؤؾخُُ٘ ججاهل ؤي َلب لهٛحري بًلي، ال ًخىظب 

دُا َُلت ؾىىاجه  َُ ٖلُه ؤن ٣ًٟض شخيء ؤو ًٟخ٣ض ؤي شخيء، ٨ًُٟه ؤن ؾ

٣ًٟض ؤي شخيء  ال٣اصمت بال ؤب، ؤي زؿاعة بٗض؟! ال ًجب ؤن ًسؿغ ؤو 

 آزغ.

جإ٦ضث مً جمام ُٚاثه، وجىظهذ ألؾٟل في اإلاُبش صون حُٛحر 

 مالبسخي، وبضؤث في السبز، ص٢اث٤ ووظضث الـ ؾاٞخا ج٠٣ زلٟي 

 مغخًبا بٗىصج٪.  -

اؾخضعث هاخُتها ألؾخ٣بل وظهها اإلاغخب، ٧ان لـ"ما٦ؿحن" مٓهًغا ال 

بحرة، ال جغي ًخٛحر، ال جغاها بؿىاه، قٗغها اإلا٣ٗٝى في ق٩ل ٨ٗ٦ت ٦

قٗحرة واخضة هاٞغة مجها وال٨دل الظي ًدضص ُٖىجها ال٣ًُت ب٨شاٞخه 

اإلاخىا٢ًت م٘ بكغتها الشلجُت وعوبها اإلاجزلي الىعصي وؤْاٞغها اإلاُلُت 

 باألخمغ الضامي.

 ٧ي ج٣بلجي، ٞاهدىِذ ججاهها 
ً

ؤمؿ٨خجي مً ٦خٟي وقبذ ٢لُال

مشل ؤو٫ مغة ٢بلجي لُهضمجي لىن بكغتها م٣اعهت بلىن بكغحي جماًما 

                                                             
 امي  - 18
 الجدة -19
 حلىي اطسائيليت ًمىيت الاضل  - 20
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ُه بها، صاثًما ما حعجبذ مً لىجها الشلجي، لىن ؤقبه بلىن ألامىاث،  آٍع

 بال ؤجها َُبت جدبجي وحٗك٤ بًالن الهٛحر.

ت خى٫ لىن   صخُذ ؤن ٦شحًرا ما جهضع ٖجها حٗل٣ُاث حٗض ٖىهٍغ

٣ىب  ْٗ بكغحي وؤنىلي اإلاكغ٢ُت بال ؤهجي ٦ىذ ؤظُض الغص صاثًما، ُٞ

ا، ٞلم ٨ًً ؤق٣ًغا ؤو طو ُٖىن ػع٢اء،  "بؾغاثُل" طاجه ًُ ٧ان قغ١ ؤوؾُ

 ؤه٣ى ٖغ١ ٖبري. 21هدً اإلاؼعاخُم

هٓغث بلى العجحن اإلاٟغوص ٖلى عزامت اإلاُبش وبضلذ هٓغها هدى 

 نِىُت جسبز في الٟغن وابدؿمذ:

ىه ال٨ىباِهه - ه ؤنٖغيذ ٖلُه  !جسبًز  ،قتروص٫ مً اإلاسبز ؤقتًر

 ل٨ىه ؤبى.

بال٨ىباِهه  ؤهااعجبُذ  ،ًا ما٦ؿحن ؤمهل الُٟل ًغجبِ صاثًما بإ٧ -

لي ٦ما اعجبِ  ألازحرةجذ به ظضحي مً الُمً وه٣لخه ألمي، وه٣لخه ؤالظي 

ُه بالكتروص٫ الظي  عاثدت السبز حٗاص٫ عاثدت  ،جِِذ به مً الىمؿاؤآٍع
 .ألام

ٌ  ،لضًِ٪ ٧ل الخ٤ - ٞغ ُه ٌٗك٤ زبز ًضي ٍو ًإ٧ل  ؤن٧ان آٍع

اه ٧ان ًدب ال٨ىباِهه زانخ٪ ل٨ى ،الكتروص٫ مهىٕى باإلادا٫
ً
 .ؤًً

٢التها مضاٖبت قٗغي اإلايؿض٫ ٖلى ْهغي، و٦إجها جىاؾُجي ؤو جا٦ض 

 ؤن ولضها ؤخبجي ٦ما ؤخبها، الخٟذ هاخُتها مجضًصا مبدؿمت: 

وبًالن ال ًبضو  ،البِذ بضوه٪ زاو ٧ال٨ه٠ ،ؾُٗضة بٗىصج٪ ؤها -

 بضوه٪. ؤبًضاؾًُٗضا 

ا.  بال ؿٗض زالزدىا ال و ،وال بضوه٪ ما٦ؿحن -  بىظىصها ؾىًٍ

                                                             
اطباهيا  البرحؿاٌ في الاطاض و جم  يهىد) ًخخلفىن غً يهىد الظفسدًم / يهىد مشسكيىن او ًمىيىن  - 21

 ( حػميم الاطم ليشمل ول يهىد الجىىب
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 وؤها ؤٖلم طل٪، ًىم 
ً

ا، ما٦ؿحن لم جدبِن ٢بال
ً
٢لتها ألعص لها جُمُى

ًها بًاي، ٢بلخجي ٣ِٞ ألجها  ُه لها ْهغ ٖلى وظهها ٞع ٢ضمجي آٍع

اٖخ٣ضث خبىا ٞىعة قباب بحن ؤق٨ىاػي ًخٟازغ بيؿبه ألؾغة عصلُش 

ظ٦غ باؾخمغاع ؤن ظىػ٠ٍ عصلُش ٣ت، ٍو ٛحر مباقغ هى ظضه ال 22الٍٗغ

ومؼعاخُت ًمىُت ال ًمحزها ؾىي الظ٧اء والُٗىن الىاؾٗت الجمُلت، 

ٌ ججاه بًالن ًىم ولض وعؤث  جؼوظىا ُعًٚما ًٖ بعاصتها وعؤًذ هٓغة الٞغ

هي لىن بكغجه، ل٨جها ؤخبذ بًالن وؤخبخجي ألوي ؤم بًالن، وخحن ماث 

ُه نغث ؤها وابجي الصخيء الىخُض الباقي مً ولُضها، نغث ؤ ها ط٦غاه آٍع

وط٦غي خبه وقبابه واهضٞاٖه، ما٦ؿحن ال جدبجي لصسصخي، ل٨جها 

 جدبجي.

لظا ٖلّي صاثًما جُمُجها ؤهجي لً ؤبخٗض ٖجها ال ؤها وال بًالن، ؤهىا وخضة 

 واخضة ختى جهاًت الٗمغ.

جغ٦خجي ٖاثضة لدجغتها وؤجهُذ ؤها ٖملي وجىظهذ لدجغحي، جى ؤن 

نىجه ٖلى ؤلاطاٖت اإلادلُت ٦ما ؤٚل٤ الباب، اججهذ للغاصًى ألصًغ 

اٖخضث، ٢غعث ؤن ؤصٖه ًخدا٧ى َُلت اللُل بما لً ؤؾمٗه، اهغث 

ىتي، وجىظهذ للٟغاف ختى صون ؤن ؤٚحر مالبسخي  اللمبت الىخُضة في ِمٍؼ

 ؤو اٚؿل اؾىاوي.

*** 

 "ٖلي"

ًلٗبىا بٗض اهخٓاع لم ًُل الٗكغون ص٣ُ٢ت، ٦ىذ ؤجى٢٘ ؤن 

بإٖهابي، ول٨ً لم ًدضر هظا ٧ان الُىم مؼصخًما بد٤ وال ؤٖٝغ بن 

ا بك٩ل ما.
ً
 ٧اهذ جل٪ هي َبُٗت اإلا٩ان ؤم ؤن الُىم ممحز

                                                             
دليدش  - 22 دلخ : محمام و طياس ي و غالم همظاوي شهير ، ابً زائد ألاغماٌ أدولف ٍز جىشٍف ٍز

ت  وان لديها ( مىدظب لـػائلت1331-1316) ت يهىدًت همظاٍو غٍسضت  كاغدة زلافيت و بسجىاٍش
 . طيليظيا مؼ امًلههم مً  مطاوؼ للظىس وغلازاث هبيرة في مىزافيا في

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hren
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisch-Schlesien
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisch-Schlesien
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisch-Schlesien
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ي الضزى٫ لدجغة الباقا، ٖلى ٨ٖـ حجغة اإلاُاع   صٖاوي الكَغ

٧اهذ حجغة الباقا وزحرة، مٟغوقت بإزار ظلضي بجي اللىن مخىا٤ٞ م٘ 

ا، م٘ الصجحراث الض٨ًىع الظي َػى ٖل ًً ُه الُاب٘ السكبي ؤً

اإلاىيىٖت في ألاع٧ان مخىاؾ٣ت م٘ بياءة الهباح الؿاَٗت، في الىا٢٘ 

 ٧ان م٨خًبا مبهًجا ظًضا لصسو مشلي ًدب ألالىان والُبُٗت ألاعيُت.

٧ان مهُٟى باقا ًبضو قاًبا ؤز٣لخه الهمىم، الكٗغ ألابٌُ الظي 

ا، ُٚى مٗٓم عؤؾه ًض٫ ؤهه عؤي ال٨شحر مم ًً ا هاصت ؤً ًٗ ا ؤُٖاه َب

ضاع ٦ىهه في مىخه٠  ًُ جىاؾب م٘ هدى٫ ظؿضه، ل٨ً هظا لم 

ألاعبُٗىاث ٖلى ؤٖلى ج٣ضًغ، عظل ؤعبُٗجي ًخٓاهغ ب٨ىهه ؾدُجي ؤو ه٨ظا 

 ظٗلذ مىه الٓغوٝ.

ا ٖلى ويعي، ولم ؤؾخعجل بل٣اء الخدُت، ؤها هىا 
ً
ْللذ وا٢ٟ

ما ؾٝى ؤظُب به  للخد٤ُ٣، ؤصع٥ هظا وؤٖٝغ ؾبب الخد٤ُ٣ وؤٖٝغ

ا.  ًً  ؤً

هٓغ لي هٓغة ٞاخهت، ال جدمل ال٨شحر مً الخٗبحراث اإلاؿخترة ومً 

زم ؤقاع بلي بالجلىؽ، ٟٞٗلذ بهضوء وؤػاح بٌٗ ألاوعا١ مً ؤمامه في 

حن ٢بل ؤن ًباصع:  ظاعوع م٨خبه زم جُل٘ هدىي زاهِخحن ؤزٍغ

 في بغاط بًهها؟ ٖملذ  ،خمًضا هلل ٕ الؿالمت ًا سخي ٖلي -

 مض هلل ًا ٞىضم جمام. الخ -

 ؟!اهذ ٦ىذ هىا٥ ٖلكان -

 ٢اَٗخه بما جضعب َىا٫ اللُل ٖلى بل٣اثه:

٠ُ إلاخٗضصي اللٛاثاب - مٗاًا وسست الضٖىة  ،خًغ ماجمغ الخْى

ىىان الا٢امت اللي ٦ىذ ؾا٦ً ُٞه.  والاقترا٥ ٖو
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مضصث ًضي بهىعة صٖىة اإلااجمغ التي خهلذ بها ٖلى الٟحزا مً 

ُت  الؿٟاعة، ونىعة يىثُت لٗىىان بِذ ٖالء في بغاط م٘ زٍغ

 )ظىظل(.

م  ،الىاؽ الجاهؼة صي ؤهاخب ا -  ؤوعا٢هالجاهؼ اللي مؿخ٠  بنٚع

  ؤهذًه؟ بها ِمسبي  ،مسبي خاظه وعاه ألاٚلبصه بِب٣ى في 
ً
ٖاٝع َبٗا

 هىا لُه؟ ؤهذ

بـ  ،ٖلكان ػعث الجىاح الاؾغاثُلي ،مل ٚبي ؤهاًا ٞىضم  ؤ٦ُض -

 ٣ىمي؟ٖال٢خه باألمً ال بًهصه 

٧ل خاظت لحها ٖال٢ت باألمً  بنزم  ،مل بـ ٖلكان ػعث الجىاح -

جاهُت هي اللي حؿإل٪ ًٖ  بصاعةه٪ هخدب بما ؤٖخ٣ضف  ،ال٣ىمي

 ٧ل خاظه لحها م٩اجها.  ،مٛامغاج٪ في بغاط

َمإهخجي ظملخه، بالخإ٦ُض ٖجى بالـ )اصاعة جاهُت( اإلاسابغاث، بالُب٘! 

ب وخىلذ ألامغ إلصاعة وماصامذ اإلاسابغاث لم ججض شخيء خ٣ُ ٣ي مٍغ

ا، وؤها  َٖ ا ال مً هى ًُ ضون الخد٤٣ مجي شسه ا ٞهم ًٍغ
ً
جي، بط ألامً الَى

 واز٤ مً طاحي جمام الش٣ت.

ا - َٖ  .  Boothالبيذ الاؾغاثُلُت في الـ  ،ًب٣ى ٖلكان هى

ا بًاي لالؾخمغاع في الخضًض. ًُ ا في وظهي، صاٖ ًٗ  نمذ مخُل

مً  ،بخ٩لم ٖبري  ؤنال  ؤنال ؤهامً نضٞت،  ؤ٦تر اإلاىيٕى مل  -

بخ٩لم قىٍت لٛاث  وؤهامِٟل قٛل ٦ىَـ  وؤهاًىم ما عظٗذ مً صبي 

ذ ؤعملحهم  ؤيٞغنت مً  ؤيٖلى ؾبُل البدض ًٖ  !ٌٗجي ، مٍغ هٕى

في ماؾؿاث اؾغاثُلُت بدكخٛل في مهغ بك٩ل  ؤ٦تر،مل  CVا٫

 ٢اهىوي مل ٦ضه؟

 ٫ بٗىاص:اهخٓغث مىه بظابت، ول٨ىه ْل ظامًضا، ول٨جي ؤٖضث الؿاا
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  ؟مل ٦ضه ًا ٞىضم -

ا ٞإ٦ملذ الـ )مىهىلىط(:
ً
 ْل نامخ

ذ  - مضعؾت ٖبري ٦ىذ ؾمٗذ  بجهافي البىر إلاا اج٩لمذ مٗاها ٖٞغ

 .ؤ٦ترٞاج٩لمىا قىٍت وزغظىا مل  ؛ال٨ىعؽ بخاٖها ػمان

 همذ مٗاها؟!   -

، ؾب٤ وؾإلجي ٖالء 
ً

ا ز٣ُال
ً
ا، ول٨ىه ٧ان م٣ُخ

ً
لم ٨ًً ؾااله مٟاظئ

 
ً

ا..في خالت ٖالء ٧ان هٟـ الؿاا٫ ٢بال
ً
، واخترث في الاظابت ٖلُه، خؿى

ألامغ مجغص مداولت للخٟاّ ٖلى زهىنُتي، ول٨ً وؤهذ بحن ًضي 

ا  ًٗ ت خُض ال مجا٫ للسهىنُت في مىاظهت ألامً ٞةن ي٣ُي هاب الكَغ

مً وٗتي اإلاؿختر بالٛباء والهُاط الجيسخي، مً ًظهب إلاًاظٗت 

ها لُىمحن؟ بالخإ٦ُض   ًخه٠ بإخض الىنٟحن ؤو ٦الهما.اؾغاثُلُت ٖٞغ

ُىا  ؤهىا٧ل ما هىال٪  ،مً ٦ضه ؤبؿِاإلاىيٕى  ،ال ًا ٞىضم - ِٚ ع
  ؤ٦تر.مل 

ُىا( زُإ هي ألازغي.  ٧اهذ ٧لمت )ٚع

٧ان في قاب بُٗا٦ؿها ٞطخ٨ىا ٖلى  ،مل عغي عغي ٌٗجي ؤ٢هض، -

ً بغاط ًبا ،اإلاىيٕى وال٨الم ظاب بًٗه ًٖ ال٨ىعؽ بخاٖها ٖو هي  ج٣ٍغ

نض٢جي لى ٧ان  ه،ما اج٩لمىاف في خاظت جاهُ ؤ٦تر،٦ضه مل  ػاعتها ٢بل

ٌٗجي ٦ىذ هخهل  ،مهغ ؤعظ٘هؿخجى  ٦ىدل جاهُه ما خاظت ؤيفي 

اٝع  ؤها ؤ٦تر،اإلاىيٕى نضٞت مل  خاظت، ؤي ؤوبالؿٟاعة  مل ٚبي ٖو

ت اإلاىيٕى ؤ٦ُض بن  ،بخدمىها ٌٗجي ،٧ان في هاؽ مً ٖىضها في مهغ ٖاٞع

 وهللا.وصه ٧ان مدؿؿجي باألمان 

 ابدؿم مً مداولتي الؿاطظت مً التزل٠ له ولجهاػه ألامجي. 

ً؟اًمُالث ،همغ جلُٟىن بٌٗ ، زضجىاهمم -   ، ٖىاٍو
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 ال. -

 ًه؟بؤوما٫ ٖملخىا  -

غ اللي اج٨خب ونل لخًغج٪  ؤ٦ُضًا ٞىضم ما هى  -  بهىاالخ٣ٍغ

 ٦تر. ؤالبلض مل  وؾِ اج٣ابلىا بـ في اإلاٗغى وفي اإلاُضان

 والبيذ الخاهُه؟ -

ل  ،بتهاناخ -  مً ٦ضه. ؤ٦تر ما اٖٞغ

خ٨ىمخىا الػم  ،٢ىلذ ؤهذػي ما  بهىاالػم حٗٝغ  ،َُب ًا ٖلي -

بت ػي صي  ؤخضار ؤيجغا٢ب  حن وجمشُل  زهىًنامٍغ إلاا ًب٣ى في مهٍغ

 ٚبُاء. ؤٖلكان في هاؽ  ،للحهىص ٞحها

 يِٛ ٖلى ٧ل خٝغ في ٧لمخه ألازحرة:

ى٢ٗىها في مكا٧ل اخىا في ٚج-  جٟخ٨غ  اوعى ،ى ٖجهابُى٢ٗىا هٟؿهم ٍو

صخُذ  ،في نضٝ ٦خحر مم٨ً جدهل بن ؤوالحهىص بالبؿاَت صي  بن

اللي عوخخلهم بغظلُ٪ ل٨ً لُه ما ٨ًىهىف هما هىا٥ ٖلكان  ؤهذ

٪ ؤيًهُاصوا  واخض بُضوع ٖلى  ؤي ،مل قٍغ مهغي  ،واخض ٍػ

 ٞغنت لـ...

 ٢اَٗخه هظه اإلاغة مخٗمًضا:

مدترم وبدب  بوؿان ؤها، مل وا٢٘ ؤهامل ٦ضه،  ؤها ،ال ًا ٞىضم -

 مً نضٞت.  ؤ٦تر نض٢جي اإلاىيٕى مل  ،بلضي

 ما اج٣ٟخىف جخ٣ابلىا جاوي؟ -

 ما خهلل.  -

 زض وع٢٪. وصًت،هٗخبر الجلؿت صي ظلؿت  ؤها ،َُب -

ا، وؤعصٝ:
ً
 مض لي ًضه بإوعاقي التي هاولخه بًاها ؾاب٣
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اهم ؤيبالف حٗمل  - ِ ٞو  ،شخيء ٚبي، وجٟخ٨غ هٟؿ٪ ٞخ٪ وخٍى

مل مدخاط  ،الىاؽ صي وجدضًًضاُمخسُلهم  ؤهذػي ما مل ٧ل الىاؽ 

 لى اجهلذ بُ٪... بجها ؤ٢ىل٪

لى اؾخٗضاص  ؤهاهخهل بُ٪ ٖلى َى٫ ًا ٞىضم،  - ً ٖو ٞضي الَى

 ...لـ

ال ؤٖلم مً ؤًً ؤجخجي هظه الجملت اإلابخظلت؟!، عبما مً ج٨غاع 

 مكاهضحي مؿلؿالث الجاؾىؾُت ل٨ىه ٢اَٗجي:

ً ما بحرمىف سخي ٞحهاتهم ٖىض اللي ٞضي الَى ،ال ًا خبُبي -

٨غع ل٪ جاوي ما هالاؾغاثُلُحن، واخىا ما بىدبل وكٛلهم مٗاها ٦مان، 

 جٟخ٨غف هٟؿ٪ ٞخ٪. 

 ٌٗجي؟! -

ٖلكان لى  ،اجها٫ بُجهم وبِى٪ جبلٛجي بُه ٞىًعا وؤيٌٗجي جغوح  -

م٘  ؤبًضا،نض٢جي مل هخ٨ىن وصًت  ،خهل و٧ان في ظلؿت ظاًه بِىا

 الؿالمت. 

ت، و٢مذ ؤها بِىما ؤزغط هى ألاوعا١ التي  ابدؿم هدىي في سسٍغ

ؤزٟاها في ظاعوعه، ومضصث ًضي هدىه ل٨ىه لم ًلخٟذ لها ؤو لي، وعبما 

ا، في الجهاًت زغظذ وؤها ؤحؿاء٫ ٖما ٚغؾذ طاحي به. ًُ  لم ًغها ٞٗل

*** 

ا"  َٖ ى
ُ
 " ه

 والىه٠. في جمام الشاهُت  23ٖضث مً الـ )ؤولبان(

                                                             
ت و الثلافت الاطسائيليت للمهاجٍسً الجدد - 23 و أو هي مدازض خاضت  ،مدازض حػليم اللؿت الػبًر

كد جم  أولبانن لفظ ئحيىميت جدبؼ هظام خاص جًدا و مىثف لخػليم الثلافت و اللؿت و الػاداث حتى 
ملحليت املشسفت غلى طسائيلي لخػليم اللؿاث اىلبان لا لطلىب مىهجيت ألاأواطخخدامه براث  جداوله

لص و جالييا  .الاهدزاز في ٍو



 

61 

ُه ؤن ًيخ٣ل معي بلى ٦غم هاجُماهُم ِبل آٍع
َ
خحن جؼوظىا لحريُجي،  ٢24

ألؾٗض ما٦ؿحن بتربُت بًالن  25اهاڤوعيِذ ؤها ؤن ؤهخ٣ل بلى هاٖحرا لُ

اجه، بُدىا ٣ً٘ في الضوع ألاعضخي مً اإلابجى ألابٌُ الىان٘،  بٗض ٞو

صوبل٨ـ م٘ خض٣ًت نٛحرة ؤمامه ج٨ٟي لىي٘ ٦غؾُان بال٩اص، ل٨ً 

ما٦ؿحن ٧اهذ جدب اؾخسضام بىابتها للسغوط والضزى٫ ٖىًيا ًٖ 

باب البِذ مً اإلابجى لخُٗحها ؤلاخؿاؽ بؿ٨جى البُىث ال٨بحرة التي 

 اٖخاصتها في نٛغها في بلض ؤظضاصها. 

صزلذ اإلاجز٫ مجه٨ت مً اإلاغوع والجى، مؿخمٗت بلى همهماث جإحي مً 

 حجغة الجلىؽ؛ ٞدسخبذ ألعي مً ٖؿاه ًتهامـ؟

لى ٦غؾحها )البرظحر( ال٨بحر بلى ظاهب الكبا٥ اإلاُل ٖلى الخض٣ًت ٖ

لى وظهها ؤؾٗض وؤوؾ٘ ابدؿامت مم٨ىت وؤمامها ٖلى  ٧اهذ ججلـ ٖو

ال٨غسخي الهٛحر ظلـ ًضصًا عوحكخاًً ب٨ؿىجه الغماصًت وال٨غاٞذ 

هاء، في الىا٢٘  ال٨غسخي لم ٨ًً  ألاخمغ الؼاهي و٦إهه ظالـ ال٣ٞغ

دُت و٦إهه  ؾىي مؿىض ؾا٢ها ولظا حعجبذ مً ظلىؾه ٖلُه في اٍع

 ظالـ بلى ظاهب ظضجه العجىػ.

 مىظ ُٖض الاؾخ٣ال٫ اإلااضخي.  ؤعهالم  ،ٚايبت مً ؤم٪ ؤهال٨ً  -

حن صختها لم حٗض ٧الؿاب٤ ؤهذ - لِؿذ ممخلئت بالخُىٍت  ، هيحٗٞغ

 مشل٪. 

ا في مالمذ "ًضصًا" ٦ما هى في مالمذ 
ً
٧ان الٗغ١ ألاوعوبي باعػ

ٖم والضجه، عؤؾه اإلاؿخضًغة الخل٣ُت م٘ إلادت المٗت ما٦ؿحن ابىت 
                                                             

24
هسم  لظىق هسمل و ٌػني الاطم الحي مجاوز  ، ئطسائيل ، أبيب جل في وطط حي - התימנים כרם - 

 .الحي اليمني ا باطم، واملىطلت مػسوفت أًضً  اليمىيين
بػد هجسة  أبيب جل و املدًىت البيضاء مىطلت  طىىيت جم بىاؤها ضمً مدًىتأ  הלבנה העיר - 25

ين ألاوزبيين ئلى طاوي الاهخداب أًام فلظطين الىثير مً املػماٍز ين  و مً ألا البًر  اجحدًًد ملان والىمظاٍو
و ٌػده ( باوهاوض) و ٌشتهس الحي بيظله املػمازي  الػشٍسً اللسن  لثًلزيىاث وحتى الخمظيىاث مًا

سار مػمازي غالمي 
ُ
 .اليىوظيى ج

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbourhood&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhikfIMaYNX0a6v4d-byWiXVaXSZ7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbourhood&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhikfIMaYNX0a6v4d-byWiXVaXSZ7Q
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ًالث مٟخىلت، ٧ان ٌٗض  لجظوع الكٗغ ألاق٣غ م٘ ُٖىن ٚاثغة ػع٢اء ٖو

ا مٛاػلخه ؤ٦ثر مً مغة ؤزىاء وبٗض مىث ڤُڨجدٟت للىاْغاث، خاولذ ا

ُه، ٦ما خاولذ ما٦ؿحن جغجِب مىاُٖض بُيىا ل٨ً ال هى ؤعاص ا ا ڤُڨآٍع

٦دت وهمهمت بؿُُه ألزبرهم بىظىصي  وال ؤها ؤعصجه، ؤنضعث

ًبا ًٖ البِذ ٖلى ؤًت خا٫.  ٝ"ًضصًا" لم ٨ًً ٍٚغ

 ًا هاها. بلُىاحٗالي اهًمي  ؤجذ،ها هي ..آه -

٢الذ باؾمت و٦إجها جضٖىوي لخٟل قاي وقٗغث باألسخى ججاهها، 

اعتها بِىما ًخجاهلها  بها الىخُض الظي ًضاوم ٖلى ٍػ بن ًضصًا هى ٢ٍغ

ًبا ب اة ػوظها وولضها، جضعي هي ؤن ٖال٢تها بهم ظُضة البا٢حن ج٣ٍغ ٗض ٞو

 ٣ِٞ ٧ي ال حكٗغ بالىخضة، ا٢تربذ مجهم و٢ام ًضصًا لُدُُجي:

 عصلُش،  ٖىًصا خمًُضا. 26ظُٟغث -

خُِخه بابدؿامتي اإلاٗخاصة، خاو٫ مغاًعا ؤن ًىاصًجي باؾم الخضلُل 

عصه ، لظا ٩ٞان 27"هاها"، ول٨جي ٦ىذ صاثًما ناعمت في مىاصاجه بأصون 
 اإلاخٟهم هى جل٣ُبي ب"ظُٟغث".

ذ وقاي البرج٣ا٫ ؾإ٢ىم - مآلجُ٪ ببٌٗ البؿ٨ٍى  ؤهجي ، ٚع

 .م٪ بٗضؤٚايبت مً 

 ٢الذ ياخ٨ت ماعة بي، و٦ؼججي في ٦خٟي هامؿت: 

ججضًً  ، لًحؿخد٣حن ٢ُٗت ال٨ٗ٪ هظه ؤهذ ،اِٖ الٟتى ٞغنت -

 .ًيخ٣ي بحن ال٨شحراث ؤنبِىما ٌؿخُُ٘ هى  ؤًٞل

                                                             
  الظيدة – גברת -26
 الظيد  - אדון -27
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ً مداولت ب٢ىاٖها باؾخدالت خضور طل٪، ابدؿمذ في ًإؽ م 

ُه، وما ػلذ ال  ؤٞهم   اة آٍع خاو٫ "ًضصًا" الخ٣غب لي ؤ٦ثر مً مغة بٗض ٞو

ض ٢ُام جل٪ الٗال٢ت لًمان ب٣اجي في الٗاثلت، ؤم  بن ٧اهذ ما٦ؿحن جٍا

 لًمان ب٣ائها هي؟

مىاظهت بًاه، صاُٖخه للجلىؽ ٖلى  -بغظحرها-ج٣ضمذ وظلؿذ ٖلى 

ل جل٪ اإلاغة ٖىًيا ًٖ الجلىؽ ٖلى مؿىض الؿا١، وبضؤ ال٨غسخي اإلا٣اب

 ما بضي ٦دضًض ٖاصي: 

 "بغاط" ظُضة؟ بلىهل ٧اهذ عخلخ٪  -

 ،٦ما اٖخضهاه وجى٢ٗىاه ألامغ ٣ِٞ  ؾاع  ،لِـ بها ال٨شحر لخى٢ٗه -

ال٨شحر مً اإلالٟاث التي ٢مىا بخ٣ؿُمها وجٟىُضها  ،ال٨شحر مً اإلاخ٣ضمحن

 .لإلصاعةومً زم ٢ضمىاها 

 ظًضا. ، ًبضو بهظا الك٩ل ألامغ حؿغصًً  خُىما -
ً

 ممال

 هى ٦ظل٪ بالٟٗل.  -

ً  ؤجاح ؤهه ، ختىل٨ً بغاط ٧اهذ م٩ان ؾُٗض باليؿبت لِ٪  - لِ٪ ج٨ٍى

 نضا٢اث ظضًضة 

 ماطا حٗجي؟ ،ًضصًا عوحكخاًً -

حؿاءلذ في ٞخىع، ؤؾلىبه الاؾخجىابي ًهِبجي بال٤ًُ في ٦شحر مً 

٫ بلى ًٚب جى ؤن ؤصع٦ذ ألاخُان، ول٨ً لم ًلبض ٞخىعي بال وجدى 

 الاخخماالث واإلا٣انض التي عبما بجيَّ ٖلحها ؾااله.

 جغا٢بجي؟!  ؤهذ -

٢لتها في ٖهبُت صٞٗخجي لل٣ُام وا٢ٟت مهضومت مً هظا الٟٗل بن 

ا. 
ً
 ٧ان ٢ض ٢ام به خ٣
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 هاجالي اظلسخي. ،لِـ ٦ما جخى٢ُٗه ألامغ  -

ىاصًجي باؾمي  ظلؿذ مداولت ابخإل ًٚبي، لم ٨ًً ؾُٛامغ ٍو

 ألاو٫ بن لم ٨ًً هىا٥ شخيء خ٣ُ٣ي زل٠ ٧لماجه.

ازىحن في  ؤيًدضر بحن  ،ٖاصي ألامغ  ،ل٣ض ٢ابلتي هظا اإلاهغي  -

 ٣ًابل امغؤة و...  ، عظلالضهُا

ؤنمخه عاًٞت ؤن ًخىظه بالخضًض في زهىنُاحي وخاولذ ابخإل 

عي الهضوء:  ًٚبي جل٪ اإلاغة في عص ًضَّ

ض ٢ىله ًا ًضصًا؟ -  ما الظي جٍغ

 ؤيعظل و  ؤيٌٗخبر ٖاصي بحن  ؤن٧ان مً اإلام٨ً  ألامغ  ؤن ؤ٢ى٫  -

 ؤنولِـ مً اإلا٣بى٫  ،بجِل الضٞإ 28ؾحرن  ڤعا ؤعملت ، ل٨ى٪امغؤة

 ...هىا٥ لخمـ ؤجغ٦٪

٢مذ مجضًصا وبن ٦ىذ ؤخاو٫ اصٖاء الهضوء، بِىما هاًعا ٧اهذ جخ٣ض 

 بضازلي: 

٧لمت مما ٦ىذ ٖلى وق٪  بإيجخٟىه  ؤنًضصًا عوحكخاًً..اخظع  -

 ٟىه به.الخ

خاو٫ هى تهضثت ًٚبي بالخضًض اإلاٗخض٫ الىبرة، ومض ًضًه ممؿ٨ت 

 بُضي ٞهاع ٦مً ًخًٕغ بليَّ قامست:   

حٗملحن يمً  ؤه٪لِـ مٗجى  ،ج٣ضعي اإلاى٠٢ هاجالي ؤنٖلُِ٪  -

 !زاعط خضوص اهخمامىا ؤهِ٪ ألاولبان، و ٞغ١ السضمت الٗامت

 الهخماجي. ؤو ٖمل ٌسخيء للجِل  بإي ؤ٢ملم  ؤها -

                                                             
 .زائد بجيش الدفاع الاطسائيلي - 28
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 ؤجهاصعا٧ي بمً  ،مجغص مىا٣ٞخ٪ ،ص زغوظ٪ م٘ الكاب ٨ًٟيمجغ  -

 لم ًغؾله! ؤخًضا ؤن ،مهاصٞت

٣ِٞ  ،في مهمت ؤ٦ًلم  بويزم  ،لؿذ ٚبُت ، ؤها٦ىذ ألقٗغ بهظا -

 .ٖاصًخان امغؤجان اڤُڨو ا ؤها

هدً مً هدضص ل٨ما متى ج٨ىهان ٖاصًخان ومتى ج٨ىهان طواجا  -

 َبُٗت زانت. 

 ؤُٖا٥ مً ٢خ٪ بالجِل ًا ًضصًا؟؟!  عاٝ ؾحرن؟! ما ٖالؤهخم -

 الخ٤ للخدضر باؾم الجِل؟

ت، متهغًبا مً هٓغحي. ٍغ  عص بك٩ل مخ٩ل٠ و٦إهه ًل٣ي ظملت ج٣ٍغ

 لها ٖال٢ت ب٩ل شخيء ًا هاجالي.  29قابا٥   -

ؤمؿ٨جي مً ٧لخا ًضّي و٢اصوي للجلىؽ مجضًصا، خاو٫ ؤن ٨ًىن 

 هاصت زٌُٟ الهىث:

في الىا٢٘  ،لحرا٢ب٪ خًضاؤ ؤبٗضلم  ،جش٣حن مً وصي ججاه٪ ؤهذ -

ت  بجهالم ٣ًم بمغا٢بخ٪،  ؤخًضا ٞةن  ؤمغ الهضٞت ما ٢اصجىا إلاٗٞغ

 الٟسخت الٗكىاثُت بِى٪ وبِىه. 

 وهل هىا٥ مك٩لت في الكاب؟ -

 ال -

ا -
ً
 !بط

 ؾخ٣ابلُىه مجضًصا؟ ، هلٞهمُجيؤ -

                                                             
 طسائيلي مً الىطني لا مإطظت ألا  - 29
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هال  ؤها - ٧اهذ م٣ابلت ػوط مً الٛغباء لخمًُت الى٢ذ  ،٦ٟاًت ؤٖٞغ

 مجضًصا. ألامغ في هظا  ؤ٨ٞغلم  ؤ٦ثر،لِـ 

ظاوبخه بُبُٗت وا٢٘ ألامغ، في الخ٣ُ٣ت ٦ىذ ٖلى وق٪ وؿُان ؤمغ 

ًِ ٦كحرلى٥  ٖلي جماًما، و عبما ٦ىذ ألظُب بك٩ل ؤ٦ثر هضوء لى لم ًإج

 هىإلاؼ لُماعؽ اؾخجىابه  .

 في اإلاىؾاص بإمغ هظه الهضا٢ت؟ ؤنض٢ائهاماطا بن ٖٝغ  -

٫ ؤن ٌُٗي ألامغ حجًما خل ٖلّي الهمذ ٞجإة، هل ٧ان ًضصًا ًداو 

ؤ٦بر مىه بمغاخل، هل قٗىعه بالخب ججاهي والظي ؤججاهله مً ٞترة 

٢ض ًدضو به بلى ٚحرة مجىىهت، ٢ض جضٞٗه الؾخٛاللي ؤو الاهخ٣ام مجي 

 بك٩ل ؤو بأزغ؟

 ٖالـــ ، ؤنٖىُه ًا هاهاؤما  -

- ،
ً
زال٫ اإلاداصزت اهخ٣لذ مً  ؤه٪جغي  ؤال زم  ،هي لِؿذ ٖال٢ت ؤوال

ضلض" ٦ىوي "ظُ  ؟"هاجالي" زم "هاها" ٞجإة بلىٟحرث ٍع

 عبما بًجاص ال٩لماث اإلاىاؾبت، 
ً

 بُٝغ ُٖيُه مداوال
ً
هٓغ لي مُىال

ا ًضي:
ً
 وعبما قاًٖغا بسُبت ألامل الكضًضة، ٢ام ًٖ مجلؿه جاع٧

ا -
ً
ضلض ؤ٢ىلهما  ،خؿى ٢ض  ٖال٢ت ال جىعَي هٟؿ٪ في ،با ظُٟغث ٍع

ايُغاعي ولً  ألامغ ؟ ؾ٨ُىن جضٞ٘ َٝغ زالض الؾخٛاللها في مغخلت ما

وال ختى عظاء آمل  آلان،حؿخُُٗحن ببضاء اٖتراى ظاٝ ٧الظي جبضًىه 

 في ٖضم الاقترا٥.

٢الها جل٪ اإلاغة بىظٍه ظامض، ال ؤ٢ى٫ ؤهه ٢الها ب٣ؿىة ول٨ً ٧ان مً 

 الهٗب ٖلي جدضًض مٗجى زل٠ هٓغجه: 

 حٗجي؟! -
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 ،عي الؿظاظتل٨ً ال جخهى ،ظهت بُٗجها ؤو شسًها بُٗىه،  ؤٖجيال  -

والتي عبما ٨ًىن  ألامىُت ألاظهؼةحٗلمحن ٠ُ٦ حٗمل  ؤهذفي الجهاًت 

 ٞغ٢ها.  ؤخضنض٣ً٪ اإلاهغي طاجه ٌٗمل يمً 

 و مً زم ؤعصٝ مؿخًُٗضا عوح الاؾخجضاء ب٣ضع يئُل.

٢ض جُلب ماؾؿت مدلُت هىا  ؤو  ،٢ض ًُلب هى مى٪ الخٗاون  -

 في بًالن وما٦ؿحن الخ٨ٟحر  ٖلُِ٪  مى٪ الخٗاون، وفي ٦ال الخالخحن
ً

 ؤوال

 جإزظي زُىة عبما هي بال عظٗت..  ؤن٢بل 

٢الها واؾخضاع زاعًظا، بِىما ٧اهذ ما٦ؿحن ج٠٣ في مىخه٠  

٣ها بلُىا خاملت نِىُت الكاي، لم جداو٫ بزىائه ًٖ اإلاٛاصعة  ٍَغ

٣ِٞ، ويٗذ الهِىُت ظاهًبا ٖلى ؤ٢غب َاولت وؾإلخجي بمٓهغ ظامض 

 ٧الشلج:

 ا حكاظغجما؟ما الظي خضر؟ إلا -

 ما الظي ؾمٗخُه؟ -

 .ؤمجيٖالُت وشخيء ما ًٖ الخٗاون م٘ ظهاػ  ؤنىاث -

لم ج٨ً ما ؾمٗخه  -نض٣ً٪ اإلاهغي -ابدؿمذ في عاخت ؤن ظملت 

 هي. 

٣ًىٗجي بمضي  ؤنًداو٫ ٣ِٞ  ،ال شخيء ًا ما٦ؿحن ال ج٣ل٣ي -

 اهخمامه إلاهلختي. 

ا و مً زم ٢لتها وا٢تربذ مجها م٣بلت بًاها، ٞإمؿ٨ذ ًضي عابخت ٖلحه

 طهبذ ٚحر م٣خىٗت بما ٢لخه لها.

*** 
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 "ٖلي" 

البِذ الساوي، ٢لُلىن هم مً ٌٗلمىن مٗجى البِذ الساوي، جهىع 

٣لب ٢ىىاث الخلٟاػ،  ٣ًظٝ  الضعاما عظل وخُض ًضوع بجىباث الك٣ت وٍُ

 ٦غة نٛحرة بلى الخاثِ، هدً ال هٟٗل طل٪ في الىا٢٘. 

زلى البِذ حؿدكٗغه ٖىض ٦أبت الضزى٫ إلا٩ان مٓلم هى طاجه بِخ٪، 

صجب 
َ
ؤن ال ججض ؤخًضا الؾخ٣بال٪ ؤو ججض ؤقُاء ال جسه٪ مٗل٣ت باإلا

زل٠ الباب، ال لٗب ؤَٟا٫ مل٣ُت حٗثر٥، ال ػوظت جاهب٪ ٖلى 

الخإزحر، ؤجِذ ٦إن لم جإث، ٣ِٞ ؤقُائ٥ مىيىٖت بترجِب٪ في ؤما٦جها 

 الصخُدت.

ىع ال٨ئِب حؿدكٗغه زاعًظا خحن حٛل٤ ٧ل ألاهىاع طاث الكٗ

مُذ البِذ بسغوظ٪ ألن ؤخًضا لً ٌؿخسضم الًىء ؤو 
ُ
زلٟ٪، و٦إه٪ ج

م٠ُ٨ الهىاء ؤو الخلٟاػ الظي ال جبض٫ ٢ىىاجه وجتر٦ه مٟخىًخا ٣ِٞ 

 لُاوـ جل٪ الىخضة اإلاؿخمغة.

٦ىذ ٢ض ؾىيذ ٖاصة في الكهىع ألازحرة الؿاب٣ت ٖلى ٖىصحي إلاهغ، 
٣ُٓذ ًىًما ٢غب نالة الٟجغ واعجضًذ مالبسخي، ؤل٣ُذ هٓغة ؤزحرة اؾد

ٖلى مي وطهبذ، صون ؾبب واضر لم ؤجىظه بلى الجغاط، لم اطهب 
٣لي مليء  ، مؿحر بال جى٠٢ بضؤجه ٖو للٗمل، ْللذ ؤؾحر في الكإع
ا  باأل٩ٞاع واإلاكاٖغ اإلاخًاعبت وؤجهُخه خىالي الشامىت نباًخا و٣ٖلي زاوًٍ

قٗىع ؤًٞل، لم ًخإزغ ختى بٗىصحي للمجز٫ و٢ض عخلذ ٖىه جماًما ولضي 
مي ومٗها ٧ل ما ًسهها، لم حٗض مي بلى البِذ بٗضها ؤبًضا، ولم ؤجى٠٢ 
ؤها ًٖ ال٣ُام بمكىاعي الُىمي ختى بٗض ٖىصحي بلى مهغ، ناع هظا 

 الؿلى٥ ٌك٩ل هٕى مً ؤهىإ الٗالط الىٟسخي باليؿبت لي. 

ي مً ؾخت قهىع زلذ، اؾخإظغث الك٣ت جى ٖىصحي مً صب

وؤؾخُُ٘ ال٣ى٫ ؤهجي لم ؤؾ٨ً بها بٗض، ال ؤ٤َُ الاؾخمغاع ؤ٦ثر مً 

 ؾاٖخحن وخضي بحن ظىباتها، لم ؤٖخض الىخضة. 
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اقتهغث ؤًام الجامٗت ب٣ضعحي ٚحر اإلاؿبى٢ت ٖلى ا٦دؿاب 

ُضة مٗهم بٗض الخسغط  الهضا٢اث، خاٞٓذ ٖلى ٖال٢احي الَى

بُهم ببًٗهم البٌٗ، ؾاٞغث والؼواط، بل بهجي خاٞٓذ ٖلى جغا

ضث ٞلم ؤظض ؤحهم، ختى مً ب٣ىا ٖلى نالث وز٣ُت، ناعث  ٖو

ت بك٩ل ؤو بأزغ واؾدبضلىا نضا٢اتهم ال٣ضًمت  ٖال٢اتهم ؤؾٍغ

 بهضا٢اث ظضًضة وؤهاؽ ظضص. 

هل ٧اهذ ؾٟغحي لضبي ؾبب وخضحي ومكا٦لي؟ ؤم عبما لىال جل٪ 

ا.
ً
.ٖلى ألا٢ل لىال صبي إلاا الؿٟغة ل٨ىذ آلان في وي٘ ؤؾىؤ ٦شحًرا، خؿى

٦ىذ ؤؾ٨ً آلان بك٣ت هلُىبىلِـ الجمُلت جل٪ وؤع٦ب ؾُاعحي 

 الُاباهُت الجضًضة. 

لىال ؾٟغحي لضبي، ل٨ىذ آلان بحن صخبت ظُضة ولخُٓذ بٟغنت 

٢ًاء الى٢ذ م٘ ؤمي في آزغ ؤًامها، وخاٞٓذ ٖلى ٖال٢تي بإ٢غباجي 

ىوي )بلى الىاؽ مُلي ألظض مً ٨ًىن بلى ظاهبي ٖىًيا ًٖ الاؾخمغاع ب٨

 .30به ال٣اع ؤظغب(

ا؟ ؤم عبما في مي! ًُ  هل جخمدىع ألاػمت في صبي؟ ؤم في ؤها شسه

٦ىذ ؤخاو٫ صاثًما ؤن ؤجىاسخى وظىصها، ؤن ؤَىي جل٪ الهٟدت 

 -جماًما، وب٣ضع ما ًبضو حٗبحر 
ً

بال ؤهجي عؤًتها ه٨ظا  -جل٪ الهٟدت مبخظال

، عبما ل٩اهذ مي معي آلان لىال صب
ً

ي! هل ٧ان طل٪ لُهبذ شخيء ٞٗال

اًجابي؟! ٧اهذ لخب٣ى معي ٖلى زضإ، ٖلّي ؤن ؤق٨غ صبي التي ؾاٖضجىا 

ٖلى مىاظهت ؤخضها آلازغ بصجاٖت، ٞم٘ عخُلها ؤو ٢ل عخُل ٦الها ًٖ 

 في اعجباَىا الظي لم 
ً

 مخمشال
ً

ا ز٣ُال
ً
ؤخضها آلازغ ٢ض ؤػاخذ ًٖ ٧اهلي ٖبئ

 ٨ًً ًد٤٣ ألاهضاٝ اإلاغظىة مىه.

                                                             
ت للىػمان بً املىرز و البيذ جفطيًل    - 30  : شطس شػسي مً شػس الىابؿت الربياوي في زطالخه الاغخراٍز
 أجسب اللاز به مطلي الىاض ئلى. هأوي بالىغيد جترهني فًل -
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ظمُ٘ مهامي اإلاجزلُت وعاظٗذ ٦ك٠ خؿابي البى٩ي الظي ٢ًِذ 

ًدىا٢و بك٩ل صعامي مىظ ٖىصحي بال ٖمل وبضؤث في وي٘ مسُِ 

للمهغوٞاث، ٦ىذ ؤوكٛل ب٩ل شخيء وؤي شخيء ٖىًيا ًٖ الخ٨ٟحر في 

ذي بل  م٣ابلتي م٘ مهُٟى باقا، ؤعصث ؤن ؤلػي جل٪ اإلا٣ابلت مً جاٍع

ا ٞهي لم  ًً جإث بصخيء، ل٨ً جى ؤن ظالذ وعبما الػي ؾٟغة بغاط ؤً

ا، وقٗغث بكى١ قضًض  َٖ ى
ُ
٨ٞغة ؾٟغة بغاط بغؤسخي بال وجظ٦غث ه

 لالؾخمإ بلى نىتها.

٢مذ بلى صعط م٨خبي وبدشذ ًٖ السخي صي الظي سجلذ ٖلُه ظمُ٘ 

ا. ًُ  الخل٣اث،  ومً زم ٢غعث ؤن ؤعي هىٖا  شسه

ا.. ؤها ال ؤٖٝغ اؾم 
ً
ٞخدذ "ظىظل" وبضؤ ٦خابت اؾمها، خؿى

ا وجالُا"، "هىٖا  مضعؾت" ٖاث َٖ ت"، " هى لتها؛ ٞجغبذ "هىٖا  حٗلُم الٗبًر

ت ولم ؤظض ؤًت هدُجت.  باللٛخحن الٗغبُت والٗبًر

في الجهاًت ٨ٞغث للخٓت بدكُٛل اإلاؿخىي ألاو٫ ل٨جي ٖضلذ مً 

ٗذ  ٨ٞغحي وبدشذ ًٖ ُٞضًى ألاٚىُت، وظضجه ؤؾٕغ مما اٖخ٣ضث، ٞع

 ضاء.الهىث مخىظًها للمُبش لخدًحر الٛ

- Um Kulthum and Umar Sharif,  

Came floating on the jasmine wind. 

*** 

 

 

  

 



 

71 

 انفصم انراتغ 

 31"نىف ٌهذوخ"  
 في قىإع ؤوعقلُم ؤظض هٟسخي.

ا" َٖ ى
ُ
 " ه

ؤصعي ؤهجي ػعث ال٨شحر مً اإلاضن والٗىانم، هىا٥ الخضاسي ظًضا 

٣ت ٢ض بىِذ مً زالر ؤو ؤعب٘ ٣ٖىص ٦برلحن حؿدكٗغ ؤن اإلاضًى ت الٍٗغ

٣ِٞ، واإلاهُى٘ جماًما ٦ضبي خُض ٧ل شخيء بالؾد٩ُي، اإلاخُىع ظًضا 

٦ؿُى٫ خُض ٌِٗل ؤلاوؿان في اإلاؿخ٣بل والبهي ٥"اؾُىبى٫" 

وبحروث، واإلاؼاجي الخُىي ٥"بىمباي" والغاث٤ الضافيء ٥"هحروبي" 

 ممحزة.وهىا٥ ؤوعقلُم ال٣ضؽ في م٩ان وم٩اهت مىٟهلت و 

غ٢ِها 
ُ
في مباهحها جغي اإلااضخي وفي وظىه ؾ٩اجها جغي الش٣ت والٗىاص، وبُ

جغي اإلاؿخ٣بل، نىعة الخٗاٌل بُيىا وبحن الٗغب، ونىعة الهضام 

بُيىا وبُجهم، نىعة الؿ٨ُىت خُض صوع ٖباصة صًاهاث مسخلٟت ومخٗضصة 

ونىعة الهغإ بحن مٗخ٣ضاث جبدؿم في وظىه بًٗها وج٨ٟغ بًٗها 

 ٌ زل٠ الؿخاع.البٗ

مغث زالزت ؤًام مىظ ؤجاها ًضصًا ػاثًغا، خاولذ ٞحها ؤن ؤوسخى ألامغ وؤن 

ؤصٖه جماًما ٦إن لم ًدضر واهتهؼث ٞغنت بظاػحي، انُدبذ بًالن 

اعة ظضحي في ًغوقالًم  لخىاسخي اإلاى٠٢، وبن لم ًشجِن طل٪ ًٖ  لٍؼ

 الاجها٫ به ألزبره بم٩ان جىاظضي.

ى بزباعه بك٩ل ٚحر مباقغ ؤن ٧ل شخيء ٞٗلذ طل٪ لؿببحن: ألاو٫ ه

بُيىا ٖلى ما ًغام، خُض  لؿذ ٚايبت وزاثٟت ٖلى خض ؾىاء، وال 

                                                             
 ( اؾىيت لشلىمى ازجصي زؤي طفىليت )  – ילדות  נוף -31
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ؤهخىي ؤن ؤجسظ مى٠٢ ججاهه، والشاوي ٧ان مجغص ٨ٞغة مجىىهت َاجكت 

اعحي.  ما لبصذ ؤن صٖمخجي قىقاهه باجساطها ؤزىاء ٍػ

ازخاعث قىقاهه مجاوعة الخاثِ واله٩ُل اإلاىخٓغ بٗض ؤن ماث 

ؤهلها ٖاصاي، جغ٦ذ جل ؤڨُڨ وازخاعث ؾ٨جى اإلاضًىت التي قابهذ بلضها 

  . 32ٖلى ظىاح اليؿىع  1949ألانلي الظي ؤجذ مىه ٖام 

ت باإلاٗجى اإلاٗغوٝ، لِؿذ ؤ٦ثر مً حي مً  ٦ٟغ هاقُلىار لِؿذ ٢ٍغ

ا،  ًُ ؤخُاء ؾلىان ظىىب ه٩ُل ؾلُمان ُٞما مطخى وألا٢صخى خال

ذ ٦ىهُيُمازخاعث قىقاهه ؤن جهض١ جإمُىاث  خى٫ ؤمان  33ٍُٖغ

ت وؤمان اإلاباوي اإلاؿترصة ٞحها، لم جشِجها ٦ى٦خُالث اإلاىلىجٝى وال  ال٣ٍغ

 حجاعة اإلادللُحن اإلال٣اة ٖلحها، صاثًما ما ج٣ى٫:

لم آِث  ،ٞهمهم وهم ًٟهمىوي بك٩ل ظُضؤ ؤها ،الٗغب ؤزاٝال  ؤها  -

ؼعٕ بخل٪ أل  ؤوعوبامً 
ْ
 ًدترمىوي. ألاعى، همه

 ا بلى الٗغبُت: زم جضًغ لؿاجه

 بل٨ه بِكىٞىوي مغه عجىػه بحروخىا. -

، الٗغب ال ًُإؾىن 2015و  2014و  2011ل٨جي ؤٖلم ؤجها ؤنِبذ في 

وال ٣ًخىٗىن، ما صامىا ًهض٢ىن ؤن ؤعى ٦ٟغ هاقُلىار ؤعيهم؛ ٞلً 

ًصىحهم شخيء وال ختى وظىص ال٨ىِـ الُمجي ألازغي هىا٥، ٦ىِـ بىاه 

 جهلي ُٞه آمىت ًىًما ما. ؤظضاص ؤظضاص قىقاهه وجدب ؤن

ظلؿذ بلى ماثضة ال٣هىة وؤها بلى ظاهبها بِىما جلهى بًالن بمكاهضة " 

 ال٩اعجىن" في الخلٟاػ. 

ً؟ هل هىا٥ زٝى خ٣ُ٣ي مما ٢اله ًضصًا؟ -  ماطا جٍغ

                                                             
ألف يهىدي مً يهىد اليمً  41هي غمليت جم خًللها جهجير طسي هفرتها الىوالت اليهىدًت لترحيل هحى  -32

 ،1150ئلى طبخمبر  1141ئلى ئطسائيل في الفترة مً ًىهيى 
 .مإطظت مػىيت بدظىيين و جىطين املظخىطىىن اليهىد  - 33
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ُه بىؾاثل  ؤهذًضصًا ًدب٪ و  - حٗلمحن، خاو٫ مٗ٪ بٗض مىث آٍع

ً ُٖيُ٪ ًٖ عئٍت ألاقُاء بٗ ؤهذ ،ٖضة  ،حن "خلىة"٣ِٞ جضًٍغ

ُه؟ ً ما ٢لخه ل٪ خحن جؼوظذ آٍع  جخظ٦ٍغ

 الخلى ٌكٝى الخلى.  -

 عصصتها بالٗغبُت ٦ما ؾمٗتها مجها مىظ َٟىلتي.

ً "الخلى" ؤنخاولي   - ما٦ؿحن  ؤن"خلى"، زم  ؤمًغال٩ي ًدضر   ،جٍغ

جغب  ،خاولذ مٗه ومٗ٪ ُُ  ألهِ٪ مخٗبت  ؤهذ ،نلي ًا هخالي ،شخيء ؤيؾ

ُه و ال جهلحن ٦ٟاًت، مىظ مىث آ  .هذ جائهتؤٍع

اؾخضعث ٖجها م٘ عهحن هاجٟي الى٣ا٫، ٧ان ًضصًا ٖلى الجاهب آلازغ، 

ألامغ لِـ في الهالة، وال ؤي نلىاث ج٨ٟي، ؤو٢ٟذ الغهحن وبٗشذ له 

 عؾالت ؤن ًهٗض بلُىا بإٖلى.

٧ل ما ًدضر لىا ًدضر، لخى٠٢ الحهىص ًٖ الهالة، لم حٗىصوا  -

ذ ؤال جهلىن ٦ٟاًت ٞال حؿدبٗضوا  ل٪ ًا هاها  ؤ٢ى٫  ،هللا ٢لىب٨م ًٍغ

اؾخمعي  ،لً ًإطًِ٪  ألا٢لجدبعي ًضصًا ٞةن لم ًُٟض٥ ٞٗلى  ؤنٖلُِ٪ 

 لىهُدخه. 

٧اهذ جل٪ هي اللخٓت التي جإ٦ضث ٞحها مً نىاب ما ؤٞٗله وبن 
 ٦ىذ ال ؤًٞله ٦شحًرا.

عن ظغؽ هاجٟي مجضًصا، ٧اهذ اڨُڤا ٖلى الىاخُت ألازغي  جل٪ 
ًغوقالًم و٢غعث ؤن جدبٗجي لى٣طخي باقي ؤلاظاػة اإلاغة، ٖلمذ ؤهجي في 

ا، و٦ما ؤزبرججي في اإلا٩اإلات اإلا٣خًبت بِىما ٢امذ قىقاهه لخٟخذ  ؾىًٍ
 الباب لُضصًا ، ٞةن لضحها ؤزباع لي.

صزل ًضصًا قاًٖغا بال٨شحر مً الخإ٠ٞ مً اإلا٩ان الظي صاعاه 

هه بابدؿامخه، ٧ان ٌٗٝغ ظًُضا ؤن في صٖىحي له الهٗىص لضي قىقا

 ٖالمت ٢بى٫ مجي لصخيء ٢اصم، ٧ان ًغضخى بال٣لُل.
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ا به، بًالن ًدب ًضصًا لِـ ألن 
ً
ظغي بًالن  هاخُت ًضصًا مخٗل٣

ا مٗه، ول٨ً ٢امذ ما٦ؿحن بمجهىص ظباع في عؤَي لغبِ 
ً
ألازحر لُُٟ

الازىان ببًٗهما البٌٗ مٟتريت ؤن ًضصًا ؾ٨ُىن ؤب مدخمل ظُض 

م لخُٟضها  ل٨ً آزغ ما جى٢ٗخه هى حٗ ل٤ُ قىقاهه ٖلى ألامغ، ٞبالٚغ

مً بعر بًالن الكغقي الباعػ في ق٩له بال ؤن قبذ لكبٍه واضر ٧ان 

ُه .  ًجمٗه بُضصًا؛ عبما لدكابه ًضصًا م٘ آٍع

ا،  ،وهظا الهٛحرؤوه.. ،جؼصاص وؾامت ؤصون عوحكخاًً - ًٗ مً ًغا٦ما م

ي الهٛحرة ف ؤؾغج٪ ؤٞغاصإلاا ال جإزظ  ،ميسجًما م٘ ولضه ؤبًدؿب٨ما 

 جىهي ٢هىج٪؟ ؤنالؿى١ ال٣ضًم بٗض بهؼهت 

 ٧اهذ جهب ال٣هىة التر٦ُت في ٞىجان وجىاوله بًاها مخممت ظملتها.

ا ُٞما بٗض للهالة  - هللا  ،ظاهب الخاثِ بلىولغبما جظهبىن ؾىًٍ

 بنؾدخد٤٣  ؤجها ؤٖٝغولضي ٧ل مى٨ما صٖىة  ،ٌؿخجُب للضٖاء هىا٥

ا.  نلُخما ؾىًٍ

غمي بلُه قىقاهه ومً زم هٓغ هدىي ابدؿم ًضصًا مخٟهًما ما ج
مىخًٓغا ؤن ًغي عص ٞٗل، بٗض مداولت ظهُضة عؾمذ ابدؿامت نٟغاء 
 الخٟاّ 

ً
ٖلى وظهي ٧اهذ ٧اُٞت له لُدخًً بًالن بُضًه الخغة مداوال

غحي ب٩ل ألالٟاّ  ٖلى اجؼان الٟىجان في ألازغي،  صُٖذ ؤها طاحي في ؾٍغ
ًت مً ونٟي باإلاىا٣ٞت ولِـ البظًئت التي جىاؾب ؾلى٧ي الضٞاعي بضا

  ." 34جهاًت ٖىض " ػوهاه

*** 

  "ٖلي"

ل مىظ جى٢ٟذ ًٖ نالة الٟجغ  ؤجهُذ نالة الهبذ، مغ ػمً ٍَى

-خايًغا، ؤٖخ٣ض ؤن آزغ مغة ٢ض نلُذ ٞحها الٟجغ خايًغا ٧اهذ بضبي 

                                                             
 ةغاهس شاهيت /  זונה  - 34
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م ؤن اؾد٣ُاْي اإلاب٨غ في ال -٢بالت عظىعي ٗاصة ومكىاع اإلاصخي و بالٚغ

 ٌ ا للجزو٫ للهالة ٧ان ًدىامى بضازلي، ٞع ًٗ ا ٢اَ ًً
الُىمي،  بال ؤن ٞع

تي، ؤن قُُاوي هى مً ًداو٫ جذجُم ٖال٢تي بغبي.  لم ًصىحِن ٖىه مٗٞغ

 هل ؤها ٚايب مً هللا؟! 

 إلاا ؤها ٚايب ٧ل هظا الًٛب؟!

ً، لَم لم ؤنغر ؤو ؤؾإ٫ الؿا  ا٫ إلاا لم ؤٖبر ًٖ ًٚبي مىه ٧اآلزٍغ

 الؿاطط: " لُه، اقمٗجى ؤها؟!"؟

ؤال ًد٤ لي ؤن ؤًٚب مً عبي؟ ؤ لِـ هى زال٣ي وؾُضي و ٢غب لي 

 مً خبل الىعٍض؟ 

 ٠ُ٦ ؤمى٘ هٟسخي ًٖ ًٚبي مىه؟ 

 ٠ُ٦ ؤزٟي ًٚبي ٖىه؟

هل ٦بذ مكاٖغي ججاهه، هى ما ًضٞٗجي ل٩ل جل٪ اإلاكاٖغ 

 اإلاخًاعبت؟

ض الُٟىع، ُٞىع  ٢مذ ًٖ سجاصة الهالة وجىظهذ بلى اإلاُبش أٖل

عظل وخُض، جل٪ ال٨ٟغة ؤججذ ًٚبي الظي ٦ىذ ؤخاو٫ ٦بده َُلت 
ًبا.  ظ٦غوي به ٧ل شخيء ًدُِ بي ج٣ٍغ  الكهىع اإلاايُت ٍو

ؤها لم ؤًٚب خحن ٖلمذ بٗضم ٢ضعحي ٖلى الاهجاب، لم ؤل٨م 

الخاثِ ؤو ؤ٢ىص ؾُاعحي جائًها بحن الٗماثغ الكاه٣ت، لم ؤب٪ بحن ًضي 

ا لها 
ً
ًٖ خغماجها مً مكاٖغ ألامىمت، هل ٦ىذ خامًضا؟ ؤم "مي" مخإؾٟ

 ٦ىذ ظامًضا؟ مجغص ه٣ُت مغؾىمت جدذ خٝغ جدمل ٧ل الٟاع١.

ت ال٣ظعة  طهبذ ًىمها بلحها بىدُجت الخدلُل، جل٪ الخُىاهاث اإلاىٍى

 ٧اهذ ٢لُلت الٗضص مكىهت في مجملها، بما ٖؿاوي ؤؾبهم؟خُىاهاث!

 !ٖالم ٖؿاي ؤٖترى؟ ٖلى ؤمغ هللا و٢ضعه
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لت مً الٗالط ألا٢لمل هسل٠..ٖلى  ؤها ،مي -  ؤو  ٢بل ٞترة ٍَى

 مداوالث الخل٣ُذ الهىاعي.

ابدؿمذ خُجها ججاهي، ْىىتها ابدؿامت مُمئىت مصجٗت، ابدؿامت 

 ػوظت جضٖم ػوظها ال٣ُٗم.

 و بـ.  ؤهذو  ؤها ؤخغاع،زلُىا ٦ضه  ،بال زلٟت بال ٢ٝغ ؤخؿً -

ذ ٦ىعصة جدؿإع ؤوعا٢ها ٖلى ٢امذ بليَّ ؾاٖتها و٢بلخجي،  ٧اهذ جخٟخ

٣احي، ماعؾىا ظيًؿا  ال٨ك٠ ًٖ بخالتها في ز٣ت، زلٗذ وع٣ٍاتها ووٍع

ا، بل عبما ٧اهذ جل٪ هي ؤعوٕ مغة خُٓىا ٞحها بالجيـ.  ًٗ  عاج

٣ًىلىن ؤن ؤًٞل مماعؾاث الجيـ هى ظيـ اإلاهالخت بٗض الهجغ 

بحن  وظيـ الضٖم الىٟسخي،  بِىما جل٪ اللُلت مماعؾت نازبت هاصعة

ض ؤن ًشبذ لظاجه ؤن ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاب ال ٌٗجي  عظل ًٍغ
ض ؤن جشبذ لظاتها وله ؤجها  اهخ٣اًنا لغظىلخه، وبحن امغؤة عبما جٍغ

حؿخُُ٘ الاؾخمخإ مٗه صون ٢ُىص، وؤجها جمتن لىظىصه مٗها بضون 

 ؤَٟا٫ ؤو ؤ٢اعب.

٘ الخ٣اَها ٖىضما اهتهُىا وبحن ألاهٟاؽ اإلاتهِضظت التي لم ؤ٦ً ؤؾخُُ

 بؿالؾت، ٧اهذ هي جبدؿم ججاهي: 

 جغوح ٞغوؿا؟ عؤً٪، جدب بًه -

لمذ ؤجها لم ج٨ً جضٖمجي، ؤو حصجٗجي، ؤو حؿخمخ٘ معي، ٣ِٞ  ٖو

 وا٤ٞ زبر ٖضم ٢ضعحي ٖلى ؤلاهجاب مسُُها الؿغي.

ؤزغظجي مً ؤ٩ٞاعي نىث الهاج٠ الظي جؼامً م٘ عاثدت اخترا١ 

اث ال  حكىه ؤ٩ٞاعي ٣ِٞ، ل٨ً جدغمجي البٌُ ٖلى الىاع، جل٪ الظ٦ٍغ

 مً بُٞاع مدترم لغظل وخُض. 

*** 
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ا" َٖ ى
ُ
 "ه

بحن مداولخىا إلًجاص ٢لم، ٦خابت نالة وصٖىة بالخهى٫ ٖلى ٧لب، 

َحران الىع٢ت في الجى ومً زم الغ٦ٌ زلٟها، وؤزحًرا خمل ًضصًا إلًالن 

لخاثِ الٗالُت، قٗغث للخٓت ٧ي ٌؿخُُ٘ صؽ الىع٢ت بحن ؤحجاع ا

 ؤهىا ؤؾغة.

٧ان الؿُاح واإلاهلىن ًىٓغون بلُىا ٦إؾغة نٛحرة ؾُٗضة،  

ضًم 35هٓغاث الهضو٢حن اإلامخًٗت  36الباؾمت هدى بًالن وهٓغاث الخٍغ

ضًم  هدىها، ٌؿخُُ٘ ؤي حهىصي ؤن ًخإ٦ض ؤهه ٌؿخمخ٘ بدُاجه َاإلاا الخٍغ

٣ِ خحن ًغي ٦م ًدغم ٚايبىن مىه، ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗض وٗم هللا ٖلُه ٞ

ضًم ؤهٟؿهم مجها! للخٓت جسُلذ هٟسخي ؤخٓى بىٗمي اإلا٣ٟىصة،  الخٍغ

ضًغه في  ٣ت ٍو ُه م٩ان ًضصًا، ٧ان لُدمل بًالن بىٟـ الٍُغ جسُلذ آٍع

ا، ٧ان لُُٛي عؤؽ الهٛحر مً الكمـ  
ً
الهىاء  ٦ُاثغة نٗىًصا وهبَى

٣ ه جماًما ٦ما ًٟٗل ًضصًا،  ًغظىه بًالن لكغاء الخلىي ٍو ىم هى  لِكتًر

 لُٗلمه الهالة.  37ؤو٫ ٦ُباه

 للخٓت جسُلذ هٟسخي امغؤة ؾُٗضة .

ؤ٢بال هدىي ًدمالن ال٨ُباجان الجضًضجان،  وما ؤن ؤجُا ختى خللذ 

ؤها واخضة مً مكاب٪ قٗغي،  ويٗذ ال٨ُباه ألزبتها ٖلى عؤؽ الهٛحر 

ا ب٨ٟي، وال ؤٖلم بن ٧اهذ خغ٦خ
ً
ه ٢بل ؤن ًى٢ٟجي ًضصًا بُضًه ممؿ٩

 ٖٟىٍت ؤم م٣هىصة؟

 ٦ُباه  ؤو٫ ولضه  ألابًلبـ  ؤنمً اإلاٟترى  -
                                                             

35
حاخام مخخظ بشإون أخًلكيت، أو مفدش  -هازاباي هخطدًم(  הצדיק הרבי)الطدًم أو الباز  - 

 (مدزطت دًييت)في اليشيفا 
دًم  - 36 مأخىذة مً الفػل حسد بمػنى ؾضب او . وحػني الخلي( حٍسدي)هي جمؼ ليلمت ( חרדים)حٍس

 .اغتٌز الىاض
ء زأض ضؿير ومظخدًس الشيل، ًسجدًه السجاٌ وجمػها هيبىث هي ؾطا( כיפה)هيباه أو الِىبت  - 37

 .اليهىد ألاززىذهظيىن طيلت الىكذ جىكيًرا هلل هما ًسجدًه السجاٌ أزىاء الطًلة
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ا ألاب٨ًىن  ؤنمً اإلاٟترى  - ًُ  ؤمىع ٗلمه َال٨ُباه و  ، ًلبؿهخ

 ألازغي.الخُاة 

ه  ٢لتها مضاٖبت قٗغ بًالن في اقٟا١ خ٣ُ٣ي ٖلى ولضي الُدُم ؤصاٍع

بابدؿامت، بال ؤن ًضصًا ظظبجي مً ط٢جي هاخُخه في ابدؿامت ع٣ُ٢ت، 

 ٣ت هى آلازغ: مكٟ

 هى ًإزظ لُُٗي.  ،هُإؽ مً عخمت هللا ؤنلِـ مً اإلاٟترى  -

سخب ال٨ُباه ومكب٪ الكٗغ مً ًضي، و٢ام بخصبُتها ٖلى عؤؽ 

ذ مكب٪ آزغ و٢مذ  الهٛحر، مً زم هاولجي ٦ُباجه واؾخضاع ٞجٖز

بخصبِذ الشاهُت ٖلى عؤؾه، اؾخضاع هدىي باؾًما ٦ُٟل ًدًغ ؤو٫ ُٖض 

 مُالص له:

هٟخذ الباب  ؤن ، ٖلُىاب٨شحر خحن جغؾلحن قٗغ٥ ؤظملجبضًً   -

الُٗاًاه 
ً
 ٦ظل٪؟! ؤ لِـًا هخالي،  ؤخُاه

ابدؿمذ هدىه  ابدؿامت ظاج٘ ال ًمل٪ اإلاا٫ لكغاء ٖكاثه، ل٨ً 

ا:  ًُ ٘ ٞاظإوي ؤها شسه  عصي الؿَغ

 .هاها ، هاصويهاها ًا ًضصًا -

هل لالبدؿامت نىث؟! اؾخضعث جى ؤن ٢لتها وؤ٢ؿم اهجي ؾمٗذ 

نىث ابدؿامخه، ٦إجها سخاب مالبـ ٢ض سخب ٞمه مً ؤطهه الُمجى 

بلى الِؿغي، مً ظضًض وظضث هٟسخي ؤوٗذ طاحي  ول٨ً بهىث مؿمٕى  

 جل٪ اإلاغة ٖلى ألا٢ل باليؿبت لي: 

 38ؤث هي ػوهاه  -

*** 

                                                             
 اهذ غاهسة - 38
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 "ٖلي"

 ؟ؾُض صباٙ -

ت نىث ؤهشىي ع٤ُ٢ ًدمل جٟسًُما وهىاثُاث ٦شحرة ل٨ً باهجلح ًز

 ؾلُمت.

 ؤها.هى  -

ضًت "هىعصلُجا هحهُُاجغ -   ."اإلااؾؿت الؿٍى

ٖلى ٨ٖـ جل٣يَّ ال٨ؿى٫ للم٩اإلات، بال ؤن اؾم "هىعصلُجا هحهُُاجغ" 

٧ان ٦هب ٦ىب مُاه باعصة ٞى١ عؤسخي، ؤٞا٢جي مً الُإؽ وال٨ؿل 

 الًٛىب، اهخبهذ ب٩امل خىاسخي. 

 .بٌٗ بغامج٨م ؤعي  !ألاوعوبُت "هُىػ  بن "بن ؟!ؤهخمآه.  -

٦ىا ٢ض جل٣ُىا ؾحرج٪ الظاجُت مً زال٫  ،جماًما، هظا هدً..عاج٘ -

٠ُ مً اإلاٗغى الضولي إلاؼصوجي ومخٗضصي اللٛاث بــ  و٦الء جْى

 ، عاج٘.بالٟٗل ٦ىذ هىا٥ ،بغاط ه مٗغىآ -

 بلىياٞت اؾم٪ ةمً مغاظٗخىا لؿحرج٪ الظاجُت؛ ٣ٞض ٢مىا ب -

ُٟتللال٣اثمت اإلاسخهغة للمغشخحن  ُٟت مغاؾل ،ْى م٣ُم  هي ْو

به اقتراَاث  "مُل-"اي بةعؾا٫ل٣ض ٢مىا بالٟٗل  ألاوؾِ،بالكغ١ 

غى الٗىاثض اإلاالُت والٟىاثض الجاهبُت لها ُٟت،  ٖو ل٨ىىا  ،الْى

ٗت هًٓغا ل٤ًُ الى٢ذ ، مًُغون لخدضًض مىٖض إلا٣ابلت شسهُت ؾَغ

 ،39ؾاٖت إلااجمغ الاجداص اإلاخىؾُي 48حُُٛت زال٫  بلىبداظت  هدً

ىدل؟! ،في الشاهُت "الًً-"ؤون ىن ج٨ ؤنهل حؿخُُ٘   ظٍغ

                                                             
مىظمت حيىميت دوليت جضم في طياكها دٌو الاجحاد الاوزوبي بأهملها , الاجحاد مً اجل املخىطط   - 39

 .و ملسها بسشلىهه باطباهيا  2003املخىطط  اوشئذ في  باالضافت الى دٌو شماٌ افٍسليا و شسق 
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 ُُٖيُـ...ا٣ِٞ  ،مىظىًصا ؾإ٦ىن  ؤؾخُُ٘،بالُب٘  -

٧امل اإلاٗلىماث وعابِ الاجها٫ مىظىص في الغؾالت التي بٗشتها  -

 ل٪ الخى٤ُٞ.  ؤعظى  آلان،

ضًت التي جسُلتها ق٣غاء مدمغة البكغة اإلا٩اإلات في  ؤجهذ الؿٍى

ت، وؤٚل٣ذ الهاج٠ مخ٣اًٞؼا، وظضث ط احي ؤهٓغ بلى ؾ٠٣ الدجغة ؾٖغ

؟
ً

 مدؿاثال

 هل جغايُجي ًا هللا، ؤهذ لؿذ ٚايًبا مجي ومً ًإسخي؟!-

سجضث ق٨ًغا مسلو الىُت ؤن ؤنلي الٟجغ خايًغا ما ب٣ى مً 

ا ال ؤٖلم ألًً ل٨ً ٧ان ٖلي ؤن ؤخل٤  ًٖ ٖمغي، وزٟٟذ مؿغ

ط٢جي،ؤهىضم مً مٓهغ قٗغي وؤخًغ مالبـ ظُضة، ٖلحها ؤال ج٨ىن 

لي ؤن ؤعاظ٘ ظُضة، بل  ا، ٖو ًً ؤن جٓهغ ظُضة ٖبر ٧امحرا ال٨مبُىجغ ؤً

آزغ اإلاؿخجضاث الضولُت وألازباع الٗامت ًٖ ؤوعوبا والىالًاث اإلاخدضة، 

٣ُا و ًا٫ العجب هي  ٣ُا،  اللٗىت ؤزباع ؤٍٞغ قغ١ آؾُا، عوؾُا، و ؤٍٞغ

ؤشر ألازباع وؤهضعها في مهغ، لألؾ٠ هي ؤو٫ ما ؾِؿإلىوي ٖىه 

 بالخإ٦ُض.

ٗذ الؿماٖت  عن  لت، ٞع ظغؽ الهاج٠ مغة ؤزغي بظاث الغهت الٍُى

ضًت مً "بن بن هُىػ" ا ؤجها اإلاغؤة الؿٍى
ً
 مخ٣ُى

 ؾُض نالر؟ -

 هظه اإلاغة، ًمل٪ نىث مغح و٦إهه ًخدضر مً حجغة 
ً

٧ان عظال

 ظلىؽ مجزله: 

ىج - هدً مً  ،ًىهاجان لُىضقتروم  مً لُىضقتروم  اه٨ىعبىعٍاٍع

 ، ٦ماٖلُ٪ ق٨غها ؤن ؤٖخ٣ض ،"هُُاجغهح "هىعصلُجااجِىا٥ بٗغى 

 .ؾِخىظب ٖلُىا مىا٢كت وؿبدىا الغبدُت اإلا٣غعة
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 آه  -
ً

  ؤهال
ً

 ل٣ض جغ٦ذ ؾحرحي الظاجُت لض٨ًم بالٟٗل. ،وؾهال

ول٨ً جم  ،الٗضًض مً الازخُاعاث اإلاخاخت ؤمامىافي الىا٢٘ ٧ان  -

 ؤنض٢اءهدً لم هخ٣ابل ول٨ً لىا  ، عبماازخُاع٥ بخىنُت شسهُت

 . مكتر٦حن.

*** 

ا" َٖ ى
ُ
 " ه

عا٣ٞذ ًضصًا بلى مدُت ٢ُاعاث ًىعوقالًم ملسا
ومً زم ظلؿذ  40

اڨُڨ جاع٦ت بًالن ًلهى بلى -ٖلى الغن٠ُ في اهخٓاع ٢ضوم اڨُڤا مً جل

ً التي اقتراه بًاها ًضصًا.  ظىاعي ٖلى البيل ب٨غاؾت الخلٍى

غ لي هٓغة الىاز٤، زٟذ خُىما ع٦ب ال٣ُاع و٢بل ؤن ًخدغ٥، هٓ

هظه الىٓغة ٦شحًرا، هل وز٤ ًضصًا ؤهجي ؤٞخذ الباب لُخ٣ضم زُىة 

ؤزغي؟! ؤم ؤهه وز٤ في ؤن تهضًضه اإلاؿختر لي طا٥ الُىم ٢ض ؤحى زماعه؟ 

ؤ٢ى٫ ؤهجي عؤًذ ًضصًا آزغ في اإلاؿاء ٚحر مً ػاعوي في بِذ قىقاهه 

 وطهب معي بلى الخاثِ في الهباح.

ل ٢بل ؤن حٗلً ؾاٖت اإلادُت ًٖ ٢ضوم  لم ًمٌ و٢ذ ٍَى

ال٣ُاع، ص٢اث٤ ٢بل هؼو٫ اڨُڤا ٖىه بكٗغها الػجغي وابدؿامتها 

 الٍٗغًت.

٣خلىوي  - َُ لً  ،ًىعوقالًم بلىاڨُڨ  -ؾاٞغث مً جل ؤويٖلمىا  بنؾ

ل٨جي لم  ،٨ًىن هىا٥ ٖضص ٧اٝ ًٚضا في ألاولبان وعبما جدضر مك٩لت

 ومكاهضة عص ٞٗل٪ بإم ُٖجي. زباع٥ بٞىث ٖلّي الٟغنت في ؤ ؤن ؤؾخُ٘

 ٖما جخدضزحن؟ -

                                                             
 محطت اوزشليم اللدض جدعى بالػسبيت اللدض ملحا  - 40
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،صُٖىا هظهب للبِذ  -
ً

هل ؾدخ٣بل  ألامغ،خ٨ُ٪ ؤومً زم  ؤوال

 قىقاهه اؾخ٣بالي اللُلت؟

 ،معي في الهالت ؤهذؾِىام بًالن مٗها وجىامحن  ،مٗها ألامغ عجبذ  -

 .ؤمىعهاؾيخضبغ 

٣ىا، طهبىا بلى البِذ وبضلىا مالبؿىا ا في ٍَغ
ً
ىا ٖكاًء زُٟٟ ، اقتًر

لم جدباص٫ قىقاهه واڨُڤا ٧لماث ٦شحرة، في الىا٢٘ ٞةن قىقاهه لم 

، ال ؤ٢ى٫ ؤن ظضحي ٚحر  ج٨ً ؾُٗضة بةظباعها ٖلى اؾخ٣با٫ يُٝى

ِمًُاٞت ؤو ٖضواهُت ول٨جها ٢ض ونلذ لؿً لم ٌٗض بم٣ضوعها ُٞه ؤن 

 جخدمل ٖبء آلازغون.

ي ؤزظث قىقاهه قُحرحي الؿالمي لها وإلًالن بلى الدجغة وجغ٦خج

 في الجهاًت م٘ بڨي ه٨مل َٗامىا.

هاث ما  ،ظضحي والُٟل ؤمامصن الخضًض لم جغِ  ؤه٪ ؤٖلمها؟!  -

 ٖىض٥.

لت في خُاتها، مٗل٣ت  ابدؿمذ بڨي ٦مغاه٣ت جسخبر ؤو٫ ٢بلت ٍَى

 ٦ٟحها اإلاًمىمحن بلى ٞمها ٢بل ؤن جىٟجغ:

زال٫  ، ؾُإحيالٟصر بلىلً ٌؿخُ٘ الاهخٓاع  ،ًىهاجان اجهل بي -

اعحيل ؤؾبىٖحن   بؾغاثُل.مٗىا هىا في  41بىعٍمؾ٣ُطخي  ،ٍؼ

٢التها ونغزذ نغزت، خاولذ بزٟاى نىتها ٞحها مٗبرة ًٖ 

الؿٗاصة و٢مذ ؤها بضوعي بٗض جغصص لم ٌؿخٛغ١ زاهِخحن هدىها، 

 ألخخًجها ِٞغخت وبن اٖتراوي ال٣ل٤ هدىها.

                                                             
مً مجصزة هامان وشٍس  فازض دبًل  حػني )اللسغت( وهى ذهسي لخًلص اليهىد في פורים  بىزٍم - 41

سش ألاخميني لامبراطىز  ، حين أللى كسغت ليري اليىم املىاطب لخىفير كخل اليهىد لىً ئطخير  أحشٍى
 أن جىلر اليهىد وجفخً بهامان وأجباغه. مسدخاي اطخطاغذ بخىجيه مً -شوجت امللً  -ىدًت اليه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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مغث اڨُڤا بالٗضًض مً الخجاعب الؿِئت، و التي لم ؤ٦ً ؤجمجى ؤن 

 جل٪ بخضاها. ج٨ىن 

بٗض ؤن قاع٦تها ؾٗاصتها اإلابالٛت ٧ي ال ؤنضمها، ظلؿىا مجضًصا 

 واعجإًذ ؤن ؤبضؤ خضًض هاصت:

ن ص٫ بهظا و  ،٨ًىن ًىهاجان خٍغو ٖلى عئٍخ٪ ؤنمً الجمُل  -

.
ً

 ُٞض٫ ٖلى ظضًخه ٞٗال

 ؤقٗغ مغة مىظ ٞترة ٦بحرة  ، ألو٫ ؾُٗضة ًا هاها، ؾُٗضة بد٤ ؤها -

ا ٖبر الهاج٠ هدً ٖ ،بؿٗاصة صون اصٖاء ًُ  وؤلاهترهذ،لى جىانل ًىم

 لخٓت مىظ جغ٦ىا بغاط. ؤجغ٦هلم  ؤهجي ؤقٗغ

ب٣ٗت  ؤسسًج٣ُىحن في  ؤهذو  ؤوعوبا،بغص م٩ان في ؤهى ٌؿ٨ً في  -

  .ألاوؾِفي الكغ١ 

 ماطا حٗىحن؟ -

 خ٣ُ٣ُت لصخيء ما؟ ٞغنت هىا٥ ؤنهل حٗخ٣ضًً   -

وظضها هٓغث لي في هضوء مً ٌٗٝغ بلى ما ؤعبى، و٢بل ؤن جى٤ُ 

 قىقاهه ج٠٣ زلٟىا مباقغة ماصة ًضها بكُحرتها لخًٗها بالُب٤.

 ٦ال! ،جهضع قُحرة ظُضة ٦خل٪ ؤنمً السخيء  ،بالجٕى ؤقٗغ ال  -

٢التها، وصاعث خى٫ الُاولت باخشت لها ًٖ م٣ٗض، و ما بن ظلؿذ 

 بال وؤجممذ خضًثها مخىظهت هدى اڨُڤا:

لظي جتر٦ُىه ٖلى هل جضع٦حن هٕى ألازغ السخيء ا ،اڨُڤا عاباهُان -

مؿاخت  ؤ٦بر مشل ب٣ٗت الٗهحر، ٢ُغة واخضة جدؿ٘ لهبٜ  ؟ٞخاحي

 مم٨ىت مً الشىب ألابٌُ. 
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ؤلجمذ ظملت قىقاهه اڨُڤا الخاثغة، ل٨ً قىقاهه اؾخمغث ٚحر 

 مهخمت بمكاٖغها.

صوعة وخُضة في الٛؿالت م٘ نابىن  ،ل٨جها لِؿذ باإلاك٩لت ال٨بحرة -

ؼو٫ ُظل ألازغ تر٦حها ٖلحها بحن  خجيؤج ، هاهاظُض  ٍو
َ
٧ي جمدى الب٣٘ التي ج

٪ آلازغ، و الخحن و ِٗ ً ٖلى الاؾخمغاع وجإحي زلٟها بب٣ هٍغ
ُ
ل٨ى٪ ج

 و٢اطوعاج٪. 

في جل٪ اللخٓت ٧اهذ ُٖىن اڨُڤا اإلاٛغو٢ت بالضمٕى ٢ض ٞكلذ 

باالخخٟاّ بها ؤ٦ثر مً طل٪، ٢امذ باخشت ًٖ ٧لمت ج٣ىلها للعجىػ 

ال٩لماث؛ ٞإها مً ظهت ال ؤؾخُُ٘ ؤن  الٛايبت بِىما ؤها هٟسخي ٣ٞضث

ؤجهغ ظضحي العجىػ التي ؤها في يُاٞتها، وال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤجغ٥ نض٣ًتي 

٣ت!  اإلا٣غبت جخل٣ى الخىبُش اإلاهحن بهظه الٍُغ

 قىقاهه ما الظي ج٣ىلُىه؟ -

 خاولذ تهضثت الىي٘ ٞى٣لذ هٓغتها هدىي:

 ال جسافي. ،انمتي -

تي بضا ٖلحها الكلل ٢امذ واؾخضاعث ختى ناعث زل٠ اڨُڤا وال

 الخام، بِىما ويٗذ هي ٦ٟحها ٖلى ٦خٟا اڨُڤا:

 ٞإها ،جل٪ اإلاغة ؤهذالى٢ذ ٢ض خان لخى٠ُٓ ُب٣ٗ٪  ؤن ؤٖخ٣ض -

 بلُ٪ ؤجدضر ؤن ٖلى لؿذ ٖلى اؾخٗضاص لخًُِ٘ مجهىصاحي ألاؾبىُٖت

 .آلان ؤهذ

 ...بلىبداظت  ؤوي ؤٖخ٣ضال  -

مً ٦غامتها، مداولت  خاولذ اڨُڤا الغص في بًباء للخٟاّ ٖلى الباقي

الخغا٥ ل٨ً ًضا قىقاهه ال٣ىٍت ْلذ ممؿ٨ت ب٨خٟحها ٢بل ؤن جضٞٗها 
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للجلىؽ بٗى٠، ما ؤن هجخذ بال ونٟٗتها نٟٗت زُٟٟت ٖلى ؤم 

 عؤؾها ٢اثلت: 

ا ،جدذ ؾ٣ٟي ؤهذ -
ً
مجبرة ٖلى الاؾخمإ لخضًثي مشل جل٪  ٞإهذ بط

مشلي حُٗض  ظضة عجىػ ه٣ا٢ت بلىجدخاظحن  ؤهذفي الىا٢٘  ،الهٛحرة

 .نىاب٪ بلُِ٪ 

نمخذ قىقاهه لبرهت ومً زم بضؤث الخضًض مجضًصا بِىما ؤقاعث 

بلّي للظهاب للمُبش وايٗت ؾبابتها وابهامها في وي٘ الهال٫، وهي 

 ٖالمتها اإلاٗغوٞت لُلب مكغوب ؾازً. 

 ال٣ُم الهُجي ًا هاها. ،زالزت ٞىاظحن مً الُيؿىن  -

ا، عبما ٧اهذ جداو٫ الخسلو مجي
ً
لالهٟغاص باڨُڤا وعبما ٧اهذ  خؿى

ا، ٧ان اإلاُبش مٟخىح ٖلى الهالت مما ٌٗجي ؤهجي 
ً
جدخاط إلاكغوب خ٣

ؾإؾم٘ ال٨شحر بال٣لُل مً الخض٤ُ٢، ما ؤن بضؤث في بٖضاص الُيؿىن 

ضوي ؤن ؤؾخم٘، ل٨جها ؤعاصججي ؤن  بال وؤجاوي نىتها واضًخا، ٧اهذ جٍغ

ك٩لتها ؤوي ؤٞهم ط٧ائها ؤؾتر١ الؿم٘ ال ؤن ٨ًىن الخضًض مىظًها لي، م

ا. 
ً
 و٠ُ٦ ج٨ٟغ خ٣

ضًً ج٨غاع ٢هخ٪ م٘ ًىؾ٠ جؼا٠ًُ  ؤهذ - بك٩ل  مجضًصاال جٍغ

 آزغ؟ 

ؤل٣ذ  اڨُڤا ٢ُٗت السبز  التي ٧اهذ جضاٖبها بٗض ؤن ؤظلؿتها 

قىقاهه مً ًضها في ًٚب، هاْغة هدىي ٞدكاٚلذ بةٖضاص اإلاكغوب 

اهه، ل٨جها ٣ِٞ لم و٦إوي ال ؤجاب٘، هي حٗلم ؤوي ؤخ٩ي ٧ل شخيء لكىق

جخى٢٘ ؤن جىاظهها قىقاهه بالخضًض ًٖ ًىؾ٠، لم ج٨ً ٚايبت مجي 

ؤو مً ظضحي ٖلى ما ؤٖخ٣ض ول٨ً ؤًٚبها ج٨غاع اؾم ًىؾ٠ ٖلى 

 مؿامٗها، اؾخمغث قىقاهه في الخضًض.

 متى خاصزِذ عوها آلزغ مغة ؟! -
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ا ٦ُٟلت ٖىُضة في عصها ٖلى ظضحي:  ًُ ا صٞاٖ
ً
 اجسظث اڨُڤا مى٢ٟ

ال  ،وعوها ٖلى ما ًغام في ٧ل شخيء ؤها ،ال ٖال٢ت له بغوها مغ ألا  بن  -

  ؤزخحنلم ه٨ً  ألهىاهخدضر ٣ِٞ 
ً

و بٗض  ، ؤزىاء،٢بل ،م٣غبخحن ٢بال

 ًىؾ٠.

ابخلٗذ  قىقاهه عصها في هضوء، لم ؤجسُل ؤبًضا ؤن ٨ًىن ألامغ ٢ض 

مغ ٖلى عوها بؿهىلت، بًُٗضا ًٖ ٦ىجها ا٦دكٟذ ؤن ػوظها ٖلى ٖال٢ت 

، ٨ٞىن ألازغي هي ق٣ُ٣تها الىخُضة، ال ًم٨ً ؤن ٨ًىن هظا بإزغي 

ال١.  ا ٖلى ؤلَا
ً
 ؤمًغا هُى

 خاولذ اڨي ؤن جبض٫ ألاظىاء إلاا هى ؤ٦ثر هضوًءا. 

هىا  ؤها ،ٖال٢تي بُىؾ٠ ٢ض اهتهذ ؤنالجمُ٘ ٌٗلم ًا قىقاهه  -

 ؤها ،لالخخٟا٫ ببضء ٖال٢ت ظضًضة ٢ض ج٨ىن هي ٖال٢تي ألا٦بر وألاهم

٤  الصخُذ. ٖلى الٍُغ

 في ٖضم ا٦ترار ظاوبتها قىقاهه:

ضًً  !ٚبُت ؤهذ - ا مً  ؤنجبضؤي ٖال٢ت ٢بل  ؤنهل جٍغ ًُ جيخهي ٧ل

ش ظض نض٣ًخ٪ جل٪ ،الهٛحرة ؤًتهاشخيء  ؤزبر٥؟ صُٖجي ؤزغي  ُّ  ،ؾم

اؤ٦ىذ  بنَىا٫ خُاحي  حؿاءلذ خبه؟ؤهل ٦ىذ 
ً
ا،خبه خ٣

ً
 ؤجِذ ! خؿى

ػواظىا  ؤن ؤهلهو  ؤهلي٢غع  ،نٛحًرا آلازغ هى  ؤحىهىا ٞخاة نٛحرة و  بلى

ل٨م ٧ان  ، آهؾ٨ُىن شخيء عاج٘ وجؼوظىا ػواًظا حهىصًا بخ٣الُض ٖغبُت

ا في  الٟغنت و ال الضاعي ألال الى٢ذ و  ؤظضلم  !طل٪ عجُبا
ً
حؿاء٫ خ٣

ًِ ؤي  ؤخب٦ىذ  بنؤي مغخلت مً خُاحي  الغظل وهى مً ظاهبه لم ٌُٗ

ؾ٠٣ واخض، بُجهما  عظل وامغؤة ٌِٗكان جدذ ؤبًضاجلمًُدا لخبه لي،  

قب٤، ضخ٪ و شجاع، ل٨ً هل ٌٛل٠  ،مؿاولُاث ، ٖمل،جٟاهم

 ، ماثوزاًُم م، لُُٟجي،قحًر ،الخب خُاتهما؟  ٖكذ واهجبذ بحهىص

م و    ،جتزوط ؤناهخٓغث  ،الشالزت لي بزىاجهابحهىص بُض الٗغب وب٣ذ قحًر
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م و  ت بىائها، ل٨ً بضازلي ْللذ مىخٓغة بظابؤويٗذ ٧ل جغ٦حزي  بكحًر

ش ؤخبهل  :الؿاا٫ ُّ ش ؟ؾم ُّ ما اهخٓغث بظابت  ؟ ب٣ضع هل ًدبجي ؾم

مً  ؤبٗضالؿاا٫ بٗض مىث احهىص، باخشت في ُٖجي ػوجي ٖما هى 

م هي ألازغي  الك٣ٟت والخٗا٠َ؛ ٞل٣ض  ٣ٞضث الؿاا٫ م٘ مىث قحًر

٦ىا  ؤن بلى٦ترر و٦إن بدثي ًٖ الخب اهخهى بمىث َٟلّي، ؤ ؤٖضختى لم 

ا في ؾهغ  خٟاصي ختى هخالي جغ٦ها ؤو  ظمُ٘ ؤوالصي  ،ة ؾبذ ماهجلـ ؾىًٍ

ش  ؤبحها ُّ حجغجه مخًٗبا مً  بلىلخ٣طخي ؾهغة الؿبذ مٗىا، صزل ؾم

ٟا٫ ٣ه ؤ بغؤسخياؾخضعث  ،ضجُج الجم٘ ونىث ألَا َمئن ٖلُه في ٍَغ

 بلىه،  ومً زم ؤقاع ُٗىهاًْغا هدىي ٚامًؼا ب ، ٞاؾخضاع الدجغة بلى

، ؤقاع هدىي ب٣بلت ؤعؾلها في ُمئىجي ٖلى صخخهًًٖالث طعاٖه، 

ُمئىجي ؤنواهخم  ؤجابٗه ؤهجيٌٗلم  ، ٧انالهىاء ُُ  ،ٌؿخضًغ هدىي ل

 ؤعؾلجيبضازلي، و٦إن ال٣بلت التي  ؤهٓغ وظضججي  وخُجهاابدؿمذ لٛمؼجه 

 ؤجخجي،بًاها ٢ض اؾخ٣غث ٖلى نضعي بضازل ٢لبي، بظابت الؿاا٫ ٢ض 

٣ت التي  ؤخبه ؤها جسُلها ؤ٦ىذ  ؤو جخسُلىجها وهى ًدبجي ول٨ً لِـ بالٍُغ

ا، هٓغث 
ً
 .ٞىظضث الخب ؛َٟالي وؤَٟالهمأل  خُجهاؾاب٣

ؾٗضاء  لُيكئىالم ٨ًىهىا  ؤخب، ؤ٦ًلم  بنؾٗض أل  ؤ٦ًلم  
خُىما ناعخخه با٦دكافي بٗض  ،لم ٨ًً بُدىا ًدُُه الىص بنمٗاٞحن 

 بلهما ٖٝغ  بنختى و  ،جل٪ اللُلت ٢ا٫ لي: "الخلى ٌكٝى الخلى
ما  وبنؿالذ ؤلاظابت ٖلى لؿاوي "الخلى ٌُٗي الخلى ختى جٟؿحر." ، ٞ

غ".  بلهٖٝغ   جبًر

 ،ؾئلتي الٛبُتؤ ٌؿإ٫ ؤنما بدُاحي صون  ؤظمل ؤُٖاويهظا الغظل 
"خلىة"  ، عآويفي اإلا٣ابل ؤعاه ؤنًيخٓغ مجي  ؤنوعآوي مً الضازل صون 

 ."خلىة" ؤهجيًامً  ؛ الههؾإعاه "خلى" ؤوي٧ان "خلى" و٧ان ٌٗلم  ألهه

جي  ؟ عؤيَمً ِمً ٦ال الغظالن ٢ض عآ٥ِ مً الضازل ،ًا اڨُڤا ؤزبًر

 ؤُٖا٥ِ مً مجهما  ،الجما٫ زل٠ الكٗغ الظهبي والُٗىن اإلالىهت

 "الخلى"؟!
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٦ىذ ٢ض ٖضث بلى الُاولت بٟىاظحن الُيؿىن، مخُلٗت الڨُڤا في 

 اهخٓاع بظابت الؿاا٫ ؤها ألازغي. 

 !ؤٖلمال  -

ا، مٗبرة  ًً
ًٖ ٖضم عياها م٘ قٟاة مى٣لبت ْلذ تهؼ عؤؾها ٞع

 حٗبحًرا ًٖ الُإؽ.

٣ت مم٨ىت،  بإيجىهي ٖال٢خ٪ بُىؾ٠ جؼا٠ًُ  ؤنٖلُِ٪  -  بنٍَغ

، ًتي ُٞه "خلى"ؤ٦ىِذ ع  ، وبنُٞ٪ "خلى" لخاٞٔ ٖلُِ٪  عؤي٧ان 

جىٓغي صازل  ؤنٖلُِ٪  ،جتر٧ي ال٣هت مٗل٣ت ، ال ظلهؤمً  لخاعبتي

"الخلى ٌكىٝ  :جظ٦غي  ، و ج٣ضمي ٖلى ؤي زُىة ؤنالٟتى الجضًض ٢بل 

 .".الخلى

ؤجهذ قىقاهه ظملتها وهٓغث هدىي هٓغة مُىلت لخخإ٦ض ؤن عؾالتها 

٢ض ونلذ، وسخبذ الٟىجان مً الهِىُت في هضوء مخىظهت هدى 

حجغتها نامخت، واؾخضعث ؤها الڨُڤا مداولت ججاهل اإلاى٠٢ 

 والاؾخمغاع مً خُض جى٢ٟىا

 ، نض٢ُجيوهي جدب٪ ٢ل٣ت صاثًما ؤجها ألامغ ،ججاهلي قىقاهه -

 نضا٢خ٪ الخمُمت.  ؤمغ وحهمها 

ؤ  ،زم صِٖ٪ مً نض٣ًي الخمُم ،لؿذ ٚايبت ؤهانض٢ُجي  -

 ألاؾاسخيهظا هى ؾببي  ٞةنهذ؟ في الىا٢٘ ؤنض٣ً٪  ؤزباع آزغ  حٗلمحن

 ًىهاجان. ؤمغ ولِـ  بلُِ٪ في اإلاجيء 

ض ؤن جٟخذ مىيٕى للمىا٢كت  ٢التها في زبض َٟىلي، و٦إجها جٍغ

ل ٖ ا، هظا ألاؾلىب للدكَى ًُ لى مىاظهت قىقاهه لىا، ال ؤن حؿإلجي ٞٗل

-الظي ال ًيخٓغ مىه الؿاثل بظابت، بل ٞخذ باب إلياٞت عؤًه وزبراجه 

ا و ٌؿاًعا في ٢لت خُلت. -الٟظة
ً
ض ؾماٖه، ؤصعث عؤسخي ًمُى  مما ال جٍغ
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ا بحن الخاثِ والؿى١ ال٣ضًم - الىا٢٘ ل٣ض  ، في٢ًِىا الُىم ؾىًٍ

 هىا. ظاء ل٣ُلجي مً 

 جبضلذ هٓغاتها بلى الاؾخٛغاب الكضًض:

  ؤًً؟ بلى ؤحى؟ ؤحىمً؟!  مً الظي  -

 ًضصًا ٧ان هىا.  -

 ، نض٣ً٪ج٩لم ًٖ ٖلي نالرؤ ؤها ،ٖلى ط٦غ ًضصًا ؤحىو مً  -

ُٟت في " ،اإلاهغي   .هُىػ" بن بنًىهاجان صبغ له ْو

*** 

 "ٖلي"

ا، ول٨ً ٧ان ٖلي الخٗافي.ال ؤصعي ؤهجي اؾخ٣ٟذ مً الهضمت ؾ ًٗ  َغ

"ًىهاجان لُىضقتروم"  هى طاجه نض٤ً "اڨُڤا عاباهُان"، نض٣ًت 

ا، مً بغاط. َٖ  هى

ضججي "اڨُڤا" بإجها ؾخجض لي ٞغنت، لم ؤخؿبها ناص٢ت  خُىما ٖو

٣ِٞ، اٖخ٣ضث ؤجها جداو٫ ؤن ج٨ىن لُُٟت معي بٗض ؤن زبذ لهما 

ت.   بظاصحي الٗبًر

ا، اخترث لض٢اث٤ بن ٧ان ٖل
ً
ّي الاجها٫ بالٗمُض مهُٟى؟! خؿى

ُٟت آجُت مً هاخُت الجىاح ؤلاؾغاثُلي وبن ٧ان ال ٖال٢ت لهم  ٞالْى

ب"بن بن هُىػ"، ل٨ً مً ٌؿخُُ٘ جإ٦ُض ٖال٢تهم بـ "بن بن هُىػ" مً 

 ٖضمها؟! 

 ٚبي، و٢ض ٚغؾذ ؾا٢اي ُٞما ال ًم٨ىجي 
ً

مً الىاضر ؤهجي ٞٗال

 السىى ُٞه وخضي.
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حر اعجإًذ ؤن ؤهاج٠ الٗمُض مهُٟى ول٨ً بٗض ٢لُل مً الخ٨ٟ

ؾإ٢ىم بخل٪ السُىة جى ؤن ؤظغي اإلا٣ابلت م٘ "بن بن هُىػ"، ؾإزبره 

ا  ؤو  َٖ ؤن ٞغنت ٖمل ٢ض ؤجخجي مً مٗغى بغاط، لً آحي ٖلى ط٦غ هى

اڨُڤا، ٖلحهم هم ؤن ًبدشىا في ألامغ؛ ٞهظا هى ٖملهم ٖلى ٧ل خا٫،  

ـ الىٗمت" زانت وبن   ؤجخجي مً ماؾؿت ؤوعوبُت مٗخمضة ٖليَّ ؤال "ؤٞع

 ومدترمت طاث ؤؾهم ناٖضة.

ض  في جمام الغابٗت ٢مذ بدكُٛل الىانلت التي ؤعؾلىها لي ٖبر البًر

ؤلال٨ترووي بٗض ؤن خًغث الٗضًض مً اإلاٗلىماث والبُاهاث خى٫ 

 
ً

ألازباع الٗاإلاُت واإلادلُت الؿازىت وما ؤ٦ثرها! مما لم ًضٕ لي مجاال

ا للخٗٝغ ٖل ًٗ ى هظا الاجداص الظي ؤؾم٘ اؾمه للمغة ألاولى، و٢ض واؾ

اٖخبرجه واخًضا مً جل٪ اإلاؿمُاث الضولُت ال٨شحرة الٛحر ٞاٖلت، والتي 

زغ في مىاي٘ 
ُ
جيكإ ٣ِٞ لخلمُ٘ ؾُاؾُحن بُٗجهم ؤو لٗؼ٫ ؾُاؾُحن ؤ

بُٗضة ًٖ اجساط ال٣غاع الٟاٖل ل٨ً طاث مؿمُاث بغا٢ت، وفي جمام 

 ٢ض اهتهذ، جاع٦ت بًاي ٞاهي ٞاٚغ ٧اإلاكضوه. السامؿت ٧اهذ اإلا٣ابلت 

ا، ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ى٫ ؤن اإلا٣ابلت ٧اهذ ؤبؿِ مما ؤٖخ٣ض، ٣ِٞ 
ً
خؿى

ؤعاصوا  ؤن ًخإ٦ضوا ؤن لضي ما ًلؼم لل٣ُام بمهمت حُُٛت ٖلى مغخلخحن 

ل٨ً، لم ٨ًً ألامغ بهظه البؿاَت، ؾخ٨ىن ألاولى هىا في ال٣اهغة إلاخابٗت 

ت لالقترا٥ في ٢مت الاجداص مً ؤظل بٖضاصاث الخ٨ىمت اإلاهٍغ

ت مىظ  -ؤي مهغ-اإلاخىؾِ، زانت وهي  مؿاولت مل٠ الخىمُت الخًٍغ

، بطا ؤزبذ ٦ٟاءة، 2017ب٢امت اإلااجمغ آلزغ مغة في ال٣اهغة بماًى 

ؾُدؿجى لي الؿٟغ لخُُٛت الضوعة الجضًضة خى٫ الخىاع ؤلا٢لُمي في 

 بؾغاثُل. جهاًت ألاؾبٕى ال٣اصم بم٣غ ب٢امخه، جل ؤبِب،

اعة  ٢غعث خُجها، ؤن مجغص م٩اإلات هاجُٟت لً ج٨ٟي، ؾِخىظب ٖليَّ ٍػ

 م٣غ ؤمً الضولت ًٚضا في الهباح.

*** 
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ا" َٖ ى
ُ
 " ه

 اؾد٣ُٓذ الُىم وال ؤٖلم إلاا ٧اهذ ألاٚىُت جضوع في عؤسخي؟

*** 

 "ٖلي"

ت ألامً نلُذ الٟجغ خايًغا، ؤٖ ضصث ؤلاُٞاع وزغظذ إلاكىاع مضًٍغ

 والىٛمت ال جظهب ًٖ بالي

*** 

-Um Kulthum and Umar Sharif, 

Came floating on the jasmine wind. 
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 انفصم انخايس

 "اٌخٍهىف"

 "ٖلي"

ال ؤٖخ٣ض ؤهجي ؤؾخُُ٘ ما خُِذ ؤن ؤوسخى جل٪ الىٓغة في ُٖجي 

 خبِب.  مهُٟى

اؾخم٘ بلى ٧ل ٧لمت ٢لتها بهضوء الٞذ وهٓغة ال جدمل ؤًت حٗبحراث 

ا، ٣ِٞ 
ً
ا  ؤو اڨُڤا بَال٢ َٖ في البضاًت، بالُب٘ لم آث ٖلى ط٦غ هى

ضًت التي ؤجاوي مجها ٖغى مً  ماؾؿت "هىعصلُجا هحهُُاجغ" الؿٍى

 مٗغى بغاط، ؤو٢ٟجي ٣ِٞ  بؿاا٫ ؤو ازىان:

 ؟اػاي بؾغاثُلهدؿاٞغ  ل٪ ٢الىا -

 ؟بؾغاثُلوؾاثل اجها٫ بحهم في  ؤياصو٥  

تو٧الت  ؤو ٢الىل٪ ٖلى ٖىىان مسجل إلا٨خب جاب٘ لحهم  جاهُه  بزباٍع

 مٗاها هىا٥؟ بِخٗاوهىا

بظاباحي ٧اهذ ظمُٗها بـ"ال"، ٖضا ًٖ الى٧الت الشاهُت "ٞغاوـ ٞةهه 

 .٧اجغ"، والتي ؤزبرووي نغاخت ؤن مسغظحها ومٗضحها ؾُٗاوهىوي

 جاهُه هخازض زبر باإلاىيٕى صه؟ ؤمىُتي ظهاث ف بنٖاٝع  ؤهذ -

ال  ؤهاوبٗضًً  ألامىُت،ٖلكان ابلٜ الجهاث  ؤنال ظاي  ؤهاًاٞىضم  -

ً الًذ بال ًم٨ً هؿاٞغ بك٩ل عؾمي  صه بـ ٖلكان  ،إلاا آزض الجٍغ

ـــ... بوي٦ض لخًغج٪ آ  مىاَـ

ر الاؾُىاه - ، مبا٧لل م ال٨الم صه بوي٢ىلخل٪ ٢بل ٦ضه  ت،ٖلي! ٚحَّ

ـ.واؾ ُبو  مٗجي ٦َى



 

93 

٢الها مضًًغا ٦ُٟه اإلاىبؿُان بإٖلى بًٗهما البٌٗ ٦إهه ًُدً 

ا لخلمسخي الجضًت  ًُ شخيء ما زٟي بُجهما ؤو ًخىٖضوي بهضوء، واهخبهذ ٞٗل

في ٧لماجه وجمىِذ لى ؤوي لم ؤ٢م باإلا٣ابلت، اإلاهاجٟت، ؤطهب للجىاح 

 ؤلاؾغاثُلي ؤو ٫"بغاط" مً ألاؾاؽ.

 بن بنلى خ٣ُ٣ي وصه اؾمه  و"باليؿبت ٫"لُىضقتروم"،  صه  -

 ،ؾاٖت 24مً  ؤ٢لهُىػ" صي لى جمام ومِٟل ٖلحها خاظت؛ هىٗٝغ في 

غ اإلاُلىب مى٪ في مهغ  ؤيهخٗمله بمىخهى اإلاهىُت ػي  ،باليؿبت للخ٣ٍغ

 ،جبٗذ مىه خٝغ ؤو وحٗغيه ٖليَّ ٢بل ما جهىعه  ،صخٟي مدتٝر

مٗا٥  ٞضه لى خهل ٞاخىا اللي هجرجبه بؾغاثُل،لؿٟغ  باليؿبت

 ، خمام٪، ٧ل٪ؤ ،زِ جلُٟىه٪ بًه،مىانالج٪  ،ٞحن ب٢امخ٪ ،ؾاٖتها

 ٧ل خاظت...٧ل خاظت.  ،اللي هدؿخسضمها ألاظهؼة

 في مىا٣ٞت مبضؤًت؟ بناٞهم مً ٦ضه  -

٦ىذ مؿدخ٣ل صم٪ في البضاًت، وقاًٟ٪ لؼط  بويجٟهم مً ٦ضه  -

ا..بك٪ ُٞ٪ عؾمي!  ًُ  وخال

ا بًاي  ًُ ا ٖليَّ جل٪ الىٓغة ٢الها وؤقاع بُضه للباب صاٖ ًُ للغخُل مل٣

بت ٢بل ؤن ٌكُذ بىظهه ٖجي، ٦ضث ؤن ؤجدغ٥، ول٨جي اؾخجمٗذ  اإلاٖغ

 شجاٖتي ؤزحًرا و٢لذ:

بل صه ؤها ،مهُٟى" باقا" -
َّ
مل هخهل جاوي  ،هؿِبجي مً الل

 وبالف اخِ هٟسخي في صاًغة الك٪.

ت، خؿبخه مٗها ؾِىُل٤ بليَّ ب٠ٍ٨  اؾخضاع هاخُتي ب٨غؾُه بؿٖغ

 دى نضغي، ٢بل ؤن ًًغب به ؾُذ م٨خبه:م٨ىع ه

 بؾغاثُلمهغي بِؿاٞغوا  بٖالميٖاٝع في ٧ام صخٟي و  ؤهذ -

ً واإلادترمحن اللي  ألازباع بك٩ل َبُعي؟ ٖاٝع مىٞضي ٢ُإ  اإلامحًز
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 الىاخُتًه؟ ٖاٝع ب٣ى مىا٣ٞاتهم مً ٖىضها ومً ببحروخىا ال٣ضؽ ٢ض 

ذ ؾٟغهم مً هى  بًهالخاهُه بخازض ٢ض  ا، وقٛلهم هىا٥ ٢بل ما جهاٍع

ذ  ،مل مً صو٫ وال مً صو٫  ؤهذجُل٘؟  هيكٝى هُُلٗل٪ جهٍغ

 ؤهذ ،مِٟل صاًغة ق٪ مم٨ً جُل٘ مجها بًه؟صخٟي مً هىا٥ في ٢ض 

مىال٢ِل خاظت جًا٣ًىا  بهىااصعي عبىا  ،ٚغؾذ ع٢بخ٪ ٞحها ًا قاَغ

س٪  ،اإلاىيٕى ٠٣ً ٖىض مجغص ق٪ بنمى٪ و  ٖلكان لى ال٢ُذ في جاٍع

 مل هؿِب٪. !مغوع بقاعةهلل زىا٢ت في اوكا خاظت ؤي

 جل٪ الىٓغة اإلاسُٟت اإلاهُىت، ؤجهذ الخىاع جماًما.

*** 

ا" َٖ ى
ُ
 "ه

ُٟت التي ؤمجها ًىهاجان لٗلي،   خ٨ذ لي اڨُڤا جٟانُل الْى

ا..اٖخبرها ًىهاجان زضمت ؤو ٖغبىن والء ٣ًضمه لهض٣ًخه وال ؤٖلم 
ً
خؿى

جه اڨُڤا زضمت ج٣ضمها لي؟ و٦إن "ٖلي" ٌٗىُجي ٖلى ؤي ؤؾاؽ اٖخبر 

ا!
ً
 خ٣

ا خحن 
ً
ال ؤه٨غ ؾٗاصحي بؿمإ السبر، بل ٢ض ػاصججي مً الكٗغ بِخ

ًبا لخُُٛت ماجمغ ما، ل٨ً إلاا  ؤزبرججي باخخمالُت ٢ضومه بلى جل اڨُڨ ٢ٍغ

٦ىذ ؾُٗضة؟! ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢غع، ٣ِٞ  ٢ٟؼ بلى مسُلتي جى ؤن 

َٟىلي نىع "ًضصًا" الشاثغ و"ما٦ؿحن" اؾخ٣ٟذ مً جٟاظئي بك٩ل 

الٛايبت، ٖضث ؾاٖتها بلى ؤعى الىا٢٘ وهبهذ ٖلى بڨي بًغوعة ٦خمان 

ألامغ ؾًغا مً ؤؾغة ػوجي ووؿُاهه جماًما؛ ٧ي ال ًضع ٖلي اإلاكا٧ل، مٗبرة 

 ًٖ ٖضم اهخمامي بالغظل مً ألاؾاؽ.

ن خاولذ ؤها ألازغي ؤن ؤ٢ى٘ طاحي ؤوي ٚحر مهخمت زهىًنا و٢ض ٧ا

ٖلُىا ؤن وؿخ٣ل ٢ُاع الؿاصؾت لىلخ٤ مُٗاصها في ألاولبان بٗض ؤن 
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، ل٨ً لم جسغط ألاٚىُت ًٖ بالي وبن  42ؤونل بًالن بلى الـ ظان ًلضًم

٦ىذ ًٞلذ ؤن ال ؤصهضن لخجها بك٩ل مؿمٕى بحن بڨي وبًالن َىا٫ 

 .٤  الٍُغ

خحن ونلذ بلى نٟي، ٧ان الُلبت الدؿ٘ في اهخٓاعي، ؤل٣ىا بلّي 

 ُت اإلاٗخاصة:الخد

 .عصلُش  قالىم ظُٟحرث -

 ٞلم ؤجمال٪ هٟسخي مً الغص ياخ٨ت:

  43ما قلىمسم ،هىٖا بوي ،قالىم -

جباصلىا الىٓغاث مؿخٛغبحن الاؾم، ٞطخ٨ذ مداولت جمال٪ هٟسخي 

 ومً زم ؤعصٞذ:

ت للمبخضثحن، ٢ضمخه مىظ  بطاعي٧ان طل٪ ٦ىعؽ  - لخٗلُم الٗبًر

 ؤنمً مى٨م ٌؿخُُ٘  ؤلاطاٖت،الُىم ؾيخدضر ًٖ  ؤٖىام،ٖكغة 

ت بالُب٘، ما هي الجمل  ا في اٖخ٣اص٦م  ألا٦ثر ًسبروي بالٗبًر ًٖ قُى

 ؟بطاعيالٞخخاح بغهامج 

بن مىاهج ألالىلبان، جخمدىع خى٫ اإلاٗاٌكت والاؾخسضام الؿمعي 

يٟغ ؤي مىيٕى لسضمت الضعاؾت، 
ُ
واإلاغجي للٛت، ٧ان بةم٩اوي ؤن ؤ

 
ُ
ض ؤن ؤؾخسغط ه احي والُىم ٦ىذ ؤقٗغ ؤهجي ؤٍع ا  مً ظاعوع ط٦ٍغ َٖ ى

 الؿُٗضة.

ب ال٨خابت  جباصلذ م٘ َالبي "الغوؽ" بٌٗ الجمل، بضؤها في جضٍع

ٗخحن. غ٢خحن ؾَغ
َ
 ٢بل ؤن ًضزل "عافي" ػمُلي بٗض َ

                                                             
( ًلد)جمؼ ( ًالدًم)و حدًلت و أػنى جىه بم( جان)طفاٌ  جخيىن مً ولمخين زوضت ألا  – ילדים גן - 42
 فاٌ  أطي أ

 ؟هيف حالىم - 43
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في  ""ظُٟحرث عصلُش بجها ،"ِزُلىٝؤمهاجٟت ل٪ مً َمكٟى " "هخالي" -

 الٗىاًت اإلاغ٦ؼة.

*** 

 "ٖلي"

وؤعبٗىن ؾاٖت لم ج٨ً لخ٨ٟي بٖضاصي للخُُٛت، ٞما بال٪  زماهُت

ضاص الصخافي  خىظب ٖليَّ ال٣ُام باإٖل َِ بخُُٛت مى٣دت ٧ان ؾ

الاؾخ٣هاجي، ومً زم ج٣ضًمه إلاهُٟى خبِب وؤزظ اإلاىا٣ٞاث ٖلُه 

خه  ا، جغجِب ما ؤوص مٗٞغ ًُ ٢بل ج٣ضًمه ٫"بن بن هُىػ" وال٣ُام به ٞٗل

بمً ؾإوص ؾاالهم، ٖغى ألاؾئلت وج٣ضًمه، بٖضاص ٢اثمت مهٛغة 

 ٖلحهم والخهى٫ ٖلى بظاباث ُمؿب٣ت لخ٣ضًمها ألمً الضولت.

ا بٌٗ البدىر البؿُُت مً ؤلاهترهذ، ٖلمذ مً زاللها ؤن 
ً
خؿى

الؿ٨غجحر الٗام الخالي لالجداص، هى ؾٟحر مهغي مغمى١، بن م٨خب 

غ ًخُلب ؤلاصاعة في مهغ جاب٘ لىػاعة الساعظُت بُبُٗت الخا٫، ٧ان ألام

ت واهخ٣اء  ٦شحًرا مً اللمٗان في الخٗامل، اؾخسضام ٧امل َا٢تي اللٍٛى

 اإلاالبـ ألاًٞل ومٓهًغا ؤ٦ثر لُا٢ت.

لظا جىظهذ بلى نالىن الخال٢ت في البضاًت ألهٕؼ ًٖ وظهي ؤلاظهاص 

٣ه، ؤزغظذ ؤًٞل ما اؾخُاٖذ مدا٫ صبي ج٣ضًمه  وؤُٖض لكٗغي بٍغ

 بليَّ بضزلي الؿاب٤. 

ا،  خحن جىظهذ ا ومٓهغًٍ ًُ في الُىم الخالي، ٦ىذ مؿخًٗضا مٗلىماج

ختى  نض٢ذ ؤوي مغاؾل ا٫"هىعصلُجا هحهاًُتر"، بمجغص عئٍتي لظاحي 

 باإلاغآة.

ا هامحن في الاجداص، ؾهل لي  ؤجهُذ ل٣اجي مً ًٖىّي ؾ٨غجاٍع

ٌ بل٨ترووي وزُاب صٖم مً "هىعصلُجا هحهاًُتر"، جم  م٣ابلتهما جٍٟى

ٜ بعؾاله إلا٨خب الاجد َٟغ
َ
ا الث٣ت؛ لخ اص في ال٣اهغة، جىظهذ أل٢غب ٧اُٞتًر
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غ معي، جى ؤن جإجُجي اإلاىا٣ٞت  ض مجهما ب٣بى٫ الخهٍى ا م٘ ٖو ًُ الل٣اء ٦خاب

 ؤو في الٛض نباًخا ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ.
ً

 مً الٗمُض خبِب ؾىاء الُىم لُال

اعاحي له   بدلى٫ الغابٗت ٦ىذ ؤ٠٢ ؤمام باب م٨خبه و٢ض ؤنبدذ ٍػ

 ي اإلاغاؾلت.مإلىٞت لجىض

ظلؿذ ؤمامه ؤ٦ثر ز٣ت، زهىًنا و٢ض ؤجهُذ التزامي للماؾؿت 

ا،  ًُ غ ٖاًما ال ًدمل ؤؾغاًعا وخ٣ُ٣ ؤلاٖالمُت، وؤبضٖذ في ؤن ًبضو الخ٣ٍغ

ا مشحًرا في طاث الى٢ذ بإ٢صخى نىعة مم٨ىت لخضر صولٍي ممل؛  بزباعًٍ

 ٦دا٫ جل٪ ال٣مت.

ت ٞإمؿ٪ ب٣لمه، ٢ام بكُب بٌٗ ال٩ل ماث ووي٘ جُل٘ في ؾٖغ

ا جدذ ظملخحن، َهم بمىاولتي ألاوعا١ ول٨ىه جغاظ٘ في آزغ لخٓت 
ً
زَُى

ت مجضًصا لض٣ُ٢ت ٢بل ؤن  وويٗهم ؤمامه، وؤزظ ًغم٣جي بىٓغة زاٍو

 ًى٤ُ:

٠ُ خ٣ُ٣ي" - وقٛا٫ مً  ،لُىضقتروم"،  َل٘ م٨خب جْى

  ؤهذ! ِه٠ًُ. ؤماالخماهِىاث مً ماإلاى،  

غي لؿمإ ظملخه، ل٨ىه ٦ك غ ًٖ ؤهُابه خحن مضصث تهللذ ؤؾاٍع

ا ًضًه ٖلى ألاوعا١.
ً
 ًضي آلزظ الىع١، وهبنهي ب٣غ٢غة نىجُت مشبخ

مِٟل  !مل هخخىسض بٗضًً به٪ ،ه٠ًُ به٪مل مٗجى ؤ.. ؤ ؤ -

 بال  ا جباولوفي وؾازاث م ،٧ل وؾازت لحها بضاًت ،خض اجىلض وسض

ض مٗلم ٖلُه حُٗ ؤهااللي ًخ٣الل، و  قاَُبه ما ؤهاال٨الم اللي  ،مخإزغ

ا   ،٢بل ما حؿاٞغ هخٗضي ٖلُا، و ٢ضامي..نُاٚخه هىا ًٗ هخىنل  ؤهذَب

ٌ  ألاؾاؽ،جغ٦ُا في  ؤو هىا٥ مً ألاعصن  ؤوجُل ٌٗملىل٪ ُٞه  ؤيهتٞر

و٫ خاظت ؤصه اللي هخ٣ٗض ُٞه و  ؤوجُل؛هبٗخل٪ الجهاعصا اؾم  ،حجىػاث

 هخٗملها إلاا جغظ٘؟!
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ٖلى م٨خب  هباث ،ختى لى ظُذ باللُل ،هاجي مً اإلاُاع ٖلى هىا  -

 خًغج٪.

ُض الهُاٚت.، و زض ٢لم ..جمام - ِٖ 

*** 

ا" َٖ ى
ُ
 " ه

 ًىمحن في اًسُلىٝ.

 ٧ل شخيء ًمغ ببِء خحن ج٨ىن باإلاكٟى.

ًبا؛ ٣ِٞ بن جباَإ نىث الىبٌ ٖلى الجهاػ  ٧ل جى٢٘ ًبضو مٖغ

ت الىانل بها، ٧ل ؤمل ًبضو بُٗض اإلاىا٫؛ خحن جغي الابدؿامت الكاخب

 ٖلى وظه مٍغً٪.

 حٗخهغ٥ ألا٩ٞاع ل٨ً ال شخيء خ٣ُ٣ي ًدضر، بال ألاؾىؤ!

ْللذ ؤجاب٘ ظهاػ ٢ُاؽ هبًاث ال٣لب بهىث ناٞغجه الغجِبت، بِىما 

ض لها ؤن  "بًالن" ًلٗب بؿُاعجه البالؾد٨ُُت ٖلى ألاعى، لم ؤ٦ً ؤٍع

جظهب في هىم ٖم٤ُ، و٦إوي ؤزاٝ ؤن ًاصي بها بلى ُٚبىبت الىىم 

 ألابضي.

بضؤث ؤحؿاء٫ بن ٧اهذ ما٦ؿحن بالٟٗل ناعث حك٩ل هظه ألاهمُت  

ا وختى ٖىصحي مً الٗمل، هي  ًُ ال٣هىي لي؟ هي مً جغاعي "بًالن" ًىم

مً حٗىيه خىان والضه اإلاٟخ٣ض، حؿاٖضوي في بصاعة قاووي اإلاجزلُت 

دت في ؤظمل ؤخُاء جل ؤڨُڨ.     وجًمً لي اؾم ٖاثلت ظُض، وُؾ٨جى مٍغ

 ن" ٌٗلى ناصًما ؾُاعاجه.٧ان نىث "بًال 

  جسٌٟ ؤن ؤزبرج٪ ،بًلي -
ً

 هاثمت.  ، ؾاٞخانىج٪ ٢لُال

 هٓغ لي و٢بل ؤن ٌٗترى، ٧ان نىتها الىاهً ٣ًاومجي:
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 لهىجه. ؤؾخم٘بسحر َاإلاا  ؤها ،صُٖه ًلٗب ًا هاها -

٢مذ هاخُتها ٖاػمت ٖلى مؿاٖضتها، ول٨ً وظضث طاحي ٖاظؼة ًٖ 

اًت َبُت، ل٨ً قٗىعي ونل لها ج٣ضًم ؤي ٖىن؛ ٦ىوي ال ؤمل٪ ؤًت صع 

 ٞمضث ًضها بهضوء لتربذ ٖلى ًضي.

ت ؤهذ -  ؟!ؤجغ٨٦م ؤنجساٞحن  ؛ظٖؼ

 ابدؿمذ هاخُتها مُمئىت: 

 ؾُتر٥. ؤخضَظؼِٕ، وال  ؤخضال  ،بسحر ؤهذ -

ُه - ض ،"عؤًذ هٟـ الىٓغة في ُٖيُِ٪ ٖىض عخُل "آٍع ا  ؤٍع
ً
 ؤنخ٣

 به. ؤلخ٤

 الغص مً ألاؾاؽ؟ لم ؤٖٝغ بما ٖلّي ؤن ؤعص، ؤو بن ٧ان ٖليّ 

ووظضج٪  ؤجِذ ،"ًىمها ٢الىا لي ولض٥ في "اًسُلىٝ ؤٖىام، ؤعبٗت -

بُى٪ مىخٟست بدمل هظا  ؤقٗض، ، قٗغ٥ججلؿحن في حجغة الاهخٓاع

ً لأل  الظي ظغي؟ ما الظي خضر  ، "ماى مبهىجتع الهٛحر، جىٍٓغ

  .ؤب٩يو  ؤنغرْللذ  ،"؟"٫"آعي" ًا "هخالي

 ا في لخٓتها، ٢لذ لىٟسخي:ظًض  ؛ ٦غهخ٪٦ىذ مكضوهت ولم ججِب 

 هي ٢اؾُت! ٦م 

تي ٖلى ولضي الىخُض! وخحن اؾخضعِث  
َ
ض َمإه وظضث السبر في  ،ال جٍغ

 ُٖيُِ٪.

 لم ٨ًً ٢ض جىفي بٗض. -

 ،مً هٓغحي ؤ٢ىي ٧اهذ  ُٖيُ٪ل٨ً هٓغة الهل٘ في  ؤٖلم.. ؤٖلم، -

  ؤملِ٪  ؤجغ٦ه ؤنهٟسخي مسحرة بحن  وظضث ٢غًبا له مجي، ؤ٦ثر  ؤه٪قٗغث 

 ؟للمىث
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احي م٘ ؾغصها؛ ٞإجممذ ؤها الخضًض:  اؾخضعَعث ط٦ٍغ

وظبت زانت  ؤٖض٦ىذ  ،"هخُامىِذ السبر في بُدىا ب"٦غم ؤجاوي -

اجهلىا بي  خُىما -ياث٪بع اإلاؿخمغة في  مداوالجىا-ظاػجه بلجزوع٥ بها في 

 مً وخضجه.

٣ل ػوظها
ُ
ا ؤها ؟٠ُ٦ حؿخ٣بل امغؤة زبر اهٟجاع خاٞلت ظىىص ج ًً  ؤً

مما خملذ مساٞت عئٍت  ؤ٦ثر زباع٥ بخملذ هم  ألوي ؛ها٦غهخِ٪ في خُج

ُه مؿجى ٖلى ٞغاف اإلاكٟى اإلاكافي ٢ض  ؤي بلىؾإلهم ؤ ؤن٢بل  ،آٍع

  .ؤهاًتر٦ىا اإلاهمت لي  ؤنًسبرو٥ِ هم بما خضر، ال  ؤن ، ؾإلتهمه٣لىه

ا في ٧ل ظاهب ؤعي اإلاكٟى،  بلىصزلذ 
ً
 ؤلاياءة ، ٞىاهِـاإلاىث مٗل٣

وص اإلاٗل٣ت ٖلى الخىاثِ  ونىعة اإلااهىعا في الٟلىعؾيذ، هجماث صاو 

باء اإلاًُغبت والخازاماث اإلاخىاظضون خىلىا  ، ٧لاإلاضزل،  خغ٦ت ألَا

".اإلاىث خايغ ب٣ىة بحن َغ٢اث " ؤنشخيء ًسبروي    اًسُلٝى

اؾخضاعث بىظهها للىاخُت اإلا٣ابلت، و٦إجها حؿترظ٘ الُىم معي، 

 سخبذ ًضحها هاخُت نضعها.

ضإلاا حٗلمحن ًا "هاها"  -  مى٪ الا٢تران بـ "ًضصًا"؟ ؤٍع

 يمً لِ٪ ب٣اث٪ يمً ُػمغة "عصلُش" و "عوحكخاًً". أل  -

لتها باؾمت، ل٨جها اؾخضاعث هدىي قاٖغة باإلهاهت، ظاهضث ٧ي 
ُ
٢

 جبضو ٢ىٍت وخاصة ٦ما اٖخضتها:

 ،" و "عوحكخاًً""عصلُشيمً ػمغة  بًالن"يمً ب٣اء "ؤال..ل٩ي  -

 ؤنهللا في ٖمغي؛ ؾإٖمل ظاهضة ٖلى  ؤب٣ى بطا ،هى مً حهمجي بًالن""

شسو ًداو٫  ؤي ؤؾامذولً  ،يمً الؼمغة الًٟلى بًالن"ًب٣ى "

  .ًا هاها ؤهذختى  ،بٗاصه ٖجهاب

*** 
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 "ٖلي"

 مُاع "بً ظىعٍىن". 

٧ان ٖلّي ؤن ؤؾخ٣ل َاثغة السٍُى التر٦ُت بلى مُاع "نبُدت 

ً ظىعٍىن"، ال ؤن ؤجىظه إلؾغاثُل مباقغة، الضولي"، ومىه بلى مُاع "ب

ًًٟل -خ٣ُ٣ت ال ؤٖلم بن ٧اهذ هىا٥ زٍُى مباقغة بحن الضولخحن 

ؤم ؤن جل٪ هي وؾُلت الظهاب الىخُضة بحن مهغ وجل  -ؤال ؤؾخسضمها

 ؤبِب؟

جُل٘ بلّي يابِ الجىاػاث لٟترة لِؿذ بال٣لُلت، ٢ام زاللها مٗاون 

غ الباؾبىع السام بي و  ؤوعا١ الاٖخماص والدكهُل السانت آزغ بخهٍى

بٗملي الصخٟي، وزُاب جإقحرة الضزى٫ اإلاىٟهلت؛ ٧ان ًىٓغ ججاهي 

 هٓغة لئُمت بلى ؤبٗض خض ومً زم ؾإلجي: 

 ؟لِل ظاي ٕ اؾغاثُل -

 ؛م٨خىب باألوعا١ ما هى  "، ػي مهمت ٖمل "هىعصلُجا هحهاًُتر -

 لخُُٛت ماجمغ صو٫ حٗاون اإلاخىؾِ و...

ا ًٗ  :ؤقاع بليَّ م٣اَ

 ٌٗجي جُبُ٘.  -

 ٢الها باخخ٣اع الٞذ ججاهي، ٦إهه ٌؿبجي. 

ٌٗجي ل٨ىخ٪  ؟زم هى الباقا مىحن ،صه ماجمغ صولي مل مهغي  -

 لي؟إبُتهُ ؤهاٖغبي ٞلؿُُجي، وال 

و مً زم ؤل٣ى ظىاػ  -قٝى هٟؿ٪ ألاو٫ -ٞهم بقاعحي الًمىُت 

ا، و٧ان ٖلّي ابخإل ًٚبي وزخم وع٢ت الخإقحرة، ًُ  الؿٟغ في وظهي ٞٗل

 هاولجي بًاها في ٞخىع: 
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- .٪ُٞ 
ً

 وال ؾهال
ً

 ال ؤهال

ت ٞهُدت: بًر ِٗ  ٞلم ؤظض عص ؤ٦ثر بالٚت في اؾخٟؼاػه ؾىي ؤن ؤ٢ى٫ ب

٪ ائحي.  ؤوي - لى مس٩اه قخ٨ٟا٫ ٞىوي اٞا٫ ٖم مضًىه بسالذ مابٍغ
44 

 ػعار ٌؿغاثُلي؟ؤظام   ؤوي -

 مخسٟىن إلادؿُائث. ؤويٞا٫ ؤ -

ا، ؤظضث الخالٖب باإلاى٠٢ ٧ي ؤهُىه
ً
صون ختى ؤن ؤٖلم  خؿى

ا ًجُض الٗغبُت، ل٨ً ؤؾلىبه الجاٝ  ا ؤو ٖبرًً ًُ م٣هضه، وبن ٧ان ٖغب

ا لي، بن ٧ان اؾغاثُلي ٧اعًها للٗغب؛ ٞإها ؤهخٓغ جغخُب الٗغب،  ًُ ٧ان ٧اٞ

اعة الٗغب إلؾغاثُل  ٞإها  -التي ًدمل ظيؿُتها-وبن ٧ان ٖغبي ٧اعه لٍؼ

 ؤهخٓغ جغخُب الاؾغاثُلُحن ال الٗغب.

ا الخالي، بِىما ؾغث لم ٨ًً  ًً ؤ٦ًُضا ؤهه ٞهم ما ٖىِذ؛ ٞهغر مىاص

ؤها في وظتهي ؤبدض ًٖ مؿاو٫ الؿٟاعة الظي ؾِؿخ٣بلجي ٦ما ؤزبروي 

 "مهُٟى" باقا .

٧ان هىا٥ بالٟٗل، ًدمل وع٢ت ٦بحرة ٦خب ٖلحها اؾمي، جىظهذ 

بلُه وخُاوي بترخاب مبالٜ في البضاًت، زم ٢اصوي ٖبر ألاعو٢ت بلى الساعط، 

 زم للؿُاعة في نمذ و٦إهه ًتر٦جي ألؾخىٖب اإلاى٠٢ واإلا٩ان.

اؾمه هى "خؿحن ٚالي" ٦ما ؤزبروي زال٫ عخلخىا ال٣هحرة، ؾ٨غجحر 

ٟاث والٗال٢اث الٗامت، بجؿض ًمُل بلى  ؤو٫ بالؿٟاعة ومؿاو٫ الدكٍغ

                                                             
 .هل البلد طيفػلىن أهخظس اطخلبالً لىً باللطؼ أا ال أه - 44

 .ًضاأًا مىاطً ئطسائيلي أه -
 .غني الحليليىن أها ألىً  -
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 للصسو 
ً

الامخالء، ابدؿامت واؾٗت وقٗغ ٦ؿدىاجي ؤظٗض، ٧ان مشاال

ا، ل٨ً ط٧اء الٞذ ٌك٘ مً ُٖيُه.ٚحر مدضص الٗغ٢ُت مٓه  غًٍ

ا، مً ؤؾمىها "جل 
ً
ؾغها ٖبر قىإع "جل ؤبِب" الجمُلت، خؿى

ا، ٧ان لضحهم ٧ل الخ٤؛ اإلاضًىت بضٌٗت جغي ٞحها 
ً
الغبُ٘" لم ٨ًظبىا بَال٢

ا ؤوعوبي ال جسُئه الٗحن ممتزًظا بُاب٘ قغقي ؤنُل، ٦شحًرا مً  ًٗ َاب

ا، عؤًذ الاؾغاثُلي،  الىظىه واإلاالبـ التي جدمل ازخالٞاث ًً ؤزيُت ؤً

 الضعػي والٗغبي، اؾخُٗذ بك٩ل ما جمُحزهم ؤظمٗحن.

ض  محز بمى٢٘ ٍٞغ
َ
في الجهاًت ونلىا الٟىض١ "مالىن هابىجُ٪"، الظي ج

ت، بال ؤن هضوء الكإع  اَىُه عئٍت البدغ بؼاٍو
َ
مً قإع ظاهبي، ًدُذ ل٣

والضازلحن  خُض ٣ًب٘؛ ظٗله م٩ان مً الؿهل ا٦دكاٝ الساعظحن مىه

بلُه، مى٢٘ مسابغاحي بامخُاػ، ًدُذ لألظهؼة الغ٢ابُت مخابٗتي بضون 

 مجهىص ًظ٦غ.

لم ٨ًً الٟىض١ ؤ٦ثر مً مجغص مبجى طو ؾخت ؤصواع وواظهت ي٣ُت  

خحن  ا؛ ٞخ٨ىن قٞغ ًُ ت مخىؾُت الدجم،  ٢ض ٢ؿمذ ههٟ بٗغى قٞغ

خحن هي ؾٗت ٧ل صوع، الباب في الضوع ألاو٫  بؿُاط واخض لٛٞغ

 ؾخ٣با٫ في الشاوي الظي نٗضها بلُه ٖبر ؾلم ؤقبه بُؿلِم الهغوب.والا 

 مما جى٢ٗذ، خُض احؿ٘ لبًٗت 
ً

٧ان َاب٤ الاؾخ٣با٫ ؤًٞل ٢لُال

 خمضث هللا ٖلى وظىصه.-٦غاؽ ٢غب م٨خب الدجؼ، خمام، ومهٗض 

 ٠ ت ظُضة ب "ظىقام" مْى بضي "خؿحن ٚالي" ٖلى مٗٞغ

ت، و٧ان "ظىف" هى الاؾخ٣با٫ ؤو ٦ما ل٣به "ظىف" بالجُم  اإلاهٍغ

تي  ا زمؿُجي ًجُض بٌٗ الٗغبُت، عخب بي بال ا٦ترار لهٍى
ً
آلازغ مًُاٞ

 ٠ وجغ٦جي ؤخمل خ٣ُبتي بلى الُاب٤ الشالض م٘ "خؿحن ٚالي" مْى

 الؿٟاعة.



 

104 

ا  ًُ لى، وما ؤن ؤٚل٣ذ باب الدجغة بال ووظضث "خؿحن" مل٣ باأٖل

ت، الظي ًُل ٖلى ت في عئي  طاجه ٖلى ال٨غسخي الىخُض في الٛٞغ الكٞغ

 البدغ.

 هىا هخ٩لم بغاخخىا. ، مم٨ًخمض هللا ٕ الؿالمت ًا ؤؾخاط ٖليال -

 ًه؟بجدب هخ٩لم في  ،هللا ٌؿلم٪ ًا ٞىضم -

 .مهمخ٪ -

في وػاعة  بهه ؤٖخ٣ض ،هخخاط اعوح م٨خب اإلاىٓمت ، ب٨غهآه -

هاؽ مً م٨خب الاؾخٗالماث،  بٗضًً خؿب  ؤ٢ابلالساعظُت، هخاو٫ 

جي م اقٝىظضولهم هخخاط  ا ٌكٞغ ًٗ ب ٩ان اٖمل مىه الى٣ل اإلاباقغ، َو

ت وٖملها في جل  لى  اػوع الؿٟاعة، غ ًٖ الؿٟاعة اإلاهٍغ ًىٟ٘ اٖمل ج٣ٍغ

 !بِبؤ

 ،هُخٗاون مٗاًا 24اإلاٟغوى في مهىع ه٨ُىن مٗاًا مً ٞغاوـ آه..

 اؾمه..

ؤزغظذ وع٢ت الخٗلُماث مً ظُبي، َالٗذ الاؾم مغة ؤزحرة ألج٨ض 

 مىه:

 مٗاًا همغة جلُٟىهه وهخهل بحهــــ ،اعجؼي""هِىى ..هِىى"" -

 ٢اَٗجي "خؿحن" مبدؿًما:

 "؟casta " ؤو" insiderٖاٝع "هِىى"..مٗا٥ " -

 لم ؤٞهم ال٩لمت الشاهُت:

- "Insider لى الى٧الت لحها ٖال٢اث بدض ٌؿهل اإلا٣ابالث  ؟ًه" إل

 لي. ه٣ُىلىا

 هٓغ لي في هٟاط نبر جل٪ اإلاغة:
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 .بـ؟!ظاي للخُُٛت الصخُٟت. ؤهذهى  -

 "  ٞابدؿمذ:casta" و "insiderٞهمذ خُجها ما ٢هضه بـ "

ن "مهُٟى" باقا ِمبل٨ٛم بُبُٗت باٞخ٨غث  ،مجغص ٖمل صخٟي -

 اإلاهمت. 

ا مً ٨ًىن  ؤو "مهُٟى" باقا بخاٖ٪ صه  بنمل اإلاٟغوى  - ًً ؤ

اؾِب٪ ؾاٖخحن ٦ضه واٖضي  ..َُب ،ٖلى ٧ل خا٫..مً ٦ضه ؤ٦تر ٣ًى٫ 

 !ؤبِبلى جل هخدخاط جخٟغط ٖ ؤ٦ُض ؛ٖلُ٪

! ٖاصي ٌٗجي؟! وال بالف؟ -  هى ًىٟ٘؟! مل ٖاٝع

ٞضي ٞغنت مل هخخ٨غع  ؛وهللا لى ما ٦ىدل ظُذ ٢بل ٦ضه -

اإلاغة مم٨ً هؼوع الؿٟحر بو  ؤبِب،حكٝى جل  به٪٦خحر  ؤو بؿهىلت 

اعاج٪ هخخ٨غع؟!  ،الجهاعصا؛ ٖلكان ظضوله ب٨غه مكٛى٫   وال هي ٍػ

 الخظا٧ي.
ً

 ٢الها في لام مداوال

 لم.ؤٖهللا  -

٧ان ؤؾلىبه بغمخه ًهب في صٞعي لل٨الم بجمِله طاث اإلاىاعباث التي 

 جدمل مٗىُان، وآزغث ؤها ؤن ؤجغ٥ ألامغ ًمغ ٖلى جل٪ الىجحرة.

 ، قلىم.ٖلُ٪ ٖلى ؾخت ُمغ ه -

 لهُترائث. -

ت بك٩ل َبُعي، ول٨ىه اؾخضاع خحن ؾمٗجي  عصصث ٖلُه بالٗبًر
 ٦ضث ق٨ى٦ه.ؤ٢ىلها له "بلى الل٣اء" وابدؿم ابدؿامت مً جإ

دؿل وؤظلـ في اهخٓاعه.  جغ٦خه ًظهب وجىظهذ للخمام الهٛحر أٚل

*** 
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ا" َٖ ى
ُ
  "ه

ْلذ "ظحرجا" جغم٣جي لٟترة بال ٧لماث ٖلى باب الدجغة، بِىما 

باء ًٟدهىن ما٦ؿحن بالضازل، ؤزغظىها ٧ي ًخممىا الٟدو ولم  ألَا

؛ ؤقٗغججي هٓغتها بال٤ًُ ٨ًً هىا٥ ٦غاسخي في الُغ٢ت بُبُٗت الخا٫

ألصع٥ وألو٫ مغة ؾبب البٗض الخ٣ُ٣ي بحن آ٫ "عوحكخاًً" و "ما٦ؿحن 

ضلُش" ببؿاَت هظا الؿبب:  "ؤها".  ٍع

 ،خالتها الصخُت ٧اهذ ظُضة صاثًما ؛ ٞةن٦ما ًهلجي مً مٗلىماث -

 ما الظي ٖؿاه خضر لها ًا "هخالي"؟

ه٣لذ  ؤجها بانألاولزبرووي في ؤ٣ِٞ  ،ؤي مٗلىمت ؤمل٪خ٣ُ٣ت ال  -

 الظبدت. ؤٖغاىهىا م٘ اقخضاص  بلى

 ٢لب٪ َُب ًا "ًضصًا"! ؟ ل٨مولبانػلِذ حٗملحن باأل  ؤما ألاولبان؟ -

٢التها "ظحرجا"، مضُٖت اإلاٟاظإة ما٦ضة ٖلى اإلاٗغوٝ الظي ٢ضمه 

ُه" ألظض  بًاي "ًضصًا" بخضبحر عظىعي للٗمل في ألاولبان، بٗض مىث "آٍع

جى ؤجهُذ ٞترة الخجىُض خُض ٢ابلذ مهضع صزل ظُض، ٖملذ ُٞه 

ُه"، وجغ٦خه خحن جؼوظىا، ٖضث بلُه ٦إن لم ؤجغ٦ه، ٧اهذ جل٪  "آٍع

ض مً ال٤ًُ ؤو الُٛٔ:  ٞغنتي ألعص بهاهتها بضٞٗها إلاٍؼ

خبه الكضًض  ؤٖجي ،ًضصًا" ٞٗل ما ٞٗل بضاٞ٘ الىاظب والخب" -

يء شخ ؤن ؤٖخ٣ضوال  ،"ًضصًا" هى والضه ؤن٫"بًالن" الهٛحر، ٌٗخ٣ض 

 ٢ىي.لأل ؾىي  ؾُٛحر جل٪ الٗال٢ت السانت بحن ٧لحهما

٢لتها م٣غعة ؤن بٚاْت "ظحرجا" ٌٗض ؾبًبا ظضًًضا ًًاٝ لألؾباب 

التي ٢ض جضٞٗجي لالعجباٍ ب"ًضصًا"، اؾخضعث للُبِب الساعط مً 

 حجغة "ما٦ؿحن" و ؤ٢بلذ ٖلُه، جاع٦ت بًاها جبدض ًٖ ظملت جغص بها.
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 ؤن جب٣ى في اإلاكٟى  َمإهجي الُبِب ٖلى اؾخ٣غاع  
ً

خالتها مًٟال

ألؾبٕى آزغ جدذ اإلاالخٓت، ق٨غجه وصلٟذ للدجغة جاع٦ت "ظحرجا" 

خاثغة بن ٧ان ٖلحها الضزى٫ ؤم الظهاب في نمذ..في الجهاًت َلذ 

 بغؤؾها مً مىٟغط الباب ياُٚت ال٩لماث بحن ؤؾىاجها:

٣ي. ؤها ؛ ؾإطهب٧اهذ ٢ض هامذ بن -  في ٍَغ

 ظىاعي. بلىظلىؾ٪  ؤٞخ٣ض ،حٗالي "ال ًا "ظحرحي -

٢الذ "ما٦ؿحن" مً ع٢ضتها ٦إجها ج٩اٞذ للغص مً الٗالم آلازغ، 

 ج٣ضمذ "ظحرجا" بىاء ٖلى َلب ابىت ٖمها وؤٞسخذ لها اإلاجا٫ زاعظت.

 ج٣ضع مجُئ٪.  ؤٖجيهي لِ٪.. -

ٟغح "ما٦ؿحن"  ًُ خاولذ ؤن ؤونل لها عؾالت مسُٟت، ؤن ٢ضومها 

لحها ؤال ج٨ىن ٚبُت  ٦ٟاًت إلٞؿاص ألامغ. بك٩ل ٦بحر ٖو

  بالساعط ٧ان ٧ل 
ً
مً "اڨُڤا" و "ًضصًا" باهخٓاعي، ابدؿمذ مغخبت

ب"ًضصًا" الظي ج٣ضم مجي مؿخًٗضا لخ٣بُلي ول٨جي بضلذ ال٣بلت 

اإلاىخٓغة بابدؿامت واؾٗت و٢بلت بُٗضه ججاه زضه ألاًمً، باصلجي بًاها 

ا هدى والضجه. ًُ  وجغ٦جي ماي

ا؟ؤهل  -  جِخما ؾىًٍ

 ُڤا" مخعجبت.ؾإلذ "اڨ

ض  ،ًىؾ٠ اجهل بي ؛بكضة ؤخخاظ٪ ؤها ،ج٣ابلىا ٖلى الباب..ال - ًٍغ

 ؟بزباعهبما ٖليَّ  ؤٖٝغم٣ابلتي وال 

لم ًجض شخيء مُٟض  بنًخى٠٢ ًٖ مهاجٟخ٪ و  ؤن بزباعهٖلُِ٪  -

ُــ... ، ٞلُضؾهلُٟٗله بالهاج٠ ٞ 

 ٢اَٗخجي هي:
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 مغ ألا ؾِخمان  ،ًىهي بظغاءاث الُال١ م٘ "عوها" ؤنهى ٖلى وق٪  -

 بٗض خٟل بلٙى ولضهما "٦ىفي" الضًجي.

ا..بض٫ هظا عصي اإلادخمل ٖلحها، عبما ؤعاص ًىؾ٠ ؤن ٌؿخُٗض 
ً
خؿى

:
ً

ا..ل٨ً مهال ًً  الٗال٢ت بُجهما، ؤو عبما ٧للها بالؼواط ؤً

 ؟ ًٖ "ًىهاجان" ، ماطاماطا ًٖ خضًض "قىقاهه" مِٗ٪  -

و مً هاخُت ؤن ًىهاجان ًبض ،الخضًض ٖىه ؤوصهظا بالًبِ ما  -

ًخمخ٘ بالىؾامت، خـ الضٖابت، واإلاا٫  ؤههمىاؾًبا في ٧ل شخيء ٦ما 

غو٢جي  اث  ،ظاهبه بلىالب٣اء  ؤؾخُُ٘عظل  ٦شحًرا،ٍو ش وط٦ٍغ ل٨ً لي جاٍع

ا،٦شحرة م٘ ًىؾ٠  ًً  ٞٗل؟ؤماطا  ؤً

هل ؾِخ٣بل والضاي اعجباَي بُىؾ٠؟ هل ؾدخ٣بله "عوها"؟ جغي  

مدخاعة  ؤهاجغا٤ٞ والضه؟  زالخه ؤنٖلم  بطاما ؾ٨ُىن عص ٞٗل "٦ىفي" 

ل٣ض ازترث  !زُاٍع ما ؤظل٧ان ٖلّي الخغب مً  بن ؤٖلمال  ،في ٧ل شخيء

  لُىؾ٠ هٓغة ؤزحرة ٦ما ج٣ى٫ ظضج٪.     ؤهٓغ  ؤن

 في هظا  -
ً

 ألامغ إلاا ال ج٣ًحن اللُلت معي؟! وؿخُُ٘ الخدضر مُىال

 ٖلى الٗكاء.

*** 

 "ٖلي"

هخٓغ ٖلى ال٨غسخي في َاب٤ الاؾخ٣با٫، ؤجهُذ نالة با٦ًغا، ٦ىذ ؤ

الٟجغ وألو٫ مغة مىظ ٞترة ٦بحرة لم ؤ٢م بخمكُتي الُىمُت، زٟذ ؤن 

ؤهؼ٫ بلى الكإع والظي ؾ٨ُىن بالخإ٦ُض بِئت مٗاصًت ؤو مسُٟت، في 

ا ؤن ؤجدغ٥ صون ٖلم "خؿحن" مً الؿٟاعة 
ً
الىا٢٘ ٣ٞض زٟذ ؤًً

عي في "جل ؤبِب" ٧ان ًً٘ وصون مىا٣ٞت "مهُٟى" في مهغ، وي

 ٞى١ عؤسخي ال٨شحر مً اإلاساٝو واإلادٓىعاث في آٍن واخض.
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 ٠ ذ ٖلُه بمجغص ؾااله إلاْى في جمام الؿابٗت ؤحى هِىى والظي حٗٞغ

 
ً

ا اإلا٩ان ي٤ُ والٟتى ًمل٪ ٣ٖحرة ٖالُت..٧ان هدُال
ً
الاؾخ٣با٫، خؿى

حن ؤن ظًضا، ًمل٪ بكغة صا٦ىت، ال ؤٖلم إلاا هيخٓغ مً ٧ل ؤلاؾغاثُلُ

 ٨ًىهىا بٌُ البكغة ق٣غ الكٗغ ٖلى الضوام؟

ا، هل ؾيبضؤ ٖملىا؟ -
ً
 خؿى

ت عاجٗت، ٞجاوبخه ؤن ٖلُىا اهخٓاع مىضوب ؾٟاعحي  ؾإلجي باهجلحًز

 لىبضؤ الٗمل.

بالٟٗل لم ًخإزغ "خؿحن" ٦شحًرا، ما ؤن ؤجهُىا ٢هىجىا بال ووظضهاه 

ا خحن وظضتهما ًهٗض الؿلم، خُاوي وخُا "هِىى" والظي لم ؤجٟاظإ ٦شحرً 

ان بًٗهما البٌٗ بك٩ٍل ٧اٝ.  ٌٗٞغ

 هىبضؤ مىحن؟ -

ذ  ،هىمصخي ٖلى الجضو٫ اإلاخ٤ٟ ٖلُه - وػاعة الساعظُت اصوها جهٍغ

م٨خب  وؤهذ هخخُل٘هاهخٓغ٥ في الهالىن جدذ  ؤها ،صزى٫ امباعح

 ،ؾئلخ٪ واضختؤجسلي  ،اللي هخ٣ابلهم ُٞه ، هخ٣ابلالاؾخٗالماث

ٖلى  ج٨ترف؛ لى ؤي جىظه صًجي ومامل مبيُت ٖ ،مٟحهاف ؤي اًداء

الٛضا هازض٥ م٩ان خلى ٖلى البدغ هخٛضي ؾم٪ وهاوعٍل٪ م٩ان خلى 

ىوي ٢ضام مبجى ق٩له ٦إهه خ٨ىمي ومل  ٢ىي حٗمل مىه الى٣ل الخلٍُٟؼ

م٩ان خلى ها؟!  ؤبِبمل اإلاٟغوى هىعي خض جل  ؤبِب،مبحن خالوة جل 

ًذ ..٦ضه  عة الساعظُت.. جهىع ٢ضام مبجى وػا به٪٦ضه البلضًت ٞع

ؤزظث مىه الخٗلُماث في ابدؿامت وخاولذ ؤن ؤهدبه ل٩ل مٗلىمت ٧ي 

ا، ٢اَ٘ جغ٦حزي نىث هاج٠ "هِىى" الظي لم ٌؿخمغ  ًُ ؤلتزم بها خٞغ

ت ومً زم ؤُٖاوي   ٢بل ؤن ًغص ألازحر بهىجه الٗالي باالهجلحًز
ً

ال ٍَى

 الهاج٠:

غ ال٣ؿم الضولي.  /هجل بىعطؤعوبغث  -  عثِـ جدٍغ
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٘؛ ؤزظث ا لهاج٠ ٩ٞان نىث "ؤهجل بىعط" الٗالي ُمٟاجيء وؾَغ

 وجغوي ؤ٦ثر وويٗجي في خالت جغ٦حز والتزام ؤ٢ىي.

لم  ،هُىػ" بن بنبىعط" مً " ؤهجلؾُض نالر، نباح السحر " -

 
ً

ال حٗمل وخض٥ في  ؤه٪حٗلم  ؤنل٨ً ٖلُ٪  ،ًدؿً لىا الخضًض ٢بال

ضو٫ الدسجُل ل٪ عؾالت اإلاٗلىماث خى٫ ظ ؤعؾلمً  ؤهاهظه اإلاهمت، 

غ ض التر٦حز ٖلى اإلاىيىٖاث الخالي ،والخهٍى ا..ؾجًر
ً
 ؤن ، ٖلُ٪خؿى

؟ ؤًً ،زغ اإلااصي لىخاثج وجىنُاث اظخماٖاث اإلاىٓمتألا ظًُضا،جىدبه لها 

وهي ججم٘ بحن  زهىًناهل خ٣٣ذ اإلاىٓمت الهضٝ اإلاغظى مجها 

 ؤو ؤًٖائها صو٫ طاث ٖال٢اث مخجمضة ٦ةؾغاثُل والضو٫ الٗغبُت  

بٌٗ الضو٫ الٗغبُت طاث الٗال٢اث اإلاخىجغة بحن  ؤو ىهان وجغ٦ُا الُ

ض مى٪  ،واإلاٛغب ، ٧الجؼاثغ بًٗها بٌٗ اهٍغ ًً ٪  ببغاػ  ؤً صوع الكٍغ

ضي والٟغوسخي بك٩ل مؿخ٣ل  .الؿٍى

٢مذ به  بن٠ُ٦ ؾدؿخُُ٘ ٞٗل هظا؟ ل٨ً  ؤٖلماللٗىت ال  

ضؾ٨ُىن بالخإ٦ُض بىابت ٖبىع هاجخت ل٪ لخشبُذ مى٢ٗ٪ ى٪ م ، وؤٍع

ا ًً ًغؾل لي نىع٥ م٘  ؤن"هِىى"  ؤزبر  ،بٌٗ الل٣ُاث الشابخت ؤً

ا هظا ٧ل شخيء، 
ً
اإلااً٪ بشالر ػواًا ماثلت مسخلٟت، وزلُٟاث مىحرة..خؿى

لُ٪   جغؾل لي ع٢م هاجٟ٪. ؤنٖو

. ،ؾُض "اهجل بىعط" -
ً

 ٞغوؿا؟ .إلاامهال

ؼي  24ٞغاوـ  - هِىى  ؤنإلاا حٗخ٣ض  ؤم ؟قغ٧اء الخُُٛت ، همًا ٍٖؼ

ت و .ؾ٨ُىن ه جظ٦غث.ًدبٗ٪؟ آ غ باالهجلحًز  ألاإلااهُتٖلُ٪ حسجُل الخ٣ٍغ

 هىا٥ مك٩لت في طل٪؟ ؤن ؤٖخ٣ضال  ؤم٨ً، بنوالٟغوؿُت 

، ٚحر ٖالم بما ٖلّي ؤن ؤظُبه واٖخبرها هى ٖالمت مىا٣ٞت.  نمذُّ

 بالخى٤ُٞ. ،ؾ٨ُىن هظا ٧ل شخيء -

 "خؿحن":
ً

 ؤٚل٤ الهاج٠ وهاولخه مجضًصا ٫"هِىى"، ؾاثال
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هىازض اإلاىا٣ٞت ٖلحها مى٪  ،" َلب حٗضًل في ألاؾئلتاهجل بىعط" -

 وال اجهل ب"مهُٟى" باقا في مهغ؟

*** 

ا" َٖ ى
ُ
  "ه

ا، لم ه٨ً ٢ض همىا ظًُضا، في الىا٢٘ ل٣ض ٢ًِىا  ع٦بىا البام ؾىًٍ

ؤٚلب اللُل هخدضر في ٢هت "ًىؾ٠ جؼا٠ًُ" وم٣ىماجه في م٣ابل 

م ُظل مكا٦لي، بال ؤوي "ًىهاجان لُىضقت ا..ؤخمض هللا ؤهجي ٚع
ً
روم"، خؿى

ٚحر مًُغة بلى مىاظهت هظا الىٕى مً اإلاكا٧ل الظي جىاظهه "اڨُڤا" 

 في خُاتها.

سخبذ "بًالن"، زاعظت ًٖ البام في ؤ٢غب مدُت لل"ظان 

٤ بٗض بًها٫ الهٛحر هدى ألاولبان ؾحًرا  ًلضًم" ٖلى ؤن ؤ٦مل الٍُغ

 ٖلى ألا٢ضام.

البام وبِىما ٧ان حهم بالغخُل، وظضتها جسغط عؤؾها  مً قبا٥

:
ً

 لخسبروي و٦إجها مهضومت مً ٖضم مىا٢كدىا ألامغ ٢بال

 ٠ُٞ" الباعخت.ؤ"جل  بلىونل  ؤهه ؤٖخ٣ض ؟ٖلي هىا ؤن ؤزبرج٪هل  -

*** 

 "ٖلي"

حر اهتهذ اإلا٣ابالث في الؿاٖت الىاخضة مؿاًء،  لم ٨ًً ؤمامي ال٨ش

ألٞٗله زهىًنا وؤوي ٦ىذ ٢ض ٢ابلذ الؿٟحر اإلاهغي، هى عظل ل٠ُُ 

 وؾُاسخي ظًضا. 

ت في "جل ؤبِب"، ٖلى بٗض ٢غابت الشلض الؿاٖت  ج٣٘ الؿٟاعة اإلاهٍغ

ل وهى لِـ مً الكىإع ال٨بري ؤو  مً م٩اوي في ألاوجُل، بكإع باٍػ

م جمحز مى٢ٗه وُعقّي الخي، اإلابجى ط اجه ٢ض ال الغثِؿُت ٖلى ٧ل خا٫، ٚع
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حن اإلاٗل٤ ؤخضهما ٖلى الباب  جمحز ُٞه "ؾٟاعة" ٖضا في الٗلمحن اإلاهٍغ

وآلازغ بإٖلى اإلابجى م٘ نىعة ألاهغام الشالزت اإلاى٣ىقت بالدجغ ٖلى 

السي ألاصواع بال ؤي خلُاث و٦إهه مبجى ًداو٫ 
ُ
ؾُاظه الساعجي،  مبجى ز

 الخسٟي ًٖ الُٗىن.

ل في اهخٓاع عخُلي،  عظل جبضو ٧ان الؿٟحر اإلاهغي في اهخٓاعي، ؤو 
ُ
٢

ٖلُه مٓاهغ ألاهٟت والغقي والبدبىخت، بال ؤهه ًخمخ٘ بىٓغة زا٢بت 

ضه ال ما ؤعصث ؤها اؾخسغاظه  ونمذ مضعوؽ خُض ًخٟىه ٣ِٞ بما ًٍغ

 مً بحن قٟخُه. 

اؾخ٣بلجي مً زل٠ م٨خبه بٗض ٖكغة ص٢اث٤ مً الاهخٓاع في الساعط 

مهُٟى باقا في -ٛىلُت مً  مما صٖاوي للخعجب! هل هى ؤ٢ل مك

ت ألامً ا؟ -مضًٍغ
ً
 ؤم ؤهه ؤ٦ثر جباؾُ

لخ٤ 
ُ
ه الهٛحر اإلا بٗض ؤن جباصلىا الخدُت، اؾخضاع لُجالؿجي في ألاهتًر

 بم٨خِبه ؾاَ٘ ؤلاياءة.

ا..لم ؤؾخُ٘ جدضًض ؾبب اإلا٣ابلت، ؤقاع ب٣ىة بلى ؤوي لؿذ 
ً
خؿى

حن هىا لهم اإلاهغي الىخُض ؤو ألاو٫ الظي ٌؿخ٣بله الُىم، بن اإلاه ٍغ

وي٘ ظُض وهاصًعا ما ًخٗغيىن للمًا٣ًاث وبن ُظل ما ٌكإ ٖجهم مً 

مالء"، هى مدٌ اٞتراء وؤن وظىصهم هىا هى لـ "  ٦ىجهم "ظىاؾِـ ٖو

اًتهم وعٖاًت  ت حٗمل ٖلى ٖع ؤ٧ل الِٗل"،  وؤن الخ٨ىمت اإلاهٍغ

 مهالخهم بجض، مما خضي بي للؿاا٫: 

ىٖت وا - لخ٨م بسخب الجيؿُاث ؤوما٫ ال٣ًُت اللي ٧اهذ مٞغ

 ؟مٗالُ٪ بًهمجهم ٧ان 

اجدلذ بك٩ل  وؤٖخ٣ض ..مجها ٢اهىهُت ؤ٦تر صي ٢ًُت ؾُاؾُت  -

حن  به٪ؾُاسخي..ماهى بغيى نٗب  ٨ًىن ٖىض٥ ؤَٟا٫ وقباب مهٍغ
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بُدملىا الجيؿُت ؤلاؾغاثُلُت..صه م٩اول في هُدىا إلاا مًِىا مٗاهضة 

ا.Of Recordالؿالم..ال٨الم صه " ًٗ  "  َب

٘ ٖلى ٌٗجي مٗ - حن  ؤٚلبهاصي  ألاؾغ  ..ؤلاهترهذالُ٪ بدض ؾَغ مهٍغ

 و...  48مخجىػًٍ مً ٖغب 

 ٢اَٗجي مغجاًبا، قاًٖغا باالؾدُاء:

هخ٣غع حِٗل في  ؤهذاإلاك٩لت اجدلذ ًا ؤؾخاط ٖلي، ومل م٣ٗى٫  -

الضهُا جب٣ى وعصي! جغوح وجُجي بحن هىا  بنبؾغاثُل وجب٣ى مخى٢٘ 

٨ىن ل٪ مهالر هىا ومهالر هىا٥ مً ٚحر ما جب٣ى  وهىا٥ ٖاصي، ٍو

 م٘ الخُبُ٘؟ ..ؤهذجدذ اإلا٨ُغوؾ٨ىب

ا جى ؤن  َٖ ى
ُ
ًبا ظًضا مً لؿاوي ؤن "ال"، ل٨ً جظ٦غث ه ٧ان الغص ٢ٍغ

بك٩ٍل ؤو بأزغ خحن  -جُبُعي-٦ضث ؤه٤ُ بها..ؤها بالٟٗل ٢مذ بٟٗل 

 الخ٣ُتها ببراط.

 ؤو  مٗاه ؤب٣ى..لألماهت مل ٞاهم مٗجى الخُبُ٘.. ٌٗجي ٖلكان ؤها -

 يضه، الػم اٞهمه.

اص بلى الخضًض:  ابدؿم ووي٘ ؾا١ ٞى١ ألازغي، ٖو

ت.. ؤَل٣خهالخُبُ٘ في ؤؾاؾه  مهُلر  -  ؤو  وػاعة  الش٣اٞت اإلاهٍغ

 وؤصباءشسهُاث ٖامت مىخمُت بُبُٗت الخا٫ لىػاعة الش٣اٞت..ٞىاهحن 

ًىا يم اؾم بؾغاثُل ألي وكاٍ زام بحهم..ٖملىا بحها صوقت  ٞع
م  خىالحهم ونض٢ىا الكٗب بِخٗامل م٘ بؾغاثُل َى٫  ؤنالضوقت  ٚع

.  الى٢ذ مً ٚحر ما ٌٗٝغ

 ٦الم خًغج٪ صه ... -

- Of Record. 
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مل  ؤها ؤ٦ُضُمدكٝغ بال٨الم م٘ خًغج٪ ظًضا..و  ؤهانض٢جي  -

هضعط ؤي ٦الم زام بدًغج٪ في خضًض مً ٚحر ما ج٨ىن خًغج٪ 

 مىا٤ٞ ٖلى ٧ل ٧لمت ُٞه.

ل في الجهاًت وبٗض ججٕغ ٦ىب الٗهحر ، ؤٖاص ٖلّي مىهىلىظه الٍُى

ب٨ىوي جدذ خماًت صولتي في البضاًت ٢بل ؤن ؤ٦ىن جدذ خماًت ؤي 

مىٓمت ؤزغي، وؤهه ؾُٗض لىظىص صخافي شجإ مشلي ٣ًبل ؤن ٌٗمل 

ؿخُُ٘ الىٟاط بلى ٖم٤ الهىعة الؿُاؾُت في  مً الجاهب ؤلاؾغاثُلي َو

 جل ؤبِب.

ألوجُل،٧اهذ السُاعاث ؤجهُىا اإلا٣ابلت ولم ٨ًً ٖلّي ؾىي الٗىصة ل

اإلاخاخت ؤمامي هي بحن الب٣اء في حجغة الٟىض١، ؤو الب٣اء في حجغة 

 الٟىض١.

غ مً ؤمام مبجى مُل ٖلى البدغ وال اه٨غ ظما٫   ؤجهُىا الخهٍى

مؿاًء، ؤونلجي "خؿحن" بلى الٟىض١  45مكهض "ال٨ىعهِل" الُاٞاوي 

٤ بلُه.  والظي ازخاع "هِىى" ؤن ًتر٦ىا في مىخه٠ الٍُغ

 ٖلى باب الٟىض١ و٠٢ "خؿحن"، مساًَبا بًاي:

 ؟جدب حٗمل خاظه الجهاعصا -

 مل ٖاٝع الخ٣ُ٣ت.  -

ػي ما ٢ىلذ ل٪ امباعح  ،الجهاعصا مكٛى٫ لكىقتي ؤهاَُب  -

ؼث  ،الػم ؤ٦ىن خايغه ؛ؾُاصة الؿٟحر ٖىضه اًٟىذ مهم الجهاعصا ُٖ لى 

  ،بـ ٖلى هللا ٨ًىن خض ٞاضخي ،خاظه اجهل بُا وهبٗخل٪ خض م٩اوي

 ؟هخسغط ؤهذ

                                                             
جدعي  حظب الخلظيم لادازي فان جل ابيب و ًافا حػدان مدًىت واحدة جحذ ئدازة بلدًت واحدة  45

 .بلدًت جل ابيب و ًافا و جحخل ًافا الجصء الظاحلي جحذ طفح جل ابيب ذاجه
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ت، ٞاؾخمغ هى:  ٘ ٦خٟي في ٖضم مٗٞغ  ؤظبذ بٞغ

 ،ٖلى ألا٢ل للي مل مجها ،مل م٩ان آمً باللُل ؤبِب"،جل " -

ىن هىا مؿلي  ،ل٪ ؤًٞلمخداولل جسغط   ،بدخ٩لم ٖبري  وؤهذالخلٍُٟؼ

مً ؤي خخت في  ؤؾٕغهترهذ وبهخالقي مؿلؿالث وؤٞالم لُُٟت، 

 .ؾالم الضهُا..ًال 

ظلؿذ بلى اإلا٨خب الهٛحر ٞحها ٢بالت الىاٞظة  نٗضث بلى حجغحي،

ا ًٖ م٣ابالحي. ًُ ًغا صخاٞ  ؤن ؤ٦خب ج٣ٍغ
ً

ا بلى الكإع مداوال ًٗ  مخُل

ا..٧ان ألامغ ؤؾهل مما ًبضو ونٟه، ٢ابلىا "ٞالن"، ٢مىا  
ً
خؿى

باؾخ٣هاء )الصخيء الٟالوي( هظا و٢ض ؤٖغب اإلاؿاو٫، ومً ظاهبها 

 ٢الذ ٞالهت. 

جاهب آلازغ ٧ان نىث "ظىف" اإلامحز نىث الخلُٟىن، ٖلى ال

 ًسبروي:

 "هِىى".  ..بههمهاجٟت ل٪ ،ٖلي 46اصون  -

ل اإلا٩اإلات، ختى ؾمٗذ نىث "هِىى" ٖلى  لم ؤظبه مىخًٓغا جدٍى

 الُٝغ آلازغ:

بٖاصة حسجُل  بلىؾىدخاط  ،صون "ٖلي"، لضًىا مك٩لت بؿُُتآ -

غ اإلاخلٟؼ ، ٖلمىا بن ، ؾ٣ُخلىهجيالدسجُل الؿاب٤ به زُإ ج٣جي ،الخ٣ٍغ

غ ٢بل مُٗاص  ٖكغة الغابٗت ومً زم  ؤزباع ص٢اث٤ ؾىُٗض ٞحها الخهٍى

 حٗىص للٟىض١.

ا -
ً
 ...بزباعؾ٨ُىن ٖلّي ..خؿى

ت:  ٢اَٗجي في ؾٖغ

                                                             
 .الظيد - 46
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 ،بال٣غب مً الٟىض١ ؤها ،ؤي شسو بزباع ٨ًىن ٖلُىا  ، لًال..ال -

غ ؤٖٝغ ،ٖكغ ص٢اث٤ ٣ِٞ وؤ٦ىن ٖىض٥  ، اإلا٩انم٩ان عاج٘ للخهٍى

٪. ،ه بكٗتياءجبالؿاب٤ ٧اهذ  ِٞ  ال جس٠..لً ؤ٢م بازخُا

ا، ل٨جي ٖؼمذ  ًً ٘، بل وعبما ٢غاع مدؿٕغ ؤً ٧ان ٖلّي اجساط ٢غاع ؾَغ

 ؤمغي في الجهاًت ووا٣ٞذ.

ت، وهؼلذ بلى الكإع في اهخٓاعه ولم جمغ  اعجضًذ مالبسخي في ؾٖغ

زىان ٢بل ؤن ًإحي في ؾُاعة ؤظغة، صٖاوي للضزى٫ وجدغ٦ىا مً ٞىعها 

 تي اهخ٣اها ؾلٟا للدسجُل.بلى الِىظهت ال

*** 

ا" َٖ ى
ُ
 "ه

ضلض - اعة الؿُضة "ٍع  ؟"هل ؾخظهبحن لٍؼ

ؾإلجي "ًاعون" ػمُلي مخىصًصا، مؿدشحًرا اؾخٛغابي في اؾتراخت 

ا..ٞةن ٖال٢احي َُبت م٘ ظمُ٘ الؼمالء زهىًنا بٗض 
ً
ال٣هىة، خؿى

تهم بٗال٢ت ال٣غابت التي جغبُجي ب"ًضصًا"؛ و٧اهذ ؾبًبا في ٖملي  مٗٞغ

ا بٗض ازخُاعي 
ً
هىا مً ألاؾاؽ، وال ؤه٨غ ؤن جىصصهم لي ٧ان واضًخا ؤًً

للؿٟغ بلى "بغاط"، ال٩ل ٧ان ًدك٨٪ في ٖال٢ت جغبُجي ب"ؤمان"  َاإلاا 

٢امىا هم بالخهض٤ً ٖلى ازخُاعي للمهمت والتي بضث للجمُ٘ )مهمت(، 

ي السام وخُاحي السانت! ٧ان ل٨ً بن ٌؿإلجي ؤخض الؼمالء ًٖ ظضول

شخيء ٚحر اٖخُاصي زهىًنا ؤن ولضي وابً "ًاعون"، ًظهبان بلى هٟـ 

 ؤن جباصلىا الخضًض خى٫ 
ً

ا، ولم ًدضر ٢بال ا٫"ظان ًلضًم" ؾىًٍ

 الُٟالن.

 إلاا حؿإ٫؟ ؤهخهي، ؤنؾإمغ ٖلحها جى  ألاٚلب،في  -
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ظا اإلاخجزه ه بلىفي الىا٢٘ ٦ىذ و "حهىصًذ" ػوظتي هيخىي الظهاب  -

٨ثر مً ط٦غ  اإلاؿاء..نٛحرها "ظىظى" لِـ لضًه ال٨شحر مً ألانض٢اء، ٍو

لضً٪ الٗضًض مً  ؤنمً هاخُت ومً هاخُت ؤزغي وٗٝغ  بًالن

٣ِل الهٛحر ل٣ُطخي اإلاؿاء مٗىا. ؤنوؿخُُ٘  ،اإلاؿاولُاث هظه ألاًام
ُ
 ه

ا، زهىًنا وؤها في خاظت بلى الغاخت، ل٨جي 
ً
بضي ٖغيه مكى٢

٠، مخجىبت ؤي مٗغوٝ ؤو مخباص٫ بُجي وبحن خاولذ ؤن ؤعصه بلُ

 الؼمالء.

 ؾخ٨ىن... ؤجها ؤٖخ٣ضال  -

 ؤهجيزبرحهم ؤ٣ِٞ اجهلي با٫"ظان ًلضًم" و  ،ال ٖلُِ٪  ،ال..ال..ال -

٢ِل 
ُ
ا ؟! بًالنؾإ

ً
 م٘ "ظافي" في خىالي الغابٗت؟ خؿى

ا. -
ً
 .مك٩لت .ال خؿى

ً "اڨُڤا"  قٗغث بالؿٗاصة باخشت بُضي ًٖ الهاج٠ في خ٣ُبتي، ٖو

بُٗىوي في اإلا٩ان، ؤؾخُُ٘ ججاهل اإلاغوع بالـ"ؾاٞخا" هظا اإلاؿاء 

 والظهاب م٘ نض٣ًتي بلى اإلاى٫.

 جغ٦جي "ًاعون"  ألههي م٩املتي وؤجهُتها ألظض عؾالت مً "اڨُڤا".

٣ي إلا٣ابلت "ًىؾ٠".  ؤها  في ٍَغ

ت ٞخدضزذ بلحها صون جدُت:   اجهلذ بها بؿٖغ

 ،بٗض ألامغ ًض في هظا مجىىهت؟ هدً لم هيخه مً الخض ؤهذهل  -

 ٖىصي مً ٞىع٥. ،٢غاع٥ مدؿٕغ

ًٖ بضاًاث ظضًضة ًا  ؤبدض ؤن٢بل  ،اههي ٧ل شخيء ؤنًجب  -

 ؾٟل بىاًخه.إب ؤها"هاها"، 

 ؟اإلا٨خب ؤم ؟ البِذبىاًت ؤًت -
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 ؾإجهل ب٪ مؿاء. -

لم ججبِن، ؤٚل٣ذ الهاج٠ جاع٦ت بًاي ٚحر ٖاإلات بن ٧اهذ ؾخ٣ابله في 

لخٓت في مهاجٟت عوها ؤو مهاجٟت والضتها، اإلا٨خب ؤم في بِخه؟ ٨ٞغث ل

ا مً ؤن ج٣ىم جل٪ اإلاجىىهت بٗمل ما ال ًم٨ً مضاواة 
ً
٦ىذ ؤزصخى خ٣

 هخاثجه.

ل٨ً بٗض ٢لُل مً الخ٨ٟحر؛ ٢غعث ؤن ؤصٖها حِٗل ججاعبها، وجخسظ 

ت زُإ ٧اهذ ؤو نىاب.   ٢غاعاتها بدٍغ

*** 

 "ٖلي"

ا، لم ٣ً
ً
م بازخُافي، ٣ِٞ ٢مىا بالدسجُل مغة زاهُت باللٛاث خؿى

الشالزت، وال ؤه٨غ..٧ان هظا شخيء عاج٘، زهىًنا و٢ض حؿجى لي جصخُذ 

غ ؤًٞل باليؿبت ٫"ٞغاوـ   ".24مكا٦لي في الٟغوؿُت لُبضو الخ٣ٍغ

اهتهُذ و٢ام "هِىى" بمغاظٗت الدسجُل ٖبر قاقخه الهٛحرة لُا٦ض 

 بُضًه "جمام".

ا "هِىى".. -
ً
 ؟آلانماطا خؿى

ما  ،مً ٖلّي ؾاال٪ ؤها ،حؿالجي هظا الؿاا٫ ؤنلِـ ٖلُ٪ ..ال -

ض الٗىصة  ،مضًً ل٪ بجمُل ؟ ؤهانالظي جىص ٞٗله آلا  الٟىض١  بلىهل جٍغ

 جىص ٞٗل شخيء آزغ؟  ؤو 

 الخ٨ٟحر في شخيء مدضص. ؤؾخُُ٘ال  -

ؤجهُذ ٧لماحي و٢ض ظالذ بغؤسخي ٨ٞغة اؾخٛالله ل٣ًاء اإلاؿاء في 

دكاٝ اإلاضًىت ٦م٣ُم ال ٦ؿاثذ، ل٨ً مجمىٖت مً ظىلت خغة، وا٦

غ ؤمامها هبهخجي.  البكغ الساعظحن مً البىاًت التي ٢مىا بالخهٍى
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ا 
ً
ا مً الكباب طو اإلاالمذ ألاوعوبُت، ًدملىن ؤوعا٢

ً
٧اهىا زلُُ

ت التي  خًاخ٨ىن، جل٪ الطخ٩اث واإلاكا٦ؿاث الُالبُت اإلادْٟى ٍو

 اؾخى٢ٟخجي للخٓت:

 هدً؟ ؤًً ،"هِىى" -

 مٗهض اللٛاث والش٣اٞت.  ،47ىص مؼهىع ٖخ -

 ؟!ؤولبان -

 وظضججي ؤحؿاء٫ و٦إهجي وظضث يالتي التي لم ؤ٦ً ؤبدض ٖجها. 

ا ؤ٠ُٞ"في "جل  ؤقهغهممً  ، واخضوٗم - ًً  .ؤً

ٖلذ الابدؿامت وظهي، هل ٨ًىن ال٣ضع هى ما ٌؿى٢جي لل٣ائها؟! مً 

ا"  لم جإث ببالي بال خُىما اؾدكٗغث ٢غبي م َٖ ى
ُ
ب ؤن "ه ً الٍٛغ

ألاولبان،  خؿىا "جل ابِب" بها عبما زمؿحن ؤو ؾخحن ؤولبان مسخل٠، 

؟!  ل٨ً شخيء ما ظا٫ بساَغي و٦إهجي ؤجِذ بلى "جل ؤبِب"  مً ٌٗٝغ

 زهًُها لغئٍتها.. 

ا ؤمام ألاولبان، خُض حٗمل هي يئُلت ظًضا، 
ً
وؿبت ؤن ؤ٦ىن وا٢ٟ

ا"؛   َٖ ٞلغبما ل٨ً بن اجطر ؤن هظا هى طاجه ألالىبان خُض حٗمل "هى

ت ؤن آلان هى مُٗاص  هىا٥ ما هى ؤ٦بر مً الهضٞت، ٢غعث في ؾٖغ

   إلاخابٗت الساعظحن، بن لم ج٨ً هي مجهم 
ً

زغوط الُلبت، ؾإ٠٢ ٢لُال

 ؾإؾخ٣ل جا٦سخي بلى ألاوجُل، ه٨ظا بمىخهى البؿاَت.

ت بعؾا٫ٖلُ٪  ؤن ؤٖلم ،اؾم٘ ًا "هِىى" - غ بؿٖغ اطهب  ،الخ٣ٍغ

بُٗض،  ؤهه ؤٖخ٣ضال  ،وجُللأل  ؤهاوؾإطهب  لالهتهاء مً )اإلاىهخاط(، ؤهذ

 وؿخُُ٘ السغوط. ؛٧ان و٢خىا ٌؿمذ بنٞلىخدضر في اإلاؿاء 

                                                             
 .املظخلبل املشسق  - 47
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وا٣ٞذ ٧لماحي هىي الٟتى؛ ٞإقاع بلّي بٗالمت الخإ٦ُض وا٢ترب مجي 

ا بًاي في وص. 
ً
 مً ٞىعه مدخًى

ا..عاج٘ ؤهذ ،48ظاصو٫  -
ً
 هاجٟ٪ في اإلاؿاء. إؾ، خؿى

ِىا به مً م٩اهه خُض و٠٢ بًُٗضا، ؤقاع بلى ؾاث٤ الخا٦سخي الظي ؤج

ا لُضل٠ بلُه، وازخُٟا في ْٝغ زىان . ًٖ  وؤجاه مؿغ

٤ بلى الجهت  اؾخضعث ؤها بلى باب ألاولبان مغة زاهُت، زم ٖبرث الٍُغ

 اإلا٣ابلت واؾدىضث بلى ٖامىص بهاعة ؤٖض الساعظحن مً اإلا٩ان.

*** 

ا" َٖ ى
ُ
  "ه

ًاعون"؛ ألق٨غه مجضًصا ٞىظضجه ٢ض ٚاصع بالٟٗل، بدشذ ًٖ "

ب ؤن الُلبت الظًً  ا..٦ىذ ؤزغط وخُضة مً الباب، مً الٍٛغ
ً
خؿى

ًخٗاملىن معي ٦هض٣ًت بل و٦إم في بٌٗ ألاخُان صازل خضوص 

ألالىبان، ًخجاهلىهجي ٖىض باب السغوط،  ال ؤ٢ى٫ ؤجهم ًخجاهلىوي 

ب ًدضر للُالب في ال ا، ول٨ً شخيء ٍٚغ ًُ ٗمىم زاعط ؤؾىاع شسه

اإلاضعؾت و٦إهه ًخ٣مو شسهُت ؤزغي، ٦إجهم ًىصون اه٩اع اعجباَهم 

باالولبان جى ؤن ًسُىن زاعظه، بالضازل هم بؾغاثُلُحن ُظضص بال زبرة 

ت بلٛخىا، ل٨ً بالساعط ًداولىن الخماهي م٘ اإلاجخم٘  في ز٣اٞخىا ؤو مٗٞغ

كٗغون ؤجهم ظؼء خ٣ُ٣ي مىه.  َو

ت،  ٦إجهم ًخجىبىن ؤن مغث مجمىٖت ب٣غبي وابد ؿمىا ججاهي بؿٖغ

ؤلخ٣هم ب٩لمت ما واؾخضعث ٖجهم جاع٦ت لهم اإلاجا٫ لخ٣٘ ُٖجي ٖلى 

.٤  الىاخُت ألازغي مً الٍُغ

                                                             
 !و حظخخدم في اللؿت املحىيت بمػنى زائؼ( و ضخمأهبير ) جترجم حسفيا  - 48
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٧ان هىا٥، مً بحن آالٝ البكغ في "جل ؤبِب"، ٧ان آزغ وظه ؤجى٢٘ 

عئٍخه ٠٣ً ٖلى الىاخُت ألازغي مؿدىًضا لٗامىص ؤلاهاعة، ٖا٢ًضا طعاُٖه؛ 

٣ُخه، ؤ٦ًُضا مً خًىعها، هظا الصسو الظي لم ؤجى٢٘ ٦مً ًي خٓغ ٞع

٢ضومه، ل٨ىجي قٗغث لخٓتها ؤهجي ٖلى مىٖض مٗه مىٖض ؤجاه هى في 

 مُٗاصه.

 "ٖلي"..-

*** 

  "ٖلي"

مغ ظم٘ نٛحر مخًاخ٪، جٟغ١ ًٖ ٞخاة في مىخهٟه ٦ىعصة جخٟخذ 

 لخٓهغ بخالتها.

في اإلاىخه٠، بحن ٖكغاث مٗاهض ألاولبان، ٧ان هظا هى  ٧اهذ هىا٥

اإلا٣هىص، ٖلى الىاخُت ألازغي ٧اهذ ج٠٣ مبهىجت لغئٍتي، مدخًىت 

٣ُها الظي ؾدخسظ مٗه عخلتها  ألاوعا١ ٦إجها َالبت زاهىي جبدض ًٖ ٞع

 بلى اإلاجز٫.
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 انفصم انسادس

 يف شىارع "تم أتٍة". 

ا" َٖ    "هى

، هخُل٘ بلى ؤخضها آلازغ للخٓاث مغث ٧الضهغ، بضث ْللىا وا٢ٟان

ٖلى وظهه ابدؿامت جغاوخذ بحن الخظع و"الك٣اوة"، لم ؤ٦ً ؤٖلم هل 

بت هي  ٖلّي مض السُى هدىه؟ عبما ؤظغي بلُه ٦هض٤ً خمُم ٢ضًم، ٍٚغ

 ؾىي مكغوٕ 
ً

ت، ؤئ٦ض ؤن "ٖلي" لم ًمشل لي ٢بال اإلاكاٖغ البكٍغ

ا ؤمام ألاولبان، نضا٢ت مبخىع في "بغاط"، ل٨ً لخ
ً
ٓتها..خحن عؤًخه وا٢ٟ

دكاعص ظحر" في ُٞلم "امغؤة ظمُلت"  ٖاثًضا  ال ؤٖلم إلاا جظ٦غث "ٍع

٫"ظىلُا عوبغحـ"، في مكهض الجهاًت ٦إهه ؤحى لُىدكلجي مً وي٘ سخيء 

 ال ًل٤ُ بي البخت، عؤًخه خُجها وؾًُما بد٤.

لت بابدؿامت و ا٢تراب زجى٫، ٧ان ٌٗبر  ٢ُ٘ لخٓاث و٢ٟخىا الٍُى

ض ؾ٨ُىن ٞحها ؤمامي. ا في اججاهه بلّي، زاهُت ؤو ًٍؼ ًُ ٤ ٞٗل  الٍُغ

 هىا..في جل٪ اللخٓت جدضًًضا جظ٦غث "ًضصًا"، "ما٦ؿحن".. 

"ؤمان"..ازخٟذ ابدؿامتي، وظضث هٟسخي ؤٖضو هدىه ال  "قىقاهه"..

ض ؤن ؤظغي به ومٗه  ا ٖلُه، ٦ىذ زاثٟت ؤٍع
ً
الهٟت لل٣اثه وال م٣بلت خ٣

 ٖحن ٢ض جتربو بي وبه.بًُٗضا ًٖ ؤي 

*** 

  "ٖلي"

لم جمٌ زىان، اؾخُٗذ ٞحها ؤن ؤؾخىٖب مضي خ٣ُ٣ت ما ٣ًضمه 

ا ؤ ٖلّي الجغي هدىها؟ بضث 
ً
ال٣ضع لي، ججمضث ؾاقي للخٓت ٚحر ٖاإلا

ا"  في بِئتها الُبُُٗت ببىُا٫ ظُجز ؤػع١ و" جىب" ؤزًغ، ػاص  َٖ "هى
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ت غي اإلايؿض٫،  بكغتها السمٍغ ا، م٘ طًل الخهان لكٗغها الخٍغ ًٖ ؾُى

 ٧اهذ ٖاصًت ظًضا، ظمُلت أل٢صخى صعظت بك٩ل َبُعي ٚحر مٟخٗل.

ما ؤن ا٢تربذ زُىجحن بال ووظضتها ججغي بلّي و٦إجها جدمل لي طاث 

وقٗغث للخٓت ؤجها جيخمي  -خىحن  بلّي ؤها-الخىحن الىلُض مً ظتهي بلحها 

بت هي اإلاكاٖغ الب  ؾىي لي، ٍٚغ
ً

ا" لم جمشل لي ٢بال َٖ ت، ؤئ٦ض ؤن "هى كٍغ

خحن عؤًتها زاعظت مً -مكغوٕ نضا٢ت مبخىع في "بغاط"، ل٨ً لخٓتها 

ال ؤٖلم إلاا جظ٦غث "ظُيُٟغ ؤهِؿخىن" في الجؼء ألازحر مً  -ألاولبان

ت  "ٞغهضػ" خُىما ؤزىاها ًٖ ٢غاع ؾٟغها؛ خبها ٫"عوؽ"،  لخٗىص ظاٍع

مغ" ٢اثلت:   " ؤها ٖضث ألظل٪، ٦ىذ ؤهذ صاثًما."هدى "صًُٟض  قٍى

*** 

ا" َٖ   "هى

صخُذ ؤجها يمت  -يمت نض٤ً-خاولذ ؤن جبضو يمتي له ٖاصًت 
لت؛ ل٨جي لم ؤجماصي.  ٍَى

*** 

 "ٖلي"

خاولذ ؤن ٨ًىن اخخًاوي لها ٚحر مبالٜ، اخخًان ؤنض٢اء، 
؛ ٦إن جل٪ الًمت حٗالج صخُذ ؤهجي يُٛذ ظؿض

ً
ها بجؿضي ٢لُال

 قى١ ما لم ؤصع بىظىصه، ل٨جي لم ؤجماصي.

 هٓغث في ُٖجي بٗم٤ للخٓت ؤزغي، و٢الذ بإهٟاؽ مخ٣ُٗت: 

 جغ٥ اإلا٩ان ٞىًعا. ، ٖلُىاهُا بىا -

٦ىا وٗضو في قىإع جل ؤبِب، قٗغث لخٓتها ؤجها تهغب بي، جٟهم 

ض لغظا٫ الؿٟاعة، ؤو  عظا٫ اإلاغا٢بت بن ٦ىذ  ويعي الكاث٪ وال جٍغ
ىا بل٣اثىا.  مىيىٖا جدتها، ؤن ٌٗٞغ

*** 
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ا" َٖ   "هى

ىا بحن الكىإع في اججاه البدغ، باججاه ًاٞا السالضة، ٧ان  ظٍغ

ٌكاع٦جي الهغوب و٦إهه ٌٗلم بإمغ "ًضصًا"، ٦إهه ٌٗلم ؤن ل٣اجي به ٢ض 

 ؤها في ٚجى ٖىه، ٧ان ًٟهم
ً

 جي بك٩ٍل ما.ًضع ٖلّي وباال

*** 

 "ٖلي"

ل الظي  ٤ الٍُى لم هخدضر، بل بجها لم جىٓغ ججاهي َُلت الٍُغ

اجسظهاه ؾحًرا ختى ونلىا بلى مُٗم ٖلى البدغ ًضعى )بُجي الهُاص(، 

ا بُاُٞت ػع٢اء  ًُ ٧ان مُٗم ؤؾما٥ بؿُِ بضون ٞسامت مضٖاة م٨خٟ

تى مخ ىؾُي ٠٣ً ٖلى الباب، ٖلى ق٩ل ؾم٨ت، جدمل الاؾم ٞو

ا" الؿاا٫ ًٖ م٩ان لصسهحن.  َٖ  جباصلذ مٗه "هى

 في ع٦ً مىٗؼ٫.  ،اظٗله ٢غب البدغ -

٢لذ ظملتي الاؾخضعا٦ُت بٗض ؤن اؾخضاعث بلّي ٦إجها جٟاظإث 

ت مجضًصا، ل٨جها بضث ممخىت خحن ؤجِذ ٖلى ط٦غ اوٗؼا٫  تي الٗبًر إلاٗٞغ

 الُاولت.

ًً الجالؿىن ٖلحها وبن ٧ان ٢اصها الٟتى بحن الُاوالث التي جبا

 مٗض٫ ؤٖماعهم ؤظمٗحن ٞى١ السمؿىن ٖاًما.

ُه( ملٟىٞت  ىاٍػ يذ بؼظاظت )٦ٞغ في الجهاًت ٖلى َاولت نٛحرة، ٍػ

بدبل ظاٝ حؿخسضم ٦كمٗضان ومٟغف ؤبٌُ طو مغبٗاث ػع٢اء، 

ظلؿىا في نمذ مجضًصا، ٦ىا في الُىهان ال "جل ؤبِب"، ه٨ظا بضا الجى، 

 ٧ان طل٪ ؤًٞل.

  .49اعوزُم هاباثُم لِؿغاثلب -

                                                             
 بً في أ - 49

ً
 .طسائيلئهًل
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ا ؤ٠ُٞ""جل  ،50جىصا عابا -
ً
  ، ؤخببتها.عاجٗت خ٣

اؾخضاعث خىلها و٦إجها جغي "جل ؤبِب" ٖبر خىاثِ اإلاُٗم، في عص 

 ٞٗل او٩ٗاسخي َبُعي،واهخبهذ لٛغابت ما جٟٗله .   

 ، ؤٖجيفي الخ٣ُ٣ت ٦ىذ ؾُٗضة ظًضا ،ؾخإحي ؤه٪"اڨُڤا"  ؤزبرججي -

 ب ؤوظضث ؤجها
ً

ت، ول٨جي لم ل٪ ٖمال  ؤهجيواز٣ت  ؤ٦ًهظه الؿٖغ

ذ م٩ان ٖملي ٖلى ٧ل خا٫ ،ابل٪إ٢ؾ  ؟٠ُ٦ ٖٞغ

ا ،٢ابل٪ؤ ؤن آلازغ ؤهاؤجى٢٘  ؤ٦ًلم  ألامغ،في وا٢٘  -
ً
ا،خؿى َٖ   .. هى

٦ىذ  ،ڨُڨ" لِؿذ اإلا٩ان ألاًٞل وال ألامً لي بُبُٗت الخا٫ؤ"جل  بن

 ض حٗلمحن.خُ ألاولبان بلىجى١ لغئٍخ٪ مهاصٞت، و٢اصججي اإلاهاصٞت ؤ

ذ  -  ؟لىبانباأل ؤٖمل ؤهجي٠ُ٦ ٖٞغ

ا  ما قلىمسا؟ ؤويقلىم  - َٖ  هى

ط٦غتها بجملتها مً ال٨ىعؽ ؤلاطاعي؛ ٞابدؿمذ مكحرة بليَّ بؿبابتها، 

 ما٦ضة ٖلى ما ؤ٢ىله. 

 .الؿاب٣تطل٪ مً اإلاغة  ؤصع٦ذ ،ط٧ي ظًضا ًا ٖلي ؤه٪ ؤٖلم٦ىذ  -

اء في ٞخاة بؾغاثُلُت خؿى ؤ٢ابل ؤنما هي وؿبت ..ومدٓىّ -

 ؟مً قهغ إ٢لفي بؾغاثُل  ب بلحها"بغاط"، ومً زم ًغجب لي ال٣ضع ؾٟغة 

ــ... بهه  ال٣ضع ًغجب لىا ٦ُُٟت و٢ىٖىا ُٞـــ

ا..٧ان ال٨الم ًمغ مً ٞمي صون ؤن ًى٣ده  ًٖ ؤظٟلذ، ٦ىذ مدؿغ

ا، ؤها ال 
ً
٣ٖلي ب٩ل جإ٦ُض، ٞإها لؿذ ٖلى وق٪ الى٢ٕى في.. خؿى

 ؤؾخُُ٘ ختى الى٤ُ بها!

                                                             
50 -  

ً
ًل  .شىًسا جٍص
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بت ؤجاها  الىاص٫ ب٣اثمتّي الُٗام، واوكٛلىا باهخ٣اء ألاهىإ، بضث ٍٚغ

ظًضا وهي جسبره بصخيء ؤو قِئحن، ٧اهذ ازخُاعاتها زاَئت وزهىًنا 

 إلاُٗم اؾما٥ في مضًىت مخىؾُُت.

-  
ً

 ..مهال
ً

  بلّي.الٜ َلب الؿُضة واؾخم٘  ؟ما هظا الظي ج٣ىلحن ،مهال

 هٓغث لي في صهكت، بِىما ابدؿم الىاص٫. 

ا -
ً
، ؾخإجِىا ب٨ُلى مً الجمبري اإلاكىي  واإلا٣لي ونِىُت ؾم٪ خؿى

 ؾم٪ مهغي؟ ؤعػ هل لض٨ًم  ،َاظً خباع ًىهاوي ،مُهى بالسًغاواث

 ؤظٟلذ لشاوي مغة مبدؿمت.

 آصون! ؤٖلمال ..ٖخ٣ضؤ -

اؾا٫ الـ" ق٠ُ" واظٗله ٣ًلي بهلت ختى الاخمغاع، وًٍُٟها  -

ا.  ألامغ ؾ٨ُىن  ؛عػ م٘ الُماَم والجمبري الهٛحرلأل  ًٗ  عاج

 ابدؿم الٟتى، وؤ٦ملذ ؤها صون ا٦ترار:

ال٩ابىعٍا و٢ضع هه٠ ٦ُلى مً  بهار ،آه وػوظحن مً ال٩ابىعٍا  -

، زبز قامي ،٧ل ؤهىإ الؿلُاث ،هممم آه وؾلُاث ،اإلاداع الهٛحر

ضًً شخيء آزغ؟ ،ال جيـ اإلاؿ٣ٗت الُىهاهُت مؿ٣ٗت،  هل جٍغ

 ها حصجٗذ في الجهاًت:ابدؿمذ ججاهي، ٚحر ٖاإلات بما ٖلحها ٢ىله ل٨ج

 هظا ٦شحر..  -

بهما ٦شحًرا مً  ،َب٣ان مً قىعبت ٞىا٦ه البدغ ،آه الكىعبت -

 )البُاعر(.

 بًاي ًٖ هٕى الىبُظ ٞاهُل٣ذ هي: 
ً

 ابدؿم الٟتى مكحًرا بلّي ؾاثال

  .ؤي نىصا ،نىصا -
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ضها بلى نمخىا للخٓت ٢بل ؤن جباصع هي:   ؾاع الٟتى بلى اججاهه، ٖو

ا -
ً
 م اإلاهغي ًٓهغ ب٣ىة.َاب٘ ال٨غ ..خؿى

هدً في مُٗم ؾم٪ خُض الُٗام اخخٟالي  ،"هدً لؿىا في "بغاط -

 صاثًما.

 ؟الؿم٪ مً ألاؾاؽ ؤخب ؤويومً ٢ا٫ ل٪  -

 لم ج٨ً لخإحي بي هىا.  -

 ب٪. ؤهغبعبما  -

اوالاخخٟا٫ به  ،ٞٗلّي الاخخٟاء بظل٪ ،٦ىذ تهغبحن بي بن - ًً  .ؤً

الغاخت جغحؿم ٖلى  ابدؿمذ مؿبلت ُٖىحها ألؾٟل، وؤصعي ؤهجي عؤًذ

وظهها ألو٫ مغة مىظ الخ٣ُىا مً هه٠ ؾاٖت، زلذ و٦إن الجلُض بضؤ 

في الظوبان؛ ٞاآلن مالمدها، ؤزغظجي مً اهضماجي في الخٛؼ٫ بىظهها 

ت باالصٖاء:   بُٗىوي، نىث ٖا٫ آث مً اإلاُبش ًضمغ الل٨ىت اإلاهٍغ

 زلحن...ؤزلحنؤ ،ماؾغ، وعواًذ ماؾغ -

اإلائزع ألابٌُ اإلااثل بلى البُج مً آزاع ا٢ترب الُبار البضًً طو 

 ٦بحًرا في 
ً

الٗمل، مً َاولخىا عاٞٗا ٧لخا ًضًه ٢غب نضعه، ٧ان عظال

الؿً ٣ًاعب الؿخىن ٖاًما، بال ؤن هٓغة قابت خاصة ٧اهذ جلم٘ في 

 ُٖىهه: 

ض ٖاًؼ عوػ ماؾغي، ٢ىلذ آجي اقىٞه بنإلاا عوصي ٢ا٫ لي  -
َ
 ،في ز

ً؟     محن ٨ُٞى ًا زلٍى

مت:  ؤظابذ ت ملخاٖت، و٦إجها جىٟي ظٍغ ا  بالٗبًر َٖ  هى

 اإلاجز٫.  ؤ٧ل بلىحٗٝغ الخىحن  ؤهذ ،ؤهلىا ولضوا هىا٥ -
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٧اهىا ٖاٌكحن  ؤهليو  ،٦مان ولضث هىا٥ ؤهاآه ًا ٢لبي ٕ الؼمً.. -

ذ" بٗض  ، ظُذ هىا إلاا 64هىا٥ َىوو٫ ٖمغهم، عظٗىا ٖلى "٦ٍغ

"بدؿا٫"  ػي  بال هٗمل٨ىا عوػ ماؾغي  ،اججىػث "زىظال" هللا ًغزمها

سُىت ماؾغي  ؤ٧ل بـ ما ِٞل ِٖل   ،مىف زمو ،اإلااما جمام، َو

آه..ٖىضي ل٨ُىا مٟاظإه ٦ماوي  ٖلكان جٟخ٨غوا ، آه...باالصي ًا زغام

 بىن ابُتي...و٢ىلىا ٖلُه ل٩ل زباًب ماؾغ ،وبُلُىؽ"ؤق٠ُ "

ظغي مً ٞىعه بدشا٢ل وػهه ختى ونل بلى مضًغ الهالت، جابٗىاه 

كحر بُٗىهىا ف ي ابدؿامت عيا  وهى ًخُل٘ بلى الخاؾىب ؤمام الغظل َو

بلُه بٌٗ ؤلاقاعاث، ومً زم بضؤث الهضح بضون م٣ضمت مىؾ٣ُُت 

ا(.  ًٍ ِ الهىث حٗمض وي٘ اإلاؿخم٘ في )اإلاىوص ٞىع  ٦إن مٗض قٍغ

 

 ٧لمىوي جاوي ٖى٪.. ٨ٞغووي، ٨ٞغووي.

ـ ُٖىوي.  صخىا هاع الكى١ في ٢لبي.. ٞو

 ٧لشىم! ؤم -

ً بلى باقي الؼباثً الظي بضؤ ٢لىا بك٩ ل مخىاٚم في اهبهاع هاٍْغ

بًٗهم بالٟٗل الخٛجي وبَال١ الهُداث اإلاعجبت بكضو ؤم ٧لشىم 

 ل٩لماث ٖبض الىهاب مدمض، وؤلخان ٖبض الىهاب )٨ٞغووي(.

*** 

ا" َٖ    "هى

"ٖلي" زم ٦ىذ ؤسخب مً طاحي في اججاه ٚحر مٗلىم، في البضاًت 

"ؤوبُلُىؽ" الُىهاوي ومً زم "ؤم ٧لشىم" في زلُٟت الجلؿت، ٦ىذ 

ت  ؤطهب بك٩ل ال ازخُاعي في ٖالم مىاػ عؤًخه ٣ِٞ في ألاٞالم اإلاهٍغ

ت..ًى٣هىا َغبىف جغ٧ي و٢بٗت  ألابٌُ وألاؾىص، هدً آلان في ؤلاؾ٨ىضٍع
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ا في زً م ٖلى عؤسخي وبن هبضؤ الخضًض اإلا٩ُاه٩ُي اإلادترم؛ لى٣٘ ؾىًٍ

 ٢هت خب ملتزمت بال ججاوػاث ؤزال٢ُت!

ً؟ -  ُٞما ج٨ٍٟغ

خُىما ٧اهذ  ،٧اهذ ظمُلت في اإلااضخي ؤجهاالبض و  ،في الخُاة لض٨ًم -

 ٧لشىم حكضو ٖبر خىجغتها ال ؤظهؼة ؾمُٗت ع٢مُت. ؤم

ا - ًً   ؤزباع٥؟ها ٠ُ٦ خال٪، ما هي  ،وٗخ٣ض طل٪ هدً ؤً

 ضصًا". للخٓت ٦ضث ؤزبره بمكا٦لي، بمغى "ما٦ؿحن"، بًٍٛى "ً

 ؟ؤهذو  ،جمام، ٧ل شخيء بسحر ؤها -

ا -
ً
ٖبر مغاخل خُاحي  ؤهخ٣ل ؤهجي ؤقٗغ ،ؾُٗض ظًضا ..ؤهاخؿى

 ؤخبال  ؤها٧اهذ خُاحي مخى٢ٟت لٟترة لِؿذ بال٣هحرة و  مجضًصا،

 الخغ٦ت و الخُٛحر.  ؤٖك٤ ،الجمىص

ججلـ في ًاٞا لخإ٧ل الؿم٪  ؤهذ ،مً هظا ؤ٦ثر لِـ هىا٥ حُٛحًرا  -

 بؾغاثُل.في ٢لب 

ا،لِـ اإلا٩ان ٣ِٞ ًا  - َٖ بالخإ٦ُض لِـ مجغص اإلا٩ان هى ما  هى

 ٌكٗغوي بالخُٛحر.

ا، ٧اهذ بقاعجه واضخت، في البضاًت ٧اص ؤن ًخدضر ًٖ الى٢ٕى 
ً
خؿى

في الخب وها هى آلان ًخدضر ًٖ الخُٛحر، إلاا  حٗمض ؤن ٣ًىص ال٨الم في 

٤ الغوماوسخي اإلابخظ٫؟ بل إلاا  ٦ىذ ؤها ؾُٗضة لؿماع ي جل٪ طل٪ الٍُغ

ال٩لماث ٦مغاه٣ت جغي الابخظا٫ ٦مسمٍل وعصي ًضاٖب وظىخحها؟ ٦ىذ 

لى ؤجم الاؾخٗضاص لخٟؿحر ٧ل شخيء  ؤهخٓغ ؾمإ ٧ل ٧لمت ولٟخت، ٖو

 بك٩ل عوماوسخي قٟاٝ.

ؤجاها الىاص٫ بالُٗام الظي لم حؿٗه الُاولت وبضؤها ألا٧ل، ٦ىذ 

آ٧ل بُضي، خ٣ُ٣ت ٦ىذ مؿخمخٗت باؾخسضام ٧لخا ًضي، ب٣ُ٘ 
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٠ُ والٛمىؽ في الُدُىت، بخ٣كحره الجمبري لي بُضًه وويٗه في  الٚغ

ضلض" بؿلى٦ها الؼظاجي في اإلاُاٖم، لم ؤ٦ً  َب٣ي، لم ؤ٦ً الؿُضة "ٍع

"اًما" اإلاهخمت بةَٗام "اًالن" الهٛحر ختى وبن لم جإ٧ل ٢ًمخحن، بل 

بوي لم ؤ٦ً "هخالي" طاتها التي جدُا ٣ِٞ ٦ىجها جدىٟـ، ٦ىذ ؤجدغ٥، 

ا ٦ىذ ه َٖ  .51ى

با١ ظمُٗها.   ؤجهُىا َٗامىا، باألخغي ؤجهُىا ألَا

٦ىذ ؤٖٝغ مٗجى ؤن ًخىظه ؤلاوؿان للُٗام َلًبا للؿلىي، قغه 

اإلا٨خئبحن، ؤو ؤن ًخىظه الاوؿان لأل٧ل ٣ِٞ ل٨ىهه مىظىص ؤو مجاوي، 

جهم الضهِئىن، ل٨جها اإلاغة ألاولى في خُاحي التي ؤظغب ٞحها ألا٧ل بؿٗاصة، 

 سخي مٟخىخت" ٦ما ٣ًىلىن باإلاهغي .ؤن ج٨ىن "هٟ

٦ىا هطخ٪ للغظل العجىػ في الىاخُت ألازغي، الظي جغا٢و م٘ 

ؤوٛام ؤم ٧لشىم ب٨إؽ الىبُظ في ًضه، ٦ىا هخًاخ٪ في الخضًض ًٖ 

مى٠٢ ظغي له في بصاعة الجىاػاث ؤزىاء صزىله "جل ؤ٠ُٞ" خ٩اوي بًاه،  

ىعٍا ًٖ بهاثها ٦ىا هطخ٪ وهى ٌكغح لي ٦ُُٟت ا٦دكاٝ ط٦غان ال٩اب

ا لأل٧ل؛ ٧ي ال ًسضٖجي اإلاُٗم، ٦ىا هطخ٪ ختى جضم٘ ُٖىهىا  ًُ زاعظ

إلاغجى ٖهاعة الؿم٪ والجمبري جدؿا٢ِ ًٖ ًضًىا التي ٚمؿذ جماًما 

 في الؿم٪ وم٨ىهاجه ومسلٟاجه.

هسخمها ؾىي بؿُجاعة  ؤنالؿم٪ الجُضة ال ًم٨ً  ؤ٧لت ؟ؾُجاعة -

 ظُضة.

مام، ٖاثضة مً الاٚدؿا٫، سخبتها هاولجي واخضة جى ؤن ؤجِذ مً الخ

ت وؤقٗلتها ٢بل ؤن ًٓهغ "ؤوبُلُىؽ" مغة ؤزغي:  مىه في ٍٖٟى

                                                             
ت اللدًمتو الأهىغا هأطم غلم ٌػني املخحسهت  -51  .حسهيت مً الػبًر
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- ً صي بمؼاط ٖكاه٨ىا، بـ م٘  ألا٧لذ ملٖ ؤها ،ها ًا زلٍى

اث طاجمىؾٟحر زلى..بسغ ومىػ٩ٍا زلىه ٖكان الـ"ائهُُٟم" ٌٗملىا  ٦ٍغ

 ٧لى جمام ؟! ،زلىه

 جمام ًا زىاظه.   -

قض٢ُه خحن عص "ٖلي" ٖلُه، عص مهغي ابدؿم )السىاظت( ملء 

ا، ل٣ض ؾم٘  ًٖ  ومىيى
ً

ؾِىماجي جماًما، ٧ان عصه زاَئ ق٨ال

ت بُال٢ت، بجها  "ؤوبُلُىؽ" ٖغبُت "ٖلي"، والتي جا٦ض ؤهه ًخدضر اإلاهٍغ

ت. ت مً لهم ؤنى٫ مهٍغ حن ولِؿذ مهٍغ ت اإلاهٍغ  مهٍغ

ىا و٦إه ُّ ه جم "ؤوبُلُىؽ" بقاعجه الًاخ٨ت بةقاعة ؾبابخه في وظه

ا لهىجه الٗىان: 
ً
ا مُل٣

ً
 ٣ًى٫: "٦ىذ ؤٖلم"، وؾاع ياخ٩

   52 .وجُم لـغظكىث قلهمؤزىقُٟم  ،آآههه هائهُُٟم -

 مً ٢مت الؿٗاصة، ؤل٣ُذ بلى خًٌُ السىٝ.

*** 

 "ٖلي"

 ٧ان عص٥ بالٗغبُت زُإ ٦بحر. -

ها في ٧ان ؤو٫ ما ٢الخه بٗض لخٓت نمذ َىٍلت، ؤصاعث بها عؤؾ

 اإلا٩ان، ٦إجها جبدض ًٖ مهغب.

ىن في مهغ  ا..ما الظي ٖؿاه ٢ض ًدضر؟ ٌٗٞغ
ً
ل٨جي ججاهلذ، خؿى

ىن ؤوي ال ؤ٢ىم  ا"، ٌٗٞغ َٖ ىن ؤهجي ؤٖٝغ "هى ؤهجي في بؾغاثُل، ٌٗٞغ

بٗمل مكحن ٖلى ٧ل خا٫، ٧ان هىا٥ ما هى ؤهم في اإلاى٠٢ ولم 

 جخى٠٢ هي ٖىضه:

                                                             
 .الػشاق جفضحهم مشاغسهم،آه - 52
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هُُٟم"؛ ٌٗخ٣ضون ؤهىا اهدباهي هى "هائ  ؤزاع في الخ٣ُ٣ت ما  -

 ن.حمهٍغ ؤهىامً اٖخ٣اصهم  ؤٖم٤ٖاق٣حن وهظا باليؿبت لي 

 ابدؿمذ مً ظضًض و٦إجها جلحن مجضًصا ل٩لماحي: 

ا. ؤزُغعبما  ،ًا "ٖلي" ؤزُغ وعبما  - ًً  ؤً

ؿل ًضي التي حكغبذ بسالنت الجمبري  جغ٦تها مبدؿًما، وطهبذ أٚل

ب مً اإلاُبش ٧ ان "ؤوبُلُىؽ" ًيخٓغوي وال٩ابىعٍا، ٖىض اإلاى٠ُٗ ال٣ٍغ

 ٖا٢ًضا طعاٖه.

 مىحن مً مهغ ب٣ى؟ -

خه الىاضخت في الى٤ُ ٖلى ٨ٖـ  ؤظٟلذ خحن ؾمٗذ مهٍغ

بت.   مداصزدىا الٟاثخت، ٞلم ؤظض بض مً الخٓاهغ بإي ما ٢ض ًشحر خىلي الٍغ

-  
ً

 مً الكغ٢ُت..ؤنال
ً

 ؤهذ؟بـ ٢اهغي ٌٗجي..و  ،ؤنال

 اؾ٨ىضعاوي.  -

 ٖامل ًىهاوي لُه؟و  -

م اؾخٛغابي الكضًض. ٢لتها قاٖغً  مئىان ٚع  ا بااَل

ؾىت، هم مٗىضهمل مكا٧ل  20ٖاٌل هىا مً ًُجي  ؤهاما ِٞل.. -

حن، بـ  إلاا ظُذ ٦ىذ بساٝ..لىٍت لؿان ٖلى ٧ام ٧لمت  ؤهام٘ اإلاهٍغ

ل ؤِٖل.. جي..٦ىذ زا٠ً ما اٖٞغ ملذ ٞحها ظٍغ جي خاٞٓهم، ٖو  ظٍغ

؟ بًهو  -
ً

 اللي ظاب٪ ؤنال

م ًىووه..صي ْغوٝ ٦خحر ًا...اؾ -  ؟بًهم ال٨ٍغ

 ."ٖلي" -
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ٖم٪ "ُمدب"..لى ٖاًؼ ج٣ٗض ٢ٗضة خلىة باللُل..حٗالى وؿهغ ؾىا  -

 بسلو ٖلى ؾبٗت. ؤهامهغ.. ؤزباع واخ٨ُل٪ وج٣ىللي 

ؤومإث له مىا٣ٞت، واؾخضعث ألعخل ول٨جي جظ٦غث؛ ٞاؾخضعث بلُه 

 ٖاثًضا:

ذ... مدضف ٌٗٝغ  - قىٞذ...اممم واخض  به٪ٖم "مدب"...ًا ٍع

 بؾغاثُلُت. مهغي م٘ واخضة 

حن هىا ٧ل واخض في خاله  - بخٕى الؿٟاعه ٌٗجي؟ مخ٣ل٣ل...واإلاهٍغ

 ٢ىي مدكٛلل بال٪.

جغ٦خجي ؤصٞ٘ الخؿاب، وؤصعي ؤجها ٧اهذ ؾُٗضة، عبما لم جسخبر 

ا..هي بؾغاثُلُت وال ؤجى٢٘ 
ً
، خؿى

ً
ا"  وظىص الغظل في خُاتها ٢بال َٖ ى

ُ
"ه

ا َاهًغا، بالخإ٦ُض هي 
ً
ذ ال٨شحر مً الغظا٫ بالخإ٦ُض ؤن ج٨ىن مال٧ ٖٞغ

مجي 
ُ
٢بلي ول٨ً، ٧اهذ جخٗامل معي بؿٗاصة ٞخاة ج٣٘ في الخب ؤو عبما ؤ

 هٟسخي ؤن ج٨ىن ٢ض و٢ٗذ في خبي؛ ٞإجسُل هظا.

زغظىا مً اإلاُٗم و٧اهذ مخٗل٣ت بظعاعي بِىما خملذ ؤها ؤوعا٢ها   

في ٌؿغاي وبٗض زُىجحن بمداطاة اإلامصخى ٖلى ال٨ىعهِل وم٘ امخالء 

 اثدت الُىص، وقٗىعي بالؿٗاصة وظضججي ؤؾإلها.نضعي بغ 

ا"..ؤهذ - َٖ لضًىا  ؤن ؤٖخ٣ض ،لم جدِ٪ لي ؤي شخيء ًٖ خُاج٪ بٗض "هى

ض ًٖ بًٗىا بٌٗ َاإلاا الخ٣ُىا مجضًصا!  ٞغنت ظُضة لىٗٝغ اإلاٍؼ

جى٢ٟذ واؾخضاعث هي هدىي،  ظا٫ ببالها ؤل٠ زاَغة، عؤًتهم 

 لبرهت زم ٢الذ:٧املحن في ُٖىجها ولم ؤؾخُ٘ جٟؿحرهم، قغصث 

ت الخ٣ُ٣ت ؤهذوهل  -  خُا؟ؤ٠ُ٦  ؤن حٗٝغ  ؟ٖلى اؾخٗضاص إلاٗٞغ

مً ج٣ضم لهضا٢خ٪  ؤهافي الجهاًت.. ،ؤوي ؾإج٣بل الخ٣ُ٣ت ؤٖض٥ -

 ؾإزبر٥ ٧امل خ٣ُ٣تي. ؤهجي ؤٖض٥ ؤوي٦ما  ،في ٧ل اإلاىا٠٢
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ا -
ً
 !ؤهذ ، ابضؤخؿى

*** 

ا" َٖ    "هى

مهىوؾت  ،ؤي شخيء ؤو  ؤخض أليالٟخاة اإلاىاؾبت  ؤبًضا ؤ٦ًلم  -

٧اهذ ماهالحي لترقي الؿلم  ،مخىايٗت الجما٫ ال٣ٟحرة ،اللٛاث

 ألاولبان؛ لملظا خحن واجخجي الٟغنت للٗمل في  ،الاظخماعي مخىايٗت

 في اؾخٛاللها. ؤجىان

- .
ً

 هي مخىايٗت الجما٫ ؟ .مًمهال

ىيُٗت ؤ٦ثر عاخت ابدؿمذ إلاداولخه الخٛؼ٫ في مالمخي، واهخ٣لذ ل

 ٖلى خكاجل مُضعون
ً

مؿدىضة بظعاعي و٦إهجي ٖلى الكاَيء،  ،53مُال

ٟترف البدغ  بِىما ظلـ هى في ويُٗت ظىُيُت، جٓللىا ؤشجاع اإلاخجزه، ٍو

 اإلاؿاخاث بُيىا وبحن الٗالم.

ا -
ً
الجما٫ في  ٞةنم٣اًِـ الجما٫ جسخل٠، و٦ما ٣ًىلىن ..خؿى

 ٖحن الغاجي.

 جظ٦غث ؾاٖتها ظملت قىقا
ُ

هت، )الخلى ٌكٝى الخلى( ل٨ىجي ؤبِذ

 ؤن ؤط٦غها؛ و٦إن ط٦غها ؾُضع ط٦غ باقي اإلاٗلىماث السانت ًٖ خُاحي.

ُه"  - ذ ٖلى "آٍع ا..حٗٞغ
ً
 ،الهٛحر بًالن"هجبىا "ؤجؼوظىا و  ،خؿى

عبما ؾىىاحي ال٣لُلت م٘ هظا الٟاعؽ طو الضٕع الظهبي هي ما حكٗغوي 
الىؾُم الٛجي  ، هظاعجباَي بهمما قٗغث ٢بل ا ؤ٦ثر عبما  آلان،بالؿىء 

 ابً الٗاثلت ال٨بحرة.

                                                             
 .مخنزه شهير ًطل غلى البحس في ًافا - 53
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ا..٦ىذ ؤخاو٫ جى٣ُت 
ً
هٓغ لي هٓغة ٖضم اعجاب بما ٌؿم٘، خؿى

نىعحي وانُٟاء ال٩لماث وألاخضار اإلاىاؾبت، ل٨ً ختى جل٪ لم ج٨ً 

 جغيُه ٖلى ما ًبضو.

 ؤال حؿخُُ٘ جسُل  بؾغاثُلي ٦ٟاعؽ طو صٕع طهبي؟ ؟ماطا ب٪ -

 ٦ىذ متزوظت  ٖلى ما ًبضو.  ؤو  ،متزوظت ؤه٪ ضؤٖخ٣ل٨ً لم  ،ال..ال -

ؼي ٖلُ٪  ،ضو ٖلى ٚحر خ٣ُ٣تيؤب ؤنؤخاو٫  - حٗلم  ؤنل٨ً ال ًا ٍٖؼ

اهُاث ظمُالث  ؤم ؤوي ٖاملت، وامغؤة مُٗلت، وال و٢ذ لضي لل٨شحر مً ٞع

 "جل اڨُڨ".

ا!ال و٢ذ للخب  -
ً
  بط

 صاثًما هىا٥ و٢ذ للخب.  -

ت، و٦إوي امى٘ جل٪ ال٨ٟغة مً  ال ؤٖلم إلاا ظاوبذ ؾااله بؿٖغ

:
ً

ا؛ مداولت ججمُل بظابتي و لى ٢لُال ًٗ  الشباث في ٣ٖله، ؤعصٞذ ؾَغ

ال حؿد٣ُٔ اإلاغؤة  ،ٖلى ظضاولىا ؤبًضاإلاا؟ ألهىا ال هًٗه  ؤ حٗلم  -

ا
ً
 ًٚضا هممم.. ،ؾإخب ٞالن الُىم .هى ًىم ظمُل للخب،.ٞخ٣ى٫: خؿى

، وعبما 
ً

ب ججض لظاتها ٧ل ؤمىع الخ ؛جغه مؿاءً ؤهؾإٚاع ٖلُه ٢لُال

ل٨ىه  ،ألاخُان ؤٚلبو٢ذ في خُىاجىا، وعبما هى الى٢ذ الساَيء في 

 ًدضر.

 و٢ذ زاَيء؟ آلان ؤنوهل حٗخ٣ضًً  -

ا.. بهه ؤؾلىبه 
ً
ما٫  بلي مدغًعا ع٦بدُه مً يمت طعاٖه لهما، خؿى

ه بك٩ل ؤو بأزغ، ؤن ًخ٩لم بهىث عزُم و٦إهه مظٌ٘  الظي نغث ؤٖٞغ

غ٦ؼ ٖلى ؤخٝغ ال٩لماث.البرهامج اللُلي في ؤلاطاٖ  ت اإلادلُت ٍو

م  ؤهذ -
َ
 و٢ذ زاَيء وم٩ان زاَيء و... آلان ؤنال حٗٝغ ل٨
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ا.شسو زاَيء  - ًً   ؤً

ا ٖجي خغط الى٤ُ في مداولت ب٣ًاٞه ًٖ ؤخالم ٣ًٓخه،  ًٗ ٢الها عاٞ

 وظضجه ٌؿخل٣ي بلى ظىاعي. 

 اٖخ٣ض في ٦ىهىا ٖاق٣حن. ؤوبُلُىؽ"ل٨ً " -

 ٞةنفي بؾغاثُل  آلانوختى  ؤهه هل حٗلم ،مالمدىا الكغ٢ُت..٣ِٞ -

 ؟الا٢تران ٖىًيا ًٖ ألاػواط اإلاسخلُحن بلىطو ألاٖغا١ اإلاخ٣اعبت ًمُلىن 

ا، وا٫" اؤجغي ا٫"ؾٟغصا" ؾىًٍ هٓهغ ألاػواط مً  ؤنهدب  ،ق٨ُىاػ" ؾىًٍ

صولت  ؤهىاوالضٖاًاث، وللساعط لىٗلً صاثًما  ؤلاٖالمٖغ٢ُاث مسخلُت في 

لِـ بهظه  ألامغ  ؤنل٨ً الىا٢٘  ،ظمُلتمخٟخدت،  ، مخ٣ضمت،ال ٖغ٢ُت

ىن  آلانختى  ،اإلاشالُت ػوجي الغاخل ٧ان  ؤنٌؿخٛغب البٌٗ خحن ٌٗٞغ

ا.   ؤق٨ُىاػًٍ

ٌٗجي ُٞما ًسخو بالٗغب والضعوػ  ،بالٟٗل صولت ٖغ٢ُت ؤهخمل٨ً  -

 و..

ض يِٛ. ض خغب..ال ؤٍع ض ؾُاؾت..ال ؤٍع ا..ؤها ال ؤٍع
ً
 ٢اَٗخه، خؿى

ا. -
ً
ال وؿعى لخُٛحر نىعجىا في ُٖىه٨م ًا ؤي شخيء..هدً  .هدًخؿى

ؼي. ٞلتروها ٦ما  ،ظلؿدىا في "بغاط"، خحن جدضزىا ًٖ الىمِ .جظ٦غ ٍٖؼ

 جىصون و٦ما جٍغد٨م يماثغ٦م. 

دت؟ -  وهل يماثغ٦م مؿتًر

اؾخضعث بىظهي ؤبدض ًٖ بظابت لؿااله و٦إن هىاء البدغ ٢ض 

ا:  ًُ  ؤجاوي بال٨ٟغة لخٓ

حن في  -  ؟ألاولبانهل حٗلم ٖضص َلبتي مً اإلاهٍغ

ْهغث ٖلى وظهه ؤماعاث الخعجب، ال ًمخى٘ ؤي مهغي ًٖ الا٢تراب 

ا،  ًٗ مىا بك٩ل شسصخي عبما..في السٟاء ًا خبظا ول٨ً ٌؿخعجبىن ظمُ
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ا خحن ًخٗل٤ ألامغ بهضا٢خىا  ًً ؿدى٨غون ؤٞٗا٫ بًٗهم بٗ َو

 اإلاكتر٦ت...

حن اإلا٣ُمحن لضًىا هىا في بؾغاثُل بـ  ؤٖضاصج٣ضع  -  8000اإلاهٍغ

ووْاث٠  ؤٖما٫لًمان بًجاص  ألاولبان بلى ؤٚلبهم..ًإحي مىاًَ

 ؤؾغهم.ٖلى  ؤلاهٟا١مدترمت؛ ٌؿخُُٗىن مجها 

 ؤلجمخه ٧لماحي؛ ٣ٞغعث ؤن ؤجاب٘:

إزظون ظمُ٘ خ٣ى٢هم - هٟغ١ بُجهم و بحن  ، ال ٌٗاملىن باخترام ٍو

اإلاىاَىحن الٗغب والضعوػ والكغ٦ـ و و و...اإلاك٩لت لِؿذ لضًىا ًا 

 ٞةنهىا٥ مك٩لت  ؤن..لى ٞغى ؤهخم..ؤهخمت لض٨ًم اإلاك٩ل ،"ٖلي"

ج٨ىن بحن خ٨ىمخحن ال قٗبحن..ل٨ً الىا٢٘  ؤناإلاك٩لت صاثًما ما ٖلحها 

قٗبىا  ؤنفي ٦شحر مً ال٣ًاًا و  جماًماالخ٨ىمخان مخىا٣ٞخان  ؤنهى 

حن. حنبظاجه ال ٨ًغه اإلاهٍغ  هم مً ٨ًغهىها. .اإلاهٍغ

ا، -
ً
 مهغي؟ ؤهجي ؤوبُلُىؽ"ٌٗٝغ " ؤنإلااطا زِٟذ  بط

ا..ل٨ً  "ؤوبُلُىؽ"ٖلُ٪.. ؤز٠لم  - ًُ  ؤهذ...ؤهذبظاجه لِـ بؾغاثُل

 ال جٟهم!

ذ للحهىص  ؤها - ًسخلُىا  ؤنمهغي ٚحر م٣ُم...ٚحر مٍغ

 ٚغاب؟! بالٗغب...ألا 

ا حؿإلجي٦ىذ  بنول٨ً  ،بالىُابت ًٖ الحهىص ؤجدضرلً  - ًُ  ؛شسه

 ٚحر مغجاخت ال للجلؿت وال الخضًض وال...  ٞإها

  ؤها.وال  -

لم ؤجمال٪ ؾىي الهمذ، قٗغث ل٨م ؤها مخظبظبت بحن الغيا 

ٌ!  بحن ؾٗاصحي بل٣اثه وزىفي مً جبٗاجه، بحن اهضٞاعي هدىه  والٞغ
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ا..٦ىذ ألجغظم ٧ل هظا في اؾم واخض 
ً
-وزىفي مً الى٢ٕى في خبه، خؿى

 "ًضصًا".

وظضجه ٣ًبل وظىتي بغ٢ت، ٢بلت زاَٟت لم حؿخٛغ١ زىان ومً زم 

ا: 
ً
 ٢ام وا٢ٟ

ض ال  - والى٢ذ ٢ض  ،الىص بُيىا ٖلى الصجاع ؤًٞل ،هدكاظغ ؤن ؤٍع

 ونل٪ للمجز٫. هُا بىا أل  ،جإزغ

صٕ ..ألاًٞل ، ؤو ؾإونل٪ ،ال مضًيخ٪ ؤهاهي مضًىتي  .. ؤ٢هضال -

٣ه ٖلى   هخ٣ابل..هاث ع٢م هاجٟ٪. ؤن٧ل واخض ًمصخي في ٍَغ

*** 

 "ٖلي"

ىىاهه، ؤزبرججي ؤجها ؾدخهل بي في الُىم ؤملُتها اؾم الٟىض١ ٖو

، ؤولى الجلؿاث 
ً

الخالي، ٞاٖخظعث؛ ٧ان الُىم الخالي ًىًما خاٞال

ا؛ 
ً
م مً ٦ىن ال٣ضع ٢ض عجب لىا ل٣اثىا مؿب٣ الاٞخخاخُت للماجمغ، وبالٚغ

ا في ؤصاجي الٗملي.
ً
 ٞةهجي ؤوص ؤن ؤبضو مدتٞر

ا"،  َٖ ٣ه، وال ؤٖلم بن ٧اهذ "هى ٢ض بضث هي  طهب ٧ل مىا في ٍَغ

ا، في ٧لخا الخالخحن ٧اهذ  ًُ بت ٧ل طاتها الٟخاة مً "بغاط"، ؤم بجها امغؤة ٍٚغ

 شسو ؤوص بالخإ٦ُض الخ٣غب بلُه. 

٢غابت الؿاصؾت والىه٠، إلالمذ ؤقُاجي مخىظًها بلى اإلاُٗم إلا٣ابلت 

 "ؤوبُلُىؽ"، ؤو "ُمدب".

 ٧ان هى آلازغ ًيخٓغوي، ٢ض بضي ؤ٦ثر هىضاًما مً طي ٢بل بضون 

اإلائزع،  بكٗغ جم جغجِبه بٗىاًت ٞبضي ٦مضًغ للم٩ان ال َبار به..٢اصوي 

بٗض الخدُاث ٖبر قىإع "ًاٞا"، ختى وظض يالخه في ٧اُٞه نٛحر ًضعى 

"ٞحروػ ٧اُٞه"..حعجبذ مً م٣هضهم ختى صلٟىا ألظض نىع "الؿذ 
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ٞحروػ" مٗل٣ت ٖلى الخىاثِ وفي ألاع٧ان، هٓغث بلُه اهبهاًعا ٞالخٟذ 

ا:هدىي 
ً
 ياخ٩

اٞحروػ..الؿذ ٞحروػ..اإلا٩ان ب٣ُٟل ..آه - ًُ ؾبٗت.. بـ  عؾم

جي..بِؿِبلي جغابحزه ًىماحي  ، ٖلحها ؤ٢ٗض"قائو٫" مضًغ الهاله ٖاٞع

٣ٟلىا  ، وا٢غاالكاي اقغب الجغاًض لخض ما ٌكُبىا هما ٍو

 الخؿاب..ؤصخاب مً ػمان..هاي "قائو٫". 

إلا٣ابل بابدؿامت  ؤقاع "مدب" بلى "قائو٫" الظي ؤقاع بلُىا في ا

غي مً مضزل 
ُ
مً زم ؤقاع بلى بخضي الُاوالث الضازلُت التي ال ج

 
ً

اإلادل..جىظهىا مً ٞىعها بلى هىا٥ ولم ًإث لخدُدىا، بل ْل ميكٛال

بالخؿاباث ٖىض ال٩اقحر، لم جمٌ زىان بٗض ظلىؾىا بال وؤجاها ؤخض 

الىاصلحن ببراص قاي، و٦ىبان م٘ ٦ىب زالض؛ ويٗذ ُٞه وع٣ٍاث 

الىٗىإ ألازًغ اإلاىضي، ؤمؿ٨ذ ؤها بالبراص وبضؤث الهب هاًْغا هدىه 

، وبضؤ هى الخضًض بهىث زٌُٟ بٗض ؤن ق٨غ "قائو٫" 
ً

مدؿاثال

ت )ًىفي(.   54بالٗبًر

 هىا في الؿغ وال ؟! ؤهذب٣ى.. ٢ل لي -

مل  بوي.٧ل ما هىال٪ .صخٟي ؤهاها هىا بك٩ل عؾمي، ؤ..ؤبًضا ال.. -

ٖاٝع ب٣ى الػم الصخٟي ٌٗمل  ؤهذ.بـ اإلاٟغوى ًب٣ى لي صخاب هىا.

 ؤبِب".له مهاصع..والبيذ صي اإلاهضع بخاعي في جد٤ُ٣ بٗمله في "جل 

 نىعحي الخجمُلُت للخ٣ُ٣ت. 
ً

 هؼ عؤؾه مخٟهًما، مخ٣بال

لى ٦ضه ب٣ى مهضع٥ صي...مدل ز٣ت؟  -  ٖو

ا.. - ًٗ  ؤهذمل ٦ىذ قاًٟها ٢ل٣اهه خض ٌكىٞىا ؾىا اػاي؟  ؤهذَب

  ر.ؤ٦تب٣ى..اخ٨ُلي ٖى٪ 

                                                             
 و جىاشي في الػسبيت  - 54

ً
 ( .هفيذ و وفيذ) حػني حظىا
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 هخ٨خب ٖجي؟ -

 في بؾغاثُل ًا ٖم ؤهىا بٗلم الؿٟاعة.. ؤهذلُه أل؟!  -
ً

هخىا ٦خحر ٞٗال

 "مدب"؟ 

 هاولخه ٦ىب الكاي ٞإزظه مجي، وقغب مىه عقٟت نٛحرة.

خخت في ٦ى٦ب ألاعى مل هخالقي ٞحها  ِٞل مً خُض ٦خحر.. ٞما -

حن ٦خحر..زض مجي.. ٢بل ما اجي هىا، ٦ىذ لُٟذ الضهُا ٦ٗب  ؤهامهٍغ

 !ٚحر هىا ا اؾتًرددلغ..بـ ٖاٝع ًا ٖلي؟ مصاً

 جٟهم ما ًغبى بلُه بِىما بضؤ ًغق٠ مً 
ً

حعجبذ مً بظابخه، مداوال

 ٦ىب الكاي زانخه.

٨ؿها..ٌٗجي ج٣ضع ج٣ى٫ زىاٞحن لخض  - الىاؽ هىا ٞحها ٧ل خاظت ٖو

مل في  بجهمبخؿاؽ خ٣ُ٣ي  بُسدكىف، ظىاهم الجبن وم٘ طل٪ ما

ىف م٩اجهم الُبُعي وم٘ طل٪ ما لىٟؿهم م٩ان ٚحر صه وقاًُٟىه  ٌٗٞغ

سضمىا بٗىحهم اللي ًدبىه وبغيى ًساٞىا الؿمً  خ٣هم..بُدبىا ٢ىي ٍو

ىضهم  ٌؿُذ ٕ الٗؿل، ألجهم مابُإمىىف قغ خض..خبىبحن ٢ىي..ٖو

 ٖى٠ مل ٖىض ٚحرهم إلاا الٛل ًخمل٨هم. 

 َب ما هم ٦ضه مالهمل مال٨ه! -

 به٪٧ل اإلاىيٕى  خله!؛ ا٢اػاي...مل اإلاشل ٣ًىل٪ اللي حٗٝغ صًخه -

حٗٝغ امتى جب٣ى خبىب وامتى جب٣ى ٖى٠ُ..امتى ِحٗضًلهم وامتى ج٠٣ ٕ 

 .الىخضة

 ؤوما٫ لُه ٚحرث اؾم٪؟ -

وي٘ ال٨ىب ؤمامه، ؤما٫ عؤؾه بلى الِؿاع باؾًما، و٦إهه ٢ض 

 ا٦دك٠ زضٖت مد٤٣. 
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ىُحن..ج٣ى٫  - اًا بخىٖها.. َو  ..بًه!الؿٟاعه هىا مابخ٣ُُل الٖغ

ٛلىا في الجِل واإلاسابغاث بِب٣ى ٖىضهم ماو٘ زٟي مً اللي اقخ ؤٚلب

ا..عظالت  ًُ الخٗامل م٘ ٖضو ختى لى ٧ان ٖضو ؾاب٤ ونض٤ً مٗلً خال

الؿٟاعة هىا وعظالت الؿٟاعة ؤلاؾغاثُلُت في مهغ ٦ىوولهم ظِل 

ؾمي ا٦ىذ ٖاٌل هىا ب ؤهااحٗاملذ م٘ صو٫ وصو٫.. ؤهاومسابغاث..

 
ً

 ومل يغوعي اخ٨ُل٪ اإلاهغي، ظُذ هىا لل٣مت الِٗل ؤنال

 ؤهاْغوفي..لخض آزغ مغه ؾاٞغث ٞحها مهغ..حٗٝغ ًا ؤؾخاط "ٖلي"..

 ؤؾبىٖحنقهىع و  7قهىع مجهم ٢.8ًِذ في مهغ .٦ىذ عاًذ مهغ قهغ

اث، لخض ٞحن إلاا ال٢ىوي ؾلُم  في الخبـ..ما بحن جد٣ُ٣اث وجدٍغ

 ؤو ب٣ُذ ًُٞدت  بويَلٗذ مال٢ُدل خض ٌؿخ٣بلجي..خؿِذ  ،وآلازغ

.ؾاٞغث ٖلى بلض الىلُه..٢ىلذ ؤِٖل هىا٥ بكغفي وب٨غامتي م٘ ٖاع.

عظٗذ بحها ٖلى  ؛مغاحي..إلاا يا١ بِىا الخا٫ و٦ىذ زضث باؾبىع بلضها
 هىا. 

ا، ٧ان طل٪ وظه آزغ مً ؤوظه الخُاة في "جل ؤبِب" ؤظهله 
ً
خؿى

 جماًما.

حن ٦خحر..ٖمغي ما ٢ىلذ لخض ٞحهم  ؤها - مهغي..  بوياٖٝغ مهٍغ

م  ًباابي وز٣ت..ل٨ً صخ بجهمٚع قغبذ مً َب٘  ؤها٦ضه  ج٣ٍغ

 .الحهىص..بهاخب وماآميل

 للىعاء، ختى بن "قائو٫" هٓغ هدىها وؤقاع بُضًه ؤن 
ً

ضخ٨ذ ماثال

 هسٌٟ نىجىا.

 هى!ؤآمىذ لي، و بخد٨ُلي  ؤهذبـ  -

م٨ً ب٨ضب ٖلُ٪..ايمً  ؟ومحن ٢ال٪ - ، ٍو
ً

ًم٨ً آمىذ ل٪ ٞٗال

غ ًٖ محن؟ زض بال ٪ ان اللي هىا صخُذ مىحن محن بُضي ج٣اٍع

مبؿىَحن...بـ ٧ل واخض م٣ضع ْغوٞه ومل م٣ضع ْٝغ ٚحره..٧ل 
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مىث في مهغ وماج٣ىلل  ؤههواخض ٖاٝع  اصًدىا مهغ  بًهبُدب مهغ ٍو

 ، هى ب٣ُضع ْغوٝ هٟؿه وما٣ًضعف ْغوٝ ٚحره ،و٧ل ال٨الم الخلى  صه

جي والضهُا عمخه هىا والبا٢ُحن اللي في هٟـ البلض مٗاه والص ٧ل ب َو

 باٌٗحن ال٣ًُت. 

بِخبهضلىا وُهما  ؤ٦ُض ، وبغيىُٞه، هم ُٞه ؤهذَب ما اللي  -

 عاظٗحن.

 ؤهذخ٨ُذ لُ٪  ؤهاٖاٝع  ،ًب٣ى ٧ل واخض ٌكُل قُلخه ًا "ٖلي" -

ب ،مل مً هىا ؤهذٖلكان ؟لُه ب ب٣ُابل ٍٚغ   .ٍٚغ

اؾخمغث الجلؿت لىه٠ ؾاٖت، ؾإلجي ٞحها ًٖ ؤخىا٫ مهغ، 

ىه ا مً هىاًاه ؤو َبُٗخه وظاوبخه بظاباث جلٍُٟؼ
ً
ُت ظىٞاء زىٞ

م٨ً  زهىًنا و٢ض ؤ٦ض ٖلّي في بضاًت خضًشه ؤن )ًم٨ً آمىذ ل٪ ٍو

ضث للٟىض١، ؤزظث خماًما  ب٨ضب ٖلُ٪!(، جغ٦خه قا٦ًغا "قائو٫" ٖو

ا وؤجهُذ نلىاحي التي ٞاجخجي زال٫ الُىم ومً زم ٞخدذ الخلٟاػ 
ً
ؾازى

ُت زهىًنا ؤهجي لؿذ مً إلاخابٗت البرامج اإلادلُت ٦إي هٕى مً الدؿل

 هىاة مىهاث اإلاجخم٘ ؤلال٨تروهُت.

ا بال ؤي شخيء ًضٖى  ٧ان الُٟلم بإخضازت ًضوع ؤمام ُٖىوي زاوًٍ

ال٢خه بامغؤة متزوظت  غ اليؿاء ٖو لالهضماط، بال ؤن شسهُت البُل ٍػ

ا ٖظاب الًمحر الظي ال  ىاظهان ؾىًٍ ٌؿخٛلها وحؿخٛله في اإلا٣ابل، ٍو

في جل٪ الٗال٢ت، ٧ان هظا الصسو في هظا ًمىٗهما ًٖ الخماصي 

الىي٘ ًظ٦غوي بدالي في ال٨شحر مً ألاوظه، م٘ ج٣ضم ألاخضار، ٦ىذ ؤها 

ؤبخٗض ؤ٦ثر ًٖ الُٟلم وؤجىظه خُض ماضخّي الصسصخي، هدى )ماما 

هاصًت( ؤو٫ امغؤة في خُاحي والتي عبما بك٩ل ؤو بأزغ ٢ض ؤٖا٢خجي ًٖ 

ت م٘ الي ؿاء ُٞما بٗض، ٧اهذ ٖال٢خىا ال٣ضعة ٖلى بىاء ٖال٢اث ؾٍى

ظاب الًمحر، عبما الخؿىت  مخظبظبت بحن الجيـ وبحن الخب، اللظة ٖو
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بي ٖلى مىاظهت طاحي بهض١، وعبما  الىخُضة لضزىلها خُاحي ٧اهذ جضٍع

٧اهذ خؿىت زغوظها مً خُاحي هى التزامي في الهالة م٨ًٟغا ًٖ 

 خضار.ٖال٢تي بها، في الجهاًت ٢غعث الىىم، الٛض خاٞل باأل 

*** 

ا" َٖ   "هى

ا.. ًً  ابدؿامت حك٘ مً صازلي؟ ال..٢ل٤ ًٓهغ ٖلى مالمخي؟ ال، ؤً

٧اهذ مكاٖغي مسخلُت، مغعث ببِذ "ًاعون" النُداب "اًالن"، 

ض ج٨غاع جل٪  ا! ول٨م ًٍغ ًٗ ٤ ٦م ٧ان الى٢ذ عاج ؤزظ ًسبروي َُلت الٍُغ

ُه مً ؤظل نض٣ًه في ا٫"ظان ًلضًم"  الجزهت! وؤن ٖلّي ؤن ؤٖض ٦ىباه

 بالٛض.

ا لدجغجه للىىم؛ ٦إهه ٌؿخعجل ٢ضوم   ما ؤن صلٟىا بال ونٗض ظغًٍ

ض  الٛض إلاال٢اة نض٣ًه الظي ناع خمًُما، جىظهذ ؤها بلى اإلاُبش أٖل

مخُلباث الٛض بِىما هاجٟي الى٣ا٫ مىيٕى ٖلى عزام اإلاُبش ًضٖىوي 

زحر جىظهذ هدىه، و٢بل ؤن ؤبضؤ لالجها٫ ب"ٖلي"، ٢اومذ ل٨جي في ألا 

 في َلب الغ٢م، ٖضلذ ًٖ ؤ٩ٞاعي ألجهل بـ اڨُڤا.

 هذ؟ؤ ؤًً ،55ما زضاف ،قلىم -

ا ؤها ؤًً -
ً
ض ؤًً ،الى٢ذ ؤٚلب؟! ٧ان هاجٟ٪ مٛل٣ الخضًض  ؤهذ، ؤٍع

 مٗ٪..ٞىًعا.

ا، بل عبما ٧اهذ جطخ٪، لم ؤؾخُ٘ الخمُحز، ل٨ً  ًٖ ٧ان نىتها ملخا

ا، مخظبظبً 
ً
 ا..بضث مشلـ..مشلي جماًما.نىتها ٧ان مسخلُ

اؾخٛغ٢ذ الى٢ذ ختى ٢ضومها في بٖضاص وظبت الٛض وجغجِب اإلاجز٫، 

لى  ا، ٖو ًً ٞلم ؤ٦ً ألجىاسخى ٢غب زغوط "ما٦ؿحن" مً اًسُلٝى ؤً

                                                             
 خباز ؟ما ألا  - 55
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اإلاغؤة ؤن حٗىص ٞخجض ٧ل شخيء في مجزلها ٖلى ما ًغام، ٦ىذ ؤٖلم ؤن 

ا،  "ًضصًا" ؾُإحي بمجغص زغوظها، عبما ؾُهُدب "ظحرجا" مٗه ًً ؤً

ًضا مً اإلاخٗت!  مٍؼ

ؤجذ في الجهاًت، بضث ٦مً حكغبذ مالبؿه بإمُاع الكخاء، جبرظها 

ا و٦دل ُٖىجها ممؿىح، قٗغها ٚحر مهىضم، صخُذ ؤن قٗغها 
ً
باهخ

 ألاق٣غ غجغي اإلآهغ ول٨ً بضث في خا٫ ؤقبه بمً ٧ان ًخٗاع٥.

 ج٩لمي..هل يغب٪؟ ؟"ًىؾ٠" ٞٗل ب٪ هظا ؟ما الظي خضر -

الباب مخُلٗت بلى مٓهغها بال و٦ىذ ؤل٣ي حؿائالحي في  ما ؤن ٞخدذ

لهٟت وزٝى مً ؤن ج٨ىن خ٣ُ٣ُت، ٢بلخجي ٖلى وظىتي وصزلذ مل٣ُت 

مٟاجُدها ٖلى َاولت ال٣هىة، زم ظلؿذ ٖلى "بغظحر" ما٦ؿحن اإلا٣ابل 

لىاٞظة الخض٣ًت، ٞجلؿذ ؤها ٖىض مؿىض ال٣ضم مخُلٗت هدىها في 

 حؿائ٫:

 ًىؾ٠ هى مً ٞٗل هظا؟ -

 .الجيـ .ماعؾىا..ل٣ضلم ٨ًً شجاًعا. ، ل٨ىهوٗم  -

قٗغث لخٓتها ؤوي ؤ٦غهها، ٦ىذ ؤوص ؤن ؤوٗتها ب٩ل الهٟاث، ؤن 

ؤؾبها ب٩ل اللٛاث، ؤن ؤيغبها ؤها َاإلاا لم ًًغبها ًىؾ٠، وعؤث هي 

 طل٪ في ُٖىوي ٞإؾبلذ ُٖىجها للخٓت ٢بل ؤن جغصٝ:

  ؤنٖلُِ٪  -
ً

 ٧ل شخيء اهخهى. ،حؿمعي ما خضر ٢بال

ع٦بتها الُمجى مكحرة بلحها ؤن جلخ٤ بي بلى اإلاُبش، ٢امذ هي  و٦ؼث

دكاث، وجغ٦تها جد٩ي  زلٟي بِىما بضؤث في بٖضاص الكاي وبً٘ ؾاهضٍو

 ما ؤجذ لخ٣ىله.

ا. -
ً
ل٨ً "ًىهاجان" ًخهل بي  ،عئٍخه ؤوص ألوي ؤطهبلم  . ؤهاخؿى

ًبا،"جل اڨُڨ"  بلىٌؿٗضوي اجهاله و٦ىهه ؾُإحي  ،صاثًما  ؤوصل٨جي ال  ٢ٍغ
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ا لٟخاة  ؤهام٣ابلخه و  في جل٪ الخا٫، اهضٞاعي هدىه في بغاط ٧ان ٖٟىًٍ

 مسُئت؟ ؤها ، هلمسخل٠ آلان..ألامغ ٢ابلذ قاب ؤوعوبي وؾُم، ل٨ً 

اهبِ مً  ،الٗكاء "بًلي" ،"٣ِٞ جخ٣ضمحن في الٗمغ "اڨُڤا..ال -

 ٞىع٥.

نمخذ هي بٗض ؤن هاصًذ ولضي ختى هؼ٫ الٟتى وظغي هدىها لُدحها 
 
ً

، ٢بلذ هي عؤؾه ووظىدُه وجغ٦خىا في اإلاُبش ٢بل ؤن ٌؿإلجي بن م٣بال
٦ىذ ؾإٖض ال٨ىباهُه؟، ل٨جي ؤزبرجه ؤهجي لً ؤَٗمه وؤنض٢اثه، خحن 
، وؤزبرجه ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًضٖى "ظافي" 

ً
ؤبضي امخٗايه جغاظٗذ ٢لُال

اعجىا في الٛض لُلٗبا و ؤٖض لهما الٗكاء ٢بل زغوط "ؾاٞخا" مً  لٍؼ
ًُٗضا هدى حجغجه، بِىما جابٗذ ؤها "اڨُڤا" هدى اإلاكٟى، ظغي ؾ

خض٣ًت البِذ  الهٛحرة التي جغ٦ذ بابها مٟخىًخا خحن زغظذ خاملت 
اصث  دكاث م٘ نِىُت الكاي، جىاولذ ما مضصث لها ًضي به ٖو ؾاهضٍو

 للخضًض.

ؾ٨غجحرجه  ؤزبرججيو  ؤٖماله ؤههىْللذ مىخٓغة ختى  بلُه،نٗضث  -

٧اهذ جدضزجي  ،قُائها للغخُلؤلمذ باؾخُاٖتي الضزى٫ بِىما إلا ؤن

لى ٞمها ابدؿامت زبِشت و٦إجها حٗٝغ  هىا إلاًاظٗت الغظل ٦إي  ؤهجيٖو

 !لم حهخم بالسغوط الؾخ٣بالي ختى ًا هاها ،ٖاهغة عزُهت

 جدضزخما؟ -

-  
ً

بظغاءاث الاهٟها٫ حؿحر بك٩ل ظُض، اجٟا٢اجه و  ؤن .. ؤزبروي٢لُال

 لل٣ل٤ ٌٗض هىا٥  ، لمخحز الخىُٟظ ؤزظث"عوها" 
ً

 ؤهىا ،الك٨ى٥ ؤو مجاال

ظهاػ اإلاىؾ٣ُى ووي٘  بلى٢ام  ،وؿخُُ٘ اؾخئىاٝ ٖال٢خىا ٧الؿاب٤

ا 
ً
ا،لخى

ً
 ل٨ً! ٧ان ٧ل شخيء مسخل٠...ج٣اعبىا وبضؤ في ج٣بُلي لُُٟ

 ؤ٦ًلم  ،زجلت إلاا ًدضر ؤ٦ًلم  ،خُىما ٧ان ًسل٘ ٖجي مالبسخي      

ُىبه ؤنهاثبت مً   ؤمامهحٗغي ؤ نؤلم جشحروي ٨ٞغة  ،ًغي ظؿضي ٖو

 ب٨ىوي ٞا٦هت مدغمت ٢ض ػا٫.   بخؿاسخي٧الؿاب٤..
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٧ان شخيء  ،مشاعة ؤو مبهىعة  ؤ٦ًلم  ،خُىما زل٘ هى مالبؿه     

ه، لي  بزاعجهعبما ٧اهذ  مغة، ؤو٫ زجلت، ٞلم ج٨ً جل٪  ؤ٦ًلم  ؤٖٞغ

..خُىما زل٘ مالبؿه لم ؤَع به جماًماجىضعط بغمتها في ٦ىهه مدغًما ٖلي 

 تهض٫ والكٗغ ال٨ش٠ُ الظي ٌُٛي ظؿضه.. ؾىي البًُ اإلا

 ٞهم٪ ًا "اڨُڤا".ؤال  -

بت - ٦ىذ  ،اه٣ضث هدى الجيـ مٗه بد٨م الٗاصة ًا "هاها" ال الٚغ

ًدا  ؤهه ؤٖخ٣ض إلاؿاجه  ؤقٗغ  ؤنه، ُؤ٦ىن بحن طعاٖ ؤنل٨ُىن شخيء مٍغ

ل٨ً شخيء مً  ،جلٟذ وظهي خمدماجه بِىما هخًاظ٘ ؤن ٖلى ظؿضي،

ألازغي  ؤها ؤ٦ًهاعي، ولم بب ؤواعحي بزاو٫ لم ٨ًً ًد ،طل٪ لم ًدضر

حن؟! ؤ ُٞلم ٢ضًم م٨غع وممل.. ؤقاهض٦إهجي ..ٖلى اعياثه ؤٖمل حٗٞغ

سخيء ال  ؤمًغا ٞةنخُىما ًٓل ألاػواط مداٞٓىن ٖلى ٖال٢ت مخهلت 

ُٗضا  ،ًدضر ا َو ا بقٗا٫ٌكٗغان بالٟخىع ؾىًٍ  ، ال الكغاعة بُجهما ؾىًٍ

ما ٧ان هى  ألنوال ٣ًاعهاه بما ٧ان  ٌٗضان الجيـ ط٦غي َاإلاا هى ٢اثم

ىؾ٠ ؤهال٨ً  ،ما ًدضر  ،مً ُٖىب ؤجى٢ٗه٦ىذ ٣ِٞ ؤعي ما  ،ٍو

٦ٟاه ًجىالن بجؿضي ًاإلااه، لٗابه ٌكٗغوي بال٤ًُ  ،الٗال٢ت ؤهاهُت

ا صون مغاٖاة لي ًُ ا عاي ًٗ هل لليكىة ؾَغ ٧ل ممحزاجه، لم ج٨ً ممحزة  ،ٍو

ال١،ٖلى   خضوثها. ؤهخٓغ  وؤبىظىصها  ؤٖٝغ٧اهذ ؤقُاء  ؤلَا

ا  -
ً
ا؟٧ان ظيًؿا ؾِئ

ً
 بط

٧ان شخيء ٦إي شخيء ٚحر ممحز..هل  ظًُضا،لم ٨ًً ، و لم ٨ًً سخيء -

٨تماعؾىا الجيـ ٖلى  ؤهىاجخسُلحن  مخاًخا  ؤنبذالغظل ٢ض  ؟اإلا٨خب ؤٍع

م مً هظا هماعؽ الجيـ اإلاؿغو١ ٖلى  جماًما، ٨خه ال مجز٫ ؤوبالٚغ  ؤو ٍع

 …ٞغاف وزحر

ؾت وب٣اء ُٖىبها..ما الظي جب٣ى لىا؟ هل اإلاماع  بزاعةم٘ يُإ  

 الكغاعة ٧اهذ مخ٣ضة ٣ِٞ ألن "عوها" ٧اهذ في الهىعة؟ ؤنحٗخ٣ضًً 
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لُ٪ الخسلو مً هظا ال٣ُض  ؤهِ٪  ؤٖخ٣ض - جؼصاصًً هطًجا، ٖو

الىهمي بُىؾ٠، لِـ ٖلُ٪ جدمل ٖبء اهٟهاله ًٖ "عوها" 

لم ج٨ً  بن الالتزام.. ؤو ٞخخ٣بلحن وظىصه في خُاج٪ ٦ىٕى مً ال٣ٗاب 

 في خُاة ًىؾ٠..٧اهذ لخهبذ ؤي واخضة ؤزغي. ؤهِذ 

 هٓغث لي هٓغة مىضهكت ٦ئِبت.

 لؿذ ممحزة؟  ؤهجيهل حٗىحن  -

لُ٪ الخسلو مىه  -  بلىلؿذ ممحزة لضًه..ولِـ ممحزا لضً٪ ٖو

 ال٣مامت.

ض..ل٣ض هضصوي نغاخت  - ٢مذ  ؤنخاولذ جغ٦ه بٗض  بنل٨ىه ال ًٍغ

 ٖىه..ؤ٢ى٫ ل٪ هضصوي ًا "هاها".

-  

ض مً  ال  ؤٖلم إلاا ججاهلذ ظملتها و٦إوي ال ؤوص ؤن ؤيل٘ في اإلاٍؼ

 مك٨التها اإلاغ٦بت التي نىٗتها بظاتها لظاتها.

ُىه ٖلى  ؤن ؤٖخ٣ض - الكغاعة ٧اهذ مخ٣ضة أله٪ لم ج٨ً حٗٞغ

 "ٖلي" الُىم. عؤًذخ٣ُ٣خه وبمىاؾبت الهغاخت..

 ظًُضا ألخ٨حها ًٖ
ً

ا..٧اهذ ٨ٞغة ا٦دكاٝ خ٣اث٤ البكغ مضزال
ً
 خؿى

 مٛامغحي الهٛحرة م٘ "ٖلي".

..٠ُ٦ خضر طل٪ -
ً

 هل اجهل ب٪..٠ُ٦ وظضجُه؟ ؟مهال

بضؤث بالؿغص اإلاٟهل ل٩ل ما صاع باإلاؿاء، ٧اهذ حؿخم٘ بلّي مبدؿمت 

ًذ ؤها ؤن ؤقاع٦ها  ومكٗلت ؾُجاعة مً و٢ذ آلزغ، بِىما ٞع

الخضزحن، ؤزغظذ ٧ل ما بي بلى ؤن ونلذ بلى البضاًت التي ٢اصججي 

 امغحي، خ٣ُ٣ت البكغألخ٨حها مٛ
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ا"،اؾمي هى "هاجالي" ال " ؤنال ٌٗٝغ  ؤها؟هى ال ٌٗٝغ مً  - َٖ ال  هى

جاب٘  ؤٖمل،خُض  ألاولبان ؤن ؤو٦ىذ مجىضة بجِل الضٞإ،  ؤويٌٗلم 

ًا  ؤهاهى ال ٌٗٝغ مً  ،"عاٞؿغن ؾاب٤" ؤعملت ؤوي ؤوإلااؾؿاث الجِل 

 مجغص امغؤة ٖاملت ٖاصًت. ؤويٌٗخ٣ض  !"اڨي"

هٖلي خؿب ما  ،ًا ٞخاةٖلى عؾل٪  - مً م٣ابلخىا ال٣هحرة،  ؤٖٞغ

ظمُ٘ ؤلاؾغاثُلُحن ٢ض جم  ؤنهى بالخإ٦ُض ٌٗٝغ  ،لِـ بالغظل الٛبي

اما الٟاع١  ،ججىُضهم في مغخلت ما
ً
٦ىذ ٢ض ججىضِث للجِل  بن بط

 
ً
لم ٨ًً  بنؾُان و  ألامغ  آلان؟ما ػلذ مغجبُت به ختى  ؤه٪ ؤوا ؾاب٣

 ًغي؛ هظا ٞهى ٚبي.

لي نلت ٢غابت بًابِ  ؤنٖٝغ  بن "، ماطاًٖ "ًضصًاوماطا  -

ا خىله،  ؤهجيؾًُٓ  ،قابا٥
ً
 حٗلمحن ٠ُ٦ ٨ًٟغون.  ؤهذههبذ قبا٧

 ا٢تربذ مجي وهؼججي مً ٦خٟي و٦إجها ج٣ُٟجي مً خلم ٣ًٓت مؼعج:

ٞل٨ُٟغ هى في ؤي  ،آمىت ؤهذ ،هىا في بلض٥ ؤهذ ،اؾخ٣ُٟي "هاها" -

 شخيء..

لي بِىما ٖاصث لخبدؿم هدىي جغ٦خجي وسخبذ ؤها ؤو٫ ؾُجاعة 

 مغصٞت:

  ؤها!عص٥ ؤ ؤنال  ،٣ٖلي بلىظئخ٪ ل٩ي جغصًجي  -

مً زم بضؤها في الطخ٪ الهؿخحري، واؾدىضها بلى ؤخضها ألازغي، 
 ٖابغجحن باب اإلاجز٫ بلى الضازل. 

ب هى  -  !الخب والجيـ ؤمغ ٍٚغ

 ؟""ٖلي ؤخب ؤهجيهل حٗخ٣ضًً  -

 ماعؾت الجيـ مٗه.إلا جماًمامؿخٗضة  ؤه٪ ؤٖلمل٨ً  ؤٖلم،ال  -

*** 
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  "ٖلي"

هل ًخهٝغ هاالء الىاؽ ٖلى َبُٗتهم خ٣ا؟! ؤٖجي هل مً 

الُبُعي ؤن ًبدؿم الؿُاؾُىن جل٪ الابدؿاماث اإلابالٛت  في خُاتهم 

الصسهُت؟ ؤم ؤجهم ًغؾمىن جل٪ الابدؿاماث الهٟغاء ٦جؼء مً 

ُُٟت؟  مهامهم الْى

اإلاٟىى اإلاهغي هى ؤ٦ثر الخًىع خغ٦ت وجإزحًرا م٘ ٧ان الؿٟحر 

الؿٟحر الخىوسخي واإلاٛغبي، عبما ل٨ىجهم الىخُضون الظًً ؤزظوا ٖملهم 

ا مً  ًٖ ٖلى مدمل الجض، بِىما اٖخبر باقي الضبلىماؾُىن خًىعهم هى

 الخمشُل البروجى٦ىلي الٛحر هام في ماجمغ إلااؾؿت ٚحر ٞاٖلت.

ي ظى ٌٗخبره ٧ل عظل ؾُاؾت و٧ل ف -الؿٟحر اإلاهغي -عبما وظىصه 

عظل ظِل ظًىا ٚحر مغخب، ٧ان ًضٞٗه ألصاء مهامه بك٩ل خُىي ٖملي 
ذ لىيىح الٗال٢ت  ٖلى ٨ٖـ الضو٫ التي بما ؤحى ممشلىها بترخُب نٍغ

ذ إل٢امت جل٪ الضوعة  ًىا اإلاجيء بك٩ل نٍغ بحن صولهم وبؾغاثُل، ؤو ٞع

خٛغ٢ها مً ؾُاعجه بلى ٞحها، اؾخُٗذ ؤزىاء الض٢اث٤ ال٣لُلت التي اؾ

ت، بِىما صٞٗذ هِىى  الباب الاجٟا١ مٗه ٖلى م٣ابلت ٢هحرة خهٍغ

 للبدض ًٖ ممشل الاجداص ألاوعوبي وؤي جمشُل ٞغوسخي في اإلااجمغ.

بضؤ ظضو٫ ألاٖما٫ ٧اإلاخى٢٘ جماًما، في جمام الشامىت، ٦ىذ ؤٖٝغ 

خحن، مضي التزامهم باإلاُٗاص ٦ىوي ٦ىذ ؤجد٤٣ مً قاقت هاجٟي ٧ل زاهِ

ذ، إلاا لم 
َ
٦ىذ ؤٖٝغ ؤجها جظهب لٗملها مب٨ًغا، بالخإ٦ُض اؾد٣ُٓ

جخهل؟ هل ال تهخم؟ ؤم ؤجها تهخم لكإن ٖملي وؤهمُخه لضعظت جغ٧ي 

 للتر٦حز. 

م مً اوكٛالي بم٩اإلاتها اإلاغج٣بت،  ل٨جي ؤظضث ؤصاء مهمتي بالٚغ

صخُذ ؤهجي لم ؤؾخٗض اؾخٗضاًصا ظًُضا بالىىم با٦ًغا، وال بٗال٢اث 

ت، ؤو باقي الؼمالء ممً  حؿهل لي الخ٣غب بمً هم بذجغة اإلاخابٗت ؤلازباٍع
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ًى٣لىن الخضر إلااؾؿاث صخُٟت وبٖالمُت صولُت ٖضة، بال ؤن اؾم 

"ٞغاوـ ٞان ٧اجغ"، وشسهُت "هِىى" اإلاغخت  الهض٣ًت للجمُ٘؛ ٖلى 

ما ًبضو ٢ض ؾهلذ لي الخٗامل ؾىاء بمخابٗت الجلؿت الاٞخخاخُت مً 

ث البض اإلاباقغ لىا ٦صخُٟحن،  ؤو اللخا١ بم٩ان ظُض في زال٫ قاقا

٢اٖت اإلااجمغ الصخٟي ألؾخُُ٘ بل٣اء ؤي ؤؾئلت ولى ٚحر هامت لٓهىع 

ا، وجغصًض اؾمها واؾم مغاؾلها، ٧ان هى مً  ًُ ُماؾؿتي ؤلاٖالمُت صول

ا 
ً
ا لتر٥ هاجٟي والخ٣ضم ٢ضًما م٘ باقي الجم٘ الصخٟي جاع٧ ًُ و٦ؼوي ٞٗل

خه ا  لتي اهخ٣اها للبض.بًاي ػاٍو

ا في ؾاا٫ اإلاخدضر الصخٟي:   ًً  ٦ىذ ؤ٨ٞغ ظض

-"What about your First OSCARS?" 

 الٗمل الجضي ًٖ ال٨ىمُضًا الؿىصاء، 
ً

ل٨جي جغاظٗذ مًٟال
اهخ٣ُذ ؤن ؤؾإ٫ في الجهاًت ؾاا٫ مغجبِ بخُٟٗل اإلاكغوٖاث السانت 

الا٢خهاصًت، باالجداص ٖبر صو٫ بال٩اص جدكاع٥ في الغئي الؿُاؾُت و
هاهُ٪ ًٖ السلُٟاث الش٣اُٞت و٦ُُٟت وي٘ جل٪ اإلاكغوٖاث ٢ُض 

 الخىُٟظ الخ٣ُ٣ي ال ؤخالم ٖلى وع١.

ا، ل٨ىه ٞخذ اإلاجا٫ للٗضًض مً ألاؾئلت  ا، لم ٨ًً ؾاالي ٖب٣غًٍ
ً
خؿى

ا في هظا اإلاجا٫ لى حٗلمىن،  ٧ان ال٣ضع  ًُ الخالُت مما ٌٗض هجاًخا صخٟ
ا لي خحن ؤجاح لي الؿ

ً
ٟحر اإلاهغي في الجهاًت لل٣ُام بالخىاع نض٣ً

الصخٟي، خحن زغط مً باب ال٣اٖت ال٨بري مهُدًبا ممشل الاجداص 
ض ألامغ بك٩ل ؤًٞل، ٧ان خؿً الخٔ ًالػمجي،  ألاوعوبي، لم ؤ٦ً أٖل
 الؿٟحران ًيخبهان لصسصخي بلى ظاهب اؾم 

ً
ؾاالي الالٞذ ظٗل ٦ال

عصلُجا هحهاًُتر"، ٧ان اإلااؾؿاث التي ؤمشلها "ٞغاوـ ٞان ٧اجغ" و"هى 
؛ اهخهى باؾتراخت الكاي خُض لم ؤظض الخ٩الب اإلاٗخاص ٖلى  ألامغ مكٝغ

 ا٫"بٍغ٪".

 َب٤ 
ً

٠ الؿٟاعة مجي خامال ازخٟى "هِىى" م٘ ا٢تراب "خؿحن" مْى

٪ في ٖضم اهخمام، ج٩اص مدخىٍاجه حؿ٣ِ ٖىه.  البًر
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 عخذ ٞحن امباعح ًا "ؤبى ٖلي"؟  -

 .ًا "خؿحن" بُه " بـ"ٖلي ا، ؤهؤبى ٖلي" صي صل٘ "خؿً"" -

نضصجه بك٩ل مباقغ، ال ؤٖلم إلاا قٗغث ؤن مداولخه جضلُلي بها بما 

ا مً الاؾخسٟاٝ، ؤو ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخد٤ُ٣ اإلاؿختر؛ و٦إهه  ًٖ هى

ا" ومً زم "مدب" باألمـ. َٖ  ٌٗلم ؤوي ٦ىذ بصخبت "هى

 ماشخي عوخذ ٞحن امباعح؟ -

ت وعظلي زضججي ٖلى ال٨ىع  .اجمكِذ.ؤبًضا - ظىِىه  ، فيهِلقٍى

 ----خلىة ٢ىي هىا٥ مُض

 ًه؟ب٦ىذ عاًذ جهُاص وال  ،بخاٖت الخبِبت بـ صي ،آه "مُضعون" -

 بدب البدغ والسًغة؛ ٌٗجي ٧ان الجى ل٠ُُ. .ؤنلي.ؤبًضاال  -

 حٗمل خاظه الجهاعصه؟ جدب ها -

ا، ٧ان الغظل ًداو٫ الخىصص لي بهض١، ووظضث ؤهجي مًُغ 
ً
خؿى

م نض١ هى  ا".لهضه لشاوي مغة، ٚع َٖ  اًاه، ٦ىذ في اهخٓاع "هى

غ ، "هِىى"مل ٖاٝع - هؿخجى إلاا اقٝى  ؤٖخ٣ض ،هُبٗذ الخ٣ٍغ

 ...وبٗضًً،البض

ًٟىذ مل ؤلا  ،اإلاؿاثُت ألازباع بض للسبر هُب٣ى في  ؤو٫  ،وال ٢بلحن -

وهٗضي  ،اجٟغط واٞغح بىٟؿ٪ ٦ضه ،زلُ٪ ظاهؼ ،هُىػ ٌٗجي ؤلٟا

 .ٖلُ٪ اؾهغ٥ ؾهغة خلىة

*** 

ا" َٖ  "هى

ضلُش ، ظٍُٟغذنباح السحر -  اًسُلىٝ.مكٟى  ،ٍع
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اؾد٣ُٓذ ٖلى نىث اإلاهاجٟت بهٗىبت، هٓغث بلى اإلاىبه بِىما 

ؤؾخم٘ الى نىث الٟخاة الغنِىت ٖلى الىاخُت ألازغي، ٧اهذ الؿاٖت 

٢ض جسُذ الٗاقغة، ال٨شحر ٢ض ٞاججي، الظهاب بلى الٗمل، بًها٫ 

ًلضًم" ؤو مداولت مخابٗت اإلااجمغ الظي ٌُُٛه "اًالن" بلى ا٫"ظان 

 "ٖلي" ٖلى الخلٟاػ.

..هل ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام..ؤآه -
ً

ضلُش ال٨بحرة ؟هال هل الؿُضة ٍع

 بسحر؟

اعة باألمـ .فيبإخؿً خا٫. - ظُٟحرث  ،الىا٢٘ ٦ىا هيخٓغ مى٪ ٍػ

ضلُش مؿخٗضة للسغوط الُىم ل٨ً وٗض  ؛ عبماالى٢ذ ٢ض جإزغ ؤن ، بماٍع

اهب٣حها اللُلت  ؤنًىاؾبىا  ،للٛض ألامغ  ًً لل٣ُام ببٌٗ الٟدىم  ؤً

 الغوجُيُت ومً زم جسغط با٦ًغا.

ا -
ً
 باليؿبت للخؿاباث وزالٞه؟ ،هظا مىاؾًبا ، ؾ٨ُىن خؿى

ًىا  ، بٌٗعؾا٫ ٢ُمت الخؿاب للخإمحن الُبية٢مىا ب - ألامىع ٞع

"عوحكخاًً"، ٧ان ٢ض وي٘ عنًُضا في الخؿاب؛  ؤصون حُُٛتها ل٨ً 

ضلُش".ؾِؿٗضها حؿ ذ ٍع  لُم٪ اإلاخب٣ي مىه ٖىض حسجُل زغوط "ظٍُٟغ

 ؤجهُذ اإلا٩اإلات، زم اؾخضعث بلى "ؤڨُڤا" الىاثمت بلى ظىاعي: 

خ٩اًاث مًاظٗاج٪ ٢ض ٞىجذ ٖلُىا مُٗاص  ،ال٨ؿىلت ؤًتها٢ىمي  -

هل حٗلمحن ما ٌٗىُه ُٚاب  ،ؾ٣ُخلىا ٧لخاها ."صاهُا٫"الٗمل..ًا بلهي.

 مٗلمخان في هٟـ الُىم؟

خشا٢لت جد٪ عؤؾها ألاق٣غ هاْغة بلّي بِىما ؤخاو٫ صؽ ؾاقي ٢امذ م

 في البىُا٫ الجُجز.

 ،شخيء ٦هظا ؾُدضر ؤن ؤٖلم ، ٦ىذاليكُُت ؤًتهاٖلى عؾل٪  -

ولِؿذ لضي ؤي  ،هىٞا" حُُٛخ٪ الُىم بغؾالت هاجُٟتؤَلبذ مً "
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لضً٪ و٢ذ  ،حٗضًً إلا٣ابلت "ٖلي" الُىم ؤه٪ ؤٖلم ،مدايغاث مب٨غة

 "ما٦ؿحن" مً "اًسُلىٝ". ٢لُل ٢بل زغوط

ا ما ٦ىذ ؤٞٗله، ٧اهذ "اڨُڤا" جخهٝغ بالىُابت ٖجي  ًً جى٢ٟذ ًٖ ؤ

 بما ججضه في مهلختي.

٣ي  بًلي"ؾإونل " - انُدابه و٢ذ  ؤؾخُُ٘ ،الٗمل بلىفي ٍَغ

االسغوط  ًً  ٦ىذ مكٛىلت. بن ؤً

 "ًضصًا" صٞ٘ خؿاب ب٢امت اإلاكٟى. ًٚضا،ما٦ؿحن" ؾخسغط " -

ا ٧ي  ؤنما ٖلُ٪ عب ،" خ٣ُ٣يمان "ظىخل - ًٗ جًاظعي "ٖلي" ؾَغ

 جىدبهي له.

ت هدى الُغ٢ت مخىظهت للخمام، ٦ىجها حٗٝغ عصة  ٢التها وظغث بؿٖغ

ٞٗلي ٖلى مشل هظه الى٩اث في ألاٚلب، ل٨ً ٧ان بي شخيء ؾُٗض صٞٗجي 

لغ٧ل البىُا٫ ال٤ًُ والى٢ٝى بمالبسخي الضازلُت ؤمام الضوالب 

ا"  ًا مخُلٗت بلى زُاعاحي الٗضًضة مً مدخى  َٖ ى
ُ
اه ؤي اإلاالبـ جىاؾب "ه

 جغي؟!

ت اللىن،  ت  مٟخىخت الهضع، ؾ٨ٍغ في الجهاًت ازترث ٢ُٗت ٖلٍى

جخسللها بخالث خمغاء ػاهُت وجىىعة بلىن وبغ الجمل جمازل الجا٦ذ 

ا  ًُ ً ؤطوي مخضل الٗلىي، وال٨شحر مً الخلي لُُٛي نضعي اإلا٨كٝى وٍٍؼ

اهغ هى هظا، ل٨ً اإلاكهض ختى مىبذ ٖى٣ي، ال ؤٖلم ؤي هٕى مً اإلآ

٧ان ٚحر مخىاؾ٤ بك٩ل ٦بحر، بال ؤهه خمل هٕى مً البراءة والخىجغ 

 ؤعاخجي ؤن ؤْهغه.

ا ُٖىه، بمىامخه الؼع٢اء ؤمام الباب ًخُل٘ بلّي 
ً
و٠٢ "بًالن" ٞاع٧

 بِىما "اڨُڤا" ج٠٣ زلٟه: 

 هل ؾخسغظحن بهظا اإلاىٓغ؟ -
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 هظا الخض؟ بلىت ئؾِ ؤبضو هل  -

٧ان  بنؤٞالم ال٩اعجىن  ؤخضٖاهغة مً  ..ؤٖٝغال ..ؾُٗخ٣ض٥ -

 هىا٥ شخيء ٦هظا.

اؾخضاع "بًالن" بغؤؾه بُجي وبُجها و٦إهه ًىص ؤن ٌؿإ٫ مً الظي 

ؾُٗخ٣ض؟ وما مٗجى ٖاهغة مً ُٞلم ٧اعجىن؟  ل٨ً بصاعة هٓغه بُيىا 

لٟخذ اهدباهي ٣ٞمذ بضوعي باإلًماء بلحها ٧ي جخى٠٢؛ ٞغبدذ هي ٖلى 

 ٦خٟه

هغجضي اإلاالبـ وهظهب؛ ٝ"بًما" لضحها ٖمل ٦شحر  بًليهُا بىا ًا  -

 الُىم.

ىتي؛ ؤخاو٫ ؤن ؤبغػ  جىظهذ والٟتى بلى حجغجه، وظلؿذ ؤها بلى مٍؼ

جل٪ اإلاالمذ الٗغبُت ٖلى وظهي ألو٫ مغة مىظ ؾىىاث، ٢غعث ؤن ؤ٦دل 

ت وبغج٣الُت لخمغحي وؤخمغ  ا زمٍغ
ً
ُٖىوي الىاؾٗت، ؤن اؾخسضم ؤلىاه

ا عبٗام" الُمىُت الؿاخغة، ال ٢ان لكٟاهي، وصصث ؤن ؤ َٖ ى
ُ
بضو ٥"ه

ضلُش" ٖاصًت الجما٫، مغا بي وؤبضًا الغيا ًٖ مٓهغي الجهاجي،   "هخالي ٍع

٣ي، ٦ىذ ؤٖضو ٖبر الُغ٢ت،  جغ٧اوي ؤزحًرا وجغ٦تهما ؤها ألازغي بلى ٍَغ

وؤهبِ ؾلم البِذ ؤػواًظا و٦إوي ؤهغب مً ٦ىوي هىا، ؤهغب مً مٓهغ 

 لخ٣ابل خبًِبا.ألام التي جتر٥ ولضها 

*** 

 "ٖلي"

جل٣ُذ الغؾالت ٢غب الشاهُت ٖكغ، )"مُٗم ظىلي"، ػ٢ا١ ًىم جٝى 

مً قإع ماالن بُٞاع مخإزغ( وفي جمام الشاهُت ٖكغ والىه٠ ٦ىذ 

هىا٥ بٗض ؤن جسلهذ مً "هِىى" و"خؿحن"، بضث ٦ُٟلت بدىىعتها 

خُاًغ خىلها، عبما مًٛها للٗل٨ت  ال٣هحرة، وقٗغها ألاملـ اإلا

وو٢ٟتها اإلااثلت ٚلبذ ٖلى ؾلى٦ها ،ؾلى٥ مغاه٣ت مخمغصة مً 
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الشماهِىاث مما ظٗلها جبضو مغب٨ت ومبهغة في طاث الى٢ذ، ٧اهذ جيخٓغوي 

بال٣غب مً باب اإلاُٗم الظي لم ؤل٤ نٗىبت في بًجاصه بمجغص هؼولي 

نٗىبت ؤبًضا في اخخًاجها  مً الخا٦سخي، ؤ٢بلذ ٖلحها وجل٪ اإلاغة لم ؤظض

ا في ج٣بُلي ٖلى وظىتّي ٦دمُمحن. ًٗ  ولم ججض هي ماو

 ، آهوع١ الٗىب و٦ٟخت صاووص ،مهغي  ؤ٧ل ؤظملظىلي" ج٣ضم " -

 البهاعة..جُبش بهاعة عاجٗت.

مً ال٣اهغة لخل ؤڨُڨ أل٧ل البهاعة ًا  ؤجِذ ؤهجيوهل حٗخ٣ضًً  -

 "هىٖا"؟  

 أله٪ ، عبمااإلاهغي  ٧لألاجًٟل  ؤه٪اٖخ٣ضث  !ٚبُت ؤهال٨م  ؤوه -

ذ ٖلى  ؤ جىاصًجي  ؤنزم حؿخُُ٘  ،الؿم٪ اإلاهغي باألمـ ؤعػ نٍغ

 ٧ل ؤنض٢اجي ًىاصوهجي "هاها". ""هاها

 ؤنض٢اث٪،هاصً٪ ٦ما ًىاصً٪ ؤ ؤن ؤوصوال  ،مسخل٠ ؤمغ الؿم٪ ..ال -

ا"ج٨ىوي " ؤن ؤًٞل ٞإها٦ىذ "هاها" باليؿبت للجمُ٘،  بطا َٖ  ،معي هى

مىظ  ؤجىاولها لم ٞإهاب٤ بهاعة في الخ٣ُ٣ت؛ ول٨ً وؿخُُ٘ ججغبت َ

 ٣ٖىص.

لم ج٨ً "ظىلي" ؾىي امغؤة عجىػ نممذ مُٗمها اإلاغب٘ م٘ ال٨شحر 

ذ بُبُٗت )الؿُبُا(،  مً الهىع ال٣ضًمت )ؤبٌُ وؤؾىص( والتي جهٞغ

مً ال٣ضم ٖلى هُئت َاوالث ٢لُلت عباُٖت ال٨غاسخي، جخىؾُها جماًما 

غة نٛحرة هي مُبسها اإلاٟخى  ً ظٍؼ ح، خُض جُبش ؤمام ؤٖحن الىاٍْغ

بِىما نىث لُلى مغاص ٌكضو في السلُٟت، وجترا٢و هي في وكىة 

ها اإلاٗضهُت  خ٣ُ٣ُت م٘ الٛىاء، مؿخُٗىت بمال٣ٖها السكبُت ومٛاٞع

 ٦إصواث ع٢و.

لم ج٨ً ظىلي ججُض الٗغبُت، ؤؾخُُ٘ ؤن ؤئ٦ض طل٪ مً ه٣ُها  

لى ٢لبي(، ول٨جها ٧اهذ ججُض اإلالخى ؤزىاء مخابٗتها ل٩لماث )اللي ٣ًضع ٖ
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ت، بضؤها في جىاو٫ َب٣ّي البهاعة ما بن ؤجذ بهما  اصٖاء اظاصتها للمهٍغ

م٘ صزى٫ بٌٗ الكباب بلى اإلاُٗم، ٧ان و٢ذ الغاخت الُىمي ٦ما 

 ؤٖخ٣ض. 

جدضزىا ًٖ الٗضًض مً ألاقُاء وجسلل و٢خىا الٗضًض مً لخٓاث 
ا، ٧اهذ جىٓغ في ُٖجي هٓغة اإلاىخ ًً ٓغ، ٦ىذ ؤٖلم ؤجها جيخٓغ الهمذ ؤً

مجي شخيء ما، ظملت ما، ؤو بقاعة ما، ٦ىذ لألماهت ٖلى ؤجم اؾخٗضاص 
ل٣ى٫ طل٪ الصخيء ؤو ؤلاًماء بخل٪ ؤلاقاعة ٣ِٞ بن جإ٦ضث ؤن ما ًضوع 
بسلضها هى ما ًضوع بسلضي، في الجهاًت ٧ان الخضًض ًٖ ولضها "بًالن"، 

ىهاث لِؿذ وؾُلت ظضًت لدكخِذ طهجي ؤو السىى في جسُل ؾِ ىاٍع
 في مدلها.

*** 

ا" َٖ   "هى

ا، اؾخ٣بلخىا "ظىلي" اؾخ٣بالها اإلاٗغوٝ للًُٝى الجضص، 
ً
خؿى

٧اهذ ط٦ُت ط٧اء خاص مٗغوٝ بحن عواص مُٗمها الهٛحر، بطا ٦ىذ ػاثًغا 
، ٞةن ظىلي ؾدؿ٣بل٪ اؾخ٣با٫ مغخب ٖاصي و  مٗخاًصا طو وظه مإلٝى

لتي ؤجِذ للٛظاء لضحها وج٣ضم ل٪ ؤَبا٢ها الكهُت، ل٨ً بن ٦إجها ؤم٪ ا
ألظل٪ م٘ مىؾ٣ُى  -ٖغى زام-٦ىذ وظًها ظضًًضا؛ ٞؿخ٣ضم ظىلي 

غف وج٣ىم با٫"قى" الغا٢و زانتها  ض ألَا لُلى ومىحر مغاص ؤو ٍٞغ
حن ال  لدكٗغ٥ ل٨م هى مهغي هظا اإلا٩ان! ؤها مخإ٦ضة ؤن اإلاهٍغ

 لى مغاص.ًغ٢هىن في مُابسهم ٖلى ؤوٛام لُ

جخظ٦غ خحن  ،بًالن"، هى هظا السلُِ البضٌ٘ بحن الكغ١ والٛغب" -
ا ًٖ ألاػواط اإلاسخلُحن في جل اڨُڨ

ً
"بًالن" هى جدٟت  ،جدضزىا ؾلٟ

 مالمذ الكغ١ 
ً

ً، ًبضو ٧الجىُاث في ال٣هو ألاظىبُت خامال للىاٍْغ
 والٛغب.

٧اهذ بظاباحي الخُاصًت ًٖ "بًالن"، مهغب ظُض ًٖ الاوٛماؽ في 

ؤ٩ٞاعي خى٫ "ٖلي"، مىظ جل٣ُذ مهاجٟت اًسُلٝى  التي ؤزبرووي ٞحها 
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ضلض" ال٨بحرة وؤها ؤقٗغ ؤن مٛامغحي  ًٖ ٢غب مُٗاص زغوط الؿُضة "ٍع

م٘ "ٖلي" هىا في جل اڨُڨ ٖلى وق٪ الاهتهاء، لم ؤ٦ً ؤوص لخل٪ الخجغبت 

ض لها ؤن جيخ ا م٘ طاحي، ٞلم ؤ٦ً ؤٍع
ً
هي ؤن جيخهي آلان ؤو أل٦ىن ؤ٦ثر نض٢

ا صون...ال ؤٖلم ول٨ً خضًثي ًٖ الجيـ في اللُلت الؿاب٣ت م٘  ًً ؤً

ا  ًُ إوي هٟؿ َُ "آڨي" وعؤحها ًٖ اؾخٗضاصي إلاماعؾت الجيـ مٗه، عبما ه

وويٗجي في "مىوص" الخ٣ضم لسىى ألامغ، بضا لي ؤ٦ثر مً مجغص عظل 

 وؾُم، هظا الهباح بضا عظل مشحر.

ت ما بن ؤجهُذ ظملتي، بال وابدؿم ججاهي جل ٪ الابدؿامت م٘ مُل ػاٍو

ا في "بغاٙ"، ؤخؿبها آلان 
ً
عؤؾه، جل٪ الابدؿامت اإلاضعوؾت التي عؤًتها ؾلٟ

دت ٣ِٞ و ٦ـ "ظىخل مان"، ٧ان ًيخٓغ مجي ببضاء  ابدؿامت صٖىة نٍغ

 باصعة للخ٣ضم؛ وظضججي مىضٞٗت إلبضائها.

اة والض " - الغظل الىخُض  ؤٖخبره ؤن٦ىذ ٢ض ٢غعث  بًالن"،مىظ ٞو

٨ىن الابً هى عظلي ؤًماؤ٦ىن  ؤن٢غعث  ،احيفي خُ ل٨ً بٌٗ  ،٣ِٞ ٍو

االٓغوٝ ججٗل اإلاغؤة جىٓغ لأل 
ً
وج٨دك٠  ،قُاء بك٩ٍل مسخل٠ ؤخُاه

ا ،امغؤة جدخاط لغظل ؤجهافي بٌٗ اإلاىا٠٢  ألام
ً
 .ال لٓله ٣ِٞ ؤخُاه

ا، ٧اهذ باصعحي ظُضة ومٟهىمت، لُٟٓت ؤًىٗم، ل٨ً واضخت، 
ً
خؿى

ا السىى في ألامغ  ال ؤصعي بن ٧ان ؤؾاء
ً
ض خ٣ ٞهمها ؤو ؤهه لم ٨ًً ًٍغ

بخجي.   معي، ل٨ً بظابخه ٧اهذ ٖلى ٚحر اإلاخى٢٘، بظابت نضمخجي، وؤٖع

ُٟت ػوظ٪ الؿاب٤؟ -  ما هي ْو

ا، وبٖاصة صٞت ألامىع  ًٗ ا، ٧ان ٖلّي بما ؤلاظابت ؤو الخهٝغ ؾَغ
ً
خؿى

ت بلى مؿاعها،  ؤلاظابت ٧اهذ ؾخٟغى ٖلّي ال٨ظب ؤو بجهاء جل٪ اإلا ٗٞغ

ذ مً ٞىعي:  وبك٩ل ٦لي، لظا جهٞغ
ً

 ال٣هحرة خاال

ؾُٗضة بجلىؾىا  ؤهاال٨الم ٖىه ًدؼهجي،  ،صٖه ًغ٢ض في ؾالم -

ا، وال  ضؾىًٍ  حُٛحر هظا الكٗىع. ؤٍع
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٢لتها ماصة ًضي ٖبر الُاولت ممؿ٨ت بُضه اإلاؿدىضة ٖلحها، ٦ىذ 

ض ؤن ؤبضؤ في مغخلت مض ؾاقي بحن مى ٟغط ؤنلي ب٣لبي ؤن ًٟهم، ال ؤٍع

ؾا٢ُه بٗض، لم ؤنل لخل٪ اإلاغخلت مً الُإؽ وؤجمجى ؤال ؤنل بلحها 

ؤبًضا، ٦ىذ ؤصٖى هللا ؤن ج٨ىن ؾمٗت " بىاث بؾغاثُل" في ٢ضعتهً ٖلى 

الٛىاًت صخُدت، ؤن ج٨ىن لي جل٪ ال٣ضعة اإلاضٖاة، ل٨ىه ٞهم..بهضوء 

 مض ًمىاه ٌُٛي بها ًمىاي ٖلى ٌؿغاه وبضؤ في مضاٖبتها..ؤزجلجي.. 

ث بالشجل عبما ألهه ٞهم وعبما ألجها اللمؿت ألاولى لغظل بهظا قٗغ 

اإلاٗجى وهظا الخىظه، وعبما ألجها إلاؿت مىخٓغة، لم ؤ٦ً ؤصعي الشجل 

 ولم ؤقٗغ بالٗاع ٦ما قٗغث م٘ "ًضصًا" في "ًغوقاالًم".

ا وػٞغة ببدت مبدؿمت، مًُٗضا عؤؾه بلى الىعاء ٢بل 
ً
ؤزظ هًٟؿا ٖم٣ُ

 بدؿامت ال جٟاع١ وظهه:ؤن ٣ًغع ال٨الم والا 

ضظغبها مىظ ٞترة، وال ؤلم  ،٠ُ٦ ٣ًىلىن هظه ألاقُاء ؤٖلمال  -  ؤٍع

  بلىهظهب  ؤنجإ٦ُض مٓهغ "الجل٠" لضًِ٪ ول٨ً "هىٖا" هل جىصًً 

 الٟىض١ ؟!

وص -
ُ
 ؟! ٠ُ٦ ججغئ؟! ؤ

، اؾخٛغ٢ه ألامغ زاهِخحن لُٟهم 
ً

ا، ٧ان ٖلّي ؤن ؤصاٖبه ٢لُال
ً
خؿى

ًت.صٖابتي، بِىما ؤب٣ُذ  خا ىٖان وابدؿامتي ٍٖغ  ظبّي مٞغ

ا ؾُضحي -
ً
 ؤ٦ثرم٩ان  بلىنُدب٪ ؤ ؤنهل جماوٗحن في  ؤ٢هض ،خؿى

 ؟! زهىنُت

  ..الخؿاب.ماو٘ البخت، "ظىلي"ؤال  -

ت وبهىث ٖا٫، ٦إهجي ٞخاة خهلذ ٖلى الب٩الىعٍا جًىا.  ٢لتها في ؾٖغ

*** 
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 "ٖلي"

م ًُ جي هٟؿه بالجيـ ألو٫ مغة، ال ؤٖلم إلاا وال ٦ىذ في ؾٗاصة مغاه٤ 

ا" لِؿذ اإلاغؤة ألاولى  َٖ ٠ُ٦؟  لً ج٨ىن جل٪ هي اإلاغة ألاولى ٦ما ؤن "هى

٘ وظهي في وظهها ؤزىاء ٖبىع الخا٦سخي  ا، ٦ىذ ؤؾٗض مً ؤن ؤٞع ًً ؤً

قىإع اإلاضًىت، بِىما ٧اهذ هي مكغ٢ت ؾُٗضة تهاج٠ "اڨُڤا" وجسبرها 

غها". ؤن حٗخجي ب"بًالن" بلى ؤن  حٗىص هي مً " مكاٍو

ونلىا ؤزحًرا، نٗضها الضوع السخغي للٟىض١، خُض و٠٢ "ظىف" 

 زل٠ م٨خب الاؾخ٣با٫.

جىظهذ "هىٖا" هدى اإلاهٗض بِىما صعؾها "ظىقام" بُٗىهه و٦إهه 

ًدٟٔ جٟهُالتها بُٗىن ٚحر عايُت، زم جىظه بُٗىهه هدىي مىاظًها 

 بًاه في اهخٓاع مٟخاح حجغحي.

 هظا ٚحر م٣بى٫. ؤنحٗلم  .ؤهذالٟىض١ هىا لِـ.. ،"ٖلي" ؤصون  -

لِـ ٦ما  ألامغ  الؿُضة "عبٗام" نض٣ًتي "ظىف"..ال..ال -

 ؾُضة مدترمت.  بجهاحٗخ٣ض..

ابدؿم هدىي وبضؤث ؾبابخه في ٞغ٥  بًُ ببهامه ٖلى اؾخدُاء، 

 ل٨جي ؤمؿ٨ذ ٦ٟه اإلاى٣بٌ في خؼم:

ا بن -
ً

جسبروي  ؤن ٖلُ٪ ؤ٦ظب،ال  ؤهاؤ٦ىن ٧اطًبا و  ؛صٞٗذ ل٪ ٢غق

ا؛ و ؾأزظ يُٟتي  ؤمًغاالٛٝغ  بلىانُداب الًُٝى  ؤن آلان ًٖ ممىى

 الساعط.  بلى

جغاظ٘ "ظىف" زُىة للسل٠، عاٞٗا ٦ٟاه في وي٘ الدؿلُم باألمغ 

 مبدؿًما في اؾخٟؼاػ: 

 ب٢امت ؾُٗضة. ،"ب٢امت ؾُٗضة ؾُض "ٖلي -

*** 
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ا" َٖ   "هى

اإلاىا٠٢؟ ؤٖخ٣ض ؤن للؿِىما ألاًٞلُت في ؾغص ما ٠ُ٦ جه٠ جل٪ 

ًدضر بحن عظل وامغؤة زل٠ باب مٛل٤، خُض ٌٛلب الجؿض ٖلى 

ال٣ٗل، حٛلب الكهىة ٖلى الٗاَٟت، بضون ٦الم ؤو حٗبحر، ٣ِٞ 

 ألاظؿاص جخهٝغ بُبُٗتها، ج٣ى٫ ٧ل ما ًخىظب ٢ىله.

ة ؤو صلٟىا ٖبر الباب بلى اإلاؿاخت ال٣ًُت، ٧ان ًًُٟجي في الدجغ 

خه  جي اإلاكهض الساعجي مً قٞغ ، ٌٗغى ٖلّي الخلٟاػ، ًٍغ
ً

ًضعي هظا زجال

، في 
ً

ًُلٗجي ٖلى الخمام ومؿاخخه، ٧ان ًخهٝغ ٦بخى٫ ؤو ٌٗخبروي بخىال

٣ا٫ بِىما زبذ  ُُ الجهاًت خحن وظضها طاجىا ؤمام الٟغاف، ال شخيء بيافي ل

م ٞاع١  ٧ل مىا ُٖىهه ٖلى آلازغ لم ؤظض ُبًضا مً بمؿا٧ي بخالبِبه ٚع
 الُى٫ وسخبه ججاهي ل٣ُبلجي.

ما ؤن جالمؿذ قٟاهىا بال واخخًىجي ب٣ىة، ٢ىة ال ٖى٠، ُمٓهًغا 

ٞاع١ الدجم خحن ناعث ًضي اإلامؿ٨ت ب٣مُهه هاثمت ٖلى نضعه في 

 مؿاخت مسىى٢ت بحن ظؿضًىا، م٘ اعجساء ٢بًتي جماًما.

ا، لم ٨ًً ًٟخذ ٞمه ؤزىاء الخ٣بُل ٖ
ً
لى ٧ان َٗم ٢بلخه مسخلٟ

احؿاٖهما، ٦إهه ًلتهمجي ٧الغظا٫ الجهمحن للكب٤، بل لم ج٨ً ختى ٢بلت 

بل ٢هحرة زاَٟت مخهلت  جبٗض قٟاهه ولؿاهه 
ُ
واخضة، ٧اهذ ٖضة ٢

ٞحها عؾاثل ٦هغبُت ٢هحرة مدببت وجخهاٖض بةخؿاسخي هدىه، لم ؤ٦ً 

ؤقٗغ زاللها ؤهجي بحن ؤخًان عظل، ؤي عظل، بل ٦ىذ ؤقٗغ ؤهجي م٘ 

ا، ٧اهذ شسهِخه واضخت في خمُمُِخه خُىما بضؤث ًضاه "ٖلي" جدضًًض 

، ب٣ضع ما 
ً

ىخه٠ وؤؾٟل ْهغي، لم ٨ًً عجىال
ُ
جخدغ٥، لم تهبِ إلا

 ،
ً

ا مؿخ٣ال
ً
هؼلذ ًمىاه لىؾُي اعجٟٗذ ٌؿغاه لسل٠ ٦خٟي، ٧ان خًى

ال خًً مهاخب لخ٣بُل، ال خمُمُت ظيؿُت ب٣ضع ما ٧اهذ خمُمُت 

حن م٘ ًٖالث ٖاَُٟت خؿُت؛ لظا اؾخجبذ ؤها بٞغ ٘ طعاعّي مخهاٖع

نضعه ختى وظضا م٩اجهما مدكاب٩ان خى٫ ع٢بخه، وصصث لى ٧ان ؤَى٫ 



 

161 

 بًاي، ؤعصث ؤن ؤقٗغ ٥"صلُلت" بحن ًضي 
ً

؛ ٞإحٗل٤ به خامال
ً

٢لُال

"قمكىن"، ال ؤصعي "الٟدكُت"، ل٨ً ٨ٞغة جباًً الدجم بحن الغظل 

دت، مٗبرة ًٖ الغاخت، ججٗل ألاهثى ال جل٣ي  واإلاغؤة لُاإلاا بضث لي مٍغ

 لصخيء وال ج٨ٟغ في ؤي مً همىمها والتزاماتها؛ ألن ٦ُان ؤ٦بر 
ً

باال

 ٌؿخُُ٘ خماًتها وصٞ٘ ٧ل ألا٩ٞاع واإلاكاٚل ٖجها.

ٗت، اؾخضاع ٖلى مدىعه؛ ٞالخٟٟذ ؤها ألظض الخاثِ  في خغ٦ت ؾَغ

ٗذ ؾاقي الُمجى ًٖ  غ مهُضًما بٓهغي، جل٪ اللٟخت ٞع اإلاجاوع للؿٍغ

ؤ٣ٞض جىاػوي، حٗل٣ذ به ؤ٦ثر مؿىضة ْهغي ٖلى  ألاعى ختى ٦ضث

٘ ؾاقي الُمجى هدى وؾُه، زم ؤؾىض ًضه  الخاثِ بِىما بِؿغاه ٞع

الُمجى ٖلى الخاثِ، بضا للخٓت و٦إهه ًىص اٖخهاعي بحن نضعه والخض 

الدجغي الهلض وخحن بضا مجي قٗىع ال٤ًُ مداولت نضه بُضي، ما 

ا
ً
٣بلهما، هضؤ  ٧ان مىه ؾىي ؤهه جى٠٢ ًٖ الضٞ٘ ممؿ٩ ًُ ب٩لخا ًضّي 

 مً عوعي لُبضؤ مً ظضًض.

 "ٖلي"

ا ٥"ماعلحن مىهغو"، ل٨جها 
ً
لم ٨ًً زضًحها هاهضان، ؤو جمخل٪ وؾُ

ت، لُىت و٦إجها ٢ُٗت اؾٟىج مكغبت بُٗغ، خحن اٖخهغ  ًَّ ٧اهذ ب

٦ٟاي طعاٖها، ؤ٢ؿم ؤوي عؤًذ ؤزغ ؤنابعي ٖلحها، ِزٟذ للخٓت ؤن 

 جى٨ؿغ ؤو جظوب بحن ًضي. 

 ؤصعي ؤهجي ٦ىذ جهًما ؤو ؤجها ٧اهذ، ل٨ً ظؿضها، ال ؤٖلم ماطا ال 

 ؤ٢ى٫؟

٦ىا ٢ض ٢بلىا ؤخضها آلازغ لض٢اث٤، ٧اهذ قغ٢ُت الخ٣بُل، حؿخ٣بل 

ال٣بل ؤ٦ثر مما حكاع٥ بها، حؿخجُب للْمؿت صخُدت مجي بةهضاجي 

ًه باالمخىإ ًٖ عص  إلاؿت مكابهت و٦إجها ج٩اٞئجي ٖلحها وجمى٘ ما جٞغ
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ٜ ٧ل الُا٢اث الٟٗل جج اهه ٦غظٍل ؤهاوي، هي َٞغؿت ؾهلت لخَٟغ

 والسُاالث الجيؿُت التي لً جماوٗها بك٩ل بًجابي. 

بدض ًٖ الؿٗاصة ال اليكىة، ٧اهذ حٗٝغ  ض ٍو لغظل ًٟهم ما ًٍغ

ا ٠ُ٦ ج٣ىص٥ ججاه ما ًغيحها، و٠ُ٦ حؿخجُب في اإلا٣ابل  ًً ظض

ظل في خُاتهً، لتريُ٪، ٧اهذ هظا الىٕى مً اليؿاء الالحي ًيخٓغن ع 

ا ٖبحرها  خىله، ؤو ًٟغ٥ جل٪ البخالث بحن 
ً
ذ بخالث الؼهغة ُمُل٣ بما لحًز

 ًضًه ٞال ًب٣ى للٗبحر ؤزًغا ؾىي ٖلى ٦ٟه بٗض ؤن ج٨ىن هي ٢ض سخ٣ذ. 

ذ ٖجها  لم ٨ًً هىا٥ بًضا مً اإلاغخلت الخالُت، ٧ان ٖلّي ؤن ؤٍػ

ٖغحها، ٦ىذ ٣ِٞ ؤخغعها .
ُ
 مالبؿها، لم ؤ٦ً ؤ

*** 

ا" َٖ   "هى

خحن امخضث ًضاه هدى ؤػعاع بلىػحي، خحن بدشذ ًٖ مكاظب 

تي، وظا٫ بىظهه اإلاؿاخت بحن ٦خٟي وؤطوي .  نضٍع

*** 

 "ٖلي"

ت واخضة بخل٪ ال٣ىة التي ال جغاها  خُىما ٞخدذ ؤػعاع ٢مُصخي بجٖز
خ٣ٟؼ مدخًىت بًاي بؿا٢حها، مل٣ُت بال في امغؤة مشاعة، خحن ججغؤث ل

 عؤؾها للىعاء لدؿمذ لي بمؿاخاٍث ؤ٦بر مً ع٢بتها ونضعها.

*** 

ا" َٖ   'هى

ا بي مً ظضًض ٖلى مدىعه، وما٫ بي ٖلى 
ً
خحن صٖمجي ب٣ىة، ملخٟ

ا ًٖ ؤن ًل٣ُجي في ابخظا٫.
ً
 الٟغاف ٖىي

*** 



 

163 

  "ٖلي"

حن لم ٌٗض ؤًىا ًغجضي ؾىي ٢ُٗت واخضة مً اإلاالبـ، هي زِ خ

٤ بال ٖىصة.  الخماًت الىخُض مً الظهاب في ٍَغ

*** 

ا" َٖ   "هى

 خحن زل٘ ٖجي جل٪ ال٣ُٗت.. 

*** 

 "ٖلي"

خحن جضزغها ببًٗىا بٌٗ، ٖىًيا ًٖ ألاُُٚت الغصًئت للٟىض١  

 غصيء في اإلاضًىت التي ال حكٗغ بىظىصها.. ال

*** 

  "ٖلي" / "هىٖا"

 ٖىضها قٗغث بالخب.
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 انفصم انساتغ

  نساء "ػهً انذتاؽ" 

ا" َٖ   "هى

ا، لم ٨ًً ٦مً  ا ٖلى الٟغاف بٗض ٞىعجىا ؾىًٍ ًُ ْل مؿخل٣

، بل ٧ان ٌؿخل٣ىن مل٣ىن ٖلى الٟغاف ٣٦ُ٘ اإلاالبـ اإلاٗضة للٛؿُل

ؤقبه باإلاؿخل٣حن ٖلى عما٫ البدغ ألزظ خمام قمـ صافيء، بضؤ ًد٨ُجي 

اجه وؤؾباب َال٢ه، ٧ان صوعه في اإلاطخي في خ٩اًاث  ؤ٦ثر ًٖ ط٦ٍغ

 مايُه.

 ْللذ ؤؾخم٘ بلُه، ول٣هخه م٘ "مي" ختى اهخهى.

ا  -
ً
 ٖىض هظا الخض؟ جماًماخ٩اًخ٪ م٘ "مي" ٢ض اهتهذ  ؤنحٗخ٣ض  بط

"مي"  ،ل٨ً الىا٢٘.. ال شخيء ًضٖم اؾخمغاعها ،هذاهت ؤجهاال ؤ٢ى٫  -

ا ل٨جي  آلازغ، ؤها ألامغ٨ٞغ في هظا و٦ىذ أل  ،لً جماو٘ في ٖىصجىا ؾىًٍ

لم ج٨ً  ،ؤو جدؼن  ،لم جهضم ؤجهاج٣بل ٨ٞغة ؤال  ،لؿذ بهظا الُإؽ

 مجي ؤنجيخٓغ 
ً

 ؤٖلم ..ال.بلى٧ان ٧ل شخيء بُيىا ٢ض جدى٫  ،جىجب ؤَٟاال

 جغص ػمالء ؾ٨ً.م ؟ن٠ ما بُيىاؤ٠ُ٦ 

ا ٖىصتهم 
ً
ًِ مي ولم ٌٗىُجي خ٣ ا..ؤها لم تهم

ً
خاولذ ؤن ؤظاصله،خؿى

لبًٗهما بٌٗ، ل٨ً بٌٗ ال٩لماث ًجب ؤن ج٣ا٫ في جل٪ الٓغوٝ، 

 ًىاظنهي. 
ً

 مضصث ًضي بلُه بؿُجاعة وظلؿذ ٢غب ؾا٢ُه؛ ٣ٞام مٗخضال

، لضي ظضة  ؤهذ ،خ٨مت ال٨باع بلى٦ىخما في خاظت  - حٗٝغ

ما ٨ًىن لضحها  ، صاثًمافي وظهي ألابىابىما جىٛل٤ ظمُ٘ خُ ،""قىقاهه

 جدخاط "قىقاهت".  ؤهذمٟخاح سخغي ألظل...

 ماما هاصًت.  -
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٢الها مبدؿًما وقغص في الٟغاٙ، خؿبخه ًغي ٖبر مُاه البدغ اإلامخضة 

ت بالصه .  ؤمامىا ٖبر الكٞغ

 والضج٪؟ -

 ظاػ الخٗبحر.  بنم؟! ٖك٣ُتي ؤ ،٠ُ٦ انُٛها ؤٖلمال  -

ب ؤن ًيخهي الغظل مً ٞاظإج ا..مً الٍٛغ
ً
جي ال٩لمت بهغاخت، خؿى

مماعؾت الجيـ م٘ امغؤة لُد٨حها ًٖ ػوظخه زم ٖك٣ُخه، ًخُلب هظا 

 ال ٌٗلم ؤي شخيء ًٖ ؤنى٫ مٗاملت 
ً

 ٞسىًعا ظًضا، ؤو عظال
ً

بما عظال

اإلاغؤة، ؤو عبما ًخُلب ألامغ عظل واضر ومباقغ ٥"ٖلي" زم ما هى 

 مىيٕى ماما هظا؟ 

لضً٪ ظاهب ؾغي سخيء ًا ؾُض  ؤن..ماطا؟! مً الىاضر ٖكـ. -

 "ٖلي".

ت بد٤ ؤن ًُل٤  ا.هى ؤمغ ًضٖى للسسٍغ
ً
تي، خؿى ضخ٪ مً سسٍغ

ؤخضهم ٖلى ٖك٣ُخه ل٣ب "ماما" ول٨ً هظا الغظل ًمل٪ ؤقُاء 

ىالم مسخلٟت جماًما باليؿبت لي.  َٗ  عجُبت، بضث ٦

آلان، تي لِؿذ ٖك٣ُ ؤو  ،ال، لِؿذ ٖك٣ُتي باإلاٗجى اإلاٗغوٝ..ال -

  .ؤزبر٥ صُٖجي

في  ٦56ما اٖخضها حؿمُتها "ماما هاصًت" "باعجىضع" ؤو ٧اهذ "هاصًت"       

٧اهذ  ،لم ج٨ً متزوظت ،ُٞه وؤنض٢اجي ؤًام الجامٗت ؤٖملهاًذ ٧لىب 

ا 
ً
ؤزغي  ؤو٢اثوفي  ،الىالًاث اإلاخدضة بلىلها ابً هاظغ  ؤنجسبرها ؤخُاه

٧اهذ عجىػ لم ًضع٥   ،ؾاؽ٨ًىن ٢ض ؾب٤ لها الؼواط مً ألا  ؤنجى٨غ 

ل٨جها ٧اهذ جضع٥ ٖمغها وجخٗامل بإمىمت قضًضة  ،الؼمً بكغتها

الخض  جماًما ؤصع٥ ؤهاشخيء آزغ،  وألامىمت..الجيـ شخيء ؤقض تُوبجيؿاه

                                                             
 .طاكيت - 56
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ب في مؼط ٦الهما،  الٟانل بُجهما، ل٨ً ٧ان إلااما هاصًت ؤؾلىب ٍٚغ

،  وفي طاث  ههحر  ؤو ٧اهذ حٗلمىا وجىظهىا ٠ُ٦ وٗخمض ٖلى طواجىا 
ً

عظاال
 ؤو الى٢ذ جشِبىا وحٗا٢بىا بالجيـ؛ و٦إجها جسل٘ ٖلُىا نٟاث الغظىلت 

وؿخد٤..ٖملذ في "الىاًذ ٧لىب"  ؤهىاجغي  ؤو حكاء  ؤنجسلٗها ٖىا جى 

مىظ الؿبُٗىاث وختى الدؿُٗىاث خحن الخد٣ذ به ٦ـ )م٣ضم البرهامج(، 

ًٖ  ، وٗبر ا ٠ُ٦ هدبحٗلمى ؤ٩ٞاعها،هغجب لضحها  ،في مكا٧لىا بلحهاهلجإ 

باجىا  ؤؾلخت اإلاغؤة...  ؤ٢ىي  ؤنٖلمخىا هاصًت  ،ًٚبىا وه٨بذ ٚع

٢اَٗخه مً ٞىعي مخسُلت نىعة جل٪ الـ " ماما هاصًت" بهىعة 

ؾُيُماثُت  جماًما للؿا٢ُت الٗلُمت، ؤو للٗاهغة الٟايلت في ألاٞالم 

 الٟغوؿُت ال٨الؾ٨ُُت.

 .الٗىا٠َ -

 ال..الجيـ.  -

ا، ٧ان عصه م
ً
ا ول٨جي جابٗخه بتر٦حز، بِىما اؾدىضث بظ٢جي خؿى

ً
دبُ

 ٖلى ع٦بخه.

اإلاغؤة جخد٨م ُٞه مً زال٫ الجيـ،  ؤنخُىما ٌٗخ٣ض الغظل  -

ض مً اللظة   ،حؿإع هي بىٟي طل٪ الاٖخ٣اص ض واإلاٍؼ عبما بمىده اإلاٍؼ
دت ؤو الخؿُت اإلاخىاعبت،  ًامً  ؤنجى  ،ختى باللظة الجيؿُت الهٍغ

غ في  ٞةجها بال م٣ابل..ب٨غمها وظؼالت ُٖائها   سُُها الكٍغ
ُ
حٗىص إلا

 الخد٨م ُٞه مً زال٫ ٚغاثؼه.

ا، وما طهبىا  -
ً
 ؤًٖائهممً ٌؿحرون زل٠  ؤهخم٦ىخم  بنخؿى

 الخىاؾلُت.

 ٢لتها ياخ٨ت مكحرة بلى مىٟغط ؾا٢ُه. 
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زل٤ هللا  ،اإلاغاث بخضيما ٢الخه لي "ماما هاصًت" في  .هظاجماًما. -

مضاعاتهم و٦بدهم، الخد٨م  ، حؿخُُ٘ؾا٢حهابحن  ألاهشىٍتؤًٖاء اإلاغؤة 

 ؤهثى ٞهي مام،ٞحهم ٦ُٟما قاءث، زضًحها ٌؿب٣ان  ؾىدُمتراث لأل 

 ،ٞسىعة، ل٨ً ٞغظها مد٨ىم بسُىتها ال٣هحرة التي جد٨م ٚل٤ بابه

حؿب٣ه  ،ظيؿُت زاعط ظؿضه ؤًٖاءبِىما زل٤ هللا للغظل 

هي وحؿب٣ه وحٗلً ًٖ هٟؿها خحن ٌكخ ،بؿىدُمتراث ٢لُلت خحن ًسُى

 ؤهههللا مًٟىًخا صاثًما، ٌٗخ٣ض  ، زل٣هالسُىة خحن ٌٗبر هدى مً ًدب

باجه بضماٚه ل٨ً ًًٖىا آزغ في ظؿضه ًإزظ ظمُ٘  ،ًخد٨م في ٚع

 ٖىه، ٣ًىم ٣ٖله ٣ِٞ بخجمُلها.
ً
 ال٣غاعاث هُابت

ا! 
ً
 ل٨م ٦ىذ ؤوص ؤن ؤحٗٝغ بلى هظه اإلاغؤة اإلامحزة خ٣

 ؟آلانهي  ؤًًو  -

 في ٞغوؿا. -

 هل ماػالذ خُت؟  ،"ًٖ "هاصًت ؤؾإ٫ؿذ "مي"، لِ ،ال -

الىالًاث اإلاخدضة، ٧ان ًىًما  بلىؾتهاظغ  ؤجها ؤزبرججيفي آزغ ل٣اء  -

ًبا.  ٍٚغ

 و٠ُ٦؟ -

ٌ والض "مي" زُبتي بًاها في  - ألوي "عص  ألامغ  ؤو٫ بٗض ٞع

ىىهاث"  ..ٞخضمىه ؛ؿلى٥ب ، ًلٟٓىه٪٧اٍػ

٥ ٞغف بهظا لم ٨ًً هىا ،بُتها بلىًىمها "ماما هاصًه"  ؤزظججي 

و٦غسخي بغظحر ًض٫ ٖلى ٖٓمت ٚابغة،  ؤؾىص،و  ؤب٣ٌُِٞ جلٟاػ  ،البِذ

اولت نٛحرة   بٖضاصمً ؤصواث  ؤ٦ثر ختى اإلاُبش لم ٨ًً به  ،ظاهبه بلىَو

ا ؤنالكاي..لم ج٨ً جدب البِذ ولم جدب  ًُ ٧اهذ جٟترف  ،جغجبِ به ٞٗل

 ،اثِمغجبت ٖلى ألاعى و٢ض ٖل٣ذ ظمُ٘ مالبؿها ٖلى مؿامحر ٞى١ الخ
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..في ؤبًضاهظا البِذ هى بُتها  إنحكٗغ ب ؤنلم جدب  ، ل٨جهالم ج٨ً ٣ٞحرة

مً  ؤ٦ثر ما ًضٞٗجي ٫"مي" لم ٨ًً  ؤن"هاصًت"   ؤزبرججيجل٪ اللُلت 

 بؿغ جد٨م اليؿاء في الغظا٫ ٖبر الجيـ. ؤزبرججيجد٨مها في و 

 ٧اهذ بِى٪ وبحن "مي" ٖال٢ت ظيؿُت  ٢بل الؼواط؟ .هل.ؤٞهمال  -

 
ً

ض ٢ىله نمذ ٢لُال ..لم ٨ًً نمذ م٨ًٟغا، بل ٧ان ٌؿخجم٘ ما ًٍغ

 صون بؾاءة ٫"مي" ا٦ثر مً طل٪، قٗغث هظا في هٓغاجه. 

ت ماما "هاصًت"  ،و٧ان طل٪ هى الخ٨ك٠ ال٨بحر ..ال - خؿب هٍٓغ
ذ ول٨ً عاثدت  ،٨ً حٗضوها بالجيـؤه آلان،ئمً بها ؤالتي  لِـ بالخهٍغ

 ٞةجهاج٨ىن الٟخاة وصٌٗت  خحن ،ظمُلت، ابدؿامت ٖظبت، إلاؿاث ٖابغة
  ؤنحٗض الٟتى بمخٗت 

ً
تهضصه بدغماهه  ٞةجهاخحن ج٣ؿىا ٖلُه  ،٨ًىن عظال

حكٗغ  ؤنحؿخُُ٘ اإلاغؤة  ،ؾ٨ُىن مجغص شسو ؤمامها،مً عظىلخه 
 ؤجهااإلاغؤة  بقٗاع ال ٌؿخُُ٘ الغظل  ؤبًضال٨ً  ،)عُظلها( صاثًما ؤههالغظل 
عة له ؤنل٨ً  ،ابٗخهج ؤجها ؤومل٨ت،  ؤجهاٌكٗغها  ، ٢ضامغؤجه ضَّ

َ
٣
ُ
 ،ج٨ىن اإلا

٪ في  ألن ..عبماال ٌؿخُُ٘. ٞهي مضعبت ٖلى  ألاٚلب؛اإلاغؤة ؤخاصًت الكٍغ
بِىما حٗضصًت الغظل الُبُُٗت ججٗله  ،بُٖاء الغظل ٧ل الاهخمام

٨ًىن هىا٥ ٖال٢ت ٞٗلُت؛  ؤنجى  ،ٖاظًؼا ًٖ ج٣ضًغ اإلاغؤة بك٩ل ٧اٝ
ول٨جها جبضؤ الخد٨م ُٞه مً  ،إهمُخهقٗاع الغظل بباإلاغؤة ال ج٨خٟي  ٞةن

م  ٧لهً ٌٗلمً و٧لهً  !ه٩اعهً هظابزال٫ اللٗب ٖلى جل٪ اإلاكاٖغ..ٚع
 .ًى٨غن 

طخي ؤجهاماما "هاصًت" لُلتها  ؤزبرججي  ٢الذ لي بالخٝغ  ،حؿخُُ٘ حٍٗى

خُىما ٌكٗغ  ،ًدخاط لجيـ ٖى٠ُ ،"خُىما ًى٨ؿغ الغظل :الىاخض

ٌ ٞهى ال ًدخاط ٞغاف هاٖم  ؤنٞال ًصر  ؤهثىىما ال ًمخل٪ خُ ،بالٞغ

 ًجام٘ امغؤة في ويُٗت الغ٢ىص."

٦ىا هماعؽ ظيـ  ،في مىاظهت الخاثِ ؤخملهازال٫ ص٢اث٤ وظضججي  

ب ٖليّ  ؤو  ،ٍٚغب لم ج٨ً  ،٦إهىا ٞغعي شجغة مضلُان مً الؿ٠٣ ٍٚغ

عظلي زابخت ولم ٨ًً هىا٥ شخيء ًضٖم ظؿضًىا ؾىي الخاثِ  الظي ؤ
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ّ
ٗذ طعاٖها أل ب ،ي ٖلُهاؾدىضث بظعاع ٣ٞضها اجؼاجها؛ مما إٖلى ِٞىما  ٞع

ا مخًٗبا ،ًٖ الخاثِ بًُٗضاصٞٗجي لضٖمها بالخمل 
ً
 ، قٗغث٦ىذ مجه٩

ال  ،ْهغي  ؤؾٟلع٧لخجي ب٨ٗبها  ، ٖىضهاٚحر ٢اصع ٖلى اإلاخابٗت ؤويللخٓت 

دُا لخل٪ الى٣ُت ؤٖلم ذ ٢ىتها ؤو  ؟٠ُ٦ جىنلذ حكٍغ ل٨ً  ؟٠ُ٦ ٖٞغ

اهٟجغث اليكىة  ،ٍت جغ٧ل بًُ خماعهاع٧لخجي ٦ٟالخت مهغ  ؤنجى 

ا.  ؤعج٦ٟ٘ىذ  ،بضازلي ٖابغة هدىها ًُ  ًٖ ألاعى ٞٗل

لت ٞغص ْهغه  مجضًصا،  ٦مً اهخهى جًىا مً  م٘ جهاًت ٧لماجه الٍُى

 وكىة ظيؿُت خاصة،  واؾخضعث ؤها آلزظ مى٢عي ٖلى الٟغاف ظاهبه. 

ا..لم اٞهم ما خاو٫ ؤن 
ً
ًسبروي ٧ان ٖلّي ؤن ؤؾخجم٘ ؤ٩ٞاعي، خؿى

ا وؾبب جل٪ اإلاداولت مً ألاؾاؽ؟ ل٨ً بحن هظا )اإلاىهىلىط(  ًُ به ٞٗل

 في ٦ُُٟت اٞخخاخه هى 
ً

ل ٞةن  جإزحر "هاصًت" ٖلُه ٧ان ظلُال الٍُى

٣ت التي ماعؽ ٞحها الجيـ م٘ "هاصًت"، ٦ىذ  للٗال٢ت معي بىٟـ الٍُغ

ما بٖاصة جمشُل ألو٫ مغة ماعؽ ٞحها الجيـ و٦إهجي مغجه ألاولى وب٣ضع 

ؤقٗغوي هظا بالؼهى بال ؤن ٧لماث ٢لُلت ٢الها في البضاًت ٧اهذ جضوي في 

ؤطوي بُىحٍن قضًض: )خُىما ٌٗخ٣ض الغظل ؤن اإلاغؤة جخد٨م ُٞه مً 

ض  ض واإلاٍؼ زال٫ الجيـ، حؿإع هي بىٟي طل٪ الاٖخ٣اص، عبما بمىده اإلاٍؼ

ىص مً اللظة الجيؿُت، وجى ؤن ًامً ب٨غمها وظؼالت ُٖائها، ٞةجها حٗ

غ في الخد٨م ُٞه مً زال٫ ٚغاثؼه(، ٧ان ًه٠ ما  إلاسُُها الكٍغ

ؤخاو٫ ٞٗله م٘ "ًضصًا"، مشا٫ حي ؤها ألازغي ٫"هاصًت" و"مي" مً 

ٖال٢اث ٖلي الؿاب٤، هل خ٣ُ٣ي ؤن ٧ل اليؿاء والغظا٫ ًدكاع٦ىن في 

 طاث الهٟاث؟

 د٨م ب٪؟ؤج ؤهجي ؤو ،الجيـ ما صٞٗ٪ هدىي  ؤنوهل حٗخ٣ض  -

و٢بلجي ٖلى وظىتي، ٖىذ لي جل٪ ال٣بلت ال٨شحر، عبما  اؾخضاع هدىي،

ألن ٢بلت الىظىت ال جدمل مٗجى ظيسخي، ٣ِٞ هي ج٣ضًغ واهخمام، 

 َمإهت ومىصة. 
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ا"،خ٣ُ٣ت ًا " - َٖ ضال  هى ض٥ ؤهجيقٗغث  ، ٣ِٞمغباأل  ؤ٨ٞغ  ؤن ؤٍع  ؤٍع

ضوال  ا ٧ي  ؤو عصججي في اإلا٣ابل ؤ٦ىذ ٣ِٞ  بن ؤٖٝغ ؤن ؤٍع
ً
ههبِذ لي ٞس

ض٥  .ؤٍع

، وبن ْلذ به ْال٫ الاتهام ًل٣حها ٖلّي مً زلُٟت " 
ً

٧ان عصه م٣ٗىال

 ال٩لِكُه".

ا -
ً
ا٧اهذ "هاصًت"  بط ًً  جخد٨م ب٪؟ ؤً

مٗجى  ؟خضاهً بالخد٨م بيبمتى ج٣ىم  ؤٖلم ؤنال..ٖلمخجي "هاصًت"  -

لظا ٧اهذ  ؛يمت، ٢بلت و٧ل مجامٗت ،خغ٦ت و٧ل ابدؿامت ،٧ل لٟخت

  ؤجهانضمتي ب"مي" هي 
ً
التي ٦ىذ  ،ا لل٣ىاٖض اإلاٗغوٞتؾاعث َب٣

خُىما اهتهذ  ،في آزغ لُلت لىا بال  ؤنض١، ؤالول٨جي ازترث  جماًما، ؤصع٦ها

٧اهذ  ،لخٓخىا الخمُمت بؿاالها لي الؿٟغ، وجغ٥ بُدىا وخُاجىا في صبي

ا ؤو  ،حؿخٛل الجيـ ال٢ىاعي ًُ  ٞاع١. ! ال عبما حؿخٛلجي ظيؿ

 ؤًتهل جدمل لها  ؟مغؤةوهل ٌٗض طل٪ ؾبًبا وظحًها ل٨ُغه الغظل ا -

 ؤخ٣اص؟

لم ؤ٦ً ؤحؿاء٫ ًٖ "هاصًت"  و"مي"..٦ىذ ؤبدض ًٖ مهحري خا٫ 

 ا٦دكاٝ "ًضصًا" ما ؤٞٗله به. 

ا ؤخبهاال ٨ًغه امغؤة  .الغظل.؟ ال٦غه ،٣اص؟ ؤًىٗمؤخ -
ً
٢ض ًاطحها  ،خ٣

 بًضا ال ٨ًغهها في ٢غاعة هٟؿه.ؤل٨ىه  ،ًيخ٣م مجها ؤو 

ًِ "ًضصًا" ا٦خُٟذ بجملخه و٦إجها جدمل ب اع٢ت ؤمل لي، عبما لً ٨ًغه

ت ٖلي ٞةن  ، صخُذ ؤهه ٢ض ًيخ٣م مجي، ل٨ً..خؿب هٍٓغ جماًما بن ٖٝغ

ٖىصجه بلى الخٓحرة ؤمغ مىٍى ب٣ضعحي ٖلى ؤن ؤ٦ىن...مهال، "ٖلي" 

 ٌٗلمجي ٠ُ٦ ؤ٦ىن )ػوهاه( خ٣ُ٣ُت.

ً ؟ -  ُٞم ج٨ٍٟغ
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ا، ما  -
ً
مً  مخإلم ؤه٪ بما ،اخخمالحن ؤمام ؤها ،به للخى ؤزبرججيخؿى

 ؤه٪ ؤو ،وظىص٥ هىا معي لم ًيؿ٪ بًاها ؤنختى  ،"مي" لهظه الضعظت

 عاج٘ في الٟغاف. ؤه٪جسبروي بك٩ل ٚحر مباقغ ٠ُ٦  ؤنجداو٫ 

 ضخ٪ ملء قض٢ُه.

 قُاَحن.  ،تن ًا بىاث حهىطاؤه -

مً خ٩ى ٠ُ٦ ًدمل ٖك٣ُخه ٖبر ظغؾىهحرة  ؤهاإلاا؟ هل  ؟هدً -

   ؟لُيسخى بها خبِباجه الؿاب٣اث

*** 

  "ٖلي"

ا، عبما ألهىا ٦ىا هددؿب ٧ل لخٓت جمغ وهىص لى  ًٗ مغ الى٢ذ ؾَغ

اؾخُٗىا ببُاء الؿاٖت زاللها، ما ؤن جسُذ الؿاٖت الؿاصؾت مؿاء 

ا مً ٞىعها بلى  َٖ وبضؤث قمـ جل ؤبِب في اإلاُٛب  بال و٢امذ هى

ت مخىظهت بلى مالبؿها اإلال٣اة ٖلى ؤعيُت الدجغة واعجضته ا في ؾٖغ

الخمام بد٣ُبتها بِىما ٖضة جبرظها جهضع ٢غ٢ٗاث مىسًٟت، ٢مذ 

٘ الظي لم ٨ًً له جمهُض، مىظ  زلٟها مخٟاجيء مً ؾلى٦ها الؿَغ

ص٣ُ٢ت ٧اهذ جىام ٖلى نضعي وآلان هي في الخمام جخمم مٓهغها 

 للسغوط! اؾدىضث ٖلى باب الخمام بظعاعي ؾاًصا ٦ىة اإلاغوع:

 ٖاًؼاه مجي وهخُحري؟ ؤهِذ زضِث اللي ًه؟ زالم ب -

الخٟخذ هدىي ممؿ٨ت ب٣لم الـ" عوط"، وضخ٨ذ مجُبت بالٗغبُت 

 هي ألازغي:

 زالم زضث مغاصي، وبضي َحر...آه -

 مل هخدخاظُجي جاوي؟ ؤ٦ُض -
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 ٢لتها بِىما خاولذ هي الٗبىع مً زاللي ٞالخٟخذ هدىي و٢الذ: 

 ٌٗلم؟ .مًل٨ً. ،زاهُت بلُ٪ ؤخخاط ؤالؤجمجى  -

ت، ٖلى الباب م  بًاها، بِىما اججهذ للباب في ؾٖغ
ً

ً زم ملذ م٣بال

 الىه٠ مىٟغط اؾخضاعث هدىي: 

 ٣ِٞ لى ٦ىا وؿخُُ٘ ب٣ًاٝ الى٢ذ! ،""ٖلي ؤصون قالىم  -

ًإحي الى٢ذ بما  ؟ عبماومً ٌٗلم ،ؾىدٓى صاثًما بى٢خىا في مسُلخىا -

 هدلم به. ؤبًضاالُىم بما لم ه٨ً  ؤجاهاهجهله ٦ما 

 َٖ ا"، ؤٚل٣ذ الباب زلٟها مخىظًها لالؾخدمام، الؿاا٫ زغظذ "هى

ًاع٢جي، ل٣ض ٞىث مجمل نلىاث الُىم هل ؤجمها؟ هل ًجىػ لي 

 وؤها ػان ٞسىع؟ هل ٖال٢تي الجُضة باهلل في الٟترة 
ً

الهالة ؤنال

الؿاب٣ت ٧اهذ هاظمت ٣ِٞ ًٖ ٖضم وظىص ما ٨ٌٗغ نٟىها، و حؿىء 

اث؟ ل٨م ؤها ٦ٟىع!  بمجغص وظىص اإلاٍٛغ

دذ اإلاُاه اإلاجهمغة، ٖاظلجي نىث الهاج٠ ٞسغظذ مً ٞىعي ج

ألظُب، ٢ض ج٨ىن هي ٖلى الجاهب آلازغ، ل٨جي عؤًذ ع٢م واؾم 

ا ٖلى الكاقت. ًٖ  "خؿحن" مُبى

 ٞى٢ذ ًا ٖم؟ ،مؿاء الٟل -

 …ٞا٤ً و٦ىذ هخهل ب .ؤها...جمامآه -

 ٢اَٗجي في خضة ؾازغة: 

ؼه بُ٪ ٚ ؤجهلمغيُدل  ؤها ؟هدكخٛلجي ؤهذ بًه؟جخهل  -
ُ
حر إلاا اإلا

 19اع٦ب جا٦سخي وججُلي ٖلى مُٗم "وؾذ ؾاًض"  ،ججز٫ مً ٖىض٥

ـ ،قإع "ها٨ًغون"  هو ؾاٖت ٦َى
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خه  ا ُٞجلَّ ما ٧ان ٌكٛلجي في جل٪ اللخٓت هى مٗٞغ
ً
ْللذ نامخ

 بىظىص "هىٖا" وهؼولها، عبما هم زلٟها آلان، ؤجمم ٧لماجه: 

ت.  ٖلى جغابحزة مذجىػة باؾم الؿٟاعة وحؿإ٫هو ؾاٖت  -  اإلاهٍغ

ت، زم صون ج٨ٟحر خاولذ ظاهًضا ؤن  ٢الها وؤٚل٤ السِ في ؾٖغ

ؤلخ٣ِ ؤي وؾُلت اجها٫ بها، وصصث بزباعها ؤجها مغا٢بت، عبما ج٨ىن 

ت، اؾخدًغث الغ٢م الظي عاؾلخجي مىه  مغا٢بت مً الؿٟاعة اإلاهٍغ

 نباًخا واجهلذ ٞإظابذ مً ٞىعها:

 جٟخ٣ضوي بالٟٗل؟ ؟ماطا -

ا - َٖ ت حٗٝغ الؿٟاعة  ،""هى  ؤن ؤوص٣ِٞ  ،٦ىِذ ٖىضي ؤه٪ ِاإلاهٍغ

 لغبما ج٨ىهحن مغا٢بت. ؤه٪ ؤٖلم٪

 ؤجممذ ظملتي؛ ٞإٚل٣ذ السِ مباقغة.

*** 

ا" َٖ   "هى

ت ؤن جغا٢ب ٖلي في جل ؤبِب، بالخإ٦ُض لم  ال ًم٨ً للؿٟاعة اإلاهٍغ

مً ًٟٗل، هى مً  ٨ًىهىا هم مً ًغا٢بىهه، الكابا٥ ؤو اإلاىؾاص هى 

دت الهاج٠  ذ قٍغ ؤبلٜ الؿٟاعة، ؤٚل٣ذ  الهاج٠ مً ٞىعي، اهتٖز

مل٣ُتها ٖبر قبا٥ الخا٦سخي وؤها ؤعحٗض.."ًضصًا"!  بالخإ٦ُض "ًضصًا" 

ا ؤهجي ٖلى ٖال٢ت ب"ٖلي"، "بًالن" ،  ًُ ؾُٗٝغ بن لم ٨ًً ٢ض ٖٝغ ٞٗل

 "ما٦ؿحن"، "قىقاهه"..اللٗىت!

جي ؤؾخضًغ خىلي ما بن هبُذ ٖجها ونلذ الؿُاعة بلى مجزلي، وظضج

ًبا في  ٦بُالث ؤٞالم الجاؾىؾُت، ؤبدض ًٖ ؤي شسو ًبضو مٍغ

ذ ٖبر  الجىاع، ل٨ً ٧ل شخيء ٧ان ًبضو هاصيء م٘ صزى٫ اللُل، ظٍغ

ا وصزلذ ناعزت:
ً
 الخض٣ًت الهٛحرة هدى الباب الظي لم ٨ًً مٛل٣
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 .."آڨي"."بًلي" -

ا في خًجي، ٧ان ٦غعث هضاجي مغجحن؛ ٞهبِ "بًالن" الؿاللم م ًُ غجم

ا ؤهجي لً ؤعاه، ٦ىذ ؤزاٝ ؤن ٨ًىن قٗىعي مبجي ٖلى  لضي قٗىًعا ٢ىًٍ

ه بِىما زغظذ بلّي "اڨُڤا" مً  الخضؽ خ٣ُ٣ي؛ ٞاخخًيخه ٦إهجي ؤصاٍع

 اإلاُبش مهُدبت "ًضصًا" الظي ٧ان ًخًاخ٪ مٗها.

ما ؤن عؤًتهما بال وججمضث الضماء في ٖغوقي، خاولذ ؤن ؤزبر ٚىع 

باخشت ًٖ بظابت الؿاا٫: )هل حٗلم ؤًً وم٘  مً ٦ىذ؟(، ل٨ً ُٖيُه، 

 ُٖىهه الؼع٢اء الؼظاظُت لم ج٨ً جٟصر ًٖ م٨ىىهاتها ؤبًضا. 

 هىا؟ ؤهذًضصًا" " -

٧ل شخيء ٖلى  ؤنَمئن وظئذ أل  با٦ًغاما٦سخي ؾخسغط  ؤنٖلمذ  -

 ٦ىذ ؾإنُدب٪ ألًسُلٝى ًٚضا؟ بن ؤعجبما ًغام و 

بجي مً ًضي لُدخًىجي بِىما ٢الها ولم ًيخٓغن ؤن ؤ٢ىم، بل سخ

 ْلذ ٌؿغاي مخٗل٣ت بةًالن. 

 ق٨ًغا ل٩ل ما ج٣ضمه لىا. ،"ا ًا "ًضصًاق٨غً  -

ل٨ً هي  ،ًًا٣ً٪ هظا ؤال  ؤعظى ،ظحرجا" ؾخ٨ىن مٗىا في الٛض" -

 ج٣طخي الُىم بصخبت ما٦سخي. ؤنجىص 

 هي مً ًىص؟ -

لى ما ًبضو ٞل٣ض ٧ان هظا  ؾإلذ "ؤڨي" مخًاخ٨ت ٚامؼة بُٗجها، ٖو

 يٕى خضًثهما ٢بل مجُئي.هى مى 

ا.. -
ً
 وهي جىا٣ٞجي.  ؤوص، ؤهاخؿى

 ومً زم اؾخضاع هدىي: 
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ا  ؤهه ؤٖخ٣ض - في الٟترة اإلا٣بلت ًا  ٦شحًراؾِخىظب ٖلُىا الخىاظض ؾىًٍ

اعة "عباي ظلٗاص"  ؤهه ؤٖخ٣ض٦ما  ،هاها ًبا.ؾِخىظب ٖلُىا ٍػ  ٢ٍغ

٧اهذ بقاعجه واضخت، "ًضصًا" لم ًضزغ الى٢ذ في الخ٨ٟحر  

سُُِ العجباَىا بمجغص ؤن ؤُُٖخه ؤلاقاعة السًغاء ًٖ ٢بىلي والخ

ٗٝغ ؤن بقاعحي حٗجي  خي بها، بهه ط٧ي َو م ٖضم جهٍغ لل٨ٟغة، ٚع

ا زاًنا، 
ً
اعة "الخازام ظلٗاص" قِئ عيىدي، ل٨ً هل ٌٗجي ٖغيه لي بٍؼ

جت؟!  جغجِب ٍػ

بإًسُلىٝ خىالي  ، ؾإ٦ىن ؾإ٦ىن ٖلى اؾخٗضاص ألي شخيء -

 لخمام صافيء بٗض ًىم مجهض. .. ؤخخاطه٨ماؾخإطؤ ،الخاصًت ٖكغة

٢لتها وسخبذ ولضي هدى الؿلم، ّٖل "ًضصًا" ًٟهم ؤهجي ؤوص عخُله 

 ل٨ىه ٖاظلجي بٗض ؤو٫ صعظخحن.

 ؟!"٦ىذ َىا٫ الُىم ًا "هاها ؤًً -

اؾخضعث هدىه نامخت ألظض ُٖىهه ظامضة ٦ما هي، لم ؤ٦ً ؤخاو٫ 

ب٣ضع زىفي مً ختى ؤن ؤئل٠ بظابت ٖكىاثُت، ٦ىذ ؤزاٝ ال٨ظب 

 اإلاضاعاة، بٗض ؤن َالذ لخٓت الهمذ، ابدؿم هى: 

 ؾإ٦ىن في اًسُلٝى في جمام الخاصًت ٖكغة. -

ذ ؤها هدى ألاٖلى هاعبت مً اإلا٩ان  ٢الها واؾخضاع زاعًظا، ظٍغ

 واإلاى٠٢، و"اڨُڤا" في ؤزغي.

 ب٪؟ ، ماطاهخالي"" -

غ  لخ٣ذ بي ًٖ باب حجغة "بًالن"، خُض سخبخه بلى الؿٍغ

كت الاعحٗاب ٧اهذ بضؤث ونٗضث  وايٗت بًاه بحن ؾاقي ؤخخًىه، ٖع

 جضب في ظؿضي، بِىما ْلذ هي حكاهض في نمذ.
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بٗض بغهت ا٢تربذ مجي عابخت ٖلى ٦خٟي، ٧اهذ جٟهم ب٩ل جإ٦ُض، 

 جململ "بًلي" الهٛحر والخٟذ بلّي َالًبا مجي ؤن ؤَل٤ ؾغاخه.

 ؤزخى٤. ؤها بًما، -

ُض ؾُاعاجه مٟغوصة ٖلى ألاعى، جغ٦خه في الجهاًت ٣ٞام ٖجي وظغي خ

 وظلؿذ اڨُڤا ٖلى َٝغ الٟغاف مداٞٓت ٖلى اجهالىا الجؿضي.

٣ت ؤن٧ان مً الٛباء  - ً ق٨ى٦ه. ،جهمِذ بهظه الٍُغ  ؾدشحًر

ا! ٦م ٧ان ،٢ًِذ الُىم م٘ "ٖلي" اڨي - ًُ  ٢غاًعا ٚب

امغؤة ٖؼباء، ًد٤ ل٪ مىاٖضة مً  ؤهذ ؟وما الٛباء في طل٪ -

ضًً  هضجي مً عوٖ٪. ،خ٣ى١ ٖلُ٪ بٗض ًتؤلِـ ٫"ًضصًا"  ،جٍغ

اعحي بًاه ؤزبروه "ؾٟاعة "ٖلي - الؿٟاعة لً حٗمل بك٩ل  ،بٗلمهم ٍػ

 مىٟغص. 

ا.
ً
 لخ٨ٟغ، ومً زم ؤزظث هًٟؿا ٖم٣ُ

ً
 نمخذ ٢لُال

اٖخبرحها ٖال٢ت  ،٧ان، هي ٖال٢ت ٖابغة ال جخُلب مى٪ شخيء بنو  -

 إلاغة واخضة واَىي جل٪ الهٟدت. 

ؾُدغمىوي مً ولضي  ،ؾ٣ُخله، ٣خلجيٖابغ؟  "ًضصًا" ؾُ..ٖابغة -

 "اڨي".

غخل  ؤنؾ٨ُىن ٖلُىا ٣ِٞ  - هضعي الٛباء ختى ًمغ ٧ل شخيء، ٍو

٣ت"؟ هل ماعؾخما ،""ٖلي  " جل٪ الٍُغ

همذ هي ؤهىا ماعؾىا "  تها مً "بغاٙ" ٞو ابدؿمذ إلاجغص ؾماعي َٞغ

٣ت".   جل٪ الٍُغ

 ؾخٟٗلىها مجضًصا؟ ؟هل ٧ان ظًُضا -
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م٣ابلخىا في  ؤنبًاه  ؤزبرج٪ي ْل ما هل حٗخ٣ضًً ف ؟ٚبُت ؤهذهل  -

ا؟  ؤمًغاخض طاتها ٢ض ج٨ىن  ًً  ٖاص

. صاثما ما ٢ا٫ لي ًىؾ٠ 57مىهڤُم  جمُض مىحؿاثُم اث صعزم  -

مً الهغوب مً امغؤة  ؤنٗبالهغوب مً الكابا٥ لً ٨ًىن  ألامغ،هظا 

 ؤؾىؤ مً "حؿُبي لُٟجي" طاتها. .."عوها"نض٢ُجي ،حك٪ في زُاهت ػوظها

م مً ٧ل شخيء، ؤها مىاَىت آمىت في هضؤث مً عو  عي ٦شحًرا بالٚغ

جي، عبما ًخىظب ٖلي ؤن ؤ٢ل٤ بكإهه هى.  َو

 ؤجمجى مً ٢لبي.  -

جغ٦خجي وزغظذ بِىما ْللذ ؤجُل٘ الى وظه َٟلي وال ؤٖلم الم ؤو 

٠ُ٦ ؤجخجي ال٨ٟغة والؿاا٫؟ هل ٫"بًلي" عؤي ُٞما ًدضر؟ هل 

ؾِخٟهم الهٛحر ألامغ ٌؿخُُ٘ ؤن ًغي ؤو ًٟهم؟ بن خضر م٨غوه، هل 

ؿامذ والضجه؟  َو

جُلٗذ بلُه لبرهت، زم مضصث طعاعي ججاهه ٞتر٥ ؤلٗابه، وجىظه بلّي 

 مؿخ٣ًغا بحن طعاعّي.

ٟا٫ الٗغب مٗ٪ في "الجان ًلضًم"؟ -  ٢ل لي ًا "بًلي"، ٦م ٖضص ألَا

 لِـ معي ؤَٟا٫ ٖغب. -

 ؤها! هل حٗخ٣ض ؤه٪ ؾخدب ؤن ٨ًىن لضً٪ نض٤ً ٖغبي؟! -

ً بحن ًضي؛ ل٣ُٟؼ بلى ألاعى مىاظًها بًاي و٦إهه ٖلى هٟغ الهٛحر م

جي:   وق٪ بوكاص اليكُض الَى

الٗغب ؤقغاع وبعهابُحن، ختى وبن خملىا ظيؿُدىا..الٗغب ٢خلىا  -

ا..الٗغب ٦غحهىن وعاثدتهم مىٟغة.  ًٗ  "آبا" وهم ًىصون ٢خلىا ظمُ

                                                             
لت  - 57  .الػشاق دائًما ما ًجدون طٍس
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 مً الظي ؤزبر٥ بهظه ألاقُاء؟ -

لُبُُٗت و٦إهه ٣ًىم بترجُل ٢لذ ب٣لُل مً الٟٕؼ لغصة ٞٗل ابجي ا

 ؾٟغ ًىمي.

 "ؾاٞخا" ؤزبرججي هظا.  -

ل٨ً هل حٗلم ؤهجي مً ؤنل ٖغبي؟ هل حٗلم ؤن "ؾاٞخا"  -

ا؟ ًً  قىقاهت ٖغبُت ؤً

ب وظهاث الىٓغ لُٟل ٚحر مُالب  ال ؤٖلم إلاا ٦ىذ ؤظاهض في ج٣ٍغ

ت ما جمغ به ؤمه.  بةصعا٥ ؤو مٗٞغ

غاثُلُحن و٧ل الٗغب ؾاٞخا قىقاهه بؾغاثُلُت، ٧ل الحهىص بؾ..ال -

  ؤقغاع.

لم ٨ًً هىا٥ بض مً الهمذ..جغ٦خه أللٗابه مجضًصا و٢ض ٖاص ال٣ل٤ 

 الظي بضصجه "اڨُڤا" مىظ زىان بلى ٢لبي مً ظضًض.

*** 

 "ٖلي"

جى٢ٟذ ألاوبغ في بضاًت قإع "ها٨ًغون"، ؤعصث ؤن ؤؾحر وخًُضا 

اٖتي وؤؾخٗض بما لل٨الم بهغاخت ؤو لخإل٠ُ لشىان؛ ؤؾخجم٘ ٞحها شج

٢هت مد٨مت، وصصث لى ؤهجي ٦ىذ في وي٘ ٌؿمذ لي بالهالة، ل٨ً 

ا لالٚدؿا٫. جظ٦غث الٗمُض  ًُ ًِ و٢ذ ٧اٞ ٗت لم حُٗ اإلا٩اإلات الؿَغ

"مهُٟى خبِب" مً مهغ، جسُلذ ؤهجي ٖلى وق٪ م٣ابلخه، ٦ىذ ٢ض 

ؤو بأزغ خحن ؤُٖاوي وؿِذ ٠ُ٦ ؤهه ؤزبروي ؤهجي ؾإ٦ىن مغا٢ًبا بك٩ل 

ا" ٧ان م٣ضًعا لىا ؤن  َٖ ظضو٫ لخدغ٧احي، ل٨جهم ال ًٟهمىن، ؤها و"هى

 هلخ٣ي، ؤن ه٣٘ في الخب وهماعؾه.
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ت اإلاُٗم ٧ان "خؿحن" ظالًؿا وؤمامه ٞىجان ال٣هىة،  في قٞغ

 ابدؿم لي في بغوص وصٖاوي لالهًمام بلُه.

 ؟اػي خًغج٪ ًا باقا ،مؿاء الٟل -

 ًغج٪.خًغحي مبؿٍى ٢ىي مً خ -

ذ  ٢الها مته٨ًما، وصٖاوي للجلىؽ في ٞخىع صون ؤن ًخدغ٥، ؤو ًٍؼ

 ؾا١ مً ٞى١ ؤزغي.

ؤهذ  ؟ؾغاثُلُتبؤًام، وعاًذ جهُاص مغه  3 ب٣ى ماب٣ال٨ل هىا -

  ؤهذ؟ًا ظضٕ  ؤهبل

بت بحن اللىم، الخإهِب واإلاؼاح، بال ؤن هٓغة ظاصة  ٧اهذ هبرجه ٍٚغ

ا.٧اهذ حٛل٠ ٧ل طل٪ وجمىٗجي مً ا٦دكاٝ مٗج ًُ  ى ما ٣ًىله ٞٗل

مم٨ً جسغظجي اهبؿِ!  به٪ًىم  ؤو٫ هى مل خًغج٪ ٢ىلخلي في  -

ذ. ؤهاو   اجهٞغ

ا ٞجإة ٦شىع  ًُ ْهغث خ٣ُ٣ت ظملخه الهاصثت، خحن اؾخدا٫ ٖهب

هاثج ٨ًبذ خىجغجه مً الهغار، بِىما ٧ل زلجاجه جهغر بىظهي 

ب.  وجهِبجي بالٖغ

هى مل ..أل جغا٤ٞ محن ومحن ؤ٢ىل٪اللي  .وؤهاوجسُُُي...بٗلمي -

 الٗمُض "مهُٟى" ٢اًل٪ في مهغ؟

غ مى٢ٟي بٛباء ًاجـ، وضر في تهضط نىحي:  خاولذ جبًر

ل "مهُٟى" باقا. به٪خًغج٪ ٢ىلذ  -  مخٗٞغ

 اٖخض٫ لىبرة ؤ٦ثر هضوًءا، وبن ٧اهذ زىعجه لم جسٟذ.

ٟحن  بنج٨ىن ٞا٦غ  ؤوعىاؾم٘ ًاال.. ،الٓاهغ ٧ان ٖىضه خ٤ - مْى

قىٍت ُٖا٫ ٦ُىث مخسغظحن  بهىا ؤوهم، الؿٟاعة هىا مسخىمحن ٖلى ٢ٟا
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اخىا ٖلكان هخمغ٦ؼ  ،م٪ؤال ًا عوح  !مً ؾُاؾت وا٢خهاص و ؤي ًى سخي

ملىا اللي ماًسُغف في بال٪  ىا وقٟىا  ٖو خض  بنهىا؛ بى٨ىن ٖٞغ

هخُٟذ ٢هىج٪ وج٣ىلي ػي ما ٢ٗضث جد٩ي م٘ "مدب" في  ،ٌٗٝغ ٌٗمله

ملخىا  "، هي" ٞحروػ   ----ويه؟ ٚحر الـفي ألا  بًهمحن و ٞحن و اػاي ٖو

غ  بًض٥وبٗضًً هغوخ٪ وازض٥ الهبذ مً  ػي الُٗل جسلو الخ٣ٍغ

 الال٠ً بخاٖ٪ ومىه ٖلى اإلاُاع لخض ما حٛىع مً هىا. ٞاهم؟

ا، هل ٧ان "مدب" الُىهاوي اإلاهغي هى مً ؤٞصخى الؿغ؟ ؤم 
ً
خؿى

ا"  مً  َٖ ىا "هى ٧اهذ هىا٥ ع٢ابت خ٣ُ٣ُت ٖلّي؟ هل ٌٗجي هظا ؤجهم ٖٞغ

ىا بإمغها مً اإلاخجؿـ الًٟٗ في مُٗم الؿم٪؟! الغ  ٢ابت ؤم ؤجهم ٖٞغ

ؤومإث باإلاىا٣ٞت، وؤها ٖلى اؾخٗضاص للبىح ب٩ل ٧لمت وبالخٟانُل 

 الض٣ُ٢ت، وما ؤن عؤي بًماءحي بال ونغر:

 .58ٖىص ٧اُٞه ..صاهُا٫ -

*** 
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 انفصم انثاين

 "ينحنٍاخ ػاصفح"

 لي""ٖ

مغعث بلُلت ؾِئت وال ق٪ ايُغعث ؤن ؤبضؤها باٖتراٝ ٌكبه ما    

٢امذ به "هاصًت الجىضي" في "مهمت في جل ؤبِب"، ٠ُ٦ الخ٣ُذ 

ا هىا٥، ٠ُ٦ عجبذ لي "اڨُڤا" ؤمغ  ا"  في بغاٙ وما ٢مىا به ؾٍى َٖ ب"هى

ُٟت م٘ "لُىضقتروم"؟، و٠ُ٦ الخ٣ُذ هىٖتي هىا؟ و٠ُ٦ ؤصي  الْى

 شخيء بلى آزغ. 

ا، نٗضث  ألعجب    
ً
في الجهاًت ؤونلجي لدجغحي ٦ما ؤزبروي ؾلٟ

خ٣ُبتي ٦ما ؤزبروي وؤهام ٧األمىاث، هىم بال ؤخالم وبال ؤ٩ٞاع مؿب٣ت، 

 ٦إهجي ؤهغب مً اؾخٗاصة ؤخضار الُىم واٖتراٞاجه.

في الهباح البا٦غ، ٧ان في اهخٓاعي م٘ "هِىى" باألؾٟل، هؼلذ    

 خ٣ُبتي، بضا ٖل
ً

ى مٓهغي ؤلاعها١ والُإؽ ما لم ؤخاو٫ بلحهم خامال

به٩اعه ؤو بزٟائه؛ ألهجي ٦ىذ ٖلى ٖلم ؤن لي ظلؿت ؤزغي في مهغ م٘ 

"مهُٟى خبِب"، عبما ؾخ٨ىن ؤؾىؤ مً جل٪، وبالخإ٦ُض لً جيخِه جهاًت 

ل والشبىع بن  ا بالٍى
ً
ظُضة باليؿبت لي زهىًنا و٢ض جىٖضوي ؾاب٣

ا مما ؤمالوي . ًً  زالٟذ ؤ

٢اٖت الجلؿت السخامُت في الجهاًت، والتي ٧اهذ مؼصخمت ونلىا بلى    

بُبُٗت الخا٫ بال ؤن ظى مً الخىجغ والخغ٧اث اإلابخىعة بحن الخًىع 

٧ان ٚالًبا، خاولذ البدض ًٖ الخمام ألٚؿل وظهي الظي بضا ٖلُه 

ؤلاظهاص ٢بل ؤًت حسجُالث ول٨جي ٞكلذ جماًما، ٧ل خماماث ألاوجُل في 

زاعط السضمت مً وا٢٘ وع٣ٍاث مٗل٣ت بإبىابها  ال٣اٖت الغثِؿُت ٧اهذ
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٠ الاؾخ٣با٫ ؤهه ؾِخىظب ٖلّي الهٗىص بلى خمام  وؤزبروي مْى

 الجُمىاػ بن ؤعصث.

٣ي للبدض ًٖ الجمىاػ، ٖاوصوي الٟكل في الٗشىع ٖلى     في ٍَغ

مهٗض ٖام ٖامل خُض لم حٗمل ؾىي مهاٖض الٛٝغ اإلام٨ُىت 

ذ الٛٝغ ؤلال٨تروهُت، ختى واإلاٗضة للٗمل ٣ِٞ باؾخسضام مٟاجُ

 ألاعو٢ت والؿاللم السلُٟت ٧اهذ زاعط السضمت وممىٕى اؾخسضامها. 

في الجهاًت ًئؿذ وايُغعث ؤن ؤؾخسضم ػظاظت "اُٞان" لٛؿُل    

ت ألازباع في  وظهي في الخض٣ًت ٢بل الٗىصة وسجلذ ه٣ل مباقغ م٘ ٚٞغ

ا مكاهضحها ٖلى الخُىعاث الغوجُ ًٗ ت مُل يُت في اإلااجمغ، ٢ىاحي ؤلازباٍع

 بِىما و٠٢ خؿحن في الغ٦ً ًخابٗجي باهخمام.

ب ؤن عظا٫ ألامً ؤلاؾغاثُلي، ٧ان لهم جىاظض ملخّى هظا  الٍٛغ

الهباح ٖلى ٨ٖـ ألاًام الٟاثخت،  لٟذ هظا اهدباهي ٖىض مغوع ؤ٦ثر 

مً ٞغص مجهم ؤزىاء بظغاجي للدسجُل ال٣هحر، مما ايُّغها للٗىصة 

ثر جل٪ اإلاغة ٖلى ٨ٖـ اإلاغة الؿاب٣ت، لدسجُله مغاًعا وج٨غا
ُ
ًعا،  ٧اهىا ٦

التي جىاظضوا ٞحها بك٩ل عمؼي ؤو عبما اعجضي ؤٚلبهم ٞحها اإلاالبـ اإلاضهُت 

٧ي ال ًٓهغوا للٗلً، هظا الُىم اعجضي الجمُ٘ اإلاالبـ الغؾمُت مٗلىحن 

اث وا٢ُت مً الغنام،  اتهم ختى بن بًٗهم اعجضي نضًٍغ ًٖ هٍى

٣ضث ؤجهم هىا ألظلي، إلاغا٢بتي ؤو ال٣بٌ ٖلٌي، بال ؤن لٟترة ٢هحرة اٖخ

خغ٦تهم الضئوبت ؤَلٗخجي ؤن ؾًغا ما ًدضر، و٧اهذ مخابٗتهم هي 

وؾُلتي لدكخِذ ج٨ٟحري ًٖ مك٩لتي اإلاىخٓغة خا٫ ٖىصحي إلاهغ، في 

الجهاًت ٦ىذ ٢ض جإ٦ضث ؤن ؤمغ جىاظضهم ًٟى١ الخمشُل ألامجي ؤو ؤ٩ٞاعي 

 ي!الؿاطظت، ؤجهم هىا ألظل

٧ان ظًىا مً الخىجغ ْاهًغا بالٟٗل، اؾخُٗذ ؤن ؤعبِ مكاهضاحي  

ببًٗها بٌٗ، بدشذ ًٖ "هِىى" بُٗىوي ألظضه ٌكغب ٦ىب مً 

ٗض إلاا بٗض الجلؿت وهاصًخه ٞس٠ هدىي.
ُ
٪ اإلا  البرج٣ا٫ مً البًر
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غ نٛحر - ض ،ؾىهىع ج٣ٍغ جهُه ومً زم ؾ٨ُىن ٖلُ٪ ؤ ؤن ؤٍع

 بعؾا٫ ؤولبض مً زاللها، ٖغباث البض ومداولت ا إلخضيالسغوط 

 ال٣ىاة ٞىًعا. بلىالدسجُل 

 ٖلمه؟ؤهل هىا٥ شخيء ظضًض ال  -

 ٖليَّ جىز٣ُه.  ؤن ؤٖخ٣ضل٨ً شخيء ما ًدضر و  ؤٖلم،ال  -

ا -
ً
ت ..خؿى  ياءة ظُضة. بزظ ػاٍو

ا ًٖ ؤ٢غب مىٟظ يىء 
ً
ا ٧امحرجه، واؾخضعث باخش ًٗ ٢الها "هِىى" عاٞ

غي الٟىع   ي:َبُعي وم٘ ٖضاث بنبٗه، بضؤث ج٣ٍغ

ُمدضز٨م/ "ٖلي الضباٙ" في ه٣ل  ؤبِبمً ٞىض١ "٦غاون بالػا"، جل  -

   ،مباقغ
ٌ

ا ما ًخم الترجِب، ؤؾُضاحي ؾاصحي، ٖلى ما ًبضو ٞةن خضر ًُ مى

له بِىما الجلؿت السخامُت مى٣ٗضة بالٟٗل مىظ ٢غابت الؿاٖت  خُض 

ؤلاؾغاثُلي الخابٗحن  ألامًلىخٔ جىاٞض واهدكاع الٗضًض مً عظا٫ 

الٟىض١ زال٫ الىه٠ ؾاٖت اإلاايُت  بلىو"ًاٞا"  ؤبِب"،"جل  إلادلُت

الٗضًض مً اإلاساعط وصوعاث اإلاُاة في الٟىض١، ٦ما  بٚال١م٘ مالخٓت 

 ؤو ٚل٣ها  بماالجغاط، ٢ض جم  بلىاإلاهاٖض الجاهبُت واإلامغاث ِمً و  ؤن

 خ٩ام.ةجإمُجها ب

 ؟مجغص جإمحن ٖاصي ؤم ،هل هى ٞٗل اؾدباقي لٗمل بعهابي مدخمل 

هابٗت مً خغ٧اث الجهاص  ؤٖما٫ ؤًتج٨ىن هىا٥  ؤنهل هخى٢٘ 

هظا ما ؾدؿٟغ  ؟الٗانمت ؤلاؾغاثُلُت ؤعىالٟلؿُُجي ججغي ٖلى 

ض بالخُُٛت الخُت اإلاؿخمغة مً  ،ٖىه الض٢اث٤ ال٣لُلت ال٣اصمت م٘ ٖو

 ."٧ان م٨ٗم: "ٖلي صباٙ ؤبِب"،"٦غاون بالػا"، "جل 

غي وعٞ٘ "هِىى" ال٩امحرا  في بالهت ًٖ  ؤجهُذ ج٣ٍغ
ً

ًٖ ُٖيُه مدؿاثال

 خ٣ُ٣ت ما ٢لخه بُٗىهه؛ ٞإقغث له ؤن ًىٓغ خىله زم ٢لذ:
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ت -  خضر شخيء. بنال جخإزغ ٧ي همل٪ الؿب٤ ..بؿٖغ

٦إهجي ؤ٣ٞخه مً خلم ٣ًٓت ب٩لمتي، بِىما ٧ان مكضوًها ًضًغ ُٖىه 

غي، ظغي هِىى زاعًظا وعؤًخه  ا ما ونٟخه في ج٣ٍغ
ً
بجىباث اإلا٩ان م٨دكٟ

ؼظاط ًخىظه لٗغبت "ٞغاوـ ٞان ٧اجغ"، صاٖمىا الشاهىي في ٖبر ال

ا ًٖ "خؿحن" مجضًصا ٞلم ؤظضه، وفي هٟـ 
ً
الخُُٛت، اؾخضعث باخش

 اللخٓت صوي نىث الاهٟجاع!

*** 

ا" َٖ  "هى

، ٧اهذ "ظحرجا" ج٠٣ بغصائها البُج وقٗغها  ٖلى باب اًسُلٝى

زة، جخُل٘ بلى الؿماء بِىما ٞخذ "ًضصًا" طعاٖاه ألاق٣غ وقٟاها اإلاكمئ

هاخُت "بًالن"، ظغي بًالن هدى "ًضصًا" الظي خمله وباصعجه ؤها بخدُت 

 الهباح:

 بى٦حرجٝى ًضصًا ما زضاف؟ -

 59قىم صاباع زضاف. -

 ٢الها في ٞخىع وخمل الهبي ٖبر الباب و٢ا٫ بِىما ْهغه ججاهي: 

ا -  .ؾ٨ُىن ٖلُىا الا٦دكاٝ ؾىًٍ

اخُت "ظحرجا"، التي حعجبذ هي طاتها مً ؾلى٥ ابجها اؾخضعث  ه

 وهٓغث لي في اؾخٛغاب: 

ختى  ،خىال٨ما حؿحر بك٩ل ظُضؤ ؤن ؤٖخ٣ض٦ىذ  ؟هل حكاظغجما -

بت ما لضًه مً ًىم ؤزبروي ؤهه  ن.حًٖ ٚع

                                                             
 ؟خبازما ألا "ًددًا "ضباح الخير  - 59
 . ال جدًد -
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 عبما مكاٚل الٗمل.  ،"ظحرحي" ؤٖلمال  -

 .عبما ًئـ مً اإلاداولت ؤو  -

ُجها، زم ج٣ضمخجي ٖبر البىابت ٢التها و٦إجها جسبروي بإملها ال جسم

 الؼظاظُت ؤلال٨تروهُت.

بإٖلى ٧اهذ "ما٦ؿحن" ٢ض اعجضث مالبؿها بالٟٗل، صزلىا الدجغة 

ٞىظضهاها جى٢٘ ؤوعا١ السغوط والخإمحن في خبىع ًخماشخى م٘ نىث 

غ لغئٍدىا م٘  الخلٟاػ الٗالي في حجغتها، ختى ؤجها ٢ٟؼث مً ٞى١ الؿٍغ

ا" هدىها، اخخًيخه ومً زم ؤ٢بلذ ٖلى ابىت ٢ٟؼة "بًالن" مً ًض "ًضصً

 زالتها التي اؾخ٣بلتها في ؾٗاصة ممازلت.

ا.  ؤٞخ٣ض٦م ألاؾغة، ،البِذ ؤٞخ٣ض - ًٗ  ظمُ

 هدً ؾٗضاء لؿالمخ٪ "ؾاٞخا".  -

 ٢لذ لها ٞاهخبهذ لىظىصي ؤزحًرا، ومضث لي طعاٖها:

 ٦شحًرا.اٞخ٣ضج٪  ،هخالي" خبِبتي" -

للخلٟاػ الظي بض٫ بعؾاله  زم يمخجي بلحها بهض١ مُُٗت ْهغها 

ٗذ ُٖجي  بك٩ل ٞجاجي، صٖا "ًضصًا" لال٢تراب والى٢ٝى بإؾٟله، ٞع

بت ونىعة صزان ٦ش٠ُ  هدى الجهاػ م٘ اهتهاء اإلاىؾ٣ُى الدكى٣ٍُت اإلاٖغ

ذ اهدباه الجمُ٘ ختى ؤن "ما٦ؿحن" ٢ض  مً )ه٣ل مباقغ(، اؾتٖر

 ت. جغ٦خجي وو٢ٟذ حكاهض مكضوهت، وؤَل٣ذ "ظحرجا" قه٣ت م٨خىم

ناَخب البض ٖىىان م٨خىب ؤزاع اعحٗاب الجمُ٘، )ؤلاعهاب ًًغب 

ىض١ "٦غاون بالػا" في  جل ؤبِب، اهٟجاع مدضوص في مغ٦ؼ ماجمغاث ٞو

٢لب الٗانمت، ال ضخاًا وزؿاثغ مدضوصة في اإلامخل٩اث، ازخٟاء بٌٗ 

برصخي وآزغ جغ٧ي 
ُ
الصسهُاث الٗامت مهاخًبا للخٟجحر، صبلىماسخي ٢

 ي وآزغ مهغي يمً اإلاسُىٞحن.(وصخافي بؾغاثُل
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م مداولتي  صون وعي مجي نغزذ بهىث ونل آلطان الجمُ٘ ٚع

 صٚمه:

 ٖلي! -

اؾخضاع "ًضصًا" مبدؿًما ججاهي ؾاٖتها،  ٧اهذ ابدؿامت ههغ ًاجؿت 

ا، و٦إهه ٣ًى٫: "٦ىذ ؤٖلم!"،  ل٨ىه ٖاص لغقضه جًىا  ًً وزاَٟت ؤً

 ونغر ُٞىا مىظًها:

ا الاهخٓاع هىا - ًٗ  ،٠ُ٦ ؾخ٨ىن خالت الكإع ؤٖلمال  ،ٖل٨ُم ظمُ

ا، وؾإعؾل  ًُ ا بل٨ُماًسُلٝى مامىت ٧ل ًٗ  ،ؾُاعة زانت لخ٣ل٨م ظمُ

 الظهاب.  ، ٖلي60ؾ٨ُىن ٖلُِ٪ اؾخ٣بالهم اًما

ْللىا مخجمضًً في ؤما٦ىىا للخٓت، ول٨جي اؾخجمٗذ ٢ىاي، 
خحن، "ٖلي" في زُغ  وع٦ًذ زلٟه ٦ىذ ؤ٨ٞغ في ٨ٞغجحن مخهاٖع

 مٗاط هللا، ه٣ُذ باؾم ٖلي ؤمام ظؿُم، ٢ض ٨ًىن مها
ً

ًبا ؤو م٣خىال
آزغ مً ًجب ؤن ٌؿمٗىا بهظا الاؾم، خاولذ ؤن ؤنلر زُإي ٣ٞلذ 

 له: 

 ًضصًا"،  اهدبه لخال٪. " -

 ٞاؾخضاع هدىي وابدؿم ابدؿامت م٣اجل مىخ٣م:

ا ؤها٦ىذ  بن ،ؾإٖىص بسحر -
ً
 !مً ج٣ل٣حن بكإن ٖىصجه ؾاإلا

*** 

 "ٖلي"

٦م مً الى٢ذ مغ بي؟ ما ال ٣ًل ًٖ زالر ؾاٖاث ٢ًُتها بحن 

الاؾد٣ُاّ والىىم، هىم ز٣ُل ٚحر ازخُاعي و٦إهجي مىىم ؤو ؤحٗغى 

 لخاالث اٚماء مخ٣ُ٘.

                                                             
 .يأم - 60
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ت اإلاغبٗت طاث  ٧اهذ اإلاكاهض خىلي جدبض٫ باؾخمغاع في الٛٞغ

 الخىاثِ الهٟغاء م٘ هاٞظة وخُضة ٖالُت مُلُت باألزًغ، حكبه

ً بال ؤن بابها ٧ان مٟخىًخا و٦إن مًُٟىا ال ًسصخى هغوب  الؼهاٍػ

مسجىهُه، ؤلاياءة آلاجُت مً الساعط ٧اهذ ؾاَٗت، ومبهغة مىٗخجي مً 

 جبحن بِئت اإلا٩ان. 

ت  "هِىى" اإلال٣ى بلى ظاهبي، عظا٫ ًغجضون مالبـ قبه ٖؿ٨ٍغ

سغظىن باؾخمغاع، ال٩لماث الٗغبُت اإلاخُاًغة بحن هىا  ًضزلىن ٍو

هىا٥، بالخإ٦ُض ؤها في م٩ان جدذ ؾلُت الٗغب الٟلؿُُيُحن بك٩ل و 

ا ؤها في الًٟت؛ ٞهي ؤ٢غب ألاما٦ً ٫"جل  ًُ ؤو بأزغ، بالخإ٦ُض ظٛغاٞ

 ؤبِب".

ً بالؼهؼاهت  في الجهاًت م٘ اٖخضا٫ ظلؿتي، الخٓجي ؤخض اإلااٍع

اإلاٟخىخت،  ٧ان قاب زالزُجي طو قٗغ ؤؾىص هاٖم وط٢ً ٚحر خل٣ُت وبن 

ا بالك٩ل اإلاٟهىم، ابدؿم هدىي ابدؿامت ؾازغة ٢بل ؤن لم ٨ًً  ًُ ملخد

٘ ٣ٖحرجه بالىضاء:   ًٞغ

  ؟بلذ ما ُُٞىن ًُٟئىا هأل ، ماؤبى ق٣حر -

وصزل بلّي هاًْغا في ٣ٖغ ُٖجي، ٦إهه ًخٟدهجي ٦دُىاٍن مٟترؽ 

ؿخه.   ًضعؽ َٞغ

-  
ً

 .ؾخ٨ىن يُٟىا لبٌٗ الى٢ذ ،ب٪ في الًٟت ؤهال

ت طاث ل٨ىت ٖغب ُت ؾٟغصًت واضخت ؤلجمخجي، هل ؤعص ٢الها بٗبًر

ا، عبما ؾُُل٤ ؾغاحي بن ٖٝغ 
ً
ت ؤم بالٗغبُت؟ ٧ان الىي٘ قاث٩ بالٗبًر

ا ٨ُٞىن مهحري ؤؾىؤ لضًه، في  ًٗ ؤهجي ٖغبي، ولغبما ٌٗخبروي ٖضًوا مُب

ت:  الجهاًت ٢غعث الغص بالٗبًر
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 61اًٟى؟ مي اجم؟ ؤوي -

ا  ،وؿإل٪ طاث الؿاا٫ ؤن٢ض هدخاط هدً  -
ً
ا لم هجغي بدش ًُ مُضاه

 الهخ٣اث٪. 

٢اَٗىا صزى٫ عظل ؤعبُٗجي بلى الدجغة، له مالمذ حكبه مً بضؤ 

 الخد٤ُ٣ معي: 

اص..ؾ٨ِغ الباب وحٗا٫..الكُش - ؤبى ٦غم بضو ًد٩ي مٗ٪ ألاو٫ /ٍػ

 ي لٗىضون ٕ ألازحر.چوجُ

اص و٢ام م٘ ؤبى ق٣حر وؤٚل٣ا الباب، ٞاؾخضعث هاخُت  ابدؿم ٍػ

 "هِىى" وبضؤث بهؼ ظؿضه في ٖى٠:

 بسحر؟  ؤهذ .هل."هِىى"هِىى".." -

اٖخض٫ "هِىى" بٗض ؤن ٞخذ ُٖىه مخٟدًها اإلا٩ان،  وجإ٦ض مً ٚل٤ 

 الباب زم اٖخض٫.

ٖلى ما ًبضو هي ظماٖت بعهابُت ما،  ،هدً مسُىٞىن هىا -

 ألاٚلب.ؾغي في ؾُُلبىن مباصلخىا باأل 

 اؾخى٢ٟخجي ٧لمت )بعهابُت( ٞاٖخضلذ ألصدر الجملت ل٨ىه ٖاظلجي:

غ بعهاب  نآلا لِـ  - ويٗ٪ ؾ٨ُىن  ،ظهاص ؤمهى الى٢ذ لخ٣ٍغ

ت. ؤظبخه ؤه٪سخيء، جظ٦غ   بالٗبًر

ا في  ًٗ اص" مخُل خذ الباب ب٣ىة وصزل "ٍػ
ُ
ما ؤن ؤههى ٧لمخه بال ٞو

 ٧لُىا: 

ا؟  ؤهخم -  حٗملىن ؾىًٍ

                                                             
 هخم؟أا؟ مً أهً أً - 61
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 زم وظه ٧لماجه بلّي بالٗغبُت التي انُبٛذ بالًٛب والاهضهاف:  

 مهغي؟ ؤهذ -

*** 

ا" َٖ  "هى

ض مخابٗحن  ْللىا بإًسُلٝى خؿب ؤوامغ "ًضصًا" لؿاٖخحن ؤو ًٍؼ

للخلٟاػ، ٧اهذ ألازباع والخدلُالث جخىالى خى٫ الخضر، ال٨شحر مً 

البدض والخمدُو، اهخٓاع ؤن حٗلً ظهت ما مؿاولُتها وجدلُل 

 لصسهُت الساَٟحن ومً يمجهم ٖلي بُبُٗت الخا٫. 

الغؾمُت )مً الباؾبىع ٖلى ما ؤٖخ٣ض( مازًغا،  ٧ان ْهىع نىعجه

همذ بلى ظاهب هظا الغظل باألمـ ٣ِٞ، قٗغث بالخب ججاهه مً 

ا، هل ؤها هظًغ قام بلى هظا الخض؟ هل 
ً
لت بَال٢ ٞترة لِؿذ بالٍُى

ؤظلب الخٔ السخيء بلى الغظا٫ الظًً ؤ٢٘ في هىاهم؟ جىاجغث ٖلى 

ُه" اإلاخضاُٖت.  عؤسخي نىع "آٍع

غ اإلاسًب بالضماء، بظلخه "السا٦ُت" اإلامؼ٢ت مً ٖضة قٗغه ألاق٣

سخب 
ُ
ت مً الخُاة ججاهي و٦إجها ح باء، هٓغجه الساٍو مىاي٘ بٟٗل ألَا

 مىه وآزغ ٧لمت ٢الها لي:

 ؤٖخ٣ض ،ظىاع٥ بلىباقي الؼمان  ؤ٢طخي ؤنوصصث  ،آؾ٠ هخالي ؤها -

 ػماوي اهخهى. ؤن

خُاة  لخٓتها ٦غهذ الٗغب وؤلاعهاب وجطخُخه بظاجه مً ؤظل

ً ٚحر آمً، آلان   ً َاإلاا الَى ؤًٞل لىا، ٦غهذ ختى وظىصها في الَى

ؤقٗغ قٗىع مكابه، ل٨ً..ؤها ؤخب الٗضو وؤزاٝ ٖلُه ب٣ضع زىفي ٖلى 

 طاحي.
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بضؤث صمىعي بالهُى٫، بِىما ُظلذ بُضي خى٫ ظؿض "بًالن" 

ا مٛغوعة  ًً ُىجها ؤً مضاٖبت قٗغه؛ ٞاؾخضاعث "ما٦ؿحن" هدىي ٖو

:  بالضمٕى

ُه؟ جظ٦ -  غِث آٍع

ل الهامذ هي ألازغي .  ؤومإث ؤن وٗم؛ ٞبضؤث في الٍٗى

ؤجاها اجها٫ "ًضصًا" في الجهاًت ٖلى هاج٠ والضجه مسبًرا بًاها ؤن 

٣ها بلُىا، ٧اهذ  الىي٘ آمً للظهاب بلى البِذ وؤن الؿُاعة في ٍَغ

"ما٦ؿحن" ؤ٦ثر مً مغخبت بالظهاب بلى بِذ آ٫ "عوحكخاًً" ، بال ؤن 

ًبا بال خضوص و٦إهجي ؾإ٦ىن مدانغة في مٗخ٣ل ال٨ٟغة ق٩ لذ لي ٖع

 "ًضصًا"، عظاله ؾ٨ُىهىن هىا٥ الهتزاعي مً ولضي!

ًذ مخٗللت ب٩لماث "ًضصًا" طاتها ٫"ظحرجا"، ما صام الىي٘ آمً،  ٞع
ٞإًٞل ؤن ًظهب بًالن بلى بِخه ٧ي ال ًخىجغ، ووا٣ٞذ "ظحرجا" مغخبت، 

ظهب هي مٗىا بلى البِذ، ٧ان و٢بلذ صٖىة "ما٦ؿحن" في اإلا٣ابل ؤن ج

، و٦إجها ؾدخ٠ُٗ ٖلُىا باإلاجيء لخماًدىا ب٨ىجها ؤم 
ً
٢بىلها مخٟازغة

 اإلاؿاو٫ ال٨بحر )ًضصًا عوحكخاًً(.

بضؤها في إلالمت ألاقُاء للغخُل و٦ضث ؤقٗغ باألمان بال ؤن "ظحرحي" 

 ؤبذ ؤن ًمغ اإلاى٠٢ صون وي٘ بَاع الك٪ خىله. 

 ؟!" ٖغبؤنض٢اء في "٦غاون بالػامً هى ٖلي ًا هاها؟ هل لِ٪  -

*** 

 ٖلي

٦ىذ هىا في ٖمل صخٟي واإلاٟغوى..اإلاٟغوى َُاعحي  .مهغي آه. -

 زال٫ ؾاٖت



 

191 

إلاا بىإعع هدىا قى ًا  بال ماٖاص ُٞ٪ جتر٥  ،اوسخى الُُاعه زُى..ال -

 لِل عصًذ بالٗبري؟ ،اللي بضو ًىٗمل

 ٗبري ٞغصًذ بُه. بال ؾإلذ ؤهذ ؤ٦تر،جىجغ مل  -

ض ؤن ؤ٢ى٫ له ؤها م٨ٗم،  ا، ؤبدض ًٖ ٧لمت ؤ٢ىلها، ؤٍع
ً
ْللذ نامخ

ا"، ما  َٖ ا وال ؤ٢بل ؤن...ل٨ً الخ٣ُ٣ت نضمخجي عاثدت "هى ًً ؤها لؿذ حهىص

ػالذ ٖال٣ت بإهٟي، ؤها مً ؤحى بازخُاعه، ؤها مً طهب بلحها، ؤها مً 
ؤها... ؤها مً لم جىظه بلى الغ٦ً ؤلاؾغاثُلي في "بغاٙ" مً البضاًت..

 ٌؿخم٘ بلى "مهُٟى" باقا.

 هذ، مهغي ٦مان؟!ؤو  ،جإ٦ض مً عاختناٚضًُىن  و  ،بى ق٣حر -

ا ٖلى ٧لماجه بِىما 
ً
هاصي ٖلى ؤبى ق٣حر مً ظضًض وصزل ألازحر مإمى

اص، ٞإظبذ ؤها بالىُابت  ا ًٖ جغظمت إلاا ٣ًىله ٍػ
ً
اؾخضاع هِىى هدىي باخش

 ٖىه:

 ٞان ٧اجغ".  هِىى مهىع صخٟي مً "ٞغاوـ..ال -

 نض٣ً٪ بٗض؟! -

 ٖاظلذ ؾااله بةظابت ٢اَٗت جىٟي ٖجي التهمت: 

ظاي هىا عؾمي،  ؤها ،صه قٛل ،ث ؤًامهىا بـ مً جال  . ؤهاال. -

داث اللي... ت ومٗاًا الخهٍغ ت ٖاٞع  والخ٨ىمت اإلاهٍغ

٢اَٗجي ببه٣ت به٣ها ٖلى ألاعى، و ال ؤٖلم بن ٧ان حهحن بها ظؼعي 

ت؟وظبجي ؤم حهحن الخ٨ىمت ا  إلاهٍغ

..بضها جخٛظوا مىُذ جا هضبد٨ىا ٕ الُٗض. -
ْ
ّل

ُ
٧ 

٢الها وزغط م٘ ٖىصة ؤبى ق٣حر بهِىُت ؤ٧ل ٧ان بها بٌٗ ألاظبان 

 والٗؿل والسبز. 
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 جىضع ؤبى ق٣حر بِىما وي٘ الهِىُت: 

 زضمه زمـ هجىم جلبإ بالؼإلات. -

اؾخضاع "هِىى" ًٖ الهِىُت مخىظًها بىظهه هاخُت الخاثِ؛ و٦إهه 

جه ؤو ًداو٫ ؤن ٌٗؼلها ًٖ الىي٘ الغاهً، بِىما ْللذ  ٌٗا٢ب طا

ؤجُل٘ بلى نٟدت الٗؿل و٧ل الاخخماالث جضوع بغؤسخي، م٘ ألاؾ٠ لم 

 ٨ًً هىا٥ ولى اخخما٫ واخض بًجابي.

*** 

ا" َٖ  "هى

في خىالي الؿابٗت، ٧ان ٧ل شخيء ٖاص لُبُٗخه بك٩ل ؤو بأزغ، بضؤ 

ىوي في بض البرامج اإلاٗخاصة، هضؤث نٟداث الخىانل البض الخ لٍُٟؼ

ضًً ؤٞٗا٫ الٗغب  وبن ٧اهذ اإلاٗاع٥ الجاهبُت ٢ض اقخٗلذ بحن مٍا

خاثِ ألامان ألازحر باليؿبت -ومىاهًحها، ؤعصث بكضة ؤن ؤجهل باڨُڤا 

 بال ؤهجي ظبيذ ؤن ؤجهل بها في ويعي الغاهً بحن العجىػجحن. -لي

أليٗه في الٟغاف وهبُذ مجضًصا؛ ألظض نٗضث ب"بًالن" لدجغجه 

ا مٗهما في 
ً
ا ظا٦ذ البضلت مكتر٧ ًٗ "ًضصًا" ظالًؿا بحن ؤمه وزالخه زال

ا وهامًؿا.  ًً  خضًض بضي وص

اهخٓغث ٖلى الضعظت ألاولى مً الؿلم بحن الخُل٘ لكاقت هاجٟي 

بتي في الاؾخمإ إلاا  الى٣ا٫ في مداوالحي اإلاؿخمُخت إلًجاص "آڨي" وبحن ٚع

 ىهه، واؾخضاع هى هدىي ؤزحًرا ٣ًىل

 بلُىا؟إلاا ال جىًمحن  -

ل الهاج٠ بُضي، ظلؿذ  ج٣ضمذ هدىهم مخهىٗت الابدؿام، ْو

ا، ٖىًيا ًٖ 
ً
مٗهم في الجهاًت بال ؤهه لم ٣ًم لخدُتي ٦ما اٖخاص ؾلٟ

ت ؤزاعث جىجغي،  طل٪ وي٘ طعاٖه خى٫ ٦خٟي، ٧اهذ جل٪ ٖالمت ٢ٍى
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قاهه" بمىا٣ٞتي، بال ؤن صخُذ ؤهجي ؤقغث بلُه ٦ما هصخخجي "قى 

 ٢ِ! ٧ان ًخ٣اٞؼ في زُىاث 
ً

ا مباقًغا لم ًدضر بُيىا ٢بال ًً  ظؿض
ً

اجهاال

م وظهه الجامض.  الخ٣غب بلّي بٚغ

بالُب٘ الخٓذ "ما٦ؿحن" ويٗىا وججهضث ٦إجها جدىٟـ الهٗضاء 

بتها.   واؾخضاعث هدى "ظحرجا" التي لم جبض ٖلحها ؤماعاث الغاخت ٧ابىت ٢ٍغ

٣ه الىص  ؤنؤعي  - ٠ُ٦ ظغث ٢ل٣ت زلٟه  عؤًِذ  ؤزحًرا،٢ض وظض ٍَغ

 في اًسُلىٝ؟ 

 ٢الذ "ما٦ؿحن"، ٞإومإث "ظحرجا" مىا٣ٞت في ٞخىع وؤظابذ:

٢بل اجساط زُىة  ؤ٦ثر ؾ٨ُىن ٖل٨ُما الخ٣غب لب٨ًٗما بٌٗ  -

 شخيء ما ٌؿخد٤ العجالت.  ؤن ؤٖخ٣ضال  ،ظضًت

دملت ابدؿم "ًضصًا" مؿخضًًغا بىظهه هدىي، ٞلٟدخجي ؤهٟاؾه اإلا

ؿ٩ي:   بغاثدت الَى

 ،بٌٗ اإلاىايُ٘ الٗال٣ت ، ٣ِٞجإزغها ٦شحًرا ؤهىا ؤٖخ٣ضبل  -

 وؾ٨ُىن ٧ل شخيء بسحر.

 ٢ا٫ ظملخه ألازحرة ياُٚا ٖلى طعاعي ختى ؤهه آإلاجي؛ ٞهمؿذ له:

 ؟ؾ٨غان ؤهذ ،"ًضصًا" -

ا:
ً
 ابدؿم هدىي و عص بهىٍث هامـ ؤًً

 مً الكغاب في اإلا٨خب -
ً

 .بسحر ال ج٣ل٣ي ؤها ،٢لُال

اؾخٟؼ مكهضها ألا٢غب بلى الخىاجي، "ظحرجا" ختى ؤجها هبذ وا٢ٟت 

 مٗلىت ؤهه ؾِخىظب ٖلحها الغخُل هي ألازغي. 

ؾِخىظب ٖلّي  بًما،"جهاصو١" ؾُىنل٪  ،الؿُاعة بالساعط -

 هىا٥ مىيىٖاث ٖال٣ت. ؤنؤ٢ى٫  ،الب٣اء
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ًدا، ؤصع٦ذ خُجها ل٨م ؤن الىي٘ م٣ل٤!  ج٨غاع ظملخه لم ٨ًً مٍغ

ا٦ؿحن" هي ألازغي لخ٣بل "ظحرجا" و٦إجها حؿخعجلها في الغخُل ٢امذ "م

 مٗلىت في ؾٗاصة ؤهه ؾِخىظب ٖلحها الهٗىص للغاخت.

 في ْٝغ ص٣ُ٢خحن، نغث ؤها و"ًضصًا" وخُضًً في حجغة الجلىؽ.

٧ان هىا٥ ما هى  ، بطاؾخٟا٢تؾخدخاط لال  ؤه٪ ؤٖخ٣ض٢هىة ؟  -

 ٖال٤ بالٟٗل.

بالخىجغ، بضوث ُٞه وصوصة ؤو ٢ل  ٢لتها ٖاعيت ٖلُه في جغصص مكىب

مؿدؿلمت بالضعظت  التي ج٣ُجي زُغ ما ٢ض ًًمغه لي، ٞإظاب هى 

 باالبدؿام زم ؤقاع بُضه هاخُت اإلاُبش لضٖىحي ؤن ؤؾب٣ه.

ا بلّي لشىان قٗغتها ؾىىاث، ٦إن  ًٗ ا ٖىض خل٤ الباب مخُل
ً
ْل وا٢ٟ

ضًه هٓغاجه جلمؿجي، اؾدكٗغتها ٖلى ظؿضي، وصون م٣ضماث قٗغث بُ

جمؿ٪ وؾُي وبضؤ في الًِٛ ٖلى زانغحي، متى و٠ُ٦ ا٢ترب؟ ال 

 ؤٖلم.

 ؟ما هظا -

٢لتها صون ٖى٠ والسٝى ٌؿدبض بي، ل٨ىه ؤظابجي بالخها٢ه بي ختى 

ا لهضعه، وظالذ ًضه خى٫ بُجي اإلا٣غ٢٘ بالسٝى 
ً
ناع ْهغي مالن٣

 وبضؤ بؿ٨ب ال٩لماث بإطوي وعاثدت زمغه جهل بلى ؤهٟي:

حن  ؤهذ ،ىٖاث ٖال٣ت، ٖلُىا الاهتهاء مجهاهىا٥ مىي ؤن٢لىا  - حٗٞغ

ضلض".  ؤناإلا٣ضع لىا  ؤن ذ ٍع ا "ظٍُٟغ  ه٨ىن ؾىًٍ

ضلض-٧ان مىي٘  ا جماًما في ظملخه، باليؿبت  -ظُٟحرث ٍع
ً
زاَئ

-لصسو ًداو٫ الخىصص المغؤة ٞةن ط٦غ اؾمها الغؾمي واؾم ػوظها 

ا ًُ  ال ٌٗض ٢غاًع ناثًبا. -ختى وبن ٧ان مخىٞ

 ألاؾلىب مىاؾًبا إلاا جٟٗله؟ ؤو  آلان ؤنحٗخ٣ض  هل ،"ًضصًا" -
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٧ان نىحي مخىجًغا مهُى٘ الابدؿام، اؾخضعث ججاهه في اإلاؿاخت 

ال٣ًُت اإلاخاخت لي بحن ظؿضه وبحن َاولت، ْل  ًدض١ بي للخٓاث 

 صون حٗبحر و٦إهه مترصًصا في ٢ى٫ ما ٢اله في الجهاًت:

ا آزغ -
ً
اإلاهغي خُىما جُمئىحن ٖلى نض٣ً٪  ؟هل جًٟلحن و٢خ

 
ً

 !مشال

ا لإله٩اع، ق٨ى٧ي ٧اهذ في مدلها  ًُ ٢الها وابخٗض ٖجي ولم ؤظض صاٖ

، وال ؤٖٝغ إلاا ؤزغظذ الهاج٠ مً ظُب بىُالي  جماًما "ًضصًا" ٌٗٝغ

الجُجز السلٟي وويٗخه ٖلى الُاولت ياُٚت ٖلى ػع الدسجُل 

 الهىحي:

السُغ ًدض١ بىا  ؤن ؤٖخ٣ض ،السُغ مدض١ به ٣ِٞ ؤن ؤٖخ٣ضال  -

ا ظمُ  .آلانًٗ

ؼحي -  بًالن"،"ما٦ؿحن" و " ؤبي،و  ؤميو  ؤوي٦ما  ،بؾغاثُل آمىت ًا ٍٖؼ

 ٧لىا بسحر. 

 بًاي، ٞلم ؤظض ُبًضا 
ً

حٗمض ط٦غ ٧ل ٞغص مً الٗاثلت باالؾم مخجاهال

ت، ل٨ً  مً ٣ٖض طعاعّي ؤمام نضعي، خاولذ ؤن ؤبضو مخدضًت و٢ٍى

خغ٧اث باليؿبت لغظل ؤمً ٌٗٝغ ظًُضا ٠ُ٦ ٣ًغؤ عصوص ألاٞٗا٫ و 

.  الجؿض، ٧ان ٌٗٝغ ؤهجي في وي٘ صٞاعي نٝغ

 ..لؿذ آمىت؟!ؤهاو  -

ا٢ترب مجي مغة ؤزغي، وخل طعاعي بٗى٠ ملخىّ، زم اخخًىجي؛ 

ا وصون جىان، بضؤ ٌٛى٫ بٟمه في مؿاخاث ع٢بتي  ًُ ٞهغث م٨بلت به ٞٗل

اإلا٨كىٞت، ج٣ؼػث عبما مً طاحي ؤ٦ثر مما ج٣ظطث مىه لتر٧ي بًاه ًٟٗل 

ض بِ  ىما ًضاه حٗخهغ لخمي! بي ما ًٍغ
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 حؿخٛل الٟغنت ؤه٪ ؤمهل هظه هي وؾُلخ٪ في َمإهتي،  -

 !"ًضصًا"؟

لم ؤؾخُ٘ اإلا٣اومت، خُىما ؤَل٤ قٟخاه خى٫ ٞمي جغ٦ذ له اإلاجا٫ 

للخٓت، زم صٞٗخه ٖجي، ؤها ظىضًت م٣اجلت ؾاب٣ت، وؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤصاٞ٘ 

ا ٞمه ب ا مضاٍع
ً
م مً ٧ل شخيء، ابخٗض ٖجي  ياخ٩ غاخخه ًٖ هٟسخي بالٚغ

 اإلاًمىمت وج٩لم بحن ضخ٩اجه:

ول٨جي ال ؤعي  ؤ٢ضع٦٥ىذ  ،ل٩ل شخيء زمً ،بخ٨ٟحر بغظماحي بدذ -

ً آزغ ل٣اء لىا هىا في بِخ٨م هظا؟ 62مً ػوهاه ؤ٦ثر  آلانُِٞ٪  ..هل جخظ٦ٍغ

ؾ٨ُىن  ،جهضًجي ؤو جخمىعي  ؤنالى٢ذ ؾُإحي ولً حؿخُ٘  ؤن ؤزبرج٪

 ؤحى!مً ظهت ؤزغي..وها ٢ض  بلؼاميجضزل٪ 

 جُلب؟ ذؤه -

 آمغ.  ..ؤهاال -

 م٣ابل؟! -

ذ ؤن ؤؾإ٫ ًٖ  لم جاإلاجي ال٩لمت التي عصصتها ٖلى طاحي مغاًعا، ٞإنٍغ

 اإلا٣ابل، "بًالن" ٧ل ما ظا٫ بساَغي ٧ان: "بًالن".

 ال جسخٟحن مً ٖلى ؾُذ ال٨غة ألاعيُت. ؤنم٣ابل  -

 ولضي؟ -

 ال ٖال٢ت لىا بىلض٥.  ، هدًٖاثلي ؤمغ هظا  -

- ٗ ا.  ،٪ول٨ً ٦الها ٌٗٝغ بمكاَع ٗىا ؾىًٍ  مكاَع

ؤها مً ا٢ترب مىه هظه اإلاغة، لم ٨ًً ا٢تراًبا وصوًصا، ل٨جي خاولذ ؤن 

 ؤجغ٥ الباب مٟخىًخا لالخخماالث.

                                                             
 .غاهسة  - 62
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 ٖاهغة خ٣ُ٣ُت؟  ؤهِ٪ ل٪  ؤ٢للم ؤ -

اء آمًغا؛ ٞمضصث ًضي به بلُه،   مض ًضه مكحًرا بلى ٦ىب ال٣هىة  ب٨بًر

لت، جغ٦جي ٞحها ؤهٓغ بلُه و  ٦لي اؾخجضاء لألًٞل، وؤزظ مىه عقٟت ٍَى

ؤو ٢ل ألا٢ل يغًعا، ؤههى عقٟخه ووي٘ ال٨ىب في هضوء، مض ًضه ججاهي 

جل٪ اإلاغة في هضوء ٞاؾدؿلمذ وويٗذ هٟسخي بحن طعاُٖه ل٨ُمل ما 

ا بك٩ل ازخُاعي، بحن همهماجه وخمدماجه، اؾخُٗذ ؤن  بضؤه ٢ؿغًٍ

 ؤؾإله ؤزحًرا..

 ما الظي جسُُه لي "ًضصًا"؟! -

 حن ٧ل شخيء في ما بٗض.ؾخٗٞغ..ُٞما بٗض -

 "ٖلي"

ا،  ْهغ مٗضن "هِىى" ألانلي بٗض اه٣ًاء الؿاٖت السامؿت لىا ؾىًٍ

ا َُلت الٟترة الؿاب٣ت، اه٣لب خاله 
ً
ا لُُٟ

ً
ا مخٗاوه

ً
ب٣ضع ما ٧ان وكُُ

ٌ ألا٧ل، وعٌٞ مكاع٦تي  ا مظٖىًعا ختى مجي! ٞع
ً
لُهحر شسًها نامخ

ا ٞى١ وظهه. ًُ ا وظًها زكب ًً  الخضًض مغجض

اص خىال ي الؿابٗت والىه٠ اؾخضٖاوي الكُش/ ؤبى ٦غم، ؤحى ٍػ

ا ٦ىهه  ًٖ ِ بالؾد٩ُي، بِىما "هِىى" مٟؼو النُدابي و٦بل ًضي بكٍغ

لت حكبه ممغاث  ت ٖبر َغ٢ت ٍَى تر٥ وخضه، زغظىا مً الٛٞغ ُُ ؾ

ً ؤقبه بالٟهى٫ ٖلى  اإلاضاعؽ ؤلالؼامُت، خُض جىظض حجغاث ؤو ػهاٍػ

٧اهذ ؾاخت جغابُت ؤقبه بالخىف  اله٠ ألاًمً، بِىما ٖلى ٌؿغاها

اإلاضعسخي، في الجهاًت ونلىا بلى حجغة ٧ان بابها مٟخىًخا وبها بٌٗ 

الغظا٫ ًدباصلىن الخضًض، اؾخُٗذ ؤن ؤجبحن مجهم بٌٗ الىظىه التي 

ٗغى ٦شحًرا في ألازباع 
ُ
ا التي ح ًً عؤًتها في اإلااجمغ وبٌٗ الىظىه ؤً

 اإلاخلٟؼة. 
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ؤمام الغظا٫ ال ؤٖلم ؤحهم هى "ؤبى  و٢ٟذ في الجهاًت م٨بل الُضًً

 ٦غم"؟ بالخإ٦ُض هى ؤو٫ مً ؾِى٤ُ، ه٨ظا ججغي ألامىع في ألاٞالم.

 اؾم٪ ٖلي؟ -

بالٟٗل ٧ان الغظل الجالـ في الغ٦ً هى الكُش/ ؤبى ٦غم اؾخُٗذ 

اؾخبُان طل٪ خحن الخٟذ الجمُ٘ هدىه جى ؤن ه٤ُ و٦إجهم ألاب الغوحي 

لُىا خ٨مخه، لم ًيخٓغ بظابتي وؤجم ؤو اإلاٗلم ال٨بحر هى مً ؾُل٣ي ٖ

 ؤؾئلخه:

 " ًا ٖلي؟  ؤبِبظُذ ٖلى "جل بلِل  -

ضًت ألازباع صخٟي في ٢ىاة  ؤها -  و... ،الؿٍى

ًا ظاؾىؽ  ،ًا ٖمُل مٗهىن  :شخي مً جالجه ؤهذصخٟي بـ؟  -

 قى مً هاصو٫ الخالجه؟ ؤهذًا بغيء ومخٗاون؟  ،لحهً

ً، لم ًيخٓغوا  بظابتي بل ٧اهىا زبذ الجمُ٘ ؤبهاعهم هدىي مىخٍٓغ

حن.  ؤ٦ثر جغ٦حًزا في مالمخي و٦ُُٟت ه٣ُي و٦إجهم مد٣٣حن مدتٞر

صخٟي مهغي ْغوٝ قٛله وخُاجه مخسلحهىف ًسخاع َبُٗت  ؤها -

 وال واخض مً الخالجه. ،ٖمله

ما  ،ما وٗٝغ قى هي َبُٗت جىاظض٥ مٗىا .لخضزالم. ،شخي عاب٘ -

 ُٞىا هغظٗ٪. 

 ٢الها في ٞخىع.

؟ ؤهاو  -
ً

 هىا لُه ؤنال

ؤظاب ؤخض الجالؿحن و٢ض بضا ٖلُه الامخٗاى ووضخذ هبرة الته٨م 

 في ؾااله: 

 ؾاا٫ ٚبي.  ،هُضا ماهى ؾاا٫ -



 

199 

 ل٨ً "ؤبى ٦غم" ؤقاع بلُه: 

ما لخضا خ٤ ٌؿإ٫ ٦مان َاإلاا ما  ،هدىا ما بىيؿإ٫ ٠ُ٦ ولِل -

بت  لىا بعى، ؤىا بللىا خ٣ى١، ب ،شخي م٣ضعه ٣ًاوم ؤو خضا ٖىضه شخي ٚع

 ٖىا في ًا اللي بىٗملى.لخضا شخي  ، ماعظا٫

 بغه اإلاٗاصلت صي. ؤهابـ  -

ما  ،ب٣لب اإلاٗاصلت، َاإلاا اعجًِذ جُجي جبٗىهىن مى جبٗىا ؤهذ -

 ؤو... ،اطا ٧ان ُٞ٪ ٞاًضه ؤطيبجرظٗ٪ و٢ذ ما بى٣غع بال  ،ُٞ٪ جساٝ

 ٦إهه ًسخبر صوازلي ٢بل ؤن ًخم:
ً

 جى٠٢ ٢لُال

 ،حيصخاٞ به٪ما ٢لذ  ،بىٗٝغ ٠ُ٦ ُٞىا هىظض مى٪ ٞاًضه -

زلُىا وكٝى قى ًا اللي بخٗمله الصخاٞت وقى ًا اللي مم٨ً ه٣ىله 

 للصخاٞت لخى٣لىا ٖىا؟

 ب٣ى؟  ؤهخىا ؤًىه، محن -

اهُغ لب٨غا  ،ُٞ٪ حٗٝغ .ماال. ،ماؾؿت ؤو بض٥ اؾم شخي مىٓمت  -

ُىا وكٝى قى ًا اللي هخٗملى خ٨ىمخ٪ م٘ خماؽ و  ٧ان ٞحهً  بنٞو

 وٗٝغ ل٪ وػن. ، بضها٣ًضعو٥

*** 

ا" َٖ   "هى

متى حكٗغ الٗاهغة بضوهُتها؟ ظمُ٘ ألاصباء والٟىاهحن  ٣ًىلىن ؤن 

لخٓت ٢بٌ اإلاا٫ هي اللخٓت التي حكٗغ ٞحها اإلاغؤة بإجها لم ج٨ً ؤ٦ثر 

ا، مجغص  ًُ مً ؤصاة لالؾخسضام الى٢تي، مىضًل وعقي جم اؾخسضامه ٞٗل

وببغاػها بالىنىٞاث واإلاىؾ٣ُى ؤصاة لالؾخمىاء، ًخٟىىىن في ونٟها 

ا متى حكٗغ اإلاغؤة بالغزو؟ ًُ ت، ل٨جهم لم ًسخبروا ٞٗل ٍغ  الخهٍى
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ا للكٗىع بالضوهُت 
ً
 مسخلٟ

ً
ل٨ىجي ا٦دكٟذ طل٪ الهباح مجاال

ىًيا  الكضًضة، خُىما ٣ًىم  ؤخضهم بضهً الؼبض ٞى١ ٢ُٗت السبز ٖو

جخدى٫ مً  ًٖ ٢ًمها ًل٣حها في ٞخىع ٖلى اإلاىًضة للظباب والٟٗغ، ؤن

 ٚظاء بلى ٢مامت.

هظا ما ٞٗله معي "ًضصًا"، ٧ان ٌٗٝغ ؤن ٢ضعحي الىٟؿُت ٖلى 

اإلا٣اومت مٗضومت، جغ٦خه ٌٗبض بي جماًما، زل٘ مالبسخي ٖجي بهضوء ٖلى 

ؤعيُت اإلاُبش الباعصة بال حك٤ٟ ؤو ج٣ضًغ، ٧ان ٌؿخسضم ظؿضي في 

ت مٗىىٍت ؤ٦ثر مجها ظؿضًت، ٧ل لٟخت ج جي حٍٗغ ٣ى٫ لي ؤهِذ ال ٖبشه، ٌٍٗغ

ت!   شخيء، بال ٢ُمت، ؤهذ ٖاٍع

ل٨م مً الى٢ذ اؾخمغ ألامغ؟! ال ؤٖلم ..٣ٞضث في مغخلت ما الكٗىع 

بالى٢ذ و٧ان الخىمُل ًُا٫ ٧ل ظؼء مً ظؿضي ًلمـ..لم ؤقٗغ 

 بظعاعي..زضَي..ع٢بتي..ختى ؤن عؤسخي طاجه ٢ض ؤنابه الخىمُل والضواع.

بال وؤل٣اها، ٢ام ٖجي صون ما ؤن اهخهى مً صهً الؼبض ٖلى ٢ُٗخه 

ض مً بهاهتي واخخ٣اعي لظاحي..مً ويُٗخه  ؤن ًًاظٗجي  وابدؿامخه جٍؼ

ا ٖلى ع٦بدُه  ًُ ا ٞىقي ب٩امل مالبؿه الٛحر مهىضمت، اٖخض٫ ظاز ًُ مؿخل٣

ومً زم ٞخذ مىٟغط ؾا٢اي ٖلى احؿاٖهما..صمىعي التي ؤبذ ؤن حؿُل 

ا ٢ضم
ً
اي ٖلى ألاعى بال و٢ام قىقذ عئٍتي، ل٨ً ما ؤن زجى ع٦بخاي مشبخ

 ٞجإة.

ٖض٫ مً ويُٗت ٢مُهه،  عبِ ؤػعاع ٦مه هاًْغا هدىي مكٗشت  

الكٗغ ٖلى ألاعيُت الباعصة، ؾا٢اي مىٟغظان و٢ض ؾالذ الضمٕى ؤزحًرا 

 و٦إهه ؤبى ؤن ٣ًىم ٢بل ؤن ًغاها، ابدؿم هدىي في اخخ٣اع مك٤ٟ: 

لؿابٗت مً هظا...في جمام ا ؤ٦ثر  حؿخد٣حنال  ؤهذل٣ض اهتهُذ.. -

بها بظة ظِل عؾمُت بأزغ عجبت  ،ؾخإجُِ٪ ؾُاعة مً م٨خبي نباًخا،
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ض ،م٩ان اإلااجمغ الصخٟي بلىخُىما جإجحن  ،ظِل ٢مِذ بدملها  ؤن ؤٍع

ضلض ب٩امل ؾلى٦ها الٗؿ٨غي اإلالتزم.   ؤعي الغاٞؿحرن هخالي ٍع

٢مذ مٟؼوٖت، ؤمسر وظهي مً الضمٕى مكىهت وظهي بب٣اًا ٦دل 

للجِل؟ هل هىا٥ شخيء ٦هظا؟ هل مً اإلام٨ً ؤن ُٖجي، هل ؾحرصوي 

 ًدضر شخيء ٦هظا؟ هل ؾُٗا٢بجي بالٗىصة للجِل؟

 عاٞؿحرن؟ -

 وؾ٨ُىن ٖلُِ٪ ق٨غي. ،نلر ما ٢مذ به في ألاؾبٕى اإلاىهغمإؾ -

 .ؤها!.".. ؤهاًضصًا" -

ا بحن ٧لماحي، وؤها ؤخاو٫ مضاعاة ظؿضي 
ً
٧ان الب٩اء ٢ض اجسظ نىج

وظالذ بساَغي ٨ٞغة عجُبت ال مدل و٦إن لي ب٣ُت با٢ُت مً ٦غامت، 

لها في مى٢ٟىا هظا، ٠ُ٦ ًدؿجى ؤن ج٨ىن لضًىا ؤ٠٦ نٛحرة ٦خل٪ 

 بِىما هدً مُالبىن بخُُٛت مؿاخاث باحؿإ ؤظؿاصها؟..٠ُ٦ ؟

مؿامدخ٪ ٖلى  ؤؾخُُ٘ ؤننلي ٣ِٞ  ،ال جبدثي ًٖ ال٩لماث -

   ؤزُاث٪.

*** 

 "ٖلي"

الُىم لم ٨ًً مجهًضا، ول٨جي همذ ٧ال٣خُل بمجغص ؤن  صخُذ ؤن

اص" حهؼوي ب٣ىة و٦إهه  عصووي بلى الدجغة، ولم ؤؾد٣ُٔ ؾىي ٖلى "ٍػ
 ًل٨مجي ال ًى٢ٓجي، ٧اهذ هٓغاجه ملُئت بالخ٣ض: 

 ٢ىم ًا ٧لب!  ،٢ىم ًا مهغي ..٢ىم -

ا حٗالذ خمُتي ال٣ىمُت، ال ؤ٢بل ؤن جظ٦غ ٧لمت مهغي بلى  ًً ال بعاص

، لم ؤ٦ً ؤؾدبٗض ًٖ طاحي ؤن ًخم وؾمي بإًت  ظاهب ؾبت مً ؤي هٕى
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نٟت بصسصخي ال ٢ىمُتي، صٞٗخه في اإلا٣ابل ٞى٢٘ ٖلى ْهغه مً 

ا ججاهي. ًُ  ويُٗخه الٛحر مؿخ٣غة مىدى

٢ام هى عًصا ٖلى صٞٗتي ول٨مجي ب٣ىة، جإوهذ مً ظغائها ختى 

ىًبا مخ٨ىًما في ع٦ىه.   اؾد٣ُٔ "هِىى" مً ؾباجه وبضا مٖغ

 مً ٧لب!  ؤ٦تر مى٪ إ..؟هصخٟي -

ًضا مً ؤلامؿا٥ بخالبِبه وبضؤها 
ُ
٢الها ول٨مجي مغة ؤزغي، ٞلم ؤظض بـ

الٗغا٥، لم ًلبض ؤن صزل ٖلى ؤزغه "ؤبى ق٣حر" بلى الؼهؼاهت و٢ام م٘ 

 ٤ نض٣ًه بًغبي وج٨بُلي مجضًصا، زم سخلي زاعًظا، زًىا طاث الٍُغ

 الى حجغة ؤبى ٦غم.

ـ وخًُضا وبلى ظىاعه هاعظُلت صازل الدجغة، ٧ان ؤبى ٦غم ًجل

ُىهه مٗل٣ت بجهاػ جلٟاػ ًى٣ل  مخ٣ضة، ٌسخب مجها ؤهٟاؾه في هضوء ٖو

ا بلى ظاهبه، هٓغ هى  ًُ ألازباع مً ال٣ىاة الشاهُت ؤلاؾغاثُلُت، ؤل٣ىوي ٞٗل

ت وؤقاع بلحهما ؤن ًسغظا، و ما ؤن جغ٧ا الدجغة بال  ججاهي هٓغة زاٍو

 وهٓغ هدىي هٓغة مخىٖضة: 

 ، صر؟مجغص صخافي ،صخافي ه٪ببخ٣ى٫  -

اومإث بغؤسخي ؤن وٗم، ٞإومإ في اإلا٣ابل وسخب ظهاػ جد٨م ًٖ بٗض 

 ووظهها ججاه الخلٟاػ.

.  ،قٝى -  ُٞىا وكٝى

جدىلذ الكاقت بٗض يُٛخحن، زم وظضث نىعة ٖلى ما ًبضو ؤجها 

ت، ٖلى الكاقت  ٧اهذ نىعة مىهت  مسجلت مً هٟـ ال٣ىاة الخلٟاٍػ

ت  م٣امت في م٩ان مٟخىح  ؤمام مبجى باعص مٗضوي ألالىان ٦خب بالٗبًر

 ؤؾٟل الكاقت:
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)ه٣ل مباقغ مً ؤمام م٣غ الكابا٥، آزغ اإلاؿخجضاث في ٢ًُت 

 ٖملُت الازخُاٝ ؤلاعهابُت(. 

ا ببٌٗ 
ً
بهضوء نٗض مً بضا ٦مؿا٫ ٢ُاصي قاب ممؿ٩

الىع٣ٍاث، وزلٟه قاقت جلٟاػ مهٛغة حٗغى خاصزت الخٟجحر، 

ع٦ها في خُجها وحٛحرث ال٩لماث اإلا٨خىبت ٖلى والازخُاٝ التي لم ؤص

٠ ب٨ُىىهخه: "الؿُض ًضصًا عوحكخاًً"،  ٢غب  الكاقت للخٍٗغ

 "عوحكخاًً"  اإلاا٨ًغوٞىن مً ًضه وبضؤ الخضًض:

 اإلااؾ٠للخاصر  ؤؾٟهاحٗغب الخ٨ىمت ؤلاؾغاثُلُت ًٖ ظل  -

هت ظمُ٘ ألانض٢اء مً الخ٨ىماث إهىص َم ،الظي و٢٘ الباعخت

بؾغاثُل  ؤن بلىخٗاَٟت م٘ ما هخٗغى له مً بعهاب، والكٗىب اإلا

ت ولضحها ال٣ضعة ٖلى الغص ٖلى ؤي ٖمل بعهابي  بي مً  ؤو ؾخٓل ٢ٍى جسٍغ

ها٦ض ٖلى الٗمل  ،ٖال٢اجىا م٘ ألانض٢اء بلىة ءؾاؤلا  ؤو قإهه ٢ل٣لت 

 وؤهىا آلان،ألامجي والخيؿ٤ُ اإلاكتر٥ في الخد٤ُ٣ الضولي الظي ًجغي 

لى بدض مُمئىىن لؿالمت اإلا سُىٞحن مً الؿاؾت والصخاُٞحن ٖو

 ٦ُُٟت وؾبل الاجها٫ بالساَٟحن لخإمحن خُاة الطخاًا. 

غة لًغب الٗمل آلا        ؤوانغ زم الظي جم باألمـ ٧ان مداولت قٍغ

الخىانل التي ه٣ُمها م٘ الضو٫ الجاعة والهض٣ًت بالتزامً م٘ ٞاٖلُاث 

ُضة م٘ ملخ٣ى الاجداص ألظل اإلاخىؾِ والظي ًغبُىا بٗ ال٢اث َو

ها٦ض ٖلى  ؤنهىص  ،الجحران في مهغ وجغ٦ُا والٗضًض الٗضًض مً الضو٫ 

الٗاملحن في الجهاػ  ؤ٦ٟإ بخضيالٟاظٗت مكتر٦ت مً زال٫ بُان  ؤن

 ظِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي. بلىالخ٨ىمي ؤلاؾغاثُلي واإلاىخمحن بٟسغ 

غؤة ؤقاع "عوحكخاًً" بلى الٟغاٙ الٛحر ْاهغ في ال٩اصع، ٞهٗضث ام

لم جبرػ ال٩امحرا مالمدها مغجضًت ػحها الٗؿ٨غي  ٖلى الكاقت، جم حُٛحر 

ضلض(، اٖخلذ اإلاغؤة هاْغة بلى  ٠ مجضًصا بلى )الغاثض هخالي ٍع اؾم الخٍٗغ

ال٩امحرا في زباث، ؤؾ٣ِ في ًضي، ٧اهذ "هىٖا" جىٓغ الى ال٩امحرا بمىخهى 
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ا الشباث الاهٟٗالي، بِىما صاعث الضهُا بي، ٢لبي ؾ٣ِ  ًُ في ٢ضمي ٞٗل

غاى الظبدت.   وقٗغث بإلم مكابه أٖل

ضلض ؤها - ت بجِل الضٞإ  " عاٞؿحن"هخالي ٍع في ظهاػ الكاون اإلاٗىٍى

 ؤلاؾغاثُلي.

*** 

ا" َٖ    "هى

ؤجظ٦غ ُٞلم لهباح وهظا الغظل الىؾُم، قاهضجه في ؤخض ؤًام    

خُ٘ وؿُان اؾم الُٟلم )لُلت ب٩ى الجمٗت في مجز٫ "قىقاهت"، لم ؤؾ

ٞحها ال٣مغ(، ٧اهذ جل٪ هي لُلتي الٟاثخت، اؾخمغ الضوف ًداو٫ ؤن 

ٌٛؿل ٖاعي في ًإؽ أل٦ثر مً ؾاٖت همذ بٗضها ٧األمىاث ختى ؤجاوي 

"جهاصو١" في الهباح بالبظة واهخٓغوي ختى اعجضًتها، طهبىا بلى م٨خب 

ؤمل٪ خ٤ الاٖتراى ؤو "ًضصًا" خُض جم حؿلُمي البُان ألل٣ُه، لم 

ا م٨خىب ؤمامي ختى 
ً
حٗضًل ولى ٖالمت جغ٢ُم، ٧ل شخيء مٗض ؾلٟ

و٢ٟاحي ومىاي٘ نمتي وجهىتهي اإلاٟخٗلت و٦إهه هو مؿغحي ؾ٨ُىن 

 ٖلي ؤصائه وه٨ظا ٞٗلذ!

ضلض ؤها - ت بجِل الضٞإ  ، عاٞؿحرن هخالي ٍع في ظهاػ الكاون اإلاٗىٍى

 ،هظا الهباح ؤبِببخل مٗل٣ت  ؤظم٘عبما ُٖىن الٗالم  ،ؤلاؾغاثُلي

ا لِـ  ؤزباع  ؤنصخُذ 
ً
ما هخٗغى له مً بعهاب مؿخمغ جإزظ خحز

ا  ألازباع بال٣لُل مً  ًُ الضولُت واإلادلُت، ل٨ً جل٪ اإلاغة حٗض مسخلٟت هىٖ

 ،الىابٌ ؤبِبفي ٢لب جل  إلعهاب٦ىجها اإلاغة ألاولى التي هخٗغى ٞحها 

٦ىجها جمؿجي  وعبما حٗض هظه الٗملُت طاث قإن زام باليؿبت لي،

ا ًُ الصسهُاث اإلاغمى٢ت التي حٗغيذ بك٩ل مباقغ  ، بخضيشسه

لخل٪ الٗملُت هى الؿُض/ ٖلي نالر الضباٙ، الصخافي اإلاهغي اإلاىخضب 
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ا لضولت  ،"ل٣ىاة "هىعصلُجا هحهاًُتر ًً ا ظض
ً
٧ان الؿُض ٖلي نض٣ً

ا م٣غًبا لي بك٩ل شسصخي
ً
 .بؾغاثُل، ونض٣ً

اصة بض خاصزت الخٟجحر لهىع ٖلى الكاقت زلٟي حٛحرث نىعة بٖ

مخٗضصة لي و٫"ٖلي" عؤًتها في الـ "مىهِخىع" ؤمامي، نىع لىا في "بغاٙ"، 

نىع لىا ؤزىاء الٗكاء، ٚضاثىا في اإلاُٗم الُىهاوي، بُٞاعها لضي اإلاُٗم 

اإلاهغي في ٢لب الؿى١، م٘ نىع مخٗضصة له وخًُضا ؤمام ألالىبان، 

هذ نىعة مدضصة لىا، نىعة ومعي خحن الخ٣ُىا هىا٥، ما آإلاجي ٧ا

ؾُلٟي الخ٣ُتها بظاحي في وؾِ مُضان الؿاٖت في "بغاط" خى٫ السِ 

الظهبي، نىعة لم ٨ًً ألخض ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ لها بال بالٗبض في 

 هاجٟي.

 ألاولبانٖمل الؿُض نالر مً زال٫ وبالخٗاون م٘ ماؾؿاث  -

لهىعة مشلها في ه٣ل اؤوالتي  ؤلاؾغاثُليالخابٗت لجِل الضٞإ 

ت  الخ٣ُ٣ُت ًٖ اإلاجخم٘ ؤلاؾغاثُلي، والٗمل ٖلى وكغ الش٣اٞت الٗبًر

وج٣ضًمها بهىعتها الخ٣ُ٣ُت للمجخم٘ اإلاهغي مً زال٫ مكغوٖاجه 

اعاجه اإلاخٗضصة لخل  ؤزىاءوبغامجه اإلامحزة، ؾىاء  في ٢لب  ؤو  ؤبِبٍػ

مشله مشل ؤعبٗت وؾخىن  ،ال٣اهغة بالخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ ؾٟاعجىا هىا٥

ٗملىن صازل بؾغاثُل ل٠ؤ ، مىاًَ مهغي ٣ًُمىن ب٢امت ٧املت َو

الجيؿُت  ؤبىائهممً صولت نض٣ًت هدخًجهم بُيىا وٍدمل  مىاَىىن 

ًؼا ،ؤلاؾغاثُلُت ب٩ل ٞسغ ا ٍٖؼ
ً
ا٧ان "ٖلي" وؾُٓل نض٣ً ًُ  ، ٞو

 ٖلى السهىم  ؤهاوهدً..و 

٧لمت واخضة اعجإًذ ؤن ؤٚحرها، ٦ىذ ؤٖلم جماًما ؤن ما ؤ٢ىله ٧اص 

 ٨خب جهاًت "ٖلي" لألبض، وجهاًخه اإلاٗىىٍت ٖلى ؤ٢ل ج٣ضًغ.ً

بىاء ٖلى جل٪ الهضا٢ت، ٧اهذ الىُت  آلانآؾٟت ل٩ل ما ًىاظهه   -

ا هي بىاء ظؿغ للٗبىع هدى آلازغ
ً
لظا جىص الخ٨ىمت  ،اإلابِخت خ٣
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ؤلاؾغاثُلُت ٦ما الكٗب الحهىصي الخٗبحر ًٖ ج٩اجٟه وحًُٗضه ل٩ل 

وؤنض٢اثىا في مهغ و٢برم  ؤهىاوها٦ض  ،ابولجمُ٘ ألانض٢اء يض ؤلاعه

و٧ل م٩ان في ٦ى٦ب ألاعى ه٠٣ ٖلى زِ جىاػ واخض في مىاظهت 

ًبا ؾُُل٤ ؾغاح اإلاسخُٟحن وؾ ،ؤلاعهابُحن و الغاص٩ًالُحن ٠٢ هىا إو٢ٍغ

ا بال٣ًاء ٖلى  بلىم٨ٗم ظىًبا  ًٗ ظىب م٘ "ٖلي نالر"، وؾىدخٟل ظمُ

 ق٨ًغا...دت ٖلى الجمُ٘بؾغاثُل الخغة واإلاىٟخ ؤعىؤلاعهاب ٞى١ 

ما ؤن اهتهُذ بال واجهمغث ألاؾئلت ٞى١ عؤسخي، لم ٨ًً مؿمىًخا لي  

باإلظابت ٖلى ؤي ؾاا٫ ؤو الخضًض م٘ ؤًت شسو، إلالمذ ؤوعا١ الـ" 

ؾ٨غبذ" التي ؤُٖاها لي "ًضصًا" وجىظهذ بلُه بإؾٟل اإلاىهت، خُض 

اضخي لبُله ألاولُمبي  بٗض جد٣ ٣ُه مٗض٫ اؾخ٣بلجي اؾخ٣با٫ مضعب ٍع

 صعظاث مخىؾِ.

صٞٗذ ألاوعا١ ؤيغب بها نضعه، و٢بل هى ظبتهي بِىما ل٠ بي  

صوعة ٖلى مدىعه مؿلًما بًاي لجىضًحن زم جىظه في الجهت ألازغي، 

زُىاث ختى ابخٗضها ًٖ صاثغة الًىء وٞجإة لم ٌٗض الجىضًان 

 ًغا٣ٞاوي، بل ؤمؿ٪ ٧ل مجهما بظعإ و بضءا في جىظُهي.

 ؟ج٣بًىن ٖليّ  ؤهخم؟ مى٢ىٞت ؤهاهل  -

ا ًضٞٗجي إلاداولت ؾاالهم  ًٗ لم ًجب ؤخضهما ولم اظض ؾببا م٣ى

مجضًصا، اؾخضعث باخشت بُٗىوي ًٖ "ًضصًا"، ٧ان ٢ض ازخٟى مً 

 الهىعة جماًما.

*** 

  "ٖلي"

و ناعث بل٪  ،اَلٗذ  َحر زمحن و٢٘ في الٟش ؟ها؟! قى عؤً٪ -

 ٢ُمت. 
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ا "ؤبى ٦غم" مضاًٖبا ٞدماث هغظُلخه بماقت مٗضهُت نٛحرة ٢اله

 صون ؤن ًىظه هٓغه هدىي: 

بضلىا٥  بطا ،مىجىا٥، بىٗلً ًٖ ٢ىجىا ٖلى ألاعى بطاٌٗجي هدىا  -

بض٥ جد٩ي  ، هابُل ٢20ل مً ؤوهللا ما بدؿىي بـ بضي ُٞ٪ ماهى 

 ؟قى ٖال٢خ٪ بها اإلاغا ؤٖٝغبضي  ؟شخي

ضلض" الٟخاة )ها اإلاغا( مً هي؟ هي "هىٖا   عبٗام"،هي "هخالي ٍع
اإلاش٣ٟت البؿُُت، ألاعملت وألام الٗاملت، يابُت ظِل الضٞإ اإلاضعبت، 

ؤنابجي الىظىم ولم اجدغ٥ بال ٖىضما ٢ام "ؤبى ٦غم" ججاهي وسخبجي 

ا لخالتي الٛحر مضٖاة.
ً
 للجلىؽ مهض٢

*** 

ا" َٖ   "هى

ض ؤن ؤظبرووي ٖلى جبضًل مالبسخي ٞحها وحؿلُم هؼلذ مً الؿُاعة بٗ

ت، ٦ىذ ؤمام الباب ٚحر ٖاإلات بن ٧ان ٖلّي الخ٣ضم ؤو  البظة الٗؿ٨ٍغ

الاهخٓاع، بالضازل "ما٦ؿحن" باهخٓاعي، ؾخٟترؾجي بمسالب لباة، في 

 الساعط ؾُاعة "ًضصًا" السانت وبها "جهاصو١".

لِـ صزلذ مترصصة، ٞىظضث البِذ في خالت ٞىضخى، ٧ل شخيء 

بمىيٗه، باألخغي ؤقُاجي لِؿذ في مىايٗها اإلاٗخاصة، ظهاػ ال٨مبُىجغ 

دٟي الًُٟت الترازُت، ٧لها م٨ىمت في 
ُ
السام بي، مكٛل اإلاىؾ٣ُى، ج

ؤع٧ان الهالت، ختى ؤصواث الُبش زانتي ٧اهذ مل٣اة ٖلى عزامت 

 اإلاُبش، هىا٥ ٖملُت َغص ؤ٦ُضة جدضر.

ذ ؤنغر ال ؤهاصي ختى نٗضث الهشت مىاصًت ٖلى "ما٦ؿحن"، ٦ى

٢ابلخجي ٖلى باب حجغحي وهي جدمل خ٣ُبت مالبسخي ال٨بحرة والخٓذ 

 اإلاخب٣ي مً مالبسخي، مالبسخي مل٣اة ٖلى الٟغاف.
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صاعث بُيىا لخٓت نمذ َىٍلت لم ؤٖٝغ بما ؤمأل ٞغاٚها، بدشذ 

ا ٖما ٣ًا٫ ٞى٣ُذ ؤزحًرا: ًً  ظض

 ؤن...ال جٟهمحن  ؤها..ؤهذ ،"ما٦سخي" -

ٖلى نضغي ألاٌؿغ بهٟٗت ؾمٗذ صوحها صازل صون ٧لمت، هىث 

ظؿضي ب٣ضع ما ٧ان لها نىث عهان في الجى خىلىا، ومً زم بحن 

 صمىٖها التي لم جترظم بلى ب٩اء خ٣ُ٣ي ٢الذ:

ُه -  بلىب٣ُِ٪ ؤ ى بًالن؟ ؤعصث ؤنهان ٖل٩ُ ؟هاهذ ٖلُِ٪ ط٦غي آٍع

 ال٩لبت! ؤًتهاجًاظٗحن ٢اجلُه  ي، وؤهذبىتا٧ ؤخب٪ ؤن ؤعصث ،ظاهبي

 بضؤث ؤؾخ٤ُٟ مً و٢٘ الهضمت، وعصصث ناعزت:

٧له  ألامغ  ،جٟهمي ما خضر ًا ما٦سخي ؤنٖلُِ٪  ،ال ج٨ىوي مشلهم -

 اهـ...

٢بل ؤن ؤ٦مل، ؤػاخخجي ب٣ىة ال ؤٖلم مً ؤًً ؤجذ بها؟ و٢ض زغظذ 

باألمـ ٣ِٞ مً اإلاكٟى! ؤل٣ذ الخ٣ُبت ٖلى ألاعى مخىظهت بلى 

 الؿلم.

التي مألث البِذ بال٣ظع  غاي٪ؤًٚىم ججمٗحن ُٞه باقي  ؤمام٪ -

 ؤن ؤوص، ال ؤٖىصبِذ لُلتي ٖىض "ظحرجا" وخحن إؾ ،َىا٫ الٟترة اإلاايُت

 هىا. ؤزغ ل٩ي  ؤظض

ٖىضها ؤصع٦ذ ؤهه لغبما هىا٥ ظؼء ال ًؼا٫ زاُٞا ٖلّي، جظ٦غث 

 ٢ُٗت مجي ٦ضث ؤوؿاها بحن ألاخضار:

 بًالن"؟" ؤًً -

ىه  "ؾب٣جي لضي ٖمخه "ظحرجا "بًالن"، - هى مً  ،مجضًصاولً جٍغ

ضلض" و   مً الُىم "هخالي بيُامحن".  ؤهذٖاثلت "ٍع
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ِ٘  ،ال - ت مجىىهت. ؤهذ ،جإزظي ولضي مجي ؤنلً حؿخُ  زٞغ

٢لتها ناعزت ٞحها بِىما َاعصتها ٖبر ؾاللم الضاع ختى ونلذ بلى 

ت الٟٓغ:  الباب واؾخضاعث هدىي عاٞٗت ؾبابتها ػهٍغ

ل "ًضصًا" ًمدى٥ِ ج٣تربي مىه ؾىدُمتر واخض. وؾإظٗ ؤنخاولي  -

لظ٦غي الٛالي الظي لم  ب٦غاًمامً ٖلى وظه ألاعى..ل٣ض جغ٦ىا٥ ٣ِٞ 

 جإزظجها في الاٖخباع.

زغظذ ماعة ب"ؤڨُڤا" ماع٢ت مً الباب هدىي، ولم حؿلم هي 

 ألازغي مً "ما٦ؿحن"  التي ؤل٣ذ ٖلحها بخضي خممها:

 63ڨه هىا ها٧لبه هاقيُاه. -

ًب  ما٦ؿحن وؤٚل٣ذ الباب في صزلذ "اڨُڤا" مخٟهمت الىي٘، ٚو

ش بَاعاث الؿُاعة ٖلى ؤؾٟلذ  هضوء بِىما جىامى إلاؿامٗىا نىث نٍغ

 الكإع اإلامخض.

به ٖلى قاقت الخلٟاػ الغؾمي؟ هل  ما هظا الجىىن الظي جٟىهِذ  -

 !؟مجىىهت ؤهذ

نىعة  ؤزغطالظي  مً "ًضصًا" ب٣ضوم ٖلي ًا آڨي؟ ؤزبر مً الظي  -

 ؾُلٟي بغاط مً هاجٟي؟

*** 

 "ٖلي"

 ٢ل.ؤوال  ؤ٦تر باهلل ال  ؤ٢ؿم ،بـ هي صي الخ٩اًت ًا قُش ؤبى ٦غم -

ما الىن ناخب  ،ل٨ً مهض٢٪ ،مى ٖاظبخجي لخ٩اًت ،مهض٢٪ -

ا٥ ؤو  ،اإلاغا باٖخ٪ واقترث خاال ،الحهىص  ،ًم٨ً مً ألاو٫ ما ٧اهذ قاٍع

                                                             
 .و ها هي اليلبت ألاخسي  - 63
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لها الٗمُض  ؤعوح؟! بؾغاثُلُت؟! لى ُٞجي تخض ًىز٤ بمغا؟! حهىصً

هٓغجى ُٞ٪ ٧اهذ ًٖ ظض زا٢بت،  بن"مهُٟى" بىؽ عاؾه وؤ٢ى٫ له 

 الؿ٠ُ الٗؼ٫. .ؾب٤زالم...ل٨ً

٘ الظي اؾخد٣ُخه، واؾخإهلخه  ْللذ ٖلى نمتي، مخ٣بل الخ٣َغ

اظلخه جى ؤن نمذ مجضًصا لُالٖب الجمغاث  جماًما مىخًٓغا ؤن ًيخهي ٖو

 اإلاخ٣ضة ؤمامه:

ه٨ىا مجاهضًً ؤصخاب ٢ًُت اها ٖاٝع ا ؟والٗمل ًا قُسىا -

ٟت  ُٞا اًه؟ ؟ هخٗملىاًهبالخل  ،قٍغ

ؤصخاب ٢ًُت  بهىا٦ىذ ًٖ ظض بخامً  ، بطاؾ٨ىث ًا ٚبي -

ٟت، ما ٦ىذ عوخذ إللىن مً البضاًت ظُذ لٗىا وحٗاوهذ ب٦ىذ  ،قٍغ

 م٘ ؤصخاب ال٣ًُت بضا٫ الـ...

 وإلادذ في نمخه ج٨ٟحر ٖم٤ُ، ظلذ زال٫ ص٢اث٣ه 
ً

نمذ ٢لُال

ا ًٖ ٖلم لضاٖل ؤو خؼب هللا، باإلا٩ان م
ً
 جٟدهه ؤ٦ثر، باخش

ً
داوال

الجهاص ؤلاؾالمي، خماؽ، ٞخذ، ؤي ماؾؿت مٗغوٞت ؤؾخُُ٘ ؤن ؤظض 

 لظاحي لٛت مكتر٦ت مٗهم ختى بضؤ خضًشه في الجهاًت:

ىدل ،ٕ ألازحر -  ُٞ٪ جخٗاون. بطا ،الىي٘ مم٨ً ًىهلر ٍو

 اػاي؟ -

بت في اؾخٗضاء مهغ، ال ا ؤصوىاخىا ما ٖىا  - لكٗب وال ٚع

٧ان ٖىا  بطا ؤلازىان،ب٨ُٟي ًاللي بِى٣ا٫ ٖىا بٗض ػوا٫  ،الخ٨ىمت

ًب٣ى بجرص٥ وهً  ،مهغي واخض مً الكٗب، ُٞىا وؿخٗضي الكٗب

ىا ُٞ٪!  ٖم ًخهٞغ

ًبا ول٨ىه م٣بى٫، ؤها ؤ٢بل ؤن ًخم سججي ؤو اٖخ٣الي  ٧ان تهضًًضا مٖغ

ت، ؤزُإث وؤٖلم ؤهجي و٢ٗذ  في قبا٥ ؤو ختى بٖضامي ٖلى ؤعى مهٍغ
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 ؤقبه بالهغوب مً 
ً

ظاؾىؾت بؾغاثُلُت وؤؾخد٤ الكى٤، ٧ان ؤمال

 مكا٦لي باالهخداع، مىث مد٤٣ ل٨ىه مىث مؿخد٤.

ى٢ُ٪ بىؾه، بال ؤي  بطاقى ًاللي ُٞه ًدهل  - عصصها٥ ٞو
 َلباث؟  ؤو مؿاولُت 

 هُٗخ٣لىوي.  -

 ؤومإ مىا٣ٞت.

عصًىا٥ لهىهُ٪ بُل مٛىاع جىدب وجيكا٫ ٕ الغاؽ قى  بطاَُب  -
 ُٞ٪ حُُٗىا؟ 

ه ًدضر 
ّ
نمذ ٚحر وإ إلاٗجى ما ٣ًى٫، لم ؤ٦ً ؤجسُل ٠ُ٦ ٖل

 طل٪؟ 

٣خىن  ،ُٞىا هداعب الحهىص بطا -  ،٢ى٫ وا٣ٞذ ،ًب٣ى هداعبىن بٍُغ

ُ٪ جغظ٘ لبلض٥ آمً مىا ومً الحهىص ومً  واٖمل اللي بىسبر٥ ًاه ٞو

 خ٨ىمخ٪ بٗض.

٣كت صون وعي ؤومإث بغؤسخي مىا٣ٞت، ال ًٖ ٢بى٫ خ٣ُ٣ي ل٨جها ال

 .٤  التي حٗل٤ بها الٍٛغ

 لخال٪ قىي العجبا وبىاصً٪..ًا قباب!  ، ا٢ٗضظمُل -

لم جمغ لخٓت ٖلى هضاثه بال ووظضث سجاوّي الازىحن ًإجُان 

 لُدمالوي زاعًظا. 

*** 

ا" َٖ    "هى

، ممؿ٨ت بغؤؾها ألاق٣غ اإلاكخٗل.  ٧اهذ جىدب بهىث مؿمٕى
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بٗض  ،اؾخضٖاوي "ًضصًا" في م٨خبه ،"ً "بغاطبٗض ٖىصجىا م -

لب مٗلىماث ٧املت ًٖ "ٖلي ال٨شحر  ؤزبرهلم  ،"م٣ابلخ٪ الجاٞت له َو

حن قابا٥ ًا هاها. ؤهذ ول٨ً..  حٗٞغ

ْللذ مض٣٢ت بها بال حٗابحر والضمٕى مخجمضة في ُٖىوي، لم ؤ٦ً 

 ؤقٗغ بالسُاهت ب٣ضع ما ٦ىذ ؤقٗغ بالك٣ٟت ٖلحها: 

ً ما ٢الخ - ه لي "قىقاهه" في اللُلت التي ٢ًُتها م٨ٗم في جظ٦ٍغ

جهاء ٧ل شخيء م٘ ًىؾ٠ ٢بل البضء م٘ بٖلي  ؤن ؤزبرججي ؟"ًىعوقالًم"

 بن٢هت "ًىؾ٠" وخضي، ٧ان حهضصوي  ؤؾخُُ٘ بجهاء  ؤ٦ًًىهاجان..لم 

حن...خحن  وؤهذجغ٦خه  ًىهاجان ب٣ضومه ٖلي جل اڨُڨ..لم  ؤزبرويحٗٞغ

٦ىذ  ،ه٨ظا بليّ ٢ٟي ًٖ الىٓغ جى  بزباعه،٨ًً هىا٥ مىام مً 

 ٦ىِذ في مى٢ٟي.  بنلخٟٗلحن طاث الصخيء 

 بلُه، ؤطهبلم  ،ًٖ ٖلي ؤبدضلم  ؤها ؟يٗ٪ في زُتؤزىه٪؟! ؤ -

إلاا ًا آڨي؟ إلاا؟  ،٦ىذ جىهبحن لي زُت مً البضاًت بلُه،مً ٢اصوي  ؤهذ

 ما الظي ٞٗلخه ل٪ ٧ي ج٣ىمحن بهظا؟

 هضصوي. ،هضصوي ًا هاها -

 امذ ًٖ ٦غسخي الاٖتراٝ مخىظهت بلى الباب. ٢التها ناعزت و٢

 ٣ِٞ هضص٥ِ؟  -

جى٢ٟذ بٗض ؤن ٧اهذ ٢ض ٞخدذ الباب بالٟٗل وهمهمذ ٦ُٟل جم 

ذ:  ؤلامؿا٥ به بالجغم اإلاكهىص ؤزىاء ؾغ٢خه للبؿ٨ٍى

ضوي بإهه ؾًُِٛ ٖلى جؼا٠ًُ لتر٧ي وقإوي ،ووٖضوي -  ؤهه ،ٖو

ض،  بضء خُاة  ؤعصث بنؾِؿهل لي الؿٟغ م٘ "لُىضقتروم" بلى الؿٍى

ٌ ؤن٠ُ٦  ٧ان لُدؿجى لي  ،ظضًضة في ؤوعوبا   ؟هظا الٗغى ؤٞع
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الخٟخذ هدىي و٢ض اؾدكٗغث ٢ضًعا مً اللحن مً ظتهي، ٧اهذ جىص 

ت: بتي في اإلاٗٞغ  ؤن جخدضر ب٣ضع ٚع

ً ًىم  - اعحي إلا٨خب ًىؾ٠ بلُ٪ ؤجِذجظ٦ٍغ  ؤزبرج٪خُىما  ،بٗض ٍػ

ًىؾ٠ لم  ،٦ما ونٟخه جماًماًٖ ل٣اجي به  في م٨خبه؟  لم ٨ًً الل٣اء 

ا ؤو ٨ًً وصوًصا 
ً
ا ًا هاها.. ،لُُٟ

ً
ا ٧ان ٖىُٟ

ً
 ؤنبٗض  ،الخضوص ألبٗض ٖىُٟ

ًِ  ، لمبه..يغبجي ؤزبرج٪اهتهُىا مً الجيـ وقٗغث بما قٗغث و  ًهٟٗ

٧ل الٛل ال٩امً في  ،خبِبت ؤو ًيخ٣م مً ػوظت  ؤو ٦غظل ٌٗا٢ب 

ًِ لخالي لً ًتر  ؤههشسهِخه الٗىُٟت ْهغ في جل٪ اللُلت، ٢ا٫   ؤبًضا،٦

 ؤهه ،جغ٦خه ؤنؾغ٢ه مً عوها وػهضث به جى ؤ ؤنخغباءة اؾخُٗذ  ؤهجي

٢ابلتي  ؤه٪ ؤزبرججيهضصوي! ٦ىذ مكىقت وزاثٟت، خُىما  ،ؾُيخ٣م مجي

ا بلى٢غعث الخىظه  خُجها ،""ٖلي "هخالي"، "ًضصًا" ٧ان  ،"ًضصًا" ازخُاعًٍ

 ...ؤه٨ماج٣ابلخما و  ؤه٨ماٌٗلم بالٟٗل 

ا ؤزبرهمً  ، ؤهذلمبالُب٘ ٌٗ - ًً  .الؿا٢ُت. ؤًتهامىظ البضاًت.. ؤً

ازغجي وال حٗىصي مجضًصا ًا اڨُڤا...الُىم ٣ٞضث .. يمً خُاح ازغجي

ا وخبًِبا و 
ً
ض ؤن ؤزذ،ابى  ٞترة خضاصي وخُضة. ؤ٢طخي ؤٍع

خاولذ ؤن ؤبضو ٢ىٍت ظامضة، بال ؤن الاه٨ؿاع الباصي ٖلى ُٖىوي 

غر بها..ؤن ؤَغصها ًٖ خُاحي ونىحي ٢هغوي، ٧ان ًخىظب ٖلي ؤن ؤن

لى ؤإلالم ما جغ٦خه  بدغاعة ؤ٦بر، ل٨جي لم ؤؾخُ٘..جغ٦تها مخىظهت أٖل

 "ما٦ؿحن" وؾمٗذ نىث الباب ٌٛل٤ زلٟها.

*** 

 "ٖلي"

٢ًِذ ٞترة مُىلت مً الهمذ، بضؤ "هِىى" ؤزحًرا في اػصعاص بٌٗ 

مًٜ و٦إهه ًساٝ ؤن ٌؿخمخ٘ بُٗم  الل٣ُماث الىظلت الجباهت، صون 

 الُٗام الظي ٢ضمه بًاه الٗغب، بٗض ؤن اهخهى باصعوي:
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 ما الظي ًسُُىهه؟  -

 به٣اطها.ًداولىن  -

جمل٪ هظه  ؤن٠ُ٦ ل٪  !ًا ل٪ مً مخبجر مضٕ ًا ٖليبه٣اطها؟ -

 الجغؤة في ال٨ظب؟

 اؾخضعث هدىه مؿخٟهّما، ٞإعصٝ هى:

هم  ،ؾغاحي بَال١ ؤو ه٣اطيبلً ًداولىا  ؤجهمحٗلم ظًُضا  ؤهذ -

ٌٍ  ؤو ؾُل٣ىوي لل٨الب  ،ٖغبي مشلهم أله٪ًداولىن مٗ٪  ًباصلىوي ببٗ

 مً عظالهم. 

ل٣ض خضزىوي  ؤمغ٥،هم لم ًخدضزىا في  ،ال "هِىى"، ال حسخيء ٞهمي -

 ...ؤجهمًٖ.... واٞتريذ 

شسو  ؤهذ ،و٢ٗخ٪ بها الغاٞؿحرن ؤ٢ضع الؿهىلت التي  ؤجسُل -

ٖلى  ،ال ؤٖضاء وال ختى ؤنض٢اء ، هىٍتبال ٢ًُت وال  ؤهذ ،سخيء ًا ٖلي

ىن إلاً وإلاا  ؤهخمي،إلاً وماطا  ؤٖٝغ ؤهاألا٢ل  وهم..زاَُٟىا..ٌٗٞغ

هذ ؤال شخيء.. ؤهذ!بِىما  ،٧ل مىا ٢ًاًا ًغاها ٖاصلت ، ًدملًيخمىن 

 ٖالت ٖلى ظيـ البكغ.

ا، هل ا٦خُٟذ ًا ٖلي؟! ل٣ض ؤنبدذ "ممسخت" ألخظًت 
ً
خؿى

ُ٘ و ؤهذ حؿخد٤ هظا ٧له، ؤهذ مضان بما الجمُ٘ ومىي٘ اخخ٣اع الجم

صهذ به.
ُ
 ؤ

لت ختى  اؾخضاع ٖجي مىاظًها الخاثِ مً ظضًض، ولم جمٌ ٞترة ٍَى

ا لالهًمام بلُه وهى ًدمل ابدؿامت اخخ٣اع لم 
ً
اص ًضٖىوي نامخ صزل ٍػ

ا.
ً
 جؼصِن ؤؾٟ

جىظهىا لدجغة ؤبى ٦غم، هظه اإلاغة ٧ان ًجلـ في الغ٦ً آلازغ اإلا٣ابل 

ا إلاىيٗه ال٣
ً
ضًم ٖلى ما جبحن ؤهه م٨خب وال ؤصعي بن ٧ان مىظىص ؾاب٣
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اص بلى ال٨غسخي اإلا٣ابل للم٨خب  ولم ؤلخٓه، ؤم ؤهه وي٘ جًىا؟  وظنهي ٍػ

 وؤظلؿجي وبضؤ ؤبى ٦غم الخضًض:

 قى ٢لخل٪ ٖلى خغبىا م٘ الحهىص؟  -

  ؤؾلىبهم.جخٗلمىا حؿخسضمىا هٟـ  به٨م -

.  ،ٖلى ٚحر ما جى٢ٗذ..ط٧ي ،جمام -  قٝى

وؤقاع بجهاػ جد٨م ًٖ بٗض هدى الخلٟاػ، ٞإياء بهىعة مظٌ٘  ٢الها

 مهغي مٗغوٝ ب٣ىاة ٖغبُت قهحرة، ٧ان الغظل ًهغر:  

 .ؤهاأل. ،ن "ٖلي الضباٙ" ٖمُل بؾغاثُليبههض١  واإلاٟغوى -

ً مل ٦ضه ..ب٣ىل٨م أل حن مل ٦ضه ،اإلاهٍغ "ٖلي  ،ؤلاٖالمُحن اإلاهٍغ

ؼون ،مهغي مدترم بٖالمينالر الضباٙ" صخٟي و  هحرظ٘ ..ض٤ً ٍٖؼ

 مىهىع في خغبه ٖلى الههاًىت.

اؾخضعث مخعجًبا مً نغار ؤلاٖالمي ألانل٘ ؤها بٖالمي؟! ػمُل؟!     

ؼ؟! ابدؿم الكُش هدىي جى ؤن اؾخضعث بلُه وؤقاع بلى  نض٤ً ٍٖؼ

الخلٟاػ مجضًصا؛ ٞخدىلذ الهىعة بلى مظٌ٘ مهغي ؤقِب ب٣ىاة 

ت:  مهٍغ

 ؟ٟىه به الٗضو الههُىويههض١ ٧ل ما ًخ ؤنهل مً اإلاٟترى  -

٧لىا وٗلم  ٦م ألا٧اطًب التي ٌؿى٢ها الىٓام ؤلاؾغاثُلي ٖبر مىهاجه 

ؼ،  ؤويؤجظ٦غ  ؤها ،للتروٍج أل٧اطًبهم خظعث "ٖلي الضباٙ" وهى نض٤ً ٍٖؼ

مم٨ً صه ًجُبله مكا٧ل ٦خحر ظىه و بغه واتهام  بن ؤبِب٢بل ؾٟغه لخل 

ان مامً بٗمله الصخٟي، ٢ض اًه هى ٧ ؤط٦غ  ...ل٨جيبالٗمالت و و و 

جىاظضه هىا٥ هُٟخذ مجا٫ ٦بحر  ؤنهًها: " لي بإهمُت ٢ًِخه و٢ا٫

لًِٛ الخىاظض الٗغبي ؤلاٖالمي في ٢لب صولت الاخخال٫، ومجها ٣ًضع 

 هٟـ ألا٧اطًب اللي بُداولىا ًيكغوها ٖىه. ،".٧اطًبهمؤًٟطر 
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ا..لم ؤ٦ً
ً
 ٧ان هظا الغظل ؤ٦ثر هضوًءا، ٦ظًبا وجضلًِؿا، خؿى

ا، ٖضث بىاْغي مخعجًبا للكُش الظي ؤٚل٤ 
ً
"ؤلاٖالمي" ال٣ظع الىخُض بط

 الخلٟاػ وابدؿم: 

ا وهغوط ً ؤلاٖالماخىا ٦مان ٖىا ال٣ضعة هخىانل م٘  ؟قى عؤً٪ -

لىا بوهدىا  ،باإلاهالر ،بضها بًاه ٧لُاج٨ىا بدكخٛلىا باإلاهاعي  اللي

ُٞ ً  ،ىن ًىنلىامهاصعها وجمىٍلىا واجهاالجىا ًا اللي ما بخٗٝغ لٍى

ضلض" باأل٦ُض ..ؤهذقٝى ًا ٖلي  ،بض٥ حٗمل ًا اللي ٖملخىا "هخالي ٍع

٦مان حٗمل هٟـ  ؤهذ ، ُٞ٪٠ُ٦ ما هي ْهغث لـ ج٨ضب ٖلى الىاؽ

 ًالال خًغ خال٪. بجرظٗ٪ . ،الصخي

*** 

ا" َٖ   "هى

ُاع لم ؤ٦ً ؤٖٝغ ؤًً ٖلّي الخىظه؟ ٦ىذ ؤصع٥ ؤهجي بحن ز    

الخىظه بلى "آڨي" للم٨ىر مٗها بلى ؤن جمغ جل٪ السخابت ؤو ؤٖلم ما 

ؾُدضر لي في اإلا٣ابل، ؤن ؤصعي ؤهجي جٟهمذ مى٢ٟها ؤو ؾامدتها 

بتها في مهالختي، ؤو ؤن ؤجىظه بلى "ًىعوقالًم" للم٨ىر م٘  وؤؾخٛل ٚع

"قىقاهت" وؤن ؤِٖل في اإلاضًىت ال٣ضًمت مخسُٟت ًٖ ٧ل شسو 

جي، ؾ٨ُىن  ضلض" مً خُاحي، عبما  ٌٗٞغ ٖلي ؤن ؤَىي نٟدت "هخالي ٍع

ا". َٖ ى
ُ
 ؤبضؤ خُاة ظضًضة ٦ـ "ه

 ٧ان الازخُاع الشاوي ؤؾهل.

اث مدُت ٢ُاع "هاظاهاه"، ْللذ ؤخض١ في      في بخضي ٧اُٞتًر

نىعة "بًالن" وصمىعي ججهمغ ٖلى زضي ؤحؿاء٫ بن ٦ىذ ؾإعاه ٖما 

ا؟
ً
ب؟ بن ٧اهذ جل٪ هي الجهاًت خ٣  ٢ٍغ

جدىلذ الهىعة في قاقت الخلٟاػ اإلاٗل٣ت ٖلى ٌؿاعي، وؤحى ٞجإة 

٘ الهىث: ا بجهاػ الخد٨م ًٖ بٗض لحٞر ًٖ  الىاص٫ مؿغ
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٧اهذ مظٌٗت ألازباع جخدضر في هضوء وبن ْهغث ٖلى هٓغتها 

 الخدضي الكضًض:

ً" ب٣ُاصة  ؤَل٣ذهظا و٢ض  - مجمىٖت ٦خاثب "ٞلؿُحن الَى

ا حٗلً ُٞه ًٖ 
ً
ًٖ ٖملُت الخٟجحر  ؿاولُتهامؤلاعهابي "ؤبى ٦غم" بُاه

والازخُاٝ في ٢لب الٗانمت و٢ض بصذ الجماٖت ُٞضًى لها ٖبر مىهت 

ت غة ال٣ٍُغ خمل الُٟضًى مٟاظإة ٚحر  ،ًىجُىب، ٦ما بصخه ٢ىاة الجٍؼ

مخى٢ٗت لِـ ٣ِٞ في لهجت بُاهه، ول٨ً في َبُٗت الصسهُت التي 

 طاٖخه. ة٢امذ ب

جبض، ٧ان "ٖلي" ظالًؿا حٛحرث الهىعة ووظضث نىعة الُٟضًى     

ا ببٌٗ ألاوعا١ ًخلى ما بها، صون 
ً
ٖلى م٨خب طو ػزاٝع ٖغبُت ممؿ٩

 خُاة ؤو مهضا٢ُت ل٨ىه ٣ًىلها:

مدضز٨م ؤلاٖالمي اإلاهغي/  ،الؿالم ٖل٨ُم وعخمت هللا وبغ٧اجه -

 ٖلي خؿً الضباٙ. 

الٗملُت ألازحرة التي  ؤزباع ٖلى مضاع الُىمحن اإلاايُحن، هؼث         

ً"  ٢امذ لُه حٗلً  ؤظم٘،عظاء الٗالم ؤبها ٦خاثب "ٞلؿُحن الَى ٖو

 "ً ال٩املت ًٖ الٗملُت، ٦ما جا٦ض  مؿاولُتها٦خاثب " ٞلؿُحن الَى

ت صاثغة بحن الكٗب  جماًماٖلى ٦ىن جدغ٧اتها مكغوٖت  في خغب مهحًر

يغاع، بها لم جم ؤلا  ؤَغاٝؤي  ؤنالٟلؿُُجي وال٨ُان الههُىوي و 

ٗىُحن بهظه الٗملُت، والتي جمذ في ألاؾاؽ م ؤو ٨ًىهىا م٣هىصًً 

 للٟذ الاهدباه لٗم٤ ال٣ًُت.

باليؿبت للؿاصة اإلاؿخًاٞحن لضي ال٨خاثب، ٞهم في خا٫ ظُضة          

خم الخٗامل مٗهم ب وؿاهُتهم ٢بل ٧ل بخترام إلاغا٦ؼهم وشسهُاتهم و اٍو

ٞغنت  ؤ٢غبشخيء، و ال٨خاثب ٖلى اؾخٗضاص للخٟاوى، ٖلى ٖىصتهم في 

ا ال مم
ً
حن.٨ىت، َب٣  قتراَاث ٖاصلت وم٣بىلت مً ٦ال الُٞغ
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جغ٥ "ٖلي" الىع٣ٍاث ؤمامه وهٓغ لل٩امحرا بصباث وبضؤ الخضًض مً 

 جل٣اء هٟؿه:

ا مخىاجًغا ًٖ ٖال٢تي  -
ً
وباليؿبت لي..٣ٞض جغصص مازًغا خضًش

ضلض" مً ظِل الضٞإ ؤلاؾغاثُلي وجم الضٞ٘ بال٨شحر مً  بالغاٞؿحرن "ٍع

٦خاثب "ٞلؿُحن الىًَ"، ٖلى  ؤق٨غ  ، لظاالكإن ألا٧اطًب بهظا

 ألامغ. ؤبٗاص إلًًاحالٟغنت  بًايجاختهم ب

 ؤخضاثهاصاعث  ؤقهغ ٖال٢تي بالغاٞؿحرن، امخضث أل٦ثر مً ؾخت 

ت  ت والتي لم جماو٘ جل٪ اإلاٗٞغ بغمتها بٗلم وجهٍغ٠ الخ٨ىمت اإلاهٍغ

 ٢ى٫ ًًغ  ؤو لم جخًمً ؤي ٞٗل  ؤجهاالؿُدُت والتي اقهض هللا 

٣ت  ت، بل ال٨ٗـ ٣ٞض جم الاؾخٟاصة مجها بإ٦ثر مً ٍَغ باإلاهالر اإلاهٍغ

ت، ٦ما  ا ٦بحًرا م٘ الخ٨ىمت اإلاهٍغ
ً
 ؤهجيؤبضث ٞحها الغاٞؿحرن حٗاوه

وعٚبتي في مٗاٌكت الخضر  بعاصحيمخىاظض هىا لضي ال٨خاثب ب٩امل 

 :الخي لؿببحن

ولي الض لإلٖالممداولت ه٣ل نىعة خ٣ُ٣ُت إلاا ًدضر   : هى ألاو٫  

 .مً وظهت الىٓغ ألازغي 

 والشاوي: هي يماهت صخت وؾالمت اإلاؿخًاٞحن هىا لضي ال٨خاثب.  

، ؤمـ ؤو٫ اوسخاب اإلاجمىٖت التي ٢امذ بالٗملُت في نبُدت  ؤزىاء

ٖغيذ ٖلحهم الخدغ٥ مٗهم مكهًغا شسهُتي وباؾبىعي اإلاهغي 

ب وظهاث الىٓغإل  ج٣بلىه  ما ،بضاء الخٗاون ومداولت الىؾاَت وج٣ٍغ

ت  ؤهاو ها  ،بغخابت لضحهم ٦ما ؤئ٦ض ٖلى  جماًماؤئ٦ض ل٨م ا٢امتي الازخُاٍع

ؾالمتي وؾالمت ظمُ٘ الصسهُاث اإلاغمى٢ت في يُاٞت  "ٞلؿُحن 

ً"، ٦ما  جي  ؤههالَى ؤ٦ىن مضًٖىا ٦ٟغص في مجمىٖت الخٟاوى  ؤنٌكٞغ

  .ٞغنت ؤ٢غبالتي جضٖى له ال٨خاثب الُٝغ ؤلاؾغاثُلي في 

 ٧ان م٨ٗم، "ٖلي الضباٙ"، صمخم بسحر.                            
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 ٖلي""

البُاهان الصسصخي والٗام لل٨خاثب، ومً زم ٢ا٫ الكُش "ؤبى  ؤجهُذ

 مدبسخي مجضًصا. بلىٌؿى٢ىوي  ؤن٦غم" ٧لماجه بك٩ل م٣خًب ٢بل 

هأل مدمي بالـ  ؤهذ ،ًىمحن جالجه وبخ٨ىن جدذ ًضًً خ٨ىمخ٪ -

buzz  ؤلاٖالمي والكى وال٨الم واللِٛ  ًا اللي هُدهل بٗض بطاٖت

 ما ب٣ُضع خضا ًدِ ًضه ٖلُ٪. ،البُان

 مغث الشالزت ؤًام؟

 مغث 
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 انفصم انتاسغ

 "أتىاب خهفٍح نههروب" 
ا" َٖ    "هى

 ؟64مىصاظذ -

  65مىصاظذ ماص. ؤوي ،٦حن -

 ؤلاًُالي: عبدذ قىقاهت ٖلى ٦ٟي وؤمؿ٨ذ بٟىجان ال٣هىة 

ال٣هىة  ،نالتهي مجغص اصٖاء آزغ لأل  ؤبًضا،جل٪ ال٣هىة  ؤخبلم  -

 متى ؾُإحي؟ ،ًمىُت وال شخيء آزغ

هل  ،معي "ؾاٞخا" ؤجِذ أله٪هخٓغه هىا  ق٨ًغا، ؤ ؤن ؤزبروي -

 ؟بليّ ؾحرصون َٟلي  ؤجهمهل حٗخ٣ضًً  ؟ؾِؿامدىوي

 ابدؿمذ في ٞخىع مكُدت بىظهها:

ؼحي - ل٨ً  بًلي"،" بلُ٪٢ض ٌُٗضون  ؟وهل ؾدؿامدحن هٟؿ٪ ًا ٍٖؼ

ًدُا م٘  ؤنًٞل ٫"بًلي" ٞاأل  ؾإلخجي بطا ،شخيء لً ٌٗىص ٦ما ٧ان

 ب٣ى مِٗ٪. بنل٪ وللُٟل  ؤًٞل"ما٦ؿحن"، ال ؤعي مؿخ٣بل 

 و... بغمخه اهخهى ألامغ  ،ل٨ً الخد٤ُ٣ اهخهى -

جي بما  - هال جسبًر لم ٌٗض  ،عجىػ ولؿذ مُٛبت ؤها ،بالٟٗل ؤٖٞغ

ا إلاا  ألامغ جىتهحن مً  ؤنؤنض٢ا، ٖلُِ٪ ٣ِٞ ،  ؤؾغةلضً٪ ٖمل، 
ً
َب٣

 اعخلي ًا "هاها".  ،وجغخلحن "ؾُٗغيه "ًضصًا

                                                             
 كللت ؟ - 64
 .وػم اها كللت جدا - 65
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م٘ ظملتها، وظضث "ًضصًا" ٠٣ً ٞى١ عؤؾِىا ببظة نباخُت لبيُت 

اللىن، ؤقٗغججي بالغاخت؛ ٨ٞىهه ال ًغجضي اإلاالبـ الغؾمُت ٌُُٗجي 

ا ٖىه، ٢ض ًجٗلجي ؤخاو٫ اؾخمالخه. ًُ ا بوؿاه ًٖ  اهُبا

ؤل٣ى الهباح الٟاجغ ٖلّي ول٨ىه عبذ ٖلى ٦خ٠ قىقاهه التي لم 

ض جىيُذ ؤن مى٢ٟه باعص ججاهي ٣ِٞ،  ج٠٣ له ٖلى ٨ٖسخي، ٧ان ًٍغ

 وؤهه ال ًىص بهاهت اإلاغؤة العجىػ.

ش هاظاٞحن بؿهىلت -  ؟بى٦حرجىٝ، هل وظضجما صٍع

ؤقاع بلى اإلا٩ان وم٘ بقاعجه، ٨ٞغث ألو٫ مغة ؤهه بالخإ٦ُض م٩ان ممحز 

الكابا٥ ُٖىا ٖلُه واؾخضعث في مداولت مالخٓت باقي الغواص  جً٘

ا وؤظبخه: ًٗ  واهُباٖهم، ل٨ىجي ٖضث إلاى٢ٟي ؾَغ

م ٧ل شخيء. ،جاصًلم ٨ًً نٗب ؤلا  - بت ٖلى ٚع  اإلاضًىت لِؿذ ٍٚغ

ا -
ً
 صٖىها هخدضر في اإلاهم، ما ظئىا ألظله. ،خؿى

 ٢الذ قىقاهه وؤومإ هى مىا٣ٞت بك٩ل ٖملي.

ا -
ً
شخيء ًسخو بإمى٪ الصسصخي وويٗ٪ ٧ل  ؤن ؤٖخ٣ض ،خؿى

 اصٖاءاثال٣اهىوي ٢ض اهخهى بٗض الخد٣ُ٣اث التي ٢مىا بها خؿب 

نض٣ً٪ اإلاهغي، زبذ للجمُ٘ ٦ظب اصٖائه وجبرثت ؾاخخ٪ مً تهم 

حن ٧ان  ؤهاعبما البُان الظي ويٗخه ل٪  ،الخجؿـ لخؿاب اإلاهٍغ

ً اث ٦خل٪ لى ٧اهذ ْهغث مءاصٖا ،الؿبب الغثِسخي في جبرثت ؾاخخ٪

السجىن  ؤْلمفي ُٚاهب  آلان ، ل٨ىذظهخه صون ٞٗلىا الاؾدباقي

 ؤلاؾغاثُلُت.

 ا "ًضصًا".ق٨غً  -
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 بًالن"،ًدب٣ى مىيٕى " ،لؿذ هىا ألجل٣ى الك٨غ ًا هخالي -

ٌ ٖىصج٪  ا بًالنم٨ىر  ؤو  بلحها"ما٦ؿحن" جٞغ ًٗ ا ٢اَ ًً
 ،مِٗ٪ ٞع

  ألامغ.ؾ٨ُىن ٖلُِ٪ ج٣بل 

 الخُاة بضوهه..  ؤؾخُُ٘ال  ..ؤهاولضي."ًضصًا"..ل٨ً  -

 ..آلان جماًما ألامغجتر٧ي  ؤنٖلُِ٪  -

 جى٢ىا لالؾخمإ، ٢بل ؤن ٣ًى٫ بتر٦حز 
ً

نمذ لٟترة ٢هحرة مؿخٛال

 ٖلى مساعط اللٟٔ و٦إهه ًخٗمض ج٨غاع بهاهتي: 

 !ألاصبعبما خحن جخٗلمحن   -

 جضزلذ "قىقاهه" بٗى٠ لم ؤٖهضه مجها ٞجإة م٣اَٗت بًاه: 

 ازغؽ. -

 
ً
ا وٚحر مهض١ إلاا جٟىهذ به و٢بل ؤن ًغص، ٧اهذ الخ٠ بلحها مخٟاظئ

ا بد٨م ؾجها 
ً
ا متر٢غ٢ ًً ج٨مل ما بضؤجه ممؿ٨ت ب٨ٟه، ٧ان نىتها زُٟ

 بال ؤجها ٧اهذ خاصة وخاػمت:

هاها لم جد٪ لي ٖما ٞٗلخه بها في البِذ  ؟! هل  ؤنهل حٗخ٣ض  -

 ؤؾخسضمه ؤال ؤو ؟مغع شخيء ٦هظاؤ ؤنمً الٛباء والسٝى  ؤهجيحٗخ٣ض 

ض؟ن يض٥ خح ل٣ض ؤ٢مذ ٖال٢ت م٘ طاث اإلاغؤة  ،""عوحكخاًً ؤصون  ؤٍع

حن، والتي ؾاهمذ  في جبرثت  ؤهذالتي اتهمذ بالخجؿـ لهالر اإلاهٍغ

هل حٗخ٣ض  ؟مٗلىمت ٦خل٪ ٢ض حعجب عئؾاث٪ ؤنهل حٗخ٣ض  ،ؾاختها

ا للخٟاوى. بنهإجُ٪ هىا  ؤنبل ٦٢ىذ أل ؤهجي
ً
 لم ه٨ً همل٪ ؤوعا٢

 اث ٢ض جسُٟجي ظُٟحرث؟!جل٪ الخٟاه ؤنوهل حٗخ٣ضًً  -

ؤقاعث بلّي "قىقاهه"؛ ٞازغظذ الهاج٠ مُإَئت الغؤؽ، وصاٖبذ 

قاقخه الزخُاع جُب٤ُ ٖغى الدسجُالث وصَوث الدسجُالث حكٗغوي 

مت قىقاهه. ض مً ٍٖؼ  بالعجؼ، وحكٗغه بالٟٕؼ وجٍؼ
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ول٨جي ال ؤعي  ؤ٢ضع٦٥ىذ  ،ل٩ل شخيء زمً ،بخ٨ٟحر ُبغظماحي بدذ -

ً آزغ ل٣اء لىا هىامً ٖ ؤ٦ثر  آلانُِٞ٪   ؟في بِخ٨م هظا ؟اهغة..هل جخظ٦ٍغ

ؾ٨ُىن  ،جهضًجي ؤو جخمىعي  ؤنالى٢ذ ؾُإحي ولً حؿخُ٘  ؤن ؤزبرج٪

 .ؤحىمً ظهت ؤزغي..وها ٢ض  بلؼاميجضزل٪ 

 جُلب؟ ؤهذ -

 آمغ.  .ؤهاال. -

 م٣ابل؟! -

 ال جسخٟحن مً ٖلى ؾُذ ال٨غة ألاعيُت. ؤنم٣ابل  -

 ولضي.. -

 ت لىا بىلض٥ ال ٖال٢ ، هدًٖاثلي ؤمغ هظا  -

ا.  ،ول٨ً ٦الها ٌٗٝغ بمكاَعٗ٪ - ٗىا ؾىًٍ  مكاَع

 ٖاهغة خ٣ُ٣ُت؟  ؤهِ٪ ل٪  ؤ٢لم ؤل -

 ما الظي جسُُه لي ًضصًا؟! -

حن ٧ل شخيء في الهباح. ،في الهباح -  ؾخٗٞغ

هه٠ ؾاٖت مً الٗغى الهىحي لخاصر اؾخٛاللي الجيسخي..٦ىذ 

 ؤمىث م٘ ٧ل نىث ناصع ًٖ الجهاػ..ولم ًُلب هى الخى٠٢ في ؤي

ض الخإ٦ض ؤهجي لم ؤٞىث شخيء مً ل٣اءها.  لخٓت؛ ٦إهه ًٍغ

 ؤجهُذ الدسجُل وؤزظث قىقاهت ػمام الخضًض مً ظضًض:

ا لل٣اهىن  -
ً
صٞٗذ امغؤة بالتهضًض وبك٩ل ٢ؿغي  ؤهذ ،َب٣

ا للىاثذ الٗمل ؤلاصاعي، وألامجي في قابا٥ ،اٚخهاب ،إلاًاظٗخ٪
ً
 ،َب٣
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ضلض" لخ٣ضم ل٪ عقىة ظيؿُت  ،في م٣ابل خماًتها ل٣ض صٞٗذ "هخالي ٍع

 "عوحكىاًً"؟  ؤصون  عؤً٪ها؟ ما 

ا للهاج٠ مضاًٖبا َٝغ ُٖيُه  ًٗ جى٠٢ "ًضصًا" ًٖ الىٓغ بلُىا مخُل

 الساعجي بؿبباجه، زم همهم مؿخضًًغا هدىي:

 ٦ىِذ مؿخٗضة!  ،ج٣ىمي بهظا ؤن ؤبًضا ؤٖخ٣ض ؤ٦ًلم  -

لم ؤظض ما ؤجٟىه به، سخبذ الهاج٠ بلى ظُبي مً ظضًض، واؾخضاع 

 هى جل٪ اإلاغة بلى قىقاهه:

حٗلمحن هظا "قىقاهه"، لم  ؤهذ٦ىذ ٚايًبا مجها و  ؤخبها،٦ىذ  -

 اؾخٛاللها. ؤهخىي  ؤ٦ًلم ؤ٢هض.. ؤ٦ً

 ألامغ  ،اؾم٘ ًا "ًضصًا" ،ؾُدضر ؤههل٨ً خضر، و٧اهذ هي جضع٥  -
لم  ؤها ،ما ػلذ جدب "هاها" ؤه٪ ألامغ ،٦ىذ جدب "هاها" ؤه٪لِـ 

 
ُ
و٢ٟ٪ ٖىض خض ؤلاهاهت هضص٥ ول٨ً أل ؾمٗ٪ هظا الدسجُل ل٩ي ؤؤ

،عؤَي وما  ؤعصث .. بنالخماصي ُٞه، ل٨ً ؤهذالظي ٢غعث   ؤهه ؤٖٝغ
٧الؿاب٤،  جماًماؾدؿاٖض هاها، عبما لً حؿخُٗض خُاتها  ؤهذ مًؾ٨ُىن 

اَٟخ٪ ٦غظل مدب جًمً  ؾخداو٫ مؿاٖضتها  ؤه٪ول٨ً يمحر٥ ٖو
. 

ضًىه بالًبِ ًا "قىقاهه"؟ -  ما الظي جٍغ

٘ ٢ًُت لخدضًض  بًالن"،الب بٗىصة "هدً لً هُ - ولً هٞغ
 ؤصون ٣ِٞ  ؤقهغ ؾخت  ؤقهغ،لؿخت  جماًماؾىهمذ  ،الخًاهت

ب الهضٕ بحن اإلاغؤجحن، وؿخُٗض ؤو٢ذ ٧اٝ ل٪ إلاداولت ع  ،"عوحكخاًً"
اعاث زابخت، وجضزل ؤؾاسخي مً ٢بل "ما٦ؿحن" في  بًالن"" م٘ يمان ٍػ

ل٨ً "هخالي" ال ًم٨ً  ،ختى ب٢امت مكتر٦ت ال ٞغ١  ؤو  بًالن"،خُاة "
 عؤً٪؟ما ..هظا ٖغضخي ،ًٖ الهٛحر جماًماٞهلها 

ت بُيىا، جغ٦ىا   هٓغاجه الجاٞت الساٍو
ً

جب ببؿاَت، ٢ام مبضال ًُ لم 

 وطهب ٞٗاظلتها ؤها بالؿاا٫:
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  ؟عاٌٞ ؤهه ؤمماطا؟ هل وا٤ٞ ه٨ظا  -

- .ً  اهخٓغي وؾتًر

ما ؤن جٟىهذ بها بال وبضلذ هٓغي هدى باب الخض٣ًت اإلاٟخىخت 

ش هاظاٞحن"، خُض هجلـ، ٞىظضجه ًىٓغ  بلُىا وؤقاع بلّي بغؤؾه  ٫"صٍع

 مً الهىاء 
ً

بقاعة مىا٣ٞت زاَٟت، جىٟؿذ الهٗضاء؟! ال..٣ِٞ ٢لُال

ل.  صزل عثتي بٗض ازخىا١ ٍَى

*** 

 "ٖلي"

؟ الىا٢٘ ؤٚغب وؤَمغ مً 
ً

هل ٖكذ ؤخضار ُٞلم ؾِىماجي ٢بال

 " ال٨بحرة مهما ٧اهذ نٗىبتها."اإلاُلىصعاما

 ،"ً في مؿاء طاث الُىم الظي ؤطٖذ ُٞه البُان ًٖ "ٞلؿُحن الَى

جم ا٢خُاصي مٛمٌ الُٗىحن بلى ؤلاٞغاط، لً ؤوسخى هٓغة "هِىى" ما 

-خُِذ، ابدؿم ابدؿامت ؾازغة ج٨غع ٖلّي آزغ ما جباصلىاه مً ٧لماث 

ت ثبي بلى ج٣اَ٘ ونلذ بىا الؿُاعة بك٩ل عجا -ؤهذ ٖالت ٖلى البكٍغ

قاععي "ًىق٘ بً هىن" و "ظابىجيؿ٩ي"، زل٘ ٖجي الؿاث٤ ٚمامت 

ب. ٤ الؿٟاعة في قإع "باؾُل" ال٣ٍغ  الٗحن وؤقاع بلّي لٍُغ

، الظي لم ٨ًً  ت في الكإع جغظلذ ًٖ الؿُاعة والتي ٚاصعث مؿٖغ

ا ٦ما اٖخ٣ضث، في لخٓت وظضث ؾُاعة جسغط مً ْالم  زاوًٍ

الؿُاعة التي ؤجِذ بها، وؤزغط ماع ٖابغ في  "ظابىجيؿ٩ي" مٛاصعة زل٠

ل ؾاثًغا زلٟي ٖبر  ا ُٞه بل ْو
ً
٤ ظهاػ "جى٧ي وو٧ي" نٛحر مخدضز الٍُغ

،  ال ؤٖٝغ بن ٧ان ًغا٢بجي ؤو ًامىجي بلى ؤن ونلذ بلى الؿٟاعة  الكىإع

خذ الباب 
ُ
 بٗض يِٛ ػع الجغؽ ختى ٞ

ً
ت التي لم ؤهخٓغ َىٍال اإلاهٍغ

اصع هى   مجا٫ عئٍتي ٢بل ؤن ؤلج بلى الضازل. ألاوجىماج٩ُي، ٚو
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٧ان اإلامغ مًاء بياءة زاٞخت جاصي بلى الؿلم، ٞلم ؤظض بض مً 

اجبإ الًىء، نٗضث ختى الُاب٤ الشاوي وصزلذ في ؤو٫ م٨خب 

 مٟخىح.

ا بلى ظاب الىاٞظة، بِىما ظلـ عظالن 
ً
بالضازل ٧ان "خؿحن" وا٢ٟ

ه الجلضي ألاؾىص، وفي مىخه٠  الدجغة اإلاغبٗت ؤمام آزغان ٖلى ألاهتًر

ا ؾا١ ٞى١ ألازغي.  ًٗ  َاولت ال٣هىة، ظلـ الؿٟحر اإلاهغي واي

لم ؤٖٝغ بن ٧ان ٖلّي بل٣اء الخدُت، ؤو الهمذ باوٗضام هىضامي 

 وط٢جي ٚحر الخل٣ُت، ل٨ً م٣ابلتهم لي بالهمذ ظٗلخجي ؤها ؤباصع: 

 مؿاء السحر..ؾالم ٖل٨ُم. -

ا، هٓغ هدىي هٓغة ٢ام الؿٟحر ٖلى ؤزغ ظملتي وجىظه بلّي ن
ً
امخ

ا  ًُ مُىلت، وؤعهبت ؤهٟه ج٩اص جلمـ ؤهٟي، زم ؤمؿ٪ بخالبُبي بٗى٠ مضٖ

 الهضوء:

ـ؟ ؤهذ -  ٦َى

ـ مٗالُ٪ ؤها -  آؾ٠ وهللا اإلاىيٕى ٧له ٧ان..  ؤها ،٦َى

 ج٣ضعوا جازضوه. -

 ٖلى ٞحن مٗالُ٪؟! -

 لم ًجبِن، بل اؾخضاع هدى "خؿحن"، وؤقاع بلُه ٞإظاب ألازحر: 

 هخدصخً ٖلى مهغ.  ،م٪ؤعوح  ٖلى اإلاُاع ًا -

 ؤها...صي ٚلُت و  ،ًا باقا اإلاىيٕى ٧له ؾىء ٞهم وهللا الُٗٓم -

ٞا٦غها مل ٞاهمحن، وال مل بىيؿ٤ ٖلى ألاؾاؽ صه مً ًىم  ؤهذ -
 ما همذ م٘ )الكـغ...( بًاها؟! 

ا بظعاعي، بِىما عا٣ٞىا الغظالن 
ً
ؤظاب خؿحن وج٣ضم هدىي ممؿ٩

خاولذ ؤن ؤل٣ي ٧لمت ؤزغي الى الؿٟحر آلازغان بلى اإلا٨خب اإلاجاوع، 
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ا ٖا٢ًضا طعاٖه في بقاعة مىه بلى ٖضم ا٦ترازه لؿمإ 
ً
ول٨ىه ٧ان نامخ

 ؤي شخيء ٢ض ؤجٟىه به.

في اإلا٨خب اإلاجاوع، ؾلمجي "خؿحن" وز٣ُت ؾٟغ ٖىًيا ًٖ 

 باؾبىعي اإلا٣ٟىص ؤزىاء ألاخضار، و٢ا٫ في خؼم:

مً هىا ولخض  هًُٟلىا مٗا٥ ،البهىاث مً اإلاسابغاث الٗامت -

جداو٫ حٗمل خاظه ط٦ُت  ؤو ًا٥ ج٣اوم ب ،م٩ان الخد٤ُ٣ مٗا٥ في مهغ

 مً البالوي اللي ٖملتها.

 وهللا ًا خؿحن باقا... -

ـ ألاصباهذ لؿه اللي هدكىٞه في مهغ هُٗلم٪  ،ازغؽ -  ،٦َى

 !ما هى ًا هخخٗلم الاصب ًا هخ٨ىن ٖبرة

*** 

ا" َٖ   "هى

اعة الٗاقغة ٢بلذ ؤن ؤ٢ابل "اڨُڤا"، ب ٗض الاجها٫ اإلائت، والٍؼ

اٖخ٣ضث هي ؤهجي وا٣ٞذ ؤن ؤ٢ابلها ج٣ضًًغا لهضا٢خىا ومخاهت الٗال٢ت، 

 ل٨ً الىا٢٘ ؤهجي ٢بلذ ٣ِٞ ألهجي ؤٖلم ؤن "لُىضقتروم"  ًهاخبها. 

*** 

  "ٖلي"

لي في مهغ بضاًت مً ونىلي بلى  ٚحر مهغح لي بالخضًض ٖما خضر

ؤعيها وختى زغوجي مً م٣غ الخد٤ُ٣، ٣ِٞ ٖل٨ُم ؤن حٗلمىا ؤهه 

ا، ؤٖخ٣ض ؤن لٟٔ "٢اسخي" لً ًشحر خُٟٓت ؤي ظهت  ًُ ٧ان...٢اؾ

 مؿاولت!

*** 
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ا" َٖ     "هى

ُڤا" ٧ان "ًىهاجان لُىضقتروم"  ٦ما ٖهضجه في آزغ مغة، مضله في "اڨ

ُمٓهًغا لٗاَٟخه في لٟخاجه واعجباَه بها، ومالمؿخه لها بك٩ل مبالٜ بال 

ا خُض  ؤهه ٧ان م٣ضًعا جماًما للمى٠٢، خُىما ج٣ابل زالزدىا ٖلى ال٩اُٞتًر

ا. 
ً
 ٢ابلذ "ًضصًا" ؾلٟ

لم ؤ٢ٌ ال٨شحر مً الى٢ذ في مداصزتها ؤي خضًض الثم ؤو ختى وصي، 

 : ٣ِٞ ؾإلذ "لُىضقتروم"  ؾاا٫ مباقغ

 حٗٝغ ما الظي خل ب"ٖلي الضباٙ"؟ -

في الخ٣ُ٣ت  ،ويٗه آمً ؤن ؤٖخ٣ضلِـ ال٨شحر ول٨ىه في مهغ و  -

مً م٩ان بضؤث في الاجهماع ٖلّي، بهٟتي آزغ  ؤ٦ثر ن ٖغوى ٖمل مً ةٞ

 و٦ُل حكُٛل زام به.

ا -
ً
 قالىم.  ،م٣ابلخىا ال مٗجى لها بط

*** 

  "ٖلي"

الي بلى بىابت البِذ، جغظلذ ًٖ الؿُاعة ٞىظضث "هاصع" ٢امىا بةًه

ا البُل اإلاٛىاع الظي  ًُ ا هدىي مدُ -البىاب ًس٠ إلا٣ابلتي، ٢ام ظاعًٍ

 ووعاثه ػوظخه جؼعٚض وجباع٥.  -ٞخذ بؾغاثُل

جباصلذ هٓغاث زاَٟت م٘ مًُّٟي الؿاب٣حن ٢بل ؤن حؿحر بهما 

 الؿُاعة. 

ولذ ؤقىِ خًغج٪ ونلذ  ،مت ًا "ٖلي" باقاال خمض هلل ٕ الؿال -

 عبىا ٨ًغم٪ ًا بُل ًا عاٞ٘ عاؽ مهغ ًا... ،امباعح
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٢بل ؤن ؤظُبه ؤو ؤؾخجم٘ ٢ىاي لهٗىص ؤو٫ صعظت مً صعظاث 

ت  الؿلم، ٧اهذ ؾُاعة ؤزغي جًغب م٩ابدها وزلٟها بى٦ـ قَغ

 ٦بحر..مجها هؼ٫ عظل وخُض.

 "مهُٟى" باقا ٖاًؼ٥. ،"ٖلي" -

 ؤمغ جام: اؾخضعث بلُه في ٚحر صهكت وبدؿلُم

 في البى٦ـ، وال الٗغبُت؟  -

هٓغ الغظل بلى البىاب وػوظخه وبٌٗ الجحران الظًً هؼلىا 

تي اإلاؿب٣ت بإحهم َىا٫ ٞترة ب٢امتي بالك٣ت. م ٖضم مٗٞغ  الؾخ٣بالي، ٚع

ا. - ًٗ  في الٗغبُت َب

ت ؤمً ال٣اهغة. ٤ وجىظهىا إلاضًٍغ  ٢اص الٍُغ

*** 

ا" َٖ    "هى

ُه" ٖلى هاجٟي وفي  مغ ًىمان، ٦ىذ مكىقت.. ؤهٓغ لهىع "آٍع

ُه"، ؤهٓغ للهىعة الىخُضة  ا بظة "آٍع ًً خاؾىبي ٞإعي وظه "ٖلي" مغجض

ضة  لٗلي  م٘ ؤنض٢ائه في صبي مً ظهاػي والتي خٟٓتها مً زبر بجٍغ

ا بحن ؤنض٢اء "ٖلي"، وفي ظمُ٘ الهىع 
ً
ُه" وا٢ٟ بل٨تروهُت، ٞإعي "آٍع

 اظًضا في ع٦ً ما.٧ان بًالن مخى 

٦ىذ ٢ض بضؤث في َباٖت نىع "بًالن"، ؤمأل بها خاثِ الدجغة التي 

ؤُٖتها لي "قىقاهه"، لم ج٨ً "قىقاهه" جضزل بلى الدجغة ولم ؤ٦ً 

ؤزغط لها بال في مُٗاصها اإلا٣ضؽ لل٣هىة، ؤهام ٖلى ؾا٢حها وجُمئىجي 

 هي.

*** 
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  "ٖلي"

ا، هظ
ً
 مً ببُي خؿى

ً
ه اإلاغة لم ؤ٦ً ؾاثًغا، ٦ىذ مجغوًعا مدمىال

بىاؾُت ػوط مً ألامىاء ألاقضاء مً حجغة الخبـ الاهٟغاصًت التي 

م٨شذ بها الُىمحن الٟاثخحن وختى حجغة "مهُٟى" باقا التي ؤٖٝغ 

ا.
ً
 م٩اجها مؿب٣

اعحي الشاهُت إلا٨خب مهُٟى مىظ ٖىصحي إلاهغ، بِىما اإلاغة   ٧اهذ ٍػ

بضون ٧لماث، ٣ِٞ بٌٗ الؿباباث  -ٖل٣ت مىث-عة ًٖ ألاولى ٖبا

الٗابغة والتي لم حٗض ٦غامتي حٟٗها بٗض ما مغعث به، زم ب٣ُذ في 

ا مً  ًُ ت مً ال٣ٗاب، ٦ىذ مضمى هٟؿ الاخخجاػ ؤحٗغى لخهو مدؿاٍو

ا مً الساعط.  ًً  الضازل ب٣ضع ما ؤها مضمى ومخىعم ظؿض

ٖلٌي الجلىؽ ؤمام  ؤل٣ُاوي ٖلى ال٨غسخي، ؤٖلم ؤهه لم ٨ًً ًخىظب

 ، "مهُٟى" باقا، ل٨ىه ٖلم ٦ما ٖلم آلازغان ؤن ال َا٢ت لي بالى٢ٝى

ب ؤن "مهُٟى" ٧اهذ له هبرة مخٗاَٟت:  الٍٛغ

 ٌٗجي ًغيُ٪ اللي ٖملخه في هٟؿ٪ صه؟ -

هٓغث بلُه هٓغة نامخت، ال ؤٖٝغ ما ًخىظب ٖلّي ٢ىله عًصا ٖلى 

 ؾااله الاؾدى٩اعي.

ضج٪  ؤها - ٚلُذ، ومً ألاو٫ ٦ىذ ٖاٝع مل هغخم٪ لى  بويٖو

 ابً ٧لب ظبان وهخٛلِ، وهخجُلي وهٗمل ُٞ٪ ٦ضه.  به٪

 ٢ام ًٖ م٣ٗضه زم ظلـ ٖلى ال٨غسخي اإلا٣ابل لي.

 ٢ىلخه مً الًٟت؟ ؤهذمحن ناخب ٨ٞغة البُان اللي  -

ا".هى ناخب ال٨ٟغة ٖلكان هغص ٖلى " "الكُش "ؤبى ٦غم - َٖ   هى

ا بإإلاي:
ً
 ابدؿم مؿتهُى
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ا"؟   - َٖ )ٖل٤( صخُذ..الغاظل صه ٖمل ُٞ٪  به٪ا مؤلؿه "هى

 صماٚه حؿخاهل بىؾه. ،ظمُل مٗملىف خض

لهاف اؾم جاوي ًا باقا  -  ما٢ضعحل الاؾم الخاوي صه ،مااٖٞغ

 ٦مان ًا باقا ٢ا٫ ٖلُ٪ هٟـ ال٨الم. ، "ؤبى ٦غم"اخٟٓه

 الخٟذ بلّي مؿدى٨ًغا.

الخغ٦ت الٛبُت  ؤٖمل بوي٦بحر ٧ان مخى٢٘  يابِ بنخ٨ُذ له  -

 .ٖملتها ؤهااللي 

ٗـ..( اللي اهضٞٗلهم - ـ ،وقىٍت ؤلاٖالمُحن )اإلا  ،ٖملىل٪ جإمحن ٦َى

 ب٣ُذ بُل.  به٪جسُل ًا )ٖل٤( ..ب٣ُذ بُل

ا نغث 
ً
 عؾمي. -ٖل٤-خؿى

ا ؤهذ - ًُ ضج٪  ؤها ،ماٖل٨ل خاظت خال  بويبـ خاظؼ٥ ٖلكان ٖو

٪ ماٌؿخاهلل  ،بـ ٦ٟاًه ٖلُ٪ ٦ضه ذ،مل هؿِب٪ لى ٚلُ اللي ٍػ

 .، هاجغوححٗبىا

غي.  ا مً ؤؾاٍع ًُ  تهلل ما ب٣ى ؾلم

هُخٗغى ٖلُ٪  ،مخسغظل مً بِخ٨م ٚحر إلاا وق٪ ًخٗض٫ -

ىن وبطاٖت و و و ً  اخىا ،ج٣بل خاظت مجها ...بًا٥ل٣اءاث جلٍُٟؼ ٖاًٍؼ

 ال ه٣ى٫ ُٞه خاظت وال خض ًغص ٖلُىا بداظت. ،اإلاىيٕى صه ًخيسخي

َلب ٖىضي  ، ؤهاواج٣ا٫ لي ال٨الم صه ٢بل ٦ضه ،ٖاٝع ًا باقا -

 ٖاًؼ امصخي. ؤها ،ؤزحر ًا باقا

 ههؤما اهذ هخٛىع  -

 همصخي مً مهغ.  ،ٚىع مً مهغ ٧لهاؤٖاًؼ  .. ؤهاال -

 ههي صاهُت؟ؤٖلى  -
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ذ -  ؤها ،مل َا٤ً هٟسخي ؤها ،ؤي صاهُت حكُلجي ، ؤو صبي لى ٖٞغ

 زا٠ً ابو في اإلاغاًت.

ا مكاٖغي:
ً
 ابدؿم في ٞخىع ها٦ئ

 ل٪...ًا ٖؼث..قُلىه.ٚىع في ؤي صاهُت ج٣ب ،وال اإلاغاًت هخ٣ُُ٪ -

ؤحى ٖؼث وآلازغ وخملىوي مجغوًعا ٖبر ألاعو٢ت وألاصواع، ؤل٣ىوي 

٨ت نالت بُتي، همذ في م٩اوي ال ؤٖٝغ ل٨م مً  بالؿُاعة، زم ٖلى ؤٍع

 الى٢ذ؟

*** 

ا" َٖ    "هى

اجهل بي "ًضصًا" مسبًرا بًاي بيُت ٖغوى جإجُجي إلا٣ابالث 

بتي في جلٍُٟؼ ىهُت مدظًعا بًاي مً ٢بى٫ الٓهىع في ؤي مجها، َالٗخه بٚغ

 عئٍت "بًالن". 

 ما الظي حٛحر؟ "التزمذ باجٟاقي م٘ "قىقاهه ؤها -

 .ال قٍغ مٟاويت ،"ًا "ًضصًا ؤمهى عظاء  ،ال شخيء حٛحر -

ا ًا "هاها -
ً
ل٪ م٣ابلت  ؤعجب ؤن ؤؾخُُ٘ ،ُُٖجي ًىمحنؤ ،"خؿى

  ٦ثر!ؤلِـ  "زاَٟت في "الجان ًلضًم

ؤٚل٣ذ الهاج٠ ما ؤن اهتهُذ و٢بل ؤن ؤيٗه م٩اهه، وظضث عؾالت 

 ٞاثخت مً "آڨُڤا" لم ؤ٦ً ٢ض جُلٗذ لها: 

ؼحي "هخالي"، ؾإعخل ًٖ بؾغاثُل ٧لها، لم ؤٖض ؤؾخُُ٘ الب٣اء  )ٍٖؼ

هىا، ؤها زجلت وآؾٟت، ؤخمل ٖاعي ججاه ما ٞٗلخه ب٪ في ٧ل م٩ان، 

، اج٣ٟذ م٘ "ًىهاجان" لالهخ٣ا٫ مٗه ب ض، ؾإؾاٞغ آزغ ألاؾبٕى لى الؿٍى

 لً هيخٓغ الٟصر بن ٦ىذ ج٣بلحن عئٍتي لىصاٖ٪ ٢بل الغخُل!(
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ؤل٣ُذ بالهاج٠ ٖلى الٟغاف بًُٗضا ًٖ مخىاو٫ ًضي ٧ي ال ؤخُمه، 

عخذ في خل٣ت مخ٨غعة مً خل٣اث الؿباث الٗم٤ُ ألهام ٧األمىاث ٖلى 
 ؤمل الاؾد٣ُاّ ًىم م٣ابلت "بًالن".

*** 

  "ٖلي"

ؤًام جمغ، بال لىن وال َٗم ؤو عاثدت، مُاه حؿغي في مجاعحها بال جهاًت 

 ؤو هضٝ مٗغوٝ، ال ػعٕ ًغوي وال خهاص ًاحى.

في الُىم الٗاقغ بٗض ٖىصحي للبِذ، ؤجاوي الاجها٫ الظي لم ؤ٦ً 

ت خىالي الغابٗت ٖهًغا ٦ما ٧اهذ م٩اإلا  -"عوبغث ؤهجل بىعط"-ؤهخٓغه 

 "ًىهاجان لُىضقتروم"  ًىم جم بلخاقي ب"هىعصلُجا هحهاًُتر".

 ٖلي؟! ،بىعط" ًخدضر "ؤهجللى..ؤ -

 آه -
ً

  ؤها.بىعط"، هظا  ؤهجلؾُض " ..ؤهال

ل٣ض اٖخبرها ألاًام اإلاىهغمت مىظ ٖىصج٪ إلاهغ ٞترة  ؟٠ُ٦ خال٪ -

تعاخت  ض  ،بٗض ما حٗغيذ له بظباٍع ضهُمئن ألخىال٪ و  ؤنهٍغ بك٩ل  ؤٍع

 ٧ل شخيء ٖلى ما ًغام؟! ، هلَمئن ٖلُ٪ؤ ؤنشسصخي 

٧ان وصوًصا عبما ؤ٦ثر مً الالػم، وؤزاع هظا اؾدُاجي وحؿائلي، 

ؤنبدذ ؤق٪ ؤن ل٩ل شسو في الضهُا هضٝ مً وعاجي، ؤها الىخُض 

ت".  الظي لم ًدمل "ؤظىضاث ؾٍغ

 بىعط"..بسحر.  ؤهجلبسحر ؾُض " ؤها -

 هل ماػلذ جىص الاؾخمغاع؟  ؟و الٗمل -

 مً لً جىصوا اؾخمغاعي.  ؤهخم ؤه٨م ؤٖخ٣ض -
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ؼي  - ماصة عاثجت ظًضا في الى٢ذ الغاهً،  ؤهذ ،ٖلى ال٨ٗـ ًا ٍٖؼ

غ الجهاجي ل٪ الظي ٢مذ به ٢بل الخٟجحر بلخٓاث ًىم ًٖ ٖحن  الخ٣ٍغ

 ؤه٪و  زهىًنا ،صخُٟت عاجٗت والبُان الظي ه٣لخه ًٖ الجماٖت بًاها

ت للخدضر ًٖ الخجغبت  ب ٗض لم جٓهغ ٖلى ؤي قاقت جلٟاٍػ

ٖلُ٪ اؾخٛال٫ قهغج٪ الى٢خُت والٓهىع  ،نض٢٪ ال٣ى٫ ؤٖىصج٪..

 ؤًٞللِـ هىا٥ م٩ان  بالُب٘، ه٣لت إلاؿخ٣بل٪ اإلانهي ، ؾخ٨ىن ب٣ىة

 ."في "هىعصلُجا هحهاًُتر ، بِخ٪مً قاقخ٪

جإ٦ضث مً هىاًاه بل جإ٦ضث ؤن هىا٥ هضٝ آزغ ٌٗمل ٖلُه لم 

٣ِ، ٧ان ٖلي ؤن ًٟصر ٖىه، عبما السٝى هى ما ًدغ٦ه ال اإلاهلخت ٞ

ا. ًً ض مً ؤلاٞهاح ؤً  ؤؾاًغه بل وؤصٖىه إلاٍؼ

 بغوط".  ؤهجلؾُض " ؤٖلمال  -

 ًا "ٖلي".  ..عوبغثعوبغث -

٦ما  ،في الى٢ذ الغاهً ؤ٢ضمهاٖىضي ماصة  ؤن ؤٖخ٣ضال  ؟عوبغث -

 مؿخدُل.  قبه ٖملي في مهغ ؾ٨ُىن  ؤن

 بنٖلُ٪ الٓهىع في " ؟الظي ًخدضر ًٖ مهغ ، مًٖلمؤٖلم..ؤ -

وؿخُُ٘ جغجِب اهخ٣ال٪  "هىا في "ماإلاى ،ػ" مً مىهتها اإلادلُتهُى  بن

 زال٫ قهغ. 

 ٢ضمه مً ماإلاى؟إما الظي ؾ -

ؼي  .ال٨شحر آه. - ل٣اءاث مخٗضصة وؤٞالم وزاث٣ُت ًٖ الخاصزت،  ،ًا ٍٖؼ

غب  بنخحن ًيخهي ٧ل شخيء و  ،"جى٥ قى" اإلاىاْغاث بِى٪ وبحن حهىص ٖو

ال٣ؿم  بلىالاهخ٣ا٫  ؤو  صةحؿخُُ٘ الٗى  ،لم ججض ماصة حؿخُُ٘ ج٣ضًمها

غي  ا إلااهالج٪. ؤعصث بنالخدٍغ
ً
 َب٣
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بلى ؤن ْهغ ٧ل شخيء، وخاهذ لخٓت بٞهاحي ًٖ م٨ىىهاجه 

 الىاضخت مً ٖغيه الؿذي.

بٗض حٗغضخي للخاصر  بًا٦مجساٞىن مً م٣اياحي  ؤهخم ؟عوبغث -

 ؟٦ظل٪ ؤلِـ ،مماعؾت ٖملي ؤزىاء

٪ هىا وبٗض حؿىٍاث الخٗىٌٍ خحن حؿخلم مى٢ٗ ؤمغ ؾيخدضر في  -

ًاث  م٣اياة  ؤو ٦خابت ب٢غاع بٗضم مؿاولُدىا، وجىاػل٪ ًٖ ؤي حٍٗى

 مؿخ٣بلُت.

ل٨ىه ؤبًضا لم ٌٗلم ؤهجي ٦ىذ ٖلى ؤجم اؾخٗضاص لل٣بى٫ بإ٢ل مً 

هظا ب٨شحر، لِـ بُٛت اإلاهلخت ول٨ىه الهغوب، لم ٌٗض هىا٥ لي م٩ان 

احي ختى و بن لم ؤ ٦ً ؤهضٝ في مهغ، وؤها مً اجسظ هظا ال٣غاع بخهٞغ

 مجها قًغا، ل٣ض جهضٕ ٧ل شخيء بك٩ل ال ًم٨ً عؤبه.

ت ماصًت م٣بىلت بإيمىا٤ٞ  ؤها - صٖىة  بليّ  ؤعؾلىا ،ٖغى وؤي حؿٍى

٣ض ٖمل   ٞغنت. ؤ٢غبٖىض٦م في  وؾإ٦ىن الؿٟاعة  بلىٖو

 اج٣ٟىا. -

*** 

ا" َٖ   "هى

٣ي ٫"جل مغ ألاؾبىٖان في نمذ، ع٦بذ ال٣ُاع هظا الهب اح في ٍَغ

ؤڨُڨ" مخسُٟت زل٠ الىٓاعة الكمؿُت ال٨بحرة والٟؿخان الٗخ٤ُ ٖغبي 

الُغاػ الظي ا٢تريخه مً ظضحي، و٦إن شسهُتي ٖامت مٗغوٞت ؤو 

، بال ؤن صاٞ٘ قٗىعي بالٗاع والسٝى  هجمت جداو٫ الاهضماط في الكإع

 ٧ان هى ظل ما ًدغ٦جي.
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م٨خب "ًضصًا"، ؤعؾلذ في اإلاُٗاص اإلاخ٤ٟ ٖلُه، اهخٓغث بإؾٟل 

عؾالت ههُت ب٣ضومي وجبٗها هى بجزوله، ٧ان "جهاصو١" في اهخٓاعها 
 لُىنلىا بلى "الجان ًلضًم". 

ِٕ ؤبًضا ؤن "بًالن" َٟل  لم ٨ًً مً عؤًخه هى طاجه "بًالن"، لم ؤص

ا ٢لُل الخغ٦ت و ألانض٢اء، ل٨ً مً  ًٗ خغ٧ي ؤو ق٣ي، ٧ان صاثًما وصٌ

ٝ ؤؾبىٖحن بلى ؾا٦ً مىُى وزاث٠، عؤًخه هى َٟل جدى٫ في ْغ 

 اخخًيخه بك٩ل جل٣اجي و٧ان هى ؤ٢غب بلى اإلاىاء مً الترخُب بي.

 ٦ىِذ ٧ل جل٪ اإلاضة؟ ؤًً ،ًماب -

 ،بٌٗ الى٢ذ ألامغ ؾِؿخٛغ١  ألاٖما٦،٫شحر مً  بًلي"الٗمل ًا " -

ا لؿاٞخا ؤنٖلُ٪  ًٗ  ماطا ب٪؟ ،ج٨ىن مُُ

ايبت، َىا٫ الى٢ذ ججلؿجي ٖلى  - ىت ٚو ؾا٢حها َُلت ؾاٞخا خٍؼ

 ؤزاٝ الب٩اء.  ؤها ،الُىم و جب٩ي

 شخيء ٖجي؟ ؤزبرج٪هل  -

 نبدِذ تهذ... ؤهِ٪ ؤج٣ى٫  -

ؤهِ٪ ؤنبدِذ تهخمحن ألمغ الٗغب ٖى٪ ج٣ى٫ لي:  ؾإلتها .٧لماال. -

 …ولم حِٗض جدبحن "آبا" آلان وال جدبحن بؾغاثُل

لً  ؤهِ٪ اٖخ٣ضث  ،زم جبضؤ في الب٩اء ،معي ؤهذ بًالن"ال جس٠ ًا "

  ألبي.طهبِذ  ؤهِ٪  ؤو جإِث 

 هىا. ؤهاال ًا نٛحري،  -

٢ٟؼ ًٖ ؾاقي وواظنهي ٞبضا ٦ىالضه خحن ٧ان ًىاظنهي ٚايًبا ؤو 

ا ًضًه خى٫ زهغه: ًٗ  مٗاجًبا واي

 هل ؤنبدِذ جدبحن الٗغب بًما؟  -
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لم ؤٖٝغ ما ٖلّي ال٣ُام به؛ ٞجظبخه مً مىيٗه بلى ؤخًاوي 

للذ مدخًىت بًاه والخٟذ بلّي "ًضصًا" ال   ظي ْل ظامًضا.ْو

للُٟل؟ هل هظا هى  ظًُضاهل ًغيُ٪ هظا؟ هل هظا ما جغوهه  -

ا جدب " بًلي""
ً
ه؟ هل خ٣ ؟ نمخ٪، لِـ "ًا "ًضصًا بًلي"الظي حٗٞغ

 ًساٝ ٖلى مهلخت ابىه. ؤبنمذ 

ا٢ترب "ًضصًا" مً الُٟل ٞاؾخجاب ألازحر بالى٢ٝى بحن ؾا٢ُه زم 

 ي وعزه مجي.بضؤ "ًضصًا" الغبذ ٖلى قٗغ بًلي الىاٖم الظ

 هخدملها، الى٢ذ ؾُهلر ٧ل شخيء.  ؤنٖلُىا ٧لىا  ،"مغخلت ًا "هاها -

 الاهخٓاع. ؤؾخُُ٘ال  ،الى٢ذ ًا "ًضصًا" ؤهخٓغ لً  ؤها -

ا -
ً
 .هي اإلادا٦م بط

مً ال م٩ان، ْهغث "ما٦ؿحن" ناعزت مخإبُت طعإ "ظحرجا"، و٦إن 

ا. 
ً
 ًضصًا ٢ض ههب لي ؤو لىا ؤظمٗحن ٞس

ا - ًٗ  الُٟل. مامؤ ، لِـٞلجهضؤ ظمُ

ا وجىظهذ بلّي وبن ٧اهذ  ًُ ٢ا٫ "ًضصًا"، ل٨ً "ما٦سخي" ججاهلخه ٧ل

 عضسذ ألمغه وزًٟذ مً هبرة نىتها.

 ما الظي ٖاص ب٪ مً "ًىعوقالًم" ًا "هخالي"؟ -

ا مً ؤن ًغي َٟلي شجاعها، 
ً
خاولذ ؤن ؤبضو هاصثت لِـ ٣ِٞ زىٞ

ا ًٖ مهلخت بُٗضة في اؾترظاٖه ٧لُا. 
ً
ا بدش ًً  ول٨ً ؤً

 بٗض  آلان ؤعاهولضي الظي  ،ولضي ًا "ما٦سخي" ،واضر مغ ألا  -
ً

طابال

 ٣ِٞ مً ب٣اثه مٗ٪. ؤؾبىٖان

 ٞسىًعآًل  ؤنوصه ؤ ،مؿاوت ٖى٪ ًا "هخالي" ؤًتل٣ىه ؤلم  ؤها -

 ال جضُٞٗجي لٟٗل طل٪. ،بىالضًه
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ا.. .ؤهاما٦سخي. ،ب٣اجي بُٗضة هى ٖحن الاؾاءة لي وله ما٦ؿحن -
ً
ؤها خ٣

 بلىسخيء ؤ ؤوظغح مكاٖغ٥ ؤ ؤن ؤبًضالم ؤخاو٫  اؤه ؤٞٗل،ما  ؤعي ؤ٦ً لم

 الهٛحر.

هٓغث خىلها باخشت ًٖ صٖم مً "ًضصًا" و "ظحرجا" التي ؤقاعث 

بُٗىجها بلى ابىت زالتها ٧ي تهاظمجي، ل٨ً "ما٦سخي" عصث في الجهاًت 

 بإؾلىب ؤ٦ثر هضوء:

غة زالهت ألازافيلم ج٨ً جدضر ٧ل ..ل٨ىه خضر -  ؤهذ ،بيُت قٍغ

ُه"  ،الظي حٗك٣ُىه بًلي"زىِذ " ،َىا٫ ٖمغ٥ ؤخببخهالظي  زىِذ "آٍع

ا  ؤهازىخجي 
ً
زىذ هٟؿ٪  ؤهذ ،مدترم شخيءججٗل مى٪  ؤنمً وصث خ٣

ً. ألاؾغةًا هخالي ٢بل زُاهت   والَى

 لؿذ زاثىت.  -

 سخبذ الٟتى مً بُجي و "ًضصًا" وج٣ضمذ به: 

ىث -  .اهخهى ال٨الم ،٢ض عؤًخه ؤهذعئٍخه وها  ؤعصث .66قٍُى

 بالُلب اإلاخىؾل: ؤهاالخغ٦ت ٞباصعث هي ب همذ 

 .."ظحرجا"!ًضصًا" ٢ل شخيء" -

م مً ٖلمي اإلاؿب٤ بدكٟي  جىظهذ آملت بلى "ًضصًا" و "ظحرجا" بالٚغ

 ٦الهما بي! 

 م٘ الى٢ذ..  "، عبماًا "هاها ألامغ صعي  -

٢ا٫ "ًضصًا" واؾخضاع زل٠ "ما٦ؿحن" و"ظحرجا" وعائه لحر٦بىن 

ا الؿُاعة جاع٦حن بًاي في ًٗ ٤، بال ؤمل، ل٨ً بمُٗاص  ظمُ ت الٍُغ ٢اٖع

                                                             
 .و هًلم فازؽ أشطط  - 66
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واخض مخب٣ي لي ٢بل ؤن ؤعخل ًٖ "جل ؤڨُڨ" بغمتها عبما بلى ألابض..مُاع 

 "بً ظىعٍىن".

*** 

 "ٖلي"

اهخٓغث الى٢ذ اإلاٗخاص ٢بل ؤن ٌؿمدىا لي بالضزى٫ بلى مهُٟى، 

"بن بن هُىػ" مؿاًٞغا ؤزبرجه ب٩لماث م٣خًبت، ؤهجي ؾإؾخُٗض ٖملي في 

ض، ٧ان ٌٗٝغ ٧ل شخيء، ٣ِٞ اهخٓغ ؤن ًإجُه السبر  بال ٖىصة بلى الؿٍى

 ؤال ًغي وظهي مجضًصا.
ً

ا، وصٖجي آمال ًُ  مجي شسه

*** 

ا" َٖ   "هى

ا في ال٣ُام به، ل٨ً ب٣ُت مً 
ً
ب خ٣ ا ٞاجًغا، لم ؤٚع

ً
٧ان ل٣اًء باهخ

صٞٗجي لل٣ضوم لىصاٖها في اإلاُاع، اخخًىتها مدبت لهظه اللُٗىت هي ما 

بائها  ىت ْغوٞها ٚو اخخًاهت ٞاجغة بِىما حٗل٣ذ هي بي آؾٟت اٖل

 وجغ٦خجي ممؿ٨ت ب٩لخا ًضي.

ٖلي  ؤن"ًىهاجان"  ؤزبرواهُىػ"  بن بن" ،شخيء ؤزحر ؤزبر٥ ؤن ؤوص -

  آلان.ؾُظهب للٗمل في م٣غهم الغثِسخي زال٫ ؤؾابُ٘ مً 

 ض؟زبرِث "ًضصًا" بٗؤوهل  -

 ٣َٟذ جىٓغ بلى ألاعى في ؤؾ٠ وخؿغة: 

  .بزباعه ؤهخىي ال  -

ضال  ؤهاو  - شخيء ًٖ مسابغاج٪ ٫"ًضصًا" وال ختى ًٖ  ؤٖلم ؤن ؤٍع

م٘ "ًضصًا"  ؤهذجسبري "ًىهاجان" ًٖ مٛامغج٪  ؤنوظب ألا  ،""ٖلي

 جؼا٠ًُ". "ًىؾ٠و
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دؿض ٖلُه:
ُ
 بضلذ مىي٘ هٓغها بلى "ًىهاجان" و٢الذ في هضوء ج

 وؾيبضؤ مً ظضًض.  ،وؾامدجي ؤزبرجه "اهاًا "ه ؤزبرجه -

ضٖم٪ ؤناخمضي هللا  -  ًخٟهم ْغوٞ٪ ٍو
ً

ل٣ض ٖضمذ مً  ،لِ٪ عظال

 ًإًضون مً خىلي. ؤو ًخٟهمىن 

ذ في الب٩اء، ل٨جي التزمذ بجمىصي  مً ظضًض اخخًيخجي وقٖغ

والظي لم ٨ًً ل٨ُؿغه بدىًعا مً صمىٖها الؼاثٟت ؤو آلاؾٟت، ال ٞغ١ 

 بُجهما لضي.

*** 
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 انفصم انؼاشر

  "نى نكن أتًذا أطهاًرا"

  "ٖلي"

ا،  ًُ ج ٣ي وؤل٣ى جضٍع مغ زالزت ؤقهغ، اؾخُٗذ زاللها ؤن ا٣ٞض بٍغ

ا بحن ٖكغاث ٌٗملىن في اإلادُت في ٖالم وػمً  ًُ ىه ا جلٍُٟؼ ًُ ىص صخٟ أٖل

.
ً

 ًإزظ ؤزباعه مً ؤلاهترهذ ؤوال

غي،  ٢بل ؤن ًإجُجي بك٩ل ازخُاعي ٢غع  ث الاهخ٣ا٫ بلى ال٣ؿم الخدٍغ

"لُىضقتروم"  بٗغى ظضًض مً ماؾؿت ع٢مُت ؾُبراهُت بمغجب 

ت مالُت ظُضة ٖما حٗغيذ  ؤًٞل بٗض ؤن صٞٗخجي "بن بن هُىػ" حؿٍى

غ  له في بؾغاثُل، ٖضث ٦ما بضؤث في صبي ؤ٦خب مدخىي وؤجغظم ج٣اٍع

ت، ٖمل م٨خبي ال ًدمل ال٨شحر  بًر مً الًِٛ ؤو الخمحز ؤو ؤمل  ٖغبُت ٖو

في مؿخ٣بل ؤ٢ىي، ٢ض ؤجغقى ًىًما ألخل مدل "ؤهجل بىعط" في عثاؾت 

ً ؤو مإوي ؤو  ب ًدمل ٧اعث ب٢امت بال َو غ، و٢ض ؤْل ه٨ظا ٍٚغ الخدٍغ

 ؤمل في مؿخ٣بل ؤًٞل، ختى ؤحى الُىم، ؤجاوي ْٝغ به صٖىة. 

 جظ٦غون "آڨُڤا"؟ ؾخهحر الؿُضة "آڨُڤا لُىضقتروم" زال٫

ضي  ؤؾابُ٘، جل٪ الكُُاهت ألازغي اؾخُاٖذ انُُاص الكاب الؿٍى

وب٣ًاٖه في خباثل الؼواط، عبما ًٖ خب وعبما لًُمً لها ب٢امت 

ا و٢٘ 
ً
وظيؿُت ؤوعوبُت، ال حهم ألاؾباب التي ؾا٢تها بًاه، ل٨ىه نض٢

 ٦ما و٢ٗذ ؤها.

ا، ولألماهت ٞةن ؤًا مً نباخاث "ماإلاى" لم 
ً
لم ٨ًً نباًخا مكغ٢

ا..ٞةن ماإلاى هي ج٨
ً
ً مكغ٢ت، ًُل٣ىن ٖلى لىضن مضًىت الًباب، خؿى

ا خ٣ُ٣ت، ول٨جها جل٪ ؤلاياءة  ًً مضًىت الٓالم، لِـ ْالًما ٢اجًما م٣ب

طاث الُبُٗت الهاصثت و٦إن الؿماء ٚاثمت ٢بل ٖانٟت لم جدضر بٗض، 
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ا 
ً
حُُٗ٪ جل٪ ؤلاياءة بخؿاؽ صاثم بالخى٢٘، باالهخٓاع ل٨ً شخيء قاط

ال ًدضر في الٛالب، ػ٢ؼ٢ت الُُىع في ٧ل م٩ان والجى  ؤو مازًغا

اإلاٛؿى٫ و٦إن َُلت الجهاع هي الٟجغ، بال ؤن هظا الهباح لم ٨ًً ٦ما 

 جى٢ٗخه.

ض ٧اُٞه اور   مغعث في با٦غه باإلاسبز ٖلى هانُت قاععي، ٧ان "ؾُجٍغ

م٩ان ال ًؼصخم بال نباًخا بحن الؿاصؾت والؿابٗت  67باظاعي"

ا جماًما.والىه٠، ٌٗىص لحزص ًُ  خم خىالي الغابٗت وباقي الى٢ذ زال

بحن الجمٕى ؤزظث ٞىجان ٢هىحي الىعقي، م٘ ٢ُٗت قتروص٫ ٦بحرة، 

جىظهذ بها بلى الُاولت الٗالُت بال ٦غاسخي والتي جُل ٖبر ػظاط اإلاسبز 

ٖلى الكإع ألاقبه بالخض٣ًت الؿا٦ىت، بِىما ؤعحك٠ عقٟتي الشاهُت، 

ا ٢ضًعا واًٞغا مً ال٣هىة؛ ؤخغ١ عؤًذ مً ظٗلجي ؤعجب٪ صهكت  ًٗ مبخل

تر٥ ؤزغ صاثم ٖلى  لؿاوي ٢بل ؤن ًيؿ٨ب ًٖ ٞمي لُدغ١ نضعي، ٍو

 ٢مُصخي ألابٌُ.

 ؟ؤهِذ هىا -

٪ ًا مي! ؟م٨ىدل مخى٢٘ حكىٞجي -  َب ٖلى ألا٢ل ٢ل لي اٍػ

*** 

ا" َٖ    "هى

"، ٧اهذ "اڨُڤا" ٧اعث صٖىة م٘ جظ٦غة َحران وحجؼ ٞىض١ في "ماإلاى

ججتهض في مداوالتها اؾترياجي، ٧اهذ مداوالتها ناص٢ت و٦ىذ ٢ض بضؤث 

ؤجٟهم َبُٗت الًِٛ الظي مىعؽ ٖلحها وصٞٗها لإل٣ًإ بي لضي 

ا. 
ً
 "ًضصًا" وم٘ "ٖلي" ؤًً

                                                             
د - 67  .ملهى ومخبز طيجٍس
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اعاث  ً، ٍػ بًالن؟! بضؤث "ما٦ؿحن" جلحن ججاهي بٗض مغوع قهٍغ

هاالث مىخٓمت بُجي وبحن مىخٓمت بلى جل ؤڨُڨ؛ ؤعي ٞحها الهٛحر واج

"ًضصًا" بذجت ؤو بضون؛ جٟطخي بمُله بلى اللحن ججاهي، ٦ىذ ؤج٣بل ٧ل 

ت ٢ض جضٞٗهم لؿغ٢تها مجي، وال  هظا بهمذ، ال حٗبحر ًٖ ؾٗاصة مَٟغ

حٗبحر ًٖ امخىان قضًض ًجٗلهم ٌكٗغون بٟى٢ُتهم ٖلّي، ل٨ً ٧ان ٖلّي 

ي  الؿُضة "آڨُڤا ؤن ؤزبر "ًضصًا" بيُتي ٢بى٫ الضٖىة؛ ال ألوي ؾإع 

ض. ً في الؿٍى ذ عئٍت آزٍغ  لُىضقتروم"..ل٨ً ألهجي اهخٍى

*** 

 "ٖلي"

 ؤجاوي الاجها٫ مً "لىضقتروم": 

٠ُ٦  ،"ًىهاجان لُىضقتروم" هىا ،جخظ٦غوي ًا نض٤ً ، هلٖلي -

 خال٪؟

-  
ً

ٖلى وق٪  ؤه٪ٖلمذ  ،ؾُض "لُىضقتروم"..مباع٥ ل٪ ؤهال

 . الؼواط

هي لم ج٨خ٠ بالضٖىة  ،هيخٓغ خًىع٥ ب٩ل جإ٦ُض "آڨي"،و ؤها -

ض الخإ٦ض مً خًىع٥.   اإلاغؾلت وجٍغ

٦ىذ ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٦ىن خاؾًما وخاػًما ٧األوعبُحن؛ وؤٖخظع بإصب ًٖ 

 الخًىع، ل٨ً الٗغ١ اإلاهغي َػى ٖلّي: 

 ؾإخاو٫ بال٣ُ٘.  ،بةطن هللا..آه -

ؿٗضها  - ُِ ٖمُل لضي م٨خبي،  ًٖ ٦ىه٪ بًُٗضا ،ج٨ىن خايًغا ؤنؾ

هإزظ جل٪ الهضا٢ت  ؤني" آڨو " ؤهابهضا٢خ٪ ول٨م هىص  ؤؾٗض ٞإها

 للمؿخىي الخالي! 

 صٕ ٧ل شخيء للٓغوٝ ًا "ًىهاجان". -
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ضث بالىٓغ بلحها، هي ٦ما هي لم ًمغ بها الى٢ذ،  ؤجهُذ اإلا٩اإلات ٖو

، وظهها جام  ٞؿخاجها الجغيء وقٗغها ال٣هحر ألانٟغ اإلاهبٙى

ً. الاؾخضاعة، ٧اهذ ت ملىهت حؿغ الىاٍْغ  ظمُلت في ظما٫ ٞالخت مهٍغ

م  ،قىٞخجي به٪مل مبؿٍى  به٪مً الىاضر  - ت  بويٚع مبؿَى

 كىٞخ٪.ب

٪ هىا بويبـ مؿخٛغب قىٍه  ؤبًضا،ال  - نضٞت عجُبت ًا  ،اقٞى

 "مي".

 بٗض الخاصزت بخاٖذ بؾغاثُل؟ بًهٖامل  ؟مل لى ٧اهذ نضٞت -

ا هي ٖلمذ بمىيٕى خاصزت بؾغاث
ً
ا، بط

ً
ُل و بدشذ ٖجي خؿى

 لالَمئىان ٖلّي؟! 

 هى الخمض هلل زلهذ ٖلى زحر.ؤ -

ض بة٢امت ومغجب  ؟ صهزحر بـ  - ٠ في الؿٍى زحر ٦خحر..ب٣ُذ مْى

 مً ٦ضه؟ ؤ٦تر  بًهٖاًؼ  ،هاًل و قهغة ٖاإلاُت

ٗذ ٦خٟي في حؿلُم.  اهخبهذ الًجاباًذ اإلاى٠٢، ٞٞغ

 وال ختى ٦ىذ ٖاًؼ ٦ضه. ،وال ؤي خاظت -

خض ٣ًٟض٥ ز٣خ٪  ؤو ماجسلِل خاظت  ،حؿخاهل ٧ل زحر ؤهذ -

 بىٟؿ٪.

مضث ًضها التي ؤلهبتها خغاعة ال٣هىة ججاه ٦ٟي الباعص حكٗل ٞحهم 

الضٝء، ٧اهذ ُٖىجها ملُئت باالمخىان الهاص١ ؤو عبما هى الخ٣ضًغ، 

خى٫ الُاولت التي ٦ىا ه٠٣ مخ٣ابلحن بلحها الخٟذ هي لخ٠٣ بلى ظاهبي 

بغؤسخي بلحها ٞلم ؤإلاذ ؾىي ٞغو١ زم حٗل٣ذ بظعاعي ألاًمً، اؾخضعث 

ٗذ وظهها ججاهي:   قٗغها وهي حؿىض زضها ٖلى ٦خٟي زم ٞع
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  ؟و ال وعا٥ قٛل ؟ما جُجي هسغط هخمصخى ؾىا -

 مل زؿاعة ُِٞ٪. ،ى وعاًالو  -

*** 

ا" َٖ   "هى

٧ان "ظافي" و"بًالن" ًلهىان خىلىا، بِىما ظلؿذ ؤها و"ًاعون" 

صًذ"، هدباص٫ ؤَغاٝ خضًض مبخىع، لم ؤ٦ً ؤها و"ًاعون" و"حهى 

ؤنض٢اء م٣غبحن ٢بل ؤن جخٗم٤ نضا٢ت "بًالن" ب"ظافي"، ل٨ىه ٧ان 

ا ظًُضا ألزباع ألاولبان وخ٩اًاه، واإلاٗاٝع في "جل ؤڨُڨ". ًٗ  مىب

مً حٗاَٟىا مِٗ٪ ومً  جماًما،ٖلى ط٦غ٥  ؤلاجُانال٩ل ًخجاهل  -

ضلض" بُجهم.هاهًى٥ الٗضاء، ٢غع الجمُ٘ جى  اسخي وظىص "هخالي ٍع

 لهظه الضعظت؟ -

ا، هدً في وي٘ ال ًجٗلىا هخدمل الخىاع خى٫ بُىلخ٪ في  - ًُ ٞٗل

 م٣ابل زُاهخ٪..خ٣ُ٣ت ًا "هاها". 

ئت "ًاعون ؤهال٨ً  -  ؤال  ؟ڨُڨؤجغي ٦م الٗغب هىا في جل  ؤال  ،"بٍغ

ت، في الخسُيُىن  اث٠ ، فيجغون ٖضصهم في الجامٗت الٗبًر ما  ؟الْى

ٟغ١ بحن ٖغبي وآزغالظي  ُُ ت؟!  ،ؾ  بُا٢ت هىٍت ٦خبذ بالٗبًر

ٟهمىها  -  ؤ٦ثر،ال حهم نض٢ُجي، عبما مً ٌِٗكىن بُيىا هٟهمهم ٍو

 بنج٪ ءهخالي ال تهم بغا ،هانبىها الٗضاء صوًما ،مسخل٠ ؤمغ ن ى اإلاهٍغ

 ،وال حهم اظغام٪ َاإلاا الجمُ٘ ًغا٥ ظُضة ،اٖخ٣ض الجمُ٘ في ؤلاصاهت

ا ؤخضولم ًخ٤ٟ ؤي  ماؤحهلؿذ  ؤه٪اإلاك٩لت 
ً
 ،نحمً الغؤً عؤيٖلى  ؤًً

 "ًىعوقالًم".  بلىوألاًٞل هى ٖحن ما ٢مذ به، الاهخ٣ا٫  ألاؾهل٧ان 

 ٖلى ماًغام؟  بًالن ؤنهل حٗخ٣ض  -
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ضلض ظضجه - ٖلُ٪ اإلاطخي عؤَي.. ، فيجسافي ٖلُه مٗها ، ال الؿُضة ٍع

جت " بلىعبما ؾِخىظب ٖلُ٪ الظهاب  ،٢ضًما ضآٍػ هي  ،ڨُڤا" في الؿٍى

 لم جضٕ ٚحر٥ ٖلى ٧ل خا٫. 

 صعث بغؤسخي باخشت ًٖ ٨ٞغة: 

ًذ جل٪ ال٨ٟغة ؤ حٗٝغ - بت  ؟ل٨م ٞع ل٨ً خضًش٪ ًبجي بضازلي ٚع

 خ٣ُ٣ُت في الظهاب.

*** 

 "ٖلي"

ْللىا ؾاثغان في قىإع "ماإلاى" بال هضي، ٧ل شخيء هاصيء في هظه 

تها؛ ٞهم لم ًغوا ٚحرها اإلاضًىت مهما اٖخ٣ض ؤهلها ف ي وكاَها وخٍُى

 ل٣ُاعهىا، مً م٣هى إلا٣هى ومً خضًشت ألزغي ٖبر الجهاع اإلآلم.

اظً" وظلؿىا بلى ؤخض بيكاث  ضلٞؼ في الجهاًت ونلىا بلى قإع "ماٍع

، مخُلٗحن بلى ال٣ىاة اإلااثُت الٗابغة.   الكإع

 خبُتها، مل ٦ضه؟ ؤهذ ،"ٖلي" -

ب والظي ؤحى مً ال م٩ان لم ؤظض بظابت جهلر لؿاا٫ "مي " الٍٛغ
 ٖلّي الخضًض ًٖ "مي" 

ً
وقٗغث باالؾخٛغاب؛ ؤهه ل٨م ٧ان ؾهال

٫"هىٖا"، بِىما ًهٗب ٖلّي ججمُ٘ ظملت بظابت بؿُُت ٖلى ؾاا٫ 
ا". َٖ  مباقغ ٫"مي" ًٖ "هى

! مل -  ظُِذ لُه؟ ؤهذمي  ٖاٝع

ابدؿمذ ججاهي وهٓغث للٟغاٙ، مىخٓغة ؤن جغي ؤوػة ٖابغة في 

 خيكٛل بها. ال٣ىاة ل

 ،ؾاا٫ جاوي حؿإ٫جخلسبِ في ؾاا٫ ج٣ىم  ،ٖاصج٪ َى٫ ٖمغ٥ -

 خض ًيبنهي ًٖ اإلاىيٕى صه. ؤو٫ مامخ٪ ٧اهذ 
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 ٖلى ٦ضه مًٟىح ٢ىي.  ؤهاصه  -

 بخدبها. ؤهذ ،٢ىي  -

خاولذ ؤن ؤٖترى بال..بمٗجى ؤوي ال ؤخبها ول٨ً ٖلى ألا٢ل ؤلاظابت 

ا،  ٚحر ٢اَٗت ولم ٨ًً ٖلحها ال٣ٟؼ بلى هدُجت لم ؤنل ًُ بلحها ؤها ٞٗل

 ل٨جها ٖاظلخجي ٢بل ؤن ؤه٤ُ:

ٖاٝع  ؤهذل٨ً  ،بو..اإلاٟغوى بظابت ؾاال٪ حٗمل ٞغ١ مٗاًا -

 ،الىا٢٘ ب٣ُى٫ اه٪ ختى لى بخدبها ٞالخ٩اًت زلهاهت ،وا٢ُٗت ؤها بن

 ؤهذ بنالىدُجت  !مً وعا٥ بًهاؾخٟاصوا  ؤٖلمالبذ لٗبذ بُ٪ وهللا 

 بويؾبب َال٢ىا الغثِسخي  ،ي ؤوعوبازالُت واخىا الاجىحن ف ؤهاو  ،زالي

ـ إلااإلاى،  ؤه٣ل بوي ،٦مان هىا ؤهذصلى٢تي  ،هىا جى٣ل  به٪ ؤومً باَع

 ؟عؤً٪اًه  ،مل نٗب ٢ىي  ؤمغ مً ماإلاى لباَعـ 

تي  ال ؤٖلم إلاا لم اجٟاظإ؟ صخُذ ؤهجي لم ؤجى٢٘ هظا ول٨ً مٗٞغ

جي هي..٦ىذ ؤهخٓغ ؤن ج٨ىن لها زُت ؤبٗض  بصسهُت "مي" ٦ما حٗٞغ

مئىان ٖلّي.م  ً مجغص الَا

 لُه ٖاًؼه جغظعي لي ًا مي؟ -

 ولُه أل؟ -

  ،ٖلكان مِٟل شخيء احٛحر -
ّ

 ؤهِذ اجُل٣ىا ٖلكان  بهىاٞا٦غه  ؤهذ

مبسلٟل؟ اخىا اجُل٣ىا ٖلكان  ؤهاختى ٖكان  ؤو  ،مؿاٞغة ٞغوؿا

لى  ،صه ؤؾلىب٪ ٣خ٪ صي اللي ٖاًؼه جغظعي لي بحها ٖو ٖلكان هٟـ ٍَغ

 هٟـ هٓامها.

ها تهضيء مً عوعي، بدشذ ُٖىجها في ٢ىاة اإلاُاه ابدؿمذ و٦إج

 مجضًصا ٣ٞاَٗتها ؤها:
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"مي"  ،"في ماإلاى مل في "ؤمؿترصام ؤهذ ،مِٟل وػ ٖغاقي في اإلاُه -

 خهل؟! ،مخإ٦ض ؤها ،اعجبُِذ في ٞغوؿا ؤهذ

 ًإًؾا اؾخضاعث هدىي ٖلى اؾخٗضاص لإلظابت:

 اخىا مخُل٣حن. ؛مً مغة ومل مً خ٣٪ جداؾبجي ؤ٦تر  ،آه -

 ٞٗذ ًضي مؿلًما مجضًصا:ع 

وال  ؟ٞغوؿاوي وال مٛغبي وال جىوسخي ،محن ظاب ؾحرة الخؿاب؟ ها -

 واخض؟ ؟ ٧ام٧لهم

ا ؤ٦ثر مً  ًٖ ٢امذ مً ٞىعها ٚايبت بِىما هٓغتها ٧اهذ جدمل ظؼ

 الًٛب: 

.. ٞى١  بًه؟هٟسخي ٖلُ٪ وال  ؤعميظاًه  بًه؟ ٞا٦غويٞا٦غوي  ؤهذ -

الٗضلت اللي  الىخُضة صه اهذ الكٛالهه ؟ًا ٞاقل ؤهذ بًه ؤهذ

ظاي جداؾبجي  ،اقخٛلتها، اهطخ٪ ٖلُ٪ ٞحها وقٛلى٥ ظاؾىؽ

 ؟بًهبهٟت 

عاظٗت ٖلكان لُٟتي لٟخ٪  ؤهذ  ؟وعاظٗت لُه للٟاقل ًا مي -
بغيى وخُضة ومً ٚحر هضٝ ومِٟل خاظه  آلازغ ول٣ُتي هٟؿ٪ في 

هغظ٘  ،اخىا الاجىحن ػي بٌٗ ،ا٢ٗضي..ا٢ٗضي ،بخٗملحها لحها ؤي ٢ُمت

 ٌٗ لُه؟ هدِ زُبخ٪ ٖلى زُبتي؟! ا٢ٗضي..ا٢ٗضي. لب

سخبذ خ٣ُبتها مً ظاهبي في ٖى٠، عامُت بًاي بىٓغاث اخخ٣اع 

 قضًضة، بِىما ًضها حٗبض بما صازل الخ٣ُبت:

دت، بجُب مً  بوي٧اهذ مك٩لخ٪ مٗاًا  ؤهذ - الٓاهغ  آلازغ،نٍغ

جل٠ وجضوع وجلٗب بُ٪  ؛مُى٨ٟٗل ٚحر واخضه ػي البذ الحهىصًت

غي بخضًله وفةع ال٨ى  زلُ٪ في ماإلاى ًا  ،، ل٨ً اللي بُجُل٪ صٚو
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ٖىىاوي  ؤبًضا،زلُ٪ في السُبت والخؼن والا٦خئاب وماجُلٗل مىه ..ٖلي

 هى..ؤ

 ؤل٣ذ ٧اعتها الصسصخي بلى ظاهبي وؤعصٞذ:

اع٦ب ال٣ُغ  ،ُٞه ؤهذإلاا ح٣ٗل وحٗىػ جخ٩لم وجؼه٤ مً اللي   -

 بجض. ؤخؿًل بـ اصعي ؾاٖتها ما٦ىول ال٢ُذ عاظ ،وحٗالى

*** 
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 "اتٍهىج & ترونىج"
صخُذ ؤن الؿُض والؿُضة "لُىضقتروم"  و٢ٗا ٣ٖض الؼواط اإلاضوي 

اٝ بُىمحن، وصخُذ ؤن "لُىضقتروم"   في مد٨مت بلضًت ماإلاى ٢بل الٞؼ

ت لم حهخم ٦شحًرا بة٢امت مغاؾم صًيُت، بال ؤن "اڨُڤا" اٖخبرث ؤن ٦خاب

ال٣ٗض هي السُبت الحهىصًت الغؾمُت، وؤن ًىم ال٣غان هى الؼواط 

" بٗض ؤن ٌكهض خازام 68الحهىصي الٟٗلي خُض ؾخ٣ُم ا٫ " ًازىص

 70جدذ مٓلت ا٫ حكىٞاه 69وقاهضان ٖلى ازخُاعها في ال٨خىڨاه

ى٨ه ٨ؿغ 71وجغ٢و ا٫ " ٦غهؼ٫ ومحًز غجضي "ًىهاجان" ال٨ُباه ٍو "، ٍو

إلاىٖىص إل٢امت ماثضة ا٫" بغ٧اث الؼظاط جدذ ٢ضمُه، الُىم ا

"، ػواط حهىصي ج٣لُضي حؿخُُ٘ ؤن جضٖىا ُٞه ؤزتها "عوها" 72هاماػون

ووالضحها بال زجل لخ٣ى٫ للٗالم ؤظم٘، ؤها لؿذ الهىاثُت الٟاقلت، ؤها 

 لؿذ زاَٟت الغظا٫، ؤها امغؤة مدترمت متزوظت مً عظل مدترم.

اثلت "عاباهُان" مً ال خًىع وبن لم ٨ًً بالٟٗل ٧اهذ "عوها" ٖو

ا ؤو ًىػٕ الابدؿاماث اإلامجىظت اإلاٗخاصة في  ًُ ؤحهما ًسخلِ بالخضر ٞٗل

خٟالث الٗغؽ، ا٦خٟىا ؤظمٗحن بالخٗٝغ ٖلى "ًىهاجان" ووالضًه 

ا في آزغ َاولت ا٫ "بغ٧اث  ًٗ ب٩لماث م٣خًبت ٢هحرة، وظلؿىا ظمُ

 ٛغاء.هاماػمىن" و ٦إن ٧ل مجهم ٢ض ججٕغ لتراث مً اليكاء اإلاسلٍى بال

ا ٧ان لخٓت صزى٫  ًٗ عبما الخدغ٥ الىخُض الظي ٢امىا به ظمُ
 "هخالي" بلى الخٟل.

                                                             
و بػده مباشسة أزىاء الػسض أ،جلام ( الخلىة الشسغيت)الىحدة ،وحػادٌ في الخلاليد لاطًلميت  -68
خمثل في جسن الػسوطان في حجسة مؿللت لػشسون دكيلت غلى ألاكل وحدهما مما ٌػني اجحادهما في جو 

 .السباط امللدض الشسعي
 (.هخب الىخاب)غلد اللسان  - 69
 . بىخب الػلد جحتهائال مظلت جلليدًت ال ًلام الػسض  - 70
ت الؿسبيت - 71 لت الاشىيىاٍش  .زكطاث الافساح اليهىدًت غلى الطٍس
 .ائدة الػسضم - 72
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ل، مىشخى  ا مبهًجا ؤو مبهغًظا، ٞؿخان ؤػع١ ٍَى
ً
لم ج٨ً جغجضي قِئ

بالًٟت، ٖاعي ال٨خٟحن قضًض اللمٗت، بضث ُٞه م٘ لىجها البروهؼي 

ا مً اإلاىخه٠ زاَٟت لألبهاع.
ً
 وقٗغها ألاؾىص اإلايؿض٫ مٟغو٢

امذ عوها بكٗغها ال٣هحر )الاظاعؾىن( وجُحرها الىاعي هاخُت ٢

م مً اؾخضاعة الؿُض والؿُضة "عاباهُان" بلى  "هخالي" الؾخ٣بالها بالٚغ

 الىاخُت ألازغي، و٢ض ػاص امخٗايهما لٓهىع "هخالي".

نىابي في  ؤ٣ٞض ؤنجِِذ، ٦ىذ ٖلى وق٪ ؤ ؤه٪مً الجُض .."هخالي" -

٣ت ؤخخاطهظا الجى ال٨ئِب..  نض٣ًت مشل٪..٠ُ٦ خال٪؟ ٞع

همذ  ٢بلذ "هخالي" "عوها" هاْغة بلى الؿُض والؿُضة "عاباهُان" ٞو

 "عوها" ما ًدضر؛ ٞاؾخضاعث بُجهما و بحن "هخالي" وؤ٦ملذ خضًثها:

هما ٚايبان مً ٧ل شخيء بضاًت مً هجغتها  ألامغ،ٖلُ٪ جٟهم  -

ل ؤن٦ما  ،وػواظها اإلاسخلِ  ،ايُتاهدكغث ٖىِ٪ في الٟترة اإلا ألا٢اٍو

اتها الكاطة.  هم ًدملىهِ٪ مؿاولُت ٧ل جهٞغ

هٓغث "هخالي" و٢ض خاٞٓذ ٖلى نمتها مدؿاثلت بلى عوها ٞإ٦ملذ 

 ألازحرة:

ل ٧اق٠  ،الخ٣ُ٣ت ؤٖلم ؤها - لي م٘  ؤعؾلخهزُاب اٖخظاع ٍَى

 ،هي مً ػط بِ٪ في ٧ل هظه اإلاكا٧ل ؤجها ؤٖلم ،الضٖىة وجظا٦غ الُحران

٨ًىن هللا عخًُما بالغظل اإلاؿ٨حن  نؤٖسخى  ،ل٨جها مؿ٨ُىت مكىقت

ا للجلىؽ. ،الظي ؾًُُغ ل٣ًاء باقي خُاجه مٗها
ً
 حٗالي لىجض لِ٪ م٩اه

ت:  و٢بل ؤن جخدغ٥ ٧لخاهما ؾمٗا نغزت مغخت مضٍو

 !اااهاها -

٧اهذ "اڨُڤا، جهغر مً ع٦ً ما بالخض٣ًت خُض ج٣ام اإلاغاؾم ؤزىاء 

حن، اهخبهذ بحن اهخٓاعهم للَٗغـ وؤنض٢اثه لل٣ضوم مً حجغة الخضز
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ظم٘ مً الهض٣ًاث الجضًضاث لىظىص "هخالي"؛ ٞجغث هدىها وبِىما 

ً وعائها إله٣اط طًل الٟؿخان مً خمل  ٞخُاث مً الخًىع ٦ً ًجٍغ

ض مً َحن الخض٣ًت..  اإلاٍؼ

اخخًان مُى٫ بحن اإلاغؤجحن خمل ال٨شحر مً صمٕى آڨي وال٨شحر مً 

 هخٓاع.ظمىص "هخالي" م٘ ٧لماث الك٨غ والامخىان والا 

ل٣ض ظٗلِذ  ،ممخىت ؤها ""هاها ،ؾُٟغح "ًىهاجان" ٦شحًرا ل٣ضوم٪ -

 نٟ٪؟ؤبما  ؤٖلم ى ؤهِذ، اللُىمي هظا مٗج

 ؤزحًرا.ججضي الغاخت والؿٗاصة  ؤنٖسخى  ،آڨي 73مؼا٫ جىڨ  -

ا ممحزا ،حٗالي -
ً
 حٗالي معي.  ،ل٣ض اهخ٣ُذ ل٪ م٩اه

٣ُتها  سخبتها، بِىما ًإؾذ "عوها" مً بم٩اهُت اٖخباع "هخالي"   ٞع
اصث لىخضتها بلى ظاهب والضحها وج٣ضمذ "هخالي" ُعًٚما ٖجها  للخٟل ٖو

 م٘ الٗغوؽ وػمغة ونُٟاتها.

*** 

ت الطسمت، و٠٢ "ٖلي" ًضزً ؾُجاعه     بلى ظاهب اإلاضٞإة الدجٍغ

ًضا ال٨ىبي الظي ٢ام "ًىهاجان" بخىػَٗه ٖلى ٧ل الغظا٫ في الدجغة، وخُ

ا بلى السكب الٛحر مكخٗل بها مخ٣مًها شسهُت اإلاد٤٣  ًٗ مخُل

"بىاعو" الهامذ اإلا٨دك٠، ٧ان ًداو٫ ؤن ًجض له صوًعا ؤو نىعة في 

جل٪ اللىخت اإلاخىاٚمت مً اإلاٗاٝع وألانض٢اء في خٟل "لُىضقتروم" 

ب ٖلُه، ٧ان "لُىضقتروم" طاجه ٚحر مهخم ب"ٖلي" وخًىعه مما  الٍٛغ

 صٖىجه لم ج٨ً ؤ٦ثر مً بنغاع "آڨُڤا" ٖلى ٢ضومه.ؤ٦ض لألزحر ؤن 

                                                             
 .مبازن - 73
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ه ٖلى ظم٘ مً الىاؽ    ـ بترخاب بالؾد٩ُي وٖٞغ ٢ابله الَٗغ

بهٟخه ٖمُل ممحز لى٧الخه ال ؤ٦ثر، زم اهًم بلحهم في حجغة الخضزحن 

 ل٠٣ُ وخًُضا.

مً ال م٩ان ؾم٘ الغظا٫ نىث نغزت "اڨُڤا" باؾم )هاها(،   

مً الاهضهاف اللخٓي والطخ٪، ظغي وبِىما لم حهخم ؤحهم بإ٦ثر 

لي بلى الىاٞظة الٗالُت ًىٓغان مجها، ٧ان ل٩ل مجهما  "لُىضقتروم" ٖو

بتهما في عئٍت الصسو  م مً ٚع صاٞ٘ مسخل٠ للخُل٘ ٖبر الىاٞظة بالٚغ

 ٧اهذ واخضة.

ضلض وا٢ٟت بحن ظم٘ مً اليؿاء، لم ج٨ً "هخالي"     ٧اهذ هخالي ٍع

ا" التي ؤبهغجه في ؤو٫ ل٣اء لهما في التي عآها في الخلٟاػ، ٧اهذ  َٖ "هى

 "بغاٙ".

صازل بَاع الىاٞظة، و٦ؼ ًىهاجان طعإ "ٖلي" بابدؿامت واؾٗت    

 ٖلى قٟخُه:

ؾ٨ُىن ٖلُ٪  ،ؾبب صٖىجىا ل٪ وؾبب ٢ضوم٪ ،ها ٢ض ؤجذ -

 ؟عؤً٪ ، ماجهاء ألامىع الٗال٣ت بِى٨ما ًا "ٖلي"ب

ا
ً
بًاه مً ٦خُٟه،  ٢ا٫ آزغ م٣ُ٘ مً ظملخه مؿخضًًغا لٗلي ممؿ٩

ضًت:  وهاصي في ظم٘ ؤنض٢اثه بالؿٍى

الٗغوؽ  ،قباب..ؾ٨ُىن ٖلُىا السغوط الؾخيكا١ بٌٗ الهىاء -

 جيخٓغوي. 

ل "ٖلي"  ـ بلى الساعط، ْو ججم٘ الغظا٫ وجضاٞٗىا زل٠ الَٗغ

 مىخًٓغا ما ؾُدضر بٗضها.

*** 
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٣ُذ "هخالي" وخُضة زل٠ ٖلى الباب، ججم٘ الغظا٫ باليؿاء وب

 الباب اإلاٛل٤ بِىما ؤقاعث بلحها "اڨُڤا" بالخ٣ضم بلى الضازل.

ؾاٖضًجي  ،مضًىت ل٪ بهظا ؤها ،حٛل٣ي الهٟدت ؤنٖلُِ٪  ًيبػي -

 ٖلى عص الضًً. 

ا للضازل ٚحر ٖاإلات ؤن ألازحرة لم  ًٗ ٧اهذ "آڨُڤا" جضٞ٘ "هخالي" صٞ

، صخُذ ؤجها ٧اهذ
ً

جغحٗض مً الضازل، وال  جإث بال لهظا الل٣اء ؤنال

ا،  ًُ حؿخُُ٘ جغجِب ٧لماتها وؤ٩ٞاعها وال حٗٝغ ما جىص الخٗبحر ٖىه ٞٗل

 ل٨جها نلذ ب٣لبها ؤن ًمغ ٧ل شخيء بؿالم وجسُذ الباب.

ا ٞغا٥ ؤؾىص،  ًً ٣ها مغجض
َ
بالضازل ٧ان هى باهخٓاعها بإل٤ مكابه ؤل

ضًت الٛالُت؛ لُبض و و٢ض اؾخسضم ال٨شحر مً مىخجاث الكٗغ الؿٍى

ؿ٩ي بُض والؿُجاع بالُض ألازغي،   ٦إؽ مً الَى
ً

٦ىجىم الؿِىما، خامال

 مىخًٓغا في جمام مىخه٠ الدجغة.

ه( في حكاٚل  اخت بد٣ُبتها )الؿىاٍع ج٣ضمذ زُىجحن مداولت  ؤلَا

ٗذ ُٖىحها بلى وظهه الجامض و٢الذ بالٗغبُت:  مخباؾِ، زم ٞع

 اجىخكخ٪ ٦خحر "ٖلي". ؟٦ُٟ٪ -

ت:  ٞإظابها بالٗبًر

ذ  عصلُشظُٟ -  جبضًً ٞاجىت.  ،ٍغ

ت - ضلض ،خضًض بالٗبًر ذ ٍع باإلاداولت لىال  ؤ٢خى٦٘ىذ ٢ض  ،ظٍُٟغ

 ٢ى٫ " ٞاجىت". 

م ؤن مالخٓتها  ابدؿم هى ججاهها، لم ٨ًً ؾًُٗضا ال٦دكاٞها ٚع

 الظ٦ُت ٢ض ٚابذ ٖىه هى طاجه ول٨ىه ٧ان ًدىضع مً طاجه. 

 ظُذ ٕ هىهه بـ جا قىٞ٪؟  بوياهذ بخٗٝغ  -
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 ٦مان ظُذ لىٟـ الؿبب. ، وؤهاٖاٝعؤ٦ُض.. -

 ظُذ؟ بلكى  ؤهذ ،ظُذ جا اٖخظع مى٪ ؤهابـ  -

٢التها وا٢تربذ مىه ؤ٦ثر، لم ج٨ً جضعي إلاا ج٣ترب مىه؟ ل٨جها قٗغث 

بًغوعة جىانلهما الجؿضي، ٧اهذ جٟخ٣ض عاثدت ظؿضه ًٖ ٢غب، ٚحر 

ٖاإلات بن ٧ان ما ج٣ىم به ؤمغ ناثب ؤو ٖحن السُإ؟ ٖلى الىاخُت 

ان هى ٖلى الاؾخٗضاص إلاالمؿتها جى ؤن ج٣ترب مىه، ًٚبه ألازغي ٧

ال٩امً لم ٨ًً لِؿمذ له ؤن ًباصع ل٨ىه ؤبًضا لم ٨ًً مؿخًٗضا 

 للم٣اومت.

 ...لُه؟ؤ٢ىل٪ظُذ ٖلكان  -

 وال بض٥ خؿاب؟  بظابتبض٥  -

 مالىاف خاظت ٖىض بٌٗ.  ،مالِل ٖىض٥ خؿاب -

 ل٪.بال  -

ذ لظاتها ٦إؽ مً ٢التها وابخٗضث ٖىه هاخُت الباع الهٛحر، نب

ؿ٩ي، ويٗذ به ٢ضع واٞغ مً الشلج ٧ي ًضاعي خمى َٗمه، لم ج٨ً  الَى

بضحها.  جبػي الكغب ول٨جها ٧اهذ جبدض ٖما ٌكٛل خغ٦تها ٍو

 بجهافي البضاًت اٖخ٣ضث  ،بـ ما بٗٝغ ؤها ،ما ٦ضبذ ٖلُ٪ ؤها -

ت ٖابغة الجىحن   ؤهذزٟذ ج٨غهجي ٠ُ٦ ما  ،وبٗضًً زٟذ ؤٚغاب،مٗٞغ

 بوي ؟اههبذ مً ٖغب بوي ؟يابِ بالجِل بوي ؤ٢ىل٪بض٥ ٧ان  !هأل

 ما ٦ىذ بخ٣بل الخ٣ُ٣ت.  ؟ػوجي اه٣خل ٖلى ًضحهىن  بن ؟ٖغب ؤنبذ

ًإ٦ض  بًه ؤهاو  ،وال أل ؤ٢بلها ؤها ؤ٢غع الخ٣ُ٣ت و  ؤٖٝغ٧ان مً خ٣ي  -

َٖ  به٪ ؟ؤي هي الخ٣ُ٣ت ؟صي الخ٣ُ٣ت بنلي  بيذ  به٪ ؟ا  وال هخاليهى

ابُت يفي بؾغاثُل؟ وال  ، مىاَىتٖاملت؟ مؤبؿُُه بخضعؽ لٛت؟ وال 
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مازلخِل م٩ان  ؤهِذ  ؟مؼ٢ى٢ت ٖليّ  به٪بخدبُجي وال  به٪ ؟في ظِكها

 للخ٣ُ٣ت في خ٩اًدىا صي.

 آؾٟت.  ؤها -

بـ اللي لُا خ٣ى١ في ال٣هت  ؤها ،مل مً خ٣٪ جخإؾٟي ؤهِذ  -

 .مً البضاًت اللي اهطخ٪ ٖليَّ  ؤها ،الباًست صي

  !ختى ألاؾ٠ -

ذ ما به، ويٗذ ال٨إؽ ف ي ٖى٠ ٖلى ؤ٢غب َاولت بٗض ؤن ججٖغ

ت واخضة وا٦خٟى هى بإزظ عقٟت نٛحرة.  ظٖغ

 ؤهاٖملذ هٟـ ًااللي  ؤهذ ،٦ماوي لي خ٤ ٖىض٥ .. ؤهاال ًا ٖلي -

 ،مم٨ً جٟهما ؤهذ٧ان لي مبرعاث  ؤها ، بـٖملخه، وبىٟـ الضم الباعص

مهحره ٧ل شخي ٧ان  ،""ما٦ؿحن ،"ما بخٗٝغ "ًضصًا ؤهذ ،السجً بًالن،

 ..كان ابجيم ي؛الػم ؤ٢ى٫ هُ٪ مى ٖكاو

مبرعاج٪ ٧اهذ هٟؿ٪ ًا ٖلي مى خضا  ،مبرعاج٪ ؤٖٝغمً خ٣ي  

ما ٨ٞغث بُىم  ؤها ،ظُذ لٗىض٥بما  ؤها ،ما صوعث ٖلُ٪ ؤهاٖلي  ،جاوي

 ؤم، ؤهذ ، ؤها٧ان الازخُاع بحن ابجي وبُيىا مى بحن ابجي وبِى٪ ،اؾخٛل٪

 ؤم؟بخٗٝغ قى مٗىاة 

ل..ال - بـ  ؤهاوالضة،  ؤو قٗىع والض  بًهومل هٗٝغ ٌٗجي  مٗٞغ

ٖاٝع قٗىع الٗبُِ اللي الؿخاث في خُاجه صزلىا و زغظىا بٗض ما 

ىه.   ازضوا مىه اللي هما ٖاًٍؼ

 م٨ؿىع. ،٦ىذ ٦خحر مكىف ؤهذ ،ما جى٨غ ؤزضث،٦مان  ؤهذو  -

بض٥ جىدب لخال٪ مى  ،ُُٖخ٪ ها الصخيء ؤها.بض٥ جسغط ٧ل اإلاكاٖغ و 

 ..خبِخ٪..ؤهاو  ،لهضٝ جاوي

 خبُدُجي؟  -
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ماػا اهسىى ڨازاص  ،ڨه اجا ًىصٖا ٦حن. اوي اوهڨ اوجسا. -

 74بِؿغاثُل.

 75لى ًىصٖا ٧لىم..ًىصٖتي هىٖا، اڨا٫..مى آث؟ ؤوي ،عسكاٝ -

ت، وبضؤث ألانىاث بُجهما جخٗالى،  ٧ان الخضًض ٢ض جدى٫ بلى الٗبًر

خظ٦غ مً الساعط ٧اهذ "عوها" جخابٗهما ٖبر الىاٞظة، عبما ٧اهذ ج

شجاعاتها اإلاؿخمغة م٘ ًىؾ٠، صمٗت مً ُٖىحها الجامضة لم جبرػ ل٨ً 

دمل ؤزتها الهٛحرة ٧ل ٞكل الٗال٢اث 
ُ
ألاسخى ٧ان واضًخا ٖلحها وهي ج

 في مدُُها.

 قهًما لم  ،طاتها هٟـ الصسو ؤها -
ً

اإلاغؤة الىخُضة التي ٢ابلذ عظال

ً ج٨ىن م ؤنعظل اؾخُٗذ  ،وظضث لضًه ملجإ ،ًداو٫ اؾخٛاللها

لم  ؤبًضال٨ىه  ،حٗتٝر له بدبها ؤنحٗخظع له ٖلى زُإ و  ؤنالصجاٖت 

ال بالٗغبُت وال ختى  "ال ٫"هىٖا"  وال ٫"هخالي ،ٌٗتٝر لها بهظا الخب

 ؤهاهىا و  بلىل٣ض جسُُذ ُظبجي ب٣ضومي  ،"ظبان ًا "ٖلي ؤهذ ،بالٗبري 

 ،حٗتٝر ختى لظاج٪ بهظا الخب ؤن ل٨ى٪ جساٝ ،ما ٢ض ٌؿببه ؤٖلم

 ؤن:ذ لي ظضحي في ًىم مً ألاًام ٢ال

" الخلى ٌكٝى الخلى" و" الخلى" ٣ِٞ هى مً ؾحراوي مً الضازل  

الخلى  عؤًذعؤًخ٪ مً الضازل ًا ٖلي.. ؤهامً الضازل خلى.. ؤعاهخلىة و 

 ٞهل عؤًخجي؟!  ،ب٪

ا٢تربذ مىه بٗى٠ ٦إجها ٖلى وق٪ نٟٗه وسخبخه مً ًا٢ت     

ت، لم ج٨ً جيخٓغ مىه ؤن ٣ًبلها في ال٣مُو هدىها و٢بلخه ٢بلت مُىل

اإلا٣ابل، لم ج٨ً باليؿبت لها ٢بلت امغؤة وعظل، ل٨جها شخيء ؤعاصث ؤن 

                                                             
ا في ئطسائيل ،ذ حػلمأهو . حبًأا أه. صحيح - 74  . مىر هىا طٍى
 ذ؟أهلىً مً  ،غسفذ هىغا ،غسف أي ش يءأد أغلم . نلا  - 75
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جٟٗله، ؤعاصث ؤن حٗبر ًٖ مكاٖغها له للمغة ألاولى ٥"هخالي"، ؤعاصث 

 ؤن ج٨ىن "هخالي و هىٖا" شسو واخض ألو٫ مغة.

ان ما قٗغ بال   غاخت ٢ابل هى اخخًاجها له باؾخٛغاب، ل٨ىه ؾٖغ

ل٨ىجها بحن طعاُٖه، اؾخجاب بًمها هدىه ٚحر ٖابيء بصخيء، بإن ج٨ىن 

هي عثِؿت اإلاىؾاص طاجه، في هظه اللخٓت ٧ان ٌكٗغ ؤهه ًدباص٫ ال٣بل 

 م٘ امغؤة ًدبها.

 اٞتر٢ا في نمذ، ٖل٣ذ خ٣ُبتها ٖلى ٦خٟها وزغظذ.   

*** 

٣حن مسخلٟحن، ولم حهخم ؤحهما زغط ٧ل مجهما مً الدجغة بلى    ٍَغ

بخدُت الَٗغـ ؤو الٗغوؽ، جابٗهما ٧ل خًىع الخٟل بُٗىحهم، ٧ان 

ه ٢ض خضر 
َّ
ل٩ل مً "اڨُڤا" و"عوها" و"ًىاجان" جٟؿحراث مسخلٟت إلاا ٖل

لي" ٧اها ٢ض اجسظا ٢غاًعا  ا ٖو َٖ بالضازل، ل٨ً لم ٌٗٝغ ؤحهما ؤن "هى

ا، ٢غاع اخخاط مً "ٖلي" ؤؾبٕى آزغ 
ً
 ٧ي ٣ًىم به.. نامخ

  "جمذ"
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