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ان االمــل لووــدا لمــا لــه ننــل مــن صــن  الغوــ   اانــل  … "حســنا 
العمـي نتـيع   اللـهل ه،نـل  مبمـا جمـ  ح ـم … نحـن لعملي  مـن صـنعنا 

ذلــا الءــلذ الــلي نحومــل الــل  ولنــا   ــان مــا نفعمــل نحــن  ال ــا  مــا ي ــهن 
 …"نكول ه ثول 

ه ـــلا دلأـــد نن ياولنـــا الوـــداي الـــلي ضثـــل م ـــا    ضمـــل  ـــ فل 
اللـديم المملـ  هــاللااي  صـان  الح ايـاص االل ــي اايتااأـف  دياـ    ــي 

للــــد ا ــــعله  جهانحــــل ا ا ــــف تم ــــل … المــــهص  ال ــــحلاذ مءــــل ا  ضمــــل
الفــ،    بــلا العلأــح المنحــلف الــلي يضــف ؼ ــل لــ و هعلألــل الــوبم  اانــل 
ضمل رجف مثمل لعلأح ت ل اهـالك   ـان لـم تفيلتـل الـلوات نا تميـ  ضم ـل 
اي ــاضي تيمــل الععــم نا امي ــيل اللمــال   ،تــل  ال ــل انر  ــل ضمــل  بــل 

ا اتــد تــم  منــل حددثــل لــامال   هعــد نن نمــ… جــها و اضــا  هــل الــي   ميــل 
اتيعا  تسعا  من اضي اضاؼ    ت،تل لثولا  اضا   اميعل جها و للة ثان   

ه،تـــنانل …اانعمــح هـــل نحــه النلعـــ  اليـــي انيبــ  ضنـــدها تا مــ  المســـا لأن 
 الو ض السانل الف  ح .. تال: 
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 الوداي:   
ق   ـــ  معـــل نـــاضم تضـــه  ضم ـــل نرأـــآل الله ـــ  حيـــل  مـــل ا  ـــا

تـــف  ضمـــل اجههنـــا ذراص رمـــف حســـوناها نال اهمـــ  نهضـــا مـــن مناكـــداص 
ضاجثـــ  ال تامـــه منبـــا  و عـــ  مـــا. لكـــن ايمـــل حونمـــا تكـــلر ارلـــدص ضمـــل 
اجههنــا ذراص جارحــ  منــل   فــح ضمــل تــ ماونا كــيذ مــن نتــل ض ــل  ــي 

 نفهتنا جب   لف ره  .
الــه نن ايمــل انيبــل ضنــد هــلا الحــد   ملهمــا صــار مــن ال لــون نن 

ل ـحلاذ  ـي مهتـمبا هـلا تـنلض ضبـدها معنـا  اننبـا تـد ال تلأـد نن تفـي ا
ص ضمونا لنا  وبا نسيمبم  نن ٌ  هما لنا نيمنل منبا  نتهة همهاتم لثولة مل

 ال ي هن الله   هلا لال  ف ذاك .
 وــل نن مــا حــدش لــان كــو ا    ــل .. الكــا نن هعضــا  مــن هــلو 

لعو عيبــا اللمم ــ  ال ــلف.  ايرض ال تلوــف الله ــ  اال تســي و  لــل  ن ــلا  
اننبا تكهن ضمل اي م   ي مثف هلا الف ف نك ل ه ،ر جا   نحاط جبـا 

 هحل ا ضل .
 ما  هق نفهتنا ه،تل نكول هه نن كاهدنا ضد ا  من هلو ال ،ر 

 تد نمس  نكول مما لان  انكد ملاام  ييل ها رة من جها ر الله   .. 
ناءـــــل نن تكـــــهن  اا ـــــا  انبـــــا المفـــــازاص اللمم ـــــ  المبمكـــــ  اليـــــي 
 لممغامل من اإلنسان االحوهان ضمل حد تهاذ . 
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اضمل الل م من نن ذلا لان لاؼ ا  لوث البم   ـي نفهتـنا  اال نن 
مــا جعــف دلاا نــي مــلارا لــان ن ضــل الــل اثــارة تملــي اايلــا  ههاجســي.  ملــد 
زارنـي ثـالش ل ـال مييال ـ  لـان  وبـا دـلهض نمـامي صـاميا  ااجمـا   دمفحنـي 

ر ضون ــل المعــا  اهاجــا   تلأ ــا   هعوــدا   يمــ،ق ال ممــ  المســيح م  اأثوــل نــه 
 اللأ   االاهف. 

ــم نكــن  اتــهر رنتــل الســاكن تــ هن ح ــل م ــون انــهر ضون ــل   م
 ان  اتد ذاج   ولتل  ي تها  الموـف نرر منل ذلا اإلهات الغامض الثلوف

منعنــي غ ءـ  الف ــل  النـ  لــف مـلة احوــدا   ال يف ـمني ضنــل  اصـف اال ي
ـــد يمارتـــبا  ـــي  ننـــل لح ـــاص مـــن اليهضـــد الهوو ـــلاذر ل ـــل اال مـــا لـــان دي ضن

 المليدر ضمل   مل الضع ف توف الم اكلة هالب هم.
للد لوث  صهرتل تيكلر  ي ث اص راتـ  اا ـهي دي مـل لومـ  هعـد 
ن ـلر لـان مـن جلاوبـا نن نبضـ   ـي المومـ  الثالثـ  اهلضـ  الـل تـالحي 

 للي د،ارني حؿ ل  ال و حمما   !اتيف هل هلا الكاون الغلأ  ا
مــن هنــا  المــا لانــ  صــهرتل ال تغوــ  حيــل دــنبض الف ــل مــن 
 فهتل ال عودة  حسو  ايمل هاتفا   اهه اذ ديكلر هلا اليكلار ثالش ل ـال 
ــــل  ــــل ملاجعــــ  ال ــــحلاذ  نبضــــ  ال مــــن  ان  كــــاك   عنمــــا لوــــدضهني ال

ي نحهو هات  جها ي اهحث ضن كيذ ال اضل ل الكن  ضاني ال ل نا ندهن
 ما. 

اننا  ـي ال ـحلاذ  ا ـي هعـض مـن حاالتنـا  اهعـض مـن حاالتبـا 
نايــلق صــميبا ايزلــي ن ــهت مياهاتبــا لنلــ  ضمــل هعــض نتــلارها   بــلو  
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ايرض الا ال ــ  اليــي تافــح ل مالبــا الــلاي توــف نن دنامــ  لبهلبــا الفــ ا   
يل نننا تيحلك رمالبا اتنءعل نر با  اتيامح  وبا لاوناص ال ضد لبا  ح

نحن جداها اراا ها ض ،نا ضن ح ل محيهأاتبا امامهتاتبا  اهـي ارض 
ض مـــاذ ال تعوـــد ضم ـــا ان نضـــا ص  اال نصـــداذ صـــهتا  اتـــد تءـــح ضم ـــا 

 هلعلة ماذ مثمما تد ت اف ضم ا ج ا رة  يذ. 
المـا  ــي ايحــالم   ــي ا ــلت الهتــاو  االم ــا  اص  ضثــلص ضمــل 

نمــا لمــا  ــي حالــ  مــن حــاالص الــلااي يضــلت  ان هــدر  ــي ال ــحلاذ  ا
 نسان اصددح  اص انثول. إالههم اكيءف  ننني نمام 

العـــف مـــن المثوـــل حلـــا  نن ي ـــهن الـــلااي رجـــف المددنـــ  الميحضـــل 
االسالا الونا  لألا  مضل ضمـل ضبـدو هـل تـنهاص  هـلا الضـال المحيضـل 

 اللي لم ي ن جوني اهونل تهر ضداة  لس اال نراو. 
لســاض  تضـلت العــون اتحوــف لـف مــا هــه للـد لانــ  الءـمو تمــا ا

 تاوم الل ك ح جمهن اللما .
الهال ملدم  جسدو اليي ني،ص   ،ة هعد حلل  لان  ضمـل ايرجـح 

 نهضا  من تدارك انب ار  ي ههة رمم    لما رند  ك حل. 
ضمــل نيــ  حــال  اننــا نضــدا ه ــها ي نحــهو لــان لــف همــي نن ننلــل 

ن جنســــل   منــــا ضمــــل هعــــض ذلــــا الكــــاون الــــلي ديحــــلك نمــــامي مبمــــا لــــا
الحوــهان رن ــ   النــا مــ  هعــض   ــل صــدات  انثلفــ   النــا مــ  ثالــث ا ينــام 

 اصود.
 كان  ايرض تمود تح   عهاتل الهاهـ   المضعله   الان 
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احوــدا تاوبــا  مــ، هذ ال  ــولة زاوــ  الن ــلاص . العمــل هعــد تــاض  مــن هــلا 
الرض  تــــ  هن  ــــي  لألـــــل الــــل ال ـــــ،س المعوــــح لوملـــــل ه ســــدو ضمـــــل ا

 مسيسمما مني لا لف ننها  المهص. 
للــــد ضثلنــــا ضمــــل نكــــااص يضــــمهن   ــــي هــــلو ايرض الدـا ــــ   
الان  صهرهم اي ولة تع ـو ضمـح الف  عـ  اليـي حمـ  جبـم   بنـاك مـن 
ا يــلش اللمــال ج ســل ااتيســمم للــدرو لمــا لــه لــان ضمــل مهضــد معمــهم مــ  

ل لـــا  صـــ عل جـــون نهاجـــلو اضـــض ضم ـــل حيـــإالمـــهص  اهنـــاك مـــن ا ـــ  
 يلععل اتضل.  

هنـاك مـن لانـ   ثـار تدم ـل تف ــح ضـن ـ ـان لد ـالص مـن تــدر 
رهمــا  لــم ي ــن ضار ــا  مــدر انع اتــل ضم ــل  لكنــل مــا لوــث نن ان ــا    ــل 

 ايمل اانكفا ضمل اجبل.
هناك  عل مضعله  ان لر اان    اهنالا ل و نكثل من  عهة 

ا لمم يهت المحيهم . نا  عهتون ا انيبل لف كيذ الل االتيسالم اني ار 
اا م  اللدن ليو  لبـم الن ـاة اا تـاامها تـاضاص ن ـهل  هـم نال ـا الـلدن 
تــــلرضها هح مــــ  مــــا  اصــــ حها نتــــف ذضــــلا  ـا اجــــا   نا نكثــــل صــــولا  انكــــد 

 صمه ا   اهاليالي اض م احيماال  املاام  ا نا ل ح ا . 
الكــا نن الضــالل  ــي مثــف هــلا الي ــل المعمــح الــلي تــلضان مــا 

هل نمام ضوني الضال من لاون ا ي  مسي و  الل   ل كلس نصم  ديح
دثوـل  ـي الـنفو نت ــل حاالتبـا همعـا  ارج ـا  اأ عــف الياوـل الحوـلان مهزضــا  

 جون نكد الحـاالص تنا لا  ااجـيعا ا    ما جون كـلق ا لت 



 

 10 

تـــــدام إاكــمال اجنـــهت تيههــــآل الـــنفو تـــارة اتيــــم،ق تـــارة ن ـــلر  امـــا جـــون 
يمــان ار ــض  تــ،اي ال  ــولة اتضــعلت االت اهــاص. ا  ــل إ ح ــام  اإا

مــن يءــبد ضمــوبم نجســا ا تيفســ   يــلرا  تاولبــا اللأــاي  نا تيمــ،ق مــا جــون 
ماال  انن ات  الءمو ال عودة ذاص الء،ن الع ـ م  نا ذلـا اللمـل اله يـ  

 معءهق الءعلاذ.
ضل نـــا الـــلااي  ـــ فا  نســـي،نو ه موـــف حددثـــ  اح اياتـــل اليـــي ال  
اتــاجلا  دو عنــا مــا نحيــان ال ــل  ــي ض،لينــا مــن ت ــ  اتهاجــف اضعــهر تنيبــي  

احلأــل. المــا لــان رجــال  صــا تا    ملــد ها لنــاو ال ــدق انحممنــاو  ــي نفهتــنا 
محـــال  للأمـــا   اهينـــا نيلتـــ  حمهلـــل لـــف ضـــام لمـــا تيلتـــ  ال ـــحلاذ معـــل 

 الله  . 
للد ن،  اللجف ضن نفسل نهـهاذ الي ـارة ارتـ   وبـا ميـ  السـ اح   
اضمـــل الـــل م ممـــا لـــان دوـــدا ضم ـــل مـــن تـــلف العـــ م ار ـــاذ الحـــال   ملـــد 
ا   نفسل  ونا مه   الوداي منا   مضل ي،كف نكمنا اأءلت كلاجنا الم 
ديــ،ا  دهمــا  هععــام نا كــلات  وــل  عامنــا اكــلاجنا  جــف لــان دي ســ  معنــا 
حيل  ي الفـلاش الـلي دنـام ضم ـل  الثوـلا  ماتـاام ه مـد يحسـد ضم ـل  و عـ  

اتنا  انما لم لثولا  ما تضل لومل مسبدا  يلي ضمونـا ت  ـل  نا ديـاه  ح 
حيل الف ل ح اياص الودا اليي لم ي ن  وبا الوداي اال ال ا  نا مغمهها  ي 

 كف ايحهال.
نعم لان  صمينا هل صم  صدات  امعل    للا  ان ا علاهل  ي  

 الكثول من  الكالم ضن اللا م  االم ول اللي  ل  ال ل  نثار  ي تموي
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  ااضي اللمح اا علات ال ال.
للد  فح تموي ااهي،ص جهارحي  اما لـان ضمـي اال نن اهـا ر الـل 
جــها ي نت ــد هــل النلعــ  اليــي ت عــف مــن المنععــ  م انــا اكثــل  عــهرة 
انتــــف نمنــــا   لــــ و النحلا بــــا نحــــه الي ــــل ال ــــحلااي الغــــارق  ــــي احءــــيل 

مف  وبــا اإلنســان جــون الءــا ااحءــويل  لــ   ا نمــا ينبــا النلعــ  اليــي ديضــ
اال لــون  مثممــا ديضــمف جــون المــاذ االســلات  ل عمــح  ــي النبايــ  جــون الح ــاة 
االمهص  االمهص االح اة. انبا المع   ايتـبف  ايكثـل  عـلا  ا عـهرة معـا 

 الاعه من لم ديالها  لألا  اال هعد مءهرة ارني. وسديد
              *         *        * 

داي ضـن الحــددث ل ءـلت لــ،س مـاذ ..  لــد هـح صــهتل  تهتـ  الوــ
رهما ل منح تم م ناصل  لص  اتي ناف الحددث  ما ام … اتام الل ك،ن 

 اللجف هلا هاكل اللحم  حيل مني فبا.
 
 
 
 
 

  سميم ناصر 
ضول زجاج  مءهك   تـلك ضموبـا ح ـل العلتـاص االـدرات  ثـار 

  مــــددنينا اراذ صـــدا  الســــهر اميــــد العلأــــح نمامنـــا.. هــــانحن اذن نامــــ



 

 12 

 بهرنا .. نيلك ضموبا  ثار  حهلينا ارجهلينا .. نما نذرضنا .. نمـا تـ لاننا 
 اليي جيلتبا الحلت   ملد   ناها   ي اليلات.

كـــان النبـــار راولـــا  .. مميـــدا  ا ســـ حا    ســـميل منـــل دـــهمون مالوكـــ  
 الوهم اللي هدر ؼ ل معل  ،أل.

هذ تحـ  ضوهننـا  جود ننل لـم يمـض اتـ   هأـف حيـل انكسـل الضـ
 دهءنا نن تيكهن  وهم جبلو السلض  ليغعي هغالومبا الءمو  الم دن لم 

 ضمل اللحم  تهر تاضاص لان  السماذ ضندها صحها  مثف ال،جان.
كـــان الســـاوح   ـــل مـــن الحـــ  ضم ـــل  هءـــ  مـــا  اذ مضـــل تاهعـــا  

  م  مله و  يله  ضلهيل ه بام  اصم  . 
تــل ضلهينــا ن وــلا   ـ ــ  مفاج ــ  كنــا نن ــل لمءــار  المعوــد الــلي ا ،

هعــد تمــا المســا   العهأمــ  اليــي تععناهــا  ــي  لأــح تلاجــي اضــل اثــار  ــي 
 اجههنا الكثول من الػ ار االيلات.

المـــا لنـــا مـــ، هذدن هـــال لاف اليـــي نحا ـــ  هاللحمـــ    لـــد لـــان  
انيلالنا الل النلع  اليي اصمناها همثاه  م كل الل نن مبمينا  ي  لألبـا 

ضمـــل الـــل م ممـــا نلـــم جنـــا مـــن ا م اجـــلاي  مفيبـــا  ـــي   نفهتـــنا  المنءـــه  
 الساضاص الما  اص اليي تودص  وبا  كا    الساوح ضمل اتـم

 اجل.
ال،ن الساوح هـلا ن رك ن وـلا ل ـف تيـلاكم الغوـهم مـن  ان مهضـد 
اا حسات   لد ننحدر   ،ة هعلهيل ضن العلأح العام  اتللبـا تسـوف حيـل 

  لأح تلاجي يحاذيل .نرتاها ضمل نلع  من 
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المـا لـه نننـا نلــ  نال مـلة ضمـل  ـالذ  ااتــ  هعوـد ايرجـاذ   ملــد 
جمدص ضوهننا ضمل المدر الباوف اللي يح   جنا اأحاذي مهتعنا   عل نا؛ 
ننبا ال حلاذ  الان المساذ الثلوف تد ا مـح نجهاهـل ضمونـا ااتـل  اال ي ـار 

لة رهمــا  ــلنص ضمــل ذهــن مــن ادــددنا  اتحلــح مــا لنــا  كلنــا ؼ ــل مــن نن  كــ
ـــم لوـــدضهنا الـــل البوـــهط  تـــاولنا لونحـــلف جنـــا هـــلا االنحـــلاف المفـــاجيذ  ث
االموو  هناك   اتيسممنا ن ولا  لمللار اللي لان نال نلعـ   ـهف حؿ لـي 

 نصاج  نفهتنا  ي ال م م.
 ـيح ال ـات المحـاذي لملعـدو  انرتــل احـدر تـاؾ ل اتـال مــن اراذ 

  بلو : 
 ا تنلضي لومنا.ـ هنا نيهت  .. اهن

 اتناال مساضدو الكالم : 
 ـ ا دا  م  لا  نعاا  تولنا ..  من دويغي

 اللاح  االموو   ي العله   مل  اااّل  بلو  
        ايرض تس  ال م  . 

ثم توف نن دب   الساوح الل ايرض  ضع  رؾ ـ    م  ـ  نفـلص 
جـهو ضلاتبا الهحيبا الءـمو  اتـلي ن ـلا    ونـا   امضـا  ضمـل اله 

المسينفلو اهمبـم ه ـالم مـوبم حسـ ل هعضـنا اضـدا  احسـ ل   ـلان 
 اضودا . 

                *       *      * 
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كان  الساح  اليي ت معنا  وبا تد  ات  هاني ارنا العهأـف   ـي 
الهتــ  الــلي لانــ  حهاو نــا ؼ ــل تــد ا يمعــ  اتــدا م  همــا ال دــد  م ــاال  

 ا ام لغولك من الللات ا  لأن .لمعل   نن الءيذ اللي جون تدم ا ل
ضءلان راك ـا  نا د،أـد ..  ـي مسـاح  هـي  ـي الحؿ لـ  كـ ل  مـهة 
جعمبــــا تــــاح   لمعلهــــاص ال ــــغولة  تــــهاته هــــلو العلهــــاص ا ل ــــهها ضمــــل 
تـاكني الـدار الللأ ـ  منبـا  همـا لانـ  تف ـح ضنـل مالمحبـم الغم  ـ  مــن 

  مــن نصــحات تمــا جفــهة ضــاممها جبــا ميولضــي الــد ا  ضــن البــداذ االســ ون
 الدار.

نما اتد تغوو  نا ت، لص  لسو  م بهل  تما العلهـاص ال ـغولة 
محدا ة ضد  الللات   لـد تـعدنا جبـلو الملل ـ  اليـي   مـ  تـاحينا   ـ،ة  
امن حوث ال ددري نا ديهت  نحد  االيي تيضـمنا جم عـا  ـ  كلنـا ـ اتامـح 

محيل الااص  ار ويل نهضا  من اليآل  جوننا  هعد نن لنا معهتون لف هم 
 المغمل   ي نن ي ف توف  ولو )) تلمارا(( المددن  المويغاة. 

توـــف نن تنعمـــح جنـــا االنعالتـــ  ال ســـولة المعبـــه ة مـــن ضلهـــ   نيـــ  
ضلهــــ   ارت ــــ  ضلهينــــا  ــــي حللــــ  ههجــــاذ  حســــوبا هعضــــنا مل ــــه ة نا 
ميبهرة ا عله  ضموبا نجسا نا  اتهلد  ونا منل المح   ايالل كيذ من 

مـح نصـات نفهتـنا هعسـلة مـا. اهونمــا تسـمل  جسـدو الضـام نن ـار   ونــ  ت
تا ع   ان ل   نن ار ن لر الل مياهعـ  مءـاهد مـددنينا  اهـي تيامـ  

 ضنا هءهار  مغسهل  اهوهص  ملتبا نلعاف جهاكول الله  .
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ضمــل نن العلأــح اهــه دنســح  تحــ  ض ــالص العلهــ  مثــف لســان 
ــــــف  االعلهــــــ  اهــــــي تضــــــم  لســــــعيبا  ن حمالنــــــا اتســــــيهض  نجســــــا نا  هأ

ا مهحاتنـــا  تنغســـف نفهتـــنا ممـــا ضمـــح جبـــا مـــن رجـــف جـــدا منـــل المح ـــاص 
 ايالل ذا ن،ض  مءاكس  ا لأ  اي هار.

الكا ان  الما جدنص تنسآل  وه بـا ضمـل اجههنـا جـلاذ مغا رتنـا 
مددنينا االيهجل الل مددن  هعوـدة مثـف )) تـلمارا((  جوـد نننـا لـم نكـن نـدري 

ون اجاحددن حون حسونا مددنينا هلو لاجهتا  ضمونـا نن نغـا رو كم لنا  الم
من  ان ن ـلة ا ا   العمنـا لنـا اكثـل مـن حـالمون حـون  ننـا نننـا تن ـف 
مددنــ  تــعا تنا ه ــف يســل اهــال ضنــاذ  جــف لــم نكــن نعمــم نن الســفل الــل )) 

 تلمارا (( نك ل هسفل الل حمم مسيحوف.
وبـا مسـحهرأن مءـهتون  اذ كنا لمما تـل   اتـم ))تـلمارا((  لنـا ال

كانـــ  التـــ،ال تمـــ و  ـــي نفهتـــنا ثههبـــا ايتـــعهري اتعـــ م نجهاذالم ـــالي 
الممهنــ   دينلــف نهمبــا الميل ــهن ضمــل هســ  مــن حلأــل  اأيبامســهن ه،جمــف 

 الل ي انحمل الكالم.
نعــم.. لانــ  )) تــلمارا(( حمــم لــف تــاص ا ان  لــلا  ــان الســاوح 

ــم تكــن محســهه  منــا    ــدي  حــون اتــيحم ضمونــا لح ــ  ي،تــنا  ــي صــهرة ل
 مالنا اض،ز  ي نفهتنا ذلا الا   الالملوي من ايمف اللي لمما رجح  
كف  الءا ؼ ل  ننءّد لوـهت  لفـ  ال لـون  اه ـلا  ـدا لـف كـيذ دبدهـد  ونـا 

 للة السفل اميع  اليلحال   ضال  ضما لنا ننءد من  مهي.
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اذن ني   حون مال جاري نحهي يلهل؛ تلر ان ف مددن  االحالم 
حمم جموف؟ تالك  صهرة النبل الم دوح منبا تـهر ن  ـاف  لمـا لـه  ـي 
  ال  ل،اارق هاوم  ؼ ل ان لر تمالو ناتم  الناس من  ـف  الـل ا ـلر  
هعد نن  ي جبم ال سل الكوول  اص ا دن دنءلان ك اكبم تـهاذ ضـا ص 
هســـما نم ضـــا ص همحـــار  انســـهة مـــن تلأـــ  صـــغولة محاذيـــ  ت معـــن ضنـــد 

يغيل ن الماذ  نا يغسمن هعض ناان امالهـو تحـ  تـماذ صـاؼ    كا  ل
 انبار جموف.

للــــد  ا رنــــا   ــــل حــــدا  المددنــــ  اللاومــــ   اهــــدنص رحمــــ  ايرض 
 الاالذ االمدن ال غولة االحلهل ال عودة الميناثلة 

اضمل الل م من نفحاص هار ة تسله  الونا من نها ـل مفيهحـ    لـد 
نـــا الـــه هعلأـــح الـــههم  صـــهص العلهـــ  كنـــا نءـــعل جـــ عض الـــدفذ يحللـــل ل

المداي يعمن ضن اتيملارنا  ي العلأـح انن ضلهينـا هاوـل  اتـد تععـ  مـا 
 تعع  من  لأح اضل لم تومغل  ع  اليعوود الحددث هعد . تم  : 

 ـ تي ف. اما اذا لم ديحلح ذلا  س  هن النبل       
   لرؤأا جموم  تميع  جبا ضوناك.       

ن لـان إفـها  ؟ ااتيـلت منـي تسـاذل  ننـا ا  ـل ثم لما تسـاذل ؛ ض
 حس  ذلا نلدل ك م ننكلتل نفسل اصدتيل اذناو   لم  : 

 ـ تي ف تلمارا .. هناك تي د  نا تبا منيءلة      
  ي لف م ان .. نجهاجبا مءلض  لمعارْر االغلأ  .
 ال تحفف جبهأ  نحد  اال تس،ل ضن جنو نا لهن 
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 هالنبار  ات ان نن تكهن  لأ ا  ديهاصف  وبا الموف         
 نا اجنا  ما م  تمما تموبا هعمف مثمل اتم  ن  ف .         

 تال جبو   من ده   تلو صدر  ولو : 
 ـ نتلاو جددلا  جبلو المبم  اهلا العلأح ؟.

 انكل جلنتل نحه الساوح. 
 ـ ال ن ري .. الكن ندن الوددف ؟ 
 نر    هعد لح اص هار ة من ال م  : 

 لم تكن لددنا  لص  لال ي ار .. ثم ها نحن ـ 
 نلل  ضله  هع الص تدار  اتلمارا  ي العلأح .

تــــ    ــــي الهتــــ  الــــلي ا يم ــــ  ؼ ــــل ضضــــالص  مــــل الحموــــح  
اارت    ن لاتل  الّما لان  ضوناو الهاتعيان ذللتـاني هعونـي صـددح   لـد 
اتـــي و  لـــل اا  ص نن نيهاصـــف الحـــددث  اتـــلرص نن نصـــعؽ ل اامنحـــل 

دات  تعـــ،ز ا ـــاوي لـــلللر ذلـــا ال ـــددح الحمـــ م. انيوبـــ   اننـــا نضـــاا  صـــ
الكــلة هعــد الكــلة  ــي الن ــل الــل ضون ــل  اتــيللارا لن ــلة ذاك الــل نن ثمــ  

 كالما    ل دمهي  ي مدر ضون ل يحاال نن ياؽ ل  ، ف  : 
 ـ ما اللي ددضهك لملمح من رجف لم تعل ل 

 الم ت لت السفل معل من توف ؟ 
 اتل ضمل كيذ اك ل جدمه   ؽ   اميألص جبا ضوناو: لمع  ن ل  

 ـ صميل الثلوف  اؾ ا تل العله   انك اذ
 ا لر تد ال تلاها لف ضون.    
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لم ي ن صميل  اؼ ا  ضمي   لـد راجنـي منـل هـلا ال ـم  المعوـح   
حيــل مســـاضدو لــم ي مـــم نحــدا منـــا  اهــه دي ـــهل جوننــا ي مـــ  نجــهر الســـفل 

 جن لة جامدة اأد ض فاذ.
 ما تلهلل صح ح  الكن ما اللي تلجهو ـ

 من رجف مثمل   ول الهصهل جنا الل 
 الم ان اللي نلأد؟ 

كنــ  اصــدر لالمــي  همــا دنــاتض حؿ لــ  مءــاضلي  لنــ  اكــعل 
جمهضــ  جــاري  اننــل ضمــل لــالم   ــل  دنــاتض اللغ ــ  العم ــاذ اليــي تــ ن  

ناهــا ني كــال  منــا تــد يفلــد تــعا تل  نا  ــي ايتــف تــعا ة العلأــح اليــي ديم
مســا ل توــف نن ي ــف هد ــل .المــا جــدنص اتممــو ا ــعلام جهارحــل اجمــهي 

 ر ويل  ت،ليل : 
 ـ نتب ، لا نن زرص )) تلمارا(( من توف ؟ 

ـ لال : جف تمع  جبا  احمم  جبا  اتحلت  كهتا  الوبـا 
.. تــلمارا العــهض ضــن لــف مــا  لــدص نا  ســلص نا لــم 

 ديحلح.
لبــلا الــلي تــهف اضــلف ضعفــ  ه ــلي نحــهو   لاضنــي نن ي ــهن 

اتمل ؼ ما هعد  الدص ن ملل ضم ل  كوبا  ه ديلي ذاك ه هرة ال ت ـدق 
اأحمــف  ــي الهتــ  ضونــل اتــمل ايضــا. اه ــلا لــان  الــ  هــلا يحمــف اتــم 
صديلي  ال  ذاك ال و جونبما من  لق تهر نن ذلا نكميل حلت جونمـا 

 لم تضلس من هلا تهر ذراضل ال منل حلت.
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تبـــا .. العونــان المــدارتان  االســمن  المفل ـــ  نمــا ال ــهرة  بــي ذا
االعهل الميهت   االدمه  الغلأ   اليي ال تلأد نن ت   ل ال تفلد العونـان 
الفاتنيــان تأليهمــا المثوــل. جوــد ننــل اذا لــان ثمــ  مــن كــيذ لــم نضل ــل  ــي 
جـــاري هـــلا معاهلـــا  نا مغـــادلا  لمـــا ضنـــد ذاك   بـــه الضـــح   الدا لـــ  اليـــي 

 يضماق ااهي،از جسدو السمون ضموبا.كان  تن، من ا
حلا  ما لـان كـيذ يسـيع   نن دنسـوني ذلـا ال ـددح ايثوـل  نمـا 
اتد حف جهاري هلا اللي تكا  جّف صفاتل تنعوح ضم ل   لـد كـعلص نننـي 
معــــل  نا هــــه معــــي  ــــي اللحمــــ  ذي نحــــه مددنــــ  المبلجانــــاص لمــــا لــــان 

ــم )) هســلمارا ((  العمبــا لــم تكــن تمثــف لديــل  يســموبا. لــان هــه ا  ــل حم
  ول  ا م  اجن  ضمل اليي حدثني ضنبا اتغ،ل ه مالبا : 

 ـ نن ل الل صهرتبا .. نال تلر ننبا تء ل املنة 
 من   ال  صهّرها الفنان ايض م  ،جد  انجا  ؟   

لان يعمح لالمل حمات ا  مي،ج ا   اال دلأني من صـهرتبا تـهر  
نـ  تــمحاذ  ثـم انيبــل همهتـل لــف ذلـا الهجـل ال موــف  الميـل  جن ــلة ميعام

 كيذ.
 ـ اما اللي  لدص اا لم ديحلح ؟  

 ن مح  ه  ضم ل  ات   .. ثم لمن يعول ضن ندم ضما جدر منل 
 من  عف نا لالم نجات : 

 ـ دودا لي نن ال نحالم اال نماني 
 ااّل م  تالم  ال سد.  
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 ّض من ه لو ان وح كـفي ل حيـل حسـو  ننـل لـن يعـاا  الكـالم 
 .هعد.

نللوـــ  ن ـــلة ضمـــل جســـدو المميمـــك ميحاكـــ ا  اليللوـــ، ضمـــل ذراضـــل 
ال منـل اليــي جيــلص اكــد ص الن ــل  ـي ضون ــل المســوميون  النــ  نحــو نن 
 مهضا  تكا  تعفل منبما   لم  مدارأا  توف نن اضمم ننل نالف ل سدو مبم  

 ما: 
 ـ ال جسد اال م  ارا ة انحالم ا مال  اذ ما ؾ م 

 اي ؟ ال سد ددار  ي  ل  
لــم دــيكمم ..  ملهمــا ن رك نن المعــ  هايلفــا  لــلت صــلأح .. ر ــ  
ه لو الـل ايضمـل ارحـف مـ  العلأـح .. ايضمـدة اليـي تيلاجـ  الـل الـهراذ 
االحلـــهل ال ـــغولة اليـــي ال تءـــ ف ضمـــل نر ـــبا اال لمـــا تءـــ ف رتـــ ماص 
 ضــل ضمــل ارتــ  لووــلة ج ضــاذ .. المــدن المي اضــدة اليــي لممــا اكيءـــف  

اة تدت ضمل نر با ضاا تا ايماني نن تكهن هناك؛ تسيعم   ي  وبا ح 
 ايتف ذلا العالم الم بهل اللي تيء ف منل نا ضم ل ح اة نال ا الناس.

ضمل  ول تهت   الان تد مضل ضمل ت اازنا   ل حدا  مددنينا 
تاض  اا د،أد  انحل   العله  نحه ال مون انحلا ا كدددا   ميفا ي  كو ا  لـم 

ن تيفـــا او تمامـــا    عل نـــا نن تا مـــ  مـــن ايهلـــار اليـــي  بـــلص  ـــي تســـيع  ن
الءـــار  ن لــــدص الســـاوح اهــــه  ـــي تــــلضيل ال نهن ـــ  تــــدرة الـــيح م هعلهيــــل  
 ، اي ج للة تللبا ات  الءار  ت ار  مهتبا توف نن دبل  صاحوبا الونـا 

 لوبا هس ون.إهع ا  هأم  ثم 
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اال ن ـلاص ضمل  لأح  هأف مض  الحا ث  .. لـم ديامـ  ضنبـا 
مسـعهرة  ــف اللــلاي يالحلنــا جبــا  ا اّل  ـحا مبمــهس ديــ،جآل لــف لح ــ  
جــون الســاوح امســاضدو لوــهحي لنــا مــلة هعــد مــلة  هــ،ن ايكــ اذ اليــي تــدار 
ضمل مثف هلا العلأح  ال ا  ما تحيكم الل  ـمول الفـل  الـ و الـل ح مـ  

دارنا نا تانهن  اللهمـا لـان هـلا ااحـدا  مـن الـدراس اليـي اتـيللص  ـي صـ
 ضن كا    تاوح ضلهينا امساضدو.

لــم تيهتــ  العلهــ  ضمــل الــل م ممــا تــا نا مــن ارت ــاك اا ــعلات  
 نما تدرص م نهن  ها رة.إ

لم يعول نحـد ضمنـا  ضـن اضيـلاض  وـل مـا لـان يسـّ  ضمـل الهجـهو 
من نت  صام  ضمل ال للة الم لاض   اصاحوبا الاسلان  جف لم يعل 

ام مع ــ،ة ن ــاة ضلهينــا مــن انلــالت محلــح  نحــد المه ــه  لووــل اهيمــام نمــ
 اح اتنا من مهص.

كانــ  العلهــ  اهــي  ــي تــلضيبا المســعهرة ا اأبــا الملوــ   نكــ ل 
هالداام  المغمل  .. لللا ا يم  ضمونا اليفكول  ي ما يم ن نن يفعف نحـدنا 
له ضل   لل مثف هلو الحا ثـ  اضمـل  لأـح مثـف هـلا العلأـح   وـل نن 

لا   نن يعلــ  الحا ثــ  الم تــف   ــحا لنــا نــ، ا  هــل مــا نمــّض نفهتــنا لثوــ
   لا  ال،نل ددار ضمونا .. العمل لللا.

تعــ  صــاحوي صــميل  همــو هــاذني  النــ  تــد اجيعــدص ها ــالي 
 ضنل نحه العلهاص اليي توح نن اصم  تلمارا انلل  جللاجبا هناك.

 ـ لا ص ضلهينا تنلم  .
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سدص ارت اك ثم ننل امن جون ا يالجاص ضضالص اجبل اليي ج
ـ  مل حاال نن ي لخ جهجل الساوح  لدص تليمنا  جود ننل ل م غ  ل 

الوث  ا يالجاتل تيمهن تمهجا  ممهنا  ن رل  منبا ملدار للهل نماذن من 
هلا النه   اللهما هعد الي له  اليي  لد  وبا ذراضل الت ما هعد نن جّسد 

 مثف هلا  الساوح لم م    ه،ن اللهة ال سدي   تد تكهن  ي  لف
 مؿ اس لف كيذ. 

ثان   ذللني هلا ه ديلي اللاحف اهملدار رج ل من ايك اذ اليـي 
 تمحح ايذر هاإلنسان.

ايننــا جــاران لــم يعــلف نحــدنا اتــم اال ــل  اال ضمــل حــدس لنــ  
ؼ ــل هنــا ضمــل صــهات   لــد الي،مــ  ال ــم    ــي الهتــ  الــلي ضــاا تني 

لسـاوح يع ـل تـاضاص ملومـ  اللغ   ؼ ل  نن ال دد ف هـلا  ـي   ـام مـ  ا
 ال نحد ددري ان لان  تيل ل نم تهف تعهل. 

ضا  جاري الل ال م  اكـو ا   ءو ــ ا ضـا ص العالتـ  الـل مح ـاو  
ا فح دياه  ال ان  اييمن من العلأح. اضمل ال ان  ا  ل  لان  ثم  
جوهص  ون   ميناثلة  تودا اهي  ي ال عد الللأ  جوهتا  تعودة ميعامن   ال 

،حم  مهاتبــا ضـــارض  جــف هـــي ضمــل صــميبا اتـــ هنبا المع لــون تحوـــف  دــ
 لمنا ل الل  صهر الووهص المعا اة  الم ـين،ة  جلاتبا 

 اللاغ   ضن صح   نحد.
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مــن  مفنــا  ارتفــ  صــهص  فيــ  ضم ــل  رجــ  ال م ــ  اليــي تــا ص 
جه العله  هعد حا ث  ال لـلة  دـدضه السـاوح الـل تاؽ ـف تـلضيل ت ن ـا  لمـا 

 ض  لألل من مفاجآص تا م .تد يعيل 
ني ل ال م   ر  الساوح  ثم رلنـها الـل السـالم هعـد نن ضممـها نن إ

 السلض  اليي از ا ص لان  هي الل  ضم ل.
كان ذهني ياي،ن ايك اذ  اأض  لكف كيذ حساها  رهما لم ي ـن 
دمــهي لــلهن   ــل نا هالدرجــ  نفســبا . اذ منــل نعهمــ  ن فــاري ملــ  اللجــف 

البــازل اا  ــل ال ــاف  لمــا للهــ  ه،اتــ  معنــل لمكممــ  العن ــف االلجــف 
نال ا اللدن دن لان لآل ـلأن مـن  مـ  نكيـا بم مبمـا لـان نـهضبم  امـن 
هنا تلاكم   ي نفسي نكـ ان انيـهذاص ااضيلا ـاص  منـل اهيـ،از نجسـا نا 
ــــل الــــل  ضمــــل  ــــ   وــــل المحســــهه   اال مســــولتبا  احي ــــل حللــــ  العله ضم

   اكد جنهنا  ملارا  هحا ث  ال للة.مالح   اللاك  اي ولة هسلض
للد حّمف ذهني اللي اجيمل جبـلو الحساتـ   المفل ـ   تاوـد ضلهينـا 
الكثوــل مــن ايكــ اذ اليــي تــام جبــا  حيــل تمــا اليــي ال منداحــ  يي تــاوح 
ضن الؿ ـام جبـا  منبـا ضمـل تـووف المثـال تمـا اي عـل الع  مـ  اليـي تا هـا 

ــيمعن تــ اتبا ات،حــ  نحــه  حيفبــا حونمــا تععــ  الءــار  زحفــا  جنــهن مــا ل
 ـــامال   مـــم ي ـــد جـــدا  مـــن هلتـــبا  الـــللا اجـــن ضـــلس الـــلي تـــهف يحعـــم 
ض امـل هعـد اذ اتــ   ـي  لألــل الـان هملــدارو نن ديحاكـاو لــه كـاذ  لــان 
الهت  مساذ ضندما تها ح  بهرو من م منل يفيم  ي ضلض الءار  ضمـا 

ة  مـــ  اصـــهل اثـــار ههاجســـل مـــن  عـــام ممـــا يســـيغني ضنـــل الللـــات ضـــا 
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العله  نلع  محد ة لم تمنحل اليفكول  ، ل ا لا كـدددا هالمفاجـ،ة االءـعا  
االصفل الههان اللي  ـلت ضون ـل اا لـدو اللـدرة ضمـل اتاـاذ ني تـلار دـنم 

 ضن  عن  اتدجول  ،تيسمم لمع الص اليي كاذص ان تلضي ضم ل.
اتيالن جاري ضم   ت اول ر   هعجبامل اييسل  عاذها  اضالآل 

 هفمل تح  ت  ارة ثم ما لوث نن اضيلر الي اتدم ضمويل : 
 ـ ضفها  .. تفضف.

كـــعال تـــ  ارتونا.. مـــن  ـــالل    إلـــل  إتـــحو  تـــ  ارة اهـــا رص  
 ن لة مي،ن   اهه يلدم رنتل ل ليلت من ضـه  الثلات الح ـ   مـا  

 منيءلا  ضمل ضلاق ضون ل.
 ـ ما هلا ؟ 

 ـ ضن ني كْي تس،ل.
 تم  :

 منيءل  ي ضون ا.ـ الدم ال 
 اتيلج  ننفاتل اضا  الل ا م نانل.

 ـ تو،ال .. ننل احيلان ي و  ضوّني لمما
 تّممكني  ض  ال تووف الل تودددو. 

صم  ..ا لممـا صـم  االح ـ  انع ـاق كـفي ل نثاحـي الـّي ه،نـل 
 ٌ  لــن يعــه  الــل الكــالم مــلة ن ــلر. الكــن هعــد  نن ضــا  الــل لالمــل  ــ 

الفيلة اليي يحياجبا الم بـد نا الميـهتل نا مـن  هنوب  ت ولة ن رل   ننبا
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جم  هل الغض  مومغا  ض  ما  لكي دن م ن كارو نا يسيلجعبا هعد نن تكـهن 
 ا عله  اتدا م   لللا جاذ لالمل ضم لا  دلكح منل ح،ن حار : 

ـــ ال ت ا ــلني يــا تــودي ..  ،نــا رجــف نءــ،  ــي جو ــل دــدا   
ي جوـ  لـم يعـلف نهمبا ضن ننفسبم هايدـدي االسـالي  ا ـ

 عــم اللاحــ  .. نجــي اا ــهتي لــانها دــدا عهن ضــن النــاس 
توــــف ننفســــبم اضمــــل  لألــــ  الفلتــــان . المــــا تــــلر  بــــلو 
ال منل رحم  م  الحلت اما ضا  لي منبا تـهر الـلللر 
.. لــن ت ــدق اذا تمــ  لــا نننــي منــل جدايــ  اللحمــ  حيــل 

 هلو المح     له  جبا هلا الساوح نكثل من ملة .
د لم يء   تموـي لـالم مثـف هـلا الكـالم جلجهلـ  لنـ  نجـدها منل نم

 فلـــ  تغوـــ  دهمـــا  هعـــد دـــهم  ـــي مبلجـــان الســـعي  مـــ  ضالتـــاص تهامبـــا 
الـــلهح  ـــي لـــف كـــيذ. لـــ و مـــا ننعـــم نفســـي هـــه هـــلو ال ـــهرة ال ـــاهلة 

نما ما لان يحممل لالمل من نن كـو ا  مـن تمـا  إللجهل  ما  ل عهل  ما  ا
 ن لان  وو ا   ي النفهس. إا المعاني ما د،ال تاوما  

 كـــلص ه،نــــل مــــن الاعــــ،  االتيســـالم النع ــــا  تــــلأ  ديــــ،تل مــــن 
معادنــــ  ال ــــهاهل الاارج ــــ  لدنســــان  اهالســــلض  اليــــي لهنــــ   وبــــا رندــــي 

 المسوح ضنل.
ــــي  ــــلاي  إاال ا ري   ــــل ذرا  مــــا ليحــــف   ــــ  نن تعو ــــ  تمنو ن لن

 جسدو.
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اتـــل  انللـــي امبمـــا ي ـــن مـــن نمـــل   ملـــد  ممـــ  نتـــنفو حـــلارة لمم
ضولها ن ـلة كـامم  ضمـل ا  ـلأن ممـن لـانها ي مسـهن ضمـل الملاضـد اليـي 
نمامنـا؛ مــن ذلـا ايال ضمــل ال مــون ملعـه  الوــد ال ســلر  اتـد  ــاص  ــي 
 لا با لي  جارو اللي ا يلت  رصاص  جمـدة رنتـل هعـد نن نكمـ  نضـالي 
اذنــل  الــل ذلــا ملعــه  الســاق الــلي ي مــو  ــي ال ــ  ايمــامي اأبمــو 

صـــو   ـــي ذراضـــل ال منـــل إهـــعذن جـــارو الـــلي جيـــلص نصـــاه  لفـــل ال ســـلر ا
صاهل هءم  ض امبا اااه  حلليبا  الل ذلا اللي حـاال نن يسـيغني إ

ضن الع ازة هعلف صناضي جداوي ال نع  لان  تفضحل مء   مضعله  
اضنـــاذ لممـــا ا ـــعل الـــل جمـــهس نا ؾ ـــام  ا لـــل ااالذ ااال ـــا ممـــن ضمـــل 

 ــي اتــ  نا  مــ   معــهتي حــلت مويــهري ايذر  يمــون نا يســار  اممــن 
ـــ  نذهوـــ   ـــل تنوم ـــا  من ـــلي انف ـــلص تلأ  ـــا ال اايصـــاه  االســـ لان  اضـــدا ذل

 ه لو   لد لان ال م   نتهأاذ السم  اال  ل .
 تم  : 

 ـ حس ا من رجف .. اأ في ننا ضمل 
 مثف هلا االحساس.   

 تال : 
 ـ نا تلر نن ه الذ ال يممكهن االحساس نفسل ؟ 

 لال .. انبم مثمي امثما حيما  .. جف لعف ما يفكلان  ـ
 ؼ ل ا ن  نن هلا تد يله هم الل لارث  .
 ـ ذلا صح ح .. هلا ما ن كل ؼ ل ايضا.
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 تال ا اليف  جان ا تمفل  له  من دداري هم ا  اصا  .. 
ا وـــف الـــي نن نحـــدا  لـــه ا ـــّف ضمـــل تـــلض  ضلهينـــا  اهـــي تلـــلف         

ل ذهنل نن من يله  هلو العله  ااحد من اثنـون  ميبـهر هايك اذ لي ا ر ال
 اا م نهن.

ضمل نن ما صـدر منـل حيـل ا ن لـم ي ـن كـو ا  لووـلا  ؾ اتـا  ضمـل 
ماتهف يفعمل  ي تاجف الساضاص  اذ لم ي ن  ـي مـا  عمـل الحلـا  ااّل ااحـدا  

مـــن نال ـــا الـــلدن تـــمعنا مـــن ت  ـــبم همـــا يغـــلي ضمـــل الضـــحا الـــلي  
نال ا اللدن تلتها رلاجبم ا اني،ضها منبم اثمن ما يممكهن  كال  اذ  تهاذ 

 نم اللدن هاضههم اهم  ا مهن نم اللدن تموههم ثم تيمههم  ي العلأح.
من  الل مل تل العهأم  المحده   جدا السـاوح يحـاار جن ـل  اضـل 
احدر ثالش نساذ جم الص هن نزاان ثالثـ  رلـات . اضمـل الـل م مـن نن 

تكن ت ا لل  نهنل  لد نثارص ن لاتل الملل،ة السـا لة  وـلة الملنة ايجمف لم 
زاجبـــا ااكـــم ،ازو   ،كـــار ضمـــل زاجـــل هضـــلارة ا ارة ـ  مبـــا نحـــهو منعـــا  
الليلـــاذ الن ـــلاص اذا ر عـــ  رنتـــبا لألمـــام .. اه ـــلا  عمـــ  المـــلنة ازاجبـــا 
يحاارهــا حــهارا  مي ــال  حيــل تللبــا تــللن رنتــبا ضمــل ليفــل اتسيســمم لنــهم 

 تسلي .
للــــــد جــــــدا اللجــــــف تملــــــا  ملتاهــــــا  من،ض ــــــا  تكــــــا  حللــــــاص جســــــدو   

المضــعله  تعوــل هــل   ــالي لنــا ننــل تــد د ــا ر  اذا اتــيملص ضونــا الســاوح 
 تلين ان ن لة من زاجل  الل اجلاذ ما.
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ـــهن تـــ  ارة مضـــل يمـــيي  ـــ  ذهو ـــ  الم اتـــيالن اللجـــف مـــن ضم 
جعــــف   انبــــا  ــــي تالحــــح كــــددد  حيــــل اذا نفــــدص تــــلأعا  اتــــيف ن ــــلر ا 

يسح    انبا  ي اتاول هعو   نهضا  ا ـي ضمـح كـددد  ثـم ت مـل لنـا اهـه 
دينــاال الســ  ارة الثالثــ  ضمــل الــهتولة اليــي تنــاال  وبــا ايالوــون  ننــل تــلأ  

ال در   لجف  ي مثف مهتفل الجد من ان دي،ا  هح مـ  ٌ  االنفعال   وح
 ال ول اهداذ االض ات  لويال ل ماتد دني ل  ض  تلأ .

نــا  اتــد رندنــا الن ــل الفاتــح  مــا دنفــا يالحــح مهتــ  المــلنة  وــل نن
نا ديحهل نحه مهتعي الملنتون اي لأون  ما لوثنا نن ا يملنا لملجف العلر 

 ضمل انفعالل الءددد  اتد ون ت  اراتل الثالش ضمل ذلا النحه.
اضمـل صـهرة مـا لانـ  تلدمــل السـ  ارة لملجـف هعـد نن راي ديمبــف 

اي وـــلة مـــن تـــ  ارتل الثالثـــ   اتـــيالج  تـــ  ارة  ـــي ارتءـــاف اينفـــاس 
تدميبا ل اري اتناال  ن لر  الان من   عي  ي هلا ناّل ن  ـن ااّل هعـد 

  عام نا كلات ..
جـــدنص امـــيي   ـــان تـــ  ارتي هـــال لـــلة لاؼ ـــ    وـــل مـــا لانـــ   

تحللل لي من  فـض يسـول لمـا لـان دـدار  ـي  ا مـي  انصـلف اهيمـامي 
 ا كام الميناثلة  ي ال عود  االللر الميناو   الل جانوي العلأح   حوث

 الم بهل  الم ين،ة ه،تلار ال عد الل ي  االعلأح اإلتفميي الـلي ال
دنــل ديآكــف  الكــن مــن  ان نن دنيبــي  تحــ  ض ــالص ضلهــ  هــا رة ا ــي 

 ا ار ضاذ اات  امميد.
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ـ ننل الفضاذ اللا ر ضمـل امي ـاص همـهم العـالم لمـل .. 
 تم .

 ال عود ثم ضا  االلاو ضمّي .. نر    : تلي ن لو  ي 
 ـ هنا اهمفذ حلأيا تسيع   نن ت لخ انن

 تعيلض. ان تلهل ماتح  ان تلهل .. اتلهل 
 ما تاءل نن تلهل .  تللف هما تفكل ؼ ل نا ي،تي      
 ضمل لسانا  ان تهجو نا  هف..هنا له اجيمع      

 با تهفالمالدون  ملهما ا يمف  ضمل ما تلهل الكن      
 تيفح ضمل ننبا تال  ما نحو  اما لله .       

كمــن يمــيحن حؿ لــ  مــا ي مــن  مــ  لممــاص ا  ــل  تــهاري ضنــي 
 ي ت هن تام  ثم ضدل ضني نحه االمام حوث ديله  الساوح ضمل ملعدو  

 تعهق دداو مله و اضوناو تيعمعان لمعلأح نا تغهران  ي المل ة.
جســد جــاري   اكيءــف   ضمــل مــ الن مفــاجيذ الكنــل ركــوح  مــال

نننـــا ننععـــ  .. للـــد انععـــ  الســـاوح انععا ـــ  ملنـــ  احاذتـــ  نحـــه  لأـــح 
تلاجــي جــانوي انافــض هعــض االنافــاض ضــن مســيهر الءــار  العــام  اهــدن 
ديلـــدم هعلهيـــل هات ـــاو تـــاح  تلاج ـــ  ااتـــع   ّتـــهأ  تســـهأ  جوـــدة ليســـيلوف 

صـاح ل  العلهاص اللا م  نحه مععم اج ض نو   ي  ضاوبا اللح   لان
جلل جبدا   اوعا  ل  عف منل مععما  ض لأا   اتينام  الل جـهارو محعـ  

 اته  لاج  .
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ــــاذ تــــفل ميهاصــــف   ــــ  .. اتحــــلر الللــــات مــــن اضث تهتفــــ  العله
اتحممــها مــن ـ منــ  اجــداها للأبــ   اتنفســها كــو ا  مــن حلأــ  نســو   اهــهاذ 

 نلي.
ال د  از حم المععم اللي  غ  ضمل نجهاول ا ن   كعو   جلاا و 

اللدن زاحمها راا ا    لأن لان  ضلهاتبم اصعف  جن ـام ليءـ ف مـا يءـ ل 
 تا م  ااحدة. 

 ـي الهتــ  الـلي ننفــل  ؼ ــل تـاولنا هعلهيــل   ــان معل ـ  جــدنص تمــهي 
لنا جونل اهون   لأن مـن السـهاق  لـان مـن جلاوبـا ان انضـم الـوبم االـيحم 

ن تـــاول  ـــي ت معبـــم  ـــي رلـــن  ـــاص مـــن المععـــم ا ـــي ض،لـــ  تامـــ  ضـــ
الللــات  اهــدن يءــارلبم  عامــا   اصــا  يثعنــل هــل نصــحات المعــاضم ضــا ة  

 األدمهنل م انا لمسهاق ضام  لءلاذ ذممبم. 
ا يم  رلات ضلهينا هالللات ا  لأن  اارتفع  جم   اال يالط   

كما له ل،ن ال م    ي تاح  ضود .. نما اللاك  صاح  ال،اج  ايجمف 
الـلي ح ـي هماوـدة كـغلص حـددثا   اتـيحهذ ضموبـا  كان الهحود  من جوننا  

 ااتي،ثل جبا  ي لبف   اغ  .
لــم تمــض ثــهان حيــل لــان  عــام المععــم يســوح الوبمــا  عامبمــا 

 الااص  حون ات  ضمل رنتوبما نحد ضمال المععم تاوال  : 
 ـ تفضال .. للد ناصل هل ال  ما تاوح ضلهيكما.
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ع ــــو   هالغــــ  ذلــــا توــــف نن دوــــلي العامــــف مهتعــــل  نزاي اللجــــف ه
الععــام ار و ضم ــل  ثــم  ــيح حلو ــ  ميهتــع  الح ــم اتــيالن منبــا  عامــا  

 نثلو ضمل الماودة اهه  عام ضمل مادودا  اضدتل زاجل  ي الوو .
 ـ لن نحيان تهر الماذ .. اهاكم ثمنل ان 

 كنيم هنا تو عهن الماذ. 
جمو اللجف ضمل ملعد دهاجل راا  المععم  اجمسـ  زاجـل ضمـل 

عـــد   ـــل ؾ اليـــل .. انبـــا اتـــيلاح  المحـــارهون  ه ـــلا كـــعلا توـــف ان تميـــد مل
ندــددبما الــل  عــام لــم ي ــدا مــ الل نحــهو ضمــل الــل م مــن نن المــلنة ا ــع  

 اجمف لمساص  عام المنات اص السعودة ؼ ل ..
جــدن ال،اجــان دينــااالن  عامبمــا ضمــل مضــض  ماــالفون جم ــ   

 عم  ك م  لددبم تعا ة ما .الللات اللدن لان  االنععا   نحه المع
كان اللجف يءعل هالحلن ااالميعاض لمما رنر الساوح دناار  ـي 
جمســيل  اأيحــون نتــنح الفــلص إلرتــال ن ــلة اتحــ  الــل جســد المــلنة اليــي 
ااكوـــ  ال مـــهس ضمـــل هو يبـــا ايالـــل  حيـــل اذا جـــدرص منـــل ن ـــلة لألمـــام 

 كاهدو يل  ضمل رنتوبما.
 ي   نن يفبم الناس  ـ للد تلوم  اهانيا .. الكن 

 نننا  ي  لأح  هأف اتد ني ا ل الععام االءلات.  
الغضـــ  ؼ ـــل  ال ـــا ث الـــلي  ٌ  ر  الـــ،ان ه ـــهص امـــيي نغمـــ 

 مأل  ضاذ المععم : 
 ـ الكنا ات،ص اال ي ار  ..  نحن من ذلا 
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 النه  اللي اليحيان احدا   ت ما اذا تعمح ايمل 
 هععام نا كلات.
اكي ــ  هــ،نها  كــيل مــن  عــام معوــهخ انكــل نحــه حلوويــل اليــي 

 ا  ل جاف ي في للحم  ضدة ايام ..  ال  عف الععنل  ي ال م م ضمح: 
 ـ ثم لماذا هلا الكلم اللي تد

 ال دموح جنا اا ال نسيحلل.   
 ـ دموح.. العما التدري لم دموح.

ر   ــي تــالأ  م عنــ  اناالو  بــلو تارلــا  ايــاو يفكــل  ــي مــا ضســل 
 ع  رجف لبلا  كاذ نن دويم ل  ان  ولو من الللات. نن تكهن ضم ل  و 

المــا لــان اا ــحا   للجــف مثمــل ملــدار مــا يحمــف ايمــل مــن  اللــل 
اض ذ   ملد ن ح  ال هرة نمامـل  صـهرة مـن دهاجـل احءـا  جاوعـا  هغوـل 

 تالي.
نبــض مســاضد الســاوح اتهجــل الــل العلهــ  .. هنــاك جمــو  مــ   

أن  ثــم ضــا  جبــا هعــد  يــلو اجوــ،ة مله هــا  اانععــ  جبــا نحــه محعــ  الونــ، 
اناتفبـا  ـي م انبـا ؾ الـ  هـات المععـم الممـهش زجاجـل هع ـاراص ممهنـ  مــن 
مثــف )) اهــال هاللــا مون الكــلام (( )) مععــم الســعا ة الحــددث دلحــ  ه ــم(( 
)) نكم  الوهم (( االكيذ يءول الـل نـه  مـن ايكـف لـللا الوـهم ارهمـا الي 

 لعله  معمنا ضن انيباذ  يلة تناالدهم  اه لا.. حيل انعمح جهق ا
 الععام  االيبو  لللهت العله .  
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نبــض الللــات  الــان ا  ــلان مــن رلــات العلهــاص اي ــلر تــد  
  مــها ضلهــاتبم  ا انعملــ  جبــم  ــي ات اهــاص مايمفــ  مثوــلة تــحاو  لدنــ  

 من غ ار اتلات.
ن ولا نبض الساوح .. تكمم تم ال  م  صاح  المععـم الـلي حّ ـاو 

 الملاذ جه   امل اضا  ديبا ر جث اص ثلوف احف  ي م انل.   ل
اضيــــدل  ــــي جمســــيل انح ــــم الؿــــ ض ضمــــل ملــــه  ضلهيــــل اتوــــف نن 

 دنعمح ن ل  ي مل تل ديفحي اكيمال ضد  رلاهل.
حــلك رنتــل ذاص ال مــون اذاص الءــمال  اذهــف حــون الفــل للتــوي 

ضاصــفا  الـ،اجون كـا لأن .. لــم ي ـدق ضون ــل .. انمـا  لوي،كـد ممــا صـار 
نمامل  من ا ار مل ة مسيعوم  محده   اتـيدار ه سـدو الضـام مسـيللوا  

  ي الهجهو اللاهم  جهاه ا ما.
حون ثو  لديل نن تع ل هال حث ضنبمـا  ـي العلهـ  دـله  تـدر   
 ــغ  ضمــل جــهق ضلهيــل مــلاص ضددــدة  اناضــ، لمســاضدو  ــي الهتــ  ذاتــل  

 .هاليحلك لم حث ضنبما تهاذ  ي المععم ام  ارجل
رجــ  المســاضد اهــه نكــد  و ــ ؛ موــديا  نهضــا  مــن االهيمــام ال،اوــد  

 همه ه  صاح ل. 
تبالــا الســاوح ضمــل ملعــدو  ثــم مــا لوــث هعدوــل نن اتــيعا  رها ــ  
ج،كل الـ،ن كـو ا  لـم يحـدش احـلك ضلهيـل جبـداذ ثلوـف  مـ    ـعذا ارتفعـ  

 ضن منافض الساح  ااتيهص ضمـل الءـار  العـام ن ـمح ضنـان
 .جنهنبا
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انءـــــغف الللـــــات جم عـــــا  همه ـــــه  هـــــلت المـــــلنة ازاجبـــــا  جونمـــــا 
اتـــيهلل ضمـــل مءـــاضل الـــ،اجون ا  ـــلأن نـــه  مـــن اللمـــح الممـــض ن مـــح 
نمامبمـــا تـــوف مءـــارل  اال ـــلأن ااالكيفـــاذ جنيـــ  مـــن احا دـــث مليضـــ    

النعهاذ  ضمل صهرة ما مـن الع،لـ  تحموبمـا ممـا تـد دثـار  ـي اجبوبمـا إا
 المه ه  ضونل. من احيماالص الهته   ي

اأودا نن نحدا لم ددرك ل ف ضل ـ  الل ـ  ال ـف انيءـلص مثـف 
 مامـــ  اكينلـــ  رؤاس ال م ـــ  اههتـــا   مـــن  تـــهر نن ن ـــلاص الســـاوح 

الهتحــ  المحمهمــ  اليــي لانــ  تحــهم حــهل نلعــ  محــد ة  الــدص احساتــا    
 ــــي نن ن ــــلاص مثــــف هــــلو الجــــد مــــن انبــــا تــــلاا  ااحــــدة مــــن هــــلو النســــاذ 

 ال م الص. 
كانـــ  ن ـــلاص اللجـــف تلعـــل  لامـــا   مـــن النـــه  الـــلي ديعامـــف هـــل 
اال ا اللدن لم يعل ها الءـْي الملـدس اايتـلار ال مومـ   اؾ احـ  نن تغـازل 

 من  لف ااحد املنة ه ح   زان. 
جـــدن الســـاوح هعـــد  يـــلة مـــن صـــم  معوـــح  ديحـــدش مـــ  مســـاضدو 

ي نضلـــ  حــددثا   اصـــا   مـــا ضــيم هعـــدو نن اتـــيغلق  ـــي الضــحا ذاتـــل الـــل
م ل  ال للة  ثم  يح جباز اليس وف ضمل ن ن   تديم  ح،أنـ  تـا ص توـف 

 ن   تلن اضا  الل صميل اللي هه ضم ل.
كـــلة ا ـــلر  مــــل العلهـــ  هـــداذ ال حــــل المضـــعلت  انســـ اتا مــــ  
ــــهت ضلــــ   يــــلة  ــــ   ااتــــيعدا ا  التــــيل اذ معم اي ن ــــ  اليــــي لانــــ  جموم

 ملة نـبض من  ملعدوالغداذ  اتهر كات دن ل  ي تـاض  ددو لف 
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 يءلت الماذ نا يلدمل لمحيان   مم ي ن هناك من ديحلك. 
جوــد نن مــا لــان لــللا لــم ي ــن  ــي ااتــ  ايمــل ااّل تــعحا  لاذهــا  
يافـــي تحـــ  كـــفا ويل ضملـــا  محيـــدما  يمـــهر هـــ،كثل مـــن تـــ ال . اذ مـــا نن 
انيبل زمن اي ن   اصـار البمـو جـون االثنـون مسـمهضا  حيـل انعمـح  ـي 

 تمعنا  جاري اننا  صهص نحدهم يءاار جارو :   ضاذ
 ـ لم نكاهد  ي ح اتي رجال  ن  ل من هلا 

 ان اف منفعال   ال يا ن ي ـ ل و ه لا .. 
   نحن من لحم ا م . 

 ر  ا  ل اتد جدا منفعال  هه ا  ل : 
 ـ اما ال ددد  المبم  ي هلا تهاذ ؟  

 ضـا صـاح ل  ه هرة  ول ميهتع   اتوـف نن ياوـه صـدر حددثـل 
الــل الكــ  ضــن الحــددث  ــي هــلا المه ــه   معيوــلا  ايــاو مه ــهضا  مضــل 
اانلضل اا ضــف مــا ؼ ــل  ننــل مــّل هســالم  انن اللجــف صــاح  المــلنة لــان 
ح  ما  ضاتال  ه هرة ال غ ار ضموبا   ن ـا ج،اجـل اهنفسـل اتـمعيل لـللا  

ي مثـف ال  من منا يسيع   نن يفعف كو ،   ل   ي مثف هلا ال لف ا إا
 هلا الم ان ؟ 

 ـ اتلك المه ه  اا مح الحددث ؼ ل .. اتحدش 
 ضنا  نحن المه ه  اللي لم دنيل هعد.

 تال لمماتل اي ولة اهه يعّض ضمل نهاجلو.      
 رلن ا  ل لل االميثال للاي صاح ل  اههأفيح ات ل  اتاص        
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توــف جــارو  نن  نذن ــل ل ســم  مــا دبمبــم هــل الللــات ايتلهــهن  لوثوــ  لنفســل
المه ـــه  مـــا دـــ،ال  ازجـــا   اننـــل حـــددث الســـاض  جـــف نن مـــا اصـــمل مـــن 
نحا دــث لانــ  ذاص  و عــ  تســاؤل   ضــن الك ؽ ــ  اليــي ا يفــل جبــا اللجــف 
ازاجل  اضما اذا لـان البـلت جيـدجول نحـد امـن هـه ؟ اؼ مـا اذا لانـا اتفلـا 

ا الـل الللأـ  م  تاوح  لي من  عامـل م  ـلا  اارتحـال معـل  اا ننبمـا الي ـ،
 م  المععم ااحيم ا ه،همبا  اهم رأفوهن نكـداذ ذاا ناـهة ضمـل الـد وف  
اا نن ضــــامال  مـــــن ضمـــــال المععــــم ن فاهمـــــا هنـــــاك رأثمــــا تغـــــا ر العلهـــــ  
مهتعبــا  حيــل لثــلص ايتااأــف االيكبنــاص ا ــاض   ــي تالؼ فبــا الحؿ لــ  

 الملة من  ان اث اص حيل  هاها ما اتي د من نحداش.
ا ايضمـــل العمـــالق الـــلي يؿ ـــ  ا ـــل العلهـــ   لمـــا ارتفـــ  الـــهال ذلـــ

 صهص ضلأض يحلر الساوح من   م ؾ ا تل :
 ـ  فض السلض  يا رجف   ب لا لن ن ف.  

ن لان الساوح تم  ال هص إمن جون  اي العله   لم يعلف نحد 
الم دل  ضم ل  اا ننل لم يسمعل  ذلا نن العله  مض   ي تلضيبا  ضال  

مبا لح اص تفا ي هعـض مع ـاص العلأـح  اه ـلا حـون ضن ا علات تلد
  ران اللأاي  نضا  مالح يل :أاجد ايضمل لالمل ذه  

 ـ ن ي الساوح..  ف  من تلضيا  ،ن  تغامل 
 هح اتنا. 

 لم ي در ضن السـاوح ني ر  الم يعل ال هص ني اهيمام 
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انمــــا هعــــد لح ــــاص نبــــض اللجــــف ا  ــــل مــــن ملعــــدو اكــــح  لألــــل نحــــه 
. ات  ضمل رنتل ا ا  ل ه هص ت ـد نن ي ـهن مسـمهضا  مـن ايضمل .
 ال م   :

 ـ الساوح تددل .. اهه يعلف  لألل .. اله نن 
 كف راك  دن حل هما دلاو لضا  ضم ل العلأح ..

 اتللل اك،نل. السهف ت ف الل ما تلأد ..
 ال و ذلا ما تويغي .. اذن لفل.  

ات او ضون ـل  ـي ر   ايضمل رنتل من  هق جسدو الع  م  اثو  
مســـيهر مـــن مســـيهأاص  ضـــاذ العلهـــ   الـــم دنـــ و ه ممـــ   ثـــم اذا  ـــن نن 

 اللجف  ا ر مهتعل نفث حسلة حارة اتال : 
 ـ ضمل اي  حال للد  لدص ه لي.

ــــف ضــــن مل ــــدو   ــــم ي ــــن تعــــداو لثوــــلا  محــــااال  نن ديغا  ــــل ال اجاه
 اأفمس  اجاجيل : 

  ل ـ ايل .. نعم .  نحن هعونون اثنيون نلر الحؿ
 اهعون ااحدة نلر ن فبا .. نما جدانبما  ال 
 نلر كو ا  . 

 ثم هعد ثهان :
 ـ اه لا  ان هلا اي ول ي هن نتم  ال م   .

ثان ــ  ر ــ  ايضمــل رنتــل نحــه ال ــهص امــد دــدو هات ــاو الفضـــاذ 
محااال  االمسـاك ه ـ،ذ مـن جسـد ماا  ـل  لكنـل لمـن د  ـل هغم ـ  ا  ـل  
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ايتفف  ميعامنـا   ـي ال ـاهل مـ  تـهل اللجـف م ث د رجح رنتل لألضمل ا 
ا ــي الســل مــ  م،تــاتل.. لكــن جــاري الــلي تن ــل توــف  وــلو الــل نننــا   منــا 
م،زتا م  الساوح امساضدو  مـا لوـث نن نبـض مـنفعال  اصـاي اهـه د كـل 

 نحه ايك اذ الميعادلة الل الهراذ: 
 ـ ادبا الساوح .. لماذا السلض  ال نهن   هلو .. 

 جانو ا اتوون كو ا  من هناك .. ثم نن ان ل الل 
 هلا العلأح الجد نن ي هن  علا   ي منا ح  اص  .

 ر  المساضد جلاي تعم م   هلو الملة : 
 ـ انن  ا  ل تعممنا العلأح .. للد تمكنا

  لتا  كيل  لنا ضموبا اكف، الفلتان .. ثم    
 هف توح لا نن تمك   هلا العلأح ؟   

 يايم  ضن العلق  ـ لال .. الكنل ال
 اليي ضمل جانووبا م،ار  احلهل .   

 ـ  و .. نعم .. هلو اك اذ نحف با ضن  بل
 تم   اال تنو ان الءار  هلا جاف ا ن  
 اتاولنا تددل  اجعف ثليا هل لوولة ااضيمد 
 ضم ل.  

اتــل  جوــد جــاري ..  مــا الــلي هم ســهرو نن يلــهل هعــد  امــا الــلي 
لكنـل هعـد نن ضـا  اجمـو تن ـ،ص ها يــالن  مـل  يم ن نن يلهلـل ا  ـلان ؟

 اا علام جسدو ااحيـلان ضون ل .. اه لا زم كــفي ل ا مـدم
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 تم ال  اكا  المهن ايحمل  ي ضلاق ضون ل . 
مض  العله   ي تلضيبا  صماذ مداأ  ال تع ، هالءلأ  ايتـه  
الــلي لممــا تععيــل نبــض نمامبــا مثــف مــار  ضنود امضــل الســاوح تاهضــا  

ني او  اهلي لما جلر جون مساضدو االللات  حيل  إل زمام مله و هال ضم
 اذا ان لم  تاض  ن لر ن مل م انل لمساضدو ااحيف مهتعل.

حـــون نبـــض مـــن ملعـــدو جـــدص تاميـــل جم ـــ  ضمـــل حؿ ليبـــا ؛ تامـــ  
ممـــدا ة لألضمـــل مثـــف نامـــ  ممفه ـــ  هامعـــان تثوـــل البو ـــ  االلضـــ   يغمفبـــا 

لــنفو  ديلــدمبا لألمـــام ننــ  كــام  يموـــف ال ــم  الــدؤات ه ــالل تثلـــف ا
تمــ ال  الــل العــهل  لكنــل يغــلي الهجــل جــ عض مالحــ  تيعــارض مــ  صــهرة 

 العونون اللووويون. 
امبما ي ن من نمل   لد  اهمنا كعهر  ا ك حون ن ـل الـلجالن 
كف م ان ا  ل  ي تناات ضمف  ا ملنا  لي تلأ  جبلا اليغول المفـاجك 

مـا نن حـف اال ـل  ˚ هأف اؾ ا ة م نهنـ   اذ هعد تاضاص كات  من  لأح
نمــام الملــه  حيــل نضمــن ضــن  ال ــهرة اي ــلر ل ــاح ل  ــي ؾ ــا ة مغــاملة 
كـــا  ال بـــهر المفـــاجلذ لحفـــلة  ـــي الءـــار  نا الهحـــف الـــلي نلميـــل ن ـــالف 
الـداات ضنــد ضوهرهـا العلأــح  دــ  ي الـل تمــ  العلهــ   ا ال ـا  مــا ن ر الــل 

 اتي اذ الللات.
 ما جنونا العلأح اليلاجي المحاذي لمءـار  العام  الم لثولا  

 ما د  ي ال ل انحلاف كددد.
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لانـــ  الاو ـــ  نكـــد لممـــا رتـــ  صـــم  هـــلا الثـــاني ا لكـــ  ازاذ  
هعـــض الي،اهـــاص ام ـــاهل الاـــهف االءـــعهر هال ـــدم  اليـــي لـــان هعـــض 
الللات دوددبا االت ما الملنتان . العف ما جعف ال هرة ااحدة  هه اليآزر 

االعمني جون اللجمون .. اذا لان ايال ميعامنا  م  الثاني لان هـلا الافي 
اكد تعامنا  م  م مف ن عال ايال   ي صهر تيناات ضمونا تناات صهر 

 الء عان.
مــن هعوـــد تـــلاذص ضمــل جانـــ  مـــن العلأــح نلعـــ  صـــغولة جعمـــ  
تكول اتمهي ضموبا الحلل  االح اة لمما  نهنا منبا اا ن  منا   عذا  بـلص 

ل حؿ ليبــا اا توــف ذلــا هلموــف نكــار الســاوح ضمــل مســاضدو نن يافــض ضمــ
من تلضيل  ثم راأدا  راأدا  تهتف  العله  نمام رجف  لأـ  لـم يعـلف نحـد 

 منا من ني ارض نو  ا لل ني ارض دلأد.
 ــــيح الســــاوح ال ــــات اتــــلك اللجــــف دــــد ف اضمــــل اجبــــل ا م نــــان 

  ثـم ان ـلف الــل ال ـددح   مـا نن اتـيلام جسـدو حيـل تــمم ضمـل ال م ـ 
 الساوح اصا حل هحلارة  ل  ضمل معل   تاهل  .

تلك الساوح ملعد مساضدو لمغلأ  اا ـل م انـل ضمـل ملعـدو  ؼ مـا 
 تنحل المساضد نحه الفسح  الض ل  نمام ال ات ااتيلل هناك. 

توــف نن ديحــلك الســاوح هعلهيــل اال تــ،ال ذدــهل الســالم تاومــ  جــون 
لن كـو ا  مـن جو ـل ..  ـهر السـاوح دـدو   ـي االثنون مـّد اللجـف دـدو ل سـيا

هداذ محو  انضا ها الـل م انبـا  لكـن نحـدا ال دـدري لـم لـان نـدم اللجـف 
حــون حــاال نن يعوــد الكــلة  اذ  اج،تــل دــد الســاوح اللهأــ   عــهص دــدو هلــهة  
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ــــل لي عمــــل يعــــهص مثــــف لمــــ  إا ــــ  صــــاميل  اال ننبــــا لانــــ  لاؼ  ن لان
 صغول.

لللات .. اذ  ي الهت  الـلي نضمـن ؼ ـل نثار المن ل هلا اهيمام ا 
اهيماما  هض فل  نجدر  ـي الهتـ  ضونـل تـهة م لمـ  ضنـد  ـي دـدو  ـي المـلة 
الثان    اهال ـهرة اليـي رندنـاو  وبـا . امـا معل يـل جلجـف انءـل  ضنـل ارض 

ـــ  ضموبـــا اال جوـــ    ملـــد  ـــف تـــلا    ـــل لـــهامن كـــ هلنا. ضمـــل نن   ال تلأ
ط العالتــ  جــون الـلجمون  اذ مــا لوــث ماحـدش الحلــا  لءـ  ضــن هعــض  وـه 

الساوح نن اتيالن من تح  تم  ل الثلوف مسدتا  اضل ل ضمل اللجف. 
المــا لــم دــلق المســدس لبــلا اي وــل  اا لــم ديفلــا ضمــل كــك محــد  هءــ،نل  
تلا ـ  تـلض  العلهـ  الــم تكـن تععـ  كـه ا  هعوــدا   ثـم تهتفـ  تمامـا  ضنــد 

 حا   العلأح.
ا تلاج ـــ  ت ـــهال ضموبـــا  اهنـــاك جـــلت ــــ   الـــلجالن ات ـــدا نر ـــ

الغلأـــ  مسدتـــا  لـــان يحممـــل  ا مـــح منـــل رصاصـــيون  ثـــم انفـــل ا هحـــددث 
 هامو تاممل ت هال  هأف ..

هناك ا   الساوح   فل العاررذ  انات  حلل  ددو اليـي اكـ  
حـــا ا  ضمـــا دـــهحي  ˝هـــالعه ة الـــل مـــا لانـــ  حاالـــ  ت لهيـــل  مينـــازال  تنـــازال

ت تــديم  اضــا  الــل ضلهيــل اامســا هملــه و  تارلــا  هعلهــهن نا  دــن اا حســا
 مسدتل ال ددد  اهلا  لمع ان  محا ا  هاكثل من تل ااكثل من ت ال. 

 اذا لان جسد اللجف العمالق اصميل المبو  اا يـلاهل ضن
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ــــا   ــــي  ــــاذ الســــاضاص الما ــــ اص  الــــد تمل اال ــــلأن   ضــــال  ضمــــا  ــــلن اثن
 ــي نلعــ  تحــ  اين ــار ضــ،ز  النفــهس   ــان مسدتــا  جبــلا الح ــم مللهنــا  

 ج ر الـل   االاهف ا سح  ي الم ال تو ال  الل حلر معمهت.
جــدنص الءــمو ت ــنح لممغوــ   اهــدا الءــار  االتــه  العهأــف اكثــل 
احءـــ  انكـــد ـر ـــ   اجمـــ ال  دثوـــل اال ـــيالط .  فضـــال  ضـــن  وـــهط  مومـــ  

ضمـل  كهنيبا تالل رمم   ه،أم  تناثلص ضمل جانو ل  اانوثاق نجماص كـ ل
تــــل  ضم ــــل لانــــ  صــــفحاص م اهبــــا تيلتــــلق مثــــف ملايــــا المعــــ    لــــد لنــــا 

 احوددن.
كـــان الفضـــاذ ايتـــمل المعـــلز جنلعـــ  لووـــلة حمـــلاذ مميب ـــ  دثوـــل 
الدهء  اليي تام  الم   الم ي ن كـو ا ضـاجلا  رحوـف النبـار .. لـان اكـ ل 

وننـا ه ددح حم م دلحف   ،ة  تارلا  نك اذو ال موم  الااص  تدار جـون اض
 من  ان ن ام.

للد تللنا اراذنا ضد ا  لوولا  من العلهاص  الم يعـد امامنـا اا  مفنـا 
تـــهر  لأـــح ديالكـــل ا  ـــل دـــنبض  اتـــماذ لـــم تعـــد صـــاؼ   اذ تامميبـــا 
هعض  هأمـاص ممهنـاص ننوثـثن  ـي ارجاوبـا الهاتـع  مثـف  ـلاف  ـي حلـف 

  س ح.
ا لما له الما له نن ايمل ي لي ضمل منهال ال  ف الحد ؼ ل  ا

ننـــل تـــدر ملتـــهم  مضـــ  العلهـــ  تلعـــ   لألبـــا  امضـــل الســـاوح ممســـ ا  
 ج،مام مله و  تحلتل ضونا مسـاضد يل   اتيلهـي هل ضوهن 

 رلات ميعوون.  
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من ات  العله  ا رك اللااي  اهه رجف تم م ال سـد تـددد الـلني 
   ح المس،ن  مالمح ا ـعلات ت مـ  ضمـل تـول العلهـ    ـا مح صـهتل 

: 
 الساوح احيلس  من نياوآل ـ ا ي

 ؾ ا تا  ،ن  لما دودا نعسان. 
ــــم ي،هــــل هــــل اا ي، ــــل  ــــلااي  الكنــــل ل ــــل لــــالم ال اني ــــل الســــاوح ضم
جن  حيل ااتــيمل  ــي اإلحا ــ  هملــه  ضلهيــل  ــي هو ــ  ارا  لبــا نن تعوــل 

 ضن ال ل   االكمال.
كــان هــلا هــه الكــالم الهحوــد الــلي تــمعيل مــن الــلااي  ارجــا  ضــن 

ا  لد الي،م صميا  زأنيل هسم  ج ضاذ ن  ف  انفلج  ضنبا كفيان ارا تل  لل
رتم ضموبما كارهان جم الن ؼ مـا تـدل  مـن اتـفف ذتنـل لح ـ  جداأـ  نن لـ  

  م  ضمل تها ها الءو .
للد تودص صهرة هلا اللجـف نكـ ل ه ـهرة مـن ضـاش  ـي مددنـ  لـم 

صــال مــن تعــلف الحــلت الــم تّءــ   هالػ ــار ا ال ــارا . اهــه اان لــم ي ــن ن
اال ننـل ضـاش جـف ح اتـل معنـا  هعـد نن  -كما تلهل ت ي  هاونـا-مددنينا

حف م  اج ل  المه   المنلهل الونا   فال  لم ي ن جم  تن المدرتـ  هعـد. 
ا للهما لان لدارو تاجلا  هلو الءبلة اليي ضل   ضنل  ي مددنينا. اهه  ي 

ملتون  ي السن  همـا الحؿ ل  تاجل ال ديعامف اال م  الودا ي ب،هم ملة اا 
يحياجهن ال ل من نتمءـ  ا عـام احمـي ات ـ  اتمـهر. امـن الال ـ  لمن ـل 
نن ال ي ــهن مســي،جلا هــلو المــلة تــ ارة  اصــ  تحمــف نميعيــل  ااتــيعاض 
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ضــن ذلــا ه لتــي ااحــد  ــي هــلو العلهــ  ..انــل تــدرو ..تمامــا لمــا هــه تــدر 
له  ذلا ال  اي ا  لأن ممن كارلها  ي اللحم  ااال  مماذا حم  هلو الع

 ال اكل  ان  ولها من العلهاص؟ 
للد لان لنءهت الحلت  ي مـددنينا اثـل هـال  ضمـل ح اتنـا جم عـا   
تـــم ا  ام اي اهـــا   فضـــال  ضـــن الـــدار اليـــي تبـــدم  اايذر  االســـ لان اليـــي 
تعع  اايضمال اليي ضعمـ  اا تععمـ   امـا تالهـا مـن ه ـلة اتب وـل  

رااجـا  منلعـ  الن وـل  تعبـدها ننـاس ذاا   لد راج  هعض نك ال الي ـارة
نءاط محمهم الفاذة  ول معبه ة  اثلاا مـن جلاوبـا ثـلاذ   احءـا   هعـد نن 
انلععــــها تمامــــا لعممبــــم هــــلا تــــارلون هعوــــدا  ضــــنبم  اجمــــف منــــاحي الح ــــاة 
اي لر  لالح  االمهت لل االمعل   اال مال. للد لان  الي ارة م  الودا 

او   امـن ن ـو  اللجـف هـلا الـلي تععـ  الحـلت احدر هلو ايك ال الل 
ضم ــل اتــيملارو  ــي ا  فيــل  اصــ ح جــون ضءــ   ا ــحاها تــود تا  ــل 

 الي اري.
لان اتـيثناذ مـن  وـلو.. ت سـدص  ـي كا ـويل لفـاذة المه ـ   

االثلـــ  هـــالنفو ا التـــ  المســـان  امعل ـــ  نحـــهال النـــاس  انصـــهل اليعامـــف 
نن اللجـــف ذا تـــد تســـمم مللـــ،و  الســـم م معبـــم  همـــا يءـــ  لمنـــا ل اال اهمـــ 

الي اري نها ضن جـد تـاجلأن.. اال  ـلا  ـان لـان نجـهو مه فـا  ناجحـا    لـد 
كــان جــدو  لمــا صــلي هــه  تــاجلا  لووــلا   حوــل الجنــل اله  فــ  ضمــل الي ــارة 

 لملل،ها الملمهق  نلاك ا  عل الوبا.
 ـ مضل ضمل رحمينا تاضاص ا  منا  ي  
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 لم يعلف اي منا صاح ل. تفاصوف لثولة  ا            
مــ  هــلو الكممــاص كــعلص جثلــف رصاصــي يضــغ  ضمــل جنوــي..              

انــــل جــــاري الــــلي ان ــــل   ضنــــل .. تعــــ  حددثــــل لومــــيل  ننفاتــــل  لكننــــي 
 ها رص:

 ـ اما نن   اضل ا .. امن الغلأ  ننا      
 تعه  هعد رحم    ي المهص  ام  ضءلة اا       

 ننا تعه  هعدها لي مو ضمل ضءلأن ضاما  .. ها     
 للتي الل جهاري .. نن  يا صديلي ..  ال  ..      

الــم دــدضني اكمــف ..  عمــل  هءــيل الفوــ  ضون ــل تــيألين جـــدمه    
صامي   ؼ مـا لـان جسـدو يضـآل هحللـاص منفعمـ  راتـا . اهـون نن اضـلف 
ان لــان د  ــي حلــا   اا هــي  مهضــل اليــي التنــ،ل اتي ــ  جبــا ضونــاو  ان 

اال ــلأن   ــا  ضمــي  ــي  اامــ   لحــي ان لنــ   يننــي اكيءــف   ضوــهن 
 اتمل هما يء ل السحل  اثلص تعا تل اا   لص ح،نل.. اتناال الحددث:

 ـ ننا  ال  ضود الحح.. مبندس زراضي  لد ذراضل ال منل
  ي الحلت.. ضاش هعال  هاوس   اها هه يل د تلمارا..  
 لأ .. ات  ارة العمم اال مال.. معمح لف نسو  ا   
 لثالث  ن فال  نكولهم منغهلي جاذ من زاان اجن   ال لي  
 هعد  ءف  ي محاال  ال،اان من الملاة اليي هله  م    
 زاجبا  اارجه نن ي ف هلا تلا . ) لم يء، ضود الحح   
 نن ي لي جبلا اال هلو المح   اليي اص ح  العالت  جوني 
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 وف نن اضه  (..اهونل ضالت  م ول اا ه لا لان ايمل ت 
 اها ننني اتللبم هناك تح  رحم  اللدر هحثا  ضن  

 ضمف اضالن.
ارتف ن لة تلأع   ي  ضاذ العله   تلع  ضمـل جسـد السـاوح ثـم        

 ضاا  لالمل:
 جن  الييإـ اهناك امي اا يي  احودتون   ي جو      

    ال،ان المفله  من تنون  اننا معومبم لللا. ايم ااي          
 اال،اج  ااي فال.. جن ان لوول دنبض همس لويل كاي           
 ااحد.. للد ته ي االدي توف الحلت امضل تعودا .. اما           
 ا هتي  لد كل تبم الح اة ال دددة هما لم ي ن ميهتعا            
 اصاراا يعار ان المدن ال عودة ااحدة تمه اي لر هحثا            

 ضن ح اة  اما ضا اا دثولان  ي نفسي  ول ايتل.          
تهت  ضن الكالم.. اكاي ضون ل ضني ملاؾ ـا  ايكـ اي الميبا يـ  ضمـل      

جـانوي العلأــح..  ـال ال لــلة اليـي تلضــل هلـلة.. ال الح ــان المسيلتـف  ــي 
ضــدا  مــح ح ــانا .. اال االنســان ذلــا الــلي يســما م ــلر تلضــ  انســانا.. 

ذ يحـــيف  هســـ ماول تـــهر االرض الميالكـــ   االســـماذ جـــف مـــا ضـــا  ني كـــي
 المدلبم    بلا العمالق اللاهض  م  مله  معها   رجف م نهن.

 حونما اضيدل  ي جمسيل االيف  نحهي.. تم :     
 ـ اما ننا  سم م ناصل.. معمم  اض الحلت مثما. تمم من          

 الح اة..اثارها ال سدي  جهاحدة من اضاجو  المهص ا           
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 تما ايضاجو  اليي ت سد لا ل ف يايار المهص            
 ايهعد اأن لف ضن ايتلت.. ل ف ديلك المو  ال            
 محال  األيحم الحي اللي الكا  ي من اتل.. اما  ثارها           
 النفس    بي لما تد ال دي مل لا.. انني االن ات  ضمل          
 ن..  نفسي منل ال غل حمم   ي  مبا جلثهم  ال،هد جللا          
 ه،ك اذ لثولة ااضيل   ضمل نك اذ اكثل  انضمن  ضن           
 هلا لمما تنح  الفلص  لالضالن.. الاول االءل ضندي           
 ميالزمان  ي لف زمان ام ان الكنبما ميعار ان           
 ..امن جدار ح اتي  ميناتضان تناتض النهر اال الم          
 جف من مولراتبا نن ي هن لي من لف منبما مهت  معمهم..           
 مي،ان من املاة جداأ   راديبا تغيلف الماذ من نبل ضم ل          
 تلأ  رأؽ   ت دتبا ل،أارة اتارت لي  وبا.. هناك لمف            
   اهمبا تهم كدا   جبا منل الن لة االالل.. تالها ننبا جداأ           
 ن،حها من ال ا ي  حددثا لاالف ضاومي ال و من السبف           
 نن دن ح مسعاك لم،اان من جداأ   ت دص تلأيبم احودا            
 مفل ا   اهناك   م  م مسبم   هل المغامل الم نهن           
  ،ضيبم  اما "جمهر" اهلا هه اتمبا ا ما المهص.. حلا  للد ا          
 هع،أميي   كانها اك   من ضل   ااكلم من كاهدص..           
 لي منبا الدان تلليبم جم عا  تح  رحم  هللا اضناي            
 املاة ض هز  امي  م،زام  هملض اللم .. اها ننني           
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 اهفه الل صهرهم لما له لن   ا رتبم منل تنون..           
 عل.. لي  دهان معوه  منل ثماني تنهاص  الهال اكي  الء          
 الءعل ل نن .. تم  لبا ذاص دهم انحن نفيم  ي جنهن           
 الح .. هف ضدص الل ضلما دهما  اتم  ل ف ر و  جبلا           
 اللي اليمما اال اللل اس االلمم.. هف  هض  جنهنا          
 لحضل؟لم ا ي  الل جنهن لممددن  اا          

ضمــل  وــل ضا تــل تــدم  الــ  ضوــد الحــح تــ  ارة لــي ااال    منــل اال      
تـــ  ارة   نبـــا حيـــل مـــا توـــف هـــلو لـــان اذا ارا  اليـــد ون تـــح  تـــ  ارة 
لنفسل هاتنانل ثم تدم ضمويل لي.. هف لن  نناجل نكهاتل المحلام .. هف 

لنة هه يغال  المـا  لنـ  اتدمـل لـل ننـا جـارو  ـي ضم ـ  حـ .. هـف لانـ  المـ
المب،ام  ح ل المغمح اجنهنل ا مهضل الاالدة. هـلا ال ـم  الحـار الـ و 

 انغالتا  ضمل كيذ م يهم؟
 ـ لان  تح  كهار  المددن .. ن هف جبا  وبا ل ال ..     

    با لمما هاجميبا رأح ٌ  احيهي لفبا ال غولة ه في ان             
 لل صهرة ذلا هار ة.ما زال  احيل لح   ا اضنا تيل            

 النبل.. العمل اص ح  ه مبا هعد نن ـ ا لبا ما اضيولتل              
  لص  ضملها.. حوبا الاالد اللي اص حيل ننا.. ال             
 يا صديلي ال تلللني جبا.. التلللني هالءهار  اليي  فنا             
 احيمونا ه اللبا  وبا توف نن نن   اياال   االحداوح اليي             
 ال،ننا ضاكلون لم ي معبما م ان  من توف .. ننا دبا هاتمبا           
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م ل ا  من لف لنايـ  اا للـ   العـف احـدا  لـم يعـلف تـلالك ؽ               
اليــي تعممــ   وبــا لب يبــا اتعممــ  لب يــي مــن  ان نن ي ــهن 

ت الح  اللي رهعنـا السـو  الم اكـل االهحوـد.. انمـا لكـي اتيـل 
منبـــا ااذات  وبـــا اتلنـــ  لغيبـــا النـــ  لممـــا  ا ويبـــا هاتـــمبا 
تلاذص لي صهرة ضونوبا ا معيبا النووم  دـهم راديبـا هنـاك ضنـد 
ــــ "  النبــــل تغيــــلف المــــاذ. انبــــا امــــلاة مــــن  لاز"الســــودة ال موم
الكنبـــا لانـــ  اكثـــل اتلانـــا  لءـــلاط جو يبـــا ال ددـــدة ااكـــد  عنـــ  

ارر لألكـ اذ  الكنبـا ل سـ  ااتل  تعمما ..  ي تموبا لبف  ال ت 
لبفــ  المــلاة اليــي تــلضان مــا تســل   ــي البــهة نا الداامــ .. لــال 

نمـــا لبفـــ  المـــلنة اللل ـــ  المن عـــ  ذاص الـــلاي ال ـــاؼ   االلهأـــ  إ
معا   اللاي اليي تعفه ضمل ايك اذ جبداذ لون تعود الما لـه 
ننبــا زارق  ــي هحــل ازرق.. للــد تلليبــا تــد ف المددنــ  تءــيلي 

با منبا.. الان  تءيلي من  ان نن تنيلي اا تنـيلي  حهاو 
امن  ان نن تدتح اا تحار.. لف كيذ مناتـ  اجموـف  ااذا 

 ا ـيارص  ألن ددها اتع  
 ضمل الءيذ  انا را  ما اتع  ضمل  ع،.. لانـ   لأـ              

 ضني  الكن حون دميـلي الغلهاذ  تنـء، اجمف ايكوـاذ  اا           
 ه لا معي.          
هـف تضـآل الـلاي؟ ااذا لـان نعـم   بـف يثسـم  ذلـا؟ الا ري.. لـف مــا       

احسســيل اه ــهرة مــن ال ــهر  نن راي  الــ  ضوــد الحــح جــداص تضــآل.. 
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الكــن همــاذا؟ الكــي ا عــف كــو ا  ا ــل  اتــيالج  مــن جووــي ارتــ  جلأــدة 
معهأــــ  نءـــــلص  وبــــا ت ـــــودة ضـــــن محــــارت رؼ ـــــ  اتالتـــــل ا ــــا  لـــــي  ـــــي 

    تيف  ي  ل   مدرت   هعد نن جلي  ي  اه   اتلاص:االنسان 
 " مل  اض رح لا  يا ص اي ايحد              

"اذاص  عهة   لنحهلوف كار                    ٌ . 
توــــف نن نكمــــف تلاذتــــي اليــــي لنــــ  راغ ــــا   ــــي االتــــيملار  وبــــا          

  اليـي ح م  جم    ضل ـ  منبـا نن ضمـّي نن اتعمـ  لألمام..كانـ  العلهـ
انحل ـــ  ضـــن الءـــار  العـــام تـــد ارتمـــ  ضمـــل ال انـــ  اليلاجـــي  ـــي ا ـــ  
ملمهت يف ح ضن ان تـلض  م نهنـ  لانـ  اراذ  ذلـا  اذا الجـد مـن ننبـا 

 ننلمو  ضدة ملاص لينيبي هناك..                     
العف من تداج اص ا عبا الملمهت؛هلا الا ال ال انح الـلي ـ ـ،   

رة ننثـــل تني ـــل  حـــال  الدـــ،ال ديءـــ ف  ـــي ضـــالم لـــي نن ارر  ـــي ذلـــا صـــه 
 الغو . 

 ضمل ال م   نفسبا اتي ل  االضمل من ت اتل:  
 ـ تما ح وم  السلض .. اللد جّن هعض الناس.                

رمــل لمماتــل ضمــل هو ــ  مــن يغــامل ها كــار ممعهنــ  اتــ   مءــفلا    
 لل السـاوح اا ضمل نفسل من ر   عـف تد ي ـهن ضن فا  اا تووـحا  يعم

 مساضدو  ثم نر ل جسدو العضمي المءدا  ضمل للت ل ااتيسمم للتا   
 لن ي،ت ل. 

 ـهنن  لم تلف كو ا  حيل ا ن.. االد،ض ا                  
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 هلا اللجف اهلا السمهك ؟                 
 اليف  نحهي ان مح لالمل جهجبي.. تم :  

 جف  ع ف. ـ ننا ا ن رجف نض،ل.. اذن ننا ر  
 ال و من العلف نن اااجل   ما  اننا ضمل مثف                    

 هلا الحال..كف ما ي لي نمامي دثول  ي نفسي                    
  ين  المغاملة..الكن ماذا امما  ول هلا اللي                    
 دنفل  ه ووي  اأنفل  هل جووي.. تممي!                     

ـــم ننءـــ،  تعـــ  ـــم  مـــي تـــ  ارة ا ـــعلني ضموبـــا ث لالمـــي هـــ،ن الل
 يسيالن لنفسل ااحدة ن لر لان  ننفاتل الهث  ضموبا..

 ـ انن حا لكي تكهن تهأا  االتاسل نفسا  نن              
 تعلف   ما  تهتل   و عيل  تالحل  ا التل               
 ذ ينبمانض م االضداذ انكدهم ك  م  هم الءل ا             

 يسيمدان من ن التبم ملهماص اللهة اال مد االنفو               
 العهأف  نما امثال هلا  المعلل   معبم ت ولة محدا ة              

 اراهح  كلط نن تكهن منيوبا  لما نن   اضمل نا ملدم ضم ل.            
 كنـــ   ـــهال  يـــلة حـــددثي لـــم دنلعـــ  ضـــن االصـــغاذ لـــي  نمـــا ننـــا         

اته ــف  ــي نفســل   ــي صــفاذ ضون ــل   ــي اكــعاضبما نــهرا  ا معــا   الانــ  
مثف هلو اال كار  ما و ع  هلا اللجف  ما و ل تم ل.. ماملدار ك اضيل.. 
ما وويــ    ــي ا ــ  دــدو  تلــا   لمماتي اتّ مــف نحات ســي هــل اهاالنســان 

ل جهاري االعلأح االسفل الل مددنل االحالم   مم ي ن هلا الحم م اللي ال



 

 52 

ر وــح تــفل ضــاجل  انمــا هــه صــديلي ذاك صــديلي الــلي لنــ  ارر نفســي 
مسيعدة لمد هل معل  ي ني  معللـ    اتـلة لانـ  نم راهحـ ؟ النـ  اتـهل 
 ي  هراص نفس ل تيلا ،  ي  ا مـي  رهمـا ه ـلا تنءـ، ال ـداتاص الع  مـ   

 هال تمبود اهال حساهاص اهم ا  اص ل س  ضمل ال ال.
 ـ يالا من تلأن ممي . لان ذلا رّ و ضمل حددثي.               

ــــا نفهتــــنا    ــــلي نره ــــ   االلجــــف المغــــ، ال ــــ  المنلم  للــــد  ــــدص العله
ه بهرو المفاجيذ اتلو الغلأـ   االلجـف الـلي  اره،اجـل نحـه الم بـهل  
االمددنــ  اليــي  مفنــا ضمــل نر ــبا الميحللــ  نهمنــا ااح اجنــا.. للــد  ــدا لــف 

 وـــل هـــلا الـــلي دـــنبض لـــف مـــلة لويالكـــل ثـــم ذلــا  مفنـــا اماضـــا  يءـــغمنا 
 لونبض من جددد ااال هلا اللي يسد اال ح ه سدو الثلوف.

حونما حان  ن لة مني ال ل اجدتل محملا   ي المدر االهعـد تءـ  
صــهرتل ضــن اضيمــال  ا مــي صــام  اتــهر  لــللا الــلي يســوح العاصــف . 

 ؽ   اليي ضمل ننني نن لن   كلص  ي كيذ حيل ا ن   ملد لان  ي الك
ديعامف  وبا االنسان  م  ما يعيل ل  ي ا   لبلا  ل  ـف  ـي اي وـل 
الل جل االمان   في السفل الل المدن ال عودة  ال ا  ماـ ،ص نفسي يجهاذ 

صــــــح ح ان الســــــفل الــــــل هــــــلو  ملأح   انضد تبا لامح حاالص تعودة. 
ســفل الــل المددنــ  لــم ي ــن مــن تووــف الســفل لمســ اح  االميعــ  مثممــا ضم ــ  ال

المدن اي لر  ي عح  ؼ ل المسا ل لياهـا  م ـهرا  ديسـمل هـل  نا  دـهان 
كــعل صــغولا   جــف هــه تــفل  ــاص ديعمــ  اتــيعدا اص ن ــلر  نتمبــا لمفــ   
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اليضــح   هاللاحــ   يــلة ن ــهل اكــ م الــنفو ضــن ممــلاص اتســم اص صــغولة  
 اتوهل ماتد ديماض ضن السفل الل المدن الناو   من مفاجآص ااحداش.

مــلة ا ــلر تــلك الســاوح ملــه و لمســاضدو الــلي هــّ  تــلأعا ي ــل   
مهتعـــل.. اهلاميـــل المددـــدة  عـــا  عـــهاص ثلومـــ  نّمـــ  ضـــن  ـــدر ال مـــهس 
العهأف  اكح  لألـل جـون صـفه نا نحـه الملعـددن الءـا لأن ارلـن جسـدو 
ضموبما مسيل  ا  جـون يل ـ  انـهم دـداض  ننفاتـل الععـل الـلي  مفيـل المـلنة 

 ن الد،ال يءغف حو،ا  هناك. ي م انبا الا
اأاّوــف الــّي ا ن؛ نن ا مــ  الــلحالص اليــي حللــ  اهــدا با ضوــل  

  لأح كاق ا هأف  تما اليي لان  ال ح    وبا جموم  االؿ ا ة نمون .
اا م  ال ن نن رحمينا  لان يم ن نن تكهن لللا له لان  ضلهينا  وـل  

 هلو اتاولبا  ول هلا. 
 نــا مـن تّ ــا  اصـمها تــلمارا ااال  ــار ان اللتـاوف اليــي لانـ  تل 

العم ـــ  الممهنـــ  اليـــي تـــهاتلص منبـــا اضنبـــا لهنـــ  ضوهننـــا ار ــــو  ا  ـــدتنا  
 حيل  دا الهصهل الوبا ا مل اهـدا نا ااضلت امانونا. 

ل و من كـا  ي نن هـ الذ اللدن دلهضهن ضمـل للاتـوبم نمـامي 
رهم اضلــهلبم ا مفــي يمــهران. االن ري ماضســل نن يلهلــهو لــه  يحــ  صــدا 

ان ملـــ  مـــن ضلالبـــا ا كـــارهم ارؤاهـــم.  بـــ الذ الـــلدن هـــم مـــن مددنـــ  نللـــ  
ضمـوبم لعنيبـا  كـانها  ـحاياها اكــبداذها االااتـلأن  وبـا هم نكثـل اال ــا 

 اللدن نه لاا ضن هعد تلمارا البفها ضموبا:
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 ـ له تعمم منل ميل اننا ا كل  ي هلو المددن .ان 
 ي  وبا هلا اللي اتمعل ضن ههاوبا مايسحلن                    
 احداولبا ا لق العالن  وبا..ان ماد لمني                    
 ا ن هه صدري.. النفو ؼ ل مانهق م لم لما                   

 له  ل  ض امل تناها  وف..                   
 ـ للهما لن  توما اضمل الل م من  ارق السن                  

  ملد لن  اتهت  ماحدش..الن  اضلف نن السفل                  
 الوبا لن ي مفني ماكمف  الحلت لكنل اليلاضو                   

 االيسهأف اتعموف النفو هما تهف ي ه  هل الغد                 
 اما الل ذلا من ا يالتاص  فهل   تاذج .                 

 ت :ن اف  ي نولة مءحهن  هاي
 ـ الكن تف لي.. من لان منا ددرك حؿ ل  ماكان

 ياوك لل الغد؟ نلم نكن توف ذلا لاال فال السعداذ؟        
 تع  اللجف ضم ل تووف نح،انل اتال:

 ـ اما اللي اضد ص لسفلك هلا؟           
 ـ الكيذ تهر ايماني ه،نبا تهف تسيهضوني   

 مثف  فف  ال يعه  الل حضن االديل. 
  ـل  ــح    ار ـ   لجـ  م مهمــ  مـن صـدرو المــ،زام  ـحا ا

 انضمن  ضهتل:
 ـ الياصديلي ال..الكيذ من هلا.. سلمارا              
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 تد تكهن  اهما   اتد تكهن مسيح ال   لللا
  ،نني ا ضهك الل مالزميي لكي ال تيهو. 

ارت   جسدو لما له ضمل النسـ م ال ـار  الـلي دمعـ   ـي 
  ضاذ العله :

 ـ نضلف ..نضلف لف كيذ ال،نني اراها             
 تمهي ضمل مدر ذلا اال ح الللأ .      

 ــحا اللجــف مــلة  ن ــلر  اذ لــم ي ــن اال ــح تلأ ــا .. لكنــل تــال.. 
  بلا العفف اللي امامل تد اليعي مايلهل:

ـ ان تلمارا تعني المددنـ  الكووـلة الهاتـع      االءـهار            
ما لـــــه هـــــال حـــــدا   لمـــــا  ـــــي المســـــيؿ م  المميـــــدة ك

الا ال  الح اة  وبـا  منـ  تـعودة.. اليحلتـبا حـلاس 
االدنام ضمل ضي اص جوهتبا مءل ان.. انسانبا نءـ   
االعمــف  وبــا تــاوم لوــف نبــار  انجمــف ما وبــا كــل اص 
جوهتبــــا المءــــلض                لمنــــهر االبهاذ.المــــا 
 تعمـــم  انبـــا مددنـــ  التســـيؿ م االلعلـــف تـــم م اكـــ اض 

نا رة.. دلتا ها المل ل ااالصحاذ ضمل حـد تـهاذ  
 وبا المسيءؽ اص ت اار اللأاض ااينبـار امـن هنـا 

 كان لبا هلا اللي يغلأني اأغلأا
ـــ اضــلرني ياتــودي  تالبــا هعــد تــل    نننــ  االتــياذ نحمــد  

 تعود؟
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 ـ  و..نعم .. ،ن  اذن تعل ني.                
 انن  االتيللل تممولك ضمي كلأف؟ـ نعم ياتودي .                

كــا  يلــهل نعــم.. الكــن لمــاذا؟  مثمــل تمــل ضم ــل ايج ــال  االج ــال 
ان وــ  مــن ديــلللو..نما هــه  لــد مســح  الحــلت ذاكلتــل  الــم يعــد ديــللل 

 من اك اول اال اللموف.
ـــــ ضمــــل اي حــــال  هــــانحن اصــــدتاذ ا ن   ملــــد جمغــــ     

ننـا تافـي  مومـ  اللجـال االكـداذ  الكـن هـا نننـي ارر 
اصــــاهعا المويــــهرة ضــــن معممــــا.. هــــاك تمّمــــو  ت ــــد 
الحددــد دنــام  جــون ض ــامي  نمــا صــدري  ملــد حــدثيا 

 ضنل.
كـان اللجـف هــلا كـاها  جيــلص الحـلت اصــاه  لفـل ال ســلر  مـا دنــي 
كف لح   يضمبا  ي حضـن لفـل ال منـل اا يافوبـا تحـ  ماوـدة الععـام  

ثــ   وون نن تكــهن  ــي ا ــي ذهنــل اجــلاذاص يفحــي جبــا تــالم  جســد محد
 رحم  لبلو تم ما  اهون نن تكهن ملعه  االصاه  نا اللرا   جهن لوول. 

 ـ نعم لألت  ضمل الل م من ننني تعمم                
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 الء اض  منا..                
 ـ اهف احيف   جبا ام   نيبا..نم  ارص        

              م  ك ايا الحددد؟                              
 ـ لال.. انبا معي.. ي هلو الحلو   اليي تح  تدمي                 
  الكك يمل  ان كبا ة  ا ان نن ديلك اثلا..  مو               
 اصاه  ددي ال سلر  اايتلت الل تموي..للد احيف                
 ح  ملجبا.. ننبا ا ن اك ل هح ال ت ولة من مسد ضيو              
 ضموبا ص ف اكياذ اكياذ اص ف   ف  اتو س                 
 ا ل  الل ض ام النهم   لبا تهر مات عثل  ي تموي لف              
 ملة من ح،ن جددد انلم مضاض .. اانني يتساذل               
 تلر من ني منفل نا نا لة تبلت السعا ة نا تد ف                
 نالتلر نننا نع م ضمل كْي يء ل الههم يل ونا ملة               
 اأدنونا ن لر اهلو تلمارا اليي اراها ا ن نال تكهن              
 نس  ا  من ذلا؟             

ات  االتياذ ضمل ا علات تممولو امحااالتل الميهجس  ال فـاذ  
 ـ،االو اصاهعل   ي الهت  اللي يعاني هه ؼ ل ا ولو مـن اصـاهاص جم غـ   

ضناي  االت الت ما هعد نن لمو ؼ ل رها   كدددة لانـ  تيومـهر  ـي ضمـح 
مءاضلو ا لااتبا اهعدها الا الي  العف ايلم الـلي ن ـ    ـ،ة مـن نضماتـل 

 كان جدا   اليفكول  ي الك ؽ   اليي دهاتي جبا هلا 
 اللْاي الءفاف المـند   االميهجو معا.. تماما مثف صهتل ال مـوف  
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 مح االميل    اتماما  مثف ن لة ضون ل المي،لل  االحو  ..المنع 
 ـ اماذا لان ضمما توف هلو اللحم   ياضمي؟    
 ـ  ا رص ال امع  هعد نن ا ع  ليوي ضمل اللف             

 ن رس المغ  العله   الان  ني ننني ت،كهن               
  م عا   وبا..رجف جود ااحدو..               

 
 

 ـ ما زلنا لم نلع  من العلأح تهر ج،ذ يسول  ادن            
 لن ؟               

اني ــــــــــــل  الــــــــــــ  ضوــــــــــــد الحــــــــــــح الــــــــــــل لالمي الــــــــــــان الدــــــــــــ،ال              
 مءدا ا  الل نلعيل ال عودة اليي ماانفا دن ل الوبا.

 .ـ او.نعم. تال ان لق ثم ضع :            
 ضهك الل اليفكول ال عود حون الـ اما اللي ال دد                    

 ي هن الللأ  اال صع ا  امف عا  اضسول المنال؟               
 ـ نعم . تم .ذلا صح ح.            

اضمــل ال انــ  اليلاجــي مــن الءــار  العــام الــلي صــار ا ن معيمــا  
مضــ  العلهــ  ضمــل مبمبــا تســوف  ثــم ضمــل هلعــ  مــن االرض نمــ  ضموبــا 

ماما   ثم اذا تالكـل  اأبـا المف ـ  اننونبـا المحـ،ان  زههر اارا  تهتف  ت
انبـــض  ـــي االجـــهاذ صـــدر اتـــ م  ااتيفســـاراص  يح الســـاوح هـــات تملتـــل 

 انر ل احدر تاؾ   اتال:
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 ـ هنا تنلضي الموف .               
 ـ ا دا تنعاا  اللحم .              

           ن اف اللجف ا  ل  ات   صاح ل..كما دي   الكم  تودو.
                           *         *          * 

نمسونا ضمل حا   ال حلاذ.. الءلذ اللي تمعنا هـل الـم نعـلف  
كفايــ    حؿ ليــل مــن توــف  يحــ   جنــا مثــف الا ــال  المــدر الباوــف المــدلبم  
ال و هادددنا من كهاهد ااتعنا السال  اال الءار  الـلي انحل نـا ضنـل  اتـد 

  ي لهنل اللولي. جدن يغلق 
ضمــــل نننــــا ان لنــــا توــــف ذلــــا النــــلر مــــن ايكــــ اذ  وــــل ن  ا بــــا 
الباره    بـا نننـا  ضمـل  ـهذ  ؽ ـف دنسـف مـن جـون   لـاص الغوـهم  نـلر 
هعضبا جه هي  هعض اله هي  اتد نسيع   نن نمسا جبا حيل ..  عن 
تــا هــلو نويــل  يمــا كــ ولة  نمــا هنــا .. تحــ  اتــدامنا  مســاح   لنــاذ مــن 

    لي يا   يغلي هاللاح  ااالتيملاذ.ضء
ا يار الساوح هلع  مسـيهأ  نللـل ضموبـا مسـاضدو  لاكـا  جـلك ضم ـل 

 مثف جمف ض  م ااتيل ل  ان اكارة نا لالم.
نما اال لان  لد ـ عها ت اضا ثم انيءلاا  ي االرض اللح   لـيال  
 منفل ـــ   هنـــاك ا يلكـــها هعـــض ا لكـــ  اتـــممها اجســـا هم ضموبـــا التـــيل اذ

 الجد منل  اا للتا  لكنل صع .
ر ع  ه لي الل السماذ .. اجدتبا الت،ال ممعا  هغوهم رما يـ  

 تنفل من  لا اتبا الض ل   رتاوح من اكع  هاهيل تثول  ي النفو
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 غ ع  االيام الاهالي ضند من ضلف الح اة  ي اللأف.. 
 انبا الفلص  الثان   هعد  لص  اليهت   ي المعـعم التينءاق

 مح  المو هعض جهانـ  الحلأـل اتوددـد هعـض االتـل الـلي لحـح  ههاذ
 هالنفهس.
امبما ي ـن مـن امـل هـلو الفلصـ    لـد نلمـ  مءـاضلي الااصـ   

الهعالــ  ضوــد الحــح  لمــاذا اليهتــ  هنــا  ا الجــّد مــن نن تكــهن هنــاك   ــي 
نلع  تا م   محع  لملاح  االموو ؟ للد تـاارتني الءـ هك ااتـيهلل ضمـّي 

نـــــ  لـــــل ضـــــن رأويـــــي  ـــــي تـــــالم  المووـــــ   ـــــي هـــــلا العـــــلاذ تمـــــح مـــــا ااضم
الالمينـاهي الــلي الي ـمح نن دووــ  ؼ ــل ننـاس مــن النــه  الـلي نحــن ضم ــل 

 اا ؼ ل.
 ـ انني الاحول الموو  هنا.. ان ءل ان ي هن اراذ       

 ذلا كيذ   ل.        
 ـ ان ل ال ل  ل ف اتيسمم لمنهم!     

اتـد ــ   الموــف  اصـهاص ذوــات تعالـ   ـي العمــح االتـه  ال عوــد  
اهنــاص  ار اثعالــ  ا ــ ا   اثــارص  ــ،  المــلنتون الءــاجيون الميــون راضيــا 

 هف،ضبما زاجوبما توف ا  لأن.
كان  االصهاص هعودة  وبـا نـه  مـن الينـا ي الـلي تـد يحـدش جـون 
الحوهانــاص ضمــل تــووف الياا ــ  لءــلط هعوــد ضــن لغــ  الب ــهم ااال يــلاس. 

تون ضمل ذضلهما ـا اجبما     هالساوح الـل النبـهض اال نن اصلار الملن
 االيلدم نحه م در هلو االصهاص اا الق النار.
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ذا لان  هلو االصهاص امن ثم ا الق النار هات او المدر الـلي إ
ا يلض الساوح اجه  الهحهش ؼ ل تد منعا النـهم ضـن هعـض العوـهن   ـان 

وــــــهن لســــــعاص جــــــل  تا مــــــ  مــــــن ضمــــــح ال ــــــحلاذ تم ــــــ  النــــــهم  ــــــي ض
  لأن.. وـل نن لـف هـلا  ذات تـلأعا  تحـ  ا ـ،ة الحاجـ  الـل النـهم هعــد 
تــفل تــاضاص م بــدة  نــام ال م ــ . الانــ  نحــالم مــن تووــف رجــف يفيــلس 
ذو ا  اامـلنة تنـام ضارأـ  ضمـل راج ـ   ارجـف دنيـ،  تـالي رجـف   ـل.. ذوـات 
اثعالـــ  ضوهنبـــا المعـــ  تني ـــل  ـــي ال عوـــد.. لهمـــ  مـــن نرجـــف صــــناج   

ص  ءــ  اض ــازاص حددــد تعوــل  ــي الفضــاذ  لمــا تعــ  الغســوف   اض ــازا
 ضمل ضوهن ال م  . ٌ  تلف

 ي الهت  ذاتل نا هعدو ج،من ت ول اا  هأـف لـان السـاوح الـلي 
 ـلق  ـي نـهم ثمـف ثلوـف  يسيءـعل دـدا  تلهـ  ضمـل ليفـل تـدضهو لالتــي لا  

  الف ل يعف.
اأحــلس  الانــ  اني اهيــل اني اهــ  الميلتــ  الــ ل  الــلي دنــام هعــون

 هعون.. اني اه  ها و  اان المسيبا اللغ    ي م،أد من النهم..
اتـــيف تـــ  ارة مـــن ضم ـــ  الـــل جـــهارو ام ـــث ضمـــل رتـــا و يمـــيي 
  انبـــا مياهعـــا  جـــهضي اتـــف يل ـــ  ااندهاكـــا  حللـــ  الغوـــهم اهـــ،اي اا يفـــاذ 
هعض نن م ت ـّ    اتـ هن الكـهن اال مـن  ـ  آل  ا مـي اكـ ل هضـ  آل 

اهرا  ناضمـ  .. الـان اللجـف ا  ـل الـلي اللـم  مـل ماكن  ج ارة تعحـن صـ
ت  ارة مي، لة من العم   ذاتبـا  دـلر نفسـل هـه ايتـف كـ،نا   ملت  ـا  تحـ  
هـــــــلا المـــــــدر الـــــــلي يح عـــــــل مـــــــن لـــــــف جانـــــــ   صـــــــغول ال ـــــــلم  تا ـــــــل 
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الللار منعع  الف ا  ال ؾ اس جونل اهون هلا ال لم الكووـل الـلي دلتـد جـون 
 ما تلارو  اتا را  ضمل الحلل  ؼ ل.ضون ل  تهأا  هاوال  يمي

مــن  ــالل صــغلو الــلي اتيءــعلو ا ن حــا ا  ام لمــا  تنــامل لديــل  
 ال ن ه،ن نهم صاح ل العموح  تنات  م  جلم جسدو الكوول:

 ـ للد نم  نهما  ضم لا.. الان كاولك
 يمأل ا  اق.     

 تح  الساوح   ل انفاس ت  ارتل:        
 اص ميهاصم  اال من اتف  ت ولة.ـ للد تعو .. تاض     

 اكعل ه سدي االن مثف تاق ك لة موي .              
 تلف هعل  ت  ارتل  م   بلو.        

 ـ لن  اا  مساضدتا.. لكنني اضلف  لاما.    
الــم يءــ، ان ي مــف  لــد تــمعل يســما حن لتــل ل لــهل كــو ا   ثــم اذامــا       

 ااكا ان دياه  تا عل يلهل:
 حيان مساضدتا.. الكن هعد ان ننعع .ـ تد ا   

تهتف  الحلل   ي جسد اللجف. لم يعد يسم  اال هددل تم ل   لد  
الل  لمماتل ذضلا  ؼ ل  ما لوث ان ته ف  ي حناياو   ال م لسـانل  الانـ  
هســم  اان ــ  تســمم  الــل كــفيي الســاوح اهــه دنلــف ن ــلا  ميعال ــا  جــون اذر  

عــد ان  معبــا نصــحاجبا ضــن نجســا هم اتــ لان  رلنــ   ــي امــاكن تلأ ــ  ه
 ااتيسممها لمنهم.

 لان المساضد اال من ضلف كو ا  ضن تلار الـساوح اتااذ 
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 المنعع   لألا  نحه تلمارا. 
اتـمكها هـلا اينل تم  من توـف هاو ـ  الكثوـل مـن الـلدن  ـاملاا  

العلأــح اممــن لــم ي هنــها مــ همون لماــهض ؼ ــل    لــد ااجــو   فــ  الــان 
   هلو الملة تعوولا ضن الل ض ال و ضن المها ل  االلوهل.ل،امل ال م

لــهي المســاضد جوــدو  ا ــم الــل ذلــا صــهتا  جبوــلا  ال ديناتــ  مــ  
ح ــم جســدو   اني ــل الللــات ال ــل  ثــم مــا لوثــها ان اتــي اجها لنداوــل دــدضههم 
الــل االتيــلات.  مــم تمــض  تــاوح حيــل اكيمــف ضــد هم  ــي جمســ  اكــ ل مــا 

ام معمم ضس لي  ي تاح  تدرأ . للد انضـم جم ـ  تكهن ه مس  جنه  ام
اللجال  ي حمل  يا م  هتبا تمح مما  ضا الل هلا النداذ  اا الل ما اتال 

 اللجالن من تلار.
توـــف ان يمـــل اتـــ  لـــان  لـــف كـــيذ ؼ ـــل يءـــي همـــا يع ـــل الـــنفو  

 انعمح صهص الساوح يلهل:
ـــــ لعـــــف احـــــدا  مـــــنكم اليســـــيع   تلـــــددل المســـــا   الـــــل   ـ

ـــــح الوبـــــا مـــــن مءـــــاكف تـــــلمارا.  ـــــلض العلأ امـــــا يعي
اصـــــعههاص جمـــــ   لـــــللا تـــــهف انععـــــ  ه ـــــم نحـــــه 
ال ـــحلاذ.. نحـــه ضمـــح محـــد  منبـــا لنلعـــ   مـــن ثـــم  
 لألــا  تــبال  يفضــي جنــا هعــد اتــ  ت ــول الــل الءــار  
العام من جددـد. جـللا اكـهن تـد ا ي ـلص لكـم الهتـ  

 االعلأح  اجنوـيكم مهاحـب  مياض  اضل با اال
 تعل هنبا.
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 للل ح لو الثلوف  ي جلل  ال دار الميع    اان ـلف الل ا 
مياهع  الملنتون الميون اجيعـدتا ضـن م ـان اإلجيمـا  اان ـل يا الـل ال حـث  

ضن اك اذ تا بما  ي حلوويي تـفل صـغولتون ممـهنيون  انمـا حيـل اهـه 
 دبم هاضعاذ االكارة لمساضدو لممءارل   ي الحددث   ملد م ث يالحـح

 ه ننل يعن ل.كانبما لما ل
كان ال ـ اي جمـ ال   تامميـل ر ههـ  ضملـ   ـي  ضـاول  الـم تكـن  

الءــمو ارتفعــ   الــم تمــنح اكــعيبا الميهارأــ  هعــد ايجســا  الملــلارة    ــا  
 ما.

ـــ  ليحعـــ م جـــدار ال ـــم   نبـــض تـــ ال  الـــ  ضوـــد   ـــي محاال
 الحح:

 ـ الماذا ال حلاذ؟
 ـ الم اتف كو ا  هعد؟  
 ما تال من صمم ذلا العلأح.ـ نعم..تم .. الكن تو  
 ـ ما نلهلل نحن هه ال ح ح..  اجيداذ  من هلو النلع    
 حيل مسا   ضدة لومهميلاص ت  هن العلأح اضـلا    
 اصع ا .. اال تلر انل  لأح تديم؟  

انفض ال م  .. انفل  الساوح جنفسل  ي نلعـ  مـا تارلـا  مسـاضدو  
لـم جبـا اأبو هـا لالنعـالق.. ا ـي ديهجل نحه العله  يعالآل ضعال  ضار ا  ا

 ال عود منبما لان  الدااول تدار   ااول ر ا ا ااول اضيلاض.
 ـ اما لنا اهلا العلأح اؼ ل احء  اؼ ل ماا ل   
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 جف ؼ ل مهص؟    
 ـ اما ددرأا   ملهما لان اكثل راح  ضمل ما ؼ ل  
 من ا ي ار لممسا   اا ي،ال لمهت ؟   

 لم ي ف تم  الساوح تـهر صهص ايضمل  ان كو ا  من هلا         
 اهه د لد ضال ا :
 ـ نعم.. الماذا هلا العلأح؟ ال حلاذ كيذ مبما 

 ا عول االاهض ؼ ل م از  .. انا رجف اضمل ال    
 دبمني ان تمكنا هلا العلأح ام ذاك   ول ما يحيمف    
 ان ي هن هلا ا ضف من ذاك ؼ ما ديعمح هالماا ل    
 االعؿ اص.  
 م يسم  ر ا .. لكن صهتل ال بول انعمح ملة ا لر:ل
 ـ ذوات ا   ا .. اتد نضعل ملة ا لر لمموو   
  ي العلاذ..  

ـــ   ر  الســـاوح.. هـــلا ال ـــهص الي ـــ  الســـهف يالحلـــل حيـــل يليم
 اذن ل..

 ـ لللا ايمل تهاذ.. ان لان  لألا محا ا  هالهرا   
 ام محا ا  هايكهاك   ما ان   تهر اضمل.   

ار الــــل جمــــال العلأــــح  اضوــــل  ــــي الهتــــ  ضونــــل ضــــن غــــ   نكــــ
 اللـا   لبلا اللجف المددد. 
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لــ،م ايضمــل ال ــم    مــا جـــدار الحــددث مــ  رجــف يممــا تـــدرو 
 جوديل ؼ ما اليمما هه نفسل تدرو اال يمما اي  حوم  ح الل؟

 ا اف هعد اذ رار صم  ايضمل اارتعاش جسدو:
 تلح  جب الذ ـ ثم مالا اتلمارا..  ان لان  هلو  
  ما تووما  وبا  ول اليءل   ي العلتاص.   

اكيد صم  ايضمل.. هاص دلهـ  السـم  الـل كـيذ هعوـد  يلمـ  
ضمــل تاهمــل الل ــ   ذللأــاص جا ــ  مويــ   انثــار اصــهاص ناو ــ   حيــل اذا 
اكيد صميل ا ات  ي م اهف ذلا العالم اللي يعل ل هه اكثل من تـهاو  

   ل ــ  راتــل لالضمـل  ثــم هــال   ــي ذلــا حيــل ازاي ضـن نفســل لمفــ  اليلموــ 
 كا  ضنلل يعول  اما زال  ن لتل  او   هناك  اتال:

 ـ،نن   لأ ..  لأ  اجن..؟!  
 هـــم الســـاوح  جـــف ذهـــف  انفلجـــ  ضونـــاو ضـــن ن لتبمـــا الما فـــ  

كــاح   هــاهي  ٌ  الملج ــ   اهــاص هــه ا  ــل يســيدرن الــه ضمــل لــلو صــهرا
 يلاذ با رأح  لكنل ر  جلها ل ج،ش:تيلر امام ضون ل مسلض  لما له ت

 ـ نعم ..ننا هه  لأ .
ذن ال كلذ يمهص .. االكْي دنيبي اهعد هلا  به  لأ  جـن .. إ

الم يلف ننا تعود ضود هللا  مللا  هالحؿ ؿ   ا انا  انل جبـلا نجبـض محاالـ  
 اللجف ااتل   ي ددو ماكان يحاال ان يحللل نا دلمي ال ل.

تـمل تـعود ضوـد هللا  هعـد ان  وـل اتـمل  منل زمـن لـ و هللأـ  اا
 ااتم اج ل  جف لا  يلهل نعم انا  لأ  اللي ل و اجنا الحد  امعانا  ي
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 ال م  ا معانا   ي الم اجلة.
 الكي دلتف  الل  حؿ ليل  اليي اضيلف ا ن انبا  الـدة اال 

زالـ  ح ـ  الل هــلا الـلي لـ و ااّل نضمــل لـف مايميمكـ  تععــ  لحـم صــغولة 
ســان  لــلر: نعــم  اان لنــ  التلانــي  عنــا هــه  لأــ .  لأــ  جــن اتــمبا ل

 من؟ ااني يت،ل اضم ا ان ت و .
 نيم ن ان ي هن هه؟         

ه ـــلا لانـــ  االكـــ اذ تيفاضـــف  ـــي الـــدا ف  هعوـــدا  ضـــن االن ـــ ا  
لمحؿ ل  ااالتـلار هـايمل.. نعـم ايم ـن ان ي ـهن هـه حلـا   ال ـوي الضـام 

يلــدر الهتــ  ميــل تــاليل ن ضــف تلــددل؟  اجــن ذلــا الع ــهز ايضمــل الــلي
نضمل اجن نضمل  الكن ل ف .. مـا تـّل ضمـاو؟ نذن يالألتـدار السـعودة .. 
اندن ذلا ايضمل الع هز  نتلاو ماص مـن امـد هعوـد  اهـاهي صـهرتل ح ـ  
ي وــ   وبــا ضــن تــ ال ذلــا العفــف الــلي لانــل كم الهتــ .. الحا يــ  ضءــلة 

 الثان ــــ  ضءــــلة االن ــــ  تمامـــــا   اتــــ    تــــاوح .. الهاحــــدة اضءــــل  تاوح
اأمضي ثاج  الاعه معيدل ال سـم  اليسـمم مـن لسـانل  ان ضاجثـ   نحـد. 
تلر ل ف ضل ل ااتيدل ضم ل .. صهتل؟ االزال صهص ال وي اللي لنيل 
دلن  ي حن لة اللجـف الـلي هـه ننـا االن؟ لـا  يعيـلف  هـلو هـي الحلـاوح 

 كـل جبـا  ـان لسـانل لـان نض ـ، الملة ..  اوما  تهأـ  ام ـاجلة   وـل انـل ان 
 ضن ان يف ح ضنبا.

تلاجع  ال هر.. ننعف، جلألبـا .. لـم يعـد نمامـل اال هـلا ايضمـل 
الــلي هـــه ن ـــلت هـــ الذ جم عـــا  انكثـــلهم صـــم  هـــل لـــللا   ـــعذا ر و يععـــ  



 

 68 

رتويــــل ثــــم مادموــــث ان يســــيددل ضنــــل مياــــلا   لألــــل نحــــه نحــــد مــــا ل  ــــهن 
  ــل جــاضال   لألــل نحــه هلعــ  م ــا     الــ  ضوــد الحــح  انععــ  هــه ا

تلتف  تم ال  ضن ايرض  يءلف من هناك ضمـل المـدر الللأـ   اأسـيعم  
 ــي المــدر ايهعــد العمــح الملضــ  لم ــحلاذ  اتوببــا الغاوــ  الالمينــاهي  

 يّضآل  ي رنتل  اي ي م ا ذان ات م م دثمآل اللم .
هعـــد حـــهارو مـــ  الســـاوح اضلـــ  ماتـــمعل مـــن حـــهار اي وـــل مـــ  

نمســـل  الـــ  ضوـــد الحـــح  محـــيلن العونـــون يســـيعلض  ـــي نفـــو  ايضمـــل
محيدمـــ  هـــ الذ الـــلدن تنـــاثلاا  ـــي الاـــالذ اتـــد لعوـــ  جلؤاتـــبم ايهــــهاذ 
اال نــهن ؼ مــا تــد تــه لو لبــم نا ت ــلو ضمــوبم االنععا ــ  نحــه ال ــحلاذ .. 

كــان صــاميا  مايم ــا  تنوــك حللاتــل الدؾ لــ  ضــن كــلا  ذهنــي يافــي اراذو  
لي تـــد دّمـــم هاصـــحات النفـــهس الملهفـــ  لح ـــ  المهاتـــ  اليـــهز  النفســـي الـــ

 الحاتم .
نتيلهــ  منــل النــ  نّا  لــه حــدثني ضمــا ي ــهل  ــي  ــا لو  ذلــا 
اننــي رندــ   ضمــل هو ــ  البــالم الءــفاف  ذلــا الءــيذ العــا ح  ــي الا ــال  
اللي الدلر هالعون الم ل ة اللي اتمل تـدر االنسـان يحـهم حـهل رنتـل ثـم 

 يسيلل ضمل ليؽ ل..
و  ضم ــل  جــف ت،تـو    بــلا اللجــف ايضـ،ل الــلي اليممــا مــن  ءـ

دديـــل تـــهر ااحـــدة يســـلر اليســـيؿ م جـــون نصـــاهعبا تمـــم  ك ـــف هســـالي  تـــد 
نن ع  هل مس ال ل الؿ ض ضمل زمـام ايمـهر امهاجبـ  الملـا دل..  ه ـلا 

 تدرص.
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 ـ تند ف ال حلاذ .. ات  هن لنا معبا ت له 
 حفه  جدددة.. تد تكهن صع    اتد تكهن م 

 هالماا ل الكن من ددري  من المحيمف ان ي هن 
 اللجف ضمل صهات 

 ـ له لان  ول هلا..  
ـــل نرض  ـــلي رلـــ، ه ســـدو الميعـــالي ضم  عـــهص نحـــه ايضمـــل ال
معءهك   يءم  هانفل اأيعاال ج  لو المغمـح حـدا ا الملو ـ  رهمـا لانـ  

 صهرها الت،ال تاوم  جون ضون ل.
هص  عــهاتي .. جــدص ضمــل اليفــ  نحــهي  اذ نمــا الــل تــمعل صــ

اجبــل هءاكــ  مــن دني ــل نحــدا  ي ممــل نا يســلي ضنــل  النــ  منــل صــغلي 
نح  هـ الذ ااتمنـل صـداتيبم .. تـمم  ضم ـل .. الفـ  ن ـلي اانـا اتيـلت 
منــل اليفــاف جســدو اميانــ  تكهأنــل العضــمي كما لفــ  ن ــلي لــللا لمــال 

ضمـــــل اجبـــــل تكهأنـــــل الفنـــــي  ايملمـــــا تمثميـــــل تمثـــــاال  جلان،أـــــا   انع ســـــ  
 الم لهل نكع   الدة .. تم :

 ـ للد تمع  حهارك م  الساوح..نتعل ل؟
 ـ من نن ؟

 ـ مسا ل مثما دلام السفل ضول ال حلاذ 
 كلط ان ي هن االمل تم ما  م،مهنا  . 

 ـ نعم ..نتفح معا.
 نر ف هعد لح   ت هن  اا   ضون ل  هق ضونّي:
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 ـ كلط ان تكهن لا ضونان م  لتان..نن تلر 
 عني ان تمو، ال موف من اللو ح االنا   من الضار.ي

 ننعم اليدتوح تح  تدم ا تل لهنا  من الؿ ح نا لهنا  
 من ال مال ثم ان ل  ي ال عود اان ل  ي ايهعد  لف 
 هلو االك اذ  اؼ   ضني االن   ما هالا له ان ضداا   

 يحاال ان يليلت مني اأعوح ضمل رتويي جوددن 
 مفيلتيون.. ي ال حلاذ دمع   حدددديون اا هفكون

 اللدر ا عل نلعاهل  ك ف همن ي هن حالل مثمي؟
تم  اننا اكعل هانني لم ات،ا  منل هالءيذ اللي صـار جـ،ذا  مـن 

 همي ااهيمامي:
 ـحيل اذا لان  الل ل  نمون  اتم م ؟
 تسامل هعنلل الميعاال ضني ثم نضا  ت الل:

 ـ من نن ؟
 تم :

 ا حالما  هالع م  وبا ـ مسا ل مثما يل د تلمار 
 هعد ان  لليل مددنيل ايم.

 ـ ني نعم..نجمف المدن اانلل ايماكن اا و  الماذ.
 ال هرة اليي اليعالبا اال الا ال. 

 ـ تي ف الوبا.
 .ـ ات،حلح  وبا ا مل احالمي..ان اضود 
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 ال  ل لعوني..
 ـ يلال ان  وبا امبل ن  اذ العوهن.

 ـ ارجه ذلا.. نرجه ذلا ..
 رني ميممسا  عهاص كـاذ ان تكـهن ااثلـ  ضمـل  لأـح ضءـوي  ا

حيل اتيلل هل الملـام نمـام م مهضـ  لانـ  تيحـاار  ـي ماضسـل ان ي ـهن 
ضعـــــف العلهـــــ  ل ليضـــــي مثـــــف هـــــلا الهتـــــ  الـــــلي اتيضـــــاو.. اللـــــل تح ـــــ  
مليضــ    اتــ،ل ان لــان احــد يعمــف ضمــل اصــالي العلهــ ..  اجوــ  ضــن 

 ايال  ما د،ال يسيعم  اال ح.ت الل  نن نعم اللجف الثاني. اما 
لــــ،م الســــاوح مهتعــــ  منــــل نن ارتلــــاو .. مــــن هنــــاك م ــــث ديوــــون  

الاعــهط اللديمــ  اليــي حفلتبــا  ــي ايرض ض ــالص تــاهل   االنلعــ  اليــي 
ضم ــل ان دنععـــ  منبــا تمامـــا   االعلأـــح الــلي الجـــد مــن ان يســـمكل  ا ـــي 

ايثــل  ــي  ذهنــل تي ــهل اكثــل مــن  عــ  ا لأــح   ملــد تــوح لــل ان اتيفــل
 ــلق ن ــلر  لمــا تــوح لــل لــللا ان كــاهد  ثــارا  ن ــلر  ولهــا  ــلن جبــا 
نصحاجبا ضن ايثل الملتهم اا يعها ينفسبم ت ال   اص   اها هه ا ن 
ـــــاذاص  ـــــا ل  ـــــي انحن دـــــلر اأءـــــاهد ل ـــــف ان هـــــلو الاعـــــهط تميفـــــ  اتين
اانععا اص ميءاه   امعلدة ل و من ال سول ضمل لف نحد  لزهـا امياهعـ  

 ل ها.تف
ذا لانــ  اجيعــدص نا ت اضــدص  انبــا إانــل يعــلف ان هــلو الاعــهط 

تــلضان مــا تميلــي اتيحــد لمــا لــه ننبــا تعمــن ضــن  عــهرة اليفــل   ــي  لأــح  
 ــاص  ــي صــحلاذ. دــدرك مثمــل مثــف  وــلو ل ــف انبــا تمــيبم  ــي مياهــاص 
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اتعهرأ  الضال االميحدي االمغـامل  جـف احيـل اجنبـا الـلي ر ـ  رمالبـا 
تـــدم اا  ـــامل نفســـل رلـــهت المحـــال. للـــد تـــم  ل ـــف انبـــا ان كـــّع  هـــل 

تللــ  مغــاملأن  عامــا  تــاوغا لــلوات اثعالــ  انســهر  اكــاهد هــ،م ضون ــل 
ض امــا  نيــ،ص ضــن تــعح االرض هعــد ان تــف  ضموبــا اللمــال  ثــم مالوثــ  
ان جل تبــا الــلأح لمع ــان. يعــلف لــف هــلا  جــف اأعــلف انــل لــم ديــ،ا  لبــلا 

ذلــــا انــــل مــــاان رنر الللــــات دي مبــــلان  ــــي العلأــــح اليــــ،ا  المعمــــهت  
السـاح  حيـل اتــيغف المهتـ  اانفــل  جبـم  وـل ضــاجك همـا تــد يعيل ـل مــن 
ضؿ ــاص نا صــعات اماتد ي ــلو ذلــا ضمــل رلاهــل مــن ا م. امــن ا راو ان 
ه الذ العا مون يل دان تلمارا ثم ميل لان المنعع  حا ـلا   ـي ذهنـل 

 ون ل..؟له لم يمثف  ي المح ل اي ولة نمام ض
ضنــــدما مــــل ايضمــــل مــــن امامــــل صــــدرص منــــل لممــــ  "حســــنا  ".. 
اتســاذل ان لـــان صـــدارها هارا تــل اا ر مـــا  ضنـــل.. نكــان ذلـــا ت،كوـــدا  لمـــا 
نتـيللص نفســل ضم ـل المــا تـ،ل تمــهي  ـهق ننفــل اهـون حاجو ــل صـهرة اللجــف 
االهحـــــهش الكاتـــــلة.؟ صـــــهر الع ـــــام الوـــــ ض تممـــــ  تحـــــ  اهـــــآل الن ـــــهم 

صــهرة ال ــحلاذ ه ــف مــاتنعهي ضم ــل مــن ت ــل يســيملي ضنــد الم،هــلة.. انمــا 
 تاهمل ا ح معيكل؟

 ــي لح ــ  ااحــدة نزاي ضــن رنتــل لــف ذلــا اانحــدر تاصــدا  العلهــ  
مــارا  هم مهضــ  مــن الللــات ا ــعلص لم مــهس ضنــد منحــدر ااتــ  اضمنــ  
 ضلتل ضن تدام م  ل لمله    يل  ضمل رنتبا  ال  ضود الحح يسـيم  
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ن ــم اكــاكل ضوــد الم وــد  الــلجمون المــلدن اصــعح ا  الــل حــهار جــون نحمــد
 زاجوبما   كانا نكثل الللات رغ    ي الهصهل الل تلمارا  منون..

ـــ  االحـــالم  ـــل  ـــي مددن جـــدن نحمـــد ن ـــم حـــهارو هاليحـــدش ضـــن نمان 
 االلغ   هالهصهل الوبا  اهالعلأح ايت ل اايكثل نمانا :

 لهت ـ حولا له ي هن العلأح ت ولا  اامونا   ي ا
 نفسل   انا رجف نصعح  معي املنة . 

اضمن كاكل ضود الم ود ر ويل  ي الهصهل الكن هالعلأح ايكثل 
 نمانا:

 ـ الدبمني ت ل العلأح نم  هلل.. انما المبم
 االمان   انا ا  ل مثما اصعح  املنة. 

مــ  صــاح ل هـــان ال ــحلاذ اكــد ضمـــل  إ تفققق  ــي النبايــ   ٌ  الــف
اان مااا بمــا مءــلاض    بمــا اا  ــلان لــللا  المــلنة منبــا ضمــل اللجــف 

جل ل  رجف اثوي  الي ارت ننل  ول نمون ا ول م يـلش االسـفل معـل ضوـل 
ال حلاذ  ول السفل م    ل  ولو ذي حم   انمان . لما انبما اتفلا جـون 
ـــم يايـــلو نحـــد اال  ـــاص ال م ـــ  الميضـــاره  ضمل ان  لأـــح ال ـــحلاذ ل رغ 

 من لهم تا م  انل لن يل  ااّل ضم ل.الساوح احدو.. اان لان ثم  
كللا جعم  االنفعاالص ت، ل صهرها جـون م مهضـ  ان ـلر  جـون 
رجــف ا  ــل  جــف جــون اللجــف انفســل. انــا را  مااجــد نحــد نفســل راتــاا  ضمــل 
تناضــــ  ااحــــدة   علأــــح ال ــــحلاذ مغــــل اما ــــف معــــا   االعلأــــح المعوــــد 
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لـف كـيذ  ـي  ـال  تعيل ـل مع ـاص اضؿ ـاص ـ نا ه ـلا يلـهل السـاوح ـ ا 
 الغو  م بهل.

كــم مضــل ضمــل اصــالي الععــف  ــي العلهــ .. تــاض  نم تــاضيان  
حيل انيءلص  ي اال ح ن لاص حسولة لانـ  تيعمـ  هءـيل الهتـاوف تـدام 
ضله  مني لة؟ الكا ان نحدا  لم ي ـدق ان  ـي ال ـحلاذ المثوـلة لما ـال  

نـــا  ـــي هـــلو تـــد ديهتـــ  الا ـــال اأ ـــ ح كـــو ا  مثوـــلا لمضـــحا اال  ـــاذ.. ه
النلع  من ال حلاذ اص ح ل،اما  ضمـل ال م ـ  ااّل دن ـلاا الـل كـْي  ـارن 

 العله  اتاولبا  عموبما ضلدص اض م االمال.
اضمـــل الـــل م ممـــا لـــان دوديـــل الســـاوح  الـــان الدـــ،ال م  ـــا  ضمـــل  

ملاؾ   كـهاهد م عثـلة   ملـد تـلذار لـي لاذهـا ملاا ـا  لـم يسـوح لـل ان  تـما 
وــف  اانــل   ــف مــد الث صــع ا   منعــل ضنــا و اصــمفل مــن هـلا العلأــح مــن ت

 نن يحود ضنل.
للــــد ضل ــــ  الكثوــــل مــــن كــــهاهد ال ــــدق ضنــــد اصــــدتاذ امعــــارف 
انضداذ لما ضل ـ  الكثوـل مـن صـهر الكـلت ضنـد هـ الذ اهـ الذ   مـم ديفـح 

 لي ان ضل   رجال  مثف هلا.
للـــد راا تنـــي ـ الانكلــــ ن كـــار كـــيل  لنـــ   اللبـــا ضمـــل ال انـــ  

 ــل مــن الءــار  العــام  اني ــل ضلهــ  تا مــ  مــن تــلمارا يضــه  ا راجــي ا 
الل مددنيي اليي  ا رتبا تارلا   وبـا  مـ  مـن تللـ   امـا  م،زامـ  همـلض 
اللم   جف ننني رند   ي لح اص ت فٍّّ صافٍّ ااضي حا   اهال الذ اللي 
ـــد  رجـــاال  انســـاذ  يح عـــهن جبـــا   ـــهم الفـــاولة  ـــي اال ـــح ال عو رندـــ  هـــل الغو



 

 75 

دهجبــهن رنتــبا اجبــ  مــا ثــم يســومهن ضونوبــا  تينــامل مــن تحــ  ـ ــاكمبم 
المميمــ   ــ   ضم لــ  لنــ  اتــمعبا اانــا ضمــل ذلــا ال عــد ال عوــد ض مــاذ 

 كض   النحف؛ اصات  مويل ضارض ما.
المـــا لنـــا جم عـــا تللنـــا اراذنـــا حفنـــ  مـــن اجنـــاذ تاصـــلأن  نا امـــا 

ا ن ـا كـ ل تيوـف  نكمـ  ملأض  تيدلل تدماها ـ لما نمي ـ  ي  هه  تول  ا
جـــ،ذا مـــن احءـــاول رصاصـــ  مـــن امـــام  اا ت ـــم   بـــلو رصاصـــ  مـــن 
 مــ   لــد اجــدتني ننــا االكثــل تعملــا  همددنــ  الهضه  نكــد ا  ــلأن احساتــا  
هالمه ـــه  هـــلا ااالض ـــم هـــهاجو ااال ـــع  ملاامـــ    ملـــد جـــلزص ضمـــل 

ها  ول تهتـ   الممـا اجيعـدص جنـا العلهـ   نهن اماـااف اكـ هك لـم اضبـد
 ــي نفســي تــاهلا  اماكنــ   كــلص جبــا مــن توــف.. صــح ح ان اليفكوــل  ــي 
كلذ  وـل تنفوـلو نا االتـدام ضم ـل  اال ان اللغ ـ   ـي العـه ة  همـ  تموـي 
  ـ،ة احللــ  لـف ماكــان  اؼ ـا   ــي اتاصـ ل من،اأــا   ـي ا هاول هعوــدا  ضــن 

 يل يي ااهيمامي.
نا نجناذهـا ال لا ان لم نكن لللا توف ا ن هعد ان جحـدص مـددني

ـــــل تحمـــــال ـــــي  ٌ  ايكـــــد   اضـــــا ضنبـــــا اايكث لهأالتبـــــا  اال ان العؿ ـــــاص الي
اضيل    لألنا االيبو  من رجف يفاج نا لف حون هما ل و من ت ايانا 
احساهاتنا  نلب   ي نفهتنا هلو ال هر من اللمح االء هك.. امن دـدري 

ملــــي كــــم منــــا نحــــن هــــ الذ المنيءــــلأن ضمــــل حا ــــ  ال ــــحلاذ الميعملــــون تع
هســـلمارا مـــن لـــان يمنـــي نفســـل هـــالعه ة هعـــد ان مـــّل ضم ـــل هـــلا العـــد  مـــن 

 الساضاص الم دل حيل االن   فا  من ن  اف مددن  االحالم؟
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للــد لفــ  ن ــلي انيءـــار الللــات انيءــارا  هالم ـــا    لــد  ــداا لمـــن 
دني لم ـــولو هــــال اضــــالن ضــــن هــــلا االني ــــار  ااتــــيحهاذ  اكــــ اذ صــــغولة 

هعد ذلا االحيدام  ي المهات  اا راذ   حيـل كـاكل  ا لأ   ضمل ايذهان
ضوــد الم وــد الــلي لــان اض ــم الللــات تملــا  ااكــد الــ،اجون العــا  ج،اجيــل  
امــن الزم احمــد ن ــم جدايــ  الموــف ااال النبار راديــل ديعلــ  هلــدم صــناج   
 ف  زاجل الحامف  ي معار ة  لاكـ  ممهنـ  لانـ  تحـهم حـهل زهـلة جلأـ   

دري اا ال تــدري ان ــار الســاوح الوبــا اتــ جآل ضها فــل ليمفــ  مــن حوــث تــ
 نحهها  هعد ان تحليبا الملنة الباره  هلدموبا.

كانــــ  المــــلنة هــــلو تيلــــا ،  ــــي  فــــ  لعــــهت اراذ  لاكــــيباال موم     
مثوــلة  هــاليها   مــ  رأــح جنــ  هــي اي ــلر همفاتنبــا  كــوح رجــف ضــاش 

االبـهر  اهوـد لـم  ح اتل  ي جوهص الملة اضلف من ضلف من جناص الغهايـ 
ي ــــن اكوــــدا  مــــن رها ــــ  حلليبــــا هاللــــدر الــــلي ت مــــل امامــــل ا ن  احــــاط 

 هالفلاك  اا يعفبا اتدمبا لبا.
لـم تفعــن تــبام حامـد اال زاجبــا الــلي لـان ديعثــل  ــي مالحليبــا   

الـل لع ــ  اللجــف لكنبــا حونمــا تناالــ  الفلاكــ  اراص تحعــم اجنحيبــا لعنــ  
ة اللديمــ   ــي نفســبا  ل ع  ن ــلا  ـ لــان هــهس  فهليبــا ااتــيح ام العــا 

تـاحلا  ضمـل تمـ  اللجـف الـلي ا ـل جبـا ـ انكـلص هـل ضم ـل  عمـل  ثـم تللـ  
 الفلاك  تيدارك ضمل ايرض كـو ا  ال تعـلف  ي اي  لوـؽ   

  لن ضموبا اا نلم جبا.
 لم تمما تبام حامد هعد ان احاط جبا من ح،ن من ان تلهل:
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ـ          ـ للد حعم  اجنحيبا..!   
 كن  ارأد ان اتدمبا ال ا..للد كاهدص 

 ضلاها اان  تللضون اراذها.  
 ـ نعم الكن.. 

 تع  زاجبا ما لان يفكل هل لمل  ضموبا  هان ك لو تاوال :
 ـ ضمل اي  حال..ك لا  لا.  

   االيف  الل زاجل اضمح:
 ـ للد انيبل المه ه ..اما ضا  دبمنا كيذ  

 منل.    
ا جان ــــا  هعوــــدا  ضــــن مهتــــ  اللجــــف هعــــد ان رار  ــــي ضون ــــل اتــــحوب       

اللغ   اليي تد تع ح جلجف مثمل ضمل ايرض  ميدارلا  ما يم ن ان د ال 
ال ــل الحــددث المســيمل مــن هــهاجو ار ا  ن عــال تــد تثولهــا اللــدرة الفاولــ  
االلكــ ل  اليــي توــدص  ــي جســد جبــلا الح ــم  ل  ــعا  جوــد ااحــدة اهســلض  

 تميما الفضاذ. ا ف   لاك  
ت ع  تبام حامد زاجبا اللي تلدمبا مامف  جون تدمي الساوح  

الفلاك  المايم    اهون ضون ل  لاك  لوولة ا لر تلتدي ثهها  جنفس  ا  
مهر ا  جهرا  صغولة ته  من تماش ماممي تلف دنسات ضمل ال سد 

 ؛انس اها  لدنا دم و اهاه   اأـء  ضن لـنهزو.. ماتني تكول لف لح  
 تمب    الل اتععل انفاتل.
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  ــاة امــن حوــث لــم ي ــن يحــد ان ديهتــ  هالضــ   تمهنــ  صــفح  
اال ـــح  جب  ـــف ضلهــــ  تا مـــ  مـــن مــــددنينا  ـــي  لألبـــا هــــي اال ـــلر الــــل 
تلمارا.. ضله  من العلهاص ال غولة اليي  ل   منبا تاحينا  تـاضيلاك  

ي الــدو  ــي اهيـ، جســدي ضمــل رؤأيبـا جلضءــ  مــا  اذ مــاد،ال اال ـيالط الــل
 نفسي جم  اللجال تاوما  اهم يح عهن ه،ملنة مـس اة

 كمما تلدم  منبا النساذ  سحها لبن  ي الم ال.
ــا  ــي هــلو النلعــ  اضمــل   ــم تءــ، العلهــ  ان تيهتــ   جوــد ان تهتفن ل

ارض تلاج ـــ  هعوـــدة هعـــض ال عـــد ضـــن الءـــار  العـــام الـــد هـــهاجو تـــاولبا 
  يهت  ل سال ضن حاجينا.

ة العلهــــ  ال ــــغولة صــــدر صــــهص دنــــا ي هاتــــمل  مــــن  ــــلاي نا ــــل 
ااتــل  راكــ  الــان صــديلا  لــي يســممني رتــال  اأاولنــي هضــلارة العــه ة 
الــل المددنــ  يكــيدا  مــلض امــي ااتــيفحال ازمــ  تموبــا لمــا تــال  المهتبــا 

.  كما رند ث
هنا.. تلرص اليامي ضن مهاصم  السفل االعه ة من حوث اتو .  

ال ان  ا  ل مـن الءـار  العـام اني ـل  ـي اه لا صار ضمي اليحهل الل 
نلعـــ  منـــل ضلهـــ  تا مـــ  مـــن تـــلمارا  هعـــد ذلـــا الحمـــم جبـــا االعلأـــح الـــلي 

 تععيل الوبا.  
ااصــع  مـــا لـــان ضمــي ان اااجبـــل ااال هـــه الهتــهف امـــام  الـــ  

 ضود الحح ام ارحيل هما ا نـ  نفسي ضم ل  هعد ان  دا اللجـف
 السفل اكلأ ا   ي البم.  الهحود اللي الجددف لل؛ صديلا   ي
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الكي ا يمح اجهاذ تمبد لحددث كاق االلتال  لما تـ،ل معهأ   ي      
ددي لان  تيهاتل ضمل ن لي اذهني اجم  صهرالا اناص االاو اص اليي 

 تهلدها مهات   لبا صعهه  مهتفي  جون ايصدتاذ.
جيمــا الــلاي.. راي مــن اجــد نفســل   ــ،ة صــغولا  ماــلاال  يع ــ   

 ه سدو  االيمما  ول لمماص ج ان  تم : الثمآل
 ـادبا ال ددح  تا ولك هما تهف يح،نا..  
 اانني  ت  ضم ل.    
 لم يلف كو ا   اال ايمل  ثم تمعيل يلهل: 
 ـ ماذا؟  
 الم ا ح  ول ان اتهل: 
 ـادبا ال ددح اللديم ال تممني.  
 ـ حسن.. تف م اكلة ما تلأد ان تلهل.  

 المويل   اا مل  لما اللصاص لمماتي: لممم  جسدي النح ف
 ـ تاضه  من حوث اتو .  
ر ــ  راتــل.. ن ــل نحــهي احــدق مم ــا   ــي اجبــي حيــل تســاتع   

اج اص الءعل الكوولة اليي ليويبا ضمل المهي  هق ان ار تالمولي  اتبااص 
مــن ضم اوبــا  لاوــد الح ــم اايمثــال اليــي مــألص رؤاتــبم جبــا. المــا ايتــد 

 للأل تال: دنيفض ضمل امل
  ـ ماذا؟   
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كن  اضمم اّن مهتفي هلا اهبلو ال هرة  ول الميهتع   توثول  ي 
 نفسل ا ما  الح ل لبا  الن  اتهت  ر   عمل..ال م  ال  ول..

 اذ ما اللي جهت  رجف مثمل ان يلهل؟
لــم يلــف كــو ا    ــي الهتــ  الــلي حســو  ؼ ــل ان ضون ــل تيؽ ضــان   

ي ضونـي  اجعـف ديــاه  تد ونـل اأن ــلف جـدمه  اتـال ممــا لـان ياـيمآل  ــ
 من جون تل  اص انفعالل الل ا فاذ هسم  تا لة لا ص تسفل ضنبا كفياو.

ا وف الي ان ما ديمل  ضمل كفي ل المع ليون هاصلار ان هـه اال  
هســم  ن ــل.  بــا هــه اللجــف ايتــلت الــل نفســل دنســح  مــن الســاح   ــي 

وبــا  اهــاهه ذاتــل دنفــل  المح ــ  اليــي ديهجــ  ضم ــل الولهنــ  ضمــل صــدتل  
للاتـــل حيـــل ل  ـــا  يســـيهحي مـــن احءـــ   لهيـــل اتفـــل و  رغ ـــ  ضارمـــ   ـــي 

 اتيدضاذ تدرو هات ل تلض  لمي دي لل اله لمفل ذلا ح اتل.
 ملــد كــاهد ل ــف ت ــدر الســاوح لممــلنة هفلاكــ  لســولة لســ ا  لــه   

ــــلض مي ــــاازا  ضالتيبــــا جلجــــف  وــــلو هــــه زاجبــــا  اميحــــديا  مءــــاضل  مفي
ن ممــن اضيوــلاا المــلنة امانــ  تحــ  مســ ال   رجــهليبم ا  هصــ   ا  ــلأ

ال ــلف الــلي هــم ؼ ــل.. كــاهد ل ــف راي ديــاه  جســدها جن ــل مميبــ  هعــد 
ان ت ــاازص ازاجبــا مهتفــل منبمــا  حيــل توــدر لمــن اني ــل ال ــل  رجــال  هــال 

 مءاضل اال يع ، همءاضل ا  لأن.
 ضم ل اثم  ي الهت  اللي لن  اضاني ؼ ل من مهت  ال احسد  
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رأـــح هـــار ة تايـــلق ض ـــامي  نبـــض مســـاضد الســـاوح ااضمـــن جـــون  ه ـــل 
الللات ضن تالم  العلهـ  اصـالحويبا لمهاصـم  اللحمـ  اان ضمـل ال م ـ  

 ان ي معها اك اذهم اليي تناثلص ضمل ايرض االيبو  لمللهت.
لممم  اك اذ صغولة تعه  لي  منسح ا  من  لأح ا  لأن الـلدن  

 لعله .اتلضها لهلهن ا
  ي  لألي الل الءار  العام اليلل ن لي هغـيل ن ل  الـ 

ضوـــد الحـــح الـــلي لـــان ا ـــل مـــن تهجـــل نحـــه العلهـــ   ـــي لح ـــ  ت مـــ    
جـف ان لـف ي ّهن كا ويي من تهة ا ع   ا وـل اكـل    اللبا لف ما

ــ  اليــي تع ــ  هاالنســان  مــا احــا ني المح ــ  تمــا جلني الــل تمــا الحال
 لها  ضن اتمل ما ي   ان ديمسا اا ديحمل هل.اهه ديامل راغ ا  اا م 

الــم اض ــ  مــن كــيذ هلــدر مــا ض وــ  مــن امــل هــلا اللجــف اهــه  
يل  دياممني ثم ديلدم مني اأءد ضمل دـدي  ثـم اليممـا اال ان يحيضـنني 

 اأيمنل لي ا ولا  ضه ة م مهن  اح اة ناجح  اأهصوني هعاوميي.
  ضمـــل اللهمـــا  عمـــ  حســـنا  حـــون  ضضـــ  مـــن ه ـــلي ااتفمـــ 

لساني  اذ هملـدار ني لـالم  ـي لح ـ  ضاصـف  ليمـا ان يحمـف مءـاضلي 
مبمـــا جمغـــ  تـــهة تعووـــلي؟ لانـــ  المهاجبـــ  تـــلأع  احـــا ة امفعمـــ  هـــايلم 
االلسهة جف ان ح،ني جم  اكدو نن راد   ال  ضود الحح اللهي ال ـا   
المي ااز  المـل يلـ   ـي جانـ   اانـا الضـع ف الحـاول الملت ـا اتـ   ـي 

نـــ  ا  ـــل  مي اضـــددن منف ـــمون لـــ،ن لـــم ي معنـــا الـــه لـــ،من ت ـــول ال ا
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كعهر مءيلك ضموح  لان لاؼ ا  ين دله  جلهاط اثوح اثنـون ضمـل الح ـاة 
  االمهص. 

ااذا لان  مءاضلي  تل،م  ازاذ لف ما جدن يعول ضنل هـلا ايتـم 
الهاحد المءـيلك جـون صـددح تـديم ض،أـ،  اا ـل الا ري ان لـان هـه نفسـل 

 الـ  ضوـد  و  ك ا  ملدام   ملد  مم  اتاه  جن ل لسول  عـهاصاا  ول 
 الحح  اهي تمضي هل اوودة ميمبم  نحه العله  اليي تب ،ص

لالنعالق  كاهدا   ي الهت  ذاتل ضمل ا يلاق العلهيون.. تما اليي مض   
صــاضدة نحــه )) تــلمارا (( ضوــل العلأــح العــام  اهــلو اليــي تحهلــ  نحــه 

 ضمل ايرض  احودا  ضند مفيلق  لألون. ضمح ال حلاذ  ناجيا  
ان ما تناهل الـل ذهنـي لح ي ـل؛ ان العـلهيون تـي الن مفيـلتيون  

 الن تميؿ ا هعد ذلا  ي اي  نلع  اجدا ...
 اهلا ما حدش: 

اذ  ي الهت  اللي جاذص اي  ـار ؼ ـل جهصـهل تمـا اليـي تـمك    
 ال حلاذ.             العلأح العام  جاذص اي لر ضن تهو هلو اليي رلو   لأح

 

 
 

 

 اللااي 
كان من  هاهل ما لحح هالعله  ارلاجبا من مءاكــف اصـعههاص  
ان الســـاح   مـــ  ملفـــلة مـــن ضلهاتبـــا تـــاضاص ..  اهـــي ضلهـــاص صـــغولة 
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ملأحـــ  ا مـــن النـــاس المح عـــهن هالســـاح  اجه هـــا جوـــنبم هعـــد اضيلا ـــاص 
 اليامي ضنبا.ميهال    لدص حلارتبا دهما هعد دهم الم ي داا جدا من 

اضمـل الـل م مــن ضهامـف لثوــلة لانـ  ت عـف النــاس ديمنـهن الســفل 
الل )) تـلمارا (( الـه ضمـل ضلهـاص ت لهـا  وـهل    لـد ت مـل ضمـل اجـهو 
الللــات اهــم دنلــا ان الــل رلــهت هــلو العلهــ   تــ ماذ مــن ضم ــل ان يايــار 
جـــون امـــلأن لالهمـــا مـــل اال تـــووف الــــل مـــا هـــه ا ضـــف منـــل : االني ــــار 

 ص تد تعهل اا االن  ا  الل هلا الهات  ال ددد.تاضا
امنــل الســـاض  ايالـــل  جـــف منـــل المح ـــاص االال النعـــالق العلهـــ  
كان ديلاذر لمنا ل ان الساوح االللـات لـانها  لهـاذ هعضـبم ضـن هعـض  
ال احد يعلف ضن احد كو ا لثولا هاتيثناذ اللجف ايضمل اللي اضمـن هعـد 

وم   هل  ثم ليم صـهتل هاني ـار  لصـ  تاضاص من السفل ضن معل   تف 
لم تيحلح  لان  تلاا و  وبا احالم كيل من جونبا ان يمـأل هحؿ ليـل الـلأح 
ـــل اا ديهتـــ  حداثـــل  ـــاس ارمـــال ال ـــحلاذ .. العـــف مـــالم دين ـــ، ه ا ذان الن
احـــدهه مليــــف ايضمــــل  هعـــد تــــ الل" اانــــ   لأـــ  "  ثــــم صــــميل العموــــح 

ان لــ و مــن الح مــ  الي ــلأح  المءــهت هالســ هص ضــن امــل جــدا لآل ــلأن
 هل اا اليحدش ضنل.

ؼ عـــد انععا ـــ  رؾ ـــ  ايضمـــل نحـــه لهحـــ  لـــم يعـــد دـــلر  وبـــا  وـــل 
ا  اف هاهي  منوث   ي ماوم  م ي   هاتل ضماو  تياهع  ن لاص الساوح 

 م   عهاتل المءهك  اليي حم  هل تلأ ا من  ال  ضود الحح. 
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 عــد النســوي جونبمــا ال لــم ي مــم الــلجالن احــدهما اال ــل  اذ لــان ال
يءـ ف  لصــ  مناتــ   لميهاصــف جــون رجـف م  ــل ا   ــل اضمــل لــم يل ــد 

 احدهما اال ل  الم ي هنا صديلون. 
ااذا لــان دوــدا ضمــل ذلــا ايضمــل صــميل  وــل المــالهف الــللا 
الــــلي دوــــدا ضمــــل اال ــــل ملعــــه  الــــلرا    ــــان الســــاوح لكــــي يلعــــ   اجــــل 
ههاجســل امــا تــد دنءــا مــن هــهاجو ضنــد ا ــلأن  جعــف يفكــل  ــي العلألــ  
اليـــي ضم ـــل نن يايارهـــا لكـــي دـــيامي مـــن لســـان ايضمـــل توـــف ان يفمـــ  

   لأن.زمامل اأا ل  لألل الل اذان ا
ال دنكل الساوح ان الس ال جث  ي نفسل  ،ضا كدددا لـا  يع ـ  
ه ســدو  اال ان مـــا انكــلو ضمـــل ذاتـــل  هــلو رها ـــ  ال ـــاش اليــي ااجـــل جبـــا 
ايضمـــل لـــ عمن لـــل انـــل هـــه  لأـــ  الـــ و  وـــلو .. هـــه  لأـــ  اجـــن اليـــي 
احيضـنيل  ــي رحمبـا تــلا ثـم اللــ  هـل ضمــل تارضـ  العلأــح  امضــ   ان 

ة  ـي  ـالة اا  اامـ  ٌ  ح م بـهل ال يعمـم احـد ان لـان هـهضـه ة ا ـي  لأـ
  ي نبل.

 امبما ي ن   ملد نسي اللجف اا تناتل مه هضا ل ـح جـل
صــغولا ا ــات معــل  ــي الــدرات الكثوــلة االمحعــاص ال عوــدة ضــن مددنيــل  

ل عه  الوبا هعد تنهاص لثولة هاتم جددد ا صهرة جدددة   اتد  نـل صـار 
ة المندثلة اليي حفم  جبا مددنيل  اتحفف جبـا ضـا ة  ي ضدا  ايك اذ الكثول 

 كف المدن الناو    حيل ايل ل هلا ايضمل لومب  نفسل اأنكا جلحل.
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الكن اذا لان هه  ا ي تلددل ال دد لل ؼ ل  اليعلف اهـاو  مـن يـا 
تــلر يعــلف اهــاو معل ــ  الحــح توــف ان يفــيح ضون ــل ضمــل رجــف يعــف ضم ــل  

 دج ل ا يمنحل اتمل اههأيل ؟يحدق  ي اجبل اأويسم لل  د
من منا ا يار اهـاو    لـال هـلا اجـي الـ و ذاك  امـن ني نـامهس 

 ملدس  ول جهف ايم اهعودا ضن ني  بل تيء ف حؿ ل  االجن ؟
للد رار امباص ضاهلاص ح ون من ايجناذ االناس جه اذ اتلـددل  

ممـن لـم  ااهاذ  ات،اما اا ملعهضون اح عها هحفااة ا اكلام .. اهـاهه يسـم 
ي ن يج ل كان ا اليعلف ان لان  لل ام رؤام  هلا الس ال المعـون .. ال 
ان تـــ ال ايضمـــل حـــا  ا نا ـــل امبمـــا ي ـــن ااتـــ  الحـــال  انـــل مضـــل  ـــي 
اللم  مضي الس ون المله  يحو  ماذو تنـ،ف ضم ـل حـارة  ا لـ  يضـوح 

 جبا صدرو اتيهتل  م اص تم ل.
هعــد ان  ــا رص المددنـــ  منــل ان تععــ  العلهــ   لألبــا العهأــف  

اهــه دلاتــ  ايضمــل مــن مــل ة  ــهق راتــل  اأــلر ؼ ــل كــو ا نات ــا  يلــ   ــي 
م ــلر تنفســل  صــار ضم ــل تــاض  هعــد ا ــلر ان د،أحــل ضــن  لألــل الــه 

 كمفل ذلا ضملو . 
ـــ و ا ضـــل ضم ـــل مـــن مهتفـــل  حـــون ـ عـــ  ض ـــالص العلهـــ    ال

  ملد هوـ  الامؽ    ي ههة صغولة تهتفـ  ضندها العله  ضن السول.
الللات  جم عا  ياففهن من ثلف العله  اأافهن الـل معال ـ  المهتـ  اال  

 هه  ملد اصلضمل الم هش  ي للت ل لم دي،ح،ي ضنل.
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كانــ  العلهــ  تــد حــا ص تمــ ال ضــن رتــهم الاعــهط المءــي    اليــي 
احـــدثيبا ضلهـــاص تديمـــ   الـــم تكـــن تععـــ  كـــه ا  ـــهأال هعـــد  ا اصـــ  

انافض  تحيبا اصـارص تضـلت  ـي  ـلاي ..  ض التبا الامؽ    ي ارض
اكـــو ا هعـــد كـــك  اهعـــد جبـــه  مضـــن   ر مـــ  البـــهة  ـــارتف  جســـد العلهـــ  

 الامفي ااتيهص ضمل ايرض .
هعـد ان نبضـ  العلهـ  مـن لوهتبـا  ــ   السـاوح دمحـح همسـاضدو 
اأـــدضه الللـــات الـــل   هلبـــا.. هنـــاك ضمـــل ايرض اجـــلر االثنـــان حـــددثا 

 علأح ملة ا لر.  اصا اهما يسيعمعان ال
 ملــد ارهــا معـــل تــاجح تلأــ  معـــالم الاعــهط الكثوــلة الميدا مـــ           

مما جعف توون    ما  ان  ولو املا معلـدا   ضـال ضمـا تامـ  مـن جـلك 
 اذا اضيل   العلأح اا عل الساوح الل الاهض  وبا  مل  ضؿ   ما.
ا ااما الساوح الل مسـاضدو نحـه  لأـح معـون ثـم تـال ؛ اذا امسـ ن

جوــدا جودايـــ  العلأــح ال ـــح ح  عمنــا مـــا هــه احســـن.  لــم تمـــض لح ـــاص 
حيـــل ا ـــاف اهـــه ياعـــه نحـــه للتـــ ل؛ اال اضيلـــد ان  وـــل هـــلا العلأـــح 

 ت  هن  لألنا   به لما اضيلد العلأح الهحود ال ح ح.
ضمل نحه   اوي كـبل  العلهـ  كـبل  تهأـ  نـ،ص ضمـل اثلهـا ضـن 

ا الع ـالص المسـلض   ثـم مـا لوـث ايرض ا مف  اراذها ليال   ون ـ  نثلتبـ
ان  دا لف كوك مايمعا  ضمل ضله  تسيعود صالحويبا هعد ان اتـي ل   

 من تلعيبا اتسول  ي الم بهل نحه الم بهل.
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منل ان مضل ضمل تول الع م  تاض  تحهل ال لون البالمي الل 
ذ تالكــــ  المعــــالم االحــــدا  اصــــارص هنــــاك تحــــ  ن ــــل إضمــــاذ معمــــح  

ـــح ض ـــل كـــ    مـــن  لتـــاص العـــاول المحم ـــدة تـــيب و  لألبـــا ضو لهـــ  احو
ملعهضـــ  اا مميهأـــ  اا مميفـــ  ضمـــل نفســـبا  اا حيـــل منفميـــ  ضـــن  ولهـــا  
 ــدص تحــ  معــل لــم ت اــف هــل تــماذ اغ ــار ارمــال تســ  جبمــا صــحلاذ  

 اك ل هح اوف ك    تديمل مميف  ضمل نفسبا ه لها ص ا  .
لـــات لـــم ان تغوـــلا الي  ـــي اي ـــح انع ـــو تـــلأعا ضمـــل نفـــهس الل 

دموــث ان   ــا هالســلض  ضونبــا احدثــل لــهن ايرض اليــي اكيســ   ــي مهاتــ  
منبا هاضلة زـا   تدا م  معبا هنا اهناك الهان كيل ن نوـ  جبـا زهـهر 
جلأــ   ــي ضــلس احءــي لــان الفــلي ؼ ــل يســيدضي كــ نا مــا .. لــللا لــان 
صـــهص صـــا ق ضوـــد الحموـــد الـــلي انوثـــح   ـــاة صـــهرة مـــن صـــهر الـــنفو 

 ي تيالح  ي تآل  م  العو ع  لمما لان  جموم  ا مثولة .. الملهف  الي
كـــان ال ـــهص معوـــلا  تف ـــلص ؼ ـــل نضـــلت العاتـــاص اليـــي تيل وبـــا 

 النفو المح،ان   ي صهص.
جدن حو ا   ا يا  اضيل يل مهجـاص هـار ة مـن اليـل   االح ـاذ  لكنـل 
مــا  يــك ان ا ــل دنمــه اأســيعود ضا ويــل  ل  ــ ح تهأــا ضلأضــا .. مءــحهنا 

 تل من لان تهأا  ع  اا للأما  ذل اا حوو ا  هث ل. المماها
اتسع    ليل اتـيلل ضمـل تاضـدة مـن الءـ ن الافـي الماوـهذ  ـي   لـاص 

 ايصهاص ال موم  النا رة.
 كان صهتل الممهن هلا اللي يالن من صدر ضموف مهجـه   
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الحنايـــا   ي مـــ  احـــ،ان الـــلي دـــد ف  ـــي ال ـــدار المميب ـــ  ا ديه ـــف  ـــي 
مددنــ   فهليـل هــا لاي الـلي دويعــد نحـه اا يليــلت مـن مددنــ  تــعا تل ديـلك 

 .. تلأ ا اهعودا  معا   تسي،أدو ايذن اال تء   منل النفو.
الاونـــا  مـــا لـــان ايمـــل   لـــد  ـــدا الســـاوح اكثـــل ا  ـــلأن انســـ اتا  
ااتســاتا  مــ  ال ــهص  اللهمــا لــان مــن اثــلو ان  ــدص تــلض  العلهــ  اكثــل 

لانــ   وبــا ال ــحلاذ تيلــدم مثــف  ــهل دمــيبم االكــ اذ ثــم تــهاتلا  اانعالتــا  
                                                                                                          يلل با  ي  ن ملة هعد ملة اهال انلعا .                                                                                        

ان احــدا مــن هــ الذ الــلدن اتــيميعها هال ــهص ااثــار  ــي نفســل مــا 
اثار لم يعد تـعودا.  مـا زالـ  المـل ة المنحن ـ  تع ـو اجـل السـاوح الميـالح 
اتفضــــح تــــلجح ضون ـــــل جــــون مهتعبمــــا ال ددـــــد  الهجــــل ال موــــف    اهـــــون 

 الاعهط اير    اليي هات   اوم  االن.
ي اصـ ح اكثـل اتسـاضا  ل سـدو ااكثـل  ـ لا  ضمـل ضمل للتـ ل الـل

نفسل  منل ان  ا رو صديلل تم م ناصل  اتيعا   ال  ضود الحـح مهتفـل 
مـــن الســـفل الـــل تـــلمارا ضوـــل منععـــ  ال ـــحلاذ  اهـــه  لأـــح ن رك منـــل 
الههمـــ  ايالـــل لدضـــالن ضنـــل صـــعهه  الاـــهض ؼ ـــل ضمـــل مـــن لـــم ي لهـــل 

 اضمل تاوح من هلا العلاز.
 اليل   اللي ال يغني ضن كك لح   لان الللار  وبا يعني احيل يليف  

مـــا يعن ـــل  تـــلر ان يمضـــي معـــل حيـــل النبايـــ . احيـــل هـــ الذ المععمـــهن 
الــلدن اتيســممها لــل ااالــهو ثلــ  مــا  جــف صــا ها ينفســبم احالمــا  اامن ــاص 
كانها اكثل حولة   بـم امـا ان ديـ،زراا معـل  الـه ضمـل مغـاملة  م وـلأن اا 
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ا ان يعــه اا الـــل مــددنيبم  ـــاووون  انن دللوــها الاعـــل نحـــه ماوــلأن  اامـــ
مددن  اتف ما تنعم هل هه السالم لاول من ان يعه اا الـل مددنـ   ا راهـا 
كما له انبا مددن  جلام. من هنا لان دمهي لعال  ضود الحـح امـف  ـي ان 
مــاانعهص ضم ــل ال ــدار  رهمــا  زرو ضنــد محنــ  مــا  اهــه ماتــهف ديحلــح 

 عون  ا   م ل  االضمل  ضمل نحه من االنحاذ.             ضند مهت  ال
 عنــد العــون اليــي ضثــلاا ضموبــا م ــا     لــان الجــد ل ماضــ  تيــهو 
 ي ال حلاذ ضمل  عا احدثـل تـلص  اوـلي تمسـا هـل دـدان ضاجثيـان  ان 

 يح ف ن،ا  تف كان هلا الن،ا  ام لول.
ل ة االعلأـح ذلا ان ن لاص الساوح اليي ما انفك  تيهاتل جـون المـ

تهاتل ن لاص الما هذ  ت سبف ايمل ضمل ض م  ليما اهودي تاوح لبلا 
ان تويعد تم ال  اا لثولا  ضن  لأح ل و تهر    هاه   ي ارض  الذ  

 اتنحلف هلا االنحلاف اللي انيبل جبا ضند مهت  العون ذاك.
مــ  انحــلاف العلهــ  لــم ياهــل الســاوح الــل مــا تــد ي ــلو ضمــل نفســل 

 ــلأن هــلا ايمــل  انمــا لــف مــا  كــل ؼ ــل؛ ان االنحــلاف لــم ي ــن اضمــل ا 
 عولا  اان هلا العلأح اللي يايـارو ا ن تـ له و  ـي النبايـ  الـل  لألـل 
اللي ا اضل   منل ميل ال ددري   اانل الجد ضاثل ضم ـل . امـا اتـد  ـات 
تمامـا  الــم يعــد لــل مــن اجــه   لـد صــار ضم ــل ان يلمــ  ن ــلو  ــي ايرجــاذ  

يسيلق ن لاص مب،ام  نحه الملنة اليي كارل  ا  لأن ذضـلهم  اان اان 
يلــ  مــلة اا ــلر اأبــ   مــن العلهــ  هاحثــا  ضــن معــالم العلأــح اليــي ااالهــا 

  بلو منل ثالش تاضاص.
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ثالش تاضاص مضون ا العله  تسول  ان هـدر  هحثـا  ضـن  ـ   
 اا ضالم  تبدي الل  لأح صح ح  حيل ضثل ضمل العون ..

 لعله   الان  ض التبا تد ثلم  تماما  لفلط  ما ضمحتهتف  ا 
جبــا مــن  ــون ارمــال نصــ ح  معبمــا تفلــد تــ علتبا  ــي انــ،الق ال ارا ي 
مفــاجك اكــ ل هــالعهم لانــ  تيســو ل ايرض الل  ــ     اليــي لــم تكــن    ــي 

 مهات  منبا   تد جف  هعد.
ي كان اكثل ما اثار هم  الساوح  هلا الي ل ال حلااي الباوـف الـل

كممــا اتـــيمد منـــل  نـــّها اجيعــد  اهـــلا الػ ـــات اليـــام لكــف كـــاهد ضمـــل  لأـــح 
تــمكل هءــل اا  ت ضم ــل حوــهان  مــ  مــا  ل ال ــل اله ــ  ال ءــلي المممــهم 

 جون ضون ل  ي زجاج  ال ديعدر  هلبا هضع  ان اص.
لح ــ  هعــد ا ــلر لانــ  اجــهو الللــات تعمــن   ــي م ــاهل ها يــ   

لجــف الــلي يله هــا  ات حــث  ــي الهتــ  ضـن ايتــي اذ  اضــن  لهيبــا ضــن ال
 نفسل ضن منفل دنللها من اله   الم بهل اللي  ل  ال ل.

العــف اال مــن لحــح هــل ايذر  هعــد ذلــا الــداران المــهلوي  لانــ  
ـــم  تـــبام حامـــد اليـــي اضمنـــ  ضـــن حاجيبـــا الماتـــ  الـــل اللاحـــ   هعـــد ان ال

تــف    حــون جلاتــبا  اار. الــم يعــلف احــد حيــل نبايــ  اللحمــ  نباديبــا الم  
 ا رص العله  العون ثم ضا ص الوبا م د ا   ي اليفاف ا اران   ـلأن  ان 
العلأـــح الـــلي اتاـــلو الســـاوح لـــان تـــد انلعـــ  اتالكـــل تمامـــا   اان هعضـــا  
ممن تمكل تد ضا  من حوـث اتـل   ميلتـما   ـي ضه تـل العلأـح ضونـل  ـي 

 اذ.رحم  ان لان  مضن    اكم    انبا  ي ايتف ضا ص جللات اح 
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 رص منل.ٌ  رتل  اما حلٌ  ـ ذلا ما حل
كـــللا تـــال ايضمـــل توـــف اصـــهل العـــون االيهتـــ  هنـــاك. اضلـــ  

  ال  ضود الحح :
 ـ نعم. اانل لعلأح هالك.

امــا احمــد ن ــم اكــاكل ضوــد الم وــد الــلي تــود ن  ــي ض،لــ  الوــدا    
 لد اضيل ا ان حهارهما  ي ني العـلألون اتـمم  لـان حـهارا  ما ـال  نـم ضـن 

لوولة  اذ لان ضموبما نال دها لا ضمل مءـلا  دياـل ال ـحلاذ ااتـع   فم  
لــل  مــا  امــ  ال ــحلاذ معملــ  ضمــل هــلا النحــه  اان م ــول مــن يضــف 

  وبا ضمل هلو الدرج  من السهذ.
 ـ لنا  ووون .. لان ي   ان نفكل لثولا  

 اان نحس  لممه ه  ال  حسات ..    
 ثم ال نها ح ضم ل .. 

اهه اللي لم دمف  ن ل  ال  ضود الحح حيل  ااما نديم  اري 
 ا ن   ملد اضي م هغض  صامـ  لان  تدمل الموـيهرة تيهتل

 ضم ل.
 ـ ذلا ما حلْرتل .. اما حلّرص منل ..

  اا رك هحســـــل لـــــللا لـــــلر ايضمـــــل  الممـــــا مـــــلص المح ـــــاص  
الملهــ   صــعهه  المهتــ   تفيحــ  ضونــاو ااه ــل  فــال  اكــع  الءــعل   

مــ،ق الث ـــات   ديســ    ـــي ايزتــ  االعلتـــاص  يععــ  ضم ـــل رش البو ــ   م
المـــارة اال وـــلان  حيـــل اذا كـــ  انبـــض اصـــدميل  مـــ،اص ايتـــلات  تـــلك 
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المددن  نحه مدن ا لر   تنون  هأم  ضا  هعدها رجـال  ديلصـد ايصـداذ 
اأيلتــم م ــلر الــدماذ اليــي تــال  ضمــل ايرض مــن راتــل اا مــن رؤاس 

  ي ذاكلتل ال دددة الل رجال ا لات.  اال ا اي فال اللدن تحهلها
كان  حلت المددن  تد انيب   اصار كغف الناس الءـا ف ل ـف 
تع م هعودا  ضن تمع  اما اا تمع  اج ا  ثم اذا  ات  ه،جناذ انفيحـ  
  لأن  امنبم هلا اللي  ا رها كلأدا  محنلا  ل عه  الوبا اراذ مله  ضله  

 كوولة .
ات صــهر الععــ  اليــي للوبــا مــن ضهاوــف لكــن ان انســيل  يــلة الػ ــ  

ـــم تمســـح مـــن  اا ـــف صـــدرو نيـــهذاص اال ـــا  ـــل   انبـــا ل  اتـــل ااحســـن  ال 
 ايتلان اليي ما ت،ال نفسل ت ن جبا حيل ا ن ..

للد تلصد الن لاص اتلتم الاعهاص  ا مح العنان ل سد اليعـلف 
لل اال للتل  ي مددن  لم  تعد تعنل هءيذ اتمل الما ـي  جـف لـم تعـد تيـل

 حيل ما  مفيل حلت  ثارها ما ت،ال  ضلا .
 كان  العون اتد  ا  الدلوف   ني  لوف   الل العلأح ال ح ح

اا يمعــ  ضمــل ذلــا الــلؤر ا ايتااأــف  اكــ ل جممســ  نوهأــ  ضمــل جســد   
 ملأض لان اتمم ملا دلو لممهص.

ؼ عد ان تهتف  العله   اتللر اليلأث هناك مـدة مـن الـ،من رأثمـا 
ل العلأح  اتوف الللات ضمل الماذ   ي لبف  ح،أن  لان  تع و  ديم ت  ث

ضمـــح ا الم المولحـــ  اليـــي لحلـــ  هلمـــههبم اانفســـبم منـــل االنععا ـــ  نحـــه 
 ال حلاذ.
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  ـــل مـــن تـــ،ا  هالمـــاذ  الـــ  ضوـــد الحـــح هعـــد ان نـــاال ايضمـــل 
ر ايضمــل ان مــن ناالــل المــاذ هــه ذلــا اللجــف الــلي اكــدص  كاتــا  منــل. تــدم

 ف ح  ف هعد ان اكار  الل ان هلا العلأح  لأح هالك.رؤأاو انل رج
 ـ اك لك ..  لان  حاجيي الل الماذ كدددة.               
 ـ هلا ما تدرص .. لم اكاهدك تد ف المععم ؟               
 …    …    …ـ                

لــم دني ــل  الــ  ضوــد الحــح لالمــا     اتــل  الــل حلوويــل  ااتــيف 
ارؾ ا  احيـهر  عامـا  جـاه،ا  ناالـل منـل لفا ـ   جعـف دينـاال منبـا منبا ل سا  

 الءيذ هعد الءيذ  ي هداذ يف ح ضن كب    ول مفيهح   حيل تال :
 ـ  لهال ال دا  لما تناال   عاما  ..

 ما ان تامه معدتي من الععام حيل تودا 
 ها لاز ض ارة تثول اجعا   ي راتي. 

ضونـي  الـ  ضمـل الـل م مـن ا   ضون ل  ازاذ مسيهر  ما  مـن 
  ارق العهل ا تاه  : 

 ـ ااال لكان الععام   ل ما  كلص ؼ ل.
مـن  ــلف   ـل انءــغف الللــات  ـي مــا ضـداو اج ــ  ا ــعلارأ  اذ 
تناثلاا هنا اهناك اهدااا ديناالهن  عاما   ا  لاو   ي حلاووبم ممـا اضـداو 

 عون ضمــل  ـي جوــهتبم اا اجيــاضهو مــن المععــم اا مـن هعــض ال اضــ  الميســ
 جانو ل.

 ـ  هلا  كاني انا ا  ل .. تيميني الس  ارة   
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 لكن لهالها لكن   ي ضدا  الم انون .. الس  ارة !               
 جبلو الكمم  انبل ج ارتل اليي نفثبا حارة  ا ل  هالي   االد ان.                         

 ـ لم اضل با  الم المسبا.. اك اذ لثول لم
 نفسي ا مي. تاال 

احا ل جن ـلة ضعـ  ا اض ـات   اتـحلتل هـلو ال ـ غ  الممفه ـ  
ل ســد رهمــا لــان ال ســد الهحوــد الــلي لــم ي ــغل اا دي ــا ل تحــ  تــعهة 

 هلا الفضاذ المميد.
 ـــي هلعـــ  مـــا انـــ،ار الســـاوح ا مســـاضدو دينـــااالن  عامـــا  هءـــب   

 ـي تمــ   تامـ   اأي ـا الن الن ـل  اا يسـيعمعان لثا ـ  الغوـهم اليـي تللـ،ص
 السماذ اانوث  ليال  ميفلت   ي ايرجاذ.

ت ن ــلاص ميم  ــ  نحــه ٌ  جــون  انــ  اا ــلر لــان الســاوح دبــل
تــبام حامــد اليــي كــارل  ا  ــلأن تــلملهم اتملبــم ممــا تــد دــهاجببم مــن 
م ول  ول معلاف. الم ي ن ذلا مفاج ا   جود ان مـا اصـ ح مثوـلا   ذلـا 

امـا ديـل   جونبمـا مـن همـو دثوـل الملاذ جون ايضمل ا  ال  ضود الحح  
  ي النفو ال نهن.

ثــــم   ان مــــا ا ــــل ي بــــل ه ــــالذ انــــل نمســــل احوــــدا   حيــــل هــــاص 
االجن الحؿ لـي  يفلـد جلألـل  ٌ  مساضدو اللي رهاو صغولا  انما  ي لنفل نمه

 تح  ا اة هلو الع،ل  اللاحم  جونل اهون ا  لأن.
 ل  ضمـل  ول انل اهه ما دنفا ديحسـو تـالحل لـف لح ـ   يسـي

حؿ لــــ  ان هــــ الذ الــــلدن ي هنــــهن جماضــــاص صــــغولة منع،لــــ  تــــد دنســــ هن 
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 اللبا ااهاما   ل سـها اال معـهتون  لـداا جبـلو ال ـهرة اا تمـا ملاكـ، تـهاهم 
الحوهأــ    بــم جــللا ال يءــ مهن ني  عــل جــدي ضم ــل  هــلا اذا  كــلاا  ــي 

 كيذ. 
جنبه ل المفاجـك ها   ت ون  صـاح ل اللي انولر دنبض 

 ل  توف ان يح  ددو ضمل ليفل ددضهو لمم هش  ي م انل.مع
مــن م انــل الــلي جــلك ؼ ــل لوــث  اللجــف ديــاه   عــهاص تــودو اليــي 

 حم  هل ضند ايضمل ا ال  ضود الحح ..
 ــهجك  الــ  ضوـــد الحــح ه ـــالل لث فــ  تاــ م ضمـــل جســدو  اهوـــد 

 تب   ضمل ليفل .
 ـ ضفها  لح   ااضه  ال ا.                    

 الـــ  ضوـــد الحـــح لالمـــل الـــل ايضمـــل ات ـــ  الســـاوح الـــلي  اجـــل
 تلدمل الل نلع  هعودة اها رو هالس ال : 

 ـ تفضف ماذا تلأد ؟                 
 ر  الساوح ه هص حاال ان ي هن حم ما  : 

 ـ وهللا ال اضلف ماذا ارأد .. الكن   اة ات  
 ا ي اري ضم ا .. ذلا انا تعلف اله   اللي

 ا الل مياهعيي لبلا اله   لم اجدنحن ؼ ل   
  ولك من الللات من اضيمد ضم ل .. ان  رجف  
 ضلف  ال جد المهات  ال ع   من  الل لهنا  

 جنديا   اض  مار الحلت  للا تهتم  ؼ ا 
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 المهت  نفسل حون نكهن اجبا  لهجل امام اال ا 
 اللدن لم يفلبها جودا  تالم  مهتفي من العلأح 

 ي ال نهن .. انا رجف ضلف هه ال ددد ا نها ج
 اال ل المهات  ال ع    لكن  ان اللجال اليم ن

 ان ي هن هنالا ك اض  اا ث اش .. 
تعـ  لالمــل اانعـم ت،مــف اجــل  الـ  ضوــد الحــح مميمسـا  كــو ا  مــن 
اصــداذ لالمــل ضم ــل   لاضــل هــلا االحمــلار الــلي انيءــل ضمهعون ــل االــدمه  

تدم ـــل  ثـــم جعـــف ديامـــف هـــلو الكيمـــ  الدمهأـــ  اليـــي  تهكـــا ان تســـل  جـــون 
 المحم   اليي تكا  تكهن ميلهم .

 ـ الجد انا  لدتبا .. 
 ضع  ضمل لالمل هان اكار الل ددو الم ي مف..

 ر    ال  ضود الحح راتل لوهاجل ن لو :
 ـ نعم .. للد  لدتبا .. الكن  ي حلت  

 ال و  ي ك ار. 
 …ـ ... ...  

 ألت  الل ما ـ ثم انني   ااصف  لم اتهصف ل
 تلأدو هالض   ؟

  هق ليؽ ل جلراضل العهأم  اتا و  ميمعفا  الل مسولة  عهاص: 
 ـ ارأدك ان تكهن معي .. ناكف انءلت تهأ  

 ن مو معا   انهاجل ايمهر لما له لنا كا ا  ااحدا . 
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 ال ال ي عف من الملاذ نلع  مثولة لمء هك اجات :
   ااحدةـ اها نحن جم عا  لللا.. تضمنا ضله

 ا لأح ااحد  ام ول مءيلك   ما اللي يفلتنا 
 هعد ذلا؟ اا تف ما اللي ديلاذر لا؟  

ممــا  تــد تعملــل  فمــ  ضلــف  تــال جــدهاذ محــااال ان يسيءــ  كــو ا  
 ااهفهة لسان :

 ـ االحيماالص لثولة .. اان تهاجببا احدك
  ول ان  تهاجببا م  رجف ا ل مثما. 

 من توف .. اذ لان ـ حؿ ل  لم اتا ل تفلا   هأال  
  ي اضيلا ي ان مددنيي ا ضف المدن  ضم ل لم ا م 

 ضمل كيذ مما يحدش ضا ة اثناذ مثف هلا السفل 
 لكنني اضيلد ان المسا لأن ي مهن اماكنبم  اا  

 هلا ما دن غي .. اما ما دنءا اثناذ ذلا  ملههن 
 هال م   اضمل ال م   ان يفلبها ذلا.

ضوـد الحـح ااضيوـلو كـو ا  جـددب ا   لكنـل  كـل اني ل الساوح الل لـالم 
 ان هلا اللجف تد ي  ح  ي محاال  ثان   صديلا اا ك ل صددح.
 ـ ضمل اي  حال .. ل و جوننا اهون نحد  الف  

 اال ان السفل يحيان الل صفاذ النفهس.
تــال ذلــا مســيمبما   ينــ  تــبام حامــد اليــي لانــ  جثــه جبــا الم،هــل 

 المسيلتف تمهن ضون ل.
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اك اهمــا يعــه ان مــن حوــث ات ــا اليلــ  ن لاتبمــا ضمــل ضونـــي هنــ
تـبام ذاتبــا اليـي لانــ  تعــالآل تـاق زاجبــا ال ــناج   هعـد نن ارت  ــ  هــل 

 تم ال   تال  ال  ضود الحح: 
 ـ اضيلد معا .. ان السفل يحيان الل كيذ 

 مما تم  .. اللهما نحن نع ءل االن.             
ــم دممــح كــو ا  ممــا المــح ال ــل   الــ  ضوــد الحــح. جــف ان اي وــل ل

اجدو رجال  تاعه هل  عهاتل توف ضلمل  اهلا مـا اتـيثارو توـف ان يسـيبون 
 هل.

 ـ ان  ضمل صهات   نحن احهن الل
 صفاذ النفهس.   

ايـاو يا ـل  كلر اانععـ  ضنـل مياـلا   لألـل نحـه االضمـل  مامفـا  
ا تعثــلص تــوومل هات ــاو مســاضدو  الكــن هاعــهاص الياوــل ايضمــل الــلي مبمــ

هــل تــدماو لوــث ه ــلو معملــا   ــي ايضمــل ا ــي نلعــ   احــدو يعــلف  ملــدار 
 ضيميبا..
مال  الءمو لممغو  اا اضمن  ضـن ذلـا همـا انوـث مـن  ـال ل  

ر  ــ  ضمــل ايرض   ــايلن ال م ــ  ان الهتــ  حــان لالتيســالم للــلار ا ــل 
 ل و يحد   ولالساوح   ار ؼ ل .

لان   الل ا ـلر تيفءـل   م  ال الل اللي ا لص تميد اتن س 
  ي   ا   ال  ضود الحح : 
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 مـــــن انـــــا ل ايـــــارني  ان تـــــهاي .. ااذا لـــــان هنالـــــا مـــــن تععـــــ                                          
تاتل   به يميما  ي ايتف دـددن اثنيـون اا ذراضـون تـهأيون  السـ  

 ملعه  يمـون  ثـم هـف هنالـا مـن  اللـ  ضمـل ضالتيـي السـاهل  ٌ  الإ
هــالملنة البارهــ  امــا  الوــف تملــل اتهجســل ممــا تــد دهاجبــل هــل رجــال 
ض،ل مععمهن ااملاتان يغازل احداهما من اراذ  بل زاجبا اأ ن 
انبــا تــيكهن ضءــ ليل  ــي تاجــف الســاضاص؟ لــال .. اللجــف هــلا..هف 
ي ــهن رجــال    ــل التــدل تــ ماؤو ضم ــل اال د  ــل مــن حللــ  اا لــالم 

غمــح ل ــف تحللــا هــل نحــهي ل عمــ  .. جســدو ال ــام  اصــدرو الم
ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــهار ض،أمـــــــــــــــــ                                                                                        ـــــــــــــــــل ..  انمـــــــــــــــــا ضم                                                                                                             كـــــــــــــــــو ا  ان  ل ضم

ا ع  ؟  ي ال م  تد ديودر اللجـال ضمـل  وـل مـا ديوـدان  ـي 
 الكالم   بف هم لللا  ي الموف االنبار؟

جونمــا لانــ  ضه تــل تنيبــي هــل ضنــد م مــو ـ ــ،و لــل مســاضدو ضنــد 
 جان  من العله   لان  ال  ضود الحح تد اليحح هايضمل ..

غوــهم ضمــل كــ ايا النــهر اليــي لانــ  مــا تــ،ال تن عــث اا تلــاام ال 
 ا الل المسـاذ  الح  ضود الحح جـسد ايضمل ديلاتي تلاتـي

العوــل المــلجهي. ا ــ  دــدو ضمــل ذراضــل  الــان هــلا كــعل هملدمــل  اتــالل 
 جه  :

 ـ مالا ؟                        
 ـ الكيذ.              
 ـ جف تف . ما هالا ؟ ما اللي جلر؟              
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 0را تي ـ كيذ  ارن ا              
 ـ اذن الجد من ان اراذ ذلا كو ا  ما   كا ا  ما !               

 مدم اللجف ه مماص  وـل مفبهمـ  اضلوبـا ه ممـاص ا ـلر   ضندوـل  
 ا  ح : 

 ـ هلا الساوح اا عي الءا ي ..                     
 ـ ما اللي تءعلو تحدددا  ؟                      

جبـا صـدرو   حسـوبا  الـ  ضوـد الحـح  مم لمماص ا لر احيـدم  
لغـــ  مـــن المغـــاص اللديمـــ  المنلل ـــ  اليـــي تعيمـــد اصـــهاتا  توـــدا لآل ــــلأن 
موبمـــ .. اتـــلاذص لـــل صـــهر الغاهـــ  انـــداذاتبا المءـــحهن  هاللغ ـــ  االيمـــل  

 االح اة .. تلر اي هن اللجف هلا تموف  اهاص؟
 ـ تف .. يا ادبا العمالق .                     

 فا  .. اانعمح صهتل حارا  مءحهنا  تينازضل االنفعاالص.تال مال 
 ـ ضماي .. ان تفلد كو ا مبما  لعون ا  للا                    

   ان  ..   ان  الح اة.                      
 ـ  لمنا     الثمن ..ان  تعلف ذلا.                  
  ا ،تنا هلا ـ التل    ها لي ارجهك ..  م                  

 اللي ي هل جنا  ي هلا الم بهل.                   
تــلك ضوــد الحــح دــدو تسيلتــف ضمــل ذرا  اللجــف المثمهجــ   الانــ  
ما ت،ال تلت   مـ  جسـدو المبوـ   مفكـلا   ـي ال ـهرة اليـي مـن المحيمـف 
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ان ي هن ضموبا رجف مثمل  ي رحم  لبلو  اأميما ضونون تم ميون .. لان 
 ح،نل هما يع و من م اهل ضم ل  دثول االض ات. ح،أنا  الان

 ـ ان اللجف اجن امل ال اجن اج ل.                  
ا مــح لالمــل هعــد همبمــ  ضمــل ض ميبــا  لــان يحســبا مميب ــ  اا 
ناج ــل  اللجــف اجــن امــل ال اج ــل .. ادــن تــمعبا هــه امــن تالبــا  ــهق اذن ــل 

  مثمما تالبا ايضمل هلا ؟                    
حاال ان دنعع  ها كارو انما هاح،انل الل كا يذ مـا  الـل هحـل  
يغلق ؼ ل االنسان همهمل ا المـل  الـل  اهـ  تنيـ،  مـن االنسـان احءـويل  

 ا ععل ااهدا ل .. الل  ضاذ حل يض   ؼ ل صهتل اههأيل ال انل .. 
 ـ  يا صالح .. ل ف تيكهن  له ان  االن  ي

  00هحللالومهرن،ه  ..  ي  اه   من  ..  ي    
 اتما صالح؟ا  

 انلع  اهي،از جسد صالح.. انفيح  اذناو  اتالكل  اثي ذاتل:
 ـ اذن النفيح  ضوناي .. ااتالا : ل ف تيكهن                 

 له ان   ي ن،ه  ..  ي  اه  ..  ي هحل..  ي  الة 
 اتلأنا  لأ ؟ اج  يا  ال    اتما  ال  ؟ 
 ل ميل يا  ال  اذن نحن ميعار ان  الكن من 
 يعلف  ال  صالحا   اأعلف صالح  ال ا  ؟ 

 .. منل ميل؟



 

 102 

مــن مـن هــ الذ مـن لــم ي ـن مــن امــل ال  ر ـ  راتــل لألضمـل ار    ام
من اج ل ؟ امضـل محـدتا   ـي ايضـالي  ـي النلعـ  الم بهلـ  اليـي تعـارف 
ضموبا العم ان  دمع   ـي مـداها المعـيم المضـيذ  رجـف اتـمل  الـ  ضوـد 

ـــد الحـــح  اا ـــ ل اتـــمل  لأـــ  ا  ـــلان اتـــماؤهم  احمـــد ن ـــم  كـــاكل ضو
الم وــــد  صــــا ق ضوــــد الحموــــد  تــــبام حامــــد  تــــالم  اا   تهتــــن نــــهري 

 ا ولهم ا ولهم  ي هلا الم ان ا ي  ول هلا الم ان.
كاي ااحد من ه الذ جم عا  لم دمح ل الح  ي لهحيل المضو   

مآل الحار .. تـ غو  ال مماذ  حيل تووف ان يايلق تم ل الموم  الن ف لالث
ضن هالل  ذلا ايتم المعون السهف ديهارر ضن ذاكلتـل ارؤأـاو تمامـا  هعـد 

 ان ا اي جبما جوديل.
اما  ال  ضود الحح  لد للو ان يلهل كو ا  حـون لمـح كـاكل ضوـد 

 الم ود ازاجل تبام حامد   فون ضمل م مو الـساوح امساضدو  اتد
 رت   ددضه  الوبا ال م  .  ف ال م    ي حددث  هأف تونيبي الل 

ضند نلع  معون   ا يلق االثنان  انحلف ايضمل نحه ال ماضاص 
اليـــي انيءـــلص  ـــي ـ مـــان حـــاول حـــهل العلهـــ  االعـــون  حيـــل اتـــيللص هـــل 
تدماو ضند تمـ  صـغولة معءهكـ   احيمبـا ه سـدو الكووـل جالسـا  ضمـل تميبـا 

ذلـا  مثـف ضمـالق مثويا  ضون ـل ضنـد نلعـ   ـي اي ـح   وـدا اتـد اتـيهر لـل 
اتــعهري يحـــلس جماضــ  ممياضـــ  حمـــ  ضنــد ضـــون مـــاذ. لــللا مـــا  ـــاف 
جــلاس الســاوح حــون اكــار  ــي تــالأ  مــا جنــ  لــم يءــارلل احــد  وبــا تــهر 
مسـاضدو " حارتــنا ايمــون " مـدتلا   ــي البو ــ  ال ــارزة اليـي احــاط جبــا  ــ   
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مــن نــهر  اصــف ض،لبــا ضمــا اكينفبــا مــن ضيمــ  ا  ــالم  اجســد معالمبــا 
 وـــل ت ســـود  ثـــم اذا تســـمف ال ـــل كـــاي اا كا ـــان امضـــها معـــل  ـــي 
الحددث كعل هغ   تايلم صدرو  ندم اثلهـا ضمـل لالمـل  وـل المحيسـ  

ههلا  اضد  من هفهاص العلف ال من هفهاص المسان.  ٌ 
ضنـد هـلا  اذ هـه يفكـل  ـي مـا ضسـل ان ي ـهن ضم ـل حـددث مغــل 

اليفكوـل  ـي ايتـ ات  يعوف هل زمـن اتامـ   ـ ؽ    لـان ضوـد الحـح يعـاا 
الحؿ ؿ   االاؽ   اليي حمم  الساوح ضمل ا ي ارو االيللت ال ل  ان تهاو  

ذا لان ديهت  كو ا  مما يحيمف ان ي هن  بل ضمـل احـد اا  كـل ؼ ـل إاما 
احــد  امــاذا ضم ــل هــه  الــ  ضوــد الحــح  لكــي يمســح ضــن ضون ــل  ــالل 

امازتبم  ي جماضاص ك هلل  ان يفعف م  ه الذ المن ل ون الل حولتبم 
 ميفلت  اك ل ه ،ر منف م .

اال مــلة امنـــل تــاض  انعـــالق العلهــ  مـــن المددنــ  المالهـــ  حيـــل 
الحمـــهل  ـــي هـــلو ايرض الاـــالذ  ضنـــد هـــلو العـــون اليـــي جمعـــ  الللـــات 
ضمل كيذ ااحـد اتـمل المـاذ  دـدتح  الـ  ضوـد الحـح الن ـل  ـي الهجـهو  

ااتـــدص  ـــي تمـــ  الســــاوح يلـــلن م ـــاهل الســـمهك يســـيدل الـــه ضمـــل  اللـــ  
 ههاجسل.

من جـون هـلو الهجـهو لـان اجـل صـغول للجـف كـات نح ـف  هأـف 
 لد تدمل ال سلر من ضند اللتـ   كانـ  تـاتل ـ ميـل مـا الحـ  الـل جـهار 

 ض ازو من  الل  يح  الونعمهن ـ اك ل هعمه   ء   توح.
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كـان هــلا الهجـل المثمــث العهأـف نســو ا  همـا انعــهر ضم ـل مــن انــ  
ونــــون صــــغولتون اكــــارت اتـــه  مسيلتــــف ضمــــل ال ــــانوون  دثوــــل  توـــح اض

الـل   االلمح  ال ت ما اتد انضم صاح ل ضمل صم  د عث ضمل اللأ    
هاتيثناذ ما لان دمف  الن ل ال ل مـن ن ـلاص  ؾ لـ  حـا ة اضالتـ  صـامي  

 جلجف اا رجمون من الللات.
عـــا  للــد حـــلك هــلا الهجـــل همــا نـــم ضنـــل مــن  الوـــف نوومــ  اثعمو ـــ  م

ضها ـــ  تـــله  الـــل تمـــ   الـــ  ضوـــد الحـــح تـــعا ة  ـــاملة  ااثـــارص  ـــي 
 ي نفسل كو ا  من امال اتعمعاص   ٌ  الهت  ضونل تملل اههاجسل.  ان جث

نحــه مــن تــ  هن ن ــولو احم فــل   لــد ااجــو منــل   فــ  ان ي ــهن ااحــدا  
ممن اثاراا  ي تم  الساوح رأويل اهاليالي يل يل احلرو  امن هنـا ـ  كـل ـ 

اليهاصف م  رجف مثف هلا تد يضلو هلـدر مادنفعـل  ااذا لـان ثمـ  مـن ان 
 ح ع  ي   ان دمي،م جبا ازاذ ضالت  ما  انبا العـالت  م  

 هلا.
 ــي هــلا الن بــاذ الــلي صــار لــف كــيذ ؼ ــل دــهحي هــاليفل  االع،لــ  
االضــع  اأحيــان  ــي الهتــ  ذاتــل الــل اللــلأن ايمــون  ر ــ  راي  الــ  

م م ناصـــل  ـــانثمم  ـــي نفســـل كـــيذ مـــا اكـــعل ضوـــد الحـــح ضمـــل احءـــ  تـــ
هايتل ضمل صدات  اجيكلص كل با تلأعا  اانعفاص تلأعا   امـن تـحلها 

 الفلأد انبا تام  ضمل ما يء ل الا ال اانيب  ضمل ما يء ل ال نهن.
ان ما  كل ؼ ل  ال  ضود الحـح لـم ي ـن صـح حا  لمـل  اذ مـا ان 

اصـــار المووـــ  حـــهل ــــ   المســـاذ اكـــاض   ـــي الكـــهن ضيمـــ  مهحءـــ   
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العـــون امـــلا  ال منداحـــ  ضنـــل  اال حـــث ضـــن  لأـــح لماـــالص ملههنـــا  جوـــهم 
تــــا م  حيــــل ا ملــــ  ال ــــدار اصــــداذها الم بهلــــ   ت ااهــــا  مــــ  صــــفول 

 ايرض العموح تح  ـ من  ت هن اال الموف.
الــــيحم الللـــــات اهــــدااا ديلـــــارههن تلــــارت اللنا ـــــل الملــــلارة  اا ـــــل 

صــف  تللأــ  الــلاص ضمــل اتيلا بــا الســفل  ــي  البمــو دنيءــل جوــنبم مياــلا  
ضلهــ  لبــلو امــ  تــاوح لبــلا  ضمــل صــولها العهأــف ضمــل مــا لحــح جبــا  
اتكيمبا ضمل ما لان ي   ان تلهلل اا تفعمل اا تءول ال ل .. لهم ا  ـل 
اللـــلأن ؛  ـــان لـــم اكـــن انـــا  ممـــاذا لـــم تكـــن انـــ   حيـــل انيبـــ  ا وـــلا  الـــل 

ا وـلا   اهـه السـو   ـي لـف مـا حـدش .. نحـن الساوح    اللن  ذن ـل ااال  ا 
االونـــاو ثلـــ  صـــا ت  ضم ـــاذ   كـــان ضم ـــل ان يله نـــا همليضـــل مـــا نلأـــد ال 

 همليضل ما دلأد.
 ـــي ال مســـ  الااصـــ  اليـــي  ـــم  كـــاكل ضوـــد الم وـــد ا تـــبام 
حامـــد االســـاوح امســـاضدو   فـــح صـــهص ا ن ـــ  جداأـــ  ي ـــدي مـــن جبـــاز 

الســـاوح امســـاضدو دينااهــــان  تســـ وف تلأـــ   اتــــد هـــاص دي مـــل لمع ــــان ان
الد هل الل العله  لح اص ت ولة يالجان هعدها مسـلارأن منءـلحون .. 
كان صهص اي ن   ااي اني اليي تميبا  دلتفـ  لممـا مـلص المح ـاص  جـف 
ان صهتا  لمساوح جدا دلتف  ميعيعا  جنءهة ها ي  حيل لان  لح ـ  تهه ـ  

ضمل ميساات  م  ايلا  اي ن ـ    وبا نفسل تهه ا  كدددا    ارتفع  ددو لأل
 اممهحا  جبا لال لأن ذاص الءمال اذاص ال مون.
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كانــ  اكــارتل تمــا هــا رة الــدضهة لحضــهر م مســل  امــا ان  ــات  
  ي ضلهيل لح   حيل ضا  يمسح  مل جودو   تاوال  ه هص مامهر ثلوف!

 ـ ـ ا لنحيفف ..                          
ل العلهــ  اأا ــل  ارو اليــالي  لــلر توــف ان دــنبض مســاضدو لــد ه 

 الساوح  ضهتل  
 .ٌ  ـ ـ ا لنحيفف .. لنلتي انغن                        

م ـــلهون امايـــارأن تـــداضل ضمـــل نداوـــل نفـــل مـــن الللـــات .. لـــان 
صهتل هلو الملة  مـلا  ؼ ـل زم ـلة ا ءـهن  مـن  لـد احساتـل هـاال لأن الـم 

 يعد ياءل منبم كو ا .
  لكن احدا  لم يسي   الل ما لـان دثوـل  ـي ارتف  صهص اي ن  

 نفسل منبا من نءهة اا  لت. 
 الان اال ا اللدن م ثها  ي اماكنبم  ي ال انـ  اال ل اهـم

 دياهعهن  ف  حلليل اتلض  نءهتل  يفكلان األهلهن : 
 ـ ني م نهن هلا ل فعف ذلا ؟                     

م هما يلهم هل هلا اللجف اتهر ال نهن ذاتل  مم ي ن يحد ان يله 
االن   ه لا  كل احمد نـاجي هعـد ان تـحح السـاوح هلدمـل الثلومـ  اصـاه  
تدمل ال سلر  انسح  مـن ال مسـ   ميهارأـا  الـل الامـ  من مـا  الـل جـهار 
 الـــ  ضوـــد الحـــح الـــلي انفـــل  هعوـــدا  امـــن  مفـــل لانـــ  تضـــعلت تهتـــن 

 جال.نهري اتبام حامد اليي انسحو  م  لا  من م مو الل 
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امنـــل ان جـــداص الـــدضهة اليـــي ضـــدها ال م ـــ   ار ـــ  ال معنـــل لبـــا 
احيل نباديبا اتد انيب  تلأعا    ان احدا  من اللدن كارلها لم ي ن يفكـل 
هسـهر انــا لكــي تي نــ  مــا تــد دمحلـا منــل مــن كــل اا اذر تــد تــد ف مــ  

 الم نهن  ي جنهنل  تالأ  اا  ح ا  اا لع ا .
   ــــي ت ـــاات مفيعـــف مـــ  لـــف نوــــلة اه ـــلا لـــانها اهـــم ديمـــادمهن  

  ٌ  ضا ف  تحللبا ن ن   ما  دثولان  ي االثنون  الساوح امساضدو   ح ا
 ميهاصال .

جود ان ال م   ان لم دلت ها  اا هم لم يعل ها اللتي   ملـد لـان 
الساوح رات ا  ركـ لا   الـ  ثممـل الثلوـف لح ـاص لـان  وبـا مياللـا  تسـاات  

    تسااق حللاص اللاتي المحيلف.حلل  تدم ل م  ايلا  اي ن
كانــــ  دــــدو تلتفــــ  مفيهلــــ  الــــل ايضمــــل اا تــــنافض ركــــ ل  الــــل 
ايتــفف  مســي و   لحللــ  تدمــل  تمــا اليــي تيلــدم اا تمــا اليــي تيــا ل  ــي 
تناتــح مثوــل  لــان انفعالــل ؼ ــل اا ــحا  جم ــا   ضوــلص ضنــل  ــلهاص تدم ــل 

 الثلوميون ضمل ايرض.
م ـــ  .. ضـــا  اللجـــال الـــل امـــاكنبم  هـــدنص ال،اهعـــ  .. اانفـــض ال 

ي ــلان  مفبــم  ــلاي صــدارهم اا  ــدتبم   اهــدا ان لــف كــيذ مــل اا تــ مل 
هســــالم همــــا  ــــي ذلــــا نوــــهذة ايضمــــل الســــا لة " الوــــهم  مــــل ا ــــدا  امــــل" 
مسيمبما تهل  المما الضّموف  اتفل ال  ح ضن كيذ مـلا  لـم يمـل ضمـل 

فــل  هــايضمل الــلي م ــث   ــال احــد.  ملــد ذلــل احــدهم انــل رار كــ حا  دن
  حيــل هعــد ان انفــض المحيفمــهن اا مــد ال م ــ  ٌ  راهضــا  ضمــل تميــل احوــدا
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لمنــهم  األيــا و مــن  م انــل اأســول هــل نحــه نلعــ  مــا  اهنــاك نســي ضنــدها 
المه ــه  ا  ــف  ــي النــهم  ذلــا ان كــو ا  مــن هــلا لــم دثــل  ــي صــدرو ني 

هفعـــف الحاجـــ  الـــل كـــا   ل لـــ  الللـــات  ال ـــا  ماتنءـــ، نثنـــاذ الســـفل تهأـــ  
اال ـــلأن ثـــم مـــا تموـــث ان تيه ـــد اا تايفـــي هحســـ  المهاتـــ  اال ـــلاف  
ارجــف اضمــل الكــا يســيدر الععــ  اأثوــل الحم ــ   ــي ال ــدار  اا مـــ  
اللدن دلا لهن العم ان هم من اصـؽ اوبم اا مـي النـاس الـوبم: "للـد رادـ ث 

تســاضدو دــدا   تميــد الــل ليــ  االضمــل  لمــا لــه ننبــا تــدضهو الــل كــيذ  ثــم 
 جود اتيه ف هل  ي ضيم  الموف".ٌ  ضمل البوهط من تميل ات عح ل ددا

للد نفلص الععن  اللات   الل تم  اللجف اتلليل دن،ف  مل حيـل 
ال ـ اي  ثــم اذا مـا  كــم  الـدم ثعالــ  اا ذوـات نبءــ  تععـ  مــن اللؾ ــ  

 اا لر من الود اتلل  ال ـسد  يمل  ضمل هو ـيل من  ان 
 لا .ان تنال منل لثو 

اا م  ال ن ان الود اليي  عنيل راا تل تارة ا ـلر ليعـلف مهتـل  
 اضمل اثل ذلا ال  الهحهش هاره  الم تعد ال ل.

اضمل الل م مما تعلض لل ال سد  ملد لان مس ل ضمل ال بـل  
ــ  الــم  تهتفــ  الســ ماذ النوومــ   ر ــ  ضمــل اجبــل مــ  الععنــ  العم لــ    م

اي ول  هعد ان  وو  الدماذ البا رة تـهاو ضموبا  ثم اتيهر مسيسمما  للدرو 
 تماما  ااتمميل لادر المهص.

اال ال ــاكون ضم ــل ااكــدهم لهضــ  لــللا  تــبام حامــد اليــي لانــ  
اال مــن كــاهد جثيــل   ــان لانــ  النســاذ اال مــن د  ــل  ــي الاــلان  الــل 
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الاــالذ اتوــف اللجــال   ــهراذ تمــ  هعوــدة اكيســ  حيــل تميبــا العال ــ  هعءــ  
اث  اتوـف ان تميفـ  الـل الـهراذ ليءـاهد ان لـان احـد دن ـل الوبـا يان  ميكـ

اا يسيل ي  مهتبا  صدم تموبا نبل الدم اللي لـان مـا دـ،ال  لأـا  المعـا  
اتا ها الل ال ث  العمالتـ  .. هنـاك الـم تكـن تعل ـ  الـل صـاح  ال سـد 

،الـــدامي  هعـــد صـــل   صـــل   رضـــ  م،تـــ  حن لتبـــا  لـــان لبـــا ذلـــا  ٌ 
للي الد  ي نفسبا الما  مولحا   ف يالزمبا حيل نباديبا  ال در المداي ا

هعـــد ان مضـــل الســـاوح يعـــهف جبـــم مياهـــ  ال ـــحلاذ ميا عـــا   وبـــا  ـــ   
 ضءهاذ.

ضمـــل اللمـــ  ذاتبـــا  اهعـــد ان  ـــ م الســـ هن ضمـــل ال م ـــ   اضلـــ  
صــا  ـا ــان كــددددن  تــم   ــن ايضمــل.  مــا ان تــم  ال م ــ  صــهص 

ضــها  نحــه م ــدر ال ــهص  الــف حســ  المــلاة دنــداي  ــي اذانبــم حيــل هل 
تـــلضيل امعااضـــ  جســـدو .. لـــان  الـــ  ضوـــد الحـــح اال مـــن اصـــف  ثـــم 
تهالل اال لان ت اضا   ثم اذا تكاممها ااتفها ضمل ما حـدش  مضـل احـدهم 
يفــــيم  ــــي اجـــــل احــــد ضــــن اتـــــ  الحا ثــــ  امــــن اراذهـــــا  الــــان الســـــاوح 

ال ــلان   ــلا  همــا ا ــل هــل اٌ  امســاضدو  اتــد اصــال مــ  مــن اصــف  تــد ن
  ي هحثبم ضن ال اني  ي الهجهو اليي ني،ص ضوهنبا اضالها االصفلار.

ضلــدص الدهءــ  الســن  الللــات ااتــيهلل ضمــوبم حــ،ن جــارف جعــف 
رؤاتــــبم تــــدار  ــــي  ــــلاي ..  مــــن ي ــــهن  عــــف الفعــــف اي ــــلق هــــلا  امــــا 
 اا عل  ثم ما معنل ان تا ـل حـلت  حـهن ضونـي رجـف ضمـالق ليملـي هـل 

ل  وبــا   ضــال  ضــن تــ ون هءــل  ان ــات ثعالــ  اا ان ــات  ــي مفــازة تينااكــ
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ذوـــات؟ لـــان صـــلاخ تـــبام حامـــد ي ثـــ  مـــن ا ـــ،ة ال ـــدم  اليـــي ا ارص 
ــ  لــان صــلا با المــلا  هــلا  صــلاخ  الــلؤاس  احيــل مــلار  تــاوح  هأم
املاة  لدص ا ا  اا ض،أ،ا   عن من الام   امن هعدها لان زاجبـا كـاكل 

   ــي جبــد  ــاو  مــن ضنــاذ انفعالبــا اتــهة ضوــد الم وــد ذااأــا  ممياضــا  يافــ
 صدميبا.

 ـ هاص المعهل   ان تللناو  هنا م،ت                 
 جسدو الهحهش.                    

مــلة جا ــ    لتــ  الســيل اليــي لانــ  إاكــار الســاوح لمســاضدو  ــي 
 تضعلم تحيبا ضها   ااح،ان مما لان  تنهذ جبا صدار اللجال.

 للجف هعدها حامـال  معهال  جدددا  هاكـ لم تمض ثهان ضا  ا
 المسان  لق هل ال فهف اا ف ضمل جث  اللجف الليوف.

 ـ اي  رجهل   جف اي  هعهل  هلو اليي يحممبا رجف                
 يليف اضمل   م  تم  ا ي احء  الموف؟                  

انعمـــح صـــهص  الـــ  ضوـــد الحـــح  ـــي اجـــل ال م ـــ  مـــن  ان ان 
 حدا   انما لكي يافي ك هلل اضعل الساوح  بلو اتاه :يعون ا

 ـ جونما ي    ي مثف هلو الحال  اضمل مثف               
 يحف  ول السالم؟ ٌ  هلو ايرض  نال                

 ـ لهال  عن  الس ون  للمنا ا يلتيل الهحهش.              
و ثــم مــن تحــ  ضون ــل اجــات الســاوح  مهجبــا  لالمــل الــل مســاضد

مميفيــا  الــل الهجــهو اي ــلر هاحثــا  ضــن اصــداذ لالمــل ضموبا.احلــا .. لانــ  
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الوـــد اليـــي ا يالـــ  اللجـــف هععنـــ  ااحـــدة اجيغـــ  ان تمبـــد الســـووف لهحـــهش 
تمســح نثــار  عنيبــا همــا يحيمــف ان تفعمــل مــن نبــم اتلع ــ  ل ســد  ــارص 

  ماؤو حارة ها رة منل الممس  ايالل لمس ون.
اليــي ح ــف  وبــا مــا ح ــف ان الهحــهش  اممــا دمــهي مــن الســلض 

همـــا نكـــاض  مـــن اجـــهاذ  ن ـــلص اللاتـــف  ـــي تنفوـــل جلأميـــل  نـــا  منـــل انبـــا 
 تي،تي ضمل ال سد لمل   اانبا هاليالي تيافي جلأميل.

 ـ ))ال ت الها .. انبا ال تليلت من جماض  ضمل مثف                   
 (.    هلا العد  اللي نحن ضم ل(                     

ه ـــلا ديــــللل الللــــات مــــا تــــمعهو مــــن الســــاوح ضنــــد حمــــهل الموــــف 
 اانيءار اصهاص الهحهش.

 ـ ))ا م نها. انامها ؼ اتيعاضينا ان نليني 
 اللو  مثمما نليني الءاة ((.     

ه ـــهرة اجمـــ   لـــللا هيـــ  مســـاضدو  مهلـــدا  راحـــ  مـــا  ـــي نفـــهس 
جم غــــ  اا هعـــض الـــلدن نرهلبــــم تـــما  ايصـــهاص  ممــــن لانـــ  اصـــاجيبم 

 اضعاجبم جس م .
 ـي الموــف  مني ــفل اا تووـف ذلــا هلموــف ا مـد ال م ــ  لمنــهم  ضمــل 

انبـا حممـ  مـن محـ   ال ـحلاذ ضوـح  ٌ  الإرأح اان لان  جنهه   ثلوم   
الـــد ف اارأـــآل ايزهـــار اراوحـــ  ايرض  ـــي مـــ،أآل  لأـــ   ا ـــ  لمســـاص 

نـــ  ضلهـــ  ضمـــل النفـــهس. اؼ مـــا لـــان نـــهم ثلوـــف دبـــ   ضمـــل ال ـــدار  لا
 عـهاص هامســ  الكنبـا ميالحلــ   ضـ،زص صــحهة مـن لــان احوـدا  مســبدا   
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امن  مفبا لان صهص مبمهس يعمن ضن تمـام  العمـف  ـي تـبهل  اأسـل 
 وـل ميـهتعون  اذ مـا ان اميـدص الوـد ال ــل تسـاضدو ضمـل البوـهط مـن ضــالو 
جدضهر المءارل   ي امل حيل اتوف مسيلتال   ـي هوـهط اووـد  اانلـا  لموـد 

 ا   العهأم  اليي تععبا  ي لون تام توف ان يءعل جه ،ة الس ون.الممس
االددري احد ان لان ا ل ثالث  وـل اللاتـف االليوـف تـم  صـل   
ايلم  توـف ان ديبـاار ال سـد ضمـل ايرض. نعـم   مـ  الـه ،ة ال ـار ة جـدا  
اليي ا يلت  ال در ضند م من اللم  ت،او هحلت   ار ـ  دـدو نحـه النلعـ  

مســا هالوــد اليــي لانــ  لــف لح ــ  تــد   هعنــ  ال دمــون   مــا لوثــ  ذاتبــا  ا
 تهاو ان انبارص انب ار ليم  صماذ  هعد ان تف ل كالل 

 الدم.
احيـــل ال ـــل   المف عـــ  اليـــي ا مليبـــا تـــبام حامـــد تحـــ  تـــفح 
اللاج   الاضلاذ   ف ذلا اللجف المسبد يل ا  دياه  جن ل مايمآل ما لان 

 ل ا ل لح اص الموف اتولة حلل  الغوهم. ديلاذر لل من ن هم لوث  حي
تما الساضاص اليي اضلو  مني ـ  الموـف  اتـد ح وـ  الغوـهم اا 
كـــا ص  ا ــــل  يحــــ  لانـــ  تيســــمف منبــــا ن مـــ  اا ن ميــــان  تــــدثل اللجــــف 
ه ـم  لث ـف ا وــح ضمـل انفاتــل ااتـممل لحالــ  مـن الضــع  المـ،ري لــم 

ة الكـهن الماـيم  ي ن ضل ل اا تم  هل من توـف   مـ  احءـ  الم ـان اهـدن 
جهجوــ  ايرض  لــان احــدو المســ ال ضمــا انعــهر ضم ــل صــدر هــلا الموــف 

 من م ارو ااتلار.
 املة  هعد ا لر لان  تيعات  ضم ل صهر النفو المسيهحدة  
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جــف لعــف مــا منــ  النــهم ضــن ضون ــل لــ و مــا ح ــف المومــ  الما ــ   احــدو 
بـا تسـيف كـو ا   انما  ما لان ديلا ف ضم ـل مـن صـهر كـاوب  لانـ  امـل  و

من تم ل  اتن،ر هل هعودا   مسيم   معبا ج،ذا  من امنل    ي اكي اك مـوبم 
امثول  ا ـي اك ال احاالص لانـ  جم عبـا تلـ،ز نفسـل ات عـث  وبـا رج ـا  

 اارت اكا .
اأســيغلت ـ اهــه الــلي لــم دــل مــن امــل مــن  ــالل  يحــ  ضونــون 

ضمـل هو ـ  هـالم  مـا لـان ٌ  الإ لأيون هعد  لـم يسـيوونا  ـي   ـل مـهحم  
اا ــيالط ـ ان تعــه  هــلا الموــف  " امــل " اا هــلو اليــي ا ضاهــا الحمــم امــل  

 ا ي صهرة لامم  ام سدة ا ي اهات منفل  تياا فبا ؼ ل اك  ممهث 
 ض فاذ   ي تناز  اك ل ما ي هن جيناز  اللوات.

لمـــن يـــا تـــلر هـــلو ال ـــهرة اليـــي مـــا انفكـــ  تفـــلض ضم ـــل ـ ،تبـــا 
؟ للد اتيعلض  ي حال  نفـهر  ٌ   ي اكد حاالتل صحها الثلوم  االن اهه 

هلو الملة صـهر المـهاتي ضـل بن ااتـيكان لمعـ م معبـن ايامـا  ال ـالي.  مـم 
ي د  ي مالمحبن  كو ا  من مالمـح ذلـا البـالم ال عوـد الـلي لـان امـل .. 
اذن هــي صــهرة ـ ه ــلا تســنل لــل ان يفكــل ـ جمعبــا لــل الحمــم ال ػــ ض 

يي منـــل ااتـــ  مـــا . ال جـــد اننـــي  فـــهص تمـــ ال  .. ل لـــيي منـــل توـــف ان يلـــ
ــــل تاــــا    ــــ،زص هعــــدها ضم ا ــــلتني تــــن   ؽ فــــ  مــــن نعــــاس تــــاهل    

 الاعهاص ..
  عهها  ي اللول. 00ـ ار عها ال ث                   

 تال ذلا جنفا  صول. 
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  ال  ضود الحح اال من اتيلي اتام  اللول نضمل اليم  .. ضمل 
لغـــ  الللــات ا مدمــ  اضمـــاتبم  ارتفــ  صــهص نـــديم  تميبــا تمامــا  .. اهــون

ـــل    النوـــلة ااهيـــ،از  ٌ   ـــيالنإ ـــاري مف ـــحا  ضـــن  ضـــ   ضـــح احيلانم
 مالمح الهجل :    

 ـ حلا  للد  نا ايمان  .. للد  ناها جم عا  ..ايضمل
 امان  هاددي الم  لأن  اللد انءغمنا ضنل الل  

 الود الدرج  اليي نمنا  وبا " تعداذ"   الم نعلف
 اليي اميدص ال ل  اهي منا.. جم عنا اذن تيف اللجف.         

 ضند ج ارتل اي ولة  ار  ارة ت ولة اتف  هل ضند السـاوح
  ي مهاجب  لا ص تكهن تا لة  تال : 

 ـ من المس ال ضن هلا ؟                       
 اانولص تهتن نهري تاوم  ه هص ملت   مب،از:

 ـ الكن لماذا ؟ اما ذن ل ؟                       
 اانبملص  مهضبا اليي لفكفيبا تلأعا  ا ا رص مهتعبا مسياذة. 

 ـــالل حلليـــل الداو ـــ  اارت ـــاف جســـدو اتيـــلت نـــديم  ـــاري مـــن 
 ال  ضود الحح  الان هلا تد نمسل صاميا  تاكنا  تبي، جلارو مـن  ان 

نفــاس حللــ  ها يــ  امــن  ان صــهص هاتــيثناذ مــا لــان ي ــدر ضنــل مــن ن
ثلومـــ  م ي ـــ  تلععبـــا جـــون لح ـــ  ان ـــلر كـــبل   ؽ فـــ  تكـــا  تكـــهن  وـــل 

 مسمهض   لءبل  العفف هعد ه اذ ميع  ملأل.
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تعع  تهتن نهري هس البا لماذا  مـا ذن ـل  مـا لـان السـاوح تـد   
ا ــن نفســل ضم ــل لوــل  هــل ضمــل هــلا النح ــف ذي الهجــل الثعموــي ملعــه  

 اللدم.
ر ـ  ال ســد ال  ــار ضمــل كــ    تضـا لص ادــد انن ــاف ادــد ضمــل  

ض ـــي هـــي  ـــي ايصـــف م مهضـــ  ض ـــازاص هعـــد ان للـــ  همـــالذة ج ضـــاذ 
تولضــــ  جبـــــا تــــبام حامـــــد محيف ـــــ  هــــازارو ايحمـــــل لومــــ  هـــــل  ال تعمـــــم    

 جثمانبا هعد مهتبا الهك ا.. 
اللي اللجف  ي تول اضـدو السـاوح امسـاضدو ضنـد تمـ  اليمـ  تكينفـل 

ثم تفلق ال م   لف هات او تح   جبم    من لف جان   ضلة يانع  ـ فاذ 
ايتــ م  الحــارة الدا لــ   لمــاذا  امــن اجـــف ني كــيذ ؟ مــا الــلهح  ــي هـــلا 

مــن تــام ٌ  ؟ االضــح   رجــف اضمــل لــم يفعــف كــو ا  تو حــا  الــم يســو   ــلرا
هالفعــف  الســاوح ام مســاضدو  ااذا لــم يف ــح المســاضد ضــن  و عــ  تحــاكي 

الحؿ لـــ  صـــهرة منـــل لـــم تعمـــن ضـــن   و عـــ   الســـاوح تمامـــا    بـــف هـــه  ـــي
كلارها الحؿ ؿ   من توف اهف يم ن ان دنفل رجف كو ا  لوولا  من  ان ان 

 تكهن لل م   حويل ضالت  جبلا الح م ؟ 
ــا  لكــن مــن  ان تهج ــل  نتــ م  لثوــلة انوــلر ال م ــ  ديــداالهنبا ضمن
تبمــــ  م اكــــلة نحــــه احــــد مــــا   ــــاذا ان ــــلم  تــــاض  اا تــــاضيان  تحــــهل 

لــلي اجبــض ال ــدار مــن حمــم هػــ ض الــل ااتــ  مــل الجــد مــن الءــيذ ا
االتلار هل امهاجبيل هما يليض ل اات  الحال  اه لا ان ل ها مل مون الل 
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همبم اللو و  البم اللي نكـف ضلـهلبم  ال حـث ضـن  لأـح االاـالص مـن 
 مهص م لد رهما ت  هن مهص ايضمل ايسل منل.

اليبوـ  لمغـا رة  كمن ديامي من كاهد جلأميل اضمن السـاوح ضـن
الم ـــان اال حــــث ضــــن العلأـــح الم  يــــ  الــــل الءـــار  العــــام  ؼ مــــا ااصــــل 

 مساضدو ال م   هضلارة الي،ا  هما ام ن من الماذ. 
 نثناذ تناال ا عار تلأ  انفل  هل الساوح احدو  اذ ض،ف ضنل

مســاضدو الــان ا  ــلان تــد ر وــها ضــن كــيذ مــن هــلا  لــان الحــددث جــون 
االتيملار  ي ال حـث ااتـه  العلهـ  مهكـا ضمـل النفـا  اللجمون ضن ل ؽ   

 اللموف؟ ٌ  الإالم ديوح من الهته  االحي اط 
كــان الحــددث هــلا  ــي حؿ ليــل مــن تووــف ايحا دــث الملعهضــ  منــل 

لـل إلح   الودذ  وبا  اذ لف ما اص ح دي مل ا ن ارض مميـدة ال تـووف 
تنــهذ  هغوــهم  اإلمســاك هعــلف منبــا اتــد ا  لــ  ضموبــا تــماذ  لنــاذ  مــ 

 ض ماذ ال تمعل اال تن،اي.
انــي م الللــات حــهل العــون  يءــلههن مــا اتســع  لــل هعــهنبم مــن 

 الماذ  اأي،ا ان مما ت سل لبم ان دي،ا اا منل.
ر  الساوح ي و  ضمل حولة صـاح ل   ـي اضيـلاف ال يحمـه لـل ان 

 يمارتل اا يلّل هل .. 
  ـ المء م  ل س   ي  لم   الهته           

 جف  ي العلأح .. ل ف نعثل ضمل العلأح ؟                    
 ضند ذاك ت  ح مء م  الهته  ايسل مما ت ن   
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  ان لم ت د ضله  تا ل هلا العلأح   بناك ان  .. 
 اذ رهما ضثلص ضمل منفل راتي دي ل نحه 
 العلأح العام ضندول ي هن  الصنا نملا نكودا.   

   بــه يعمــم حــح العمــم مءــل  ضمــل صــم  اللجــف  انلعــ  الحــددث
ـــل  يحـــ   ـــي المنععـــ  صـــنعيبا هعـــض  ـــح العـــام ضو الهصـــهل الـــل العلأ
العلهــاص اليــي  ــات  هاتاــاذو حيــل ا ــل نلعــ  ؼ ــل  ذلــا ان المنععــ  
اللي دله  جون نلعيون مي اضدتون ضمل العلأح العام يءـ ف تهتـا  ض  مـا  

لأــح تءــ ف دويعــد األيــلت حســ  منحنــاو  اايــ  نلعــ  ضم ــل نحــه ذلــا الع
  علا  ما فا  اضو ا  جس ما  اله ضمل حامف ت ف اا راك  جها .

 ثل اللجف ال م  اتع  الحددث تارلا لف كيذ الل حونل  اتد 
 لعو  جلاتـل الماااف اال نهن  ا مح هيا ل اال ول التيـلالل

 العله    يلا ، ال م   لف الل ملعدو. 
ل حيــل   ــهل  ــهال الســاضاص اليــي اضلوــ  اكيءــاف جثــ  ايضمــ

العلهـــ  لـــم تميـــح ن ــــلاص  الـــ  ضوـــد الحــــح ان ـــلاص الســـاوح اال ه ــــهرة 
ضاجلة   ملد لان ضود الحح يحلص ضمل ان ي ـهن ايمـل لـللا  امـا االن 

  معف اال ما اتع  ضوناو ضم ل اضول مل تل هه اجل  ال  ضود الحح.
 فــض  الــ  ضوــد الحــح ضون ــل مويعــدا  تــدر االم ــان ضمــا دهلــدو 

لن لاص من اثارة لمبهاجو االء هك ال منحل  لص  ديمناهـا يءـمف اليلاذ ا
جبــا ال م ــ  جن ــلة ضــاجلة  تســ ن لالعــا ة ضنــد تــبام حامــد ؛ المــلاة اليــي 
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الزمبا ه اؤها البسيولي حيل هعد ان تحلل  العله   ا مف  اراذها اليمـ  
 اليي   ن  وبا ايضمل ا دص تسمل ت "تم " ايضمل.

لمددنـــ  انـــل كـــاهد نلعيـــي نـــهر   ضـــلااأن  ملـــد اكـــد جـــداي يفـــد ا
تن عثان من تم  اليم  ل ال  اتغو ان ضنـد الف ـل  اتسـم انـل كـاهد ذلـا مـلارا  
ضدددة  ي ل الٍّ مييال    اتد ا مح الناس اللدن تمعها الاول االوـدا الـلدن 
اكــداا الحالــ  اتــم تمــ  ايضمــل ضمــل اليمــ  تمــا ثــم كــا  ايتــم جــون تــاولي 

ع  العلأح الل تـلمارا ممـهحون هـم ايضـا  لمـلاوح االغـا ي العلهاص اليي تل
هالحم  اال مون ننبم كاهداا الءـيذ ذاتـل دمـهي الـه مـن ضمـل هعـد ت ـي  
اهــم دياــلان العلأــح العــام  ا ســلاا ايمــل تفســولاص كــيل منبــا ان ضونــي 

 ايضمل تد ضا  ال  ل الوبما   اها هما تيهل ان ملاؾ   العلأح.
انعمــح الســاوح هــا يذ ذي جــدذ جبــداذ لانمــا ضنــد تحــلك العلهــ    

ل ف ح ضن حال  من العمانون  يسيءعلها اال يسيءعلها  ولو  ثم مـا ضـيم 
ان انعمح هعلهيل هات ل تلضيبا  ميه ال   ي المعمـح نحـه مـا لـان دمـهي 

 لل اأّمهي هل لال لأن  هانل العلأح المنءه .
راذ تــلضيل لــم ي ــن  اؼ ــا  ضمــل الللــات   ان الســاوح هــلا مــن ا  

  لــان يســعل تــع ا  ماا ضــا  الــل ٌ  ال شققدةدا يه قق  يو    قق  ااتاــاذو  لألــا
تغوول الحال  اليي الزميبم اله هءـ ف ا نـل هعـد ان اتـيلمها العلهـ  اتب ـ،اا 

 لمه   ال ددد.
للد ا فح  ـي ذلـا تمامـا   اذ امسـل للتـي ايضمـل كـا لا  هـار ا   

تـــ   ـــالل الحـــا ش المـــلا  اا يفـــل صـــهتل الحـــار ازم لتـــل الممبمـــ  اها
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تفـلض تــعهتبا ضمـل النفــهس   ضــال  ضمـا لــان دهلـدو ال حــث المضــعلت 
 ضن العلأح من ماااف لان  ت، ا  اتيكاث  هملار الدتاوح االساضاص.

اللهمــا لــم دنءــا  ــهف  ــي نفــوٍّ مثــف الــلي جــدن دلاا هــا االن. اذ 
م  ل و ثم  من رض  اكد من رض  يسو ل تاوح ميبهر يله  جماض  ضا 

  م   ي ضماذ.     
ضوـــل هـــلا الهاتـــ  الكث ـــف  لانـــ  رغ ـــاص اامـــان تيناتـــف اتيهالـــد  
الكـــن  جـــّف ماكانـــ  تيلغ ـــل ان تعـــه  العاتـــ  اللديمـــ  اليـــي  ذهوـــ   ان 

حيـل  يلـه هم الـل هـالك هعـيذ ضه ة  ليليي من رجف ايلـن ال م ـ  انـل
 .لويمنل الملذ ح الل  نن ي ب، ضم ل ذو 

هص دند  هالمح   اليي جمع  صـاح ل من نت ل العله  صدرص
هالعله  اتاض  رلهت العله . لم ي ن ال هص تهأا . لكنل تسلت الل اذن 
السـاوح الـلي جمـ  جـون كا ـل اهـون ضلهيـل.  ـ،حو ان كـي م  مل ــه ة 

 دهجببا ال ل رجف ضا ف ل و  ول.
 اات  ضلهيل االيف  الل الهراذ اتال مغض ا: 
 .. ـ من تال هلا الكالم .. نعم   

 امن لل اللدرة ضمل ان يم ث هنا 
 دني ل ذو ا دلهحل نا ثعم ا يلضم ن لا ل.

 تا  العله  صم  ا لس. 
 ـ لوب   هلا اللي دندت ح ل  االن تماما.
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 ٌ  حيـــل المح ـــ  اليـــي انيبـــل لالمـــل  وبـــا لـــان ال م ـــ  اكـــد نـــدها 
لمحــ  انكــد صــميا لــللا  حيــل انوــلر   ــل يحــهل الكــالم الــل   ــل  وــلو 

 ذاتل االكثل اثارة لملض  االلمح ! كان هه
 ـ ادبا اللجال .. ادبا اال هة .. لفاكم ن،اضا .. نحن  
 ضمل ٌ  االن  ي اكد حاالص محنينا  .. لنيعاان جم عا  
 ال حث ضن العلأح المنءه  حيل اله لمفنا ذلا السول  
 ضمل االتدام.  

تـاق ا ــلر   يمنـل تمءــي همحـاذاة  ٌ  لـم ي ـن اللجــف ذاك ااّل تـاتا         
من  ء  ر ئ  تودن من تح  اهعل االيسل حيل ايرض اتد تل  ضمل 

 اجبل ملتون.
يعـــــلف الللـــــات ان الـــــلي ي معبـــــم ا ن ضمـــــل الكممـــــ  الهاحـــــدة   

هــه العلأــح المنءــه   اان الســاوح اتــ   ــي  عــ،دن  ٌ  اأف ــل نــ،اضبم معــا
دان من اال ل؛ اتااذ المنعع   لألـا الـل تـلمارا ا لـ ٌ  كالهما نكد تيال

 العلأح.
لـم يعــلف السـاوح تاوــف ذلــا الكـالم انصــل ضمـل هوه ــل مــن  ان  

 نن يعّونل:
 ـ لوب   .. نعم لوب  .  
 ثم تاه  هعد لح اص كف  ضن تلّا ااتيدراك :         
 ـ نا ل  م .  
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جونما لان  ضوهن هعضبم تميلي هعوهن هعض    ااصمها صميبم    
 م  ع،  ال م  هه ال هات.كان الكالإن منءددن الل تلار ضسول: 

اكيفل الساوح هما صدر ضنل من تبددـد حسـ ل  رتـا لم م ـ    ال  
تــ ما ضنــدما كــاهد رجــال  ــي اتــ  العلهــ  دــنبض مــن ملعــدو اتــد نج ــاو 

 اللجهل  ي تفل  هأف  األهل:
 ـ تحلك ن ي الساوح ..  في مثف هلا ال لف  

 ي   ان ت يم  الكمم .                 
لم م ــــ   لصــــــ  اتــــيل ا  االنفـــــاس  اان مــــا  يــــــ    ه ــــلا تيـــــه ل

نحــــــــه  تع لها ضونان ماجنيان مبما حاال صاحوبما ان ي عمبما ا ا تون.
 ما حسـ ل اا  نل العلأح ذاتل اللي تـمكل مـنل اال

انععا ـــ  العلهـــ   ااصـــف الســـاوح انعالتيـــل الانـــ  ضونـــاو الا الويـــان اهـــه 
 ـ  الميءـاه   اليـي هلهـ  منـل  دهاصف السول ؼ ل تياهعـان الاعـهط البالم

 اهات  تلتسم لبما لما دلتسم السلات لعون توح ان ارتهص همن ل الماذ.
ذن هــه الي ــل الكامــف االضــالل المعمــح .. اضيــلف لنفســل ال،اوغــ  إ 

 اليم ننفاتل  اامسا همله  ضلهيل لما له انل يسيفوح من  فهة  ارو .
ن ااّل ماكنـــ  ارتـــف ه ـــلو لالمـــام .. لـــم ي ـــن يلعـــ  صـــم  الكـــه 

ها رة همفاصف ك ل مفك    تهلد حلليبا  ـي العلأـح ضمـل نعهميـل اهيـ،ازا 
 م الغا ؼ ل.

الرأــ  ان  ه ــا   ــف تم ــل  اان كــعهرا هالفلصــ  الضــاوع   ــامل 
نفســـل  االان  ءـــهن  ح اتــــل ااكي ـــا  ما ـــ ل ازاي لــــف هـــلا  ـــي لح ــــ  
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ضمـــل  ااحـــدة لـــان ضنـــدها يســـي ل  هـــلو المـــلو ضمـــل ضلـــد اصـــاهعل تنعـــهي 
 المله   اتدمل تضغ  ضمل  اات  الهته .

ال ن جدنص الغوهم نكد ثلال ااكثـل اليحامـا   ملـد لـان دلهـ  كـمل 
 اأسل   ي ؾ ا تل   ي    ااحد ما لان دمهي الحد انل تهف يحود ضنل.

 ـــي ح اتـــل مهتـــ  مءـــاهل  ـــي رحمـــ  صـــود تديمـــ   ضنـــدما الحـــح 
 ملــد اتــ   ــي ال ــحلاذ  ــ،اال ن مــ  منــل ا ّوــ  ضم ــل معــالم العلأــح .. 

محّد ا نلع   ال  ضموبا اكاراص صديؿ ل  ااتالها منعملا لل مل  ا  امـا 
 ما المهص.إالح اة ا

لكــن حـــدا  تمــا ال ـــحلاذ  وـــل حــدا  هـــلو  الم ــ  الهتـــه   وـــل 
الكم   المي ؿ   هلو    ما ان مض  تاض  ضلارهبا لان  تيالحح هسـلض  

حــدا  مددنيــل اليــي انعمــح  م نهنــ   حيــل حمــ  هــل ض ــالص ضلهيــل ضنــد
منبا .. تما المددن  الغلأ   اليي  مل نفسل  وبا اامضـل كـ اهل ارجهليـل 

  ي ازتيبا امنععفاتبا هعد ان ه ل مددنيل االالل.
كان  الءمو  لومـل ال ـح ح هعـد ان ا ـ  تلصـبا الالهـ  الـل 
يمونل  اضند زااأ  مـن ليفـل ال منـل مولهنـا  للؼ ؿ ـل ضمـل انـل ضمـل صـهات 

  اوما. 
ااجم   ح يل لان  ضندما الحـ  رتـهم مددنيـل .. ضنـدها تهتـ  
اا ملبا م نهن  مداأ  اتلف  ي الفضاذ هلله  الماذ اليي احيف  جبـا الـم 

 يسمح الحد ااّلهلعلاص منبا.
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ضمـــل من ـــل المـــاذ اهـــه يســـوف مـــن  ههيبـــا لوثـــ  ن لاتـــل تـــعودة 
 مي اـ   تي مل  وبا صهرة نفسل الم، هذ جبا.

الـــلي ياــالفني ياســـل" تــال ا وـــلا امضــل هعلهيـــل اووـــدا   "اللجــف
 رصونا  مثف هعف  اتح  دد ف مددنيل م،هها.

تمــا لانــ  نالــل مغاملاتــل الكثوــلة  الانــ  نب ــل الــل  ولهــا مــن 
مغــاملاص اني ــ  رهانــل ضمــل المهاتــ  ال ــع   اال،هــد  ــي نيــاوآل االمــهر  

  انل اأدج ان:اهاهي ددا صديؿ ل تلهيان ضمل ليؽ ل  اصهتاهما دداج
 "وهللا ماك كنا لح   ه،نا تيله نا الل  رت الن اة".

 ن ـلن ددو من  يح  ك اكل  اضا  جـبا مضمهم  الل انفـل  
ميءــمما  ــي ؾ ضــيبا ملــدار ماانيءــل مــن ر ههــ   ــي ال ــه  ضنــد وــل اتــد 
ن رك ان المعـــل اكــــ ا نضعـــل لعلهيــــل ات ـــل ماتســــيع   ان تومغـــل مــــن 

 مدر ضملو  لمل.تلض  ضله  مثمبا اضمل 
م  معل  ؽ ف جدن دلكح صفح  ال،جان االمام    ننء، الللـات 
ديممممـهن اأيبامســهن اتــد كــعلاا ه ــهرة ال دلتــل الوبــا كــا ان مــا يحــ   

 جبم ان هه ااّل تدر  اكم اتممبم الل رجف م نهن.
ضمـــل ثلمبـــا مضـــ  العلهـــ  تلعـــ  العلأـــح  وـــل ضاج ـــ  همـــا جعـــف 

لا.. امــا اتــد اصــ ح  تعــهم اتنحــلف ضــن ايرض نكثــل زللــا   انكثــل  عــ
   تولها تم ال اا لثولا   صار االضـالن ضـن الغضـ  نجمـ  منـل  ـي ني 

 ات  مضل.
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كان دوـدا لمسـاوح ان المعـل الاؽ ـف تـد د لـد نا يعمـن ضـن اثـار 
الع الص اليي تعع  اا حاال  تع  هلا العلأح  اضم ل  انل لكي ديوون 

االتـــيدالل ضمـــل  ني ـــاو امءـــارليلضالمـــ  مـــن هـــلا حـــّث مســـاضدة ضمـــل اال
 ر.معالم تما االثا

لــم ديضــح لــل اا لمســاضدو ني اثــل لع مــ   االمــل الــلي ااتــد  ــي 
نفســل نهضــا مــن ال لــون المــ،ضآل هانــل تــد اجيعــد لثوــلا ضمــا دن غــي ان يســول 

 ضم ل  اان االمل صار جديا اذ اص ح ميعملا هح اتل هه ذاتل.
ديم  اري حا ا منعملـا م  تداج اتل الم،ض   هلو صدر صهص ن

  ي ضالن   تا لة امن  ان مهاره :
 ـ  ان  تبمكنا ياهلا .. لفانا صميا  الفاك تما يا. 
 اات  ضلهيا المعون  هلو  االتغامل ضوثا هما     
 ت لل  وبا من اته  اهاليالي هح اتنا..   

اهي،ص جلارو..  با هي الملة االالل اليي تميلي ضم ـل الحؿ ليـان  
الـدا ف احؿ لـ  الاـارن .. المــلة االمللـ  .. الاؽ ـ  االسـا لة  االمــلة  حؿ لـ 

ـــل اليـــي يمـــيحن صـــولو ا اتيـــل صـــهص جبـــلو العالن ـــ  دم،مـــل اتاـــاذ  االال
ال م  االس علة ضمل لسان ذرت نم نـ  ا ـي مناتـ اص ضددـدة ان يلـلف 

 0ه ف ما ديلاكم ضمل  ل ل من لالم حيل له لان جلد ا  
م ــــدر ال ــــهص .. انــــل هــــه ذا الهجــــل  اللــــل ن ــــلة   ونــــ  ضمــــل

الثعموي ال ام  الـلي لممـا ض سـيل المـل ة ض سـ  لـل  لمـا لـه  ـي تـحل 
 تاحل  نهاز  الثعم  ا فاياو.
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نات  ضلهيل الم يحل جهاها .. اتاذو ان تمسي نفسل ر هة هء  
ال تســيع   ان تمينــ  ضــن ني كــلذ يفــد الوبــا مح،نــا ام تــارا ا ــي ا ــار 

 لف لح   هلو المياه  ال ماذ.جموم  لان  ت لدها 
تحســــو مسدتــــل ..  لــــد  لتــــ  هعــــض مســــاحاص ميعامنــــ  مــــن 
االرض اتءهكــ  اللؤأــ   اماانفــا اال ــح دــ، ا  لثا ــ  اا لبامــام    االزالــ  
ن لتــل منغــلزة  ــي ذلــا الــلي مــاجلي هــه اال ــل يغــلز ن لاتــل  ــي ال ــهرة 

 ال غولة اليي تع سبا المل ة امامل.
   من العلأح تيهت  تميون تيلدم الييتهتف  العله  ضند نلع

ضمــــل ال مــــون ن يبــــا اليــــي ضمــــل ال ســــار تمــــ ال  دلكــــلبما المعــــل الماوــــف  
 يلل ان توهلبما العون   ليمـيّي االرض منـل مـاتميّي ثـم لوللـد الفـاوض 

 تح  العله  ضمل هو   جلك صغولة تكول لف حون.
 ن رك الللــــات ان تهتــــ  العلهــــ  لــــم ي ــــن  ضــــهضا لمءــــو   نــــديم

 اري هلدر ما لان اتيسالما لمعل ض ـ،ص ان تالحلـل ماتـح  ال،جـان  
 جعف من ايرض ليم  زلل  يء ف السول ضموبا مغاملة لوولة.

ذ تهلـــد احســــاس جددــــد اتـــهي هــــان الســــاوح  لـــد الســــ علة ضمــــل إا
ضلهيــل هــلو المــلة مثممــا  لــد مــن تومبــا الســ علة ضمــل العلأــح  اليفــ  هــلا 

 اليفات  ثعمو   اتال:
 اذن نحن  ي االت او ال ح ح   ملد لان  هاتان ـ  

 اليميان الدلوف اللي يسيدل هل تاوله العلهاص ضمل
 تالم  اتااذهم  لأح ال حلاذ  ذلا انل الجد من
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 ان تمل من  اللبما العلهاص الل تلمارا.
 تع  حددثل ا تح الن ل  ي اليميون: 
 ـ ال  ن اا حا لدي م اننا نليلت من النلع   
 تميلي هالعلأح العام. اليي  

اتــهاذ نيلــ  لالمــل هــلا  ــي نفــهس نصــحات العمــف الءــدددة نمــال 
راا  صولهم العا   ملاا ة اللء  ضوني  لأح  نم نكد  ـي نفـهس   ـلأن 
اللناض  هانل صـهرة مـن الاديعـ  االيضـموف   ـ،ن نحـدا مـن هـ الذ  لـم ي ـن 

  يل سيع   ان يلع  هان اللجف لان نا لم ي ن دلاا و نمـف 
 مغاملة لبلو اهبلو ال سام  من تهذ اليلددل. 

ضمل ان االمل ان لان لللا  لد لان لللا ضمل من ديحدش  ي  
صــم  المه ــه  مــ  راكــ    ــل اا يعمــن رنيــل ال ــلأح ؼ ــل  ان ديعــلف 
مه لذ لالمل اان ديحسو ملدار ماي دتل ؼ ل اا ي لهـل. امـن هنـا  لـد 

ش  ي المه ه  م  احمد ن م كان ضسولا ضمل  ال  ضود الحح ان ديحد
اا كاكل ضود الم ود مثمما ديحدش م  نديم  اري اا مثممـا لـان ديحـدش 
مــ  االضمــل اا تــم م ناصــل .. انمــا اكــد ح،نــل لــان ان ي ــد هنــاك هــلو 
البءاكــ  اليــي اضيــلص هعــض النفــهس ليفــلي اتحــ،ن  ــي المح ــ  الهاحــدة  

 امن  ان نن تلت   هلناض  ما.
ددـــــدي" الــــــلي  لـــــد مــــــن جســـــدو ضضــــــهأن امـــــا ذلـــــا اللجــــــف "الح 

ميعاكســون اتــيعان ضمــل  لــدانبما هالحددــد   ــان الحــددث معــل دنوــلذ ضــن 
مغــاملة. اذ ضمــل الــل م مــن  ســارتل تــاتا  ــي ال مــون اذراضــا  ــي ال ســار  
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 ملد لان العلأـح الـل مددنـ  "الءـهار  المضـو  " هد ـل االتـمل مبمـا لـان 
ل  ؼ ــــل. الــــم تــــلاا و حيــــل نــــه  ذلــــا العلأــــح  امبمــــا لانــــ   رجــــ  المءــــ

لح اص الساوح اال ولة اتوف مهتل هه اي  ك هك  ي  رج  صـدق اللجـف 
 اامانيل:

 انا تالم  اا     لدص تاتا اذراضا    اص ح  ن    
  مي    من يمنعني من اليعمح همن دملي جي  ـي مددنـ  
الحمـــم اال ضـــل التـــيلج  ن ـــفي المفلـــه ؟ ه ـــلا ي ـــلر 

 ن تيـلاتي ضمل مح او..ا لارة الءـ ان العووو
 اأض ف:
 ني رجف  ني تاوح دهصمني الل تلمارا .. مددن   
 الساحاص االمبلجاناص ي هن نجي .. نمحضل تناضيي  
 األوني ..  ضمميني الحلت ان المهص   ل مايحدش  
 لالنسان  الكي ي هن االمل لللا ضمي ان اتيلج   

 ن في المفله  .. ي   ان اج م  هأال .. للد 
 ه  لف كلذ هػ ض اأ   ان تكهن االيام اللا م ذ

 تعودة اهان   ..
اتالم  اا  هلا مبندس معماري   ي ي  الءعل اأيعمح هـاالحالم 
.. م،تـل لغــم اذ تعــ  ذراضــا  مــن جبـ  اتــاتا مــن جبــ . ليــ   دهانــل االال 
اثنــاذ المعــارك اليــي لــان ياه ــبا  م لتــا لمماتــل لفكــلة الحــ  اليــي لــان 
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ن ضاكـلا  اتـد ر ـض الــ،اان مـن المـلاة اليـل اني لتـل  المــا يع ءـبا .. لـا
 لم ي ن م هال جسديا   بناك  ي تلمارا حونما ديكامف ت عه  الوبا.

ا هال اللحم  لم ياال  احدا الم يسم  صهتل اال هلو الملة اليل 
ضول  وبا ضن نفسل ا  ح تعوول  االنـل مـن اكثـل ن ـلا  اللحمـ  ضهتـا   لـد 

 ان ال ل هعع  األدران احالمل.جعف ال م   دن ل 

ــــ    ـــــ   الســــاوح مــــن ضلهيــــل اثــــل تهتــــ  مفــــاجك لممعــــل.. ـا
مســــاضدو .. ثــــم تالهمــــا نفــــل مــــن الللــــات . للــــد امي ــــ  ايرض تــــوهل 

 المعل .. ات م  ها ي  لمع ان هاميدا ها السلمدي الميا م لال اق ..
ا جـــون هـــاتون اليميـــون الميلـــاجميون تـــلاذص لـــل نفســـل ه ـــالذ اكثـــل ممـــ 

تـــلاذص لـــل هو يـــل امـــام مـــل ة. ت مـــل لـــل ال ـــدق املاجمـــل الكـــلت  الحؿ لـــ  
املاجمبا اال ضاذ .. الءلف االاس  .. ايمان  االاديع   ا انعهر صدرو 
ضمــل الــم كــعل ان الفضــاذ الهاتــ  ال يســيهج ل  لكنــل مثــف ذوــ  يلــ   ــي 
الف   جعف يسيمبم ممـا يحـ   هـل   ـهة صـغولة دنفـل منبـا الـل  ـالص .. 

 ي  الص.ن
اثنــاذ ت ــهال مميــا  محــدا  ا ــوح الــداولة  لــان الجــد منــل لمــن  ــي 
ا   ه الذ اليلل  ال  ضوـد الحـح نـديم  ـاري .. المــا لـه ان احـدهما 
يعلف ا  ل اا د حث ضنل ا  ـحا ضـن المحنـ  اليـي تحـ   جبـم.  الـ و 
جنــاذ ضمــل مــا لمســل احــدهما  ــي ا  ــل اثنــاذ   ــن ايضمــل اا هعــدو  تــم 

جونبمـــا حســـ   انمـــا لـــللا ا ـــح مـــا اتيءـــفل ايال  ـــي الثـــاني مـــن  الملـــاذ
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تماص  ا م   لان  تف ح ضن نفسبا الكن اليسيع   تلاذتبا اال اللجال 
 الء عان .

 تال : 
 ـ يا ىذا.. اسطك طالب عبد الحق؟ ) فــي

 الصحراء ىل تـتخمق لمطحبين الطعرفــة  
  ية وتتبمهر شفافية الظفس ؟ ( الرجــلانالروح 
 يخدعظا .. يخدعظا ويضممظا .. وىه كطا ترى  
 ماكر لعهب، فال ىاتان التمتان ، وال ىـذه 

 العلأح الل.. ايرض  لوف نحد الل تلمارا 
 سرمارا ذلك الذي تدمكو عربـات الظـاس 

 جم عا .. اما لالمل هلا   اال حددث اهم اهعالن. 
 ر   ال  ضود الحح :

 .. لف ما تميل صح ح .. ـ يا نديم  اري               
 الكن ما الحف    اما هه السووف ؟                 

 ـ حلا  ل و نتبف منل ال و اصع .                  
 ـ للد  بم  .. الكن  االعلأح  االدلوف الل          

 الءار  العام..  االهته ؟    
 ـ  ت  هن لبلا حددثل الااص. المبم  ان ال نيللل

 ديا   جنا  ي هلا الفلاي المعمح     ضءهاذ.                    
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 ـ معا  ي هلا   الكن ما تالحنا ..                 
 ما تهتنا   انحن لما تلر جون ملعه                   

 تاق املعه  ذرا     نحن اذن                    
 ان اف رجال  ا ان اف ك عان ؟

لا ــل العهأمــ  اتلت ــ  كــفياو   دلت ــ  نــديم  ــاري .. تبيــ، ا 
الهال السـ هن الـلي لـان يعمـل جسـد  الـ  ضوـد الحـح النلمـ  االمـل الـل 
 ــدو توــف ان ديســمف الوبمــا مســاضد الســاوح  ــي حللــ  جبــد ان ال تكــهن 

 مل ه ة .
ن لــم ي ــن يحمــف  ــي إتحــ  ملاؾ ــ  الســاوح جــلر الحــددث  اهــه 
ل اميعا ـل مـن صـهرة نفسل للها  اا ـحا  لعالـ  ضوـد الحـح   انـل ال دنكـ

ــــ  جــــاو  يحــــاال  نــــديم  ــــاري اليــــي ال يعــــلف ل ــــف تــــلللو ه ــــهرة ثعم
 االنلضاض  اأداري ذلا  ضمل   م اكول منل ح ما  ااتهر لللا.

 ـــي اليفاتـــ  ت ـــولة كـــاهد االثنـــان اللجـــف يليـــلت منبمـــا ميءـــا ال  
 هاتيال  تاق ك ولة جف  توف ااانبا.

 ن توف ان يغولا حددثبمالم يسم  المساضد ما تحدش ؼ ل اللجال 
الل مه ه  تنااال ؼ ل مهتعبم من ال حلاذ اادن يل  العلأح العام  اهه 
مه ه  جلر الحددث ضنل من ال م     جف انـل حـاال ان يءـارلبما هـلا 
الحـــددث الـــلي يســـمعل االن لمـــا اتـــ  منـــل  ـــي نفســـل مهتـــ  ال ـــدق الـــلي 

 الكا ؼ ل.
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ضمـل هو ـ   ٌ  حـددثا هعد ان لا ل الل معال   ح ـ  كـدددة  بـلص
جثهر حمل ضمـل ذراج ـل  الـيحم هـاللجمون  لـللا لوثوـ  ل ـاح ل ا الصـل 

 لل اصدق ايمانل هما لمفل هل.
 ـ نعم .. صار من المنات  ان نهاصف ال حث                 

  السماذ ا ح  صحها  االلأح كمال  .                   
 ه لا ااصف ما انلع  من حددث اللجمون .    

 ـ تماما    الكن ما اللي دلاو صاح ا ؼ ما                 
 ديعمح هاالت او اللي يسول ؼ ل .                   

 ـ اضيلد اننا نسول  ي االت او ال ح ح ااال ..                
 ـ ااال ماذا .. الكارث ؟                 

معل ــ   رهــ  ضمــل ليــ  نــديم  ــاري الــلي اجــدو مــنفعال  مــيع ال  
الحؿ لــ   ض ــو صــاح ل الــلي امــيي هــداؤو ايــ  جــلرة كــا ؼ ــل اال تــ ما 

 هعد ان تال : 
 ـ الكا  ي اننا تن د العلأح اللي يله نا                 

 الل الءار  العام ..                   
انلع  الحددث   ملد كعل اللجف ضمل هسا   ضلمل ا تفكولو هانـل 

وــهل  اانــل اان لــم يحمــف  ــي حنايــاو للهــا  يي  ــي النبايــ   ــارئ  وــل مل
ـــان ت ـــاضد الح ـــ   ـــي ذراج ـــل االحـــلارة المســـعهرة  وبمـــا  ـــلجمون    مـــن ال

 جعميل دلر لف كيذ ضار ا  ديمنل زاالل حيل له لان  نفسل.
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 ا ر اللجف مهتعل ل اوـ  مويغـل السـاوح االمسـاك الـه هعـلف  
آل هــل الســن  ال م ــ   مــن حــددث الــلجمون ..  ملــد اصــ ح الحــددث الــلي تمبــ

ما السووف الل الن اة ..  هف نحن  ي االت او ال ح ح .. الساوح هف ما 
دـــ،ال حيـــل هـــلو المح ـــ  يضـــممنا .. رجـــف مغـــامل لـــلات .. ايـــ  م ـــا    

مهتنـا ل ـف تـ  هن  اضمـل ايرض البءـ  اليـي  00 احء   جمعينا ااياو 
هلو الداامـ  مـن  ا يسم  هماذ المعل انء، ه الذ ديلا ،ان اأيحدثهن   ي

 ايت م  المغمل  ا هتبم تناثلص  ي الفضاذ اللح  لهاتل العول.
امــام نــديم  ــاري جــدن  الــ  ضوــد الحــح يفــا اتــلارو ضلــدة ضلــدة  
جبلو الس ون اليي تلتـد جـون لحمـي اجمـدي تـاحي، رتويـل اا اثلـ  تم ـل .. 

ــ ل تمامــا  مثممــا  عــف ه ــالح االضمــل .. للــد اضيــدر هــلا الفاتــح الفــ  ضم
رجهلينــا الــهش انفاتــنا  الــم ديــلك لمءــاون  م ــاال  اال ا لتــل  اال منفــلا  اال 
نفـل مـن  اللـل .. هـاهه يليمنـا جم عــا  ضمـل مـلار مـن ضوهننـا امسـم  مــن 
اذاننــا .. ني رجــال نحــن اذن ؟ صــح ح اننـــا  لــدنا مــا  لــدنا   الكــن هـــف 

هلينــا ؟ ال  لــدنا ارا تنــا  ــي الح ــاة  اهــف ماتــ   ــماولنا ل ســيو ح هــلا رج
يانــديم .. اتــلك المه ــه  لــي  انــا لفوــف هــل اانــا الــلي يفــهر اأغمــي .. ال 
ا م  منا اال معاانـ  مـا  اذا حـاال   ـلان الهتـهف جـهجبي .. اضمـم ان 
ال احد تودا   ضنل اال معاانل  ااال ذلا العاكح الوـليذ مبنـدس الم ـاني 

 اللي الدد   كلا  اال ي م  نفعا  .. اما ا  لان.. 
تنفو هعمح  مالحلا  جن ل  اوم م ـي   انع ـاس تـلارو ضمـل اجـل 
نــديم  ــاري الــلي تــأليص ن لاتــل اانعملــ  مالمحــل حيــل لــم يعــد ديوــون 
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منبا تهر  عه با النووم  العو  .  الال ملة يف ل  ممـ  تم ـل رجـف جبـلو 
ال سام  من الءعهر هالح ف  اهبلا اللدر من الي م م .. رجف ذا جسد 

 حار.هار  ا م 
 ـ ما لان دنل ني  ول هلا .. اضعني الس ون                     

 اتانلض ضم ل امام ال م  .                      
ا ــــ  ضوــــد الحــــح دــــدو  ــــي صــــدر صــــاح ل الميلــــدم نحــــهو دثن ــــل 
اأحومل الل البداذ لوهالي حددثل  ا لـا ؛ انـل يليمنـا.. اجـن الفاحءـ .. ان ـل 

دميلعهن النو  هعد ان نفد الععام.. اثح اننـي لـم الوبم دب مهن  ي الولأ  
اذق  عمـــا  لـــ،ا   لـــ و لنفـــا و جـــف لمـــلارة  عمبـــا  ـــي  مـــي اكـــد مـــن مـــلارة 
الحن ف.. للد ضمميني الي له  ضمل صغل تـني ان اصـهم ضنـد الغضـ   
للا تلانـي صـاوما  منـل تععـ  تـدمي.. للـد جيلتبـا الكلأبـ  يـا تـودي.. للـد 

اهبــ الذ جم عــا  امــا انكــل ان ي ــف تــم ما  مــن  عمــ  جــي مثممــا  عمــ  هــا 
 يسيحح المهص..

اكـــارنحه الســـاوح  اكــــارة  ؽ فـــ  اتـــ   يســــيلاي انفاتـــا  ضم لــــ  
 ل لهل هعد ملاجع   ي اليفكول.

 ـ اصدتني يا  ال    ما اللي تح  ددك اما                   
 ددار  ي راتا ؟                     

ن ـــلة ضوـــد الحـــح  ااتـــيللص ضمـــل ااتـــع  امايمعـــ  نفـــلص ال ـــل 
ضون ل  ي تم  من تماص اليحدي ال ـع  ااال ي ـار الءـاق  ااتـيف مـن 
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ــا  ليوــث  ــي نفســل ا يالجــا   تحــ  تم  ــل تــ ونا  حــا ة لــان اليماضبــا لاؼ 
 ض  ما   ..

 ـ من ادن لا هلو ؟                
اجـــات اهـــه ال دـــ،ال يععـــي الســـاوح  بـــلو مـــن  ان ان يعمـــم انـــل 

 يل :   ف ضله
 ـ تلتيبا من المععم .. االتسف ل ف.                

تهتــ  نـــديم  ـــاري ضـــن الحللـــ    عمـــل الـــل م مـــن انـــل تـــوح ان   
ضــــلف مثــــف هــــ الذ مــــن اللجــــال  اال ان مــــا يســــيهتفل االن هــــلو ال ــــهر 

 الااص  للجف ضمل مثف هلا اللدر من الع،أم  االي م م ..
 فاتل ااحيدام مءاضلو.لم يلف كو ا   جف لوث ي غي ال علات ان

 ـ العلأح ال ل تبف .. ال اتبف منل .. ان 
 تنعع  نحهو هغي   اتغلز ت ونا ؼ ل  
 اا تني ل  مهة من  مهاتل اا  فم  من  فال تل  
  ما هلا ال سد الع  م اال حفن  ضلاق  ؾ ل   
 يسلي  وبا تاوف احملاتمل  م. 

 تاجـــ  :            

 كووون يهى جدوبك .. يألبتر ـ وةؤالء يهمسدك ه س  

 اايضلن اايضهر .. تون،ضهن تءلة الاهف                    
 اتيلر ما ي من  مفبم من رجال.                  
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كان  الس ون ما ت،ال جون ؾ ض  اصاهعل   الان ما د،ال ميبدن 
ال ـهص تحــ  انفعــال   ــون اليــهاتل حيـل لكانــل ال وــف توــف الوللــان.. تــال 

 م  اري  ل  عف المه ه  اكثلح م  ااكد اح اما :  ندي
 ـ اال تلر ما تد د ال ال ل  ع، الس ون؟ 

ــــ  ـــي حـــاالص تكـــهن الســـ ون نمضـــل حـــون تل ـــد اللمـــ       
اا اللؾ  .. كلط ان تكهن جود ثاجي  ا ـي ت ـم م اضـ،م 

معـــل  جـــف لـــن يســـم  منـــي تـــهر  صـــا تون.. لـــن اتلاجـــف
 ــل  يفــيح ضون ــل ن ــف هــار  يايــلق لالءــعا  كــغاف تم

ضم ل  ي كبل  ااحدة لن دلر معبا تهر ن  اف هعوـدة 
مــن مثــف هلــلة م ــلاض   ــي جانــ  مــن العلأــح  امــلاة 

 هاره  مثـف تلات  نضمل ممـ،ق 
اللمـ  منيبـا اي ـلاف.. رجــال  ـلس منكسـي الــلؤاس  

محيدمي ال دار.. صـهر تمـل ضم ـل لسـياول ايحـالم  
ص        ميلات ـ  ال مضو   تـارة  منـهرة تـارة  ا ـي   لـا

دد لل  وبا اال حهل  ثم دول   ال سـد.. كـو ا   ءـو ا  دوـل  
 ال سد  اأنيبي لف كيذ ..

 ـ اضعنوبا    ،نا لفوف هل.. ات،كؽ  ل   ،ن  ال                     
 تمما  ول كمال.                         

 ر  هح،م :
  يبا ـ تيفي هالغلض .. للد  رهيبا منل ان  لدص ن
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 جعميبا تفي هالغلض المعمهت  ي اضمال لثولة   
 من جونبا اللمم االس ون  الن ي هن امامي ضمف كاق.. 

تـــح  ضم ـــ  تـــ اولو.. تـــدم لنـــديم  ـــاري الـــلي اضيـــلر ثم اتـــيف 
ه،تــنانل الوــ ض ااحــدة هعــد ان اني،هــا ج ــا ن اجبامــل ا ار    انبــا الملدــل 

لا الــلي دهلــدو نــداذ  اهــ  لح ــ  لــان  اللبــا يموــف الــل هــداذ ضموح كــل
ت    اا صهص م يهم من ها ن ايرض اا تلج ـ   ـي مـدر هعود كـللا 
الـــــــلي ديهلـــــــد  ـــــــي الـــــــنفو المحيدم  لح ـــــــ  الغضـــــــ  المـــــــل  اا الفـــــــلي 
ــــا  الع  م لح ــــ  امــــيالك الءــــيذ ال ــــع  هعــــد معــــار ة اضناذ..هعــــد ذل

 ال م  الكث ف تال:
 ـ تيكهن ان  ددي ال منل.. نديم  اري  

 نضل ا ا ن لما اضلف نفسي..اللي    

نبض  ي الفضاذ صهص مساضد الساوح ناهءا  ددا  جود اتد 
تف لص الوثهر الحمل ضمل ذراج ل ضن تاوف لث ف اصفل الم  

ماوف الل الاضلة الفاتح   ددضه الل معاا ة اتيلالل العله   ال 
ت،ال لم   الهته  المي ؿ   لاؼ   للع  مسا   ا لر اال د،ال 

 أا   ي العثهر ضمل العلأح.االمف ته 
ا يلت  العله  العلأح جـون اليميـون ه ـعهه   لمـا ت مـ  مـن مـاذ 
لوـــث راكـــدا  ضمـــل هو ـــ  جـــلك صـــغولة ثـــم انعملـــ  اووـــدا  اووـــدا  جـــون حللـــ  
راتـــا  ان ـــلر ميلجحـــ  هاومـــ  حيـــل اتـــيهر لبـــا االمـــل امضـــ  صـــعدا 

 .دي اات انونبا م  انون جدن دلتف   ا يا  من م ان ما اتعبا
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الملنة اللؾ ل   ذاص اللهام ايـ ف  اليي …انبا تبام حامد
ي سوبا ثههبا المنل  المسيلتف جمال رهاص ايتا ول  اليي ت ن 

 هلا اينون الحوي .
تهت  الساوح ضن المضي  ـي السـول  الـم دن ـلم ضمـل انعالتـل 

 نكثل من تاض  ااحدة  االيف  اليفات  مه م   ي الي،ثل اتال:
 ـ ما ايمل؟ 

لم يح  ه هات  اذ لم ي ن نحد يعمم مـا الءـيذ الـلي جـدنص تيـ،او 
 منل تبام حامد اأهاتوبا ؼ ل زاجبا. 

كـــان ننونـــا مهجعـــا   ميكيمـــا  لـــللا الـــلي ياءـــل … اكـــيد اينـــون
 صاح ل نن يفضح هل ضن نفسل نملا  نكلا.

جــون لــالم هــامو مــن زاجبــا  اننــون صــار يعمــه اأبــ   لــف  ن  
با زاجبا نحمـد ن ـم  يسـيعمعان ايمـل  اتـد جـدا هلض  تهتن نهري دي ع

ننبمــا الهحوــدان المـــلان يحــح لبمــا توـــف  ولهمــا معل ــ  الءـــيذ الــلي تـــ ن 
 تح  ا ،تل الملنة.

ا عل الللات الل البوهط  اذ انيءل الاول الم يعـد ليمانـل نمـلا  
 مم نا .

اتهر الملنة ازاجبا  اتهتن نهري   مم يم ث  ي جهف العله  
 وـــل نحمـــد ن ـــم الـــلي جمـــو ضنـــد  يحـــ  ال ـــات؛  بـــلو الـــل راكـــ    ـــل 

الثالثــ  ااجبــل الــل الفضــاذ  ال،نــل يســيدضي مــن ذلــا العمــح الالمينــاهي 
 رحم  ما.
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ضنــد اكــيدا  اينــون اتــد صــار هم ســهر المــلنة ان تعوــل ضــن نلمبــا 
ه امــف  اتيبــا  تحــهل البمــو الــل لــالم صــلأح: المــلنة حامــف  ــي كــبلها 

جـــدن ي، ـــلها م ـــحهها  هـــاالم مولحـــ   ـــي منعليـــي  اللاهـــ  تعـــاني مـــن نـــ،ف
 ال عن اال بل.

 ـ من منكم يحمف مس نا  نا ضالجا  لهت  الن،ف؟ 
 ــهق ال م ــ  ذهــهل كــف نض ــاجبم لــانها  اللــل د منــهن هــ،ن مــا 
ي لي لبم ان هه نال من تووف ايتـدار السـه   اذ مـن  تـلر  تـومبم حسـ  

 ف هلا اللي ي لي االن؟ حساها  نا  ار هامدو نن يحس  حساها  لمث
 كف ما اميدص هل ايددي لان ضالجا  لم دا  نا مس نا  لملكح

للــد انلضــل ضبــد اي اأــ  المللــ،ة   ملــد تو ســ  الــدماذ … اال كــك  وــل 
االي،م  ال ـلاي ضمـل  عـ، اصـهات اانيبـ  الع ـام الـل مـا انيبـ  ال ـل  

 اتح ل لف كك. 
ل  لانـــ  اكـــد ازاذ النـــ،ف الـــلي لممـــا مضـــل الهتـــ  اكـــيد اضســـ

معانــاة هعــد معانــاة المــلنة معانــاة زاجبــا كــاكل ضوــد الم وــد  الــلي اتــيهلل 
ضم ــل مــا يءــ ل ال نــهن المعوــح  اهــه يســل  الوبــا همــا هــه ميــاي مــن هــلو 
اال اأـــ   اا دبـــ   العلهـــ  نحـــه الللـــات د حـــث  ـــي الهجـــهو المغملـــ  ضمـــل 

  المبا اصميبا  ضن حف ل،اجيل اان لان مسيح ال :
 اهحثها  ي جوهه م   ي حلاو  م ضن …تيـ ا ه   

 ضالن دهت  الن،ف. ـ ا  ا هتي  اهحثها
 …ضما دهت  الن،أف  املنتي  زاجيي تمهص
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 من  ول تدتوح ديمل  ح اص ال دا  ثم دب   مسلضا : 
 تالم  اا … نديم  اري … ـ  ال  ضود الحح  
 ضود ال  ار… محمه  نحمد… صا ق ضود الحمود  
 نلم تكن…ار   يء م حلوويا نن  يا ضود ال    

 مضمدا ؟ 
جـف … نال ملة ديدا ف هم  اص م  هم الالان مـن هـلا العمـاذ

للــد اتـــيحهذ مه ـــه  المــلنة ضمـــل ن كـــار ال م ــ   اذ ال زالـــها نح ـــاذ حيـــل 
االن  اهــاتها نمــام  مــه  كــاكل ضوــد الم وــد اصــلاخ تهتــن كــ لي اليــي 

 لمه ه  الماثـفكارل  رؼ ليبا المبا الهضيبا  اليفكلان اال ها
 نمامبم لما له انل مه هضبم الهحود.

كانــ  تهتــن نــهري ت ــلخ صــلا ا  حــا ا  اتــد اجــدص ان ال كــك  
لددبا لمءـارل  المـلنة المحيضـلة تـهر هـلا العهأـف   ملـد كـح  لـهن تـبام 
حامد اانيبل صلا با المهج  الـل ننـون  ا ـ   ا ـعف  حللـ  ننفاتـبا  

لم تعـد لـددبا تـهة لد عـل نا النفـاذ منـل   ا اتيكان  الل كك هات  تعل ل  ا 
كان جسدها دلجف األاي اأن، ضلتا   املا   لان  تءعل ضم ل جول  جـارف 

 دنسف الوبا من جون ن ع    ثلها جبا زاجبا اتهتن نهري.
نمام لف هلا لان الساوح تد اجيعد منفل ا  همساضدة يعّد  م  رههة  
 مسدتل.
مءـارل   ـي انلـاذ المـلنة مـن مهتبـا ؼ عد نن نيلن نن ني  محاال  لم 

الللأ  ل س  تـهر جبـد  ـاو   اضيـ،ل مهتعـل لالعـا ة اجعـف يسـينيآل مـا 
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تـد دـن م ضنـل ا ـ  مثـف هـلا تـد يحممـل الللـات ؼ ـل مسـ الويل لاممـ  اتــد 
 دي،لوهن ضم ل.

 ي  ملة الملاذ هـلا الـلي اتيءـعلو اكثـل الملـاذاص م ـولا  احاجـ  
جـ، مه ـه  ارتـالل ليل ـي  ثـار الع ـالص  اتح الساوح مساضدو  الان نر 
 اليي تمك   لأح ال حلاذ:

 ـ يا صديلي ان ه الذ تد دي،لوهن ضمونا. 
  ان لم ي هنها لللا هاالمـو   با هـم          

 الوهم اا  دا اضم ل  انني ن ضهك لملاؾ   
 المهت ..يعني ان تفيح ضون ا .. ام  ضممي

 ف يلهل  لكيه،نبم لن يسيع عها كو ا   ان المث 
 … تهاجل الثعم  ضم ا نن تحي،م لل هح،ام ايتد 
 ماذا تلهل؟ 
 ……ـ  
 ـ اتيكهن ملاتويبم نالل مبامنا. 
 تماما .… ـ نعم 
 ـ ان ل. 
 ـ ماذا؟ 
 ـ نتلر نحدا منبم يمما تالحا؟ 

 ر  اللجف معيل ا  ه عهه  معل   ما تد  ياوك تح  مالهسل 
 هلا اا ذاك من تالي:
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 الن معم نا  … اال ن ن … كو ا  ـ ال اضمم  
 من هلو الناح    ي ايتف.       

 ـ اما الناح   اي لر؟ 
اتـيغلت ت الـل صــاح ل  جوـد انــل مـا لوـث نن اتــيعا  تـلأعا  صــهر 

 …ملاا يل ام لو   ي مهات  صع   تاهل 
 …الكيذ… ـ ال كك 
 االتيل  . انني اتيم  ال ا.… ـ تف يا ن ي  

 ح اال كلذ   ل.ـ ه الذ دلأدان العلأ
 السنا ن حث ضنل؟… ـ انحن اال نلأد العلأح  
 الهال ا   الملنة المفاجك يرتميا من هلو النلع  
 تسيعم  ذلا. 

ا يم اللجف نال لح   ا ولو  وبا هللارو هلا   ول انل االن ل و 
اكثل منل توف ذلا. ذلا انل ان لان لديل توف دهم امف  ي 

ق  انل االن  ي ياس تام. ثم اذا ضثهر العله  ضمل  لأح معلا 
كان  ثم  صعههاص  تهاجل  ارق هلا العلأح   م و ذلا 

انل يعلف … ه،صع  من االني ار هنا تلؾ ا  لمهص اك ا
صاح ل  ضاكح مغاملاص  اانل للجف مدا ف صع   اكاوك   

اال نن ما جدن ي بل لل االن منل  انل اتلت الل الضع  
ما يح   هل تد اتيغمح ضم ل الم،ري  الت ما ان الاالص م
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تماما  انذهمل ضن اث اص ني ضمف يءبد ضمل تهتد  ي اللهن  
 ول هلا ال حث العءهاوي اللي لم يسفل نال ضن   ا  الهت  

 انفا  الهته .
 ـ ما اللي يءغف ذهنا؟ 
 نك اذ لثولة.… ـ  و  

الم يلف كو ا  ن ل  انما ن مح ز لة ضن ف  تعوولا  ضن نلم  ءـف  ـي 
ــــ  جنهن ــــ نن ي مهتبــــا اللــــا م …  ــــيم تــــلو.. المــــلنة اليــــي ر ــــ   وبــــا رغ 

هــ الذ الــلدن لــم يــ،تمن جــانوبم ضمــل تمــ  …الضــالل  ــي ال ــحلاذ…تـلأعا  
…  الم،أد مما هه م بهل اأعوح ضمل اينفاس… حوميبم ا ع  حهلبم

الملنة الغلأ   اليي  اهميل الموم  الما    اال ت،ال تلـيي منـل  ـي مهجـاص 
الموف اللي نمسل يف ل  ي راحل االتل االاهف … الػ اتمن ال بهر ا 

هعد ان لان توومل الل تحلوح مملاتل اتعا تل.. صهر كيل من الما ـي 
 …الللأ  اال عود تكث  صدن نفسل اتعلد ملارة  مل

اها هي تاضاص الع ل تدنه  ليدنه معبا صهر الهحء  ا ـوح 
يناهءــــــبا رجــــــال الــــــنفو..  ــــــالل الع ــــــل تــــــدنه هالموــــــف  هــــــالملاة اليــــــي د

كالــلؤهان.. األت ــ  جســدو ي ــا  يعملبــا صــل   لــه  عــف لــل  ص صــداها 
… اال ــاق  اأعمــه صــهص تهتــن نــهري اكــاكل ضوــد الم وــد  المــلنة تمــهص

تبام حامد تمهص  اصهص   ل ي بم هال  اذ  ال كا انل صهص نحمد 
ن ــم اتــلت اللجــال الــل المــلنة هعــد زاجبــا  اأبــل  مــن دبــل   دــدل  الــل 

للـــد انبـــارص تـــهر المـــلنة تمامـــا  هعـــد …   ل عـــه  محمـــال  هح،نـــل انتـــاوالعلهـــ
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تــاضاص ميهاصــم  مــن ؼــ ض  مــهي ال يلــاام ا الم تا عــ    عــ  هال ســد 
الــــهاهن الــــلي  مــــن ن وــــلا هلــــدرو نن دمفــــ    ــــل حللــــ  ؼ ــــل لوبمــــد جمــــ ال  
مسيســـمما تعاانـــ  ندـــدي كـــاكل ضوـــد الم وـــد اتهتـــن نـــهري انحمـــد ن ـــم 

للـد ذاجـ  المـلنة لمـا دـلات … البوهط هل الل ايرضاا لأن ضمل حممل ا 
الحمم   كـان كـبوح كـاكل ضوـد الم وـد اجمـ  صـهرة لمهضـ  رجـف ضمـل امـلنة 
كــاهدها هءــل مــن هــ الذ  للــد اجيمــ  الللــات  االســاوح امســاضدو معبــم  
ضمــل نمــل ااحــد هــلو المــلة  هــه الءــعهر هالف  عــ    ملــد ماتــ  مــن نثــارص 

 ي صم  ضموح  حـ  المـلنة اتلـديو ال مـال   ي اللجال  ان اتيثناذ ا 
جــف ننبــا لعالتــ  راحبــا اتــماح  مح اهــا  مّعــ   وبــا مــن لــان ال يحمــف 
 ـــي ثنايـــاو ضـــن المـــلنة نال جســـدا   لـــ    ملـــد تومـــ  ازاجبـــا  ضـــهة الســـاوح 
لينــــاال العءــــاذ امءــــارليل  ــــح ل اتوــــهل هعــــض مالح اتــــل لمــــا ديلوــــف 

ان يغوـل  و عيـل اا  حـهاو.. الفضاذ اللحـ  هعـض نسـاوم ممهثـ  مـن  ان 
كان لف نممبا نن تءارك زاجبـا  لحـل هسـاق جددـدة تافـي ت ـّد  حلليـل 
اات،انـــل اتافـــ  مـــن كـــعهرو جنل ـــل.. لانـــ  لالعفـــف  لالعـــاول جـــّف مـــا 

نلم تكن )) تـلمارا ((   ـي ن لهـا  … دويػ ل ان دملل  ضاذو نؿ ا  اااتعا  
جثـ  ايضمـل؟ نعـم لانـ   كللا توف ان تودن تلم اص هعنبـا هثعوـد ان رنص

ـــــددل مها ـــــ  الاعـــــ،  ـــــي تل ـــــهاتي تحـــــار   ـــــاص الم ـــــا النســـــاذ الحلألأ ك،ال 
 …اال هات  ي تل بن المثول   اذ يغلأا المممو ك ميا ميان  النس آل

ــم تيــلك اراذهــا اال حســلاص تم ــد  بــارة   ماتــ  تــبام حامــد  ال
مـل النفو اتلدس ال مال  امثمما اجيمعـها ضمـل   ـن االضمـل  اجيمعـها ض
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  ن الملنة اليي لف  هازار نحمل من مامفاص ايضمل لان  احيف   هـل؛ 
 نهضا  من اللللر.

ال بــــ  اليــــي تحمــــف  ــــي … اهمهتبــــا انضــــم الــــل ال بــــ  اي ــــلر  
كـان كـاكل …نحءاوبا  كلة االنيلام اال ـدق  ـي الي ـم م  ضن ـلا  جددـدا  

اتســم  ضوــد الم وــد مــن نال ــا اللجــال الــلدن ضاكــها ح ــاة ها وــ  هان ــ   
جيــــــلف النعمــــــ  المســــــيللة  لكــــــن حــــــلت مددنيــــــل همــــــا جلتــــــل ضم ــــــل مـــــــن                         

اأالص   عيل هعاه  انفعالي  الكنل  ال ا  مـا لـان ضـاجلا  اأـن م ضنـل   ـي 
 …النباي   نت  كددد

جوـــد نن اند اضــــل  نحــــه الســـاوح  هــــلو المــــلة لـــان انــــد اضا  تــــلأعا   
 ا تـل تـهر نتـ  انـل لـم يسـيع  نن دمـيل  اصا تا   الم ي ن يحمف  ي  

 اللؾ   الغم    هعصاه  نمس  لبا صاله  الحددد.
 للد تمويني اض، ما امما… ـ ندبا النلل  
 ا  ل من  اتيعون هل ااضيمد ضم ل.     
الـان تـد تـدا   نحـهو نـديم  ـاري ااحمـد ن ـم ا الـ  ضوـد الحــح  

ن يفكـــــل هـــــلا يمنعهنـــــل اأحمهنـــــل مـــــن رجـــــف لـــــان تـــــدر  هســـــالحل توـــــف ن
 هاالنلضاض ضم ل.

امـد الـلي  ا رتـل تمـا   للد تعاان من تعاان ضمـل نلـف ال سـد البٍّ
الحوهأ  العا ح  اليي لان  مثارا  لمبـهاجو اايحاتـ و  ـا عـها هـل نحـه 
الحفلة المسيعوم  اليي نضدص لل  اااراو اليلات  حيـل اذا مضـل لـف كـك 
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تــ لدم مــن تــاضاص تــد دنــلر ها وــا  مفعمــا  هــالح،ن تهلــد اإلحســاس هــان مــا 
 هما دبد  ح اة ال م  .

اضيــ،ل الســاوح امســاضدو  الــلي ت،ادــد انيءــار الوثــهر ضمــل جســدو  
حيــل اتــيكان  ضمــل جوبيــل ا ــاهل ضنلــل  م انــا   اصــا  ديءــااران ؼ ــل  
ااضيــ،ل ا  ــلان ثمــال  ميفلتــ  ال يفلــل نحــد مــا دنــهس هامــد ا  ــل نا مــا 

لــد اليمــ  ال ــدار ضمــل ح،نبــا الثلوــف تــهف يحدثــل هــل اا يلــدم ضم ــل  ل
ا ه بـا نلمسـيفحف اأ،تــبا الـلي ال منفــل منـل  اصــار مـن  ولالم ــدي نن 
ي ـــلر اللجـــف مـــا لـــلو تـــماضل مـــن تلأنـــل توـــف  تـــاوح نا تـــاضاص  جـــف نن 
ا مـــوبم لمـــا هـــاص دبـــد  نجســـا هم مـــن اهـــن اجـــه   ارتبنـــها للـــلار الســـاوح 

 ــ ا  لبــا  نن ال حــث ضــن ااتيســممها لمءــو    رهمــا لــان مــن  ااضــي االن
 منفل  ول من االني ار  ي نلع  ااحدة ال رجاذ  وبا.

نللي ال م   ن لة ا ا  ض مل ضمل اللول المن سـ  هعـد نن ن مـح  
الســــاوح  ضهتــــل الــــل رلــــهت العلهــــ  ااالتــــيعدا  لم حــــث لــــلة ن ــــلر ضــــن 

 العلأح المنءه .
  ـــل مموـــي الـــدضهة لـــان كـــاكل ضوـــد الم وـــد الـــلي م ـــث دنـــاجي  

اجـــل همـــا يءـــ ل هـــليان المحمـــهم  الـــه لـــم ي ـــن هنالـــا رجـــالن كـــدددان  ز 
 الــ  ضوــد الحــح انـــديم  ــاري المــلان نحا ـــاو جــثالش اذر  تهأــ   لموـــث 

 هناك حيل يلضي نح ل جهار تولها.
ا  ل ما تام هل كاكل ضود الم ود احس ل نملا المناص منل لكـي  

مــن العءــ  ا زهــارا  ديــلك نثــلا حســنا   ــي راي زاجــل  نن راي يليعــ  نيفــا  
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ني،ص هنا اهناك  رماها ضمل تولها   ي لبهج  تلأع  لان  تع ـو مـدر 
كمفــل جبــا مــن جبــ  اا ــعلارو الــل رلــهت العلهــ  مــن جبــ  ن ــلر  مهزضــا  

 جون كو ون مينا لأن لالهما معمهت اال جد منل.
ضند هلا اتد  وف ال ل انل تام هما ي ـ   ؾـ ض ضمـل حفنـ  تـلات  

ااحــيف  جبــا  ــي جو ــل  ا لــ  الــل العلهــ  مــ، هذا  هفــلاي مــن اللوــل كــمبا 
ضموــح ااحءــ  تــاهلة تــمويل تــدرة نن يعــي ندــن هــه امــا البــدف مــن رحميــل 

 الماذا هه  ان  ولو  اهف صح ح ما ح ف لل  اهف يعلف ذلا؟
ارتاـل ضمـل للتـ ل اكـك ضموـح احــار دنسـف مـن صـدرو لـل تــهام  

هف تبمــد ضم ــل اللــهة اتيلا ــل المــا ة ال ــم    لويــلك  مــن هعــد   لا ــا  نجــ
ايض ـات ات ــفل  ــي ا يانـل رأــح   ــعذا تالكــ  اللـهة تمامــا    فــح ضمــل 
ـــ   امـــا اتـــمل المـــلارة  امـــا اتـــمل الكـــلت   ـــنفو مـــا اتـــمل الاو  كاكـــ  ال

ـــــلا مـــــا اتـــــمل الســـــلات … االضـــــالل  االحـــــ،ن  االحؿ لـــــ  الملاا ـــــ   اا و
 لاهـا  ـي الـا  يضـحا اأمنـ   مهضـل مـن نن ت، ـل م…كف هـلا… تلات

انســـ ات حـــل اثـــل    ســـدو يغـــلق  ـــي هحـــل مـــن العـــلق ال ـــار  لال ـــؿ   
 اتــــينيآل  ــــي صــــحهة  اؼ ــــ   انــــل االن مــــلأض  اانــــل  لمــــا  ــــي حــــاالص 
تـــاهل   هحاجـــ  الـــل جســـد تـــبام دميـــ  ضم ـــل اأحم ـــل مـــن ني  ـــارئ نا 
ضارض من هلا اللووـف  هحاجـ  الـل دـد تمسـا ليفـل نا تحـ   ضنلـل مثممـا 

 ي  فهليل  نا ن هو ايكول  ي ص او  نا صديلل الحم م كان  تفعف نمل 
  ي ك اهل.
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نعم انل هحاج  الل كيذ من هـلا د عـد ايلـم اال ـؿ   اأح عنـي  
جدفذ الود الحان   االنفو ال ا ت   اراوح  تبام اكمو المدن المفيهح  
امــاذ النبــل  ــي ال ــ ف  انتااأــف ال ــداص  ــي الءــياذاص ال ــار ة  الع ــ  

او   ــــي المومــــي الملمــــلة  اهســــم  تــــبام انرأــــآل تــــبام ا فذ الع ــــم الضــــ
  و  اارتعء  نضضاؤو جم عبا.… تبام

الان  دد حان   نحا   ه يفل  فيح ضون ل الوموميون   ـعذا هـي دـد  
  ال  اللجف اللي نمسل صديلا  ان ا.

ـــل   هحللـــ  العلهـــ  نحـــه االمـــام نا نحـــه مـــا لـــان دـــلاو نا ياوـــف ال 
وح اتنازضـــ  نفســـل كـــيل االحيمـــاالص   ـــللا كــللا  ا ـــعله  رؤر الســـا

ال عد اللي يسعل ال ل لم يعد اال كو ا  م بهال  ل س  لل حيل االن مالمـح 
نا كهاهد تعمن ضنل نا تءول ال ل  انما لغلأح  ي لوف امس  العله  تعهم 

  ي ال حلاذ اتعهف  ي ا  اق.
 ـ ني صديلي  الكا  نن  سارتا لوولة  
 لديا ننبا ج،ذ من هلا الكن ل  ن معمهما    
 اللي يح   جنا   سارتنا جم عا   جف ا سارة   

 …محوونا… ا هتنا…  ولنا لللا  نهمنا
 … … …ـ 

 ـ اض،اؤنا  ي ذلا. ااض م اللجال هه من
 …ي د  ي نفسل  سح  لمع،اذ  حيل يحون 

 ـ كك  ول معلهل.
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…   نجـات كــاكل ضوــد الم وـد هانفعــال مءــهت جمهضـ  الحــ،ن الحــار 
 ضود الحح: ر 

 اله لان معلهال  لكان حمل يسولا .…ـ هه لللا  
 ــــي تعــــهاف مياــــ    لانــــ  ال ــــحلاذ ؼ ــــل تــــدار جــــون ايضــــون  

المســبدة  مثــف هحــل مضــعلت المــهن  نلفــل الســاوح نفســل نمــام العــون لــلة 
 ن لر.

هناك نات  ضلهيل  ـا   نحـه ايرض معيل ـا   ـي تـلو هـان ذلـا  
يلـــل هـــل  اذ ال لم ـــ  الهتـــه  المي ؿ ـــ  تكفـــي هـــه مـــا نرا  نا مـــا دن غـــي نن 

لم حـــث ضـــن العلأـــح  ان  لوـــف  اال العلهـــ  المفك ـــ  االاصـــال  ال جســـدو 
 اللي د س  مفاصمل  اال ه الذ اللدن نفلص ضلاتـبم ا ارص 

 ضوهنبم ااتيود جبم جنهن.
ضمل نن نحدا من ه الذ ان لـم يعـلف ان لـان ايمـل مل ـه ا  نا  

يل ــها هــان هــلا هــه المــآل الــلي الجــد مــن نن دنيبــي جــاذ م ــا      ملــد اض
ال ــل لــف مغــامل  ــال  اان نبــاديبم ان لــانها لــللا   ســيكهن  ــي ايتــف 

 تلت ضون ماذ.
ضند النلع  اليي تهتف  ضمـل ار ـبا العلهـ   اهعوـدا  هعـض ال عـد  

ضن تم  ايضمل  تام  المهاجب  ملة ن لر جون ايضمل ضمـل تميـل اهـون 
ض محنيــل اليــي رهمــا لــان مــن جــلاذ ت،ثولهــا الافــي ان الســاوح  ــي مــناف

انيــ،  الســاض  مــن دــد صــا ق ضوــد الحموــد احعمبــا ضمــل ملدمــ  ضلهيــل. 
 كان  الساض  الهحودة اليي يحممبا راك  نا  ولو  ي هلا الم ان.
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تــال صــا ق ضوــد الحموــد  الســاض  اللاهعــ  االن ــ  ض ــلا   اهــا  
ثـم ن ـل …   االمـهص ديبـد ناالهت  يمضي ـ اذ… نننا ندار  ان جدار 

 الل تاضيل مم ا .
تلدم الساوح منل ا ي حلل   ا ف  اني،  السـاض  مـن دـدو  كانـ   

 نثارا ضمل ايرض ماا  ا  اياو اتد حاذر ه يفل المسيددل انفل:
 ااهعثل ح،أنا  هلو الملة… ـ ااصف  ناذك  
  بنالا اكثل من تو  تا م لمح،ن.  
ا  عمـل اللجـف   مـم يحـلك تـاكنا   انمـا نث ل صـا ق ضوـد الحموـد همـ 

م ــــث معملــــا  ن ــــلة ضمــــل اجبــــل الــــلي ارتســــم  ضم ــــل ضالمــــاص  ضــــ  
ما ف  حاولا  ي ما ي ـ  ان يفعـف ثـم مـا لوـث ان انسـح  منععفـا  نحـه 

للـــد … نجـــ،اذ الســـاض  اليـــي تنـــاثلص ضمـــل ايرض دممبـــا نا يعوـــد تلتووبـــا
ولة   ضـاض  الـل تحعم  ماكن  الساض  اا يف  جون العءـ  نجـ،اذ صـغ

ايجــد  لصــ  اضا تبــا الــل الح ــاة مــلة ن ــلر   فلــد صــا ق جــللا جــ،ذا  مــن 
ك انل  لان الهحود الـلي اصـدتل ال ـهات ضمـل لـف تـ ال تـ،لل الـم ياوـ  

  نل ملة ااحدة.
كان  تاضيل ذي من النه  الثمون الممياز  اللـد ضثنـي جبـا ضنايـ   

ن  م لر ضءل تنهاص  اهي  اول  جعميبا تلاام  من  ان زأا ة اا نل ا
ذاتبا   ي العالم  اكلل  ال ن   تاض  صـديلل الـلي تـل   ـي المعللـ  
ا مـ  تنــ ض ضمــل دــدو لمـا لــه لــيعمن ضــن ح اتـل نا لييحــدر المــهص هعــد 
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مماتــل  الــان ن،ضبــا ضــن دــدو ااحــيف  جبــا للاأــل الــلدن ضملههــا ضمــل نحــد 
 جدران  ل يل امضها دياهعهنبا اأعنهن جبا.

ق ضود الحموـد راجعـا  الـل حوـث ت مـ  الللـات  ـي حءـد كّل صا  
 ا    حّهل كعميل المميب ـ  الـه الـل حـون صـهص تهتـن نـهري دهلـهل  
كـــاك ا  نلمـــا حـــا ا   ـــي المعــــدة ا يـــلض المضـــمد ضوـــد ال  ـــار نن م ــــدرو 

 ال ه . 
اثــل ذلــا هــ  ضــد  مــن الللــات الــل جــهف العلهــ  يمــدان ندــددبم 

اووبم الــــان احمـــد ن ــــم تـــد  ــــض ه ــــلو الـــل المــــلنة همـــا تنــــاتمهو مـــن حلــــ
اذ اجد نفسل  ا ال  ضن احيمـاالص تـفل هعوـد لالسـفل الـل ))تـلمارا  ح اذ  

 ه لا انفث، الغض  السلأ  اللي انيف  توف لحـ اص  اا ه لا ((.
ضا  ال م ـ  الـل السـ ال ايض ـم  ل ـف يم ـن الاـالص مـن هـلو المياهـ  

 االنفاذ الل  لأح ايمان؟
العلهـ  حيـل تووـف تحعـم تـاضيل  لـان صـا ق ضوـد منل نن ارتلل  

الحمود يمني نفسل هالهصهل الل تلمارا اليي لـان دـدضهها  جوـ  االمـان  
ـــ  االللـــات  مـــن محـــن اا  مويعـــدا  ضـــن الكثوـــل ممـــا اضيـــلض  لأـــح العله

 …ضؿ اص
نمـــا االن اتـــد اجـــد نفســـل هـــال تـــاض  تؿـــ ض ضمـــل رتـــغل ؾ ضـــ   

إلحســـــاس ال موـــــف هالءــــــيذ  ال ـــــددح ايل ـــــف  اذار  ـــــي نفســــــل ذلـــــا ا
الاــاص نا الءــيذ النــا ر ايصــوف   ملــد اصــ ح اكثــل الللــات رغ ــ   ــي 
االتي اص من الساوح. العف من المح،ن ل ـا ق ضوـد الحموـد ان ي ـهن 
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تحعــ م تــاضيل ادــلانا هانعــدام الءــعهر هالــدتاوح اليــي لانــ  تمضــي تحــ  
ل ؼ ـل تـات ضون ل اال،من اللي يسوف   ي يّم صحلااي اص ح   ا  العمـ

 تهتون.
ضنــدما ر ــ   الــ  ضوــد الحــح دــدو ضــن ليــ  كــاكل ضوــد الم وــد   

هعد نن حاال مهاتـاتل  اضيـلف كـاكل ضوـد الم وـد لنفسـل  هـان مـا ح ـف 
ــــلي تملــــل    عيــــل  لــــل اان لــــان نمــــلا  اصــــا  ا اصــــا  جــــدا   اانــــل هــــه ال
ا ســــارتل   انـــــل  ـــــي الهتـــــ  ذاتـــــل  الءـــــيذ الـــــلي اكـــــيلك ؼ ـــــل ال م ـــــ   

نمامــل تمــا الؿ مــ  المميــازة اليــي لانــ  ل،اجــل ضنــد هــ الذ االيــي  ي ســدص 
 كان يءعل انل احدو اللي ا يثي جبا نا   با هل.

 جبلا ارتف  كعهرو هاالضي ار  ااضيول نن هلا هه ماتد ي ا ، هل 
تموــــف مــــن النــــاس حونمــــا تايعــــ  ايتــــدار كا ــــا  ض،أــــ،ا  ضمــــوبم اجــــددلا  

 هاليلددل.
حوـ  حـ  ضمــل ليفـل  اال دـ،ال يسيءــعلو ااذا لـان ثمـ  مـن ثلــف م 

هارت ــاي  انــل الثلــف الــلي حعــ  هــل ذرا   الــ  ضوــد الحــح  الــلي لــم ي ــن 
لوهلد هلا االحساس اللي يعود االمف  ي االك اذ لهال لمماتل المحو   اليي 
ــــ  مــــ  ضــــلاهيبا  ــــالل المءــــارل  ال ــــا ت  االي،تــــي  ــــلرا  حامم ــــ  ال را ل

الم ود حلارة  عهاتل نحـه صـا ق ضوـد  الحم م. من هنا اتيمد كاكل ضود
الحموــد الــلي اتــيلومل جــه  اضوــل ضــن نن تحعــم تــاضيل: انمــا هــه ر   عــف 
تملاوي يحدش ضند العددد من الناس من نصحات االنفعال  وـل المنضـ   

اهـي ال تفعـف كـو ا  تـهر نن … ثم لماذا الساض … اهلا اللجف من نال ا
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ممــلتي … الدراتــ  ال امع ــ را لينــي … كانــ  هديــ … تءــول الــل زمــن؟ 
 الهحودة.
 ـ د تفني نن ايمل حدش معا.   

 تال كاكل ضود الم ود.
 المه ه  ال يعدا …  ـ ال تح،ن 

 نن ي هن  سارة صغولة.
ر  جــللا مهاتــ ا  محدثــل الــلي لانــ   ســارتل ا ــدي الاســاول هعــد  

  سارة ال م    ي ايضمل.
 … ـ حلا  لللا

 ره  ضمل ليـفل ددضـهو الل  نجات هلا اتد ن رك ملماو  ثم
 ت هال ت ول.

كــــان جــــه و نن ديحــــدش منفــــل ا  الههمســــا  ضــــن  ســــارتل الع  مــــ   
ان يلــي ضم ــل ل ــف تعــلف الوبــا  ــي  اوــلة تضــآل هالنســاذ  ل ــف … وبــا

…  اج،ها هح ل اهـه اللجـف الهجـف الا ـهل  ل ـف اتـي اج  لـل ات،اجبـا
ذ ن ـــان تديمـــ  لكـــن صـــا ق ضوـــد الحموـــد الـــلي تف ـــلص  ـــي نضماتـــل نصـــدا

 م بهل   لم يمبمل  هأال   اذ نضمن ضن تللل نمل انج ل.
 ـ تلر  من يعمم ما اللي يفعمل الساض  نهمهو؟  
 له نن  اولا  ح   نا رأحا  مسالة نت .…  و   
 ما اللي يا تلر يفعمل نهمنا هنالا … ـ نعم  

 ما اللي يفكلان ؼ ل؟ 
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 مفبـا تلأ ـا  منـل   نر ف  ي ارتدا  ذهني تلأ  ان   ضمل اليـي 
 ما اللي ت نعل االن  ما اللي يح   جبا نا ي لي لبا هي الهحودة ضمل 

 ارض  الة.
تلأ ـــا  منبمـــا لـــان يســـول  الـــ  ضوـــد الحـــح انحمـــد ن ـــم اتهتـــن  

تهتن نهري تويعد ضنبما تم ال  لمن يفيم  ـي ايرض ضـن كـك … نهري 
ن ــلف االثنــان مــا  ميامفــ  ضنبمــا امنءــغم  لــللا نا ه ــلا دوــدا  ؼ مــا ا

 الل حددث مءيلك:
 نفد ما… نحن نمهص… ـ ندبا ال ددح  

 ضندنا من  عام. اها هه ما ضند ال م   
 دنفد لللا  اان لم ي ن  ي هلا مهتنا  بناك 

 الضهاري االهحهش حون ال تكهن لددنا 
 اللدرة ضمل     الءل ار  ايذر.

 ر   ال  ضود الحح: 
 …ـ اضمم هلا  
ال ه ــلو الحــا   ــي اي ــح الميلامــي  هعوــدا  ضمــا ن وــح كــفي ل  نجــ 

كان دن س  نمامل ضمل ايرض من  الل جدنص تملوبا رحم  الءـمو نحـه 
الغــلت   ــان لــم ي ــد منفــلا  الــف مــا حهلــل معوــح ا  اتــل صــم  تــلمدي 

 كلر جمميل:
 ـ اضمم هلا.  
 اهدن يءعل جداار دم  رنتل. 
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ذضـل  وبـا السـاوح  كان ذلا ضند حمهل المساذ ا ـي المح ـ  اليـي 
ضنــدما كــاهد هــام ضون ــل نلعيــي نــهر  ضــلااأن تهمضــان  ــي  ضــاذ اليمــ  

 اليي   ن ضمل تميبا ايضمل.
ؼ مــا لــان الللــات ي يمعــهن ت معــاتبم ال ــغولة ا يــلق صــفه بم  

مساضد الساوح يحـا دـدا جوـد يسي ـل بم  ااذ ناجعـا  اأيلـدم هعـض اليلـدم 
 النلعيون منبا اا ضموبا.نحه اليم  ل حد  اله من هعود مهت  

جف دنوثلان من نضالهـا  ـي  ـ   كـعاضي ااو … انبما  هتبا تماما   
ثم ما دموثان ان دي،ج ا  ي ايضمـل ضمـل هو ـ  ن ميـون اا كـك مـن ذلـا.

  
 لم ديلدم اذ اضيلتـل رهوـ  … ضند هلو الحدا  تلاج  اللجف

 ولا  ل النكاض   ي جسدو تءعلألة الحمل  آل ضمل نفسل نال ديما ر لث
 دمم هل نه  من  لدان العلف.

 ملــــد همــــدص   ــــ،ة الح ــــ  اليــــي لانــــ  تــــعلص جســــدو اذراج ــــل    
ااتــيهلل ضم ــل كــعهر جــارف هــان مــا يحــدش االن كــك ال  اتــ  لــل ضمــل 
تفســـولو  اان مـــا يعلهــــل اأ ـــهي جهانحــــل هـــه هـــلا ال ــــلاخ الع ـــ م الــــلي 

ـــح مـــن نتاصـــ ل ـــهم مـــاص نجـــهو  صـــلا با دـــه … دنعم م ضـــا  صـــلاخ نمـــل د
هءــبا ة ضمميبــا الاعــهط الحمــل  اصــلا ل الك ــ م لومــ  ضــا  ال ــل ايضمــل 

 دله  ضمل ليؽ ل.
ضــا  ن راجــل  اضمــل  عهاتــل اليــي ت مــل ضموبــا االرت ــاك اتيءــعل  

 الساوح حؿ ل  ما تهف يفهو هل  اا يعمن ضنل.
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 ضندها تماما  امن تميبا هالض  .… ـ نعم  
 ـ ما هلا؟ ماذا تلر؟  
 اتللني لء،ني.. كلذ … ي دق ـ كيذ ال  

 دله  هالعلف.                    
من مهاتعبم ت ا ل ا  ـلان الن ـل  ـي مـا ضسـل نن ي ـهن النـهر  

المن عث من  هق اليم  ضمل هو   لـلتون صـغولتون مءـعيون  ضندوـل اتفـح 
ال م ــ  امــن جــاذ هعــدهم اتــم  الل ــ   ضمــل انبمــا ضونــا ايضمــل  اتــد 

 تلؾ ان العلأح.اتيعا تا نهرهما  
مــن جــون مهجــاص ا ــيالط كــددد د ج ــل هــلا الفــلاي المــدلبم الــلي 
يحــ   هــل  تعــاا و ال ــهرة ال عوــدة ذاتبــا  المــلاة الغلأ ــ  هاهاجبــا البالمــي 
م مم  ه،لهان كيل يغمـ  ضموبـا المـهن اللمـا ي ال اهـ   اتف،ضـل الن ميـان 

ـــ   مـــن ضملبـــا  مـــن تميبـــا.. الـــهال ض نـــا  اضنـــ  المءـــعيان مـــن تمـــ  اليم
 علص نفسل ضموبما ليءوث همن حهلل  اا صلخ هاضمل صهتل  اا ا مـح 
تاؾ ل الل م اهف الولأ  الدمهي ضمل كيذ.. هنـاك ليميـ  ضم ـل اال ـاضي 

 اا لي،كمل اللوات..
 
 
 

 نحمد ن م
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هعــــد ت ــــهال مضــــعلت ت ــــول  ا يمــــلص  كلتــــل اي وــــلة  
ان ضــل  م انــل الــلي لــم ي ــن اجيعــد ضنــل  الــلؼ ــل  ضــا  الســاوح 

 ل اح ل:
 ت، لالعلأح العام..  اللـ  دا  ص احا .. ت  ل لم حث   
 معا ال ام   ي لسانل  الميكمم  ي تم ل  المميحي   
 لح   الودا ذاك.  

رمــل هاكــارتل ناح ــ  الــلااي الــلي لــان معيكفــا   ــي م انــل دلاتــ  
 هعونون جمهرأيون لف ما ي لي امامل.

الموــف  اوــلة الللــات الــلدن رلنــها تلــدم اللجــف نحــهو كــاتا  مــ   ممــ  
ــل تــ  ارة اضيــلرضن تناالبــا   ــالنهم اجمــو ؾ اليل..تــدم ل لملاحــ  نا مــالها اله

 اتال:
 ـ ندبا ايخ.. اضلرني..  غدا  ص احا  ن  ل  انا اان   

لم حث ضن العلأح العام  اللد ا يلناك لسالميا 
 .ال سدي  الما تكهن ضم ل اا دودا ضم ا من معل   هال حلاذ

نجات  اتد  دا  حال ني راك    ل  ممما  هالكارث  اليي  
 حم  اا اليي تيحف:

 ـ ندبا اللجف.. للد  مميم الناس.. اها ان  ن ولا    

 تسيعون جي.. للد تيميم ايضمل  امات  تبام حامد                     
 من  ول  ااذ  اها نن ا  لأن يمهتهن ح،نا     

 ما انا ااّل تاجل تمل ات   اجهضا  اضلاها  .. ثم 
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 نضلف  لألا  ااحدا  الل مساكن الودا  مميمهني
 النلع  الدال  ضم ل. 

تال  اتد ا لو الكالم اللي  اج،و هل االضع  اللي اتيهلل   ،ة  
 ضم ل:

 ـ ندبا ايخ.. التكثل من المهم.. الجددف ضن ذلا  
 اال تووف الل تهاك.  
ـــون   ـــل االثن صـــم  ممـــض لـــان تـــعال لح ـــ  ت ـــولة   مـــ  ضم

 صا ق ضود الحمود الدامي يضفي ضم ل ملارة ثلوم .. ت،ل:
 ـ اني  جدار  ي ذلا؟  
نث ل اللجف جمسعاص ذراج ل تنء، من جددد حـارة ا م لمـ   اهـداّي  

 ي ياي رنتل ؼ سم  لل صهص  ي اذن ل.. ا ميد هل ال م .
  ي لب    ثل ان تكهن اكثل ح م  انصدق ن حا   نر ف: 
 ثم نتعلف ما معنل ال حلاذ.. اما معنلـ   
 ان تعهف  وبا اض اما م سهة جمحم ا م؟  
ر ــ  اللجــف رنتــل.. ثوــ  ضون ــل ضمــل البو ــ  اليــي لانــ  ال تــ،ال  

 ن  ف  المع . ر  مغمهها  ضمل املو امحاصلا  مما يع   جنفسل اجسدو:
 ـ نضلف ذلا.. الكن ل و  ي الود حوم .  

 مسيسمما  لما جدا انل حؿ ل  تاهلة: ان اف                  
 ـ االمهص هنا  المهص نفسل هناك.  
 ـ اا تدرك الحولة االبم  الملدن  
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 ي، لان هاناق الللات؟                   
ت اضدص اناص صا ق ضود الحمود.. اتهاصـف تـعالل  ـي   لـاص  

ضن فــ  لــان صــدرو ديف ــل ضموبــا  احهال ــل ت مــ  هعــض الللــات مي،تـــون 
 تمون.انا

 ـ ضمل اي  حال   دا  ت  هن لنا كهط   ل  ي  
 ال حلاذ.. رهما نفلنا من  الل تهس المنعع  نحه 

 العلأح اللي ن حث ضنل  امن نلع  تد تكهن جون
 اتدامنا اال ندري؟ 

اليفــــ  نحــــه الســــاوح   ــــلنر كــــ حل الميعــــاال دــــلات  ــــي لثا ــــ   
 عيون.العيم   اتد ا لو ـ مان منل ان رنر الن ميون المء

 ـ ا ن لم نعثل ضم ل؟ هناك اذن تنكهن  عما    
 لمضهاري االهحهش؟  

 صم  الم ي    ياه :
 ـ اما  مان ضه تنا  ان ضثلنا ضم ل؟  
 ـ اتلك المه ه  لي.. الما تلر  االمل  
 صار يسيدضي المغاملة.  
 ـ حسن  لا ذلا.. الكن من  

  اجف ه الذ.                   
 اكل اللي اتفلا ضمـل الاـهض ؼ ـل   ـي صـحلاذ احيل ال  اي ال 

ـــل  ـــاف ت ـــّ   اتـــمبا ا  ـــاق  ا وـــح ضم ميلام ـــ  ال يحـــ  جبـــا تـــهر ن  
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الكــهن لوــف جبــ م  كــ   ــي نلعــ  منــل ضــن م ــ احون يءــارلان م ــاج ح 
 السماذ الناو   ا الل  العوهن ال امي .

  ***  ***         *** 
اذ رنر زحـــام ضلـــ  تـــاض  اا د،أـــد مـــن تلأـــث  ـــي الحـــددث هعـــد  

 الميحدثون  ار ف الوداي.. تال:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الوداي     
كان  ضون الماذ اليي اصفبا اللااي ضمل م عدة تـاضاص  

منــا ضمــل  بــل جــها  يســاجح الــلأح.. اللــد هلضــ  اجماضــ  مــن 
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تــــهمي لمهصــــهل الــــل الم ــــان  ــــي اتــــ  يســــمح همعادنــــ  احــــهال 
 الللات ان دتبم توف  هاص االاان.

ارتفـا  كـمو الضـحل نحـه تمـ  السـماذ حممنـا ضنـد اليمـ   م  اال 
 اليي اتماها الللات ننفسبم ت"تم  ايضمل".

هنــاك  اضنــد تــفحبا تمــد ص جثــ  نحا ــ  جبــا الــدماذ  ضل ــهني  
ضموبا ضمل انبا جث  الساوح.. لان  منيفا  مضل ضمل مهتبا ثالث  نيام 

 اتد نبءيبا ثعال  اا   ا .
اضــون المـــاذ  ارتمــل ضمـــل  بــلو الءـــات  ضنــد المســـا   جــون اليمـــ  

المبندس  ملعه  الساق االلرا  هعد ان ت ن تم ل   ـ،ة نثـل مليـف السـاوح 
اانلعــا  ن  ــار مســاضدو  ثــم اتــيحال  تحلــح حممــل  ــي الهصــهل الــل )) 

 تلمارا (( اضه ة جسدو ال ل.
الــ ن هلوــ  تهتــن نــهري ضمــل توــد الح ــاة هعــد ان الــّم جبــا مــا الــم  

اهـــن  ـــي ايضضـــاذ   ملـــد لانـــ  تـــات تهتـــون اا ن نـــل مـــن  ـــي الـــ عن ا 
المــــــهص  الــــــهال م ــــــا رة زاجبــــــا الــــــل االتــــــي الذ ضمــــــل حلو ــــــ  المبنــــــدس 
ااالتيحهاذ ضمل ما  وبـا مـن  عـام لكانـ   ـي ضـدا  المـهتل توـف اصـهلنا 
جوهم اا دهمون. العف احـدا  مـن الللـات جم عـا   لـم دوـح محيف ـا  هلهتـل نا 

ود الحح انديم  ـاري الـلي  ـف  ااأـا  ح،امـل هعض تهتل   ول  ال  ض
ضمــل هعنــل مءــحهنا  هالغضــ  امميحفــا  ال ــم .. للــد راضنــي تــد ح نفســل 
ااكيدا  ضه و انفاذ ضون ل  اضملبما الغلأ   الـهال انـل مـن نهـف الحا ـلة 

 للم  ننل جداي من ضمح ال حلاذ ضا  تها  من معار ة احم.
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ي ذار ضـه و تـاض  هعـد اللهما لان مهص صا ق ضود الحمود الـل 
تـاض  هعــد ان ااهنـل نــ،ف كــددد  صـدم  ال م ــ  حونمــا لفـ  ننفاتــل ضمــل 

 ذدهل   ل ا ن اتل اليي تءله  جدم صدرو العموف..
ـــد ن ـــاض   ـــل ات ـــد اكثـــل المي،تـــون ضم  ـــد الم و امـــا لـــان كـــاكل ضو

هحددثل معي توف ان يمهص جون  بلانونا مهت  الغلأ  ااّل ينل اليحم معـل 
 العموح منل ان لف  تبام حامد ضن الح اة.  ي الء ن

ا ان لنــ  ضثــلص ضمــل الــلااي هاومــا   ــي ال ــحلاذ  اتــد  لــد ني  
 لوــف ضمــل  لأــح ني  لأــح   ملــد  ــا   المــا دوــدا  الــل ايجــد مســاضد 

 الساوح اللي  بل هال اتم يعل ل هل احد.. 
ااذا لانـــ  ال ـــحلاذ  رت هـــالك  لـــد تكـــهن  ـــي لح ـــاص انفـــلان  
  رت ن اة. مفاجيذ 

امن ددري ما ضسل ان ي هن حف هل تح   فل اا نات اا ضمل 
   بل جها  ضول  ارتل هل تاهم ال حلاذ.

  نا من ماص احممنا من هلي ي ـار  المـهص رأثمـا نعوـد لـل كـو ا  
 من ح اة..

 تم   ن الساوح تح  تاضدة اليف اللي   ن ضمل تمـيل االضمل.  
  نــا المغنــي صــا ق ضوــد الحموــد  اامــا اضمــل اللمــ  ذاتبــا اجــهار ايضمــل 

 المبندس الءات  ملد ا يلنا لل راج   صغولة   ناو ضمل تميبا ايضا .
ـــد توـــف ان دمفـــ  انفاتـــل  ـــي   ـــد الحمو ـــل كـــاكل ضو ـــاو ه ا  ـــل مـــا  

 رههضنا.. تال:
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 شاكر عبد الطجيد    
 لكنـ  اراتــ  الســاوح يرر هـام ضونــي ل ــف لـان دنــهذ جثلــف احدتــ

صـــاميا   ضلاهاتـــل.. ل ـــف جـــدنص ضمم ـــ  االتي ـــاص لح ـــ  اثـــل  اأعـــهي 
لح    ي  هف تاهل اضلات مي ف  حيل اذا لانـ  تـاض  مدلبمـ  مـن 
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لومـ  اكـيد  وبــا ي،تـل اانلعــ   ـي رتــهل ل اممـل   فحــ  العونـان الالمعيــان 
 تهمضان من ضم اوبما لما له انبما تهم ان.

الميــهه يون هحســ  لثا ــ   للــد ا ــناو الن ــل الــل هــاتون العونــون
 ااكيدا   مم  الموف.

ان اة  مما يح   هل اأعوح  هتل ضمل  ناتل  اضعل  بلو لمنهم 
امضل يلع   لألل هـلو المـلة نحـه تمـ  ايضمـل هعوـدا  ضـن لـف مـا حهلـل 
تارلا  الللات يغعهن  ي نهم المسيسمم المغمـهت  ل مسـا الـه هعـلف مـن 

  مـن دديـل زمـام االمسـاك ه ـهر مثوـلة هلا اللي يلمح راحيل  هعد ان ا مـ
 كان  لف ملة ت، ري هل اتليم  نمنل.

 ــي هــلو الســاض  مــن الموــف الــلي اتــي م   وبــا لــف تــهاو ل عــلف 
هــلا الــلي دوــ،ي  ــهق رنتــل  لمــا لــه انــل كــاهد يءــول الــل جلأميــل  ٌ  مــن

اأعلأــل  اليمــ  ن ــف ملهــ  ميــلهي  امــل ضمــل رؾ ــ   م  ــ  ض مــاذ  
ج،ذا  من صـم  الكـهن  هعـد نن كـا  منبـا  م  نمس   ي لح    ا ف 

مــدرار تــال ضمــل م ــلر  م لــم ي ــن جــ  تمامــا  هعــد.  ــاذا ه ــلص تهتــن 
نهري ص اي الوهم اليالي  دلا لبا ملا ل  حو   زاجبـا  الـل الاـالذ ذضـلص 
من م ـلر الـدم اتهتفـ  ضنـد حـدا و السـفمل  اتـد تـال ميحـدرا  مـن  مـ  

نبــا الــلي ذضــلص ؼ ــل ان ملــ  منــل مــن هنــاك.. امــن م ا تم  ايضمل.
صــــل   مداأــــ  ليمــــ  ذدهلبــــا لــــف زاجبــــا اليــــي نحا ــــ  هفمبــــا  تــــم  
الللــات صـــل   الــلضل ذاتبـــا اليــي ن مليبـــا زاجيــي تـــبام حامــد صـــو ح  

 رنص  م ايضمل مميمعا   ي م لاو.
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 ***  ***  *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابع البدوي:
ـــف هـــلو  ـــل مـــلة  ضلهـــاص مث تضـــف للـــد رنص ال ـــحلاذ  و

 لألبـــا  ،ح مـــ  ضموبـــا ؾ ضـــيبا اتلليبـــا نب ـــا  لمضـــالل 
 االهحهش.
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جود انبا هلو الملة لم تكن لـللا  اذ نللـ  جبـا تـلت ضـون 
مـــاذ  اهيـــ  جـــي هاتفبـــا نن نجههبـــا  هحثـــا  ضـــن تاوـــل اا 

  ال.
ــن ال  ذلــا نن  ــي هــلو اللا مــ   المــا دوــدا  مــن اللجــال مم

    يسيحح المهص.
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