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 اًَعلريِ  املاَلَّحِ ِرْحالُت 
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 اًَعلريِ  املاَلَّحِرْحالُت 

.......................... 
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 " اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ قََصائُة وجعائُِة  "

 رمق اًعفحة اًِلعةيوان ؾِ  اًَوم
-1-  ِ  02-8 اًَْمْصَخانِ  ُؾْلةَلُ ٕاظَحؽ

 05-01 اًلََزالنِ  كصونِ  ِصـاُب  -0-

 32-06 ازلماغِ  ِصـاُب و  َمْصَخان -3-

ِ  ِصـاُب  -4-  36-31 ألَظاِتؽ

 42-37 احلَزٍِنِ  اًَْمْصَخانِ  ِصـاُب  -5-

 47-41 َةِ اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةِ  َأكالمُ  -6-

َُونِ  َمْصَخانُ  -7-  54-48 اًِلَعطِ  ُؾ

 59-55 ـةلِ اًضُ  َمْصَخانُ  -8-

 63-62 اًَْمْصَخانِ  َمَصاوحِ  ِصـاُب   -9-

 66-64 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب  ٔأكواُس  -12-

 73-67 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب َأْسالك  -11-

 79-74 اًَْمْصَخانِ  حسائُق  -10-

 87-82 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب  َأدْسَارُ  -13-

 94-88 اًَْمْصَخانِ  َمَعاِتَحُ  -14-

 122-95 اًَْمْصَخانِ  ُُنُومُ  -15-

 125-121 اًَْمْصَخانِ  وؤوُس  -16-
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 " اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ قََصائُة وجعائُِة " 

 رمق اًعفحة ةعاًلِ يوان ؾِ  اًَوم

صةُ  -17- ُْ  112-126 اًَْمْصَخانِ  َدْضزاِش  َز

 116-111 اًَْمْصَخانُ و  اٌَُْؤًُؤُ  -18-

ُِةُ  جمصاُت  -19-  101-117 اًَْمْصَخانِ  وصُّ

وُس  -02-  108-100 اًَْمْصَخانِ  ُُشُ

 131-109 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب  صُ قَ  -01-

 136-130 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب  كٌافشُ  -00-

َ  ِصـاِب  ؿَُُْش قُصاِب  -03-  140-137 ْصَخانِ امل

ََْحفاةُ  -04-  151-143 اًَْمْصَخانُ و  اًسُّ

 156-150  اًَعاُووِس  َمْصَخانُ  -05-

 168-157 ألْزَرُق  احلُوُت  -06-

صةُ  -07- ُْ  170-169 اًَْمْصَخانِ  ايََسيِ  َز

ِف  ُنصةُ  -08-  175-173 اًَْمْصَخانِ  ِصـاِب  حًو

 179-176 َسانُ ٌ ا اًَْمْصَخانُ  -09-

 186-182 َسائِصُ اً  اًَْمْصَخانُ  -32-

 192-187   ظل أآَيتمن  أًَٓةملاذا املَْصَخان  -31-
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٘ 

 

 ٕاُساء ٕاىل ..
 

ؾن اًىت وافلت اًُضجاؿة  اًَْمْصَخانحمحوتىت ... "مََِحورا"  

 ؿىل مساؿسةِ ، ٔأو دوف  دِ دُ تال ٔأى حصَ ، حة واكذياع 

َِ اًَعلرِي ىف  املاَلَّح فَوالُا ص حَ املس خحَةل ،  اًعـحةِ  ِرْحَخ

، فلس  اإلظالقِ ؿىل  اًثاهَةِ  املاَلَّححت ِرْحةل حلًا ما ُن

يسِ ََكه  قََصائِة ؿىل  اًخـصِف  من ٔأخيِ وُمـي  ت هل ذرُي س َ

اًضجاؿة .... فٕاىل " حمحوتىت "  اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ  وجعائِِة 

ٔأُسى  اًـمَقِ  اًَحْحصِ  كاعَ وحسُا  اجلَمَةل اًىت جَسىنُ 

) اًَعلريِ  املاَلَّح ِت ِرْحالمن  اًثاهَةِ  صِْحةلاً
1

 ). 
 

 

 
 

 

 

                                                 

 ورفاقوِ  الم الَّح  ى استقبمت تالمن أصحاب الدار والِشعاب ان ج  رْ نواع الم  ىى إحدى أ"Millepora"ميميبورا  - ٔ
انِ بالترحاِب الشديِد منذ دخوليم  رحمتيم ن تكون مرشدتيم ودليمتيم فى أعمى محبة مختارة قت وافثم  م مم ك ة الم ْرج 

 .الصعبة شبو المستحيمة  الثانية
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 - امللسمة -
حةُ  وأٔصاكلُ  ُوُحوٍُ  ظم  ...اًَْمْصَخانِ  َمْمََىَةِ قََصائُة وجعائُِة  - َحُة من  قًص  ىف كاعِ  اًَْمْصَخانِ وجَعِ

ا  اًَعلرِي مـصفةَ  املاَلَّحؿىل  ًِزاماً ، َكن  اًَْمْصَخانِ  َمْمََىَةِ داِذي ،  اًـمَقِ  اًَحْحصِ  َكمي أرٔساُر

ُو  اًـمَقِ  اًحَْحصِ  املوت قصكًا ىف كاعِ  نَ ذالل ِرْحَخَ اًثاهَة ، وٕاال  َكوفم لك رموزُا  

 َِ فَِْي سٌُجح ،  اًَْمْصَخانو  اجلَانِ ُأْسعورة نٌل حتنك تشضل ،  أٔمجـي معرٍي ومعري رفاك

َِ  املاَلَّح  اًعـحة أٔم س َىون اًفضي اًيدِجةُ  ىف حتلِق َكمي أُٔساف ُشٍ اًصِْحةلِ  ورفاك

 ًخطل املِمة ص حَ املس خحَةل..؟! اٍهنائَةُ 

 

حة اًىت ثحسو  اًَْمْصَخانِ وأٔصاكل تـغ ُوُحٍو  - أٔحزاء  ؿىل صكِ  كس حىونجعَحة و حلًا قًص

ََِّسانمثي  اإلوَْسان حسمِ  صةِ  اٌ ُْ  اخلَْضزاِش  ، وألظاتؽ ، واًحـغ ؿىل صك هحات ، نَز

َُوٌن اًِلَعطِ وكُصوٌن  حِواانِت  الٓدص ؿىل صكِ  ، واًحـُغ  دْسَاروفصوع وأٔقعان الَ  مثي ُؾ

ِ  اًَْمْصَخان...! فَىِف جصجنك ُنح ُشا  اًِلْزالنِ   لك ُشٍ اًُوُحٍو .!؟ ىف ظيؽ

 

س يواًي  َ اًعَحة اًىت ًفصزُا من حسسٍِ ِضـاتوص َسُا ث  اًَْمْصَخانُوُحٍو تياُا و صاكل أٔ  ُياك -

ةلُ  اًَْمْصَخانرَسِا  الٓدصُ  ، واًحـُغ  اٍهنارِ  ذالل فرتاِت  اًىت  اًالسـةُ  تبٔذرؿَ وخماًحَ اًعًو

، انَُم ؾن ثطل اًُوُحٍو اشلى  اًفصائِس  املُْفرِتسي أٔو الظعَادِ  ٌس خزسرما دومًا ٕاما مللاومةِ 

جبشؿَ اشلى ًَخعق تَ ىف كاع اًححص اًعَة ، جباهة أٔصاكل أٔدصى مصمِا  اًَْمْصَخانصلكِا 

َِ  وثياول تفمَ اًَعلرِي ادلَي اشلى ٌس خزسمَ ىف حاكثصٍِ  اًَْمْصَخان .. مفا ظم احلوكة ٕاذن  ظـام

 ..؟!اًـجَحةُ  تعيؽ لك ُشٍ اًُوُحٍو وألصاكلُ  اًَعلريِ  اًِلزمِ  اًَْمْصَخانمن كِام ُشا 

 

يْ  - حةُ  ُشٍ اًُوُحٍو وألصاكلُ لك  اًَْمْصَخانُ  ظيؽَ  َُ حلًا مبحغ اًعسفة .؟!  واًـجَحةُ  اًلًص

ْي ميىن ٌَعسفةِ  َُ ىون  ؟..! اًـمَقِ  اًَحْحصِ  املصات ىف كاعِ  وؾرشات ؾرشاتأٔن ثخىصر  و ٍو

أٔم أٔن ألمص ٔأنرب جىثري من هوهنا جمصد  ؟ُو من ًعيؽ ُشٍ اًعسفة ..!! ىف لك مصةِ  اًَْمْصَخان

هل ؿىل اإلظالق ..؟! لكِا   احلَوان اشلى ال ؾلي وال ؿَْيَ ذضل اًَْمْصَخانًعيـِا  ؿاجصةِ  ظسفةِ 

من ذالل ِرْحَخَ اًثاهَة ثطل ىف  ؾهناتة خااالٕ  اًعلريُ  املاَلَّححياول واس خفسارات ثـجحات 

 .! اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ داِذي  اًـمَقِ  اًححصِ  كاعِ 

 

حةِ وألصاكل اًُوُحٍو  ثطل - ـَجَحةِ  اًلًَص هََّة ؿىل .. ُي ظم  اًَْمْصَخانِ من  واً أآَيت وَدالئِي رَّبَّ

مَ ٕاذا َكهت ..؟! ف ىف الٓفاقِ  اخلاًُق  ؾؼمةِ   كاعَ مفؤنس أٔن أُفٌُق ، أًٔضًا اء أُفٌُق ، واَلْرض اًسَّ
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ال حىون ُشٍ ٕاذن فٌَل  ..!فاق أٔحس ُشٍ الٓ ُو  اًَْمْصَخانُ ـُش ً حِر  ُو الٓدص اًَحْحصِ 

ٓ ِِف  وؾؼمخَدةل َكُْسَرة ظل أٔ ؿاََلَماِت و  ظم َّبًفـي اًَْمْصَخانوألصاكل من اًُوُحٍو  فاِق كِـان أ

َا ألظسكاءُ اإلخاتة َّبًلعؽ مرتونة ًنك أٔهمت أَ ..؟!!   اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ  من  تـس الاىهتاءِ  ُّيُّ

 اًححصِ  ىف كاعِ  اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ  وجعائِِة  قََصائِة واًخـصف ؿىل أٔحساث ُشٍ اًصِْحةل  كصاءةِ 

 . اًـمَقِ 

 

 اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ   اًلاهون اًسائس ُياك ىف ؿالِ  ذضل اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىة وجعائِِة  قََصائِة  من -

 ؿىل اًخىِِف  نرث كسرةً ًٔلذىك والٔ  ن اًحلاء دامئا ًالكوى وأٔحِاانً أٔ  ومفادٍ،  تي لك اًاكئياِت 

كاهون  اٍهناًةٕاال أٔهَ ىف ،  من ألحوالِ  تبٔى حالِ ورمغ ؿسم اوساهَة ُشا اًلاهون  واملوامئة ،

ٔأظلص تالىىذون حىت ٔأنرب حوت تساًة من تال اس خثٌاء ، واحض وصفاف ًعحق ؿىل ادلَؽ 

 ُياك .
 

حة ظم كعط وحاكايت  اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ قََصائُة وجعائُِة  - ا ملثحسو مضاهبة متامًا جعَحة وقًص

َكًخرش ؿىل ما ًحسو  فاكئيات اًححصفوق سعح ألرض ،  اإلوَْسانحيسث ؾيسان ىف ؿال 

رمبا الادذالف اًوحِس ُو املرسح اشلى ثمت ؿَََ ، وألدوار  من اًخرصفاِت  ىف نثريِ متامًا 

 احلالِ  خيخَف تعحَـةِ  ألرِض  ، مفرسح ألحساث ُيا فوق سعحِ واحلاكايتحساث الٔ ثطل 

حىضف املس خور ُشٍ اًلعط  تـُغ  ؾن مرسح ألحساث ُياك ىف كاع اًححص اًـمَق ..

ي ألكٌـة ؾن حلِلة اًوُ  .؟ ومن   اًَْمْصَخانأٔظسكاء  مفن ضم،  ًَْمْصَخاناكئيات ىف ؿالكهتا َّبحًز

اشلى ًـُش  اإلوَْسانىف ذضل  اًلاعِ  رأٔى حِواانِت وما ُو اي حصى ؿسائَ احللِلِون .؟ ضم أٔ 

ي ُشٍ اًاكئيات ثـخرب ُشا  ألرِض  فوق سعحِ َّبجلوار ُياك  ؿسو أٔم حبق  اإلوَْسان، ُو

  اًَْمْصَخاناخلالف اشلى ساد ىف أٔحس ألايم تي كعة وحلِلة ذضل  ظموما  ؟! ظسًق ..

ًِةان ، و من فعَةل احلَو  ، مفن اي حصى َكن اًؼال ومن َكن من فعَةل اًيحات  اًَعَحا

 ..؟!ألايم  منُشا اخلالف اشلى َكن ًومًا  ىف حلِلةِ  اًضحَة
 

حةِ  اًَْمْصَخانِ  َمْمََىَةِ  وحاكايُت  ُط َع كِ  - صسًس ال ًحر فَِ توضوح حىضف ثطل  واًـجَحةِ  اًلًص

 اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ ىف كِـان  َ ؿىل لك اًاكئياِت ِصـاتو  اًَْمْصَخانِ فَضي ؿىل اإلظالق ، 

اًاكئيات ، أٔو ٕاما تَواًت أٔمٌة ثيام فهيا ُشٍ  ِضـابو حِواانت ، فاً سواء َكهت هحااتت أٔ 

 ٕاٍهيا وكت اًضسائسِ حعَية ثَجبٔ مالىجء ،  أٔو وثخلشى  ثبلٔكؿَََ  كشاهئا املفضي اشلى

 ُشا ما س َىضف ؾيَ أُّٔيا ألظسكاء أٔحساث اًصحةلِ و ..!  وألدعار واًِصوب من ألؿساءِ 

 ..!اًَْمْصَخانِ  َمْمََىَةِ داذي  اًعلريِ  املاَلَّح من رحالِت  املثريةِ  اًثاهَةِ 
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ٜ 

 

ُموناًَعلرِي وِرفاكٌَ اًثالزة " املاَلَّحٔأن وظي  ما َْ َ  " تلواظهتمِ ًُْؤًُؤة" "احملارة" "امل

ة اًَعلرِية ىف تسء  ألمحص اًـمَق ، حىت ساروا هبا  اًَحْحصِ  م اًثاهَة ٕاىل كاعِ ِرْحَهتاًَحْحًص

ملسافات ظوال ؤكهنم ٌسريون 

واس متص ألمص  .!ِكَفاٌر  ىف حصصاءِ 

حىت مـسودات ُىشا زلكائق 

فاٌق ألرتـة ٔأهفسِم جفبٔة وخس اًِص 

َّة من َحٌّات اًصمحن   .!ٔأمام َحٌ

ا َكئيات نثرية مجَةل ًـُش هب

َحُة .!  اًحـَس .! اًححصِ  ؾن ُشٍ اجلَيَّة ادلَةل ىف كاعِ  وجَساءًََت  ًُْؤًُؤةُ فذـجحت  وجَعِ

ا   َمْمَََىةٔأهنا  املاَلَّحفبٔذرُب

اًىت ثحسو  َةِ اًَْمْصَخاه  ِضـاِب اً 

َّبًفـي هواحة ىف وسط حصصاء 

وداذي ُشٍ اجلَيَّة من  .! اًِححارِ 

َة املَوهة صاُس اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

اًصِفاٌق ألرتـة من ذَف زخاج 

قواظهتم اًضفاف اًـسًس من 

وأٔسٌلك  .!فضاُسوا ٔأسٌلك اًفصاصة تبًََْواهنا اًزاَُة  .!َكئيات اًَحْحص اًَعلرِية ادلَةل 

وأٔسٌلك اٍهبَوان  .!ًصائـة املالك ا

َمَصات ُائةل من  .!اًصكِلة  ـْ َخ وُمس ْ

ٌلنِ  ـْ نٌل  .! املخيوؿة َصلَائُِق اًيُّ

من َكئيات  اً صاُسوا  نشضل نثري 

َكًسالحف ، اًَحْحص اًىدرية 

ة  وكصوش اًححص  .!اًَحْحًص

ُمونوىف لك مصة ٍصى فهيا  .! تبٔهواؾِاََخاٌن واحلِ  .!وازلرافِي اًصائـة  .! املفرتسة َْ َ مثي  امل

 .!ُشٍ اًاكئيات اًىدرية ٍصثـس دوفًا وفزؿًا من رصامة ٔأجحارمم ملارهة حبجمَ ُو اًَعلرِي 
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مٌؼٍص  ًَِىن .! "ُؾْلةَلُ اإلظَحؽ"حبجم  اً ظلري  اً ردو  حىت صاُس ادلَؽ ُياك َّبًحـَس حِواانً 

ا  ذو .!مجَي وتسًؽ  َأًَْوان مذـسدة مهنا ألمحص ، ألظفص ، ألدرض ، اًربثلاىل ، وكرُي

جعة ادلَؽ جبٌلل " فبُ اًَْمْصَخانٔأهَ حِوان " .!!من اَلًَْوان ألدصى املخيوؿة اًساحصة 

َُْمونَّبس خثٌاء  .!ٔأصاكهل وَأًَْواهَ  َ َّْفسَاشلى خسص من جحمَ اًَعلرِي وكال تٌَُ وتي  امل  : ه

يْ  ٔأن هلعؽ لك ُشٍ املسافات اًعوال وهـاىن ما ؿاهٌُاٍ من ظـاب ؤأُوال ًـلي  َُ

ومصم ؿىل اًزنول من اًلواظة حملاورة ُشا  !ٔلخي رؤًة ُشا احلَوان اًِلزم اًَعلرِي ..؟!

وما ٔأن اكرتب مٌَ حىت !  .حصاخَ وسط ادلَؽ  اًَعلرِي والاس هتزاء تَ وإ  اًَْمْصَخان

َُْمونفلام  .!!اجلري  ِصـابمن  مجَالً  اً وخسٍ ٌسىن تُذ َ  تخىربِ  اًَْمْصَخانَّبًخلاط  امل

 ِ ًسٍ  واس خـالء َّٕبظحـي فلط من ٔأظاتؽ

)ودار تُهنٌل احلوار اًخاىل 
0

): 

َُْمون - َ ظلري  سادصًا :  مك ٔأهت امل

َا حلاً  ٔأظلص  فبٔهت .! اًَْمْصَخان َأُّيُّ

 من ٔأظلص ٕاظحؽ من ٔأظاتؽ ًسى.!

 فبٔهت مىن حبجم ُؾْلةَلُ اإلظَحؽ ..!

َا َحزًِيًا :  مٌش مىت   اًَْمْصَخان  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ُىشا ، أآل  ، وألمور ثلاس َّبًضزامةِ  امل

َاىَ ٔأهت حصاىن ٔأمذطل ما متَ س ؾيم ٔأًضًا..!   اًضرمُ  َأُّيُّ  اًىدري ..!! ورمبا ٔأًز

َُْمون - َ ضل ٔأن  نََفمٌسُضًا :   امل

ا احلَوانُ  اًَعلرِي  ثلول ذضل َأُّيُّ

ؾيسك ٔأهت مف  مثي  َِيْ ..؟! ف 

 مفى.؟! 

مددسٌلً :  هـم ؾيسى   اًَْمْصَخان -

َا اًضرم اًىدري مف ظلري  َأُّيُّ

مجَي .؟ اس خزسمَ ًخياول رائؽ و الا حصى مك ُو حلًا مف .! ثضفذي كََؼخي 

 ظـاسم وًـًَىن نشضل ىف حاكثصى وادصاج فضالىت ..!! 
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َُْمون  - َ يْ مذـجحًا : و  امل َا لك اًعـام مثىلثبٔ  َُ  احلَوان ..؟!! َأُّيُّ

َا : َّبًفـي ٔأفـي ذضل   اًَْمْصَخان - ُمونَأُّيُّ َْ َ  منفعـازم ُو فََصائُُس اًَعلرِية  .! امل

 ُوامئ اًَحْحص ازلكِلة ، اًىت ال ميىن ٔأن حصاُا ٔأهت تـَياك ُاثي اًىدريثي ..!

َُْمون - َ َاحتعي ؿىل ُشا اًعـام  َنَفكاضحًا : و  امل  احلَوان ..؟ أَُّيُّ

ق َأًَْواىن اًىت   اًَْمْصَخان - : ٔأحعي ؿَََ  ٕاما تواسعة َأْذَرؾى اًعاؾلة ٔأو ؾن ظًص

  .!!مفى ظواؾَة وادذَارًا جتشب فََصائُُس حىت ٌسلعوا داذي 

َُْمون - َ يْ : و  امل َامتخطل  َُ  رئة ثدٌفس هبا نخطل اًىت ٔأمذَىِا ٔأان ..؟ اًَْمْصَخان َأُّيُّ

ًِىب   اًَْمْصَخان  - : رئدىت ظم َظَحا

 .!اًىت جسىن وثـُش داذىل 

 .!حزودىن هبواىئ ؤأهسجَىن 

 ؤأزودُا هبواهئا وهصتوهنا ..!

َُْمون - َ يْ :  امل َامتخطل ًسٍن  َُ  َأُّيُّ

 هَسى ثطل .؟!  اًَْمْصَخان

اًـسًسة : ظم َأْذَرؾى   اًَْمْصَخان  -

حتَط تفمى ٔأًخلط هبا كشايئ من 

واس خزسرما نشضل الهؼف هبا حسسى  .!ىف املَاٍ  اًـاًقحِوان اًَحْحص اًَعلرِي 

 ..!!  من رواسة اًَحْحص ازلكِق

َُْمون - َ  ُضم ما ثبلٔكَ من ظـام ..؟ ٕاذن جس خعَؽ  نََف: و امل

 وثـًَىن ىف ثيازىل .!!مددسٌلً : ظم مـسىت ٔأُضم هبا ظـاسم  اًَْمْصَخان -

َُْمون - َ يْ :  امل  !..؟ ؿََهَْيَامتخطل ٔأهت كسمي نخطل اًىت ٔأمىش  َُ

ُ خشؾى و  َؾَعايَ : كسماى ظم   اًَْمْصَخان  - كاعِ اًححِص ِصـاىب فوق ؿىل  اهبَأثََوكَّ

حىت ال جتصفىن ثَارات اًَحْحص وأٔمواخَ اًلوًة تـَسًا ؾن تُىت  اًعَة املخي

 ٔأحهبا ..!ٔأؿُش مـِا و اًىت  اًَْمْصَخاهََّاتوؿائَىت من تلِة 

َُْمون - َ َاضل ٔأهت  نََفمس هتزئًا :  و  امل احلَوان اًصدو اًضـَف ٔأن ثسافؽ ؾن  َأُّيُّ

  ي اًىدار ..؟!املُْفرِتسهفسم ًو ُامجم ٔأحس 
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صاىب اًعوًةل اًالسـة اي ظسًلى اًضرم مددسٌلً :  ظم ٔأسواظى وحِ   اًَْمْصَخان  -

ـق اًىدري ، اًىت ما ٔأن ملست هبا ًوما ٔأحس ٔأؿسايئ ذمن ضم ىف مثي جحمى ٕاال ُظ 

 واتخـس ىف احلال ..!  

َُْمون - َ سادصًا : ما َّبضل  امل

َا حتسزىن ؾن  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

ُىشا ؤأسَحخم صاتم حِ 

ال فارٌس ِمْلَواٌر ؤكهم 

ىف مـصنة  ٌُضّق هل قُُـحار 

َكد رمغ ٔأهىن ال أٔ حصتَة 

 ثسخة جحمم اًعلري.؟!من ألساس ٔأراك 

يًا  : ومن كال ضل  اًَْمْصَخان - َا حًز ُمونَأُّيُّ َْ َ َّبًفـي ىف مـصنة حصتَة  ٔأهىن ًسُت  امل

ٔأحساهثا مس متصة مٌش املاىض اًسحَق ىف كاع اًححص اًـمَق حِر اًحلاء دومًا 

نٌل ٔأهىن مؤنس  اشلى حصاٍ ظلريًا ..؟ اًَْمْصَخانًٔلكوى ؤأًضًا ًٔلذىك من ٔأمثال 

َا فارٌس ِمْلَواٌر  ُمونَأُّيُّ َْ َ و َكن ألمص كري ذامل ضل الهسثصت وِمت من زمن ..! ًو

تضـة مالًي  فلطاملالًي من اًس يي وًُس  مئاتال ثـمل ٔأن معصى .! أٔ فات .

 !!..اًخرش  ظم لك معصمن اًس يي 

َُْمون - َ يْ كاضحًا : و  امل  !..؟تىن اًخرش ىف مساهن وتَوت  مثئأهت ثـُش  َُ

َا  نٌل حصى:   اًَْمْصَخان - ُمونَأُّيُّ َْ َ .!  اًَْمْصَخان ِصـابتُىت من  فبأن ٔأؿُش داذي  امل

َلكى اًـؼمى اشلى هوهخَ وتيُذَ من هجسى ونسى ؿىل مسى س يي  ُو

 .!وس يي

َُْمون - َ َامذـجحًا : وذما ًخىون ُشا اًحُت  امل  ..؟  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

من ٔأجحار اجلري ؿىل  اًَْمْصَخان ِصـاب: ًخىون ىف ألساس وك تَوت  اًَْمْصَخان -

و ما حـَِا مفِسة   َٕكحسى ظصق اًخبٔرخي .ًإلوسان صك حَلات ثَو حَلات ُو
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ُمونازدات حرية     َْ َ َّْفسَ حمسثً وكال  .!اًعلري  اًَْمْصَخانثضبٔن ُشا  امل ما  َّبل ُشا  : ه

.! اًاكئن اًصدو اًـجَة ، ما ٔأن أٔسبهٔل سؤال حىت ؿَََ ىف اًخو واحلال ٍصد وجيَة 

َُْمونفلصر  َ س من ظـوتة ٔأس ئَخَ ٌَحَوان اًَعلرِي ىف حماوةل الحصاخَ  امل وسط ٔأن ًٍز

 !!من خسًس.رفاكَ 

َُْمون  - َ يْ :  امل َامتخطل َؾَلاًل  َُ لَىَل ٔأان وَؾلََي لك تىن اإلوس َوانُ "احلَ  َأُّيُّ ـَ " و

 واجلَان .؟

َا : مؤنس   اًَْمْصَخان - ُمونَأُّيُّ َْ َ لَطَل ٔأهت  ًَِىن .! امل ـَ لَىَل ُو ما  .!َؾلَىَل ًُس و ـَ ف

هؼمل  ال اًَْمْصَخانحـَيا حنن تىن 

 وال هـخسى ؿىل تـضيا اًحـغ.!

س ؾن  فصمغ نرثة ؿسدان اشلى ًٍز

املضاؾفة ، ورمغ ثـسد  اًحالًي

س ؾن    0522ٔأحٌاس يا اًىت حًز

ٕاال أٔهَ ل حيسث تًٌَا  .!خًس 

كط حصوب ٔأو زصاؿات ، تـىس ٔأكوام نثرية كريان ٔأكي مٌا ؿسدًا ، وًًمتون 

ٕاال  .!ؤأم واحسة  .!ٔلب واحس 

ٔأهنم مؽ ألسف ًلذَون تـضِم 

مٌش ساًف  تـضًا ًَي هنار

..!  مث زصخ ازلُص حىت ألن 

َُْمونىف وخَ  اًَْمْصَخان َ كائاًل :  امل

لَيَ  ََكنٕاذا  ـَ  اشلى ثلعسٍ ُشا اً

غ ، فٌحن ًس يا حباخة ٕاًََ ، وًَشُة ُشا ُو اشلى جيـَيا هلذي تـضيًا اًحـ

لََي ٕاذن ٕاىل اجلحمي ..؟! ـَ   اً

َُْمون - َ يْ كاضحًا :  امل َاؾيسك ٔأهت كَة حتة تَ نلَىب ٔأان  َُ   ..؟!  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

َا : ؾيسى َّبًفـي كَة   اًَْمْصَخان - ُمونَأُّيُّ َْ َ وال  .!َ ًُس نلَحم ٔأهت ًَِىٌ .! امل

فلَىب ُو ما حـَىن أٔحة لك من ىف اجلوار ًُس  .!نلَة كريك من اًخرش 
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 .!!احلَاة  رِْحةلىف  ورشَكء رفلاء مٔلهن تي .! وؿائَىتمن تىن خًىس  متعفهت

داذي  هـُش   اًَْمْصَخانفٌحن تىن 

َمَصُة  ـْ َخ ا،  اًَْمْصَخانمن ُمس ْ  أضٔم ما ميزُي

ربامع اً ؿسد منض متي ؿىل ٔأهنا ج 

 اًواحس اًَْمْصَخاىناًربمع  .!َة اًَْمْصَخاه 

ًيلسم ذاثًَا ٕاىل ازيي من جصامع 

 س خـمصةلك تعون ٔأفصاد م  .!  اًَْمْصَخان

تعحلة ركِلة من اجلسل ظم ٔأص حَ َّبحلحي اًحـغ مؽ تـضِا مذعةل  اًَْمْصَخان

مَ أٔ اًرسى اشلى ٍصتط تي اجليي و 

فٕاذا ما ٔألك  .! اإلوَْسانؾيس تىن 

  اًَْمْصَخاناًواحس ، ٔألك مـَ  اًَْمْصَخان

اجملاور من هفس اًعـام واس خفاد مٌَ 

 اًَْمْصَخانمث اس خعصد !! ُو الٓدص .. 

يْ  هبسوء صسًس :ًلول ٌَمميون  َا من كدي  اً رٔأًت ٔأحس َُ ُمونَأُّيُّ َْ َ  اً حية ٔأحس امل

 ؟!. اًـمَقىف كاع اًَحْحص  اًَْمْصَخانٔأدَِ  اًَْمْصَخاننٌل حية 

َُْمون  - َ   ..؟  اًَْمْصَخان: وماذا ؾن الاحتاد واًخـاون تٌُنك اي مـرش  امل

حنن تىن من ألزل فضـاران  .!: ٔأهيا كوم مذـاوهون َّبًفعصة مددسٌلً   اًَْمْصَخان -

من  0ًف مكأٔ  622و ما ٔأَُيا ًحياء ما مساحذَ ُو .!ٔأن الاحتاد كوة  اًَْمْصَخان

َة ، اًىت ل ٌس خعؽ ٔأى َكئن كريان تياء مثَِا ؿرب اًخارخي فٌحن اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

مذحسون مؽ تـضيا اًحـغ مٌش ٔأن نيا 

فاالثعال  .!ظلار حىت هعري هحار 

َمَصُة والاحتاد  ـْ َخ َة اًَْمْصَخاه تي ٔأفصاد املُس ْ

جضمي  تي .!ال ًلذرص فلط ؿىل تعوهنا 

ضاتم نشضل خشوؾِا اًىت كاًحًا ما ثد 

وٕاال  .! احلَاةحىت حمتىن مجَـًا من مواهجة ٔأدعار وحصثحط مؽ تـضِا اًحـغ 
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ثسخة ثَارات  املوت واًضَاع ىف كاع اًَحْحص اًـمَق ُو معري ادلَؽ  ََكن

حسًثَ ٌَجمَؽ تبٔؿىل ظوت هل كائاًل :  اًَْمْصَخانمث وخَ  ..! ؤأمواخَ اًلوًة اًَحْحصِ 

َاوالاحتاد  ىف اًخـاونِ  اًَْمْصَخانمن مس خفِس من درس ورساةل  َِيْ ف   .؟اًصفاق َأُّيُّ

اشلى ٌض حَ ىف  اًـجَُة  ذضل احلَوانُ  اًَْمْصَخانسـَسة : ٕاذن فبٔهت ُو  ًُْؤًُؤة -

فبٔهت ٕاذن ُؾْلةَلُ ٕاظَحؽ  .! اَلْرِض  ذَكئَ وجحمَ ُؾْلةَلُ اإلظَحؽ ؾيسان فوق سَعحِ 

ا فصحًا : َّبًفـي ٔأان وكال ًِ ًُْؤًُؤةجالكم  اًَْمْصَخانفسـس  .!! اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ 

 ٕاحسى أآيت ظل ىف أٓفاقِ ...  "مََِحورا"من هوع  ةِ اًضجاؿ اًَْمْصَخانِ  توًَحة ظم

يا ٔأدرك ادلَؽ أهٔنم ٔأمام ٔأهىث حس ياء  ..!! اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ كِـان  من ايفـة ُو

)وا ًؼيون ََكهنٌل  اً وًُس ذهص  اًَْمْصَخانتوًَحات 
3

) 

اشلى من ٔأخهل كعـيا املسافات  اًَْمْصَخانفِشا ُو  .!اي ًُْؤًُؤة سـَسًا : هـم  املاَلَّح -

 املاَلَّحمث جَساءَل  .!!واًعـاب اًعوال ، وواهجيا ىف سخِهل ألدعار وألُوال 

َا اًصِفاق اًَْمْصَخانأآل ٌس خحق ذضل  :كائاًل   !ىف رحةل اًوظول؟ لك ما ؿاهٌُاٍ َأُّيُّ

َا احملارة : ٌس خحق  َّبًلعؽ  - ىف احلجم واشلَكء َّبًفـي  اًَْمْصَخان، فِشا  املاَلَّحَأُّيُّ

ِ  ًُْؤًُؤةنٌل كاًت ظسًلىت   ..!  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ  ِـانِ ك  ىف لكِ  ُو ُؾْلةَلُ اإلظَحؽ

 

َُْمونـص صَ  َ ألهىث اًَعلرِية من  اء َّبالحصاج اًضسًس جتاٍ ؾؼمة ُشٍىف ُشٍ االزي امل

، ول جيس من تسًي  َةِ اًَْمْصَخاه  ِضـاِب وكمية ؤأطمَة ما تًت ظم ؤأكصاهنا من اً  .! اًَْمْصَخان

اًـؼمية ، وثلسمي الاؾخشار ًِا ؿىل  اًَْمْصَخانواًخلسٍص ملَََحورا  سوى ثلسمي لك اًخحَةِ 

 اًَْمْصَخانِ ف .! اًاكئياِت  تي تلِةِ  اًَحْحصِ  ما تسر مٌَ جتاُِا كدي أٔن ًـصف مزٍنهتا ىف كاعِ 

ِسـة كَة " ثِسـادة و ََحوراِ م "ًفـي كدَت وَّب .!! اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ ُو حبق مطل 

َُْموناؾخشار  َ  ورحدت َّبدلَؽ تي  .!الاس هتزاء هبا ٔأمام ادلَؽ  املخـسدةرمغ حماوالثَ ،  امل

 . اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ داذي  اجلريِ  ِصـاِب ىف تُهتا اًَعلرِي من  َصسًسحصحاب 

                                                 
ان  ىحدإ ىى: ميبورا يم - ٖ الف آ اطالق عن طريق نَّْفسوبالخطر قام بحماية  يوماً  شعر  ذا ما الحارق الذى إأ ْنو اع اْلم ْرج 

الواحدة من حويصمة تحتوي بداخمياعمى إبرة بيا  الالسعةمتمكيا ، وتتكون الخمية ييا الالسعة الميكروسكوبية التى الخال
م ْيي اشعيرات ممتفة  تفرغ اإلْنس ان مثاًل يمكنيا أن تدخل جمده و غريبًا كجسم ، ىذه اإلبرة إذا ما لمست جسما ً حمزونيا ً  ع 

 . الحرق صابتو بما يشبوا  و والتيابو لى احمرار الجسم إ محتوياتيا مما يؤدى
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..؟! اًَْمْصَخان َمْمَََىةاي رفاق ماذا ثفـَون داذي ألن مََِحورا : ًىن ٔأذربوىن  -

 ..؟ اخلعريِ  اًححصِ  ىف كاعِ ُيا وما اشلى خاء جنك من ألساس 

جصفلة ٔأظسكاىئ ُؤالء حىت ٔأحلق حَمى وأٔمىل  اي مََِحورات : ًلس ِحئ املاَلَّح -

ٔأهنَت تفضي ظل  .! اًِححارِ ىف ؿال  من ذالل اًلِام جصحالت زالث ىف احلَاةِ 

ق ٕاىل  اتم ول ًددلى ًيا سوى  تيجاحِ  اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ رحَىت ألوىل ىف اًعًص

 ..! اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ داذي  اًـمَقِ  اًححصِ  ُيا ىف كاعِ رحَخالن 

س  اًيشء اشلى ذضلَ مََِحورا : وما ُو  - رحَخم اًثاهَة ثطل  من ذاللِ  حتلِلَحًص

َا  اًَْمْصَخان َمْمَََىةداذي  اًـمَقِ  اًححصِ  ىف كاعِ   ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

سٍ فلط  املاَلَّح -  َمْمَََىةة ائِ ة وجعَ صائِ قَ لك  مـصفةُو  اي مََِحورا: ما ىًص

حةِ  حوٍِ واًو  صاكلِ خطل الٔ ما ًخـَق ت ذاظة  .! اًَْمْصَخان اًىت  اًَْمْصَخانِ من  اًلًص

قصكًا ىف  املوُت  َكن وٕاال .. اً " ًوم16ذالل فرتة ال ثخجاوز " َسـيا ؾهنا نثريًا 

 .!معريى ومعري ٔأظسكاىئ ُؤالءُو  قِ اًـمَ اًححصِ  كاعِ 

 ىف كاع اًححص ُياحنك ؿََنك َّبملوت قصكًا س َمََِحورا مٌسُضة : ومن اشلى  -

َا  ألن لك ما كَخَاًـمَق ٕاذا ل ثيجحوا ىف حتلِق   ..؟املاَلَّحأَُّيُّ

َُْمون - َ ؿىل مجَـًا ..! وكس وافلٌا  اي مََِحورا اًَْمْصَخانِ و  اجلانِ  : ٔأهَ حنك اسعورةِ  امل

ن ميىٌيا اٍمتَط مهنا الٔ من كدي ذضل  حىت ٔأو  .!ن خمخاٍرن ال مضعٍصن ..! ًو

 تيود ُشا االثفاق .؟!ٔأحس هلس 

: اي ًِا حلًا من تيود اثفاق ظـحة ودعرية ..! فىِف ًنك اي  مََِحورا معسومةً  -

فاس متصارمك ىف ُشٍ .!  ..!  اًلعرية اًفرتةحتلِق لك ما ثعحوا ٕاًََ ىف ثطل  رفاق

..!  اجليونالاهخحار و ُدُروب من  دَّْرَّبًُ  ٕاال ًن ٍىونؿىل ُشا اًيحو اًصحةل 

" ًومًا وٕاال 32فصحَخنك ثطل ال جية ٔأن ثلي مسهتا تبٔى حال من ألحوال ؾن "

ٔأصاكل املس خحَةل ..! فلاًحَة اًعـحة َكن اًفضي ُو اًيدِجة ًِشٍ اًصحةل 

 .!! ؿىل اإلظالقِ  ألمحصِ  اًححصِ  ال ثوخس ُيا ىف كاعِ  اًصئُسة اًَْمْصَخانوٍ حُ ووُ 

، فىِف ًنك ٕاذن اًوظول ٕاٍهيا ووضف لك  ةِ اًحـَس اًِححارِ تي ثوخس ُياك ىف 

ا ذالل   اًفرتة اًلعرية ..!  ثطلٔأرساُر
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ُيا ىف  اًَْمْصَخان َمْمَََىةًُست أٔ ..!  اي مََِحوراوهَف ٍىون ذضل : مذـجحاً  املاَلَّح -

ظم  ألمحصِ  اًححصِ  كاعِ 

 اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ 

 ..؟!واًصئُسةِ  اًوحِسةِ 

:  مذـجحةً مََِحورا  -

 .!املاَلَّحٔأُّيا  الَّبًلعؽ 

ق واًـيوان  هحرية ؿاملَة ،  َمْمَََىة اًَْمْصَخان ْمَََىة.! مفَ ٕاذن ًلس ٔأدعبٔت اًعًص

ُيا ىف  اًَْمْصَخان َمْمَََىة..! وما ألظصاِف  مرتامِةَ ، حسودُا مدسـة و وصاسـة 

 ىف لكِ  اًَْمْصَخان َمْمَََىةمساحة  ٌَلاًة منًا ٕاال حزء ظلري اًححص ألمحص كاع 

وٍ وأٔصاكل حُ لك وُ  امتؽ فهيثخوكؽ ٕاذن ٔأن جت ..! فىِف  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ 

ا ..؟!! اًَْمْصَخان س فم رموزُا ومـصفة َكمي أٔرساُر  اًىت حًص

ٕاذا ل حىن  اًَْمْصَخانوأٔصاكل ٍو حُ وُ تلِة ٕاذن معسومة : ؤأٍن ثوخس  ًُْؤًُؤة -

وحصنيا  .! وؾياءِ  تـس ثـِة حِر حئيا  ألمحصِ  اًححصِ  مِاٍِ ىف َّبًفـي موحودة ُيا 

 ..؟ املخوسطِ  ٔأَُيا ودايران ُياك ىف اًححصِ  ىف سخِي ذضل

ؤة جتسُّيا اًىت ثخحسز َةاًَْمْصَخاه وألصاكل ٍو حُ وُ اًثطل مََِحورا :  - ي ؾهنا اي ًًؤ

اًِاديء( جباهة حبار -ألظَيعى-)اًِيسىزالزة رئُسة  ُمِحََعاتىف مذفصكة 

ِ  حسودِ  َذاِرَظةنٌل حٍصن ُشٍ ظم ظلرية ؿسًسة ونثرية ..! و   َمْمَََىةِ  وثوزًؽ

  ازلهَا ..!!  وحبارِ  ُمِحََعات ىف لكِ  اًَْمْصَخانِ 

َُْمون - َ  اًِححارِ و  اًُْمِحََعات: مس خحَي حلًا ٔأن ُنوب لك ُشٍ معسومًا  امل

..!  ُشٍاًلعرية  رحَخياذالل  اًَْمْصَخانوٍ حُ وُ ؿىل لك ٔأرسار ٔأصاكل صف ـٌَخ

َُْمونمفا احلي ٕاذن اي رفاق ..؟! ُىشا سبٔل  َ  .. امل

سوى اسدٌفاد ألمٌَة اًثاًثة من ٔأمٌَاثم  املاَلَّحٔأُّيا  : ًُس ًيا من تسًيِ ًُْؤًُؤة  -

ا ُو كس خاء اًثالزة اًىت أٔ   َمٌمفص احلي اشلى ال ذضل خَهتا ٕاىل حي ..! ُو

اًصحةل  مسةمضاؾفة  ٕاذن ظماًثاًثة وألذرية مٌَخم ؿىل اإلظالق ..! فَخىن أٔ 

 . ؿَََ من ألساس اً مذفلنٌل َكن  " ًوماً 16" تساًل من" ًومًا 32ة ٕاىل "اًثاًث
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يًا  املاَلَّح - ..!  رحَخيا اًثاهَةٔأايم  وضاؾفُت  .!وحىت ًو فـَت ذضل اي ًؤًؤة : حًز

 وجعائِِة  قََصائِة  اًخـصف ؿىل لكِ  ُي ثـخلسٍن ٔأهَ س َىون مبلسوران حلًا 

َصَث كس َّبت هكن حياي رفاق َّبًًس حة ًيا  لكَن ألمص ..؟! ٔأؾخلس أٔ اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ 

نٌل كاًت مََِحورا اًصئُسة  اًَْمْصَخان ْمَََىةمفَ  ..! تال ظائي ٔأو فائسة  ىف اًححصِ 

ٔأى اًعصق وسطل ىف  صاسـة وتـَسة ومرتامِة ألظصاف .! وحنن ال هـصف

اًـمَق ىف كاع اًححص مبسارات اًعصق ُيا قصَّبء ، رحَخيا ثطل .! فٌحن 

ق ..! مفاذا  خاَُون كري ؿاملي ..! ورمبا واهجخيا مضالكت وظـوَّبت ىف اًعًص

 ٔأحصاِب من  ودًَيِ  فٌحن تال صم حنخاج ٕاىل مصصسِ  حنن حِهنا فاؿَون ..؟

 س خحَةل .! اًىت َّبثت َّبًفـي ظـحة وم ٌساؿسان ىف ثطل اًصحةل  ِضـاِب واً  ازلارِ 

َُْمون - َ ق واًصحةل ٔأُّيا اًصفاق َّبًفـي ٕاىل َّبهًَا : ًحسو ٔأهيا كس وظَيا  امل هناًة اًعًص

وس منوت مجَـًا ُيا ىف كاع  .!ألحوال  مس خحَةل ىف لك..! فِشٍ اًصحةل َّبثت 

 ..! اًَْمْصَخانِ و  اجلانِ  اسعورةِ  اًححص اًـمَق حبنكِ 

 َمْمَََىةرحَخيا اًثاهَة ُىشا داذي ن ثًهتىى ُي ميىن أٔ : ُي ًـلي ذضل ..!  ًُْؤًُؤة -

ي تـسمن ألساس ٔأن ثحسٔأ حىت كدي  محصِ الٔ  ىف اًححصِ  اًَْمْصَخان لك ما  ..؟! ُو

قىف  ؤأُوالِ  ؿاهٌُاٍ من ظـاِب   !املعري..و  ظم اٍهناًة حىون ُشٍ اًوظول ظًص

.! التس من وحود  املاَلَّحأُّٔيا  ادلَيِ  ُو هناًة احلملِ  ُشاىون س خحَي أٔن ٍم 

 ٌَيجاة ..! وظوُق  سخِي

ي ٔأىهتىى  - ُىشا ار وحمل لك تىن احمل ان ألدصىحَمى أٔ وضاَع احملارة َّبهَة : ُو

َ  ََِحاءِ َكً  َِ  مث زصدت احملارة اًعَحة ..؟!!اًـمَق ِ اًححص ِ ىف كاع ِ  ْيثُورِ امل  ىف وخ

 ِ  .! اي مََِحوراُشا ٔأتسًا ًن ٍىون ..! التس من وحود حي  وظم ثلول ..  ادلَؽ

فِي ميىٌم ثلسمي ًس اًـون واملساؿسة ًيا ..! فٌحن ُيا قصَّبء ال ظاحة ًيا ٔأو 

..؟ فداعل ؿََم وازلايرِ  ِضـاِب اً  ظاحدةُ  اًضجاؿةُ  ةُ اًَْمْصَخاهظسًق ٕاال ٔأهِت ٔأٍهتا 

حلال  اًضسًسِ  ..! وُيا صـصت مََِحورا َّبحلزنِ  ال ثحزىل ؿََيا ٕاذن َّبملساؿسةِ 

جك ما جس خعَؽ  ورفاكَ املاَلَّح ٔأو ثفىري مساؿسة تال حصددَ وكصرت  .!ادلَؽ 

ٔأن حىون مصصسهتم ودًَََهتم ىف ُشٍ اًصحةل اًعـحة  خمخارةً  حمحةً أًٔضًا وكصرت 
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ٜٔ 

 

هنا س خجوب مـِم ووؿسهتم تبٔ ص حَ املس خحَةل رمٌل َكهت ألُوال واًعـاب ، 

 اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ لك 

حة مهنا واًحـَ  .!سة اًلًص

ن ثرتك كِس أٔمنةل ىف  ًو

و حمَط ٕاال أٔ  حبصِ 

جصفلهتم  اشُة ٕاٍهيوس خ

 حىت ًخحلق هلم املصاد 

وتعفهتا من خبربهتا  ؿىل ألظسكاءمََِحورا اكرتحت  مث  .! املًضودُ  واًِسُف 

 ؤأصاكلِ  وٍِ حُ وُ  ؤأضمِ  ٔأصِصِ  زايرةِ ٔأن ثلذرص ُشٍ اًصحةل ؿىل ٔأحصاب ازلار 

فِىى َّبًفـي اًوحوٍ املِمة اًىت  .!  فلط اً " وهج08" اًحاًف ؿسدُا اًَْمْصَخانِ 

ا من وحوٍ  وما دون ذضل ًُس ٕاال جمصد  .! اًَْمْصَخانًًدـى مـصفة لك ٔأرساُر

فصحة ادلَؽ َّبكرتاح مََِحورا تـس أٔن صىصوُا من لك . ومدضاهبات  حىصار

ق اًىت ًًدلى  َذاِرَظةؾن  املاَلَّحتـس ذضل مث جساءل  .!كَهبم صىصًا ؾؼاميً  اًعًص

اًيجاح الٔهَس تـس ًِا اًسري ؿىل ُساُا ذالل ٔأايم اًصحةل اًثاهَة حىت ًضميوا 

وردت مددسمة كائةل : ٔأهنا ..؟ مفا َكن من مََِحورا ٕاال وؾوهَ ثوفِق من ظل 

ق  ًُست َذاِرَظة ؾرشات اًعصق  َذاِرَظة..! تي ظم  املاَلَّحٔأُّيا واحسة ظًص

ففى  .!! وتال ثلاؾس ٔأو مخول ووضاٍط  سَىِا جك طمةٍ اًىت جية واملسارات 

قٍ  قِ  وىف هناًةِ  .! خمخٍَف  لك ًوم ؿََيا اًسري ىف ظًص س يجس ٔأمامٌا  لك ظًص

اًعصق ُشٍ هناًة لك َّبًوظول ٕاىل و .! اًَْمْصَخان وخَ خسًس وخمخَف من وحوٍ

و اًخـصف ؿىل لك   وجعائةقصائة ىىون كس حللٌا ُسفٌا اٍهنايئ من اًصحةل ُو

كامت مث  .!اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ " وهجًا ىف لك 08اًحاًلة " اًَْمْصَخانوحوٍ 

 َذاِرَظةهنا كاًت ؾهنا أٔ َكهت حبوذهتا هحرية   َذاِرَظة َّبدصاجتـس ذضل مََِحورا 

مدخلاُا  اًصحةلحَف اًىت سُمت اًسري ؿىل ُساُا حىت ث  ق واملساراتاًعص جك 

واهسُش ثضسة وكال  حىت ثـجة اِرَظةُشٍ اخلَ  املاَلَّحوما ٔأن رٔأى  .!ومٌهتاُا 

فِىى ثحسو  ..!ما لك ُشٍ اًعصق واملسارات َسـَ ادلَؽ .. تعوِت ُامس 
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ٕٓ 

 

ة مـلسة سارات ص حىة ُائةل هك  الذرتاق  اإلوَْساناًىت ٔأكارما من اًعصق اًححًص

ُست جمصد ظصق ومسارات اًعـحة اخلعرية  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ وؾحور ُشٍ  ًو

مفا َكن من مََِحورا ٕاال وردت  ..!اًعلري  املاَلَّحرحالت ثس َعة من ًصحةل 

من كدي ٔأن رحَخم ثطل ًن  املاَلَّحكائةل : ٔأل أٔكي ضل اي ظسًلى  املاَلَّحؿىل 

تي ظم ظـحة جك امللاًُس ..! فِي أٔهت  .!حىون سِةل تبٔى حال من ألحوال 

ُىشا جساءًت ورفاكم مس خـسون حلًا ملثي ُشا اًـمي اًضاق اجلحار...؟ 

يا حٌلىس ..؟ هجور مََِحورا تعوت  تال دوف اًصفاق ىف ظوت واحس  ردُو

فٌحن ؿىل ٔأمت الاس خـساد ًحَوغ اًِسف املًضود  ..  اي مََِحورا: َّبًفـي كائَي 

 وىف ..ُحَسامت واًعـوَّبت ورمٌل لكفٌا ذضل من ثضحَات رمٌل َكهت اًخحساي

ؿىل اس خحَاء صسًس ٕاذا َكن زلًَ من  املاَلَّحمََحورا من  ُشٍ ألزياء ظَحت

ُِ ٔأن ٌساؿسُا تـس هناًة رحَخَ اًثاهَة مدسؽ اًوكت  ِا ىف اًخـصف ؿىل ُوُحو

ا من كدي ، ُياك  ىف ألدصى اًـجَحة اًىت َسـت ؾهنا نثريًا ، ًىهنا ل حُص

ؿىل اًفور ..! فىِف ٌََمالَُّح ٔأو  املاَلَّحفوافق  .!كصب سعح اًَحْحص ألؿىل 

هلم  كسمذَتـس لك ما  اًَْمْصَخان ًلرٍي ٔأن ٍصفغ ظَحًا ٔلهىث ركِلة ومجَةل من ٕاانِث 

 توًَحة املَْصَخان املاَلَّح وؿسوَّبًفـي  .!تال ملاتي ٔأو رايء  خََةلٍ  من ذسماٍت 

 َمْمَََىةتبٔن حىون ُشٍ ظم رحَخَ اًثاًثة وألذرية داذي اًضجاؿة  مََِحورا ً 

جسمح تشضل وال ثـارضَ ؿىل  اًَْمْصَخانو  ، ذاظة ٔأن ُأْسعورة اجلَان اًَْمْصَخان

ًصحةل اًعـحة خطل اد ً اإلظالق .!  وكدي ٔأن ًيرصف ادلَؽ ًحسء الاس خـسا

 مبفصدُا ىف رؿاًةِ  اًَحْحصِ  كاموا تخودًؽ حمارة اًَحْحص اًعَحة كدي ٔأن ًرتهوُا ىف كاعِ 

وظم  ِضـاِب اً  ىف تياءِ  اًَْمْصَخانِ  ًخحسٔأ رممهتا ىف مضارنةِ  اًوفِة اًححصِ  سَحفاةِ 

 ىف مِاٍِ وَخاءْت ٕاىل تُهتا اجلسًس  ىف اًحـَسثطل املِمة اًىت من ٔأخَِا حصهت تُهتا 

ىف رحَهتا  اًعَحةِ  اًَحْحصِ  ٕاذن حملارةِ  فك ألمٌَّاِت ... ادلَي  ألمحصِ  اًَحْحصِ 

 .ًخحَق ٔأمَِا ىف احلَاة ولك أٓمال تىن احملار  اجلسًسةِ  اًعـحةِ 
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 جصفلة مََِحورا ٕاىل مِاٍِ  صِْحةلمن اًألول اًَوم  ظحاحىف  اًصِفاٌق اًثالزة ذُة

ياك  .مرتًا  05ؿىل معق صٌلل رشق اسرتاًَا  ىف اًَْمْصَخانِ  حبصِ  ادلَؽ   رٔأىُو

 كُصون" ما ٌض حَ ؿىل مصزم اًحرص

وازلُضة فبٔذشهتم احلرية  "اًِلْزالنِ 

 والاس خلصاب.! 

يا :  مٌسُضة ًُْؤًُؤة - اي ٔأذرًب

 ُلصونِ ت َخاءَ اشلى من  : مََِحورا

ة   ..؟ٕاىل ُيا ىف كاع اًَحْحص اًـمَق ادلَةل ُشٍ اًِلْزالن اًرًب

ة  هنا ًُست كُصونَ إ مددسمة :  مََِحورا  -  تي ظم .!اي ًُْؤًُؤة ِقْزالن جًص

ة  كُصوٌن اًِلْزالن جض حَ كُصوٌن حبًص

 َِصـاتتواسعة  اًَْمْصَخان ظيـِا

 اًـمَق .!املخفصؿة ىف كاع اًَحْحص 

َُْمون - َ  اًَْمْصَخانظيؽ  ًٌِلذا: و  امل

حة  مثي ُشٍ اًُلصون من اًلًص

 ..؟ انٔأؿي اإلوس واجلَ ىف كاع اًَحْحص تـَسًا ؾن اًِضـاب 

َا مََِحورا : ظيـِا  - َُْمونَأُّيُّ َ  امل

 َكئيات اًححص ؿََهَْيَاثخلشى  حىت

 ًا ٔأمٌ اً وحىون مالذ .! اًعلرية

 !!ًٔلسٌلك اًضـَفة .. 

مذـجحًا : وما َّبل ُشٍ  املاَلَّح -

 .؟!ظَحة مذجشرة ىف كاع اًَحْحص ثتخة ثحسو ُىشا  اي مََِحورا اًُلصون
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ٕٖ 

 

اًَحْحص  َمْصَخاهََّاتاًىت تًهتا وهوىهتا  ِضـابَأهَْواع اً  ىحسإ هنا إ  مََِحورا : -

 !..اًعَحة 

وما ظم  مذـجحة : ًُْؤًُؤة -

اًَحْحص اًعَحة  َمْصَخاهََّات

 !.؟ُشٍ 

  َمْصَخاهََّاتظم  مََِحورا :  -

 .!اَلْذَرع اًس خة ومضاؾفاهتا اًَحْحص ظاحدة 

َُْمون - َ ثحسو  ًٌِل .ألدصى اجملاورة  ِضـابمٌسُضًا : وما َّبل ُشٍ اً  امل

ة ًَية  ثامتًي مؽ ُىشا ظًص

حصنة ثَارات اًَحْحص 

ؾىس  ؟!اًـاًَة ؤأمواخَ

 ٔأدهتا ثطل من كُصونِ 

 اًِلْزالن اًعَحة  املخجشرة ..!

َأهَْواع  ىحسإ هنا إ :  مََِحورا -

اًَحْحص ظاحدة اَلْذَرع اًامثهَة اًىت ىف  َمْصَخاهََّاتاٌََية تًهتا وهوىهتا  ِضـاباً 

 !..صلكِا جض حَ املصوحة 

وكت ظوًي حىت  ول ميغ 

احت  اص خست مِاٍ اًَحْحص ُو

ة كوًة  وَخاءْت ٔأمواج وثَارات حبًص

من  اً ؿاثَة فىرست وحعمت نثري 

اًِلْزالن  ٔأفُْصع ؤأقعان كُصون

ىف حي احنيت .! زَصًِـة حمعمةؤأًلت هبا ىف كاع اًَحْحص  .!املخجشرة اًعَحة 

وُنت حبَاهتا من رضَّبت اجملاورة ألدصى اٌََية  اًَْمْصَخان ِصـابومتاًَت ٔأفُْصع 
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ثضسة حلال كُصوٌن اًِلْزالن اًعَحة  وِرفاكٌَ املاَلَّح حفزن ..!!ألْمَواج املخخاًَة 

ة اًرَصًِـة   !..املهتاًو

َا  ًـجحم ٔأنرثٔأُّيٌل  مََِحورا : -  اًَْمْصَخانِقْزالن  وكُصون ِصـاب .. املاَلَّحَأُّيُّ

 ِصـابٔأم .!؟اًعَحة املخجزرة

ة اٌََية اًَْمْصَخان   !؟اًعًص

ًـجحىن تال حصدد :  املاَلَّح -

 ِصـابٔأنرث جك ثبٔهَس 

ة اٌََية  اًَْمْصَخان   ..!اًعًص

 وما ُو اي حصى اًسخة ..؟! :  مََِحورا -

مذحسًة من وكفت مـاهسة  اي مََِحورأأفضي  َنَف: و مذـجحًا  املاَلَّح -

زصًـة ًلت هبا ىف مِاٍ اًَحْحص أٔ و ٔلمواج اًَحْحص اًـاثَة حىت هرسهتا 

ة ت ََكه؟ ىف حي .مهتاًو

ٔأنرث ذَكًء  ةاٌََي ِضـاباً 

فضَت ف .!ودُاء وموامئة 

ثخحسى اًسالمة ول ثـاهس ٔأو 

ول حبَاهتا فٌجت  .! اخلعص

وؿادت ٔلى ٔأذى ثخـصض 

 ت كدي اخلعص سَمية مـافِة ..! ََكهنٌل  

 كُصون :ٔأنرث ٔأُّيٌل ًـجحم ..  مََِحورامدسائةل : وماذا ؾيم ٔأهت اي  ًُْؤًُؤة -

ةاًعَحة  ِضـابِقْزالن اً  ة اًياحِة  ِضـاب..؟ ٔأم ٔأفُْصع اً  املهتاًو  ؟!اًعًص

 ..؟ املخجشرة اًِلْزالن  اًعَحة  كُصون مََِحورا : ًـجحىن جك ثبٔهَس -

 مٌسُضًا : وما ُو اي حصى اًسخة ىف ذضل ..؟! املاَلَّح -
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ٕ٘ 

 

اًِلْزالن اًعَحة حي ُّيامجِا اخلعص من  كُصونَ  مََِحورا تال حصدد : ٔلن -

ٔأمواج كوًة وثَارات 

ختىش ٔأو  ختافصسًسة ال 

حصفغ ٔأن نٌل  .! اخلعص

 .! ٔأمام اًـاظفة ىنثيح

 املوتوثؼي ظامسة ثواخَ 

 ..! ٔأو كَق تال دوف

َّْفسِكس ؾصضت  اي مََِحوراا ىف اٍهناًة ًَِىهن مذـجحًا :  املاَلَّح - ا ٌَرعص ه

ًلى زصًـة أٔ خَارات وألمواج اً من كدي  اًَحْحصِ  وىف كاعِ  ثََفذَّتو ذىرست ف 

 هبا .!  

َا: وُشا ما جيـَىن مََِحورا  - من ٔأحهبا ؤأؾضلِا ٔأنرث ؤأنرث  املاَلَّح َأُّيُّ

ة  ِضـاباً ألدصى هؼريهتا   ..!اٌََيةاًعًص

 ..؟!   اي مََِحوراٍىون ذضل  َنَفو مٌسُضًا :  املاَلَّح -

َا اًعَحة امللاومة  اًُلصونثطل مََِحورا :  - حي ثلاوم وثخحسى  املاَلَّحَأُّيُّ

حهتاوى  اًـمَقوفوق كاع اًَحْحص  َخَفذَّتوث اخلعص فبهٔنا َّبًفـي ثخىرس 

ٔأو ثًهتىى ا ٔأتسًا ال متوت ًَِىهن .!نٌل حسث ًِا مٌش حلؼات وجسلط 

ظاًت ٔأو حمنو تـس فرتة من اًزمن فِىى متامًا ؿىل اًـىس تي  حِاهتا.!! 

َمَصات وكُصوانً كرصت  ـْ َخ  َة خسًسة ظَحة ٔأنرث كوةً َمْصَخاه  وثخىن ُمس ْ

يا ٔأدرك .!! وص حاَّبً  مََِحورا ُىشا مٌش ٔأول ًوم  ًٌِلذا اًصِفاٌق اًثالزة ُو

ًو  يوا مجَـاً ومت  ..!!كوًة دساؿة ال ختىش وال هتاب اخلعص  ؿََهَْيَاثـصفوا فَِ 

).!  ًومًا مثَِا ظاروا
4

) 
                                                 

انتكون المستعمرة نمو و ثالث طرق العادة   (Richmond,1997)حدد  - ٗ من ضمنيا طريقة شظايا  يةاْلم ْرج 
ان  ن تنمو فيذه الشظايا ال تمبث أالتى تتكسر من فروع الِشعاب سواء بسبب األمواج أو ألى سبب آخر . اْلم ْرج 
 رأسيًا ثم أفقيًا فى قاع البحر بشكل طبيعى وتمقائى .مجددًا 
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سون اإلوَْسانزء من ٔأحزاء حسم ؾن ٔأى ح َا حًص اًصِفاٌق ٔأن حصوا وجضاُسوا  َأُّيُّ

 .ىف كاع اًَحْحص اًـمَق ..؟!  ُىشا سبًٔت مََِحورا  صِْحةلمن اًىف ًومنك اًثاًر 

ُمونفصد  َْ َ س َّبًلعؽ ٔأن ىصى دِ رسًـًا وتال ٔأى حصدد كائاًل  ًِا :  ؿََهَْيَا امل ماغ ىًص

..؟! اإلوَْسانُشا  وَؾَلي

:  كائةلمََِحورا  فصدت

َّبًفـي  اًَْمْصَخانًلس ُنح 

َا  ُمونَأُّيُّ َْ َ ظيؽ   ىف امل

وخَ ٌض حَ متامًا َؾلََي 

ىف ُيا  َودماك  اإلوَْسان

مصة  . اًـمَقمِاٍ اًَحْحص 

ق ؾن  اًَْمْصَخانظيـَ  ق ٔأحزاء حسمَ  ومصة .!َ ِصـاتظًص  ..! ٔأدصى ؾن ظًص

 

َا م ل ختربان ًَِىٌمََِحورا :  - ُمونَأُّيُّ َْ َ  اإلوَْسان َؾَلي كؾن سخة ادذَار  امل

ؿىل  اًَْمْصَخاناشلى ظيـَ 

وخَ اخلعوص ىك حصاٍ ؾن 

ىف كاع اًححص  كصب

 اًـمَق..؟ 

َُْمون - َ س ٔأن  امل مددسٌلً : ٔأًر

املوحود داذي ذضل  َليُو صك ذضل اًـَ ما اي مََِحورا ٔأؾصف 

من كذي وثسمري  ألدوار ُشًٍفـي لك  ًٌِلذاًفىص ..؟  َنَف ..! اإلوَْسان

ة دون سخة ٔأو ..؟ وما اشلى ًسفـَ دومًا ٕاىل فـي لك ذضل وختًص

 اً وخسان ؿالخ ورمبا ٔأًضاً  .!ة جَ اًـَ  تَعيصفٌا اًسخة رمبا فَو ؾَ  ؟..!مربر

لَي فـاالً  ـَ ة  اإلوَْسان ُشا ً  ..! اًـجَة اًلًص
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يْ مََِحورا سادصة : و  - َا اشلى ثخحسث ؾيَ  اإلوَْسانُشا  َُ َُْمونَأُّيُّ َ هل  امل

من ألساس حىت  َؾَلي

 ؟.!ًفىص تَ  َنَفـصف ه

ٌس متؽ  املاَلَّحلك ُشا و 

ُمونوًيعت حلسًر  َْ َ  امل

مؽ مََِحورا دون ٔأن 

ًـَق ٔأو ًخلكم ٔأو حىت 

من  ََكنهل ٔأن ًسافؽ ؾن من  َىِفف   .!ٕاوَْسان هفسَ َّبؾخحاٍر ًسافؽ ؾن 

ئاً اًاكئيات مساانً من  اًـسًسوهجة هؼص   ؟..!  وًُس جًص

 

ؾيس اًساحي اجليوىب اًرشىق ًلارة  اًِاديءِ  احملَطِ ٕاىل مِاٍِ   وَّبًفـي اجتَ ادلَؽُ 

 َمْصَخاهَاتؿسد هحري من  َّبل وسـادة َّبًلة راحةُياك ىف  ًـُشٔأس َا حِر 

اًىت جض حَ ىف  لةألدمِ  ِصـابو 

وؾلول ٔأدملة َّبًفـي صلكِا 

جك مذاُاهتا وقصائهبا  اإلوَْسان

مسَعحة ٔأحِااًن  مذزشة ٔأصاكالً 

وىف ٔأحِان ٔأدصى ثحسو ؿىل 

صك كدة تبًََْوان خمخَفة ومذـسدة 

مفهنا ازلماغ اذلصاء واًحَضاء 

 !!..ماغ اًعفصاء واًحًِة جباهة ازلِ واًصمادًة 

يْ :   ًُْؤًُؤة  - لة اًىت ظيـِا دمِ الٔ ُياك َأهَْواع ؤأصاكل ٔأدصى من  َُ

 ًخرشؿىل صك ؾلول ؤأدملة أأو حىت تبٔحزاء حسمَ َ ِضـاتث  اًَْمْصَخان

  ..؟اي مََِحورا
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من وهوؿًا  صالكً  06ما ًلصب من اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : ُياك َّبًفـي   -

 اًَْمْصَخاىنازلماغ 

احلَاة ًفضَون مجَـِم 

حِر املَاٍ ازلافئة 

 اًىت ثرتاوح حصارهتا

 مئوًة 08ْ-04 تي

كصب سواحي اًِيسى و  اًِاديءِ و  ات اًثالزة ألظَيعىاحملَعِ  مِاٍِ ىف 

زر ٍلوؿة حُ اسرتاًَا وموزمدَق وحزر اًِيس اًلصتَة واًفَحي جباهة 

ماغ ٔأحِااًن ازلِ  ؿََهَْيَافِعَق  .ٕاهسوهُس َا وختخَف مسمَاهتا من ماكن لٓدص 

مذاُة نشضل  ؿََهَْيَاوكس ًعَق  .! اًَْمْصَخانؤأحِان ٔأدصى دودة  .!اًَْمْصَخاىن

 !. اًَْمْصَخان

يْ :  و  ًُْؤًُؤة - ُشا اًيوع  َُ

 اي مََِحورا اًَْمْصَخانمن 

مضن لة اًعاهؽ ًِشٍ ألدمِ 

خمخارة ـُش اَلهَْواع اًىت ث 

ٍِهبحمحة  ا ىف حِاة مؽ َظَحا

 رائـة .؟!منوذحِة حاكفََة 

ًِحسـَسًا فِو ًـُش  .اي ًُْؤًُؤة مََِحورا: َّبًفـي  - َ اًىت متسٍ َّبًِواء مؽ َظَحا

 َّبًىصتون اًالزم ًـمََة تياءُا اًضويئ .ُو وميسُا 

ُمون  - َْ َ  َمْصَخانمن ْ ُشا ؾن حصة وحال ظسًلٌا اي حصى :  وماذا  امل

يْ  :لة ألدمِ   واًفٌاء.؟   َّبخلعصحِاثَ من اَلهَْواع املِسدة  َُ

َا مََِحورا َحزًِية : ذضل ُو احلال َّبًفـي  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ضـف تيُذَ ثسخة  امل

تـىس  .! ًفوق ظاكذَ ثـصضَ ًالهجاد اًرسًؽ مبجصد تشل ٔأى جمِودو 
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اًححص ألدصى اجملاورة الٔنرث كسرة ؿىل اًعمود  َمْصَخاهََّاتاًـسًس من 

 ..! وامللاومة

 ًفوقجمِود  ًحشل اًَْمْصَخانُشا اًيوع من  ًسفؽمذـجحة : وما اشلى  ًُْؤًُؤة -

  !..؟ًعاب تـس ذضل َّبٔلمصاض املخـسدة ذما جيـهل ظاكذَ وكسرثَ 

 تواسعةاًصواسة امليجصفة ًومًا حصاهكت فوكَ اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : رمبا  -

 َا اضافِاً ًزامًا ؿَََ تشل جمِود اَكنف .! ٔأو اًصايح اًـاظفةس َول اًَاثس 

وجسس فذحاثَ ومسامَ فوكَ  ثرتامككدي ٔأن رسًـًا ميىٌَ اًخزَط مهنا حىت 

 !!وثلذهل ..

 

دون ٔأن ٍصاٍ ٔأحس من اًصِفاٌق اًثالزة ُذََْسًة  املاَلَّحوكدي اىهتاء ُشا اًَوم اجتَ  

سكق اًيؼص ىف سَعح ثالفِف  ُ ًَيؼص ؾن كصب ًو لَياًخ و ذضل امل  ظيـَ اشلى ـَ

َ ِضـاتوًُس ث  سمَجب  اًَْمْصَخان

َ كس فوخس ثالفِفُشٍ املصة .! 

ؤأنرث  .!تست َّبًفـي نثرية 

ثـلِسًا وثـارجيًا من ثالفِف مخ 

اًـسًس من اًخرش اًىت ثحسو ىف 

 .!!كري اندصة اًلاًة مسعحة 

 .!ومخ اًخرش  حلِلة اًفصق تي َؾَليمبا ال ًسع جمال ٌَضم حِهنا  املاَلَّحفبٔدرك 

ُيا ىف كاع اًَحْحص ًـُضون ىف  تىن اًَْمْصَخان ًٌِلذاو   .. !!اًَْمْصَخان  َؾَلَي وُمخو 

وتىن اًخرش ُياك فوق سَعح اَلْرض ًـُضون ىف  .!حة وثـاون وسالم 

ن خيرب ألظسكاء حبلِلة ما كري ٔأهَ ل ٌضبٔ أٔ  ؟حصوب وزصاؿات مس متصة  ..!!

حة من رٔأى وا ندضف حىت ال ٍزداد هلسضم وخسٍصهتم من مثي ُشا اًيوؾَة اًلًص

 ..!ؾلول اًخرش املسعحة 
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ىن جصتمِ  حة اًىت جض حَ ٔأظاتؽ ًس  اي مََِحورا ٔأذرًب ماذا حىون ُشٍ ألظاتؽ اًلًص

حي وظي ادلَؽ   صِْحةلىف اًَوم اًصاتؽ من اً ًُْؤًُؤة..؟! ُىشا سبًٔت  اإلوَْسان

 احملَطِ  ىف مِاٍِ  مرتاً  02ؿىل معق 

كصب حٍزصة  ألظَيعى

اًححِص ٕاحسى حزر " يَاكنِ ازلوم "

يب"  كداةل اًساحي اًرشىق "اًاكًر

  ٔلمٍصاك اًوسعى.!

وصك وخَ  .!!اي ًُْؤًُؤة  اًَْمْصَخان ِصـابمََِحورا: ٔأهنا ٔأظاتؽ وأٔمعسة من  -

حِة واًـجَحِة. اًَْمْصَخانؤأصاكل أٓدص خسًس من وحٍو   ! اًلًص

: وماذا ثفـي ُشٍ  ًُْؤًُؤة -

ُيا ىف  ِضـابمن اً ألظاتؽ 

 كاع اًَحْحص املؼمل اًـمَق.. ؟ 

ت ثححر ََكهمََِحورا : رمبا  -

 ..! اي ًُْؤًُؤة ؾن ظـام ًِا 

ال فاي ًُْؤًُؤة : ٔأما ٔأان  املاَلَّح -

مََِحورا ؿىل اإلظالق فِىى َّبًًس حة ىل ًُست ظسًلذيا ٔأراُا نٌل حصاُا 

ىف ُدْفًَِة مس رهبا اًـؼمي جس حح َّب اًَْمْصَخان ِصـابٕاال  ٔأايدى ؤأظاتؽ من 

 كاع اًححص اًـمَق دون ٔأن ٍصاُا ٔأى ٕاوسان..! 

َا مََِحورا : وملا ال  -  َمْصَخاهََّاتفك وما اًـجة ىف ذضل ..؟! .!  املاَلَّحَأُّيُّ

  كاع اًححص ثفـي ذضل ًَي هنار .اًححص ؾيسان ىف

تي  ظم فلط من ثفـي ذضل اي مََِحورااًححص  َمْصَخاهََّات: ًُست  ًُْؤًُؤة -

دون ٔأن ًسرك ٔأو ًـمل  ًَِىنلك اخملَوكات ثفـي ذضل مبا ىف ذضل ادلاد 

  .اًخرشجسخِحِم ٔأحس من 
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َُْمون - َ  ..؟ اي مََِحوراهحري ورصم ُىشا  اًَْمْصَخانما َّبل ُشا  ًَِىن:  امل

َا نٌل كَت ضل هفسَ  اًَْمْصَخانمََِحورا : ٔأهَ ًُس  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ، من كدي  امل

ة اًعَحة اًىت ًحًهيا ذضل  ِضـابٕامنا ظم اً  ؿىل مص  اًَْمْصَخاناحلجًص

 اًس يي. 

يْ : و   املاَلَّح  - ُشا يدرش مثي ً  َُ

ىف  ِضـابٔأظاتؽ اً  اًيوع من

 اًححصِ هجات ٔأدصى كري مِاٍ 

يب اي ألن  ااشلى حنن فهي اًاكًر

 ..؟ مََِحورا

َا مََِحورا : َّبًفـي  -  اًِححارِ فِىى ثوخس نشضل ىف اًـسًس من مِاٍ  املاَلَّحَأُّيُّ

 واًححص ألمحصِ وحزر اٍهباما اًِيسى اًِاديء و هكَاٍ اًُْمِحَط  واحملَعات

ا من مِاٍ    .ازلافئة  اًِححارِ وكرُي

ثَوهت  ًٌِلذامذـجحة: و  ًُْؤًُؤة  -

َّْون  ِضـابُشٍ اً  مجَـِا َّبٌَ

 اًحىن ادلَي ُىشا ..؟ 

َّْون اًحىن  - اي مََِحورا : ُشا اٌَ

ًِةًُْؤًُؤة  اًَحْحص  ًُس ٕاال َظَحا

فٕاذا  .! ُواهئابٔهسجَهنا و اًححص ومتسُا ت َمْصَخاهََّاتاًحًِة اًىت ثـُش مؽ 

ًِةماثت ُشٍ  خمخارة ٔأو ا َمْصَخاهنا و ِصـاهبٔأن ثرتك  فىصت ًوماً ٔأو  اًَعَحا

ُّْوهَنا  وجس خـَسُشٍ اًِضـاب  متصض .!مضعصة ٔلى سخة من ألس حاب  ً

)..!! ساؿاتذالل ألظىل 
5

 ؟ (
                                                 

اِلُب "زوانثممى" مع الم ْرجان والِشعاب فى حياة تكافمية وعند ا - ٘ سواء بسبب  يماضطراب العالقة بينتعيش ط ح 
اِلب فانسوء نوعية المياه  ارتفاع درجات الحرارة أو اِلبِ تتحول إلى  بعض الط ح  يغادر  والبعض اآلخرسامة  ط ح 

انفيفقد  المكان انويموت  والِشعاب ألوانيما المميزة الم رج   ."ابيضاض المرجان"واختناقًا بمرضجوًعا  الم رج 
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ٖٗ 

 

ُّْوهَنا ألظىل اًعحَـى  ًُْؤًُؤة -  ..؟  اي مََِحورامٌسُضة : وما ُو ً

َّْون ألتَغ ًون خصور احلجص اجلريى اًىت مهنا ثُ  - خىن مََِحورا : ٔأهَ اٌَ

 َة وجُض َس  .! اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

 

وكس ثلري  اًَْمْصَخان ِصـابٔأظاتؽ ؤأايدى ؿسًسة من ًُْؤًُؤة  توُياك ىف اًحـَس حمل

ضة ؿىل وصم املوت نٌل كاًت و ًوهنا اًحىن ادلَي  ظارت تَضاء اٌَون مًص

ًِةملادرة صمصة و ٔأن اًسخة ىف ذضل ُو  تمََِحورا مٌش حلؼات ؤأدره  اًَعَحا

 ..! واًلشاء َّبًِواءاملَوهة اًىت متس ُشٍ ألظاتؽ اًحَضاء 

 

ىن:  مذـجحةًُْؤًُؤة   - ًِةكصرت  اي مََِحورا ًٌِلذا..  ٔأذرًب ملادرة  اًَعَحا

ت حتحَ وحيهبا ََكها اشلى َمْصَخاهن

 من لك كَحَ ..؟!

ما ٔأن ثـصض مََِحورا َّبهَة :   -

عص خلاي ًُْؤًُؤة ًومًا اًححص   َمْصَخان

ارثفاع درخة احلصارة ثسخة 

ثَارات و اًخلريات امليادِة 

املَاٍ اًسادٌة "اًيٌُو" ظاحدة 

اًىت ٕان ملس خَ ٔأحصكذَ حىت ٔأرسع 

واملساؿسة من  ةىف ظَة اًيجس

ًِح ٕاال  .!َ اًىت ثـُش داذهل َظَحا

وحصنخَ  .!ٔأهنا مؽ ألسف ذشًخَ 

ىف حي الذت  .!اجلري ًواخَ املوت واخلعص مبفصدٍ  ِصـابداذي تُذَ ىف 

حة  ِرْحةلثحسٔأ مـَ  .!ٔأدص تسًي  َمْصَخانظم َّبًفصار ثححر ًِا ؾن 
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ٖ٘ 

 

ذاك احلحُة  .!اًلسمي  َمْصَخانذن ٌَإ وقصام زائفة من خسًس ..!! وال ؾزاء 

 .!! .ألوِل 

يْ ..!  اي مََِحورا: ٔأحلًا ما ثلوًََ  ًُْؤًُؤة - ًِةفـَت  َُ ذضل مؽ  اًَعَحا

  ادلَي ..؟! اًَْمْصَخانحدَة كَهبا 

ية : ُشا ما حسث َّبًفـي مؽ ألسف   -  ..!اي ًُْؤًُؤة مََِحورا حًز

ًِة َأٍَّهُتَا ًٌِلذاكاضحًا :  املاَلَّح - ك ِص فِق مُع ختََِت ؾن رَ اًواَُة  اًَعَحا

اشلى ؾضِت مـَ  وحدَة كَحمِ 

يْ  معصًا ..؟! وسُِت رسًـًا كعة  َُ

ت ًومًا ََكهاحلة واًلصام اًىت 

دعبٔ ٔأن   ُي اؾخلسِت  .؟تٌُىٌل

ورفِق درتم َّبًفـي كس مصخاهم 

و كََالً ل أٔ مات ..؟!!  نسى وثدِلىن  بٔ حىت ثخ ٍىن َّبماكهم الاهخؼار ًو

ففضَِت احلَاة  .!من ذرب اًوفاة ..؟!! ٔأم دضُِت ؿىل هفسم من املوت 

و  ذضل مؽ  ََكنحىت ًو

َمْصَخان ٔأدص ال حيحم وال 

خيربك ٔأحس ل أٔ  ..!؟حتحََ 

ًِةمن كدي ٔأٍهتا   اًَعَحا

ن مصخاهم اًلسمي كس أٔ 

َحَاة  .! حيَا من خسًس ٌو

هِت أٔ كس ًـود ..؟!! مفاذا 

ضم وذساؿم هل كائةل ..؟!! وكدي لك ذن وكهتا فاؿةل .؟! وماذا ؾن قِ إ 

ىن ٔأٍهتا  ًِةذضل وذاك ٔأذرًب  هَف ٔأمىٌم اًخحاًي :َّبعل ؿََم  اًَعَحا

ساس هِت ىف الٔ أٔ و تسًي ىل مصخان أٓدص إ والاهخلال ُىشا من مصخان 
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ٖٙ 

 

هُتَا َّبعل َأٍ اس خحَفمِ  كوة .؟! هحات" ضـَف ال حول هل والال "إ ًسِت 

ًِة ىن ًىن تعسق اً  اًَعَحا و ملصة واحسة ىف ضـَفة اًواَُة ٔأذرًب ًو

ة اشلى ٌسىن داذطل ..؟!! ُي ُو حلًا حِاثم  ؾن ذضل اًيشء اًلًص

ًِةؾلي  )..؟؟!!  َدِِنءثرش أٔم ؾلي جصيء  َظَحا
6

وما ٔأن َسـت  (

ًِة ة واًـجَة من كدي مََِحورا  َظَحا اًححص ُشا احلسًر اًلًص

من ثطل  مرسؿة مدسًة حزهنا اًضسًس َخاءْت حىت  املاَلَّحوظسًلِا الٓدص 

ئة ج حصىاالهتامات اًىت ظم مهنا نٌل  كري مساهة ؿىل اإلظالق وكدي أٔن و ًص

مصة ثيرصف وثـود 

اجلسًس ٕاىل تُهتا ٔأدصى 

اشلى ادذاٍر ؾلَِا كدي 

وؿست ادلَؽ  .!كَهبا 

ة ثبىٔت أٓدص  تَومِ  فَِ كًص

من خسًس ثسافؽ فَِ ؾن 

َّْفسِ ا ولك ذوُّيا من ه

َااًيحات .. فٕاىل ذضل اًَوم ٕاذن  اشلى هخـصف فَِ اًعلار ألظسكاء  َأُّيُّ

ًِةؾن دفوع  َّْفسِؾن  اًَعَحا يْ و  .!ا ه ئة نٌل ثلول وثسؾى ظم حلًا  َُ جًص

  هتا ألدصى مََِحورا ..؟!قَصمِئأم ٔأهنا َّبًفـي مساهة نٌل ٔأذربثيا تشضل  .؟!

 

 

                                                 
اِلبيمكن لبعض تؤكد بعض الدراسات أنو - ٙ ما تمتمكو الحركة بواسطة تسكن قاع البحر التى من النبات  الط ح 

اِلب تكون ذات سوطين أو أكثر ، كما األىداب ، بعض ىذه  تختمف عنأسواط وىى من  تحرك بعض تالط ح 
اِلب اِلبالثقوب ، وبعض بدون أسواط عن طريق ما تفرزه من مواد لزجة خالل نظام خاص من  الط ح   الط ح 

ا بجانب بعض أنواع خالل نظام من االفراز المخاطى ، ىذمن األخرى قد تتحرك بواسطة نظام يشبو الزحف 
اِلب التى   األمواج وتيارات البحر .مع حركة تحرك ذاتيًا يمكنيا الالط ح 
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يْ  يْ ًُـلي ذضل ..؟!   َُ َ ُشا حلًا وخَ  َُ ْفي  .! ْصَخانِصـاب من امل ٔأم ٔأهَ وخَ ّظِ

ُىش  !ىف كاع اًَحْحص اًـمَق .؟ اً ثـُس اً َحزًِيحاهل وكس ظار  اً ظلري  من اًخرشِ 

ُمونجساءل  َْ َ ورفاكَ ىف اًَوم  امل

حي رٔأوا ُشا  صِْحةلاخلامس من اً

َُ اًـجَة من ٔأوخَ  ِصـاب اًَوْخ

مرتًا من  02معق  ؿىل اًَْمْصَخان

 ..! ألظَيعىِ  مِاٍ اًُْمِحَطِ 

َُْمون - َ مذـجحًا : ما ُشا  امل

ة  َُ اًلًص ْفي ظلري  فبأن وظل..  اي مََِحورااًَوْخ ال ٔأراٍ سوى وخَ ّظِ

 ..؟! اً ًحسو َحزًِي

َامََِحورا : ٔأهَ  - ُمون  َأُّيُّ َْ َ ٌٍ  امل ىف كاع اًَحْحص  اًَْمْصَخانِصـاب ٔأحس ُوُحو

  اًـمَق اشلى ًحسو َّبًفـي ؿىل وخَ ظفي من تىن اًخرش َحزٍِن ..؟

ُمون  - َْ َ  َنَف ًَِىن:  امل

ٔأمىن  اي مََِحوراجصتم 

 رمس ُشا اًوخَ َمْصَخانٌَْ 

 .؟اًـجَة

مََِحورا : ٔأهَ ٕاحسى   -

َة اًَْمْصَخاه  ِضـابهصات اً 

ةل ؿرب كُصوٌن  اًَْمْصَخاناًىت تياُا  فوق ؾوامي اًعحَـة ت وكس َرَسظًو

ْفي هل ؾَيان  .! سَعح ُشٍ اًُىصة مالمح ٔأكصب ما حىون ٕاىل وخَ ّظِ

 وحاحة ٔأٌرس..! .! اً هحري  اً ومف .!ظلرياتن 

اشلى ميىن ٔأن ٍىون ُو ذضل اًيشء ىف ػينك اي رفاق ما  ًَِىن:  املاَلَّح -

َُ من   ..؟  اًَْمْصَخان ِصـابكس ٔأحزن ؤأقضة ُشا اًَوْخ
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ٖٜ 

 

َُْمون - َ َ ادلَي اشلى َمْصَخاهسخة حزهَ ٔأهَ كس فلس  رمبا ٍىونَحزًِيًا :  امل

 ًومًا رَسَ وصلكَ..؟! 

: ورمبا ٔأًضًا فلس ٔأسٌلنَ املَوهة اًىت ذُحت تـَسًا ؾيَ ثححر ًِا  ًُْؤًُؤة -

ٓ ؾن كشاء وفري ٔأو مسىن ومبٔوى   تسًي..!من أ

مفاذا  .!مؤنس ؾيسك اخلرب اًَلي  !..اي مََِحورا: وماذا ؾيم ٔأهِت  املاَلَّح -

َُ من   ..؟ اًَْمْصَخانِصـاب تؼيم ٍىون سخة حزن ُشا اًَوْخ

فٌَل ال هشُة ٕاًََ  ..!؟مََِحورا : وملا لك ُشا اًؼن واًخرمي اي رفاق  -

وَّبًفـي ذُة اًصفاق  ؾن سخة حزهَ ..؟ يَّْفسَووسبهٔل رمبا ٔأخاب ت 

احلَزٍِن ًُس خفرسوا مٌَ ؾن سخة ما ُو فَِ من  اًَْمْصَخانألرتـة انحِة 

 . ثلسمي ًس اًـون واملساؿسةحزن صسًس رمبا ٔأمىهنم 

رمغ وحودك  اًَعلريِ  اًَْمْصَخانٔأهت ُىشا َحزٍِن اي ظسًلى  ًٌِلذا:  املاَلَّح -

 َمْصَخاهََّاتتي ذالهم ؤأكصاهم من 

 اًَحْحص ألدصى اجملاورة ..؟! 

مَلُ حلًا  اًَْمْصَخان - ـْ َا كاضحًا :َأاَل ث َأُّيُّ

ملا ٔأان َحزٍِن ..!؟ َأاَل  اإلوَْسان

 يجي ِصـاىبثـصف ٔأهىن ٔأػي ىف 

ىت   حلِة اًاكئيات ..!!ه مٌش ٔأن ٔأوزل حىت ٔأموت وال ٔأمطل حًص

َحزًِية :  وماذا ًو ُامجم ألؿساء ًومًا من كٌافش اًَحْحص اًرشٍصة  ًُْؤًُؤة -

ماذا حِهنا  .!اًَعلرِي ُشا ة داذي يجيم املُْفرِتسُُنُومَ اًسوداء ٔأو حىت 

َأأهت فاؿي أَ    !..؟املسىياًعلري  اًَْمْصَخان ُّيُّ

حِاىت جك ما : وكهتا ال ٔأمطل تسًي سوى ٔأن ٔأػي ٔأدافؽ ؾن  اًَْمْصَخان -

ؿىل ألرحج حىت ثًهتىى حِاىت  ِضـابداذي يجىن ُشا من اً  ٔأس خعَؽ

 رممومًا ملِور .!ؤأموت داذهل 
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َُْمون - َ َا: وملا  ل حتاول امل ًومًا ٔأن ثفم كِسك وحتصر هفسم من  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

 .؟! ِضـابم وثعَق زصاحم تيفسم وثلادر ُشا اًسجن من اً ِصـات

ت اي ظسًلى  وُنحت ىف ذضل :  اًَْمْصَخان - فبأن تعيء  .!حىت ًو حاًو

فَن حىون ٕاال دعوات كََةل ٔأدعوُا ىف  .!خسًا  ىف حصنىت  نٌل حصى 

كاع اًَحْحص حىت ًَحق ىب ٔأحس ألؿساء وًلذَىن ثسِوةل وٌرس ظاملا 

وكدي ٔأن ًلادر اًصفاق ألرتـة  ..! ِضـابكصرت ملادرة يجىن ُشا من اً 

رتهوا ُشا  اًفس َح حوهل ىف كاع اًَحْحص  املاَلَّحهؼص  .!احلَزٍِن  اًَْمْصَخانًو

اًَحْحص ألدصى اجملاورة فصحة مرسورة مذفائةل  َمْصَخاهََّاتفوخس كاًحَة 

 ِضـابتَورما اجلسًس ؿانفة جك طمة ووضاط وسـادة كامصة ؿىل تياء اً 

 !!احلٍزن .. اًَْمْصَخانَة َّبس خثٌاء ذضل اًَْمْصَخاه 

ٔأن مـؼم ٔأكصاهم من احلٍزن  اًَْمْصَخانمذـجحًا : أآل حصى اي ظسًلى  املاَلَّح  -

رمغ ٔأهنا مثطل  ..؟!اًَحْحص ألدصى اجملاورة سـَسة كري َحزًِية  َمْصَخاهََّات

ا حدُسة ويجَية..! فٌَل ٔأهت اًوحِس من دوهنم ِصـاهبمتامًا ثـُش داذي 

احلَزٍِن ٕاال ؤأذش ًفىص  اًَْمْصَخانمن  ََكناشلى ثحسو ُىشا َحزًِيًا ..؟!! مفا 

مث ثَـمث جلكٌلت ل ًفِم اًصفاق  .!.كدي ٔأن جيَة  املاَلَّحظوًاًل ىف سؤال 

 اًَْمْصَخانفبٔدرك ادلَؽ ٔأن اًـَة مؤنس ىف ُشا ئًا .! ألرتـة مهنا صُ 

ة   َمْصَخاهََّاتوًُس ىف لك ُشٍ ألؿساد اًىثرية من  .!دومًا املدضامئ اًلًص

 ِضـاباًىت ثؤدى معَِا وثـىف ؿىل تياء اً  .!!اجملاورة اًسـَسة اًححص 

ٔأُّيا احلَزٍِن  اًَْمْصَخانميىن ًِشا  َِيْ جك طمة ووضاط ؤأمي ..! ف َة اًَْمْصَخاه 

ححر ىف حلِلة  املاَلَّحٔأن ًفىص حِسًا فامي كاهل هل ألظسكاء  ورفاكَ ًو

صىض  اهَ حىت ًعري هحلِة ٔأكص هل تيعَحَ وما كسمَ ظل ؾن كٌاؿة ؾَوتَ ٍو

ُمونو  املاَلَّح.؟! ُشا ما متيخَ مََِحورا ومـِا ٔأًضًا مرسورًا  اً سـَس َْ َ  امل

  .ًُْؤًُؤةو 
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ٗٔ 
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ٕٗ 

 

صت  ـُ َُْمونومـِا  ًُْؤًُؤةَص َ اق  صِْحةلىف اًَوم اًسادس من اً امل َّبًخـة واإلُر

ىف  ،ثسخة ما تشالٍ من هجس ىف ألايم ارلس اًساتلة فبٓثصا اًحلاء اًضسًس 

ٌٍ  صِْحةلجصفلة مََِحورا الس خىٌلل اً املاَلَّححي ذُة  س ؾن ُوُحو ومـصفة املًز

يْ وُيا سبًٔت مََِحورا كائةل :  اًفس َحىف كاع اًَحْحص  اًَْمْصَخان رأًٔت من  َُ

َا كدي  كائاًل  : رمغ ٔأهىن  املاَلَّح ؿََهَْيَااًـخَلة ..؟! فصد  اًّصٌَِضةَأكالم  املاَلَّحَأُّيُّ

ٔأو ٔأصاُس من كدي  ، ٕاال ٔأهىن ل ٔأر اًـرشٍن معصِ من كس كارتت  اي مََِحورا

ثطل  اًـخَلة اًّصٌَِضةَأكالم 

اًىت ثخحسزي ؾهنا ٕاال ىف 

فالم اًس ًَاميئَة الٔ 

وهَة واملسَ  سالت اًخَفًز

 ..!!اًلسمية

يْ مََِحورا : و   - ت ََكه َُ

َا ثـجحم ُشٍ اَلكالم حي نيت حصاُا ىف ُشٍ ألفالم اًلسمية  َأُّيُّ

  .؟!املاَلَّح

  ؟وملا ال .. . اي مََِحورا: َّبًعحؽ  املاَلَّح -

من  اً ت ُشٍ اَلكالم اًـخَلة حزءََكهفلس 

زمن رائؽ ومجَي فات واهلىض رسًـًا نٌل 

يلىض لك يشء مجَي رسًـًا   .!ميىض ًو

فِشٍ اَلكالم ادلَةل ظم حزء من ٔأكاىن 

وروائؽ ، س َسة اًلياء اًـصيب ٔأم لكثوم 

  اًضاؾص ٔأمحس صوىق ، ورٌضة املوس َلار َلس ؾحس اًوُاب ..

يْ مََِحورا :  - س ٔأن جس خـَس حلًا ُشٍ ألايم اًىت ثلول ؾهنا  َُ َا حًص َأُّيُّ

 كاع اًَحْحص اًـمَق ؟  ت ٔأايم رائـة ومجَةل مـى ألن ُيا ىفََكهٔأهنا  املاَلَّح
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ٖٗ 

 

ادلَةل ، فنك ٔأمتىن َّبًفـي ٔأن هفـي ذضل  اي مََِحورافصحًا : َّبًعحؽ  املاَلَّح -

 سواًي اًَوم ..! 

مََِحورا مرسورة : ال تبٔس ٕاذن  -

َا   .!فألن ومـى فلط  .! املاَلَّحَأُّيُّ

ميىٌم اس خـادة ُشٍ ألايم ادلَةل 

وَّبًفـي ذُحا االزيان  .!املاضَة

ؿىل معق " رسى الىاك حٍزصة "كصب  اًِيسىِ  اًُْمِحَطِ  رسًـًا ٕاىل مِاٍِ 

س ؾن  ياك  122ًٍز مرتًا . ُو

اًـسًس من  املاَلَّحصاُس 

َمَصات اً  ـْ َخ َة اًَْمْصَخاه  ِضـابُمس ْ

َئهتا جض حَ  حلًا اًىت ىف صلكِا ُو

 .اًـخَلة اًّصٌَِضةَأكالم 

َة اًَْمْصَخاه فضَت ُشٍ اَلكالم  اي مََِحورإاذن  ًٌِلذامذـجحًا  : و  املاَلَّح  -

اًـخَلة احلَاة ىف مثي ُشٍ ألؾٌلق 

اًىدرية ملارهة تحلِة ٔأكصاهنا من 

 ؟! اًَحْحص ازلافئة  َمْصَخاهََّات

َا مََِحورا : ٔلن وس َجِا نٌل حصى  - َأُّيُّ

أٓثصت ُشٍ   فلس .!ركِق  املاَلَّح

حىت  .!اَلكالم اٍمنو ُياك ىف اًحـَس 

حىون ىف مبٔمن ُياك من الاكذالع 

واًخسمري ، سواء من كدي اًخرش ٔأو 

حىت من كدي ٔأمواج اًَحْحص اًلوًة 

  !!اًـاثَة ..
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ٗٗ 

 

يْ : و  املاَلَّح  - َة ىف ذضل ؤأظححت اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةُنحت َّبًفـي َأكالم  َُ

 ..؟  مََِحورا ايؾن ألدعار وألُوال متامًا مبيبٔى 

َا َة املسىِية اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةمََِحورا : ُىشا ػيت دعبٔ َأكالم  -  املاَلَّحَأُّيُّ

ٕاىل دٌسق  اًَْمْصَخاهََّاتفوظل ًو ذُحت ُشٍ  .!!ُهيات ُهيات  ًَِىن.. 

.! ًضبهٔنا  اإلوَْسانما حصوِا  .!معلًا  اًُْمِحََعات"مارايان" ٔأنرث ٔأحزاء 

: كائةلمذـجحة ! مث جَساءًَت مََِحورا وظم َحزًِية .ؤلىت ٕاٍهيا مـخساًي ػاملًا 

فبٍٔن ٕاذن ميىن ٔأن ثشُة 

َة اًَْمْصَخاه ُشٍ اَلكالم 

اًصائـة حىت ثعري ىف ٔأمن 

 وسالم ..؟! 

اي : مـىن ذضل  املاَلَّح -

ٔأن َأكالمٌا  مََِحورا

اًـخَلة ثطل َة اًَْمْصَخاه 

اًـخَلة اًىت اهسثصت مٌش فرتة ؾيسان  اًّصٌَِضةرمسدة َّبالهسثر واًفٌاء َككالم 

 ..؟ ول ًعري ًِا أٓثصًا ؿىل اإلظالق فوق سَعح اَلْرض 

َا مََِحورا : َّبًفـي  - فٕاذا ما اس متصت اٍهتسًسات اًخرشًة  . املاَلَّحَأُّيُّ

 اًّصٌَِضةهفس امليوال .. مؤنس س َبىٔت ًومًا وثيسثص فَِ َأكالم   واًعحَـَة ؿي

 !!.. ادلَةلَة اًَْمْصَخاه 

ٔأن لك مٌش حلؼات  نٌل كَت ضِل  اي مََِحوراحلًا ًحسو َحزًِيًا :  املاَلَّح  -

وظَة من مََِحورا تـس  املاَلَّحيشء مجَي هناًخَ دومًا رسًـة ..! مث ؿاد 

 َة ثطل .؟ اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةذضل ٔأن خترٍب جك ما ثـصفَ ؾن َأكالم 

َا َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةمََِحورا :  َأكالم  -  اًَْمْصَخانظم هوع من  املاَلَّحَأُّيُّ

ما ثلف  اًىت دوماً  اًَْمْصَخاهََّاتاًعَة وًُس اٌَي ثطل اَلهَْواع من 
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ٗ٘ 

 

ظامسة صاخمة دون ٔأن ثيحىن ٔأو هتزت ٔأمام رضَّبت ٔأمواج اًَحْحص وحصنة 

َة ؿادة ما حصحىز كواؿسُا َّبًلِـان اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةثَاراثَ اًلوًة ... َأكالم 

ة اًصمََة اًعًَِة ...  َأكالم  َا َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةاًَحْحًص كس ًعي  املاَلَّحَأُّيُّ

تة مهنا كصا ةحساارثفاع اًو 

ٔأنرث ما ميزي املرٍتن ... 

ٔأهنا َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةَأكالم 

مذيلةل مؽ ثَارات املَاٍ  من 

دؾهتا ما ماكن لٓدص ٕاذا 

احلاخة شلضل َّبحثة ؾن 

اًلشاء اترة ٔأو ُارتة من 

نشضل  اًّصٌَِضةَأكالم  ميىن ًَْمْصَخاهَات  !...ا اًىدار اترة ٔأدصى مفرتس هي

َا  اًخاكثص واًخوازل تي ذهورُا وٕاانهثا ، ُشا اًخاكثص كس ًمت  املاَلَّحَأُّيُّ

اجملاورة. اًَحْحص ألدصى  َمْصَخاهََّاتٔأكصاهنا من حلِة ًمت ؿشراًي ه  خًس ًَا وكس

َة ظم مبثاتة موائي ٌَـسًس من ٔأسٌلك اًَحْحص املَوهة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةَأكالم 

َة ُيا ىف كاع اًَحْحص اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةا ...  َأكالم ِصـاهباًىت حصؾى ؿًل 

ٔأًضًا تي  .!اًححص تيفسِا ، ًُس ٔلخَِا ظم فلط  َمْصَخاهََّاتا ْ هتـظي

حصوى  .!َة جماهَة ًك َكئيات اًَحْحص َمْصَخاه ٔأهنا ذسمة  .!ٔلخي الٓدٍصن 

َّْفسِت ظم ََكهمن ذالًِا كعط وحاكايت املاىض ادلَي اًىت  ا صاُسة ه

َة ىف كاع اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةمٌش مائة ؿام ظم معص لك كمََلُ من َأكالم  ؿََهَْيَا

 اًَحْحص .

ىن  ًَِىنمٌسُضًا :  املاَلَّح - ٔأمىن اًخـصف ؿىل ٔأؾٌلر  َنَف اي مََِحورأأذرًب

 ؟!!َة ..اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةثطل اًيوؾَة من ٔأكالم 

َا مََِحورا : ٔأل ٔأكي ضل  - اًححص ًعيؽ  َمْصَخانىف اٌَلاء ألول ٔأن  املاَلَّحَأُّيُّ
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ٗٙ 

 

ًحَف  .صك حَلات ثَو حَلات  ؿىل ِضـابألكالم من اً وٌض َس ُشٍ 

 اًَْمْصَخاِنَّ ؿسد حَلات اًلمل  ََكنمفاذا ًو  .!معص احلَلة اًواحسة ؿامًا َكماًل 

اًواحس مائة حَلة وظم نشضل َّبًفـي ..؟! مؤنس ٍىون حِهنا معص لك 

مائة ؿام  كمل ُشٍ ألكالم

 نٌل كَت ضل من كدي .

ٕاذن  َنَف:   و  املاَلَّح -

متىن ُشا  اًيوع من 

اًَحْحص من ظيؽ  َمْصَخاهََّات

ُشٍ اَلكالم اًـخَلة من 

ة اًعَحة ..؟ ِضـاباً   اجلرًي

َا اًعوًي  اًَْمْصَخانمََِحورا :  ساق   -  .! اًّصٌَِضةُو كاؿسة كمََلُ  املاَلَّحَأُّيُّ

ٔأوراق  .! َمْصَخانُو ذاثَ اًـمود اًفلصى ٌَ اًّصٌَِضةاًـمود اًفلصى ًلمََلُ 

  !!اخلاظة َّبًخلشًة . اًَْمْصَخانًُست ٕاال َُالك  اًّصٌَِضة

: وما ظم ٔأضم  املاَلَّح -

 ؿََهَْيَااَلًَْوان اًىت ثحسو 

َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةَأكالم 

 ىف كاع اًَحْحص ..؟

 اًّصٌَِضةمََِحورا : َأكالم   -

َة ىف كاع اًَحْحص اًَْمْصَخاه 

مث جساءًت مََِحورا كائةل : وما ُو !!  مهنا اًعفصاء واذلصاء واًربثلاًَة ..

َا اي حصى اًفصق  َٕكوسان ًـُش فوق سَعح  من وهجة هؼصك ٔأهت املاَلَّحَأُّيُّ

 ًّصٌَِضةاَة ؾيسان ىف كاع اًَحْحص وَأكالم اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةاَلْرض تي َأكالم 

 اًـخَلة ؾيسمك فوق سَعح اَلْرض ..؟ 
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ٗٚ 

 

ؾيسمك ىف كاع اًَحْحص ظم  اي مََِحوراَة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةَأكالم :  املاَلَّح -

 اًّصٌَِضة% ؾىس َأكالم  122  َة مبىوانت ٔأظََة تًس حةَمْصَخاه ظياؿة 

َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةامللسلة كري ألظََة ؾيسان فوق سَعح اَلْرض ... َأكالم 

ٌَ  وثفاؤالً  ٔأمالً ركِق ًًدغ ظم َكئن ىح  وًُست جمصد حٌلد ال حَاة وحدًا 

ىف كاع اًححص حىذة   َة ُيااًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةحساس... َأكالم كَة هل ٔأو إ 

ا يَّْفسِلكٌلهتا وحصمس حاكايهتا ت 

دون حاخة ًصسام ٔأو َكثة ًوخَ 

س ُو ٔأن حىون  لكٌلهتا حِر ًٍص

َة ُيا اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضة... َأكالم 

حصوى كععِا ىف كاع اًححص 

ملضاؾص َّبوحاكايهتا َّبٔلحاسُس و

ُست  ملضاؾص َّباًعادكة ًو

فة نخطل  وألحاسُس اًاكذتة املًز

اًىت ظلت وسادت ؾيسان فوق 

حىذة اترخيِا ؾيسمك اي مََِحورا َة اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضةسَعح اَلْرض ... َأكالم 

ظم صاُسة ؿَََ جك ٔأماهة وظسق اًىت  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ واترخي كِـان 

فِشٍ ألكالم ال جسمح ٔلى َكئن من َكئيات تال نشب ٔأو ثضََي ..! 

ٔأحساث  ًخلَرئأن ٌس خزسرما ٔكداة  وافرتاسَكوثَ درخة اًححص رمٌل َكهت 

ٔأكالم لك ..! فسالمًا ٕاذن ؿىل  اًعحَـى ًٔلحِاء املاىض واًخارخي حلائقو 

ىف لك ماكن  اًلشٔأو اًىشب َة اًعادكة اًىت ال ثـصف اًَْمْصَخاه  اًّصٌَِضة

 ..! اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ ِـان ك ىف اخس فَِ ثخو 
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 م ٕاىل مِاٍ اًُْمِحَطِ ِرْحَهتىف اًَوم اًساتؽ من مََِحورا  اًصِفاٌق اًثالزة  ظعححتا

ة ذات املَاٍ  اًِاديء املساًر

مرتًا .  05ازلافئة ؿىل معق 

 ِضـابوداذي ٔأحس تَوت اً 

َة ادلَةل  ُياك ، ملح اًَْمْصَخاه 

َُْمون َ َُوانً  امل حة وٕان  ُؾ ت ََكهقًص

وخمَفة ىف هفس المـة ومجَةل 

ة فوق سَعح اَلْرض وكس ثحاًًت َأًَْواهنا تي  َُوٌن اًِلَعطِ اًرًب ـُ اًوكت ثحسو و

ا من اَلًَْوان املخـسدة ..! َُوٌن اذلصاء ، واًحًِة ، واًوردًة ، واخلرضاء ، وكرُي ـُ   اً

َُْمون - َ ة ٕاىل ُيا ىف من ُؤالء مُعومٌ خبذائفًا : من ٔأىت  امل كاع  اًِلَعطِ اًرًب

َُا  .؟!اي ًُْؤًُؤة اًَحْحص 

امجهيم  ٕاهلىض ؿَهيم ُو

صتوا  جك كوة رمبا فصوا ُو

 من ُيا ..!

ًُسوا ٔأهنم مذـجحة :  ًُْؤًُؤة -

اًِلَعطِ ى من ُدُعومٌ 

ة  َا اًرًب ُمونَأُّيُّ َْ َ ..!  امل

َُونَ فِش حة ًُست ُؾ َُوٌن اًلًص ـُ ة ؿىل اإلظالق  ٍ اً تي ظم  .!ِكَعط جًص

حة  ة قًص َُوٌن  َكئيات حبًص ثـُش ىف كاع اًَحْحص وجعَحة ؿىل ما ًحسو ُؾ

 اًـمَق ..!

َُْمون - َ يا حبلِلة ُشٍ .! مََِحورااي  : ٔأٍن ٔأهتِ امل ِجَحُة  ًخزرًب ـَ اًِلَعطِ اً

َُوٌن  ـُ حةظاحدة اً  ..؟!وحِسةاًىت ثـُش ُيا ىف كاع اًَحْحص اًـمَق  املًص
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مفا حصاٍ  .!مََِحورا مددسمة : ًلس ظسكت اًلكحة اًوفِة اشلهَة ثطل   -

َا ٔأمامم  َُْمونَأُّيُّ َ ًُست  امل

ة ؿىل اإلظالق  اً ِكَعع   .!جًص

تي ظم ٕاحسى َأهَْواع 

َحْحص اًىت ىف اً  َمْصَخاهََّات

َُونَ  اًِلَعطِ  صلكِا جض حَ ُؾ

ة ادلَةل ..!   اًرًب

يا ما  !. اي مََِحوراذضل َّبعل ؿََم  نََفمٌسُضًا :  و   املاَلَّح - َُا ٔأذرًب

َُوٌن ثطل اًِلَعط  ظم كعة ُؾ

 َة ادلَةل ..؟!اًَْمْصَخاه 

َا ؿَْيُ اًِلطُّ مََِحورا :  - َأُّيُّ

 .! اًَْمْصَخانُو مف   املاَلَّح

رموصِا اًعوًةل ظم َأْذرَع 

َخلط هبا ً  ىتاً اًَْمْصَخان

 .! فََصائُسَ من اًـواًق اًساحبة ىف مِاٍ اًَحْحص

َُونِ  اي مََِحورامدُسائةل : وما ُو اي حصى  ًُْؤًُؤة - اًِلَعطِ  سخة ملـان ُؾ

 َة ُىشا ..؟اًَْمْصَخاه 

ُو هكَة اإلضاءة اًىدرية اي ًُْؤًُؤة  ْيُ اًِلطِ ملـان ؿَ سخة مََِحورا :  -

من ٔأخي احذشاب فََصائُسَ ازلكِلة ؿىل َأضواٌء  اًَْمْصَخاناملوحودة حول مف 

َُونٌ ُشٍ  ـُ  ..!!  اًالمـة اجلاذتة  اً

املثي اًلائي ؾيسان  اي مََِحورامٌسُضًا : ٕاذن ًلس ظسق َّبًفـي  املاَلَّح -

ًُس لك ما ًَمؽ ذُحًا فلس ٍىون خفَا ورشَكً فوق سَعح اَلْرض ٔأهَ 

َُوٌن ظسًلذم ثطل اجلشاتة ..! ـُ وحًِا الظعَاد وكذي اًَفَصائُس و  تًَو
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َا مََِحورا ضاحىة : ظسكت وظسق مثطل َّبًفـي  -  ًَِىن..!  املاَلَّحَأُّيُّ

َُونَ  اًالمـة ظم  اًَْمْصَخان ُؾ

ئة ال دوف مهنا  َُوٌن جًص ُؾ

فِىى ال  .!ؿىل اإلظالق 

الَّ من حياول ٔأن ًؤذُّيا 
ّ
ثؤذى ا

 فلط ..! ؿََهَْيَأأو ًـخسى 

: ما ٔأمجَِا حلًا من  ًُْؤًُؤة -

َُونِ  َُوٌن  .! ُؾ ئةاًالمـة  اًَْمْصَخاهََّاتثطل اًيوؾَة من ُؾ  ..!!اجلًص

َُونِ اي ًُْؤًُؤة هنا َّبًفـي مََِحورا : إ  - اًىت  اًَْمْصَخاهََّات واحسُة من ٔأمجي ُؾ

ميىن ٔأن جضاُسُّيا ًَاًل ٔأو 

هنارًا ىف كاع اًَحْحص حىت 

 اًـمَق .!  

َُْمون - َ : ؤأٍن اي حصى ثـُش  امل

َُوٌن  ُشٍ اًيوؾَة من ُؾ

ازلافئة اًىت حنن اًِاديء  َة ادلَةل خبالف مِاٍ اًُْمِحَطِ اًَْمْصَخاه اًِلَعطِ 

 ..؟!فهيا ألن

َا َة نشضل اًَْمْصَخاه مََِحورا : ثـُش ُشٍ اًِلَعطِ  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ىف مِاٍ اًَحْحص  امل

اًِيسى  واًُْمِحَطِ  ألمحصِ 

 – 4ؿىل معق ًرتاوح تي 
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يْ : و  املاَلَّح - ُشٍ اًِلَعطِ  َُ

َة من اَلهَْواع اًعَحة اًَْمْصَخاه 

ة  اًىت ثخين تَوهتا من خصور ؤأجحار اجلري ٔأم ٔأهنا من اَلهَْواع اٌََية اًعًص
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ة اًسائسة ..؟!  مؽثامتًي ذُاًَّب وٕاايَّبً اًىت   حصنة ألْمَواج واًخَارات اًَحْحًص

َا مََِحورا : ٔأهنا  -  ِضـاباًعَحة اًحاهَة ً  اًَْمْصَخاهََّاتمضن َأهَْواع  املاَلَّحَأُّيُّ

وًُس من  املخحجصةاجلري 

 !اٌَي اًعصى .. اًَْمْصَخان

: ًحسو ٔأن ُشا اًيوع من  ًُْؤًُؤة -

 رشس ٌَلاًة..!! اًَْمْصَخان

َُوهٌَ اخملَ  .!فة ُىشا ثلول ُؾ

َُونِ   فِىى جض حَ تـغ ُؾ

ة املَوهة اًرشسة  اًالكب اًرًب

َأًََُْس نشضل اي  اًىت ؾضت وثـارهت مـِم نثريًا فوق سَعح اَلْرض ..

 ؟مََِحورا ظسًلىت 

اشلى ًحَف  اًَْمْصَخانفِشا اًيوع من  ..!اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : ؿىل اًـىس متامًا  -

مس  ظاحة  15كعٍص 

ة  ة واًحَضاًو َُوٌن ازلائًص ـُ اً

َأهَْواع  ُو ٔأظَُة  .!اًضك 

اوأٔ  اًَْمْصَخاهََّات سَمَة ُيا  نرُث

 ىف كاع اًَحْحص اًـمَق ..!

َُْمون - َ : ٔأما ٔأان فألمص خمخَف  امل

َُوٌن  .!َّبًًس حة ىل  ـُ فِشٍ اً

َُوٌن اًحومة اً ـُ ومـِا نشضل ثطل  .!المـة مذـسدة ألًوان ال ثشهصىن ٕاال ت

 ..؟! اي مََِحوراَأًََُْس نشضل  !احِلْصَّبء اًىت اؾخادت ؿىل ثلَري ًوهنا ..

َا مََِحورا : ؾيسك حق  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ، فاكئيات اًَحْحص ُيا ىف كاع اًَحْحص  امل

َُوٌن احِلْصَّبء ..! ؿََهَْيَاًعَلون   ٔأًضًا ُؾ
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الَّ مالَكً ظَحًا  ؟.! مََِحورااي َحزًِية : وملا ظم ِحْصَّبء  ًُْؤًُؤة -
ّ
فبأن ال ٔأراُا ا

 َّبء تبٔى حال من ألحوال .! فٌَل لك ُشا الافرتاء .؟!صْ مجَاًل ال حِ 

ثسخة كسرهتا ؿىل ثلَري اي ًُْؤًُؤة ذضل اإلمس  ؿََهَْيَامََِحورا : ضم ًعَلون  -

َُوهٌنا من أٓن لٓدص وىف ٔأى وكت جضاء ..!  هؼصات ُؾ

َُوٌن ادلَةل ذضل  ًٌِلذاو مٌسُضًا :  املاَلَّح  - ـُ  ٕاذا  اي مََِحوراثفـي ُشٍ اً

 يَكهت َّبًفـي نٌل ثلًو

 !..؟ؾَون ظَحةٔأهنا ؾهنا 

ٔلهنا ظَحة مََِحورا :  -

َا َّبًفـي  فالتس  املاَلَّحَأُّيُّ

ًِا من وسائي دفاؾَة 

 هفسِا .! حتمى هبا

 .!خجية ألؿساء ً اشلهَة وهؼصات ؾَوهنا ظم واحسة من ٔأساًَهبا 

دامئًا اًىدار ىف كاع اًَحْحص اخلعري حِر اًحلاء  واًِصوب من مفرتس هيا

ىف كاع اًححص اًـمَق  ٔأهَ مؽ ألسف كاهون اًلاب .! ًٔلرشس وألكوى

َا    .!اًصفاقَأُّيُّ

يْ َحزًِية : و  ًُْؤًُؤة - ًُـلي  َُ

حلًا ٔأؿساء ٔأن ٍىون ُياك 

 اًَْمْصَخانًِشا اًيوع من 

  !اًعَة املسال ..؟

اي مََِحورا َحزًِية : َّبًفـي  -

اًس َول وُُنُوم اًَحْحص بٔؿساهئا ضم  ٔأدعار اًعحَـة  َكٔلؿاظري و ف، ًُْؤًُؤة 

ملن ُّيوى اشلى ًخـمس اًخلاظِا وتَـِا  اإلوَْسان ٔأدعارجباهة وكٌافشٍ 

ية اًزخاحِة ..! داذي اكذياهئا وحصتُهتا  ٔأحواض اًًز
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ثحسو ُشٍ اًـَون مٌش ٔأول  ًٌِلذا  ..: ألن فلط ؾصفت مذـجحة  ًُْؤًُؤة -

ةل ر  ية وكري سـَسة رمغ هوهنا مجَةل فهيا  َأٍَّهُتَاُو  .؟!ورائـة حًز

يْ َحزًِيًا : و  املاَلَّح - َُوٌن ادلَةل اًعَحة املساملة  َُ ـُ مـىن ذضل ٔأن ُشٍ اً

 رمسدة َّبًفٌاء والاهلصاض مس خلداًل  ..؟!

َا َحزًِية : َّبًلعؽ مََِحورا  - وال جضاُسُا وثيسثص .!  متوتفصمبا  .! حاملاَلَّ َأُّيُّ

َُوٌن   املاَلَّح..! وُيا حزن ؿىل اإلظالق  مصة ثهَة ـُ ثضسة حلال ُشٍ اً

َّْفسََة اًعَحة وكال حمسًث اًَْمْصَخاه  َُوٌن  ًٌِلذا: ًلس ؾصفت ألن  ه ـُ ُشٍ اً

ا من اًـَون ادلَةل اًعَحة  ٔلهنا  !.؟ رمسدَة َّبًفٌاءكس ظارت اًَوم نلرُي

ا ت ََكه ثـخسى ؿىل ٔأحس .!  حتاول ٔأن ظَحة اًلَة مساملة ال ظَةل معُص

َُوٌن حلًا ٔلهنا  َِيْ ف  ـُ مساملة حىت حيسث  ت دومًا ظَحةََكهٔأدعات ُشٍ اً

يْ ..!؟ و  ؤأُوالٔأدعار من  ًِا لك ما حسث ًًدلى ًِا ٔأن حىون  ََكن َُ

يْ !؟ و .. اخلعصا ؾن دائصة يَّْفسِحىت ثيبٔى ت ملاثةل ؾيَفة رشسة  اًـَة  َُ

َُوٌن اًعَحة ٔأُّيا ألظسكاء اًعلار  ـُ اًىت َكهت دومًا َّبًفـي ىف ُشٍ اً

ٔأحصاب اًـَون  احملَعي من ؾَة الٓدٍصنُو ٔأم ٔأن اًـَة ساملة م 

 ؟!. امللاثةلاًـيَفة اًـسائَة 
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حأٓدص  اً وهجٔأهَ ..!  ـةلِ اًضُ  ..! ٔأو ًيلي َمْصَخانُ  اًَْمْصَخانِ  ُشٍ ظم َمَضاِؿيُ   اً قًص

ُىشا  !من ٔأوخَ اًَْمْصَخان.. اً وجعَح

تسٔأت مََِحورا حسٍهثا ىف اًَوم 

اًثامن من اًصِْحةل حي وظي اًصِفاٌق 

ؿىل  ألرتـة ٕاىل مِاٍ اًَحْحص ألمحصِ 

 املاَلَّح ؿََهَْيَا.  فصد مرتاً  02معق 

ملَضاِؿي  مضاهبة.. فال ٔأرى ُشا اًوخَ سوى ظورة  اي مََِحوراكائاًل : ٔأما ٔأان 

اًِيرَياٌن ىف فِمل "يشء من اخلوف" 

 املاَلَّحفذـجة ادلَؽ ذما ًلوهل ذضل 

  ..!!اًعلري 

َُْمون - َ َا  امل ْي ُحٌيت َأُّيُّ َُ  :

م ..؟ املاَلَّح  ..! ماذا ثلول جًص

َا  ًُْؤًُؤة : حىت ٔأان ال ٔأفِمُ  - مفاذا نيت ثلعس حي كَت  .! املاَلَّحما كَخَ َأُّيُّ

 فِمل " يشء من اخلوف"..؟!

َا   -  : املاَلَّحمََِحورا : ٔأذربان َأُّيُّ

 اً وكري موافل اً ًٌِلذا ٔأهت مـرتض

ؿىل ما كَخَ ٔأان ألن ثضبٔن 

 ..؟! اًَْمْصَخانِ  َمَضاِؿيُ 

فبأن   .! اي مََِحورا: ال  املاَلَّح -

ٔأهىن ما ٔأن رأًٔت لك ما ىف ألمص   .!ؿىل َمَضاِؿي اًَْمْصَخان  اً ًست مـرتض

َّبشلاهصة ٌَزَف ٕاىل  اًَْمْصَخاهَة ىف كاع اًَحْحص حىت ؿسُت ثطل املََضاِؿي 

ٔأحس ٔأفالم اًفن اًصاىق اًلسمية ؾيسان فوق  زمن اًفن ألظَي وثشهصُت 

  سَعح اَلْرض ..!
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تي مضاؿي اًَْمْصَخان ُيا ىف كاع اًدضاتَ  وخَاي حصى  مََِحورا : وما ُو -

شا اًفِمل اًـمَق اًَحْحص  ُو

َا ث اشلى ؾيَ  خحسث َأُّيُّ

 .؟! املاَلَّح

:  حي رٔأًت ُشا  املاَلَّح  -

اًفِمل ٔلول مصة ل ٔأس خعؽ 

ملزى ألحساث حِهنا فِم 

ًَِىىن ىف  .!احللِلِة ٌَفِمل 

َّبًفِمل ؤأحسازَ ؤأتعاهل ذاظة مضِس نثريًا نيت مـجحًا  هفسَ اًوكت

ةِ   حي خاء لك ٔأُيُ ىف هناًة اًفِمل  "اجليازة" وىف ٔأًسُّيم َمَضاِؿي  اًلًص

 اًىت ىف صلكِا جض حَ َمَضاِؿي اًَْمْصَخان ..! من اًيارِ ِؾِِصٌّ و 

َا  - ة تـس ذضل َأُّيُّ هبشٍ املََضاِؿي  املاَلَّحمََِحورا : وماذا فـي ٔأُي اًلًص

ِِصٌّ اًو   اًِيرَياٌن ..؟! منـِ

ة ٕاىل مزنل اًؼال املسددس اشلي ل ٌس خعؽ   املاَلَّح - : ثوخَ لك ٔأُي اًلًص

ة جممتـي  ة لام ف .!ملاومة لك ٔأُي اًلًص و صق حبٔأُي اًلًص مزنهل ُو

ًخىون ُشٍ ظم هناًة  .!تساذهل مس خزسمي ثطل املََضاِؿي من اًِيرَياٌن 

ِِصٌّ اًو ملََضاِؿي اًؼمل والاسددساد ؿىل ًس ُشٍ ا  احلاركة .! من اًِيرَياٌن ـِ

َا ومصادك  فِمت كعسك ألنمََِحورا :    - مَفَضاِؿي اًَْمْصَخان  .! املاَلَّحَأُّيُّ

َة من اًَْمْصَخان ضس لك   ىف كاع اًَحْحص ظم َّبًفـي رساةل ختوًف وحُص

تَكئيات اًححص املُْفرِتسة  ؿَََ ٔأو ًومًا ىف الاؾخساء  فىصتٔأو  ٕاذا ما حاًو

ا وِصـاهبا كرٍي من ؿىل  ِِصٌّ ف .!َمْصَخاهََّات اًَحْحص الٓمٌة ىف دايُر ـِ

ةلاًَْمْصَخان َأْذرَع املََضاِؿي ما ظم ٕاال  اًىت ميىن مسُا ملسافات ظوال  اًعًو

َّْفسِا ظم ألظصاف  .!حي ًخـصض ٌَِجوم من كدي ألؿساء  املََضاِؿي ه
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! ا اًَْمْصَخان ىف اًخلاط كشائَ.ٌس خزسرمواًىت ْذَرع الَ املضَئة ذاثًَا من ُشٍ 

َا ما كعسثَ حب ُشاَأًََُْس   .؟املاَلَّحسًثم َأُّيُّ

َّبًضحط ما ٍصتط تي َمَضاِؿي   ُو... ُشا  اي مََِحورا: َّبًفـي  املاَلَّح -

 !وَمَضاِؿي اًيرَِياٌن ىف فِمل "يشء من اخلوف". .!اًِيرَياٌن ؾيس اًَْمْصَخان 

َُْمون - َ : ًىن من ٔأٍن خاءت  امل

لك ُشٍ ألضواء املهبصة اًىت 

َمَضاِؿي  اًَْمْصَخان متزي 

 املخوُجة.؟!

ْمسمََِحورا : ظم ٔأصـة  -  اًضَّ

 عي ٕاًََ حي ًىف حسمَ هنارًا اًَْمْصَخان وخيزتهنا اًىت ميخعِا وحصارهتا 

حمحة ىف كاع اًححص ضوءُا 

وىف ساؿات اٌََي  .!خمخارة 

 ِااظالك ؿادة َّباًَْمْصَخان ًلوم 

ًخحسو ُىشا ؿرب ٔأذرؿَ اًعوًةل 

اًَْمْصَخان ؿىل صك مضاؿي من 

ًَِىن ُياك كائةل : ُشٍ املصة .! مث ؿادت مََِحورا رسًـًا ًدسبٔل  مذوُجة

اًَْمْصَخان  ميزي َمَضاِؿيَ صُئَا أٓدص 

ع اًَحْحص ؾن َمَضاِؿي ؾيسان ىف كا

ؾيسمك فوق سعح  اًِيرَيانِ 

ألرض .! فَِْي من ٔأحس ًـصف 

  ..؟!رفاق ايذضل اًيشء 
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مفا ُو ٕاذن ذضل اًيشء  .! اي مََِحوراحلًا   هـصفمذحريًا : ال  املاَلَّح -

اشلى ميزي َمَضاِؿي اًِيرَياٌن ؾيس 

اًَْمْصَخان ىف كاع اًَحْحص .؟ 

وظم ثلول :  مََِحورافاتدسمت 

َمَضاِؿي اًِيرَياٌن ىف فِمل يشء من 

َا  ذات ًون واحس  املاَلَّحاخلوف َأُّيُّ

ىف  .!فلط ُو اٌَون ألمحص املخوشم 

َمَضاِؿي َأْذَرع و حي ثدداٍن َأًَْوان 

اًَْمْصَخان ىف كاع اًححص اًـمَق تي 

َّْون ألدرض  ا منواًربثلاىل  .!وألظفص.!  وألمحص .!اٌَ ن ألًوا .! وكرُي

فلط املَوهة ىف كاع اًَحْحص ًُست  َةفِشٍ املََضاِؿي اًَْمْصَخاه  .!املهبجة 

َة وختوًف ًك   رسائي حُص

 .!!خمَف  حبصى مفرتس َكئن

َمَضاِؿي ٌَيور تي ظم ٔأًضًا 

وألمي ىف كِس ٔأفضي واخلري 

ملس خضـفي من َكئيات ادلَؽ 

ُيا ىف كاع اًححص املؼمل اًـمَق حِر جسود  املساملةاًعلرية اًححص 

تخطل  اًعَحةفِيُئَا ٕاذن ًك َكئيات اًححص  ..!رشًـة اًلاب والافرتاس 

 املضَئة من اًَْمْصَخان..!املََضاِؿي 
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ٍو حُ خبالف ثطل اًوُ  اًَْمْصَخانوحٍو مؤنس ما زال ُياك اًـسًس واًـسًس من 

مفاذا اي حصى !! اًامثهَة اًىت صاُسانُا حىت ألن  ىف كاع اًححص اًـمَق ... 

ُىشا سبًٔت  ؟!سرنى اًَوم ..

مََِحورا كائةل :  ؿََهَْيَافصدت  . ًُْؤًُؤة

مث ، َّبًفـي مفا زال ُياك اًىثري 

اظعححت مََِحورا  اًصفاق 

حزر  ٕاىلُشٍ املصة اًثالزة 

حٌوب احملَط اًِاديء  "سَامين"

ا ألظسكاء   ِضـابمن اً اًصائـة املََصاوُح ثطل مث كاًت هلم مرسورة :  ٕاًَنك َأُّيُّ

).!.َةاًَْمْصَخاه 
7

) 

مذـجحة : ٔأهنا حبق  ًُْؤًُؤة -

َمَصاوُح رائـة ومجَةل..! 

 اًَْمْصَخانكام  َىِفف 

 ..؟! اي مََِحوراتعياؾهتا 

ظيـِا ًلس مََِحورا :  -

ة اًعَحة .املخفصؿة  َِصـاتتواسعة  اًَْمْصَخان  !من اًعرور اجلرًي

َُْمون - َ يْ : و  امل ىف َة اًصائـة اًَْمْصَخاه من  َأًَْوان مذيوؿة ملثي ُشٍ املصاوح  َُ

 !.؟كاع اًححص اًـمَق 

                                                 
ان الشيير الذى يضم ج  رْ الم  وىى إحدى دول مثمث صغيرة جزيرة  ٜٜٓمن أكثر من  "ميمانجزر سُ تتألف " - ٚ

%  ٙٚتيمور الشرقية( ويشتمل ىذا المثمث عمى الجديدة ، الفمبين ، بابوا غينيا ) إندونيسيا ، ماليزيا ، كذلك دول 
فى  يةانج  رْ الم  عاب الشِ سماك أأنواع  مجموع% من  ٖٚالمعروفة ، ونحو  يةانج  رْ الم  عاب من مجموع أنواع الشِ 

من بين واحد بمثابة ان ج  رْ الم  ، ويعد ىذه المثمث من  ككلانية رج  عاب الم  من مساحة الشِ  % ٖ٘، وقرابة  العالم
المطيرة ،  األمازون جنبًا إلى جنب مع حوض الكونغو وغابات عمى األرض ،  كبرى بيئيئةثالثة مجمعات 

انوىناك يوم عالمى لالحتفال بيذا المثمث  ىمية الحفاظ ألتذكير العالم بيونيو من كل عام  ٜىو يوم  من الم ْرج 
انية الِشعابوحماية   .الم ْرج 
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َا مََِحورا : َّبًفـي  - َ فِياك  املاَلَّحَأُّيُّ .! واذلصاء .! َصاوح اًربثلاًَةامل

ا من اَلًَْوان  !.واًزركاء وكرُي

 !!اًحسًـة اًحاَُة ..

َا  ٔأهَت  : وماذا ؾيمَ  ًُْؤًُؤة - َأُّيُّ

ال  ملا ثحسو ُىشا ظامذاً  . املاَلَّح

 ثخحسث مـيا ؿىل كري املـخاد.؟

  !ففامي نيت ثفىص ٕاذن ..؟

وحبنك حىب نٌل اي ًُْؤًُؤة َة اًحسًـة اًَْمْصَخاه : حي رٔأًت ُشٍ املََصاوح  املاَلَّح -

ََمي ٌَجلصافِا وؿَوم  ـْ  .! اًِححارِ ث

ثشهصت ؿىل اًفور املََصاوح 

ودًة اًفِضَة اًىت حىوهنا الٔ 

ة ؾيس هناايهتا.!  اًعحصاًو

َُْمون - َ حة اًىت ؾهنا حتسزيا  امل مذـجحًا : وما ظم ُشٍ املََصاوح اًفِضَة اًلًص

َا   ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

خاف  واد وظيما ٕاذا :  املاَلَّح -

َِ ٕاىل هناًة مذسفق  َِ  ظًصل  ورحَخ

كام  اًعحصاءِ احلَاة ىف كَة ىف 

فوق من اًصواسة  محوًخََّبًلاء 

! ..  اًَسمصوحة ٌض حَ واسـة ؿىل صك اًيرفضة امل رض الٔ  سعح 

َااًىت ؾهنا جسبٔل املصاوح اًفِضَة ىون خث وتشضل  َُْمون َأُّيُّ َ  . امل

َُْمون - َ يْ : و  امل  ًِشٍ املصاوح من ٔأطمَة ؾيسمك فوق سَعح اَلْرض..؟! َُ

َا : َّبًفـي  املاَلَّح - ُمونَأُّيُّ َْ َ مٌش جفص  اإلوَْسانلصار خفِىى مصانز الس   .! امل

 .!!ا ثخوفص املَاٍ واًرتتة اخلعحة واًسِول املياس حة.، ففهي اًخارخي
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َا : ما ٔأكصب اًض حَ فـاًل  ًُْؤًُؤة - ىف كاع  اًَْمْصَخانَمَصاوح  تي املاَلَّحَأُّيُّ

اًححص وَمَصاوح ألودًة فوق 

 سعح ألرض .!

  اي ًُْؤًُؤة.: ظسكِت  املاَلَّح -

فالكٌُل من ألصاكل اًحيائَة 

كري ٔأن َمَصاوح  .!اإلرساتَة 

ىف حي كام تخٌاء  .!ثِضـاتَ اًعَحة املخفصؿة  اًَْمْصَخانتياُا حِوان  اًَْمْصَخان

َمَصاوح ألودًة مِاٍ اًس َول 

جصواس هبا اخلض ية املخسفلة 

 ..!واًيامعة

ٔأنرث ؤأُّيٌل اي حصى :  امََِحور  -

َا  صِصة ؾيسمك ىف مرص َأُّيُّ

ٔأم َمَصاوح ألودًة فوق .؟! َمَصاوىح ٔأان ىف كاع اًَحْحص اًـمَق   .؟!املاَلَّح

 سَعح اَلْرض..؟!

وال ثطل ..!  ٕامنا ظم   .!... ال ُشٍ  اي مََِحورا:  مؽ ألسف  املاَلَّح -

َمَصاوح اًَس اًىت جس خزسرما ؿادة 

اًس َسات ٔكداة من اًًساء و 

ية واًخجمَي ..!!  ٔأدوات اًًز

فِىى تال صم الٔنرث صِصة 

ؾيسان ىف مرص تال ٔأى مٌازع ..! 

ىف هفس ؤأتسوا حزهنم وقضهبم  .!!  املاَلَّحفاهسُش ادلَؽ من الكم 

واُامتم اًياس ُياك فلط  .!من ضَاع  اًـمل واًـٌَلء ىف مرص اًوكت 

ية واًخجمَي    ..!ادلَالت  ؾيس اًًساء احلس ياواتتبٔدوات اًًز
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َُْمونظَة  َ من ظسًلذَ مََِحورا ٔأن حتسزَ ؾن  صِْحةلىف اًَوم اًـارش من اً امل

ة  ادلَي اًَْمْصَخاىنذضل اًوخَ  واًلًص

ُياك ىف كاع اًححص  اًَْمْصَخاناشلى ظيـَ 

 ِضـاباًـمَق ؿىل صك فذحات من اً 

..؟! جض حَ فذحات اًيافشة  ةصائـاًَةل ادل 

هنا ٔأكواس هوهنا كائةل : إ فبٔخاتخَ مََِحورا 

 .!َكئيات اًححص اًضـَفة من مفرتس هيا اًىدار  ؾيسُا حىت ختخيبء  اًَْمْصَخان

وثَِو وجس متخؽ هبا َكئيات اًححص اًعلرية 

ؿىل وثخلشى  .!ىف وكت اٌَـة واملصح 

 .!اجلائـة اًححص َكئيات ِصـاهبا لك 

عي نشضل لك اًلائ توحودُاوٌس متخؽ 

  !. ًلاع اًححص اًـمَقاحملحي اًزائٍصن 

َُْمون - َ  اًَْمْصَخانتياُا  َنَف: و  امل

 هبشا اًضك اًحسًؽ ..؟!

من خصور اجلري  اًىت ًفصزُا ًومِاً  َِضـاتث  اًَْمْصَخان تياُامََِحورا :  -

 ٓ الف اًس يي اًعَحة ؿىل مسى أ

 ..!ىف مِاٍ اًححص ألمحص ادلَي 

َُْمون - َ  نثرياً : ًلس رٔأًت مثَِا  امل

س ىف يجىن داذي حخْ كدي ٔأن أُ 

ت ََكها ًَِىهن .!اًىصمي  اًَْمْصَخانجحص 

ىف كَة ٔلرض فوق سعح ا

 وًُس ىف كاع اًححص اًـمَق .!!اًعحصاء 

َا  ألرضفوق سعح ُياك ومن هوهنا ٕاذن  مََِحورا : - ُمونَأُّيُّ َْ َ   .؟!امل
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ٙٙ 

 

َُْمون - َ اًرب حي جتيء خاحمة خائـة ثعَة ٔألكِا من خصور  : هوىهتا رايحُ  امل

 اًرب اًضادعة ..!

ىف مسًية كصب دارى  اً رٔأًت مثَِا نثري  : ؤأان نشضل اي رفاق ًُْؤًُؤة -

ؿىل ساحي "اًسَوم" ادلَةل 

اًححص حِر نيت ٔأحِا ؤأؿُش 

ا ل حىن من ًَِىهن .!ىف اًلسمي 

وال حىت اًصايح  اًَْمْصَخانظيؽ 

ٔأمواج اًححص تي ظيـهتا  !..

املِامجة اًياحذة ًعرور اًَاثس 

 ..!املخوسط ادلَي ىف مِاٍ اًححص ثضسة  املخوكةل

 ..؟!ًُْؤًُؤةاي ظيـهتا ألمواج ٕاذن  ًٌِلذامََِحورا : و  -

ا اًساحئون: ظيـهتا ظم ألدصى حىت ح ًُْؤًُؤة - ية ٌَححص ٍزوُر  ىون ًز

سـَسة ًلضون مـِا ٔأوكات و 

 مجَةل ..!و 

 َّبًفـيمذـجحًا : ًحسو  املاَلَّح -

اي رفاق ٔأن لك يشء ظيـَ 

ُيا ىف كاع اًححص  اًَْمْصَخان

مؽ ادذالف اًعاهؽ  .!اًـمَق هل هؼري وصخَِ ؾيسان فوق سعح ألرض 

شا ؿىل ما ًحسو حلوكة رَّبهَة ال ًـَمِا   .!!وظًصلة اًخعيَؽ جك ثبٔهَس  ُو

 .؟!!اًِعلار ٔأًُس نشضل ٔأُّيا ألظسكاء  ٕاال ُو ..!!
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..! ُشا ٔأول ما هعق تَ من َأْسالك حَزوهَة  اًَْمْصَخانما ظيؽ ؤأجعة ما ٔأمجي 

 حي صاُس املاَلَّح ًَِّساُن 

ىف  ِضـابمن اً  اًَْمْصَخانَأْسالك 

ؿىل معق  اًِيسىِ  َطِ مِاٍ احمل 

مََِحورا ؿَََ فصدت  .!! مرتاً  62

ا كائةل : تي كي  ما   املاَلَّح َأُّيُّ

  !!ظيؽ اًصمحن ..ما  ؤأجعة ٔأمجي

يْ :  ًُْؤًُؤة - َّْفسَ اًَْمْصَخانٔأن  اي مََِحوراحلًا  َُ املصة ٔأًضًا ُو من كام  ُشٍ ه

تعياؿة ُشٍ اَلْسالك اٌَوًحَة 

 !اًصائـة ..؟

 اي مََِحورامََِحورا : َّبًفـي  -

ُو من كام تعياؿة  اًَْمْصَخانف

َ ِصـاتتواسعة ُشٍ اَلْسالك 

 !!.. اًـمَقِ  اًَحْحصِ  ُيا ىف كاعِ 

ُمون - َْ َ كام تعياؿة ُو اي حصى من  اًَْمْصَخانَأهَْواع ٔأى هوع من مذـجحًا :  امل

من  املَوهةُشٍ اَلْسالك 

اًصائـة  َََحوراامل  َأٍَّهُتَا ِضـاباً 

 ..؟!

 اًَْمْصَخانٔأهَ  مََِحورا :  -

موظيَ اًصئُُس  .!ألسود 

حِر املَاٍ ازلافئة اًىت  ءاًِيسى واًِادى َاٍ اًضحةل ىف اًُْمِحَطِامل 

 خمخَفة، جباهة مواظن ٔأدصى َلهَْواع مئوًة  32ْ-04ثرتاوح حصارهتا تي 

 .!!.ىف املَاٍ اًـمَلة اًحاردة املؼَمة ثـُش 
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ٜٙ 

 

ادلَي ظاحة اَلًَْوان  اًَْمْصَخانمذـجحة : وما سخة جسمَة ُشا  ًُْؤًُؤة -

  ألسود ..؟! ًَْمْصَخانادلَةل اًزاَُة َّب

ثسخة ًون مََِحورا :   -

اًسوداء واًحًِة  َِصـات

 ..! اي ًُْؤًُؤة ازلانية 

 َنَفو مٌسُضة :  ًُْؤًُؤة -

سوداء  َِصـاتٍىون ًون 

مفهنا ألتَغ  .!مَوهة  ىصاُا ٔأمامٌا ألنوظم نٌل   ! اي مََِحورانٌل ثلوًي 

ا  .!وألدرض .!! ألْزَرقو  .!واًوردى  .!!وألظفص  .!!واًحىن  .! وكرُي

 ادلَةل اًزاَُة.!من اَلًَْوان 

َ ٔأمامم من َأًَْوان  :  مََِحورا - وخَ  ظم جمصد ٔأكٌـة ثلعىاي ًُْؤًُؤة ما حًص

ظاحدة  ِضـابُشٍ اً 

 !اًلامتة..اًسوداء ألًوان 

َُْمون - َ ومن أٍٔن  مذـجحًا : امل

ُشٍ ألكٌـة املَوهة  َخاءْت 

اًىت ثلعي وحٍو ثطل 

ََّة اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

  !اًلامتة.؟

َا  اًَْمْصَخان ٔأكٌـة: مََِحورا  - َُْمونَأُّيُّ َ ًِحظم  امل َ اًىت متسٍ هبوائَ اشلى َظَحا

مجَةل مَوهة ال  اًَْمْصَخانبٔكٌـة ًُست هحلِة ألكٌـة ف اًَِىهن .!دٌفس ً تَ 

  !ثؤذى وال ثرض ٔأحس ؿىل اإلظالق.!

 اي مََِحوراَأْسالك احلَزون املـسهَة ؾيسان فوق سَعح اَلْرض  :  املاَلَّح -

مفن ذالًِا ًمت هلي اًىِصَّبء من ماكن ٕاهخاهجا  .!تىن اًخرش ك ًِا ٔأطمَة ً
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ٚٓ 

 

من َة ىف كاع اًَحْحص اًَْمْصَخاه ًَلْسالك  َِيْ ف  !! ..ٕاىل ٔأماهن اس خزساماهتا 

  !!ٔأطمَة وفائسة.؟

َا َّبًلعؽ مََِحورا مٌسُضة :  - من ثطل اَلْسالك ًلس ذَق ظل  .! املاَلَّحَأُّيُّ

َة احلَزوهَة اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

ية ًلاع اًَحْحص  جرس ًخىون ًز

 وناًياػٍصن وٌسـس هبا املخبٔمَ

 وُّيخسى من ذالًِا احلائصون !

يْ : و  ًُْؤًُؤة - ًِشٍ اَلْسالك  َُ

ًاكئيات  ٔأطمَة ِضـابمن اً 

 ؟  اجملاورةاًَحْحص 

 .!اي ًُْؤًُؤة َّبًفـي  : مََِحورا  -

َة اًَْمْصَخاه فـيس ُشٍ اَلْسالك 

جسىن ٔأسٌلك "اًلوتَون" 

وتي  .! اًعسًلة املساملة

متى ثَجبٔ وحت َأْسالوِا  ثفصؿات

 .!! امن ٔأؿساهئكرشايت اًَحْحص 

ثخلشى وخصورُا ا ِصـاهب وؿىل

 !!.اًعلرية اًصائـة  اًفصاصةٔأسٌلك وحصؾى دومًا 

َُْمون - َ كعرية ظم ٔأم  :َة اًَْمْصَخاه : وماذا ؾن ٔأظوال ُشٍ اَلْسالك  امل

 !ظوًةل .؟

َا مََِحورا : مهنا اًلعري ومهنا نشضل اًعوًي  - ُمونَأُّيُّ َْ َ فبْٔسالك  .! امل

حىت زالزة ٔأمذار ثحـًا  ثرتاوح ٔأظواًِا تي مرِت واحسِ  اًَْمْصَخان ِصـاب

 ..!!اًعاهؽ ًِا  اًَْمْصَخانَلهَْواع 
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ىن  املاَلَّح - وكدي ٔأى يشء حىت ًعمنئ كَىب  اي مََِحوراألن : ٔأذرًب

يْ ! .. وٌسرتحي ؾلىل   َةاًَْمْصَخاه ُشٍ اَلْسالك حِاة من دعص ُّيسد  َُ

  !..؟اًصائـة 

َا مََِحورا : مؽ ألسف  - اًس خة  اًَْمْصَخانفاكفة َأهَْواع َأْسالك  املاَلَّحَأُّيُّ

 !!..اخلعص كَِة كس َّبثت اًَوم َّبًفـي ىف احلَزوهَة 

َُْمون - َ َُوٌن  امل : مؤنس ظم ألدصى من اَلهَْواع اًعَحة مثَِا ىف ذضل مثي ُؾ

َة املساملة وٕاال ملا اًَْمْصَخاه اًِلَعطِ 

  !.؟ ما حسثحسث ًِا 

مََِحورا َحزًِية : ظسكت َّبًفـي  -

َا  ُمونَأُّيُّ َْ َ فِىى نٌل كَت متامًا  .!امل

 اًححص اًعَحة.! َمْصَخاهََّاتمضن 

مَخوًة  اي مََِحورا َةاًَْمْصَخاه ٔأرى ُشٍ اَلْسالك  ًٌِلذا: و مذـجحًا   املاَلَّح  -

مثي اًثـاتي واحلَات ُىشا 

ؾيسان فوق سَعح اًرشٍصة 

 ..؟! اَلْرض

َأْسالك كاضحة : مََِحورا  -

َا مَخوًة ُىشا  اًَْمْصَخان  املاَلَّحَأُّيُّ

واًخبٔكمل مؽ  َىِفحىت ميىهنا اًخ 

اًلوًة اًلاس َة ىف مواهجة ثَارات اًَحْحص ؤأمواخَ اًعـحة ػصوف حِاهتا 

مثي تـغ ٔلن اٌَف وازلوران من دعاًِا  وًُست مَخوًة! .. اًـاثَة

  ..!اًخرشزـاتي 

َة املَخوًة اًَْمْصَخاه ْسالك تبٔن حسًثَ اًساتق ؾن الَ   املاَلَّحوىف ُشٍ ألزياء صـص 

فدسا كس ٔأقضة مََِحورا نثريًا  اًرشٍصةوجضخهيَ ًِا  َّبًثـاتي واحلَات اٌَئمية 
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ٕٚ 

 

 ِاوسبًٔ وتـس ٔأن اؾخشر ًِا ؿاد اًضسًس ًسوء ثلسٍٍص ًٔلمور  وألىساحلزن ؿَََ 

يا تـس ؾن  اي مََِحورام ًَِىٌكائاًل :  اًلوتَون اًعلرية  ََسَىةادلَةل ل خترًب

!! ..  اًصائـة اًَْمْصَخان ِصـابَأْسالك اًودًـة املساملة اًىت حتَا وثـُش تي فصوع 

وكدي ٔأن جتَة مََِحورا  ..؟! ادلَةلْسالك ا مؽ ثطل الٔ ما ظم اي حصى كعة ًلاهئ

  املاَلَّحاًىت َسـت ىف ُشٍ اٌَحؼة سؤال َسىة اًلوتَون ؾن اًسؤال َّبدرت 

َا اؿمل  كائةل : فبٔخاتت من اًححص  َمْصَخانمؽ ٔأسالك  ٔأن ًلاىئ ُشا اإلوَْسانَأُّيُّ

اًعَحة ص ظلرٍين من اًاكئيات أٔظلتي اشلى جيمؽ َلاء اٌ ذضل ُو ِضـاباً 

 ..! اًِححارِ ىف ٔأؾٌلق املساملة 

 ..؟! اًعلريةاًسمىة  َأٍَّهُتَاذضل  َنَفمذـجحًا : و  املاَلَّح -

َا ال ثـمل : أٔ  اًسمىة - ٔأسٌلك  "فلصايت"ٔأظلص واحسة من  ٔأهىن املاَلَّحَأُّيُّ

س ظوىل الٓدص ُو  اًَْمْصَخانو  .!ؾن ؾرشة س يدميرتات  اًححص جحٌلً فال ًٍز

 اًححص حِر ًحَف ظوهل تضـة س يدميرتات فلط ..! "ردوايت"ٔأظلص 

..! ذضل اٌَلاء  اًسمىة ادلَةل  َأٍَّهُتَا فصحة : ما ٔأروؿَ من ًلاء ٕاذن ًُْؤًُؤة  -

 !!..  روؿة وحٌلالً ٌلاشلى جيمؽ تي كزمي من ٔأكزام َكئيات اًححص ؤأنرُث

يا  ًَِىن يْ و  .؟!  ما كعة ُشا اٌَلاء اًعَحة املساملةاًسمىة  َأٍَّهُتَأأذرًب َُ 

  .؟!ؿىل ازلوام  سُدلىًلاء ؿاجص ٔأم اي حصى ُو 

ٍىون ؿاجصًا   نََفو  .! مؤنس ًن ٍىون ؿاجصاً ًُْؤًُؤة : ُشا اٌَلاء اي  اًسمىة -

ٔأؾز من  اشلي ُؤأضؽ تَىض ٔأن ٔأو رسًـًا وكس اؾخست ظوال حِاىت 

 !!.اًَْمْصَخانمن ؾَوىن جبوار ُشٍ ألسالك هور هفىس و 

َُْمون - َ ختعط ٌَحلاء ٔأظول فرتة ذمىٌة  ادلَةلاًعلرية  : ٕاذن فَسَمىذيا امل

 اًصائـة ..! اًَْمْصَخان ِصـابَأْسالك جبوار تَضِا وتُهتا من 

َا : تي كي  اًسمىة - ُمونَأُّيُّ َْ َ جبوار ُشٍ  ٔأهىن سبٔكىض لك حِاىت امل

و ما اًَْمْصَخاه ألسالك   ؤأظحف هفىس .!حمتى هبا حـَىن نٌل حصى أٔ َة ُو
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حىت  اًَْمْصَخان ِصـابادلَي من ألمحص تيفس ًون وظحلة ُشا اًلعن 

اٍمتوًَ والادذفاء تـَسًا ؾن ٔأؿي ألؿساء واًـُش ىف أٓمان وسالم  ميىٌىن

 !!.. ىف حٌلًة ُشٍ ألسالك

مذوحصة صاردة اشلُن  مؤكهاًصائـة  اًسمىة  َأٍَّهُتَأأصـص  ًٌِلذا ًَِىن:  ًُْؤًُؤة -

 ..؟! حنوِك صـورى ػىن و ٔأم حصاىن ٔأان اخملعئة ىف  .! دامئاً 

ٔأهون معمئية مصاتحة اًحال وما زال ٔأن  ظسًلىتاي ىل  َنَف: و  اًسمىة -

ميىن  َِيْ ف ؟! س تـس .. فلل ًواحلال تَىض اًعلري اشلى وضـخَ ىف اًخو 

كدي  حبَاهتاهتيبٔ ًٔلم ٔأن 

ٔأن ثعمنئ ٔأوال ؿىل 

ا ٔأظفاًِا   ..؟!!وظلاُر

لك مدهتجًا :   املاَلَّح -

 ٕاذن حبَاةألمٌَات 

 َسَمىةظَحة وسـَسة ً 

ؤأسالك  ِصـابمؽ من حتة وهتوى داذي تَوهتا من اًلوتَون اًعلرية 

ؿىل ذري دون س تَضِا فلً ازلؿاء ًِا تبٔنلك مؽ .!!  اًصائـة  اًَْمْصَخان

ثرصفات ٔأو ثسخة دسائص فادحة سواء ثسخة ٔأدعار اًعحَـة احملسكة 

عمنئ  ُّييبٔ  حىتكري اًواؾَة  اإلوَْسان  ىة اًلوتَونَس ؾلي وكَةًو

ا املساملة اًعلرية  وثـُش حِاهتا نٌل اؾخادت دومًا ىف ُياء ؿىل ظلاُر

 .!!.دامئة ورسور وسـادة 
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يْ  حة واًـجَحة ادلَةل  اًَْمْصَخانحسائق  ٔأحس من كدي رٔأي َُ ذات ألصاكل اًلًص

فبٔخاب اًصِفاٌق اًثالزة ىف  .ُىشا سبًٔت مََِحورا ! ىف كاع اًَحْحص اًـمَق..؟ 

ي ؾهنا ٔأهنا  من كديمٌا  ل ٍصى ٔأحسُ  .! مََِحورااي ال  :ظوت واحس  ما ثلًو

حة وجعَحة حسائق  يْ : مََِحورا ثهَة   مث سبًٔت !.. ىف كاعِ اًححصِ  ََْمْصَخانٌقًص َُ 

س    :ال ادلَؽ ٔأًضًا ىف ظوت واحس ..؟ فلٔأن ٍصاُامن اًصفاق اًثالزة ٔأحس حلًا ًٍص

س ٔأن ىصاُا جك اتهَس  .! لكيا ىًص

يْ و  ىف ُشٍ ازلهَا ال  من ٔأحس َُ

س ٔأن  ٌس متخؽ جصؤًة احلسائق   ًٍص

ور  ت ََكهذاظة ٕان ادلَةل واًُز

ىف كاع اًَحْحص  اًَْمْصَخانمن ظيؽ 

اظعححت  .! وَّبًفـي اًـمَق 

حِر مرتًا  32 ؿىل معقِ  اًِاديءِ  اًُْمِحَطِ  ٕاىل مِاٍِ اًصِفاٌق اًثالزة مََِحورا 

ياك  . اًَْمْصَخان اًوخَ اًثامن من وحوٍِ  ُشٍ احلسائق  صاُس ادلَؽ واحسة منُو

ُست .! حسى حسائق اجلَيَّة َكٕ  اًىت تست َّبًفـي املَوهة ادلَةل   ًلةحسجمصد ًو

ور  اًـسًس من ا ففهي .!!ىف كاع اًَحْحص  َمْصَخانٌَْ  واًحًِة  .!َة اخلرضاء اًَْمْصَخاه اًُز

 ..! واذلصاء .!واًحَضاء  .!واًصمادًة  .!واًعفصاء  .!واًوردًة  .!

حلِلة : ما مذـجحًا  املاَلَّح -

ُشٍ احلسًلة اخلرضاء ادلَةل 

اي اًىت ىصاُا ٔأمامٌا ألن 

 .؟ مََِحورا

ٔأهنا : مددسمة مََِحورا  -

ٍِ  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ ىف كِـان  اًَْمْصَخانواحسة من ٔأصِص حسائق  ىف مِا

 ..! احملَطِ اًِاديءِ 
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يْ :  املاَلَّح -  ..؟!! اي مََِحوراميىٌيا ٔأن هسذي ُشٍ احلسًلة ادلَةل  َُ

َا مََِحورا : جك ثبٔهَس   - ا اًصِفاٌق .َُا تيا  !!..  املاَلَّحَأُّيُّ  هسذي احلسًلة َأُّيُّ

َُْمون - َ اًىت َّبكة مىمتةل من اًورود فكهٔنا  .!ما لك ُشٍ اًصوؿة وادلال  : امل

ُس فوق سعح ألرض اًيحات  ـِاظي    !.ىف كاعِ اًححِص  اًَْمْصَخانَ ًو

ور مََِحورا - َا   : ظم َّبًفـي ُز ُمونَأُّيُّ َْ َ ور من ا ًَِىهن .!  امل ٔأظي ُز

فِىى من ظيؽ .! حِواىن 

من ظيؽ وًُس  اًَْمْصَخان

اًيحات نٌل ًـخلس لك من 

كاع  ىفُيا مصة ٍصاُا ٔلول 

 !! .. اًحـَساًَحْحص 

ور ادلَةل حاكة اً جض حَ متامًا َّبًفـي  اي مََِحوراا ًَِىهن : ًُْؤًُؤة  - من ُز

ميىن  َىِف.! ف اًيحااتت 

ي ٕاذن ٔأن حىون  نٌل ثلًو

 !.؟ اًَْمْصَخانمن ظيؽ 

لك ما ىف  مََِحورا :   -

ًك ٔأن اي ًُْؤًُؤة ألمص 

صة  ؿسد من اَلْذرَع )جمسات( َمْصَخان ُْ ًَخلط من  .!صخهية تلالف اًَز

ذالًِا كشائَ من اًاكئيات 

ة ازلكِلة اًـاًلة ىف  اًَحْحًص

ًدداٍن ؿسد  .!مِاٍ اًَحْحص 

  ُشٍ اَلْذَرع من هوع

وًخوسط  .! لٓدص َمْصَخاِن

صة اًَْمْصَخانُشٍ  اَلْذَرع "مف  ُْ  كاًحَةؤلن  .!" ؿىل صك ًُة اًَز
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َمَصات وحٌلؿات مذجاورة  ٍننٌل حص  اًَْمْصَخاهََّات ـْ َخ فبٔن  .!!ثـُش ىف ُمس ْ

جتاور ُشٍ اَلْذرَع وما 

ًخوسعِا من ًُُحوب جيـي 

  ُشٍ اًحوًَحاتمن 

َة جممتـة ؿىل صك اًَْمْصَخاه 

ور  َّبكة مذجاورة من اًُز

صة َأًَْواهنا ، ًدداٍن َة اًَْمْصَخاه   !!.. دصى لٔ َة َمْصَخاه من ُز

   

من اًورود  ادلَةلحاكة اً  َّبًلعرية حصك اًصِفاٌق ألرتـة ثطلوتـس فرتة ًُست 

ور واجتِوا انحِة َةاًَْمْصَخاه  ثـُش  .!مجَةل ٔأدصى  ُز

وًُس مضن حٌلؿات هحاكة اًورود  .!!وحِسة مبفصدُا 

ورثحسو َّبًفـي  فِىىاًساتلة  مفصدة مضَئة  نُز

 ..!وجعَحة ذات س َلان ظوًةل 

ور: وما َّبل ُشٍ  املاَلَّح - املفصدة اًىت  اًُز

ثفضي احلَاة وحِسة وًُست مضن َّبكات 

  وحٌلؿات ..؟!

َا ٔأهنا مََِحورا :  -  اًَْمْصَخانٔأحس َأهَْواع  املاَلَّحَأُّيُّ

صة  .! اشلى حية اًـُش مبفصدٍ ُْ ساق اًَز

اشلى ًَخعق ىف  اًَْمْصَخاناًعوًي ُو خشع 

كاع اًَحْحص حىت ال جتصفَ ثَاراثَ ؤأمواخَ 

صة ظم َأْذَرع  .!اًلوًة  ُْ  اًَْمْصَخانٔأفُْصع اًَز

ظم مضَئة ُىشا ..؟ حىت  ًٌِلذاو  .! اًعوًةل

 !!.ٔأنرب كسر من اًَفَصائُس اًساحبة نٌل ٔأذربحنك من كدي جتشب ٕاٍهيا 
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ور  َنَفو  :  املاَلَّح  - وظم ثـُش ُىشا  .!َة ٕاذن اًَْمْصَخاه ثخاكثص ثطل اًُز

  تـَسة ؾن تـضِا..؟!

ور  مََِحورا - َا ثطل  اًَْمْصَخان: ُز  .!مثطل متامًا مهنا ما ُو ذهص  املاَلَّحَأُّيُّ

مثىل  ٔأهىث ما ظمنشضل ومهنا 

توًضاهتا  "ألهىث"ثفصز  .!متاماً 

 "اشلهصُ " وًفـي .!داذي مـسهتا

لك اًيشء هفسَ داذي مـسثَ"

لشف هبٌل ٕاىل مث ًُ  "ؿىل حسٍ

سَعح املاء حِر جتصي معََة 

وال ًَحر اًحَغ   .!اًخَلِح ُياك 

 14-3ٔأن ًفلس ذالل فرتة من 

املَْصَخاهَة وثؼِص اًريكات  .!ًومًا 

ممل وثيعَق  3ٕاىل  1تي  اًواحسة ًرتاوح كعٍص "تالهوال"وثـصف َّبمس 

ُشٍ اًريكات وجس حح ِف 

اًَحْحص ٔأايمًا ؿسًسٍ متخس 

ٔأحِااًن حىت ٔأساتَؽ ٕاىل ٔأن 

كاع سعح  فوقجس خلص 

 .!املخي عَة اًححص اً

ساؿات كََةل من وتـس 

اًلاع  فوقاس خلصار اًريكَ 

ًَخعق احلَوان ِف اجلزء  ظَة من اًِضـابَُك  ًعحح ًِااًعَة 

ور  .!اًسفًل مٌَ  حصاُا ألن َة اًىت اًَْمْصَخاه وتشضل ثخىون جصامع اًُز

 !! ٔأمامم ..
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َُْمون - َ ْحَحاَن ظل  امل ٔأن ًفـي لك ذضل  اًَْمْصَخاناشلى ؿمل ذا من  .!: س ُ

 كاع اًححص اًـمَق .!؟ػَمة ىف ُيا مبفصدٍ 

َا : ٔأهَ من ؿَمىن وؿَمم ٔأهت ٔأًضًا  ًُْؤًُؤة - ُمونَأُّيُّ َْ َ ٔأهَ رب اخملَوكات  .! امل

 .!!ٔأمجـي .

َا وماذا ؾيم ٔأهت مََِحورا :  - و كََاًل زيال حتس ًٌِلذا..؟   املاَلَّحَأُّيُّ ؾن ا ًو

 فوق سَعح اَلْرض ..؟! ُياك حسائلنك ادلَةل 

ألرض سَعح ؾيسان فوق  سائقاحلف اي مََِحوراَحزًِيًا : مؽ ألسف  املاَلَّح -

سـَسة و هوؿان : حسائق مجَةل 

ثيدرش فلط حِر ٌسود احلة 

ة  وظم حسائق  ..!واًـسل واحلًص

ٔأدصى حسائق و  !َّبًفـي كََةل ..!

ية دصاب  فلط سىهنا ج حًز

وُشا  !..!واًؼمل واًلِص  ٍصاًىُ ًـم  حِروألفاؾى صَّبن ألصواك واًلِ 

وص َوؿًا ؾيسان فوق سعح الٔنرث اهدضارًا  من احلسائق ُو ألذري اًيوع  

 : اًصفاق ٔأُّيامن ًـمل  ًَِىن : مذفائاًل ًلول  املاَلَّحمث اس خعصد  !..!ألرض

ة وحرمبا   اًَْمْصَخانمجَةل مثي حسائق  ٌا لكِاحسائل ىون ًبىٔت ًومًا ؾن كًص

وُيا صـص ادلَؽ  ..!ىف كاع اًححص 

َّبحلزن اًضسًس ًيربات ظوت 

ية  املاَلَّح ومتيوا من لك  ..!احلًز

خاء ذضل اًَوم َّبًفـي ًو  كَهبم 

اشلى ثعري فَِ لك حسائق 

 ألرضفوق سعح  اإلوَْسان

 .ىف كاعِ اًححِص اًـمَِق اًسـَسة ادلَةل  اًَْمْصَخانوحسائق 
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 ٌٍ حة واًـجَحة  اًَْمْصَخانماذا زلًيا ىف ًومٌا اًثاًر ؾرش من ُوُحو  َأٍَّهُتَااًلًص

فصدت ؿَََ مََِحورا تـس ٔأن  .  املاَلَّحاملَََحورا اًفٌاهة املحسؿة..؟! ُىشا سبٔل 

َا املحسؿة ثيادًىن َّبًفٌاهة  َنَفًِا كائةل :  املاَلَّحٔأمحص وهجِا جخاًل من مسحي  َأُّيُّ

َلطَل  املاَلَّح ـَ َأأهَت ..؟! ؤأان نٌل حصى جمصد حِوان ال َؾَلَي هل و ..!؟  اإلوَْسان َأُّيُّ

ُمون ؿََهَْيَافصد  َْ َ يْ كائاًل : و ُشٍ املصة  امل ..؟  اي مََِحورا ال َؾلََي ضلِ  فـالً  ٔأهتِ  َُ

حِهنا  ورَستِ  ظيـتِ كس  َّبًفـي َؾَلَي ..؟! مفاذا نيتِ  ضلِ  ََكنمفاذا ٕاذن ًو 

مدسؿة ..؟ فصدت ؿَََ و  جعَحةٔأنرث ذما ظيـىت َّبًفـي ألن ٔأمامٌا من وحٍو 

َا مََِحورا كائةل : ًحسو ٔأهم ٔأهت ٔأًضًا  ُمونَأُّيُّ َْ َ ثحاًف وجتامي وعسًلم الٓدص  امل

 .. املاَلَّح

وحاثم اًفٌَة َّبًفـي ال ثلي  .! اي مََِحورأأهون مداًلًا  َنَف:  و  املاَلَّح - ًو

ٌَفٌـان " اًـشانػصة ًػحـاحإ تبٔى حال من ألحوال ؾن حٌلل ًوحة " حٌلالً 

ًُست ٔأكي خاذتَة من ًوحة " ..  نٌل ٔأهنا سَـفادور داًػي"اإلسدـاهػي 

 ..! "فان حوخ"ٌَفٌان اًِوًيسي " ًَةل مصظـة َّبًُيُجوم فوق هَنَص اًصون"

ا ألظسكاء ؿىل ثطل اًلكٌلت اًصكِلة اًلاًَة ..  - مََِحورا : صىصًا ًنك َأُّيُّ

يْ  ًَِىن ًا  َُ ٌُ سون ٔأن حصوا ُوُحو حًص

 ًَِىن اًَْمْصَخان ِصـابٔأدصى من 

 ُشٍ املصة ؿىل صك هحات.؟

فبأن  .! اي مََِحورا: َّبًفـي  املاَلَّح -

س ٔأن ٔأرى دسصة مجَةل  من ٔأًر

خون اًىت نيت ٔأتُت ؤأًِو ؾيسُا ثشهصىن  اًَْمْصَخان ِصـاب ثَضَجَصُة اًًز

ىف تسلىت اًعلرية كصب مسًية  اً ظلري  ًَي هنار وكت ٔأن نيت ظفالً 

 ..! اًَْمْصَخان َمْمَََىةاًسَوم ادلَةل كدي اهعالق رحَخيا ىف اجتاٍ 

َُْمون - َ سٔأ ٔأن ٔأرى دَسََصُة ذات ٔأفُْصع ظوًةل   اي مََِحورا: ؤأان ٔأًضًا  امل ٔأًر

http://vb.eldwly.com/t122251.html
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 تسًـة ..! ااهنحىون ٔأقع

س ٔأن حصى اًَْمْصَخاه  دْسَارٔأى ًون من َأًَْوان الَ   مََِحورا : - َا ََّة حًص َأُّيُّ

َُْمون َ يْ ..؟  امل س ٔأن حصى اًَضَجَصُة اًزركاء َُ ٔأم  .!ٔأم اخلرضاء   .! حًص

ا  .!ٔأم اًعفصاء  .!اذلصاء  ٔأم كرُي

 !!من اَلًَْوان املخيوؿة ..

َُْمون - َ ىن ٕاذن  امل  مََِحورااي : ٔأًر

فبأن ٔأحة . اًَضَجَصُة اذلصاء 

َّْون ألمحص ًون جحص  ؤأؾضق اٌَ

اًىصمي اشلى نيت ٔأؿُش  اًَْمْصَخان

  س يي  وس يي ..!فَِ 

 فَيشُة ٕاذن ٕاىل مِاٍِ مََِحورا :  -

فِياك  .!اخلََج اًـصىب ازلافئة 

ِا ٌُل ف  .!اًصائـة  اًَْمْصَخان ِصـاب َأدْسَارمذفصكة من  َأدْسَار ثخواخس

َا دسصاتن  ُمونَأُّيُّ َْ َ  .!!ألمحص  اًَْمْصَخان ِصـابدَسََصُة واحسة من  توًُس امل

اًَضَجَصُة ألوىل : ساكِا 

 اًَْمْصَخان ِصـابؤأفُْصؾِا من 

ا اًحَضاء  .!ألمحص  ٔأما مثاُر

اًىت ثحسو ؿىل صك ُُنُوم 

ظلرية فَُست ٕاال 

اًَحْحص اًصائـة  َمْصَخاهََّات

ا دسصهتا يَّْفسِاًىت ص َست ت 

: .! واًَضَجَصُة اًثاهَةًخحَا وثـُش هبا ىف ُسوء ؤأمن وسالم  ِضـابمن اً 

وىف  .!اًزخاىج اًيلى اشلى ًحسو صفافًا  اًَْمْصَخان ِصـابساكِا من 
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ا اذلصاء ظم ََكهىف حي  .!انؾٌلً  اً مَمسَ ًحسو ٔأمَس ا َمْصَخاهََّاهتت مثاُر

اًصائـة ادلَةل اًىت حصفؽ 

كاع اًَحْحص ظَحًا َرؾِا ىف َأذْ 

 ٌَلشاء .!

َُْمون - َ يْ :  امل حصى ُشٍ  َُ

َا اًَضَجَصُة   .! املاَلَّحَأُّيُّ

 َأًََُْست صخهية حلًا تخطل

اًَضَجَصُة من ألهنار اًىت 

ق رحَخيا ألوىل رأًٔ  ياُا من كدي فوق سَعح حٍزصة ألهنار ألرسة ىف ظًص

  ..؟ اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ ٕاىل 

َا : ظسكت  املاَلَّح   - ُمونَأُّيُّ َْ َ  :فوق سَعح اَلْرض ؿىل هوؿي دْسَارفالَ  امل

ْححَ  ؤأدصى من ظيؽ ألهنار ..! .!من ظيؽ اًيحات  َأدْسَار اَن ظل فس ُ

سواء  دْسَارذاًق لك ُشٍ الَ 

َكهت ىف كاع اًَحْحص ٔأو ُيا ت ََكه

  .!!فوق سَعح اَلْرض.ُياك 

َا مََِحورا : وما اًفصق ٕاذن  - َأُّيُّ

ىف  اًَْمْصَخان َأدْسَارتي  املاَلَّح

ألهنار فوق  َأدْسَاركاع اًَحْحص و 

 !!سَعح اَلْرض ..؟

ألهنار فوق  َأدْسَار:   املاَلَّح -

ة تفـي اًيحت اٍهَنَصى   َأدْسَارٔأما  .!سَعح اَلْرض جضلكِا املَاٍ اجلاًر

ادلَي تفـي معََات اًرتسُة  اًَْمْصَخانفُضلكِا  ىف كاع اًَحْحص اًَْمْصَخان

  !اًـضوى .!
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يْ مََِحورا : و  - َا فوق سَعح اَلْرض  اإلوَْسانمتىن  َُ من اجياد  املاَلَّحَأُّيُّ

ة ..؟!  دْسَاراس ص حاكت اًخرصًف ؾيس الَ ظصق ؿَمَة دكِلة ًلِ  اٍهَنًَص

 ذضل ؾن خسارة ..!لس ُنح فـاًل ىف ، ف اي مََِحورا: َّبًفـي  املاَلَّح -

  !..؟ًمت كِاس ٔأفُْصؾِا  َنَف .؟ اًِضـاب َأدْسَارمََِحورا :  وماذا ؾن  -

حفىت ألن ل ٌس خعؽ ؿٌَلء اجللصافِا وال  .! اي مََِحورا: مؽ ألسف  املاَلَّح -

من اجياد ظصق دكِلة ًلِاس ص حاكت  اًِححارِ  ؿٌَلء ألحِاء وال حىت ؿٌَلء

 .!!. اًَْمْصَخان َأدْسَار

-  َِ ية :  ًحسو ٔأن م ألهنار فوق سَعح اَلْرض ٔأضم جىثري  َأدْسَارَحورا حًز

َا ؾيسمك  ىف كاع اًَحْحص ..! مث اس خعصدت  اًَْمْصَخان َأدْسَارمن  املاَلَّحَأُّيُّ

ٔأراىك صاردة  ًٌِلذا .!احلحُدة اخملَعة  َُْؤًُؤةاٌ َأٍَّهُتَامََِحورا ثلول : وما َّبضل 

و جلكمة واحسة مٌش اًعحاح  .!اشلُن ظامذة ُىشا  حىت ٔأهم ل ثيعلى ًو

ة .؟ !! حىت ألن ..   مفا ُو اي حصى سخة ُشا اًعمت اًلًص

ٔأو هسوف ٔأهىن  جخيواحلق ٔأكول دون  اي مََِحورامذـجحة : احلق  ًُْؤًُؤة -

َة ُشٍ اًىت اًَْمْصَخاه م ِصـاتىف كاًة الاس خلصاب والاهسُاش ثضبٔن 

ي ؾهنا  ٔأهنا جض حَ  اًيحات ..! فبأن ال ٔأراُا تبٔى حال من  ارَأدْسَ ثلًو

وًُس خصور ؤأجحار تياُا حِوان .! ألحوال ٕاال ٔأهنا َّبًفـي هحات 

ُو الٓدص ٕاال هحات م ُشا َمْصَخاه..؟! نٌل ٔأهىن نشضل ال ٔأرى اًَْمْصَخان

ُمونوما ٔأن َسؽ  وًُس حِوان ..! َْ َ سؤال ًُْؤًُؤة حىت اتدسم مدساًي  امل

ٔأن ٌسبٔل ًسؤال .! فلس مٌـَ جخهل وهسوفَ ؿىل ما ًحسو اجعاتَ اًضسًس َّب

 هفس اًسؤال .!

يْ مََِحورا مددسمة :  - سؤاضل ث كعة مجَةل ذهصثىن اي ًُْؤًُؤة  ٔأكط ؿََمِ  َُ

يْ و  .! اًَْمْصَخانو  ِضـاباً حلِلة ُشا ؾن   ؟!ٌُل َّبًفـي هحات ٔأم حِوان َُ

املَََحورا اًصائـة ادلَةل ..! وتسٔأت  َأٍَّهُتَاثفـَي ذضل  سـَسة : ًَخمِ  ًُْؤًُؤة -
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حة كائةل : ىف ًوم من ألايم  ت خاءَّبًفـي مََِحورا ثلط كعهتا اًلًص

س افرتاس  ََسَىة  .! املسىِية"املِصج" اًعلرية  ََسَىةمفرتسة هحرية حًص

ٌلنِ فِصتت املسىِية من تُهتا اًيامع ادلَي داذي  ـْ وذُحت   .! َصَلائُِق اًيُّ

ختخيبء تـَسًا تي فصوع 

 .! اًَْمْصَخان ِصـابؤأقعان 

ُشا  اًَْمْصَخانمـخلسة ٔأن 

 .!! هحات وًُس حِواانً 

 َِصـاتنشضل ٔأن ومـخلسة 

ثطل ظم ألدصى هحات 

 اًَْمْصَخانٔأنرث ؤأنرث من اًسمىة اًعلري فٌَل اكرتتت  .!! اً وًُست ٔأجحار 

فامحص  .!تبٔذرؿَ اًالسـة  اًَْمْصَخانفسلقِا  .!ملست دون كعس مفَ اًعلري 

ال ثـصف ًلِيًا من  .!!اًعلرية وارثحىت واهخفضت ذائفة  َسَمىةحسم اً 

حة ٔأٍن ٔأثت ثطل اٌسلكات  حىت كََةل ال زوان وما ظم إ  .!املفاحئة اًلًص

 اًالسـة اًَْمْصَخانثهَة تال كعس ٔأًضًا من ٔأذرع اًسمىة اًعلرية اكرتتت 

 َسَمىةمث َسـت اً  !.!ال وزلقِا من خسًس إ  اًَْمْصَخانمن  ََكنمفا  اًعوًةل

ة ًلول ًِا :   َأٍَّهُتَاثخـمسٍن  ًٌِلذااًعلرية تـس ذضل ظوت ذافت من كًص

وُيا ارثـست !! اًعلرية الاكرتاب من مفى ؤأذرؾى اًالسـة ..  َسَمىةاً 

حة رؾحًا وكاًت ذائفة : من ٔأٍن ثبىٔت ُشٍ اٌَسـات  َسَمىةاً   !..؟اًلًص

ة ..؟  اًَْمْصَخان ؿََهَْيَافصد  !ومن ٔأٍن ًبىٔت نشضل ُشا اًعوت اخلافت املًص

فزؿة ذائفة ٕاىل اي من حئىت  .!اًعلرية  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاكائاًل : ٔأهَ ٔأان 

 اًسمىةمل ٔأذشضل ؤأهلشت حِاثم من ف ِصـاىبختخحئي وحتمتي تي 

ىف اٍهناًة  َسَمىةفذـصفت اً  .! اًَْمْصَخانٔأهَ ٔأان ذا حِوان  .!! اًىدرية اًلاثةل

 .!حبشر ُشٍ املصة ًَِىن  اًَْمْصَخانؿىل معسر اًعوت وثوهجت ٕاىل حِوان 
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ضل  َىِفف ؟! ..   اًَْمْصَخانٔأُّيا  ًست هحااتً هل : أٔ  كاًتودون ٔأن ثَمسَ 

كائاًل : تي  اًَْمْصَخانفبٔخاهبا  !ٔأن ثخحسث مـى ُىشا تعوت حِوان ..؟

وكاًت :  َسَمىة.! فذـجحت اً  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَا وًست هحااتً مثطِل ٔأان حِوان 

وس َلان  .!خشور  فطل .!  اًَْمْصَخانضجصة من اًيحات ٔأُّيا و م ثحسو ًَِىٌ

ست  ضل اذن ٔأن ثلول ٔأهم حِواانً  َىِفف وفصوع ..!!  .!ؤأقعان  .! ًو

) ..؟ هحااتً 
8

نٌل  حِواانً ًو نيت ٔأان هحات وًست   :  اًَْمْصَخانفلال ًِا  (

 فهيامس أٔ ٔأٍن حصتىت اًىت هبا  :ٔأذن  ٔأهتِ ًىن فبٔذرب  َسَمىةاً   َأٍَّهُتَاي ثلًو

ؤأٍن ماىئ اًـشب اشلى تَ ٔأروى ؾعىش  ..؟خشورى ؤأثلشى 

فدست ..؟!  ٍنوثخلش ٔأهتِ  يلكبٔ ث ؿََهَْيَااًىت  ٔأوراىقٍن أٔ و  ..؟وػمبٔى

ٕاال ٔأهنا كاًت  .!اًعلرية  املِصج ََسَىةوخَ ؿالمات احلرية َّبًفـي ؿىل 

ًو  :ٔأواًل  اًَْمْصَخانُّيا أٔ هت أٔ تي ٔأذربىن  :كري معسكة ما ًلوهل ًِا ةمـاهس

 .! وًست هحااتً  .! ًو نيت ٔأهت َّبًفـي حِواانً  .!نيت َّبًفـي ظادكًا 

 افبٔخاهب مذكٔ ..؟!وخشع  .!مف و .! ٔأذرع من ٔأحزاء حسمم ٕاذن بٍٔن ف

 موحودة :كائاًل  اًَْمْصَخان

  ..!  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاَّبًفـي 

ا ٔلهىن هنِم ال حاكدٍن حٍصًَِىٌ

فِىى  .!نٌل حٍصن ظلريًا ٌَلاًة 

ٔأنرث ؤأنرث ودكلى  ٔأكرتىب مىن

ا ألن رٔأٍهت َِيْ .! ف  ِصـاىبتُىت و خمخخئة داذي ا ُيا َّبًفـي اًيؼص س خجسُّي

َّبًفـي ن الٔ  َأٍَّهُتَاًلس ر   :كائةل َسَمىةاتت اً فبٔخ .؟!اًعلرية   َسَمىةاً  َأٍَّهُتَا

ٔأهىن   َسَمىةاً   َأٍَّهُتَامى ٔأؿَ :حسًثَ كائاًل  اًَْمْصَخانمث اتتؽ   .!اًَْمْصَخانٔأُّيا 

                                                 
انأن "ول من اكتشف حقيقة أىو  "يعد العالم "دى بيسونيل - ٛ ، وذلك بخالف ما كان حيوان وليس نبات " اْلم ْرج 

انمن أن  ٕٚٚٔشائع قبل عام    ىذا نبات وليس حيوان . اْلم ْرج 
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ان احلَوان أٔ ًضا ٔأهَ فارق هحري تُىن أٔ  ىؤأؿَم .! َّبًفـي حِوان وًست هحااتً 

صة ظلرية من اًلزم اًعلري  وراشلى ٔأتسو نُز وتي ُشٍ اًضجصة  اًُز

فِشٍ   .!!َةاًَْمْصَخاه  ِضـابوظم اً ألن ا ٔأمام ؾَيم هنٍحص اًىت اًعفصاء 

وظم حمتى داذَِا أٔ تُت و أٔ ىك  .!  تيُهتا َّبًفـي مبا ٌض حَ اًيحات ِضـاباً 

 !!من اجلري... اً ؤأجحار  اً ًُست ٕاال خصور

يْ : و  ًُْؤًُؤة - مـِا جىوهَ  اًَْمْصَخانٔأذريًا حبسًر  "املِصج" ََسَىةاكذيـت  َُ

نٌل ُشٍ خصور ؤأجحار وًُست  َِصـات..؟ ؤأن  هحااتً وًُس  َّبًفـي حِوان

 هحات؟من َكهت ثؼن فصوع ؤأقعان 

اًعلرية ٔأذريًا جالكم  َسَمىةفلس ٔأكذيـت اً  .! ًُْؤًُؤةاي مََِحورا : مؤنس  -

ثطل َّبًفـي  َِصـات..! ؤأن  وثبٔهَساثَ ًِا تبٔهَ حِوان وًُس هحااتً  اًَْمْصَخان

مث .!! ٔأجحار ؿىل صك اًيحات وًُست هحات تبٔى حال من ألحوال 

وماذا ؾيِم ٔأهِت ٔأًضا اي :  كائةل َُْؤًُؤةت مََِحورا موهجة حسٍهثا ٌداس خعص 

كس ٔأكذيـِت ٔأذرياً ألن ..؟ ٔأرحو ٔأن حىوىن ٔأهِت ٔأًضًا  ًُْؤًُؤةظسًلىت 

..!  ًفـي حِوان وًُس هحااتً ُشا ُو َّب اًَْمْصَخانحبسًىث وثبٔهَساىت ضِل تبٔن 

اتدسامة  ًُْؤًُؤةفاتدسمت  .! ظم ألدصى ٔأجحار وًُست هحااتً  َِصـاتؤأن 

اؾخربت مََِحورا ُشا اًعمت .! فول ثـَق ٕاظالكًا ؿىل اًالكم ركِلة 

ُو ٔأتَف رد ؿىل صسة الاكذياع  ًُْؤًُؤةمن كدي  اًصكِلةادلَي والاتدسامة 

 ل اًضجاؿة اًىت ًُْؤًُؤةٕاذن ٕاىل  ؾؼميةفذحَة  ..مٌش حلؼاتمبا كاًخَ ًِا 

و َكن  حِاءُا من ثوحَِ اًسؤال ومـصفة اجلوابمييـِا هسوفِا و  حىت ًو

 . (9)ال كمية هل  هؼص اًحـغ جمصد سؤاًل اتفِاً  من وهجةُشا اًسؤال 

                                                 
ِشعاب من وليست فى بيوت ش ق اِئُق النُّْعماِن فى عالقة تكافمية معيا )البيموان( داخل  بيوت من  الميرجتعيش س م كة  - ٜ

ان كأغمب األسماك ،   من عوالق وفطرياتا يعمق بيقد من كل ما ش ق اِئُق النُّْعماِن تنظف جسم  فأسماك البيمواناْلم ْرج 
لسمكة الميرج األمن ش ق اِئُق النُّْعماِن توفر يد شبابيا وفى المقابل وتخمصيا كذلك من زوائد أذرعيا الميتة حتى يمكنيا تجد

 والحماية من األعداء بفضل لواسعيا المتعددة وقد منح اهلل ىذه الس م كة مادة جيالتينية خاصة تقييا لواسع ىذه الش ق اِئُق.
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ُس ً ْ ُا ىف اًصِْحةل وددبٔ ضوؤوم اًصاتؽ ؾرش من تـس ٔأن حي اٌََي وكاتت ُشَّ

 .املؼمل اًـمَق ألظَيعىِ  احملَطِ  كاعِ 

صاُس ادلَؽ ٔأضواء ؤأهوار جصاكة 

ثحسو ىف ػَمة كاع اًححص مذٔلٔلة 

ؤكن ٔأحسًا من َكئيات اًححص  سـَسة

ة  ًعَق ملشوفات من ألًـاب اًياًر

ادلَةل املسََة احذفااًل واجهتاخًا تبٔحس 

!  الاحذفاالت اًىربى اًلادمة ..

ة ٕاىل  َّْفسَ ٔأهَ كس اهخلي من كاع اًَحْحص اًِاديء جاكئياثَ اًَحْحًص وُدِي ٌََمالَّح ه

ْمسدومًا حىت مرشق  لاُصة اًعاددة وساكهنا اًساٍُصنمسًية اً  .!اًلارتة  اًضَّ

فََي اًلاُصة ُو ٔأروع ما ىف املسًية 

اًساُصة املخياكضة حي ثيعَق 

ة ىف سٌلء املسًية ألًـاب ا ًياًر

ظوب حمخفةل من لك حسب و ًـخَلة ا

 تلسوم اًـام اجلسًس .

ؾن  اي مََِحورا: ماذا  املاَلَّح -

ة املخٔلٔلة ىف كاع اًَحْحص املؼمل ًَاًل؟  ُشٍ ألًـاب اًياًر

َا - ة  ًـاِب ًُس تبٔ  املاَلَّح مََِحورا : ما جضاُسٍ الٓن ىف كاع اًَحْحص َأُّيُّ انًر

 .!مس خخرشة و من اًَْمْصَخان سـَسة ومعاتَح ؿىل اإلظالق تي ظم َأضواٌء 

ًٌِلذا ًعسر اًَْمْصَخان مثي ُشٍ  - ..؟!  اَلضواٌء املخٔلٔلةاملعاتَح و ًُْؤًُؤة : و

 مس خخرشة ..؟! يوملاذا ظم نٌل ثلًو

وظم سـَسة  .!مََِحورا : ُشٍ ألضواء ظم ذالايٍ اًالسـة اًعاؾلة  -

تلسوم اًفصائس وخشهبا من لك ماكن سواء َكهت ٍصكات ظافِة مس خخرشة 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٜٓ 

 

 ٔأم كاظسة حىت ًيـم املَْصخان وظلاٍر تلشاهئم اٌصلًش ..!

ُمون  - َْ َ مذـجحًا :  وما ُو اًسخة اشلى جيـي مثي ُشٍ اًِوامئ اًساحبة   امل

  خفادِا وثخجَ َّبرادهتا ىف اجتاٍ املعَسة ..؟ حنوثشُة خمخارة 

ا   - مََِحورا :  ذضل ُو كسُر

َا  ُمونوهعَهبا َأُّيُّ َْ َ ْي  .! امل َُ و

ٌس خعَؽ ٔأحس الافالت ًومًا 

فىٌل ٔأن تالهوالت  .!من كسٍر 

اًَْمْصَخان اًوًَسة حىون فٌصسة 

ًاكئيات ٔأدصى هحرية حىون 

فِىشا  .!! ُشٍ اًريكات اًعلرية ٔأًضًا فصائس ملَْصَخاهََّات اًَحْحص حي حىرب 

كاهون رمغ كسوثَ ٕاال ٔأهَ كاهون واحض  .!حلَاة ىف كاع اًَحْحص ُو كاهون ا

وصفاف ًمت ثعحَلَ ؿىل ادلَؽ 

تال اس خثٌاء ودون حمسوتَة ٔأو 

 جمامةل .

ي - َُ من ٔأحس ًسرك حلًا  ًُْؤًُؤة : 

ملاذا ثفـي  ُشٍ ٔأُّيا اًصفاق 

اًِوامئ اًساحبة ما ثفـهل ..؟! 

َّْفسِا ُىشا ىف  ًٌِلذا ثلوم َّبًلاء ه  اٍهتَىة ..؟و

ْي ؾَ  املاَلَّح - َُ ؾيسان فوق سَعح  اًفصاصات اًَعلريةصفت من كدي : و

َّْفسِا ىف َأضواٌء املََعاِتَح  اي ًُْؤًُؤة اَلْرض  َّْفسِا خمخارة وحتصق ه ًٌِلذا ثلذي ه

ية مذـجحة : َّبًعحؽ ال  املضَئة ًَاًل ..؟! مفا َكن من ًُْؤًُؤة ٕاال وكاًت حًز

 .!  ٔأهَ ٕاذن "اًلسر واملىذوب" ؿىل لك اخملَوكات .!  املاَلَّحاي ظسًلى 

َ  اي مََِحورامذـجحة : ًىن ٔأل ٍىن ٍىفى ًُْؤًُؤة   - اًعلري ًون ْصَخان ُشا امل
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ٜٔ 

 

ًوهي فلط من ٔأضوائَ اًحاُصة اًىت متىٌَ من خشب حىت ٔأو واحس 

اًىت ثحسو نلوس كزح  فصائسَ تساًل من لك ُشٍ ألًوان اًىثرية املخـسدة

 َ  ..؟!ْصَخانمن امل

ؤة ال ًسر  - وِا ٕاال مََِحورا : مؤنس ُياك حوكة َّبًلة من وراء ذضل اي ًًؤ

 .!ُو س ححاهَ اخلاًق املعور 

َ  اي مََِحورا: مؤنس ُشٍ احلوكة املاَلَّح - اًصدو اًعلري ْصَخان ٔأن ًعري ُشا امل

 ٔأًَ من أآيت اًصمحن ىف كاع اًححص اًـمَق . 

َُْمون - َ ْي ٔأذربثٌُا  امل َُ ؾن ٔأظسكاء ثطل املعاتَح اًَْمْصَخاهَة  مََِحورااي : 

 املضَئة من ٔأسٌلك اًححص وَكئياثَ اخملخَفة املخـسدة ..؟!

ٔأحس ٔأضم ٔأظسكاء ثطل  .!!هَ حعان اًححص ادلَي اٌَعَف مََِحورا : أٔ  -

املعاتَح اًَْمْصَخاهَة املخوُجة اشلى ُّيوى وحية احلَاة ؿىل ٔأضواهئا 

َا َِْي رٔأًت مٌف املخٔلٔلة .!  َُْمونؼٍص ادلَي اًـجَة من كدي َأُّيُّ َ  !؟ امل

َُْمون - َ يا ٕاذن ؾن مٌؼٍص ُشا ادلَي  .! اي مََِحورا: ال  امل فَِا ٔأذرًب

ًٌِلذا َسى من ألساس َّٕبمس احلعان ..؟!  اًـجَة نٌل ثعفي ..؟ و

َا  املاَلَّح - ثسخة صلكَ اشلى ٌض حَ  املاَلَّح: ًلس َسى َّبمس احلعان َأُّيُّ

ة ؾيسان فوق سعح ألرض اًىت رهحيا فوك  ِا ًومًا ذالل صك اخلَول اًرًب

 رحَخيا ألوىل .

س جحمَ مََِحورا : وظل ٔأُّيا اًصفاق ًلس فـي ُشا احلعان   - اشلى ال ًٍز

ٔأو حىت ىف  مثي س يَ ٔأى َكئن أٓدص ىف  ما ل جيصٔأ  ؾن ؿسة س يدميرتات

) ظاحة ألضواء املخٔلٔلة ..!َمْصَخان هفس جحمَ ٔأن ًفـي مؽ اًْ 
12

) 

َُْمون - َ  ..؟! اي مََِحورا: وماذا فـي ُشا احلعان ٕاذن مؽ َمْصَخان اًححص  امل

َا  - ُمونمََِحورا : ىف ٔأحس ألايم َأُّيُّ َْ َ كام املؼَمة ساؿات اٌََي ؤأزياء  امل
                                                 

يش معظميا فى المياه اإلستوائية ، وتعد األنواع نوعًا ، تع ٖ٘أعوام ، ولو ما يقرب من   ٙ-ٕيتراوح عمر حصان البحر بين  - ٓٔ
 المصرية فى شمال سيناء من األنواع الميددة بخطر االنقراض خاصة بعد أن ذاع صيتيا بين العرب كمنشط جنسى فعال .!!
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 تحطءمن ٔأسفي كصب كاع اًححص احلعان تدسَق كاؿسة اًَْمْصَخان ذضل 

مس خزسمًا ىف  ؿََهَْيَامث ظـس روًساً روًسًا ىف دفة وجصاؿة حيسس صسًس 

ة اًعلرية خمرتكا تشضل لك احلواحز ألمٌَة املضسدة  ذضل زؾيفذَ اًؼًِص

وحِة اًىت ًعيـِا اًَْمْصَخان واًفزاخ اًحَ الذافة وًيفسَ دومًا تيَّْفسَ ًو

ع اًَْمْصَخان  ٔأو احذشاب فصائسَ اًعلرية مبا ىف ذضل ٔأذر ، مفرتس َة اًىدار 

ًَعي ذضل احلعان ىف  .!خماًحَ اًفذانة و  .!ٔأًواهَ اجلاذتة و  .!اًالسـة 

ياك حِر ٔأؿىل  وٌرس اتم ٕاىل اتج اًَْمْصَخان هناًة ِرْحَخَ ىف سِوةل ُو

 اجتاٍ تبٔذرع اًَْمْصَخان حزء ىف اًَْمْصَخان  ظار احلعان حماظًا متامًا من لك

ًَدضخر تفم  .! اًس خة

تواسعة ذًهل  اًَْمْصَخان

 .!اشلى ٌض حَ ذًي اًلصد 

رافـًا رٔأسَ املستحة اًضخهية 

جصٔأس احلعان ٔلؿىل ؤكهَ 

م َّبًف وحصكة ًيؼص َّبُامت

 ..!! من تـَسذَفَ صسًس ًيشء ما كادم 

ُمون  - َْ َ ًٌِلذا فـي ُشا احلعان ما فـهل مؽ اًَْمْصَخان ..؟ وملا  امل مذـجحًا : و

تبٔذرؿَ  حىت ًَسـََسح هل اًصخان من ألساس هبشا ..؟! ول مييـَ ٔأو 

 نٌل ًفـي دومًا مؽ تلِة اًاكئيات ..؟!اًعاؾلة اًعوًةل 

َا  - َُْمونمََِحورا : ًلس فـي ُشا احلعان فـَخَ ثطل َأُّيُّ َ ُصوًَّب من ٔأحس  امل

ًٌِلذا َسح هل اًَْمْصَخان تفـي  ..؟ ٔلهَ نٌل  لك ُشامفرتس ََ اًىدار ..! و

  .!!ٔأظسكاء اًَْمْصَخان امللصتي ٔأضم ذهصت ضل مٌش حلؼات واحس من 

َُْمون - َ : ًىن ُشا احلعان ؿىل ما ًحسو رسؾخَ تعَئة فىِف هل ٕاذن ٔأن  امل

 .؟!اًعلار سَ تفصائ حىت ٔأو ًَحق اًىدار ُّيصب من مفرتس ََ 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٜٖ 

 

َُْمونمََِحورا : َّبًفـي ٔأُّيا  - َ تعئًا ىف سٌلك الٔ ٔأنرث ُو فِشا احلعان  امل

س ؾن  فرسؾخَذاظة اًيوع "املرصى"  .!حصنخَ   ساؿة –مس 1,5ال حًز

ُست ألفلِة هسائص اًاكئيات  .!ثسخة ظحَـة حصنخة اًصٔأس َة  و  .!ًو ُو

ن تي ِصـاب ال ثرسؾخَ ًىن ـهل ُّيصب من مفرتس ََ جيما  َّبًخرفى واٍمتٍو

 نٌل ٔأهَ ال .!! اًَْمْصَخان 

فصائسَ َّبحثًا ؾن  ُّيصع 

تي ًًذؼصضم دفِة من 

حِر ال ًـَمون تي 

ؤأقعان صـاب  فصوع 

 َسؽ..! وما ٔأن اًَْمْصَخان

حىت  "املرصى"حسًر مََِحورا ؾن تطء حصنة حعان اًححص  املاَلَّح

ٔأن حعان اًححص  اي مََِحوراحلًا : ُي ثـصفي خفورًا  كالاتدسم فصحًا مث 

ؾيسان ًٔلركام اًلِاس َة  "حِيُس"ُشا ميىٌَ ددول موسوؿة "املرصى" 

 ..!!َكئن ىح حبصى ؾصفَ اترخي ؿمل ألحِاء  "ٔكتعاً "فوق سعح ألرض 

 املاَلَّحمن حسًر  ومـِا تلِة اًصفاقت مََِحورا ذصىثـجحت و وُيا 

ًك و  املاَلَّحضل ٕاذن ٔأُّيا  ُيُئاً  :سادٍصن وكاًوا ىف ظوت واحس 

 املرصًي هبشا الاُناز اًصائؽ كري املس حوق ..!

ْي اىهتت تشضل كعة ُشا احلعان ادلَي ىف كاع اًححص اًـمَق  - َُ ًُْؤًُؤة : و

 ..؟ ٔأم ٔأن اًلعة ما زاًت ًِا تلِة ..؟! اي مََِحورا

ٔأن كعة حعان اًححص ُشا ل ثحسٔأ تـس اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : ىف احللِلة  -

فاشلهص  .!!فلعة حِاثَ ظم كعة َّبًفـي ٔأقصب من اخلَال  .!حىت ثًهتىى 

 ..!! اً وألهىث كس ظارت ذهص  .!فهيا كس ظار ٔأهىث 

ة اًـجَة اشلى وسمـَ مٌِم  - اي ًُْؤًُؤة كاضحة : ما ُشا اًالكم اًلًص
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ٜٗ 

 

ي ..؟ ؟.. مََِحورا ْي ًـلي ما ثلًو َُ ذهص حعان اًححص  َنَف ًعري! 

 ٔأهىث وَنَف ثعري ٔأهثاٍ ذهصًا ..؟!

حفي حيي مومس اًزتاوج وتـس  .!اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : ُشٍ ظم احللِلة  -

ظلوس مذحادةل من امللازةل 

ثلوم  .!جس متص ًـسة ساؿات 

ٔأهىث احلعان توضؽ تَضِا ِف 

حِة ذاص ىف ذهص احلعان 

ًَلوم  .!ٌسمي حِة اًحَغ 

و  اشلهص تخرعُة اًحَغ ُو

وتـس زالزة  .!ِف اجلَة 

ٔأساتَؽ ًلوم اشلهص َّبًلاء 

ميوت مهنا ما ميوت وًـُش ما  .!مئات ألحعية اًوًَسة ىف مِاٍ اًححص 

، ثحلى  اٍهناًةًـُش ، وىف 

كعة حاكثص حعان اًححص كعة 

وال ؾزاء  .!ال ٔأقصب من اخلَ

ماكن ٕاذن ٌصلهور ىف لك 

ألرض  ق سعحسواء َكهوا فو 

وما ٔأن  !! .ٔأو ىف كاعِ اًححِص 

كعة حعان اًححص  املاَلَّحؽ َسَ 

ثطل حىت حاول مذـمسًا ٔأن 

ن ًخوارى ؾن ألهؼار حىت ال ًدسخة حسًر مََِحورا ؾن ذهص حعا

 هل َّبؾخحاٍر ذهصًا من اشلهور..! حصاج اًححص ٔأى إ 
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 اشلُاب ٕاىل اًححصِ ىف ُشا اًَوم ؾصضت مََِحورا ؿىل اًصِفاٌق اًثالزة 

ؿىل معق  املخوسطِ 

مرت ًصؤًة وهجِا  "522"

فذـجة  .!! اًـجَةالٓدص 

 ادلَؽ نثريا ًِشا اًـصض

صضًا اشلى ٔأؾخربوٍ َّبًفـي ؾَ 

ح  ! ..وجعَحًا  اً قًص

ِو ف  .!؟ مََِحورااي  ٕاىل اًححِص املخوسطِهشُة  ًٌِلذامذـجحًا : و  املاَلَّح -

حمنو  َمْصَخاهََّاتنٌل ٔأهَ ال ًوخس  .!َة من ألساس اًَْمْصَخاه  اًِححارِ ًُس من 

ْمسىف ُشا اًـمق اًضسًس حِر خيخفى َضْوء  حصارة وثلي درخة  اًضَّ

 ..؟! ثضسة املَاٍ

وال  .! اي مََِحورافامي كال  املاَلَّحظسق َّبًفـي ظسًلى ًلس :  ًُْؤًُؤة - ًو

 َمْمَََىةُيا داذي ٕاىل ذضل ما قيا جصحَخيا اًعوًةل ثطل حىت هعي 

ُياك ىف مِاٍ من ألساس ونيا كس قيا هبا  .! ألمحصِ  ىف اًححصِ  اًَْمْصَخان

 ..!حِر نيا هلمي وهـُشاًححص املخوسط 

رمبا ال ًخوفص َّبًفـي  ؟..! اي ًُْؤًُؤة  ُشامََِحورا مٌسُضة : ومن كال ضل  -

 اًححصِ  ىف مِاٍِ  َمْصَخاهََّات

حِر  ىف مرصِ  املخوسطِ 

 ًَِىنوثلميي نيِت ثـُضي 

 نثريةُياك دول ٔأدصى 

 اًَْمْصَخانجماورة ًـُش فهيا 

 املخوسطِ  اًححصِ  مِاٍِ ىف 

اوٕاًعاًَا نخووس واجلزائص  اًسحَق  . من اًحسلان  وكرُي
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ُمون  - َْ َ يْ :  و  امل اشلى سًضاُسٍ اًَوم ىف مِاٍ  اًَْمْصَخاناي حصى وخَ  َُ

ميىٌَ حتمي ُشا الاخنفاض اًضسًس ىف درخة حصارة املَاٍ  املخوسطاًَحْحص 

 ..؟! ُياكَّبٔلؾٌلق اًسحَلة 

ُمونمََِحورا :  ٔأهنا اي ظسًلى  - َْ َ  اًَحْحص اًىت ثحسو ؿىل صك َمْصَخاهََّات امل

وظم ٔأهواع  ..!! رسورٔأمي وذات َأًَْوان مذـسدة جضؽ ضوَء و  وم"ُنُُ  "

ًِةثدٌفس ذاثًَا دون احلاخة ً ذاظة من اًَْمْصَخان ثـُش مـِا ومتسُا  َعَحا

 هبواهئا اشلى تَ ثدٌفس .!

فَِا تيا رسًـًا  .! اًَْمْصَخان: ًلس صوكذَيا نثريًا ًصؤًة ُشٍ اًُيُجوم من  ًُْؤًُؤة -

 اًَْمْصَخانهشُة ٕاٍهيا .. وَّبًفـي اجتَ ادلَؽ حنو مس خـمصة ُائةل من ُُنُوم 

 .!!ألدرض ادلَي 

ُنح ُشا اًيوع من  َنَف:  و  ًُْؤًُؤة -

ىف ظيؽ ُشٍ  اي مََِحورا اًَْمْصَخان

اًُيُجوم ادلَةل اخلرضاء ..؟
 

 

ََُمي مََِحورا مددسمة :   - ـْ اي َأاَل ث

اًَحْحص ما ظم ٕاال ُُنُوم مذٔلٔلة ىف كاع  َمْصَخاهََّاتٔأن اًـسًس من  ًُْؤًُؤة 

فِشٍ اًُيُجوم ظم  .!اًَحْحص ًَاًل 

،  6َأْذَرؾِا اًىت ًدداٍن ؿسدُا من  

حسة هوع  اً ذراؿ 04،  10،  8

ْذرَع تـغ ُشٍ الَ  .! اًَْمْصَخان

ُّْوهَنا  وُياك ٔأًضًا اًُيُجوم  .!واًحـغ الٓدص درضاء .!تَضاءاًيجمَة ٍىون ً

ا من اَلًَْوان .. .!ركاء اذلصاء واًز    !!وكرُي

جضلكت ٕاذن ُشٍ اًُيُجوم اًصائـة من  َنَفو  مذـجحًا : املاَلَّح -

 ..؟!اًَْمْصَخان
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وخماًحَ اًىت ًسافؽ هبا ؾن  اًَْمْصَخانظم ٔأسَحة ُشٍ اًُيُجوم  مََِحورا : -

َّْفسَ من ألؿساء وثـَيَ نشضل  ه

ؿىل اًخلاط اًلشاء حىت ميىٌَ 

ىف احلَاة ..!   ِرْحَخَاس خىٌلل 

وما ٔأن اكرتب ادلَؽ ٔأنرث ؤأنرث 

حىت من تـغ ُشٍ اًُيُجوم 

ا  ةل خماٍهباَّبًفـي ثععاد فََصائُسِا تواسعة وخسُو ا هتاًىت مس اًعًو

 .!ملسافات ظوال ٔلظعَاد اًَفَصائُس اًحـَسة 

َُْمون - َ مذبمٔلًا : ًلس اظاتدىن زلكة  امل

ُيُجوم اخلرضاء من زلكات ُشٍ اً 

ًسى نٌل  حىت امحص واحرتق خسل

  !حصون ..!

َا مََِحورا : ال ؿََم  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ٔأهنا زلكة ثس َعة وس خعري ألمور ؿىل  امل

 ما ٍصام .!

َُْمون - َ  ذضل اي مََِحورا َنَف:  امل

ما زاًت من ثبٔزري َّبًفـي فِسى 

مفا اًـالج  .!اٌَسـات ثؤملىن

ُمونألن ..؟ مث ظَة  َْ َ من  امل

 ..!وزالألل  اىهتىىاًلاء تـغ املاء اًـشب ؿىل اجلصح رمبا  املاَلَّح

َا كََاًل  اُسأٔ : حمشرة مََِحورا  - ُمونَأُّيُّ َْ َ اًوحِس ُو ؿالخم  فاًِسوء .! امل

وٕاايك ٔأن ثعة املاء اًـشب ؿىل اجلصح وٕاال اهفجصت الٔهَس..! 

فِخفامق اجلصح  .!داذي ًسك  اًَْمْصَخاناحلوًعالت اًالسـة اًىت حصوِا 
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س ..! ًز ُمونوَّبًفـي هفش  ٍو َْ َ تـغ ثـَماميت مََِحورا فعار حاهل  امل

 ..! ما ٍىونؿىل ذري حلؼات 

يْ :  ًُْؤًُؤة - َمَصة  اي مََِحورا ضلِ  َُ ـْ َخ من خسًسة  ٔأدصىٔأن ثشُىب تيا ٕاىل ُمس ْ

 ألتَغ ..؟ذات اٌَون  اًَْمْصَخانمس خـمصات ُُنُوم 

َمَصات ُُنُوم   - ـْ َخ اًحَضاء اًىت ثـُش  اًَْمْصَخانمََِحورا : ُا ظم ٕاحسى ُمس ْ

 اذلصاء ..! ِضـابداذي تَوهتا من اً 

ُشٍ  ًٌِلذامذـجحًا :  املاَلَّح -

حسو ً  اي مََِحورااذلصاء  ِضـاباً 

ؾن تلِة حلًا  ًوهنا خمخَفاً 

 .؟ اًىت رٔأًياُا من كدي ِضـاباً 

َا مََِحورا : ٔأهنا  - من  املاَلَّحَأُّيُّ

ُّْوهَنا مؽ اًزمن حىت تـس  ِضـابَأهَْواع اً  اًـمَلة اًحاردة  اًىت ال ًخلري ً

 !!.اٍمثي اشلُة  َمْصَخانفِىى ٔأحسى َأهَْواع ْ  .!ا َمْصَخاهََّاهتموت 

َُْمون - َ ًِشٍ  َنَفمذـجحًا : و  امل

ا دون ِصـاهبٔأن ثخىن  اًَْمْصَخاهََّات

ُّْوهَنا ٔأن ًخل  ؿىل مسار اًزمن؟!ري ً

 ِضـابمََِحورا : ٔأهنا من اً  -

اشلُة  ْصَخانهكَ  .!اًيادرة ألظَةل 

 .! وألسود .!وألظفص.! ألمحص 

ثعيف مضن "ألجحار اًىصمية اٍمثَية" من اًزمان اًىت ػَت ؾرشٍن كصاًن 

مث تسٔأت جس خـَس ماكىهتا  .! فلست تـغ صـحُهتا ملسة مـَية اًَِىهن

وظم ثـُش ِف اًؼالم ازلامس ىف حبص  !.وصـحُهتا ِف اًس يوات ألذرية 

ا من اًحسلان   ..!ظاحدة املَاٍ اًحاردة  اًرنوجي ىف قصب ٔأورَّب وكرُي



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٔٓٓ 

 

َُْمون - َ ألمحص اًىصمي  اًَْمْصَخانذضل فِشا ُو  اي مََِحورامذـجحًا : ٕاذن  امل

 اً وحدُس اً اشلى نيت فَِ يجَي

 مٌش س يي وس يي ..!

َا مََِحورا : ظسكت َّبًفـي  - َأُّيُّ

َُْمون َ و مٌدرش ىف مِاٍ  امل ُو

ؿىل ٔأؾٌلق حسَلة  ًَِىنازلافئة  اًِححارِ ونشضل مِاٍ .! اًحاردة  اًِححارِ 

 !!.. وحال اًححص املخوسطثيرفغ فهيا درخات حصارة املَاٍ ثضسة ُياك 

َ ؾن ظاحدم ُشا  اي مََِحورامذـجحًا  :  وماذا  املاَلَّح - ألتَغ  ْصَخانامل

ماذا  .!ىف مِاٍ اًَحْحص اًسحَق  اً مبفصدٍ وحِسسىن ٌ  اًىصمي ألظَي اشلى

ىش خيىش اًؼالم احلاضل اخملَف..؟! ٔأال خي! ٔأال ؟ ٍفـي ُياك وحسً

! ٔأال اًربد اًلارص املمَت ..؟

ىش اًوحسة واًلصتة اًعـحة خي

ىش اًضلط اًِائي خي! ٔأال .؟

 ًٍخحمهل حسس اشلى ًعـة ٔأن

ٔأم ٔأن ىف  .!؟اًِش اًضـَف 

ََم  ـْ  ادلَةل ..؟!! اًَْمْصَخان اي مََِحورا َ ٔأهتِ َألمص ما ُنِهل حنن وث

َا مََِحورا : ظسكت وظل  -  ًَِىن .!ىف لك ما سبًٔت وثـجحت   املاَلَّحَأُّيُّ

يْ  ثعسكىن اي ظسًلى ٕاذا كَت ضل ٔأهَ ال ٔأان وال حىت ظاحىب ُشا  َُ

كاع اًححص اًسحَق ًـصف وحِس اشلى ٌسىن ظاحة اًيجوم اًحَضاء 

تعوت ُامس ثلول ألس ئةل ..! مث اتتـت مََِحورا  ألحوتة ؾن ثطل

َا .. ٔأل ٔأكي ضل من كدي ركِق لكَ دضوع  ٔأن  ألول اٌَلاءمٌش  املاَلَّحَأُّيُّ

.! فِي ظسكذىن ُشا أًٓة من أآَيت اًصمحن ىف كاع اًَحْحص اًـمَق . اًَْمْصَخان

َا ألن   .؟! املاَلَّحَأُّيُّ
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ٕٔٓ 

 

 اًُْمِحَطِ  ٕاىل مِاٍِ  ًورمم اًسادس ؾرشىف اًصِفاٌق اًثالزة ذشت مََِحورا أٔ 

حٍزصة "َّبتوا قًَِا كصب  اًِاديءِ 

 املَْصخانِ  اجلسًسة" ٕاحسى دول مثَِر 

وروؿة  اَمْصَخاهَاهتجبٌلل  ةاًضِري 

َُْمون فدساءلَ  . (ٔٔ)اِصـاهب َ : كائاًل  امل

اًصائـة ادلَةل  اًَْمْصَخاهََّاتما امس ُشٍ 

:  كائةلً مََِحورا .؟! فصدت  اي مََِحورا

واذا صئت  .!وألظفص  .!واًربثلاىل  .!واًوردى  .! ألمحصِ  اًَْمْصَخانِ ٔأهنا وُؤْوس 

َا  ؾهنا فلئأًضًا  َُْمونَأُّيُّ َ  وُنمة اًَحْحصِ .!  ِةواًَكِس املَى .! اًيجمة اشلُحَة  امل

ةِ   !. اًلصمًز

َُْمون - َ ي ثـمتس مذحريًا :  امل ُو

َة اًَْمْصَخاه  اًىُؤْوسثطل 

كشاهئا اشلى ٌَحعول ؿىل 

 ؤأهسجَهنا اشلى ثدٌفس ثبلٔك

هساتلهتا من اًيجوم ؿىل هفسِا 

ثـمتس ىف ٔأهنا ٔأم  .؟!املخٔلٔلة 

ٍِهبؿىل ذضل   ا اًىت جسىن وثـُش داذَِا..؟ َظَحا

واهئا  َة اًَْمْصَخاه مََِحورا : ُشٍ اًىُؤْوس  - ثـمتس ىف احلعول ؿىل كشاهئا ُو

َا  ُمونَأُّيُّ َْ َ َّْفسِؿىل  امل ٍِهبا اًىت ًخعَة ٍمنوُا ه وظول ا وًُس ؿىل َظَحا

ْمس َضْوءِ  اًالزم حلَاهتا  اًضويئِ  اًحياءِ  ميىهنا اًلِام تـمََةِ ٕاٍهيا حىت  اًضَّ

 .اَمْصَخاهََّاهتوحِاة 

                                                 

 استراليا. وىى ثاني أكبر جزر غينيا الجديدة ىى جزيرة كبيرة تقع في جنوب غرب المحيط الياديء شمال - ٔٔ
وبقية الجزيرة  (إندونيسيا)غرب غينيا الجديدة يخضع لسيطرة. النصف الغربي من الجزيرة  "جرينالند"العالم بعد 

 . ٜ٘ٚٔالتي استقمت عن أستراليا في عام" بابوا غينيا الجديدة")النصف الشرقى( تمثل معظم مساحة دولة 
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ٖٔٓ 

 

ٔأن ُشٍ اًىُؤْوس ادلَةل اًصائـة من  اي مََِحوراَحزًِية : مؤنس  ًُْؤًُؤة  -

ا من  رمسدةُ  اًَْمْصَخانِ   َمْصَخاهََّاتظم ألدصى خبعص املوت واًفٌاء نلرُي

 ِصـابمثي  ادلَةلِ  اًَحْحصِ 

اًصائـة اَلْسالك احلَزوهَة 

َُوٌن اًِلَعطِ  َمْصَخاهََّاتو  ُؾ

 !اًعَحة.؟

 ى: ال ثلَل سـَسةً  مََِحورا  -

اي ثطل  اًَْمْصَخانِ ثضبٔن وُؤْوس 

  !ؿىل اإلظالق  .. وال كَق  ؿََهَْيَااًىُؤْوس ال دوف  ْصَخاهََّاتمفَ  .! ًُْؤًُؤة 

َُْمون - َ ُنت ُشٍ املصة من  َنَفو  .! اي مََِحوراذضل  نََفمذـجحًا : و  امل

 ..؟! اًخرشِ  اًعحَـة وكسرِ  ٔأدعار

َا ثطل  اًَْمْصَخانمََِحورا : وُؤْوس  - ُمونَأُّيُّ َْ َ  من ٔأرشِس  ةً واحسـس ثُ  امل

 اسَووِف  .!! اًَحْحصِ   َمْصَخاهََّاِت 

 فضيُ ث .!اهعوائَة  .! ؾيَُف 

ُس مضن  اُاًحلاء مبفصدِ  ًو

 .! اًَْمْصَخاهََّاتحٌلؿات نلاًحَة 

َّة هَنَْمة  اتذ خاج حت َصِِ

بلٔك مصثي ثٔلن اًواحسة مهنا 

 اميىهننٌل  .!! اًَْمْصَخاهََّاتتـىس كاًحَة  اًواحسِ  ىف اًَومِ  ؿىل ألكيِ 

فِشا اًيوع من شلا  .! ظوًةلاًالسـة اًعاؾلة ملسافة  ااظالق خماٍهب

 .! اًـسوكدي  ادلَؽ وًـمي حساهبا  اًعسًق اخيضاُ َةِ اًَْمْصَخاه  اًىُؤْوِس 

ة  واًحـَس  .!!كدي اًلًص
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ٔٓٗ 

 

..!  اًعـابلك ختعى  أأمىهن  ..!!ؾيَفةو  ةرشس ألهنمذـجحًا :  املاَلَّح -

 ..!! اخلعصِ  وظارت تـَسة ؾن دائصةِ 

َُْمون - َ  اًَْمْصَخاهََّاتُشا اًيوع من  مََِحورااي اختش  َنَفمٌسُضًا : و  امل

 صك اًىُؤْوس ُىشا ..؟ 

َا  : كاؿسة اًَكِِس مََِحورا  - َُْمونَأُّيُّ َ اًىت  اًعوًةلِ  اًَْمْصَخانِ  ظم ساُق  امل

دون ٔأن جتصفَ ثَاراثَ ؤأمواخَ اًلوًة  اًَحْحصِ  تلاعِ  جتـهل كادرًا ؿىل اًخـَقِ 

َّْفسَٔأما اًَكِس  .!اًرسًـة   .! اًَْمْصَخانفَُس ٕاال مف وَأْذَرع  ه

يْ و  :  ًُْؤًُؤة - ٕاىل  امٌش مِالدُ ادلَيِ  ثؼي ُىشا ثبٔذش صك اًَكِِس ظم  َُ

 ..؟  ايفـةً  ٔأن حىرب وثعري صاتةً 

صك  حىون ؿىل اي ًُْؤًُؤة منو ُشٍ اًىُؤْوس ىف تساًة مََِحورا :  -

خلسم هبا اًـمص وحي حىُ ومبىض اًوكت .!  "اًىوب" عري اًىوب ًرب ًو

  .!!َكِسًا.

يْ :  املاَلَّح - اي ىل  جسمحي َُ

ٔأن ٔأملس ُشٍ  مََِحورا

 .؟تَسى  َةُ اًَْمْصَخاه  اًىُؤْوُس 

ضل  نََفمََِحورا كاضحة :  -

َا  ٔأن ثعَة مثي  املاَلَّحَأُّيُّ

ةُ  ُشا اًعَةُ   اًلًص

َ  اًـجَةُ  مَلُ ٔأن وس ََج ُشا اًكُٔس من امل ـْ  .!خاِن ظصى وركِق صْ ..؟! َأاَل ث

يف اؿدرس تي تـ  ن كدي ظلري فصمبا ٕاذا ما ملس خَنٌل كَت ضل م وجحمَ

 ..!  ىف احلالِ  ٔأظحـَم ومات كذَي

ي: ٔأل مٌسُضًا  املاَلَّح - من  ٔأن ظاحدم ُشا اي مََِحورامن كدي  اخترًب

ََْ يٕاذن ختض َىِفف  .! امللاثةلِ  ةِ اًرشساملَْصخاهَة  اَلهَْواعِ  َ   ؟من اخلعصِ  ؿََ
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ٔٓ٘ 

 

َُْمون - َ َا  ًةُ وكو  ةُ َّبًفـي رشس ظممٌسُضًا :  امل ملن ىف  ًَِىن  .! املاَلَّحَأُّيُّ

فىدار   َُْؤًُؤةؤأان وحىت أٌأما ٔأهت  ..!  اوفََصائُسِ امن مفرتس هي اجحمِ

  ؟لاومم ..!ثزمم ٔأو حىت هتٔأن  اًِ َىِفف  .! اًِ َّبًًس حةِ وؾٌلًلة  احلجم

يْ :  َحزًِيةً  ًُْؤًُؤة - س اي ظسًلى  َُ ٔأن حىون مثي ألقحَاء من تىن  املاَلَّححًص

ٔأطمَة وكمية  سرونَ لَ اًخرش اشلٍن ال ًُ 

ـخسون  اًَْمْصَخان ؿىل  تال رمحةًو

َة ذما جيـي حِاهتا اًَْمْصَخاه  ِضـاِب اً 

 ..؟! اخلعصِ  ىف دائصةِ دومًا 

ٓ  املاَلَّح - سفًا :  ًحسو ٔأهىن كس ٔأدعبٔت أ

َّبًفـي ىف حق ُشٍ اًىؤؤس من 

ؤأهمت  اي مََِحورا ..! فـشرًا ضلِ  اًَْمْصَخان

 . اًصفاقٔأًضًا ٔأُّيا 

َا مََِحورا : ال ؿََم   -   املاَلَّحَأُّيُّ

 ..! كتَس اَمسِث دون ٔأن  ًَِىنالاكرتاب مهنا كََاًل ٕان ِصئت ميىٌم 

روًسًا  املاَلَّحٔأكرتب وَّبًفـي  .! اي مََِحورا سـَسًا : صىصا ضلِ  املاَلَّح -

يا  .!ادلَي اًَْمْصَخانًسٍ كصب َكِس وضؽ مث  روًساً   .!ت املفاخبٔة ََكهُو

 ٔأًلن ٔأنوتـس ٔأن  .!مؽ مََِحورا  املاَلَّح حسًر اًَْمْصَخاىنُ  اًَكُِس فلس َسؽ 

ي ًَِىنَمسَ ً ٔأن  يَّْفسَت  َظَة مٌ.! ؿسو  ُسظسًق وً  املاَلَّح  جصفق ًو

َّْفسَ املاَلَّحمن وسط دُضة هحرية  ُمونومـَ ىف ذضل  ه َْ َ ونشضل   ًُْؤًُؤةو  امل

ت ٔأسـس حلؼة ىف حِاثَ حي ََكهو  املاَلَّحوَّبًفـي فـي  .!مََِحورا 

ي اًصدو اًَعلرِي جك ًعف  اًَْمْصَخانٔأمسم جبسم   ول ٍىذف .!ًو

 اًَْمْصَخانٔكس  ََكنتشضل تي ٔأذش ًلدي مفَ ادلَي مصات ومصات و  املاَلَّح

 ُو الٓدص تشضل ؿىل ما ًحسو سـَس ومرسور .!
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هبمة ووضاط وـادهتا  اسدِلؼت مََِحورا مدىصاً  صِْحةلاًساتؽ ؾرش من اً اًَومِ  ىف

ُمونو  املاَلَّح ََكنىف حي  ًُْؤًُؤةواسدِلؼت مـِا نشضل  َْ َ ما  ألمِس  من ًومِ  امل

ًالس متخاع من مََِحورا ٔأن ًشُحا سواًي  ًُْؤًُؤةفعَحت  .زالا جمِسٍن ومذـحي 

ُمونو  املاَلَّح تحـغ اًوكت حىت ٌسدِلغ َْ َ  ودصحتفوافلت مََِحورا  .! امل

ُوامئ اًححص اًساحبة من  اًعـامتـغ  واظعَادٌَخزٍن ىف كاع اًححص  ًُْؤًُؤةجصفلة 

وذالل اوضلال . ىف مِاٍ اًححص 

اًعَس ُنح ٔأحس  صِْحةلج مََِحورا

ة املُْفرِتساذلصاء اًححص  شكٌاف

 ٓ   ثـلهباىف   َمْصَخانٌَثرشاُة  لكةال

ؤأذش  !. حصأٍأن ذَسة دون 

تـَس حىت حاهت  من اصاكهبٍ

 شكٌففاهلغ  .!اًفصظة املياس حة 

و اًسامة  ٔأصوانَ مس خزسماً  من اخلَفتلخة  ؿىل مََِحورا اًححص املخـسدة ُو

 كائاًل: اًعَح فهي

 كس متىٌت مٌمِ ذا ُا ٔأان  -

ُا كس  .! اي مََِحورأأذريًا 

ٔأمسىت اتخم اٌَـي 

 يوحتمت ياشلى تَ ثسافـ

ن جس خعَـ يوهتامج  ىًو

 .! رمحةتال  قصسِا فِمِ اًلاثةل أٔ ن فِشٍ ٔأصوايك الافالت مىن تـس الٔ 

شٍ ٔأس ياِن اًس خة افرتسمِ   يفال جس خعَـ .!ٔأو ُوادة تال صفلة هبا  ُو

ىف َّبًفـي اًححص  شتسٔأ كٌفمث  .!ؿىل كِس احلَاة تـسُا الاس متصار  وأٔ اًيجاة 

ت !.. اوافرتاسِ اظوب مفَ ٔأسفي حسسٍ التخالؾِ مََِحوراحسة   حاًو

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayr7toZjQAhVF2SwKHdc7CUUQjRwIBw&url=http://manga-tech.blogspot.com/2015/06/10_59.html&psig=AFQjCNG6IxI4MEhUHtHMQmYnpCPbHb_w4w&ust=1478663610177495
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayr7toZjQAhVF2SwKHdc7CUUQjRwIBw&url=http://manga-tech.blogspot.com/2015/06/10_59.html&psig=AFQjCNG6IxI4MEhUHtHMQmYnpCPbHb_w4w&ust=1478663610177495
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ٕاال ٔأهنا فضَت  .!جك دساؿة وثساةل  املُْفرِتسكٌفس اًححص  ملاومة مََِحورا

 ًُْؤًُؤةؿىل  اؿىل ظوت ًِبٔ ت تاندمهنا ٕاال  ٔأن  ََكنمفا  .!ىف تساًة ألمص 

وما ٔأن َسـت  .! املُْفرِتساًححص  فشكٌصموم من  اهبا ًيجسهت ةمس خلَث

حىت ُصؾت ٕاٍهيا مرسؿة حتاول ُنسهتا  مََِحوراواس خلازة ء اهس ًُْؤًُؤة

تـَسًا ؾن ص حىة ٔأصواك وفم ٔأرسُا حتاول خشهبا حنوُا  مفست مفِا

 مََِحوراسدسمل ج ل ا مؽ ألسف فضَت ىف ذضل ..! ًَِىهن .!اًلاثةل  اًلٌفش

َّْفسِؾن  واس متصت ىف ازلفاعظالق االٕ  من انحِهتا ؿىلاًضجاؿة  جك  اه

 شفٌاًل ذضل  من  ََكنمفا  .! ًُْؤًُؤةجساؿسُا ىف ذضل  ؿََهَْيَاحتسس  حسارة

س من خسًس صوانَ أٔ حس أٔ قصس حاول ٕاال و  كصب فذحة مف مََِحورا ًٍص

وىف ُشٍ .! حماوًخَ كس َّبءت َّبًفضي كري ٔأن  .!ظاجهتا ىف ملذي إ 

ُمونو  املاَلَّح اٌَحؼات حرض َْ َ  .! ًُْؤًُؤةمرسؿي ىف اجتاٍ زصخي وظَاح  امل

من  اً ؿائسفص ُارَّب  حىت ٔأمامَ ألرتـةاًصفاق املفرتس  وما ٔأن وخس اًلٌفش

)حِر ٔأىت 
10

ُمونوما ٔأن رٔأى  ( َْ َ  ؿََهَْيَاحاةل اًخـة والاهجاد اًىت تست  امل

اًرشسة كري املخاكفئة حىت ظَة مهنا ثبٔحِي  املواهجةمََِحورا تـس ثطل 

اًَوم ٕاىل اًلس حىت ميىهنا اًخزَط من حاةل ألؾَاء اًضسًسة اًىت  ِرْحةل

مََِحورا رفضت  ًَِىنمدسؽ من اًوكت  صِْحةلظم فهيا ، مفا زال ىف اً

ُمونؤأذربت   ثضسة َْ َ س حتلِق ُسفَ ىف احلَاة ؿَََ  امل ٔأهَ ؿىل من ًٍص

رمٌل حسث هل من ٔأُوال  اًوكتوٕاضاؿة ؿسم الاسرتذاء ٔأو اًخاكسي 

مواظةل اًصحةل حىت وظَوا وَّبًفـي كصر اًصفاق ألرتـة  .!وظـاب 

من مِاٍ احملَط مرتًا   35ُياك ؿىل معق و  .كصب حزر اٍهباما َّبًفـي 

ٔأهنا  ..! اًَْمْصَخانة من ٔأمجي ما ظيؽ صاُس واحسو ادلَؽ رٔأى ألظَيعى 

                                                 
انبصائد  االشواكِ  صاحبِ  البحرِ  ذُ قنف عرفُ يُ  - ٕٔ انِ فيذا الحيوان يتغذى بشراىة عمى  .! اْلم ْرج  عن  الحىِ  اْلم ْرج 

ان المستعمرةِ  تدمير بويضاتو مما يؤدى الى تدميرِ  طريقِ   . مرِ فى نياية األبالكامل  يةِ اْلم ْرج 
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ٜٔٓ 

 

صة اخلَْضزاش ُْ  ٔأكصبوظاح كائاًل : ما  املاَلَّحفذـجة  .! َةاًَْمْصَخاه  َز

صة   اًَْمْصَخاناًض حَ تي ُز

ىف كاعِ اًححِص ثطل 

وزُصة هحات اخلَْضزاش 

ؾيسان فوق سعح 

 ..!ألرض

ي ً - صة هحات اخلَْضزاشمََِحورا مذـجحة : ُو ُْ من ٔأطمَة ؾيسمك فوق  َز

 ..؟!املاَلَّحسعح ألرض ٔأُّيا 

اي : َّبًفـي  املاَلَّح  -

صة هحاِت ف مََِحورا ُْ  َز

 ىحسظم إ  اخلَْضزاِش 

فوق ؾيسان رحٌلت ظل 

سَعح اَلْرض 

هكسىن كوى  االس خزسارم

اًـسًس من  حِة وؿالجُ اال س امي ىف اًـمََات اجلص  واجلصوح .!ًلآلم 

صة ! .. املزمٌة  ألمصاِض  َة ُيا ىف اًَْمْصَخاه  اخلَْضزاشوماذا ؾن ٔأطمَة ُز

 .املاَلَّحُىشا جساءل  كاع اًححص؟

َّْفسًَحسو ٔأهَ اًيشء مََِحورا :  - صة .!  املاَلَّحٔأُّيا  ه  اخلَْضزاشفُز

 حتمتىًك َكئيات اًَحْحص اًىت من رحٌلِت ظل رمحة  َة ظم ٔأًضاً اًَْمْصَخاه 

 ..! اوثحُت داذي حجورُ اِصـاهبوثخلشى ؿىل  اتي ٔأفُْصؾِ

َُْمون - َ من ظياؿة ٔأًضًا ُشٍ املصة  اًَْمْصَخان: ًىن هَف اي مََِورا متىن  امل

صة ادلَةل اًصائـة ..؟!  مثي ُشٍ اًُز

ُمونٔأُّيا حسم مثصة اخلَْضزاش  مََِحورا :  - َْ َ  .!هفسَ  اًَْمْصَخانُو تُت  امل
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وُيا ظاح .!  اًَْمْصَخانًة اٍمثصة ُو مف .!  اًَْمْصَخانكالف اٍمثصة ُو َأْذَرع 

َُْمون َ صة اخلَْضزاش مذـجحًا كائاًل :  امل ما ٔأجعة اًض حَ َّبًفـي تي ُز

سواء من حِر اًضك ٔأو من اًيحاثَة َة وزُصة اخلَْضزاش اًَْمْصَخاه 

ور مجَةل رائـة حلًا اي حِر ألطمَة ..! ٔأتسؾت  رتيا فامي ذَلت من ُز

      حىت فوق سعح ألرض . سواء ىف كاع اًححص ٔأو
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ُىشا  !!..؟ اي مََِحورا اًـمَقىف كاع اًَحْحص ؾيسمك  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤةؾن  وماذا

ىف اًَوم اًثامن  املاَلَّح جَساءلَ 

ؾن ذضل اًوخَ  صِْحةلمن اً ؾرش

ة اًَْمْصَخاىن  : اًلًص

مََحورا مٌسُضة : ومن  -

ا   ؾن  املاَلَّححسزم َأُّيُّ

  !ُشٍ ..؟ اًَْمْصَخان  ًُْؤًُؤة

ُصُج ِمهْنَُما اٌَُْؤًُؤ وَ : رىب حي كال ؾهنا حسزىن  : املاَلَّح - " اًَْمْصَخان"خَيْ

ُنَّ  وحي كال نشضل : "َكَهنَّ

ََاكُوُت وَ   " اًَْمْصَخاناًْ

: َّبًفـي  سـَسةمََِحورا   -

ا   اًَْمْصَخان  َُْؤًُؤةف املاَلَّحَأُّيُّ

ظم واحسة من ٔأمجي اًفلاؾَة 

 .!! فِىى ىف مَمسِا انمعةُ  .!اًـمَق ىف كاع اًَحْحص ُيا ؤأؾز ظسًلاىت 

 ٔأووىف صلكِا مس خسٍصة 

ة  ثحسو ٔأحِااًن و  .!تَضاًو

من ؾياكِس مجَي  وـيلود

وألدرض  ألتَغاًـية 

األمحص وألظفص و  من  وكرُي

  .!!ألًوان اًزاَُة 

َُْمون - َ نٌل ؾية  وؾيلودفلاؿة  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة حىون َنَفو  مذـجحًا :  امل

فبأن  .! .ىصمي اًمن اًعرص  وظم ىف ألساس جحصُ ! ؟. اي مََِحوراثلوًي 

 ٔأؿمل تَ من كريى فلس يجيت فَِ س يي ظوال.؟!
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َا : ظسكت  املاَلَّح - ُمونَأُّيُّ َْ َ وس خزسرما ؾيسان فوق ٌحن تىن اًخرش ف   .! امل

 .!ىل ىف ظياؿة احلُ سَعح اَلْرض 

ية  حىون  َىِفف .! ؤأدوات اًًز

وؾيلود من ًَية ٕاذن فلاؿة 

 ..؟!!اًعصى اًـية 

َا مََِحورا: مؤنس ٔأهت ثلعس   - َأُّيُّ

َّْفسِ  َُْؤًُؤةوال ثلعس ُشٍ اٌ .!! َُْؤًُؤةاٌ ِصـاب  املاَلَّح  َُْؤًُؤةاٌ ْصَخانمفَ  .!ا ه

ية هجس خزسمو  َىِفف  ..!ضـَف ُو حِوان ردو  َ ٕاذن ىف ٔأدوات اًًز

ومـَ  املاَلَّح بٔدركفؾيسمك ..؟  

َُْمون َ  اخلعبٔ ىف ُشٍ اٌَحؼة   امل

 اًىدري اشلى وكؽ فَِ تىن اًخرش

فامي ًخـَق  ومـِم تىن اجلان 

ذضل  َُْؤًُؤةاٌ اًَْمْصَخان َّبًفصق تي

من ُشا احلَوان  ا ًحًهيىتاً َةاًَْمْصَخاه  ِضـاباً تي و  اًصكِقاحلَوان 

ة ألجحار   .اًىصمية اًعَحة اجلرًي

اًىت  اًفاثيةاًفلاؾَة  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤةثـُش  اي مََِحوراؤأٍن  فصحة :  ًُْؤًُؤة  -

و مَسى اَسِا ؿىل ا  اُو

حـَىن ٔأحهبا حىت كدي ٔأن 

 .!ٔأرى صلكِا 

اي  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة:  مََِحورا -

جبوار من حتة من َكئيات  حتة اًـُش ُياك " ًُْؤًُؤة" ظسًلىت 

 .اًِاديء  اًُْمِحَطِ و اًِيسى  اًُْمِحَطِ  ىف مِاٍِ اًححص 

فَِ ثـُش من ُيا ٔلكصب ماكن  اي مََِحوراذشًىن ٕاذن :    ًُْؤًُؤة  -
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س  ؿََهَْيَاؤأثـصف ىك ٔأراُا ؾن كصب  َُْؤًُؤةاٌَمْصَخاهة ظسًلذم   ..؟ ؤأسزًت

ىزور ظسًلذيا  ٕاذن اي ِرفاق.. َُا تيا  ظسًلىتاي : حتت ٔأمصك مََِحورا  -

 ادلَةل كصب حزرِ  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة

حٌوب قصب اًِيس  "املازلًف"

ؿىل معق ىف مِاٍ احملَط اًِيسى 

وما ٔأن وظي ادلَؽ  مرتًا..! 35

 ًُْؤًُؤةٕاىل املاكن اشلى فَِ ثـُش 

اًىثري  ٌَخـصف ؿَهيا ؾن كصب ومـصفة حمادثهتا املاَلَّححىت حاول  اًَْمْصَخان

ا   !. من ٔأرساُر

 اًصائـة ..؟  َُْؤًُؤةاٌ َأٍَّهُتَا حاضُل  َنَف :  املاَلَّح -

َا كاضحة : ال سالمًا ؿََم وال حسًثًا مـم  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -  اإلوَْسانَأُّيُّ

 !..! املاَلَّحاملسمى 

ادلَةل  اًَْمْصَخاناي ًُْؤًُؤة مذـجحًا : وملا ُشٍ امللاتةل اجلافة كري اًودًة  املاَلَّح -

 اًصائـة ..؟

أآل :  ركِقٍ  تعوٍت  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

  !اًسخة حلًا اي ٕاوُّس ..؟ ثـصُف 

َّبًفـي فبأن ال ٔأؾصف :  املاَلَّح -

ىن  .! َُْؤًُؤةاٌ َأٍَّهُتَااًسخة   ؟كاضحةمىن ٔأهت  ًٌِلذا .!ٕاذن ألن فبٔذرًب

جتاظم ٔأهمت تىن اًخرش اًـسواهَة نك اًرشٍصة ثسخة ٔأفـاً : اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

 .!اًعَحة  اًححص َمْصَخاهََّاتوجتاٍ لك 
َُْمون - َ  اًصكِلة َُْؤًُؤةاٌ َأٍَّهُتَأأًضًا  اًخرش مـم ٔأهتِ  ووماذا فـي تي َحزًِيًا : امل

ا ..؟! اًصائـة  ٔأل ٍىفِم ما فـَوا من كدي مؽ ؾَون اًلعط اًعَحة وكرُي

 !!.؟من َمْصَخاهََّات اًححص املساملة 
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كاع اًَحْحص مٌش زمن تبهٔجزة حسًثة  ىفوا ُيا ءًلس خا:  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

..!  ٌَفٌاء مـصضةحىت َّبثت اًَوم  .!! اًيادرة ِصـاىبواكذَـوا  .!مذلسمة 

ُىشا  ؟!ذضل اي ٕاوُّس.َ هؼري هاشلى ًخلاضو مثن ما ُو اٍ أآل ثـصف 

ية. اًَْمْصَخانًُْؤًُؤة  سبًٔت   حًز

َحزًِيًا : اٍمثن مؽ ألسف  املاَلَّح -

 ألموالحفٌة من  ُوًُْؤًُؤة اي 

 اًَْمْصَخانًعوص  ؿََهَْيَاحيعي 

 ..! اًلمية مِصـاتهؼري اكذالع 

موكف من ًـصف كميىت ؤأطمَىت من تىن  ََكن: وماذا  مذـجحةمََِحورا   -

يْ  .!اًخرش   دافـوا ؾىن وظاًحوا حبٌلًىت.! ٔأم..؟ وكفوا ظامذي مذفصخي َُ

وُنحوا َّبًفـي ىف جتصمي كصروا ٔأن حيموك تي وكفوا خاهحم و   : املاَلَّح -

ًس يوات ظَسك واكذالؿم ػٌَلً 

ال إ  ل ميغ مؽ ألسف ًَِىن .!

ًعوص  ؿادحىت  اً كعري  اً وكذ

 .!ٌَـمي من خسًس  اًَْمْصَخان

: ُشا ما َّبهَة  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

 ًُْؤًُؤةوماذا ؾىن ٔأان  .!اًلمية اًعَحة  من ألجحار اًىصمية ِضـاىبًخـَق ث 

ؾيوة ُىشا من كاع جيمـوىن  ًٌِلذا .!! اًصدوة اٌََية اًضـَفة  اًَْمْصَخان

  !..؟ اًَحْحص اًحـَس
تَوت داذي  حىت ًضـوكِ  مـمِ ذضل  نضم ًفـَوَحزًِيًا :  املاَلَّح -

ية مجَةل ومضَئة و   ..!ٔأحواض زخاحِة  ًٌَز

اجلسران من ًضـوىن داذي ُشٍ  ًٌِلذاو  مذـجحة : اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة  -

 .!؟ تَوت مضَئة ومجَةلثلول ؾهنا ٔأهنا اًىت اًضَلة اًزخاحِة  اًسجون
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 وما ظم حصميىت .؟! !ماذا فـَت هلم ..؟

 فـَوا ذضل حىت حىوىن داذَِا سـَسة .! ً: ضم  املاَلَّح -

ؤأان داذَِا سبٔهون  .!هون سـَسة ىل ٔأن أٔ  َنَفَّبهَة : و  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

 حدُسة...! و ٔأسرية 

اًحـغ مؽ ألسف  : املاَلَّح -

 ًـخلس اًَْمْصَخاناي ًُْؤًُؤة 

ٔأن  املاَلَّحٌضبٔ ذضل ..! ول 

حىت الٍزداد  َُْؤًُؤةرب اٌخي

ألسري ميوت ىف  اًَْمْصَخانحزهنا وجاكهئا ٔأن ٔأنرث من هعف ٔأكصاهنا من 

ق  ٕاىل كدي اًوظول اًعًص

ُشٍ ألحواض اًزخاحِة 

 ثسخة سوء معََة اًيليِ 

الٓدص واًثَر  .! واًضحنِ 

ية  ميوت داذي ٔأحواض اًًز

و ٔأسري ثسخة ظـوتة ح    !!. اجلسًسويجيَ َ مؽ تَئذَ َىِفُو

 ؾيسمك ..!؟  وُس ًحَف مثىنإ ومك اي حصى اي :  اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة -

 ..!اًواحسة  َُْؤًُؤةدوالر ٌ 52مثيم ؾيسان ال ًخـسى َحزًِيًا :  املاَلَّح -

يْ : معسومة   اًَْمْصَخان ًُْؤًُؤة  - ٔأتـس ما  .! اإلوَْسانـلي ذضل اي تىن ًُ  َُ

تََون دوالر س يواًي  32 اكميهتما كسمت ًنك من فوائس وذسمات جماهَة 

وس َاحة وحٌلًة ًسواحَنك من ٔأدعار اًيحت  ََسَىةىف ظورة ثصوة 

مث جىت  ؟وكميىت ؾيسمك ...! ؟.!ٔأٍىون ُشا حزاىئ مٌنك  .! اًَحْحصى 

صىصًا  :مـاثحة تعوت حٍزن وظم ثلول ثضسة ىف اٍهناًة  اًَْمْصَخانًؤًؤة 

 .. !! اًخرشتىن اي ًنك 
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 ُياك تلؽ من اَلضواءِ  واؼمل فوخسورفاكَ  ىف كاع اًححص اًـمَق امل املاَلَّحهؼص 

َأهَْواع  تـغمذياثصة ثًدـر من 

ٔأكصب ىف صلكِا  .!َخان اًَْمصْ 

ةِ  ات امليدرشة  ملََجصَّ من املََجصَّ

نخطل اجملصة اًضِرية  ىف اًفضاءِ 

 .!مس "درب اٌَحاهة"املـصوفة َّب

 اجملموؿةاًىت ثوخس هبا 

ْمس    .!وثخىون من مئات اًحالًي من ألحسام املضَئة ًىوهة ألرض َة اًضَّ

ففي اٌََايل املؼَمة اًعافِة 

ؿىل صك  "اٌَحاهة درُب "ًؼِص 

حًِة حزمة من َضْوء اًُيُجوم ًَ 

َماء  تُهنا  .!اٌَون ذمخسة ؿرب اًسَّ

 اً جفوات مـمتة ًُست ٕاال حزم

هوهَة مىوهة من حسة وقحار 

 !!وكازات مٌدرشة ..

ات  املاَلَّح - مذـجحًا :  ما ُشا اًيوع من َمْصَخاهََّات اًَحْحص اشلى ًحسو هكََجصَّ

مضَئة ساحبة ىف اًفضاء 

  ..؟! مََِحورااي 

مََِحورا : ٔأهَ ٔأحس ٔأهواع  -

اًَْمْصَخان امليدرش ىف مِاٍ 

ِحَط اًِيسى كصب اًْمُ 

لِا اًساحي اًرشىق الٕ  فًص

 اسرتاًَا ورسى الىاك واًِيس .!ِحَط اًِاديء كصب واًْمُ 
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 ًُْؤًُؤة :  وما رشوط منو ُشا اًيوع من اًَْمْصَخان ىف كاع اًَحْحص اًـمَق.؟!  -

ات ٕاىل مِاٍ دافئة ثرتاوح  - مََِحورا : حيخاج  ُشا اًيوع من َمْصَخان املََجصَّ

مئوًة  07-03حصاهتا تي 

ومِاٍ ذصةل ًرتاوح معلِا 

مرتا ومِاٍ  05-5تي 

صفافة هلِة ميىن ًضوء 

ْمس ثسِوةل  ٔأن ًخزََِا اًضَّ

ًِح َ وٌرس حىت حمتىن َظَحا

 يئ هبمة ووضاط ..!تـمََة اًحياء اًضو من اًلِام اًىت ثـُش مـَ

َُْمون - َ ْي  امل َُ ات : و  اي مََِحورامذـسد اَلًَْوان الٓدص ُو َمْصَخان املََجصَّ

 ىف مِاٍ اًححص اًـمَق ..؟!ألدصى من اًَْمْصَخاهََّات  نلرٍي

َا  - َُْمونمََِحورا :  َّبًفـي َأُّيُّ َ  .!!مفيَ ألدرض وألمحص واًحىن واًوردى  امل

جباهة ذََط مصهة من 

 .!!لك اَلًَْوان اًساتلة 

يا  : ًَِىٌمِ  املاَلَّح - ل خترًب

تـس من ٔأٍن َخاءْت ثَنك 

 اًصؤوس املضَئة املخياثصة؟

مََِحورا : ثطل اًصؤوس  -

سواء خوُجة حلؼة اهعالكِا ملسافات ظوال امل ملَْصَخان ا ٔأسِماملضَئة ظم 

 ..!فصائسِا ٔأو ىف اجتاٍ مفرتس هيا 

تضـة س يدميرتات  ظوهلًُْؤًُؤة : ًَِىن َنَف ٔأمىن ملَْصَخان ظلري ال ًخـسى  -

س ؾن ظوهلاًفذانة ملسافات ظوال ٔأسِمَ ٔأن ميس   ..؟! حًز

َّْفسَ واحلعول  - مََِحورا : ظم فعصة مٌحِا ظل هل حىت ميىٌَ ازلفاع ؾن ه
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ت كاتة من اًلاَّب داذيوٕاال َنَف ميىٌَ ٔأن ًحلى وًـُش ..! ؿىل اًلشاء 

  ..؟!واحملَعات  اًِححارِ كِـان  ىف

ًخحصك اًصِفاٌق ألرتـة ملاكن أٓدص ىف كاع اًَحْحص اجملاور حىت وخسوا وما َكد 

ات وكس دصحت من تـضِا ما  من َمْصَخانخسًسة مس خـمصة ٔأدصى  املََجصَّ

ُُِة اًصامجة  ثخجَ ىف لك  ةساظـ رؤوس اًلودُ ثحسو وحَلة .!! ٌض حَ اًضُّ

ٌّ  ِحصاب ونخي ٔكهنا   .!الاجتاُات  ُياك ىف الىش ثخرسؿان ما  ةٌلضٌ مُ  ةانًر

  .!!اًؼالم حتت سَعح املاء 

ُُِة اًصامجة  املاَلَّح - اًَْمْصَخان حصاب من  ةلضٌ يُ امل :  وما َّبل ُشٍ اًضُّ

ْي كشفت  املخوُجة.! َُ

هبا َمْصَخاهََّات اًَحْحص حىت 

حصمج وحتصق هبا 

اًض َاظي ؾيسمك ىف كاع 

  !اًَحْحص ..؟

َا  - مََِحورا : َّبًلعؽ ال َأُّيُّ

ُِِة  احلاركةُ  اًصؤوُس فِشٍ  .!!  املاَلَّح  ِحصاباًصامجة ظم  من اًضُّ

اًححص اًىت  َمْصَخاهََّات

  ثسافؽ هبا ؾن هفسِا .!

 : ُشٍ اًصؤوُس  املاَلَّح -

احلاركة جض حَ َّبًفـي ثطل 

ُُِة اًىت ثحسو ؾيسان  اًضُّ

َماء و  انري رطّىف اًسَّ

ُاواًي َّبجتاٍ اَلْرض ٔكهَ سِم انريٌّ مٌلٌغ  ًحسو .!ة ًلودٍ رٔأس ساظـ

َماءِ رسؿان ما ًخالىش ِف ٔأؿايل    .!!  اًسَّ
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َُْمون  - َ ْي ُشا اًيوع من اًَْمْصَخان ميىٌَ اٍمتَزي تي ألظسكاء  امل َُ مزنجعًا :  و

ُِِة  ِحصاتَ ثطل منوألؿساء ؾيس اظالكَ  ..؟ ٔأم ٔأهَ مثي  اًصامجةِ  اًضُّ

دون  اًالسـةزلكاهتا ًومًا اًىت ٔأظاتت ًسى  اًساتلةِ  اًُيُجومِ  َمْصَخاهََّاِت 

 ٔأن حتس ٔأو ثلعس ..؟

َا  - مََِحورا : مؽ ألسف َأُّيُّ

َُْمون َ .. فاًعسًق ؾيس   امل

ن اًَْمْصَخان ُشا اًيوع م

..! فِو ال مثي اًـسو متامًا 

ميىٌَ اٍمتَزي تُهنٌل تبٔى 

َا اًعسًق ٕاذن  حشرفإ  .!! من ألحوالِ  حالِ  من الاكرتاب من َمْصَخاهيا َأُّيُّ

ُُِحَ وِحصاتَ اًيعَحُشا ٔأنرث من ذضل حىت ال ث  ة احلاركة م صُّ مصة اًر

ُمون كصروَّبًفـي فلس  .!ثهَة َْ َ مرسؿي حىت ال ٔأمجـي اًِصوب وِرفاكٌَ  امل

 ُ ُُِة واحلصاب اًَْمْصَخاهَة امل صٌ ثعَهبم ٔأو ثالحلِم ثطل اًضُّ ـِ َخ اًىت ظم  ةس ْ

 !!..ىف كاعِ اًححِص اًـمَق مذحفزة َّبًفـي انر وصِة حاركة 
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 . صِْحةلمن اً اًـرشٍن اًَومى سُذوهجون ٕاًََ ىف اشلاكن املؾن   ًُْؤًُؤةسبًٔت 

فبٔذربهتا مََِحورا ٔأهنم س َشُحون  ٕاىل 

 ازلافئةاًِاديء الاس خوائَة  احملَطمِاٍ 

ًخواخس كصب حٍزصة حميور اًرشكِة فِياك 

َُ أٓدص مرشُق  ٌٍ  ومٌريُ   وخ من ُوُحو

 مرتًا ، حِر 35ؿىل معق  اًَْمْصَخان

وهكَة اًصواسة  .! كوًة املَاٍحصنة 

) .!!مصثفـة
13

وخَ اي رفاق ٔأهَ ٕاذن   (

ْمسكُْصص   ُىشا كاًت مََِحورا .  اًضِري تبًََْواهَ اًـسًسة ..!!اًَْمْصَخاىن اًضَّ

َ  اي مََِحورأأمىن  َنَف ًَِىنمذـجحًا :  املاَلَّح - ٔأن اًـجَة ُشا  ياْصَخاه مل

َ كفٕاذا ما حصاهكت فو  .!ْحص مصثفـة حيَا وًـُش ُيا حِر رواسة اًحَ 

سست زوائسٍ ورمبا ٔأًضًا 

داذي تُذَ كذَخَ كضت ؿَََ و 

  ..؟!َ ِصـاتو 

كُْصص  َمْصَخانٔأن  مََِحورا : -

ْمس َا ُشا  اًضَّ من  املاَلَّحَأُّيُّ

اًَحْحص اًفلرية كري  َمْصَخاهََّات

 .!كاس َة ظـحة فِو ميىٌَ اٍمنو واحلَاة ىف ػي ػصوف تَئِة  .!املصفِة 

اًصواسة  جىرثةثطل املصثحعة ميىٌَ مواهجة ٔأدعار اًعحَـة ذاظة نٌل 

 ؤأذرؿَتواسعة ٔأُساتَ ثسِوةل َّبًلة ميىٌَ اًخزَط مهنا ف  .! املرتاهكة

 ..؟املخـسدة 

                                                 
والجزر القريبة مثل  تيمورتضم النصف الشرقي من جزيرة وىى جنوب شرق أسيا  "تيمور الشرقيةتقع دولة "- ٖٔ

 . فى حين يخضع النصف الغربى من الجزيرة لدولة "إندونيسيا" . وجاكوأتاورو 
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أآل  ! ..اًلوًة اًـاثَةؾن حصنة مِاٍ اًَحْحص ٕاذن وماذا  مذحرية :  ًُْؤًُؤة -

وثَلى تَ  اًـمَقِ  اًَحْحصِ  ىف كاعِ اًَعلرِي سححَ من تُذَ ج و  ٔأن جتصفَ ميىن

ق ىف مِاٍ اًححص وحِسً   ..؟! ٍميوت ىف ألذري قًص

ة اي ًُْؤًُؤة ن حصنة املَاٍ اًلوًة إ  مََِحورا : - ًِشا اًيوع من رضوًر

ؽ منو ملي اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاِت 

ًِة فوكَ  املخعفةلِ  اًَعَحا

ًِةثطل  ٕان اًىت  اًَعَحا

وازداد جحمِا منت 

ظلت ؿَََ وثوحضت 

وصارنخَ ظـامَ وكشائَ 

 كذَخَ.!!ؿَََ وتال رمحة  حاكًحتورمبا ىف اٍهناًة 

..!  َأًََُْست ُشٍ اي مََِحوراٍىون ذضل  نََفو  مٌسُضًا : املاَلَّح -

ًِة ومتسُا  .!اًَحْحص  َمْصَخاهََّات ظم اًصئة اًىت ثدٌفس من ذالًِا اًَعَحا

 خلشى ..؟ ث وكشاهئا اشلى تَ  .!دٌفس ث تبٔهسجَهنا اشلى تَ 

َا ال مََِحورا :  - اًىت  اًَْمْصَخاهََّاتيا ُشا من َأهَْواع ْصَخاه مفَ ! ..  املاَلَّحَأُّيُّ

نٌل ٔأن  .!ا يَّْفسِت ذاثًَا وحتعي ؿىل ُواهئا  .!ثععاد كشاهئا تبَْذَرؾِا 

ًِح  ًِةاًىت ثـُش مـَ يا ثطل َظَحا "زواهثَىل" ادلَةل ألًَفة  ًُست َظَحا

 هبوائَ ٍاًىت متساًيافـة 

ًِةتي ظم  وكشائَ  َظَحا

ضارة ددَثة ال هفؽ مهنا 

  !مذعفةل

َُْمون - َ اي : وماذا  امل

 ىصاٍ ُىشا خمخَفًا مذحاًيًا ؟! ًٌِلذا؟! .. يا ُشا َمْصَخاه ًون  ؾن مََِحورا
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َا يا ُشٍ َمْصَخاه  مََِحورا : - ُمونَأُّيُّ َْ َ مفيَ  .!مذـسد اَلًَْوان حسة َأهَْواؿَ  امل

ْمس كُْصص .! وألسود .!ألتَغ  .!ألدرض  .!اًربثلاىل .!  ألظفص  اًضَّ

ك ًون من ُشٍ ألًوان كعة وحاكًة خمخَفة ..!  ًو

َّْون ألظفص  ًُْؤًُؤة - ة من أآل حٍصن ٔأهَ  .. اي مََِحورا: ٔأان ٔأحة اٌَ ًون كًص

َمَصات .. فَِا تيا هخجَ ٔأوال انحِة اًيحَف ادلَي حسمى  ـْ َخ ٕاحسى ُمس ْ

ْمسكُْصص  َمْصَخان  ًرنى ما ظم كعخَ وحاكًخَ ..؟ألظفص  اًضَّ

يْ و  ..مََِحورا : ؿىل اًصحة واًسـة  - ميىن ٔأن ٔأرفغ ظَحًا ٌَـٍززة  َُ

وَّبًفـي اجتَ اًصِفاٌق ألرتـة حنو  ُشا اًعَة . ََكنرمٌل ًُْؤًُؤة اخملَعة 

َمَصات  ـْ َخ ْمسكُْصص  َمْصَخانٕاحسى ُمس ْ مجَةل  ت َّبًفـيََكهو  ألظفص  اًضَّ

ورثحسو  .!فاثية  ور نُز ْمسٔأكصاص ؾحاد هحااتت  ايهـات من ُز  اًضَّ

 .!فوق سعح ألرض اًعفصاء

َُْمون - َ ىن ُشا مت َنَفو  :  امل

ظيؽ كُْصص من  اًَْمْصَخان

ْمس ُشا ادلَي ألظفص  اًضَّ

 ..؟  اي مََِحورا

َـّ مََِحورا :  - ة اًىت ثطل اَلِص

َـّة  ْمسجض حَ َأِص َا اًعفصاء  اًضَّ َُْمونَأُّيُّ َ  اًَْمْصَخانِ ًُست ٕاال َأْذَرع  امل

ىف حي  .! املخـسدةِ  اشلُحَةِ 

ْمسؿَْيُ  ا ُو مف  اًضَّ ومصنُز

 .!ادلَي اًصائؽ  اًَْمْصَخانُشا 

 : وملا ظم ثحسو ُىشا ًُْؤًُؤة -

 ..؟  مرشكةساظـة 

اي ًُْؤًُؤة مََِحورا : حىت ميىهنا  -
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  ؿىل ثطل ألضواء اًساظـة املرشكة .جتشب فََصائُسِا  ٔأن

َخـْ مذـجحًا  املاَلَّح - ْمسَمَصُة ألدصى من كُْصص : وما َّبل ُشٍ املُس ْ  اًضَّ

َـّهتا اشلُحَة اًساظـة واهعفبٔت جفبٔة  تدَدبَ  ًٌِلذا !.. ألظفصِ  وثالصت َأِص

  ُىشا ..؟

َا ٔلهيا  مََِحورا :  - ىف وكت اٍهنار وظسًلٌا ُشا من ألهواع  املاَلَّحَأُّيُّ

ْمسكُْصص  َمْصَخانؤأزياء اٍهنار ًسذي  َة اًىت ثبلٔك ًَاًل .!اًَْمْصَخاه   اًضَّ

.! داذي تُذَ ًُسرتحي 

وٌسحة َأْذَرؿَ وأٔصـخَ 

اًىت  اشلُحَة اًساظـة

 ٌس خزسرما ىف اظعَادِ 

فصائسَ ، فذلصب ُشسَ 

ٔأما ٔأزياء اٌََي   .! وثلَة 

عَق َأْذَرؿَ ؤأصـخَ فِ .!ثهَة من تُذَ الظعَاد اًعـام  اًَْمْصَخانفِرصج 

  !.ظوال فدرشق ُشسَ من خسًس وثـودسافات املخوُجة من خسًس مل 

 

حةُ  مس خـمصةُ ُياك ىف ٔأكىص اًحـَس   املاَلَّحول حىن سوى حلؼات حىت ملح   قًص

َحةُ  لك َأًَْوان ًـُش داذَِا  وجَعِ

ْمسَأْكصاص ؤأهواع  من  اًضَّ

.! اًعفصاء َكٔلكصاص  ..!اًَْمْصَخان 

 واًربثلاًَة..!.! اًسوداء .! اذلصاء 

 َنَفمذـجحًا :  املاَلَّح -

ًك ُشٍ  اي مََِحورأأمىن 

حٌحًا  ٔأن حتَا وثـُُش  اخملخَفة املخحاًيةَة ظاحدة ألًَْوان اًَْمْصَخاه اَلْكصاص 
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زصاع ٔأو ؿساء ٔأو ثيافس  دون ةواحسومس خـمصة  ٕاىل حٌة ىف ماكنِ 

   تُهنم ..؟!!

ا  ذضل  اًسخة ىفمََِحورا :  -  َأْكصاصؤأهواع  َأًَْوانِ  كاًحَةٔأن   املاَلَّح َأُّيُّ

ْمس  .!ثدضاتَ فامي تُهنا فامي حتخاخَ من ػصوف مـُض َة َة اًَْمْصَخاه   اًضَّ

..! ؤأن مـؼمِا من ألهواع اًعَحة املساملة اًىت ال ثـخسى ؿىل ٔأظسكاهئا 

ُو دًَي  وما حصاٍ ألن..؟  واًـائةلمفا َّبضل تبٔدوة ًِا من هفس اًيوع 

   ٕاذن ..؟!  ىف ذضل فال جعة..! الكزم 

يْ مدهتجة :  ًُْؤًُؤة - َا ثخشهص  َُ َ  املاَلَّحَأُّيُّ عحم وازلك ًومًا وكال ضل : حي ه

ٕاذا صـصت اي تىن ًومًا َّبًضَق 

مَحسة  والادذياق ىف ٔأحواءِ 

لكِا َّبٔلحزان واهلموم 

 فوق سَعح اَلْرض.!واًضىوك 

مفا ؿََم ٕاال ٔأن ثخذـس جبسسك 

 ِضـابٕاىل ؿال اً  اإلوَْسانوؾلطل وفىصك كسر اس خعاؾخم ؾن ؿال 

فوكهتا فلط سدضـص َّبالدذالف  .!!ا ادلَةل ىف كاع اًَحْحص هتَمْصَخاهََّاو 

وجس خـَس ؿافِخم ووضاظم  .!ٔأحزاهم وطمومم لك وثخزَط من 

ظسق ٔأتوك فامي  َِيْ ف  :ثلول ًُْؤًُؤة مث اس خعصدت  ..من خسًس وثفاؤضل 

َا كاهل ضل مٌش زمن تـَس   !..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

ول مٌش أٔ وُشا ُو َّبًفـي ما صـصت تَ  .اي ًُْؤًُؤة سـَسا : َّبًفـي  املاَلَّح -

ؤأحسست تَ ٔأنرث  .!كاع اًححص اًـمَق ىف ُيا حلؼة وظبٔت ٔأكسازم 

ْمسَة ادلَةل من َأْكصاص اًَْمْصَخاه نرث حي رٔأًت ُشٍ اَلْكصاص وأٔ   اًضَّ

 صاُس اًصِفاٌق ألرتـةوكدي ٔأن ًًهتىى ُشا اًَوم  .!! املخفائةل   املرشكة

ْمس صاكُصْ أٔ ٔأدصى دانية من َأًَْوان  َأًَْواانً   اًسوداءمهنا  .! َةاًَْمْصَخاه  اًضَّ
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َُْمونة فذـج .! ةاًلامل اخلرضاءومهنا نشضل  .!املـمتة  َ  ُشٍ املصة ثضسة امل

َّْون ألسود ازلاهن  ْمساملؼمل من َأًَْوان َأْكصاص ًِشا اٌَ   .!!َة اًَْمْصَخاه  اًضَّ

َُْمون - َ يْ :  امل ْمسخيخَف كُْصص  َُ ألسود ُشا مؽ تلِة َأْكصاص  اًضَّ

ْمس  َة ألدصى املَوهة ..؟!اًَْمْصَخاه  اًضَّ

َا مََِحورا : جك ثبٔهَس  - ُمونأَُّيُّ َْ َ ْمس كُْصص ْصَخانِ مفَ  .! امل ألسود ُو  اًضَّ

ْمسَأْكصاص  َأهَْواعٔأنرث  فِو  .!!ؤأكَِم حٌلاًل  ٌَعـامَة حدًا اًَْمْصَخاه  اًضَّ

فامي ال ًلي ًبلٔك ثرشاُة 

 .!صات ًومِاً زالث م ؾن

ْمس َمْصَخانؾىس   اًضَّ

ألظفص اشلى ٍىذفى تدٌاول 

اًعـام مصات كََةل فلط ىف 

و ما حـي َمْصَخان .!! ألس حوع اًواحس ْمسكصص  ُو  ألسود ُو اًضَّ

ىف حي حمنو  .!مس ىف اًس ية  4فِو ٍمنو مبـسل .! ألرسع منوًا تي ٔأكصاهَ 

ْمسَأْكصاص  و  .!مس ىف اًس ية  1مبـسل املرشكة ألدصى املَوهة  اًضَّ ُو

ألكي ٔأًضًا  ما حـهل

 ثـصضًا ٔلدعار اًعحَـة

تـىس ٔأكصاهَ من  احملسكة.!

ْمسَأْكصاص  َة اًَْمْصَخاه  اًضَّ

..!  املَوهة املهبجةألدصى 

َّْفسَوكال تٌَُ وتي  املاَلَّحوُيا ثـجة  ْمسن َأْكصاص : ٔألٔ  ه املَوهة  اًضَّ

ا وحدًا وجضؽ ٔأماًل  .!ومرشكة ت دامئًا مجَةل ََكه فلس  .!وثفاؤاًل ًلرُي

ٕاذن لك يشء  ٌَِلذاف ؟.رمسدة َّبملوت والاهلصاض نٌل ىصى اًَوم ظارت

 ُىشا.؟! مجَي حىون هناًخَ دومًا رسًـة رائؽ و 
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 َُ جَساءًَت مََِحورا ىف ُشا اًَوم كائةل : ماذا ثخوكـوا اي ِرفاٌق ثضبٔن اًَوْخ

كائاًل : مؤنس ٔأهَ وخَ  املاَلَّح ؿََهَْيَاسرناٍ اًَوم ..؟ فصد اشلى  اجلسًس اًَْمْصَخاىن

اًَلَمص ادلَي ..! فاهسُضت مََِحورا 

اجلواب وكاًت : ودكة اًصد رسؿة من 

َا  ظسكت فوخَ سَعح  .! املاَلَّحَأُّيُّ

ُو ما سرناٍ  اًَْمْصَخان ِصـابمن اًَلَمص 

حِر اجليوىب ألمحص  اًححصاًَوم  ىف 

مث اس خعصدت مََِحورا جسبٔل   .!املَاٍ اًضفافة اًيلِة اخلاًَة من مؼاُص اًخَوث 

ٔأذربىن  ًَِىن: كائةل مذـجحة  املاَلَّح

هيا س يَخلى اًَوم مؽ ؾصفت أٔ  َنَف

: كائالً  املاَلَّح ؿََهَْيَا.؟! فصد وخَ اًَلَمص 

َىِة اًفَ  من ألحصامِ ًيا وماذا ثحلى 

ىف  اي مََِحورااًىت ل وضاُسُا تـس 

ْمس.!؟ ًلس صاُسان من كدي اًـمَق كاع اًَحْحص  واًيجوم واًضِة  اًضَّ

 !وادلَي ..سوى وخَ اًَلَمص اًحسًؽ واجملصات.! ول ًددفى ًيا ٕاذن 

ا اًصِفاٌق اشلى ؾيَ ثخحسزون ثضوق وًِفة َّبًلة ًُْؤًُؤة -  ؟: وما ُشا اًَلَمص َأُّيُّ

اشلى ًسور .! ُو ٔأحس ثواتؽ هوهة اَلْرض اي ًُْؤًُؤة : اًَلَمص ُشا  املاَلَّح -

فوق حٌلًِا ذاظة ىف ًَةل امليخعف من اًضِص  ومييحِا حٌلالً  .!حوًِا 

عحح تسرا مضَئًا .!!اًـصىب   حي ٍىمتي ًو

َُْمون - َ َاًحسو سَعح اًَلَمص ُشا  َنَف: و  امل  ..؟ اًصفاق َأُّيُّ

َا : سَعح اًَلَمص  املاَلَّح  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ًحسو حبق  .!مس خسٍص  وخَ هحري ذو امل

َُ ىف  .!مٌري  ٍمتزي جىرثة جتاوًفَ اًـمَلة وهخؤاثَ اًحارزة اًىت حصظؽ َسْعَح

ُُِة واًيَازك تَ.!!و ة اذلم اًربَكهَاظعسام هخجت ؾن  اًىتاًفضاء   اًضُّ
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َُْمون - َ : ُشا ما ًخـَق توخَ اًلمص اًخاتؽ ًٔلرض .! مفا َّبل وخَ اًلمص  امل

  وما ؿالكة االزيي تحـغ .؟!! .!من املَْصَخان اًخاتؽ ًلاع اًححص 

 اًَحْحصِ  اشلى حصاٍ ٔأمامم ألن ىف كاعِ من املَْصَخان سَعح اًَلَمص مََِحورا :  -

َا  ُمونَأُّيُّ َْ َ ألحزاء اًحارزة  .! اًَْمْصَخان ِصـابُو مس خـمصة ُائةل من  امل

ألحزاء ٔأما  .!!  ِضـاباًَحْحص اًىت جسىن ُشٍ اً  َمْصَخاهََّاتٔأذرع ظم  مهنا

 وكدي ٔأن ًلادر اًصِفاٌق  .! هفسِا  اًَْمْصَخاهََّاتَُست ٕاال ٔأفواٍ ف امليرفضة 

 املاَلَّح، هؼص  ألمحصِ  اًححصِ مِاٍ ىف  اًَْمْصَخان ِصـابسعح قص ألرتـة 

ٕاال  .!ُياك ىف اًحـَس  اًَْمْصَخانمن ٔأوخَ  اً خسًسكََمص فوخس ٔأمامَ  وخَ 

ٔأهَ ُشٍ املصة كس احذضن 

داذهل صالًك ووهجًا أٓدص 

ذات  اًَْمْصَخانمن وحٍو 

ة"ألصاكل  فدسا" اًضجًص

اًضك اًـام ٌَوهجي 

ح اًىدري اًلوى اًضرم  اًَْمْصَخان ذا ظسًلٌافِا ُو  .!! اً وجعَح اً َّبًفـي قًص

ضم حبيو َّبًف وصسًس ذضل اًَلَمص اشلى ٌض حَ وخَ   اًَْمْصَخانحيخضن ًو

من  املاَلَّحفذـجة  !!اشلى ٌض حَ "اًضجصة"  اًَضـَفاملخفصع اًَعلرِي 

ؤكهنا  .! اًَْمْصَخانقصاتة وجعة ما رٔأى من ُشٍن اًيوؿي اخملخَفي من 

 مفادُا : كاع اًححص ٔأو فوق سَعح اَلْرض سواء ىف ٌَجمَؽموهجة رساةل 

حفَهنا  حييو اًىدري وًـعف ؿىل اًَعلرِي.! ؤأن اًىدري.!ٔأن حيرتم اًَعلرِي 

عحح َّبًفـي  اإلوَْسانحال حبق كس ًيعَح ٔأُّيا ألظسكاء اًعلار فلط  ًو

لط ما ميزٍي فلك وًُس جمصد حِوان مبا حتمهل لكمة "ٕاوسان"  "ٕاوسان"

 .!اإلوَْسانذَق ظل ٔأتسًا فَُس ُىشا  .! واًالكمِ  اًيعقِ ُو اًلسرة ؿىل 

 اًِعلار .؟!! ٔأُّيا ألظسكاءُ  اً ٔأًُس الكزم ُشا حصَح
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حًا ََسـُت ٔأن ُياك وهجًا جعَحًا  كاع اًححص  ٌسىن اًَْمْصَخان ِصـابمن وحٍو وقًص

ة"اًـمَق ٌض حَ  اًىت  "اًلٌافش اًرًب

 !ثـُش ؾيسان فوق سعح ألرض..

حسًثَ ىف اًَوم  املاَلَّحُىشا تسٔأ 

 . صِْحةلن من اًاًثاىن واًـرشٍ

فبٔخاتت مََِحورا: َّبًفـي ُياك 

ثـُش ىف  اًَْمْصَخان ِصـابكٌافش من 

 .!ورشق ٔأس َا  كصب اسرتاًَاذاظة اًِاديء  اًُْمِحَطِ مِاٍِ ٔأحناء مذـسدة من 

َُْمون - َ َا :  وما ُو ذضل اًُلٌُْفش اًربى  امل  ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

ثـُش فوق سط ألرض اًىت  اًثسًَات: اًُلٌُْفش اًربى ُو ٔأحس  املاَلَّح  -

 وختسل ٌَيوم ىفثًضط ظَفًا 

 .ض خاءَ اً 

: ٔأان ٔأؾصف ذضل اًُلٌُْفش  ًُؤةًُؤْ  -

 فِو ظاحة ٔأصواَكً  .!حِسًا 

وهل  .!لكَ حادة ثلعى حسمَ 

 .! ػاُصةٍ  رٔأس تسون ركدةٍ 

 .! ٔأذهي ظلريثي وظاحةُ 

 وذو ٔأرخيٍ .!  مس خعَيُ  ومفُ 

ي نيت ٔأؿارنَ .!! حف كعريةٍ 

من  مث ًفصُ  ُنصةٍ  ؤأوصم ٔأن ٔأُزمَ ٔأخسٍ جفبٔة ٍىور حسمَ ؿىل صكِ 

 !!ٔأمازم ُارًَّب ..

ومتىٌَ  .! ألؿساء ورفِشٍ ألصواك ثلَِ رش اي ًُْؤًُؤة : َّبًفـي  املاَلَّح -

 .!! امليافسي ومعارؿةنشضل من مـارنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
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ٖٔٗ 

 

ُمون  - َْ َ   ..؟ اي مََِحورا ُيا ىف كاع اًَحْحص اًَْمْصَخاىن :  وماذا ؾن كٌُُْفشكِ  امل

َا  اًَْمْصَخانمََِحورا : كٌُُْفش  - ُمونَأُّيُّ َْ َ ُو ٔأحس ردوايت اًَحْحص اًىت ثًمتى  امل

ؿىل َُئة ًحسو  اًَْمْصَخانحسم ةل حِواهَة نربى جسمى "اًَِسرا" ًفعَ

 .! َط تَ كُصوٌن اسدضـار دكِلةحي مف اًـَوى  ؾيس ظصفَ .! ٔأسعواهَة

  !.اًعَة  لاع اًَحْحصألسفي ت من دصظصفَ الٓ وًَخعق 

يْ : و  ًُْؤًُؤة - ًُلٌُْفش اًربى فوق ىف كاع اًَحْحص مثهل مثي ا اًَْمْصَخانكٌُُْفش  َُ

 ًًضط ظَفًا وًيام ص خاًء ..؟ سَعح اَلْرض

ًًضط ىف لك فعول اًس ية حىت  اًَْمْصَخانكٌُُْفش .! اي ًُْؤًُؤة مََِحورا: ال  -

 !..هنارًا  ِضـابفِو ًبلٔك ًَاًل وًخىن اً  .! اًَْمْصَخاهَة ِضـابميىٌَ تياء اً 

يْ : و  ًُْؤًُؤة -  َكًُلٌُْفش اًربى ..؟من مٌافس ََ ٔأصواك حتمََ  اًَْمْصَخانًُلٌُْفش  َُ

ال ميخطل ٔأصواك حتمََ تي ميخطل ذالاي السـة وأَْذَرع  اًَْمْصَخانمََِحورا :   -

َ ٔأمامم ألن  اًَْمْصَخانُلٌُْفش ف  .!! ظوًةل ملاثةل  اي ًُْؤًُؤة ُشا اشلى حًص

ن اجلريي اًَْمْصَخاه  ِضـابحسمَ ًخىون ىف ألساس من اً  َة ذات اًخىٍو

َ َمْصَخاهََّاثًُست ٕاال ثلعََ فِىى  ثطل اًىت ثحسو ٔكصواكٔأما  .!اًعَة 

 .! ِضـابىف تَوت وزلوب ظلرية داذي ُشٍ اً  اًَعلرِية اًىت ختخىبء

ة  اًَْمْصَخاهََّاتفـيس صـور ُشٍ  تبٔى دعص هتصع مرسؿة داذي تَوهتا اجلرًي

 !!ألمٌة .احلعَية 

َُْمون - َ يْ : و  امل متصض ومتوت  اي مََِحوراثطل  اًَْمْصَخانكٌافش اًححص من  َُ

ة فوق سَعح اَلْرض ..؟!  نٌل متصض ومتوت اًلٌافش اًرًب

َا مََِحورا : َّبًلعؽ  - ُمونَأُّيُّ َْ َ  .!َكئيات حِة  ىالٓدص  ت ظمٔأًُس ..!  امل

وكس حسث ذضل ىف نثري من   ..!ٔأًضًا وت ومتجضـص وحتس ومتصض وثخبٔل 

 فَِ ُو اًسخة اًصئُس .! اإلوَْسان ََكناجلِات ثسخة ثَوث املَاٍ اشلى 

َُْمون - َ يْ  .! اًَْمْصَخانًِؤالء املصىض من  اإلوَْسانمذـجحًا : وماذا فـي  امل َُ 
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ٖٔ٘ 

 

 ضم ٔأم حصوِم حىت ماثوا ..؟!!ساؿس ىف ؿالهجم حىت ًمت صفاؤ

َا مََِحورا : مؽ ألسف  - َُْمونَأُّيُّ َ َدٌا حىت َمْصَخاه ل ًفـي يشء وحصك  .! امل

 فِشٍ ظم ظحائؽ اًخرش دومًا ..!  .؟!مفا اًـجة ىف ذضل  .!ماثت 

يًا : ال حىوىن ػاملة وكاس َة اًلَة ُىشا اي  املاَلَّح - ىف  مََِحوراحًز

م ألساس كوت ًورم .! مفهنم من ال ميطل منحوكم جتاٍ لك تىن اًخرش 

َّْفسِحىت ؿالج أٔ  وال ٌس خعَـون .! ثعَحي مهنم ٕاذن ؿالج  َىِفم ..! ف ه

 ..؟! اي مََِحوراًـلي ذضل  َِيْ ىف كاع اًححص..؟! ف  اًَْمْصَخاهََّاتكريضم من 

مَلُ  مََِحورا - ـْ َا : َأاَل ث اشلى ثسافؽ ؾيَ وحهتمىن  اإلوَْسانٔأن ذضل  املاَلَّحَأُّيُّ

من ٔأخهل تبٔهىن زِصُت ػاملة 

ًو حصك  .!وكاس َة اًلَة 

َة اًَْمْصَخاه  ِضـابُشٍ اً 

ص ول ًضبهٔنا ىف كاع اًحح

ًلرتب مهنا ؿىل اإلظالق 

" تََون دوالر س يواي هؼري مواهجهتا مذعوؿة 11ما ملساٍر "ًوفصت هل 

فَو  ..! سواحهلاًىت ثخـصض هل ٔلدعار اًيحت اًححصي  ودون ٔأى ملاتي

كس فـي ذضل  اإلوَْسان ََكن

وحصوِا حلاًِا ٔلمىٌَ حِهنا 

ألموال ًـالج  ًوفصٔأن 

ثوفري املسىن و  .!ٍ مصضا

تياء املسارس ًخـَمي  و ئًَفلصا

 ََكنفلط لك ما  !. ئَٔأتيا

 ..ألمٌة  َةاًَْمْصَخاه  ِضـابؾن ُشٍ اً  فـهل ُو الاتخـادٔأن ً اإلوَْسان ؿىل

 .؟!اي ظسًلىذضل  اإلوَْسانٔأن ًفـي ُياك ظـوتة ىف  ََكن َِيْ ف 
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ٖٔٙ 

 

يْ مذـجحة: و  ًُْؤًُؤة -  ل ًفـي ذضل ..؟!! حلاً  اإلوَْسان َُ

ولك ما فـهل ٔأن كام  ..!اي ًُْؤًُؤة ل ًفـي ذضل .! مََِحورا : مؽ ألسف  -

وكذي  .! ِضـابتخسمري اً 

مث ؿاد تـس .! اًَْمْصَخان

ذضل وحاول حٌلًة 

ٔأدعار سواحهل من 

 احملسكة اًيحت اًححصى

..! فبٔهفق من  ِضـابًىن ُشٍ املصة مـمتسًا ؿىل هفسَ وًُس ؿىل اً  .!

ازلفاؾَة اًساحََة وكام َّبكامة اًخحعَيات ٔأخي ذضل ألموال اًعائةل .! 

..! تي ىف ذضل واي ًَخَ كس ُنح من َكرسات وحواحز ًٔلمواج ..!  

ـًا فضي ٔأًضًا  املال وألرض واجملِود  وفلس ىف اٍهناًة ..!فضاًل ذًر

َا ُشا ًـلي  َِيْ ..! ف واًِضـاب  يًا  املاَلَّحفصد  !.؟املاَلَّحَأُّيُّ : ال كائاًل حًز

ًحسو ٔأهِم ٔأهِت َّبًفـي من نيِت ؿىل  .! اي مََِحورأأدرى ماذا ٔأكول ضل 

اًخرش  "تـغ"ؤأان من نيت ؿىل دعبٔ ىف احلنك ؿىل ثرصفات .! ظواب 

ًك ما ارحىدَ  اًَْمْصَخانفـشرًا ٕاذن اي مـرش  .! ِضـابواً  اًَْمْصَخانجتاٍ 

ضل ٔأهت ٔأًضًا ٔأُّيا   وؿشراً  ..! من دعااي و أٓثم ىف حلنك اإلوَْسان

 .! اًَْمْصَخانـاب صِ  جصتم ال ثلرتب ثهَة من ؿال ٕاذا كَت ضل اإلوَْسان
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ىف كاع  اًَْمْصَخانم رموز ومـصفة لك ٔأرسار وحٍو من ف اي مََِحوراتـس  ٔأل ثًذَ

س ٔأن ىصاتح من مضلة  ؟!!اًححص اًـمَق .. ًلس صـصان َّبًخـة اًضسًس ..! ىًص

و كََالً  ق ًو ُمون..؟! ُىشا سبٔل  اًعًص َْ َ َّفم كاضحًا  امل  ىف اًَوم اًثاًر اً ذبٔف

يةفصدت ؿَََ مََِحورا  .! صِْحةلن من اًواًـرشٍ كائةل : وما سخة ُشا  حًز

ة ألن  َا اًسؤال اًلًص ُمونَأُّيُّ َْ َ يْ  !؟ امل ق ظول و ثـحت حلًا من  َُ مضلة اًعًص

فىِف ثلول  !اضاؿة اًوكت .؟ تثـمسو كس كرصت مـنك  ٔأهم حصاىن ٔأم !.؟

ة  َا ٕاذن مثي ُشا اًالكم اًلًص ُمونَأُّيُّ َْ َ ةل ًفت حماوِ  ًؤًؤة ؿََهَْيَافصدت  !.؟ امل

َُْمونالاهدداٍ والاهؼار ؾن سؤال  َ اًـجَة كائةل : لك ما ًلعسٍ  احملحطُشا  امل

َُْمونوخيضاٍ  َ مـصفة دون ٔأن هًهتىى من  صِْحةلٔأن ثيفس مسة اً اي مََِحورافلط  امل

فِىون املوت معريان مجَـًا ىف كاع اًححص  .! املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمَََىةِ  لك

ؾهنا من كدي ىف  اًىت حسزياكِ  اًَْمْصَخاناًـمَق نٌل ثلىض تشضل اسعورة اجلان و 

ق ..! فبٔخاتت مََِحورا  تساًة اًعًص

اًصكِلة اي ًُْؤًُؤة كائةل : حنن نٌل حٍصن 

اخملَعة هحشل كعارى هجسان من ٔأخي 

ذضل اًِسف املًضود وؿىل ظل 

س من اًوكت  ٔأرسؾت مََِحورا ىف  فلساًخوفِق واًيجاح . وحىت ال ًمت اُسار مًز

 اًِاديءاشلُاب ٕاىل مِاٍ اًُْمِحَط 

احلاحز مرتًا كصب  02ؿىل معق 

وُياك رٔأي اًصِفاٌق   اًـؼمي اًَْمْصَخاىن

اًُلصاب  ؿَُْشاًثالزة ما ٌض حَ حلًا 

 اًعَحة .  َِضـاتث  اًَْمْصَخاناشلى ظيـَ 

يْ :  املاَلَّح - خبالف  اي مََِحورااًُلصاب  ؿَُْشثـصفي َأهَْواع ٔأدصى من  َُ

ُْشُشا اً   !..؟ اًَْمْصَخان ِصـابمن  ـَ
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يْ مََِحورا مذـجحة : و  - ىف  اًَْمْصَخاناًلصب كري  ؿَُْشُياك من ًعيؽ  َُ

َا كاع اًَحْحص   ..؟  املاَلَّحَأُّيُّ

 .! اي مََِحورا: َّبًعحؽ  املاَلَّح -

 ؿَُْشفِياك هوؿان أٓدصان من 

اًُلصاب  ؿَُْشٌُل .! اًُلصاب 

 !!اًُلصاب اًعرصى .. ؿَُْشو .! اًيحاىت 

اًُلصاب اًىت  ؿَُْش: وما ُو اًدضاتَ تي ُشٍ اَلهَْواع اًثالزة من  ًُْؤًُؤة -

َا ذهصهتا    .؟ املاَلَّحَأُّيُّ

مددسٌلً :  لك َأهَْواع  املاَلَّح -

ؤلك ث اي ًُْؤًُؤة اًُلصاب  ؿَُْش

 ٔأالًك ..! 

 َنَفمٌسُضة : و  ًُْؤًُؤة -

َا ٍىون ذضل    !..؟املاَلَّحَأُّيُّ

اًُلصاب اًعرصى  ؿَُْش..! و  اإلوَْساناًُلصاب اًيحاىت ًبلٔكَ  ؿَُْش:  املاَلَّح -

 ثبلٔكَ اًصايح ..! 

ن ًبلٔكَ مف .! اًَْمْصَخان ِصـابمن اًُلصاب  ؿَُْشمذـجحة : وماذا ؾن  ًُْؤًُؤة -

 !ٕاذن .؟

 ؿَُْشمََِحورا مددسمة :  -

اي ًُْؤًُؤة  اًَْمْصَخاىناًُلصاب 

ًبلٔكَ َّبًعحؽ ألسٌلك ادلَةل 

ذاظة ٔأسٌلك اًفصاصة املَوهة 

 اًعَحة املساملة ..!

َُْمون - َ ٔأسٌلك اًفصاصة ثطل املَوهة  ؾن اي مََِحوراثلوًي  َنَفمذـجحًا :   امل
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وظَحة ..؟!! مفن ظم  مساملةٔأهنا  اًَْمْصَخان ِصـاباًىت ثبلٔك وثخلشى ؿىل 

ٕاذن ألسٌلك املخوحضة ٕاذا ل حىن ٔأسٌلك اًفصاصة ثطل اًىت ثفرتس 

 من تُهنا ..؟! ِضـاباً 

َا مََِحورا : ُا ظم واحسة من ٔأسٌلك اًفصاصة اًعَحة   - ُمونَأُّيُّ َْ َ ثبلٔك  امل

وواهجِا مبا ثلوهل  .!ٕاذن تيفسم فٕاذُة ٕاٍهيا  .! ِضـابوثخلشى ؿىل اً 

 ..!  وجتَةًـَِا ؾن ثطل االهتامات حصد  .!ٕاذا نيت َّبًفـي دساع ؾهنا 

ُمون  - َْ َ ؤأحادهثا سبٔذُة ٕاٍهيا  ..! مََِحورا ايكاضحًا : َّبًفـي سبٔفـي  امل

ن ما ثلرتفَ من أٓثم ودعااي ىف حق ثضبٔ دون دوف وسبٔواهجا ٔأًضًا 

اشلى هًذلسٍ دومًا وهوخبَ   اإلوَْسانمفا اًفصق تُهنا ٕاذن وتي ..!  ِضـاباً 

ُمونوَّبًفـي اجتَ .؟! ًَي هنار ؿىل ثسمري اًِضـاب  َْ َ  ََسَىةظوب  امل

اًفصاصة مث كال ًِا مدسائاًل:  

املَوهة ثبلٔكي  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَا ًٌِلذا

اًلصاب من  ؿَُْشوثَهتمي 

   !!َة اًصائـة ..؟اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

 !!..؟شلضلَة اًَْمْصَخاه  ِضـاباً ٔأل خُتَق مذـجحة :  َسَمىةاً  -

َُْمون - َ ًزٍتن كِـان  ِضـابلس ذَلت اً ف املَوهة  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَا.. ال :  امل

ىف  ؤأكصاهمِ  وثوفص املسىن واذلاًة ضِل وًعلاركِ  .! اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ 

مواهجة مفرتس َم من َكئيات 

 .!!. اًححص اجلائـة اجلاحمة

ؤأان ٔأًضًا ٔأمحى :  َسَمىةاً  -

ؤأساضم  ِضـابَّبىن اً  اًَْمْصَخان

 مـَ ىف معََة اًحياء ..!  

من اًاكئيات  ًستِ  ! ؤأهتِ ؟ َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاٍىون ذضل  َنَفو :  ًُْؤًُؤة -
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ٔٗٔ 

 

 ٌَ ة اًحاهَة  ِؤالء ف  .!احملار و  ألسفٌج و ألظساف و   ًَْمْصَخانَك ِضـاباجلرًي

 ..! ِضـابفلط ضم من ًخٌوا اً 

ٌَ  ًُْؤًُؤة  اي ي حلاً ال ثـَمأٔ :  َسَمىةاً  - ال كدالت إ ًُست  ِضـابٔأن هلصاىت 

نٌل  ؿىل اإلظالق  وًُست كدالت ٌَموت .! َمْصَخانٌَ ٔأمٌحِاٌَحَاة 

ؼن  ـخلسً  ُمونًو َْ َ  !!.. وس واجلانلك االٕ  ومـَ ىف ذضل امل

َُْمون - َ يا  .!اًعلرية َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاٍىون ذضل  نََفو مذـجحًا :  امل فَِا ٔأذرًب

ي ٕان نيِت َّبًفـي ظادكة..؟!  ٕاذن حبلِلة ما ثلًو

ُمون ٔأُّيا ال ثـملأٔ   ::  َسَمىةاً  - َْ َ ن ُشٍ إ ف ِضـابٔأهلص اً  ىن حيهأٔ  امل

ثخفذت َّبًفـي  ِضـاباً 

 فوقوثخىرس وجسلط 

ال ٔأتسًا ا ًَِىهنكاع اًححص 

 ثهَةثـود متوت تي حمنو و 

ٌَحَاة  ؿىل صك 

من َة َمْصَخاه  ِصـاب

 .!ايفـة وكوًة  خسًس

َُْمون - َ يْ و :  امل اًعلرية  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاؿىل ظسق ما ثلوًََ من دًَي  َُ

ثضبٔن كدالثم ثطل 

اًىت  اًَْمْصَخان ِضـابً 

ي ؾهنا ٔأهنا كدالت  ثلًو

ُس كدالت  ٌَحَاة ًو

 ..؟!املوت 

َا ال حصى أٔ :  َسَمىةاً  - َأُّيُّ

َُْمون َ ا جب ٔأمىرحي  اًَْمْصَخان ِصـابحزدُص وثًذـش  َنَف امل  .!واُر
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سوء حي اتخـس ؾهنا َنَفو  .! وٕاذا نيت كري معسق ملا  ًخسُور حاًِا ٌو

  ؟!وظم ختربك حبلِلة ألمور اًَْمْصَخانظسًلذم ثطل مََِحورا  اسبٔلٔأكول 

اًفصاصة ثطل ظسًق  ََسَىةمََِحورا : ٔأل ٔأكي ًنك من كدي ٔأُّيا اًصفاق ٔأن  -

 من ألؿساء ..؟ اً رائؽ ومجَي وًُس ٔأتسًا ؿسو 

هل رض سعح الٔ  فوق اإلوَْسانحنن تىن احلة ؾيسان سـَسًا :  املاَلَّح -

فعول هل  املَْصَخان ِضـابًضا ً أٔ هت أٔ حدم  َِيْ ف  .!فعول وموامس 

 !ادلَةل اًصائـة ..؟ َسَمىةاً  َأٍَّهُتَا وموامس

َا : َّبًفـي  َسَمىةاً  - ىف مومس ٍزداد  ِضـابَ فـضلى وحىب ٌ  .! املاَلَّحَأُّيُّ

وًلي ىف .! اًعَف 

شلا  .! مومس  اًصتَؽ 

س كدالىت ًِا ظَفا  ًٍز

ٓ " 9ىل "إ   .!الف كدةل أ

ٓ " 6ىل "إ وثلي  الف أ

 .! كدةل ىف فعي اًصتَؽ

ول حىن سوى حلؼات 

حىت كادر واهرصف اًصفاق ألرتـة اترني ٔأسٌلك اًفصاصة ادلَةل ثبلٔك 

وظم ىف ذضل ٌَحَاة َة ومتيحِا كدالت خسًسة اًَْمْصَخاه  ِضـابوثَهتم اً 

واًِضـاب اًححص  َمْصَخاهََّات ٔأًضًا لكىف ذضل ومـِا  سـَسةفصحة 

 .(14)ادلَةل

                                                 
ان ِشعابال معىي أسماك ممونة تعيش  "الف ر اش ة"أْسم اُك  - ٗٔ في البحار المدارية وشبو المدارية . ويوجد  يةاْلم ْرج 

األنواع تقريًبا ليا خط  ومعظمسنتيمتًرا.  ٕ٘نحيل بيضاوي بطول يبمغ نحو جسم  س م كة، ولم نوًعا منيا ٘ٔٔنحو 
اِلبعمى الفراشة  س م كةرأسي أسود عمى رأسيا يمر عبر العينين ، وتتغّذى  ان ِشعابالو  الط ح  بعض  ية.اْلم ْرج 

وتبحث معظم أسماك الفراشة ،  ِشعابال بيناألنواع ليا خراطيم طويمة تسمح ليا بالوصول إلى الشقوق الضيقة 
ان ِشعابالبيوتيا من داخل والنوم عن الطعام في أثناء النيار وت ْخُمد إلى الراحة   .فى الميل يةاْلم ْرج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
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َُْمونظَة  َ حًا وجعَحاً ن ظَحواًـرشٍ ىف ًورما اًصاتؽ صِْحةلكدي اهعالق اً امل  .! ًا قًص

ٔأن ًشُحوا ُشٍ املصة من رفاكَ فلط ظَة 

ٔأتـس ماكن  ىف ٔأمجي وًالس خجٌلم والاسرتذاء 

قَصائة ..! فِا ظم كِـان اًححار واحملَعات  ىف

 !كس صارفت ؿىل الاىهتاء اًَْمْصَخانوحٍو وجعائة 

مدسؽ من وكت ..! فٌَل ال  صِْحةلوما زال ىف اً

 وُنسد .!هشُة ىف حوهل حصفهيَة وس متخؽ تبٔوكاثيا 

 ََكنمفا  !.؟وهـُش حِاثيا من خسًس  .!وضاظيا 

ُمون صَ ٕاال ٔأن هنَ  املاَلَّحمن  َْ َ سة وكال وصِ  تلَؼةِ  امل

يْ هل كاضحًا :  َا ًـلي ما ثعَحَ ذضل  َُ َأُّيُّ

َُْمون َ يْ   .؟!امل س مٌا حلًا أٔ  َُ زال  هَ مان هؤخي معي اًَوم ٕاىل اًلس حبجة أٔ حًص

َا ٔأدراان ٕاذن  ومن !زلًيا مدسؽ من اًوكت ..؟ َُْمونَأُّيُّ َ مبا ميىن ٔأن ثعري ؿَََ  امل

 .؟اًلصش املفرتس من خسًس امجيا ىف اًلس .؟!، ٔأًُس من املمىن ٔأن ُّيألمور 

مفاذا  ًخًذلم مٌا نٌل وؿسثيا من كدي ..!املوراى املخوحضة  ََسَىةٔأو ثـود ٕاًَيا 

ي من احلوكة ٔأن ثعَة مثي ُشا اًعَة ألن .؟! حنن وكهتا فاؿَون ..؟!  ُو

َا فَخؤخي ظَحم ُشا  ُمونَأُّيُّ َْ َ  اًِسفا وتَوقيرحَخيا تيجاح  اىهتاءٕاىل ما تـس  امل

وهلؽ وضَـيا من وكت فَِ ا حىت ال هبىٔت تـس ذضل وهيسم ؿىل ما فصظي املًضود

ًيفؽ اًيسم  اي ظسًلى ًنفوكهتا اٌَنب املسىوب .!  ؿىلحِهنا مجَـًا ىف خف اًحاكء 

َُْمونؿىل اإلظالق..! فلضة  َ كري ملدول من  اً ُاهة وثوتَزثضسة ذما اؾخرٍب إ  امل

ىف ُشا اخلعوص  املاَلَّحاظاؿة ٔأمص  كاظـاً ورفغ رفضًا ٔأمام ادلَؽ  املاَلَّحكدي 

ؾن مواظةل  اًخوكفوكصر دون رحـة  .! اًـعَان و  اٍمتصدُ زصاحة ؤأؿَن  .! تي

َّبًاكمي وموت ادلَؽ ىف كاع اًححص  صِْحةلذضل فضي اً هخج ؾنحىت ًو املضوار 
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ٔٗ٘ 

 

ت حفاًـمَق ..!  ُمونمن ظصفِا هتسئة  ْؤًُؤةاًلكحة ادلَةل ًاًو َْ َ وثعَة ذاظٍص  امل

مفا  .! صِْحةلترضورة مواظةل اًكٌاؿَ وإ 

ثحلى من وكت ًن ٌسمح مبثي ُشٍ 

ة كري وألفـال اًعحَاهَاملِاحصات 

تـس تي  فاًصحةل ل ثًهتَ .!املس ئوةل 

ق  ظم ما زاًت ىف مٌخعف اًعًص

ىف وألدعار ما زاًت حمسكة َّبدلَؽ  

فىِف ثبىٔت ألن  .!كاع اًححص اًـمَق

َُْمونٔأُّيا  َ وحصفغ اس متصار اًصحةل  امل

ق .. ؤة سؤاًِا ٌَمميون  ؟!ومواظةل اًعًص ًىن مؽ ألسف تال  .ُىشا وهجت ًًؤ

ُمونٔأو جمَة من كدي  ُمٌعت َْ َ اختش كصاٍر اٍهنايئ ثضبٔن رفغ ..! اشلى امل

ق ..!  صِْحةلمواظةل اً مََِحورا فبٔدرهت واًحلاء حِر ُو ألن ىف مٌخعف اًعًص

َُْمونتفعصهتا وذَكهئا ٔأن  َ ة ألظوار ..! ؤأهَ ألن ًحسو َّبًفـي  اً ُشا خشع امل قًص

ؤأهَ ًن ًربح ماكهَ رمٌل كِي هل من هعاحئ وثرٍبصات  .!ىف قة اًلضة والاهفـال 

ظسًلَ ٔأن ثفـهل ُو هتسئة ألمور تٌَُ وتي  ؿََهَْيَاولك ما  .!ٔأو حىت وؾَس 

ىف  صِْحةلمواظةل اًمن ٍمتىٌا سواًي و حىت ًـود اًسالم وألمن تُهنٌل  املاَلَّحالٓدص 

لٔنرث  صِْحةلفاملوكف اشلى ضم فَِ ًن ٌسمح تخبٔحِي اً .!ٔأكىص ثلسٍص اًلس ؿىل 

َّبًفـي وهسم اًعصفان ؿىل ما ارحىدٍو ىف حق  صِْحةلمن ذضل ، وٕاال فضَت اً

هفس هيٌل وىف حق الٓدٍصن ..؟  مفاذا ثفـي مََِحورا ٕاذن حىت ُّيسٔأ اًعصفان ..؟ 

ن ذالًِا حتلِق ما ثعحو ٕاًََ وىف هفس اُخست مََِحورا ٕاىل فىصة رمبا ٔأمىهنا م

ُمون"املهتور" ذاظة ذضل اًفىت اًوكت ثـعى رساةل ٌَجمَؽ  َْ َ ىف رضورة  امل

واخلعص لك اخلعص من  .!ت املربرات ََكهاحملافؼة ؿىل اًوكت وؿسم اُساٍر رمٌل 
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ٔٗٙ 

 

فاًـمي ًبىٔت جك ثبٔهَس ىف ملسمة املِام ..! مفا ظم ، ثبٔحِي معي اًَوم ٕاىل اًلس 

 اًفىصة ٕاذن اًىت اُخست ٕاٍهيا مََِحورا ..؟! فىصهتا ٔأُّيا ألظسكاء ٔأن ثلط ثطل

اِِن ًـصفِا صِرية ؿَهيم كعة  وظم كعة  اًححص اًـمَق كاعُيا ىف  اًْلَاِِص َوازلَّ

ََْحفاةاً " َ "ظسًلِا الٓدص مؽ  "اًـجوز سُّ وَّبًفـي تسٔأت  "لرياًَع  ْصَخانامل

مََِحورا حسٍهثا تخوحَِ الكرما 

يْ ٌَمميون كائةل :  ثـصف اي  َُ

َُْمونظسًلى  َ كعة ُشٍ  امل

ََْحفاةاً  ادلَةل اًىت ثُلدي وخَ  سُّ

ُياك ىف كاع اًححص  اًَْمْصَخان

يْ ..؟! و اًـمَق   ًٌِلذاثـصف  َُ

ََْحفاةثفـي ُشٍ اً  ذضل ..؟!  سُّ

ُمون ؿََهَْيَافصد  َْ َ ََْحفاةثفـي ُشٍ اً  ًٌِلذاكائاًل : ال ٔأؾصف حلًا  امل ذضل ..! مفا ظم  سُّ

ََْحفاةاي حصى كعة ُشٍ اً  اًعلري اًصدو  اًَْمْصَخاناًضرمة اًىدرية مؽ ُشا  سُّ

يا تسٔأت مََِحورا حتىك كعهتا دون ٔأن ًلاظـِا ٔأى  ُياك ىف كاع اًححص ..؟! ُو

 ىتَع اإلظالق كائةل : كِ ٔأحس ؿىل 

لِة ثطل ٔأُّيا اًصفاق خمخَفة ؾن ت 

فِىى كعة كسمية ٌَلاًة  .!ط َع اًلِ 

ا مالًي ومالًي اًس يي   .! معُص

ٔأحساهثا وكـت ىف كاع اًححص 

اًـمَق مؽ ُناح ٔأول توًَة من 

ففى ذضل   .!اخلزيران اًلسمي َمْصَخان وَكن اَسَىف الاس خلصار ُياك  اًَْمْصَخان

ََْحفاةاًوكت ، مصت  حِهنا  ََكناخلزيران ادلَي و  َمْصَخاناًـجوز ؿىل   اًححص سُّ
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ٔٗٚ 

 

ح ن ٔأول تُت  .! اً وحِس اً ٌسىن ىف كاع اًححص اًـمَق قًص ق ًخىٍو ىف تساًة اًعًص

ََْحفاةفلاًت هل اً  .! اًَْمْصَخان ِصـابمن  اًـجوز وظم ثضحم َّبس هتزاء : ماذا  سُّ

اًعلري  اًَْمْصَخانثفـي جصتم ٔأُّيا 

وحسك ُيا ىف  كاع اًححص 

 اًَْمْصَخان ؿََهَْيَافصد  .؟!اًـمَق 

ََْحفاةاً  َأٍَّهُتَاكائاًل : ٔأتسٔأ  ىف  سُّ

ن تُت ظلري من   ِصـابحىٍو

ٔأسىن فَِ وًلِىن  اًَْمْصَخان

ىون تساًة ً .! اإلوَْسانوكسر رشور اًربد ؤأدعار اًعحَـة  ظوًةل ىف  صِْحةلٍو

ََْحفاةفسبًٔت اً  .! اًَْمْصَخان ِصـابهحرية من  َمْمَََىةسخِي حىوٍن   ًَِىنثهَة :  سُّ

 .!ؿسة س يدميرتات ىف اًس ية تعيء ٌَلاًة ال ًخـسى  اًَْمْصَخان ِضـابحىوًيم ً 

س من  اًَْمْصَخانذن من اًس يي حتخاج ٔأُّيا فنك إ   ِصـاباًعلري ًحياء لك ما حًص

ََْحفاةاً  َأٍَّهُتَا: ٔأحذاج كائاًل  اًَْمْصَخانفبٔخاهبا   ..؟! اًَْمْصَخان َّبًفـي ملالًي  سُّ

 .!ؿىل كِس احلَاة  ظاملا نيُت  اً ٕاال ٔأن ألمي ًؼي موحود .!!ومالًي اًس يي 

ق املس خح  ًَبىٔت من  .!!ان ُشٍ اخلعوة ولٔهن أٔ  .!َي ًحسٔأ دامئًا خبعوة واحسة فعًص

خىن جحصا خسًسًا ٔأدصى وًخلسم دعوة خسًسة خسًس أٓدص  َمْصَخانتـسى  ًٔلمام ًو

تياء   اًَْمْصَخانوؿام تـس ؿام وس خعَؽ حنن تىن  .! اًَْمْصَخان ِصـابمن ٔأجحار 

 ِضـابميىٌم تياء لك ُشٍ اً  َنَف .. ًَِىن ..!!  اًَْمْصَخان ذماضلهحرية من  َمْمَََىة

ََْحفاةُىشا سبًٔت اً  !!..؟ اً ُىشا وحِسمبفصدك ؤأهت ثـُش   ؿََهَْيَافصد  . سُّ

 ًَِىن .!كائاًل : ٔأان ألن َّبًفـي كس ٔأهون مبفصدى وحِس وازلًا من هفسَ  اًَْمْصَخان

وميىن ذالل فرتة وخزية حىوٍن مالًي ومالًي من  .!ىف اًلس ًن ٔأهون نشضل 
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ٔٗٛ 

 

ََْحفاةاًححصاًعلرية . فذـجحت اً  َمْصَخاهََّات ٔأن ثفـي   ضل َنَفوسبًٔت : و  سُّ

هـمة كائاًل : ًلس وُحيا ظل  اًَْمْصَخان فبٔخاهبا اًعلري ..؟! اًَْمْصَخانذضل ٔأُّيا 

حف ي واًخاكثص تعصق ؿسًسة ال تعًصلة واحسة مثَنك ٔأهمت اي مـرش سالاًخياس

 فألهىث اًواحسة .!اًححص 

ميىهنا   اًَْمْصَخانانث من إ 

من  أآلفُناب إ 

 .!والت اًعلار اًحاله

اًعلري  اًَْمْصَخانواس متص 

 َأٍَّهُتَاًلول : س يـوض 

ََْحفاةاً  جحامٌا كةل أٔ  سُّ

 ِضـابفصازان ً إ وتطء 

ىف اهخاج  ان وس يـُش ىف صك حٌلؿات حىت هخـاون سوايً دجىرثة ؿس اًَْمْصَخان

فٌرعط اٌََي ٌَلشاء واظعَاد  .!اًـمي َّبٌََي واٍهنار وس يواظي  ِضـاباً 

و تياء اً خي صائس ىف حي ٍىون اٍهنار لكَ من أٔ اًف  .! ِضـاباًِسف الٔنرب ُو

وس يلصس ىف لك تىن 

ؿىل مص ألحِال  اًَْمْصَخان

حمل تياء  .!ُشا احلمل ادلَي 

  َةاًَْمْصَخاه اًِضـاب  َمْمَََىة

يا سبًٔت اًـؼمية  ..!  ُو

ََْحفاةاً  : وملا  مذـجحة سُّ

وثحشل  ..؟ثفـي لك ذضل 

ومؤنس ًن جس خفِس ذما ثحًَِ  .! اًَْمْصَخانؤأهت معصك كعري ٔأُّيا  .؟اجملِودلك ُشا 

َّهُتَاًلِيًا  كائاًل : ٔأؿمل ذضل  اًَْمْصَخانفصد   .! اًَْمْصَخان ِصـابمن اًَوم  ََْحفاة اً  َأٍ سُّ
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ٜٔٗ 

 

ىن ًَِىٌ .!ان املس خفِس اًوحِس ون أٔ هفـي ما ٔأفـهل حىت أٔ أٔ  نًُس َّبًرضورة أٔ  ًَِىن

ٔأفـي حىت ٌس خفِس كريى من ألحِال اًلادمة وحىت جس خفِس َكئيات اًححص 

ََْحفاة مبا فهيم ٔأهِت ٔأٍهتا اًـسًسة ألدصى   اًَْمْصَخانمث اس خعصد  .!.اًىدرية اًسُّ

ََْحفاة اً  َأٍَّهُتَااًَوم ُشا ومؤنس س َبىٔت  : ًلول ك وًخـجة وًيسُش ٔأتياؤ سُّ

حفادك من تـسك من ؾؼم  وأٔ 

وكسر ما  ِصـابما تيُت من 

فٕاىل  ..!!اُناز من حللت 

ََْحفاةاً  َأٍَّهُتَاُشا اًَوم ٕاذن   سُّ

حصهت َّبًفـي و اًـجوز ..!

ََْحفاةاً   اًَْمْصَخان اًـجوز  سُّ

و مس متص ىف تياء اً   ِضـابُو

وتـس مصور مالًي ومالًي  .. سخَِِا ٕاىل حالتال مَي ٔأو لكي واهرصفت 

.! ٔأدصى  َخاءْت ماثت ذالًِا سالحف و .! ية هنا ًَةل ىف س  مضت كٔ ، اًس يي 

 اًَْمْصَخانذضل اًَوم اشلى ُنح فَِ  َخاءَ حىت  .!ٔأدصى  َخاءْت و  َمْصَخاهََّاتوماثت 

ن ٔأؾؼم تياء  اًعلري ؤأحفادٍ من تـسٍ  َّبجلس والاحهتاد واملثاجصة واًـمي ىف حىٍو

وثىن  .!ؿىل مص اًـعور ىف كاع اًححص حىت ألن خصصى ٔأمىن ًاكئن ىح تياٍؤ 

عحح ًخ  .!!اًلاَّبت املعرية ٔأؾؼم تياء حِوى مت تياءٍ فوق سعح ألرض تـس 

ك اًاكئيات  اًَْمْصَخانٔأمًٌا ًك تىن  اً مالذَة تـس ذضل اًَْمْصَخاه ُشٍ اًِضـاب  ًو

ت من مضن ُشٍ اًاكئيات ََكهو  .!اًىت ثَجبٔ ٕاٍهيا ظَحا ًالمن واذلاًة واًلشاء 

ََْحفاة ظلرية ُصتت من ٔأحس مفرتس هيا اًىدار واحمتت تي فصوع ٕاحسى  سُّ

كامت  .! ِضـابوتـس ٔأن ُنحت ىف اًيجاة حبَاهتا تفضي ُشٍ اً  اًَْمْصَخان ِصـاب

ُشا مث هؼصت مٌهبصة مـجحة ٔأمام ما تىن وظيؽ .!  َمْصَخانتخلسمي اًضىص ٌَ

ََْحفاةتـس ٔأن وكفت خسهتا اً  .!َة اًَْمْصَخاه  ِضـابمن اً  اًـؼمي اًَْمْصَخان اًـجوز  سُّ
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 ملَْصَخانُشا امٌش مالًي اًس يي وظم سادصة مس هتزئة مبا حياول ٔأن ًعيؽ وًخىن 

ََْحفاةمث سبًٔت اً  .! اجلري ِصـابمن اًعلري   َنَفكائةل :  اًَْمْصَخاناًعلرية  سُّ

َأأس خعـت   ُشٍ َة جكاًَْمْصَخاه  ِضـاباًـؼمي ٔأن ثخىن لك ُشٍ اً  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

 وادلال واالثلان .؟! ازلكة

ٌس متؽ  اًَْمْصَخانوُيا وكف 

ََْحفاةًالكم اً  لكَ خفص مبا و  سُّ

من ظيؽ وتىن وص َس 

مث كال ًِا : ٔأهَ  .!ِضـاب اً 

اًـمي واًعرب والاحهتاد 

ََْحفاة ٔأٍهتا   اًعلرية اًسُّ

ت دمث اس خعص  .!!ت احلجج وألؿشار ََكهوؿسم ثبٔحِي معي اًَوم ٕاىل اًلس رمٌل 

ؾيس ُشا احلس  اًَْمْصَخانألمي ل ًخوكف ؾيس تىن و  : حتىك كعهتا وثلولمََِحورا 

 ِصـابتي ضم دامئًا ًـمَون خاُسٍن ىف ثوس َؽ حسود ذمَىهتم من  .!ٔأُّيا اًصفاق 

س ؾن مساحهتا احلاًَة .! اًَْمْصَخان ) 0اًف مك 622 ألن اًىت ثحَف ًزًت
15

ذسمة ( 

وما ٔأن اىهتت   .! اًضـَفة واًلوًة .!ًك َكئيات اًححص اًىدرية واًعلرية 

ََْحفاةمََِحورا ادلَةل من كط كعهتا ثضبٔن  اخلزيران  َمْصَخاناًححص اًـجوز مؽ  سُّ

ُمونادلَي حىت ٔأدرك ادلَؽ وىف ملسمهتم  َْ َ ٔأطمَة اجلس والاحهتاد وؿسم ثبٔحِي  امل

ُمونوفِم  .! املربراتت ََكهمعي اًَوم ٕاىل اًلس رمٌل  َْ َ ٔأن كعة ُشٍ ٔأًضًا  امل

ََْحفاةاً   .!كدي الٓدٍصن  رساةل موهجة ٕاًََ اًـجَة ظماخلزيران  َمْصَخانمؽ  سُّ

ُمونفلس ٔأدعبٔ  َْ َ كس ٕاىل  صِْحةلمصثي : املصة ألوىل حي ظَة ثبٔحِي اًَّبًفـي  امل

ٔأُسافِم َكمي رمغ ارثحاظِم مبواؾَس حمسدة ًًدلى احرتارما حىت ٍمتىٌوا من حتلِق 
                                                 

انية إلى أربعة أقاليم رئيسية وىى إقاليم العالم بتقسيم أ (Paulay,1117,P.320)قام  - ٘ٔ قميم المحيط اْلم ْرج 
قميم المحيط األطمنطى وا   ( E P)قميم المحيط الياديء الشرقي وا   ( I W P)اليندى والمحيط الياديء الغربي 

 .  ( E A)قميم المحيط األطمنطي الشرقي إ و ( W A)الغربي 
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هل  املاَلَّحمن حسًر حي قضة َكٔلظفال اًعلار واخلعبٔ اًثاىن:  .!املًضودة 

ًوم َكمي من ألايم  ضَاع واًيدِجة اٍهنائَة ظم  صِْحةلواظةل اًورفغ املسري وم

واُناز املِمة وكس ظار ادلَؽ مبا فهيم ُو خشعًَا ىف  صِْحةلاخملععة ٌَ اًثالزي

سُمتىن اًصفاق  َِيْ ف  ٔأايم كََةل .!مفا ثحلى من املِةل احملسدة  .!دعص حلِلى 

َُْمونألرتـة تـس ما فـهل  َ اًفضي س َىون  ٔأنٔأم  .؟!تيجاح  صِْحةلمن امتام اً امل

 لك حالؿىل !  .. اًَْمْصَخانسعورة اجلان و وًيعحق ؿَهيم حنك إ  حََف ادلَؽ

ُمونًلس اؿرتف  َْ َ  ضاعوكصر رضورة ثـوًغ ما فَِ ىف اٍهناًة َّبخلعبٔ اشلى وكؽ  امل

ىف اًوكت ذاثَ ٔأهَ ُو  املاَلَّحنٌل ٔأدرك  .!من وكت مبواظةل اًـمي َّبٌََي واٍهنار 

ُمونالٓدص كس ٔأدعبٔ دعبٔ هحريًا ىف حق  َْ َ َُْمونًًدلى هل مـامةل  ََكنمفا  .!امل َ  امل

لة املَِية  ي  ََكنتي  .!مبثي ُشٍ اًعًص ودون ثوتَخ ًًدلى هعحَ وثوحهيَ جصكة ًو

واًلائس ًًدلى هل ٔأن ٍىون كسوة ًلٓدٍصن ىف لك  .!ذاظة ؤأهَ ُو اًلائس واملـمل 

شُة َّبدلَؽ ٕاىل جص ألمان  الاجعابحىت ًيال  يشء وىف هناًة اًَوم ثعاحف  .!ًو

ومََِحورا ، واؿرتف لك ظصف مهنٌل َّبخلعبٔ اشلى  ًُْؤًُؤةىف حضور  املخزاظٌلن

ظفحة خسًسة وثـوًغ ما فات وضاع فذح ارحىدَ ىف حق الٓدص وكصرا مـًا تسء 

وفصظة ُناح ، َكن ىف اًـمص تلِة ظاملا  اً من وكت ، فألمي ما زال موحود

ُياك رقحة  ََكنتـس ظاملا ذَعت اًيوااي من َكفة ألظصاف و  ل ثًذََّبكِة  صِْحةلاً

ميىن ذالًِا  صِْحةلمخسة ٔأايم من زمن اً ىف اًـمي اجلاد .. مفا زال مذحلِاً  كوًة

 . وكت مثي مت ٔأُساٍر منوثـوًغ ما ظيؽ املـجزات 
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يْ  ًـجحنك حلًا ظائص اًَعاُووٌس اًربى ظاحة اًٌصش واَلًَْوان اًصائـة  َُ

ن من ىف اًَوم اخلامس واًـرشٍُىشا سبًٔت مََِحورا  !ادلَةل ..؟

كائاًل: جك ثبٔهَس ًـجحىن وًـجة لك تىن اًخرش  املاَلَّحفبٔخاهبا .  صِْحةلاً

ـسًسة اًذاظة حي ًًرش ٌرضَ ٌَزَف ىف صك املصوحة ذات اَلًَْوان 

 . املخيامغة 

: ُو َّبًفـي واحس من ٔأمجي اًعَور ؾيسان فوق سَعح  ًُْؤًُؤة -

 مثهل ..!  ىل ٌرُش مجَيُ  ََكناَلْرض ..! فنك متيُت ًو 

َُْمون - َ  َنَف: و  امل

صك ذضل ٍىون 

اًَعاُووٌس اشلى ىف 

ثخحسزون  حٌلل صلكَ

روؿة ٌرضَ ؾن و 

 حمتيون ..؟!

يْ مََِحورا :   - س ٔأن حصى حلًا صخَِ هل من  َُ ىف كاع  اًَْمْصَخانحًص

َا اًَحْحص اًـمَق  َأُّيُّ

ُمون َْ َ  ..؟امل

َُْمون - َ سـَسًا : َّبًعحؽ  امل

ؤأهون تشضل .! هـم 

.!  اً وسـَس اً صاهص 

ذََج ظعححت مََِحورا اًصِفاٌق اًثالزة ٕاىل مِاٍ وَّبًفـي ا

َة اًَْمْصَخاه  عَواِوٌُس اً ُياك ثطل املىس َم حِر جسىن وثـُش 
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وخَ ىف كاع اًححص ُياك ىف الاهخؼار  ََكن مرتا  05ؿىل معق و 

  وخَ اًَعاُووٌس اًـجَة . فـالً مَون رائؽ ومجَي ٌض حَ 

َُْمون - َ يْ :  امل اًعاووس ظاحة ألًوان اًحسًـة اشلى  َمْصَخانُو ْ ُشا  َُ

نيمت ؾيَ مٌش حلؼات ثخحسزون وثخـجحون ..! اي هل َّبًفـي من ظاووس 

  صلكَ مجَي ..!

َا  ٔأهَمََِحورا :  - َُْمونَأُّيُّ َ ظاحة اَلًَْوان اًزاَُة  اًَْمْصَخانَظاُووٌس  امل

 !اًحاَُة ..

 اي مََِحورا: ػىن  املاَلَّح -

ُو ٔأحس  ٔأن ُشا اًَعاُووس

 ٌٍ ٌلنِ ُوُحو ـْ وًُس  َصَلائُِق اًيُّ

ٌٍ ٔأحس   ..؟  اًَْمْصَخانُوُحو

َا مََِحورا : ال  - ..   املاَلَّحَأُّيُّ

ٌٍ ادلَةل ٌَ اشلى ىف حٌلل صلكَ  َمْصَخانٔأهَ َّبًفـي ٔأحس اًُوُحو

ٌلنِ  وثـسد ٔأًواهَ ٌض حَ َّبًفـي تـغ ٔأهواع ـْ فالكٌُل من  َصَلائُِق اًيُّ

 !. .ًواسؽ اًححص وردوايثَ ادلَةل 

َُْمون - َ ٌلنِ : وما ُو اًفصق ٕاذن اي مََِحورا تي امل ـْ  .؟!ملَْصَخانوا َصَلائُِق اًيُّ

ُموناًفصق تُهنٌل ٔأُّيا  مََِحورا : - َْ َ ًخىن تَوثَ من ِصـاب ملَْصَخان ان أٔ  امل

ٌلنِ اًعَحة ىف حي ال ٌس خعَؽ ٔأن ثفـي ملَْصَخان ا ـْ  وُشاذضل  َصلَائُِق اًيُّ

ٌلنِ من وصـحَة ٔأنرث صِصة  ملَْصَخاناما حـي  ـْ  ..! َصَلائُِق اًيُّ

يا الٓن  ًؤًؤة -  عَواِوٌسؾن ٔأددار ؤأحوال مثي ُشٍ اً اي مََِحورا: ٔأذرًب

يْ  .؟!ادلَةل ىف ذََج املىس َم َة اًَْمْصَخاه  ة َّبملوت دظم ألدصى رمس َُ

 ..؟! اإلوَْسانواًفٌاء ثسخة 
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َُْمون - َ ًِا ٔأن ثيجو تبًٔواهنا ادلَةل  َىِفف ! ..  ًؤًؤة ايسادصًا : مؤنس  امل

ا من  اإلوَْسانثطل و  اًصكِلة ادلَةل اًححص  َمْصَخاهََّاتًخـلهبا وًخـلة كرُي

 ثشُة ٕاًََ..! اَكنىف لك م

َا مََِحورا : ًلس ٔأدعبٔت ُشٍ املصة  - ُمونَأُّيُّ َْ َ من هتمة كذي  اإلوَْسانف .!  امل

 .!  ُشٍ املصة جصيء متامًا وًُس مساانً  اًَْمْصَخان ظَواِوٌسوثسمري 

َُْمون - َ  ..؟! اي مََِحوراذضل  َنَفمذـجحًا : و  امل

َا مََِحورا سـَسة : ُشا ما حسث َّبًفـي  - ُمونَأُّيُّ َْ َ نٌل  اإلوَْسانف .! امل

خيعيء ىف تـغ ألحِان فِو 

ًعُة ىف ٔأحِان نثرية ٔأدصى 

َّبًفـي  اإلوَْسانًلس كام 

 .!اًَْمْصَخان ظَواِوٌسمبساؿسة 

  اًَْمْصَخانَلَات  فبٔكام

فصض كام تو ،  اًعحَـَة

، تي ومعي خاُسًا ؿىل  ؿََهَْيَااًلصامات ؿىل لك من حياول ٔأن ًـخسى 

ثـوًغ ما اثَفذَ ودمصثَ 

ِصـاب ُشٍ اًعحَـة من 

 وكام ٔأًضًا تـالج،  عَواِوٌساً

من ألمصاض  اًححص َمْصَخاهََّات

ذاظة  املخوظية املس خـعَة

 ٌَ ك تىن  ِضـابمصض الاتَضاض اًلاثي   ول ٍىذف  . اًَْمْصَخانًو

تخحسًس ًومًا ؿاملًَا ًإلحذفاء جك ما س حق تي كام ٔأًضًا  اإلوَْسان

 تخعممي املخاحف املائَة ىفوكام نشضل  .!والاحذفال َّبًِضـاب واملَْصَخان 

 ..! كاع اًححص اًـمَق هبسف اسزتراع املَْصَخان 
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يْ : و  خفوراً   املاَلَّح - ًخطل املخاحف املائَة اًىت  اي مََِحورامن ٔأمثةل  َُ

 َمْصَخانىف كاع اًححص اًـمَق ذسمة وحٌلًة ٌَ ُيا اإلوَْسانٔأكارما 

 ..؟ِضـابواً 

كداةل ساحي حٍزصة املاىئ ًفن امذحف  املاَلَّحٔأُّيا مََِحورا : ٔأهَ  -

فِريا مااي" و  "اًاكىىونٌسمى مذحف "و  املىس َمىف  "موذرٌيس ًر ُو

 ٔأنرب مذحف حتت املاء ِف اًـال

فن احلفاظ ؿىل "فِو حبق 

. " ىف اًـال ِضـابواً  اًَْمْصَخان

 522املخحف ٔأنرث من ًضم 

ألَسيت معيوؿة من  متثااًل 

 ٔأو ظـوَّبت.!ؿَََ تال ٔأًة مضالكت  اًَْمْصَخانمنو ٍ  املثاىلاملـاجل اًححصى 

ُياك  اإلوَْسانتىن ك ٕاذن ًكائةل ... صىصًا حسٍهثا مث ادذمتت مََِحورا 

..! وتـس ٔأن م َىف ذََج املىس  

حسًر مََِحورا اًصائؽ  املاَلَّحَسؽ 

وما تشهل من هجس  اإلوَْسانؾن 

صـص  اًَْمْصَخانمضىور ذلاًة 

واًفرص َّبًسـادة اًلامصة 

َّْفسَ حمسًث وكال  !.اًضسًس من  اً .. ٔأذريًا وخست ٔأحس تـس ٔأن محس ظل ه

ثىن ؿىل دور من  اًاكئياتتي   ِضـابىف حٌلًة اً  اإلوَْسانٌضىص ًو

ُمون..! ىف حي وكف  اًَْمْصَخانو  َْ َ ُياك ىف اًحـَس مذـجحًا ومٌسُضًا ىف  امل

َّْفسَاًوكت  كري ٔأهَ ؿاد  .! اإلوَْسانذما ثلوهل مََِحورا ُشٍ املصة ىف حق  ه

ون اإلوَْسانٔأن تىن ؤأدرك ىف اٍهناًة   َمْصَخانكري احملحي ٌَ نٌل فهيم اًاكُر

 ..! ِضـابوٌَ  َمْصَخانٌَ ألدِار احملحونففهيم ٔأًضًا 
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اًثاهَة ٔأى كدي اهلضاء املِةل احملسدة  املاَلَّح صِْحةلىف اًَوم اًسادس واًـرشٍن ً

 .! وىفتبٔرتـة ٔأايم فلط  صِْحةلًزمن اً

لِم الس خىضاف وخَ أٓدص  حظًص  اً قًص

واخَ اًصفاق  اًَْمْصَخانمن وحوٍ  اً وجعَح

احملَط اًِاديء صٌلل ُياك ىف ألرتـة 

فلس ُامج اًلواظة  .!!ة هحرية مضلك

س ؾن  ألْزَرق احلُوتحوت رصم هحري ًلال هل  -مك 32، كادم ثرسؿة فائلة حًز

زالزي مرتا ،  ساؿة ، ًحَف ظوهل حنو 

ظن ، ظاحة رأٔس  022وزهَ كصاتة 

س ظوًِا ؾن ثحسو  هحرية  حلًا معالكة ًٍز

رتؽ ظول حسسٍ ، ًوهَ ٔأزرق مائي 

ٌسلنية ٔأكصب ما ٍىون ٕاىل اٌَون اًصمادى 

معص ارلسي ىف  ُو حوت وِي جعوز

اًضرم اًىدري  احلُوتوكس تسى ؿىل وخَ 

ؾيَفة ظاددة  وذتشَّبتؿىل كري املـخاد ؤأذش ًعَح تبٔظوات اًضسًس اًلضة 

ا اُزت  ؤكن  َّبدلَؽكاع اًححص ؿىل اثُص

ًززال ؾيَف تلوة س حؽ درخات مبلِاس 

كاع دون ساتق اهشار  رضبكس  "رخيرت"

اًىت هبا فصحت اًلواظة  .!! اًـمَقاًححص 

 .!واُزتت ُزًا  .!رخًا ورفاكَ  املاَلَّح

 اًضسًس ..!  واًصؾةفضـص ادلَؽ َّبخلوف 

حىت ُو اًعلري ُشا احلُوت اًضرم اًىدري ملارهة حبجمَ  املاَلَّحوما ٔأن رٔأى 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٜٔ٘ 

 

َّْفسَحسث  َا كائاًل : مك ٔأهت ظلري حلًا  ه ملارهة مبا ذَق ظل من  اإلوَْسانَأُّيُّ

َا اًخىرب واخلَالء ٕاذن  فمِلَ !  خمَوكات هحار .. ..؟ ىف حي جساءًت  اإلوَْسانَأُّيُّ

ماذا حيسث ُيا ىف كاع اًححص اًـمَق ..؟ فمل جتس من كائةل : مذـجحة مََِحورا 

اٌَـي  املُْفرِتس احلُوتاشلى ظاح فهيا حمشرًا من دعص ُشا  املاَلَّحجمَة سوى 

 احلُوتمذحرية ثضبٔن ذضل  مٌسُضة املاَلَّحٔأخاتت ٔأن من مََِحورا ٕاال  ََكنمفا 

َا  احلُوتُشا  ًَِىنكائةل :  اًىدري ة املُْفرِتسًُس من َكئيات اًححص  املاَلَّحَأُّيُّ

اًحاحر دومًا ؾن  املُْفرِتس اًِلْصشٌَخرش ؿىل اإلظالق ..! فِو ًُس نيؼرٍي 

ُىشا سبٔل  !ٔأظاب ظاحديا ُشا من حٌون ..؟ ازلماء..؟ ٕاذن ما اشلىاًلذي و 

 ظار حال  ٌَِلذاجاب ..! ففبٔخاتخَ مََِحورا : اي هل َّبًفـي من جعة اًـ . املاَلَّح

وراء لك ُشا  ًا احلال اًفؼَؽ ..؟ التس ٔأن ُياك رس  ؿىل مثي ُشا احلُوتُشا 

اًىدري ..! فالتس ٕاذن من حمادزخَ ًـهل ُّيسأٔ  ألْزَرق احلُوتاًلضة من كدي 

وؾن سخة ما ُو  ..! كََاًل 

 فَِ من قضة وثشمص

ٕاال  ًُْؤًُؤةمن  ََكنمفا  .جيَة

ن حشرت مََِحورا من أٔ 

.! اًىدري  احلُوتدعص ُشا 

ؿىل  فٌؼصات ؾَوهَ ال ثسل

ذري ؿىل اإلظالق ..! مفاذا 

سوى اًخحاور مؽ من تسًي ٌَمَََحورا اًضجاؿة ًُس  ؟..! مََِحورافـي ٕاذن ث

تـسُا حعم  ورمبا  .!اًـارمة ؿىل ادلَؽ  اس متصت زورثَ ..! والااًىدري  احلُوت

ة اًىت هبا ً  س خىضفونححص اًلواظة اًححًص  قصائة وجعائة ذمَىة اًصفاق ٌو

يا َّبًفـي حىون اًعامة اًىربى ٌَجمَؽىف كاع اًححص اًـمَق  اًَْمْصَخان  .!.! ُو
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 ألْزَرق احلُوت اي ظسًلىٔأراك اًَوم ُىشا كاضحًا  ًٌِلذامََِحورا :   -

؟ فبأن ل ٔأصاُسك اًىدري

من كدي ىف مثي ُشٍ 

ـة اًعـحة احلاةل   .؟املًص

َّهُتَا: حصَح  احلُوت -  َأٍ

ًحسو  ًَِىناملَََحورا ..! 

مٌش ألن وؿىل ازلوام ُىشا كاضحًا مذوحصًا ؾيَفًا تـس ٔأن  ىنٔأهِم سرًت

 ًعَفًا..!و ُادئًا  ىف املاىضنيت 

َام ل حىن ٔأتسا ًَِىٌمََِحورا :  - من اًاكئيات اًىت هتوى وحتة  احلُوت َأُّيُّ

تسًَي ٔأهم من حِخان اًححص  ..!فلط ٕاال حي ًـخسى ؿََم سفم ازلماء 

جس خعَؽ فـهل فلط ُو اٍهتام تـغ كرشايت  ! ولك ما ألس يان ..  ؿسمية

 ..؟ َكرساً  وحضاً زصت ُىشا ٔأراك اًَوم كس فٌَل اًححص اًعلرية 

اًَوم ٕاًَنك   ل ٔأحرضًَِىىن..  مََِحورااي  كَتِ  : ظسكت فامي احلُوت -

اًسفاح اشلى من ذضل  اً حدار  تي حئت مٌخلٌلً  ..! ؿىل اإلظالق  مصحداً 

بىٔت ُيا ىف كاع اًححص  َىِف..! ف املاَلَّحًسؾى  اًـمَق هل ٔأن جيصؤ ًو

 ؟وتيو خسلثَ ٔأمجـيحصًا ظََلًا تـس لك ما فـي وًخجول فَِ 

َإاذن ضل  َت: وماذا فـمذـجحًا  املاَلَّح - فبأن  !اًضرم اًىدري ..؟ احلُوت َأُّيُّ

مىن  كاضةٕاذن ٔأهت  ٌَِلذاف !من كدي..؟ ك ٔأر ولكط ..؟ ٔأكاتطل ل 

 !!ُىشا ..؟
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َا ال ثـمل حلًا : أٔ  احلُوت - م من اًخرش  ماذا املاَلَّحَأُّيُّ فـَت ٔأهت ولك ذًو

اًعَحة املساملة ُياك كصب سعح اًححص ؾيس دالفي "اًاكزلرون" ثضبٔن 

 ..؟ صٌلل احملَط ألظَيعى "فارو"حزر 

َاان ُياك وماذا فـَت أٔ : مٌسُضًا  املاَلَّح - بأن ل اًىدري .؟ ف احلُوت َأُّيُّ

 وال ٔأؾصف صُئاً ثطل اًىت ثخحسث ؾهنا ..؟  "فارو"ٔأذُة كط ٕاىل حزر 

 ُياك ..!اًعَحة املسىِية دالفي "اًاكزلرون" كعة  ؾن

: ًلس ٔأذربىن  احلُوت -

  ظسًلاى اجلسًسان

املوارى  ََسَىة .!ُشان 

ؾٌل  .!ومـِا كصش اًححص 

مٌنك اي تىن اًخرش  ََكن

ؤأوالد جتاٍ ٔأكصاىن 

تال  مجَـاً كذَِم  ثـمسمت لسًاًعَحة ..! دالفي "اًاكزلرون" معومىت من 

ما فـَمتٍو من لك  حىت ثفـَوا ٔأهمت هبم  ًنك..؟ مفاذا فـَوا رمحة ٔأو صفلة

 كذي وذحب ..؟

َاضل ٔأن ثعسق  نََفمََِحورا : و  - َكذًة ثطل الٔ اشلىك  احلُوت َأُّيُّ

حلًا ٔأن ظسًلٌا ال ثـمل ..؟ أٔ  ورفاكَ اًعَة املاَلَّح ذضلفرتاءات ؾن والا

ال .؟ أٔ . اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ وؿاصق ًـال  ِضـابواً  َمْصَخانٌَ حمُة ُشا 

من ٔأخي اًلِام جصحالثَ ثطل ُوال واًعـاب واخَ الٔ ثـمل نشضل ٔأهَ كس 

لك ما ًخـَق حبَاثيا  ألرِض  فوق سعحِ ُياك اًعلار  ـمل ألظفالُ حىت ًخ
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ال ثـمل نشضل ٔأن أٔ ..!   اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ حنن َكئيات اًححص ىف كِـان 

ُو حىصمي لك اًاكئيات ىف  من رحالت املاَلَّحُشا ُسف ما ًلوم تَ 

ثبىٔت  َىِف..؟ ف  ٔأذى وأٔ وازلفاع ؾهنم وحٌلٍهتم من لك رش  حارِ اًحِ ؿال 

 املُْفرِتس اًِلْصشاملوراى و  ََسَىةَكذًة وافرتاءات ذضل وثعسق أٔ تـس لك 

اًعلري  املاَلَّحؾن 

 ؟. اًضِم اًيخِي

ية :  ًُْؤًُؤة  -  َنَفحًز

َاثلول ذضل   احلُوت َأُّيُّ

ظسًق رفِلى و حبق 

اًعلري  املاَلَّحمعصى 

هـم  ََكنفلس ! مٌَ ٕاال لك اخلري ..  مـَ معصا ظوًاًل ، ل ٔأر فلس ؾضُت 

هنا إ اًىت ثلول املوراى ثطل  ََسَىةٔأما خبعوص  .!ألخ واًعسًق 

َافاؿمل  .!ظسًلذم  ت  .!ٔأهنا َكذتة كري ظادكة  احلُوت َأُّيُّ ؤأهنا كس حاًو

وحي  اًححص اًحـَسىف مِاٍ ذالل رحَخيا ألوىل  من كديكذىل معسًا 

ُيا ؿىل  خسًس منوحتاول كذىل ثـَس اًىصة اًَوم  َخاءْت فضَت ىف ذضل 

 !!.. مصٔأى ومسمؽ من ادلَؽ 

َُْمون - َ َامن كال ضل :  امل ة ثضبٔن احلُوت َأُّيُّ  اًىدري ُشا اًالكم اًلًص

ٔأايم ظوال وظـاب ىف سفصان  اًفىتُشا رافلت  ًلس !اًعلري ..؟ املاَلَّح

ظسًلم لول ًًوم من ألايم كاثي ٔأو رشٍص نٌل ورحالثيا ول ٍىن ىف 

 ..!  كصش اًححص املفرتسُشا  الٓدص
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املوراى  ََسَىةاًىدري من مىص  احلُوت اي ظسًلىمََِحورا : فَخحشر ٕاذن  -

سون  .!  املُْفرِتس اًلصشدص اخملادع وظسًلِا الٓ  .!املخوحضة  فِم ال ًٍص

سو  تم اخلري ؿىل اإلظالق ..! اًوكِـة تٌُم وتي  ُو فلط َهولك ما ًٍص

 . اًثالزةٔأظسكاىئ 

َااملوراى : ال ثعسق الكم ثطل املَََحورا   ََسَىة -  اًىدري ..!  احلُوت َأُّيُّ

فبٔهت ٔأذىك ؤأنرب من ٔأن 

ثًساق وراء مثي ثطل 

ُا فبٔظسكاؤ  .! الَٔكذًة

كذةل ًُسوا ٕاال ُؤالء 

ُسوا تعَحي ..!  مبٔحورٍن ًو

.!  املاَلَّح َسَاشلى ااٌَـي اًفىت ذاظة ذضل  .!تبٔى حال من ألحوال 

ا ٔأان ذا ٔأكسم ٕاًَم مث اس متصت َسىة املوراى ثلول :  ان ن الٓ ُو اًرُب

ة وازلًَي  الٔهَس اشلى ال ًر

فَِ ٔأو صم ؿىل اإلظالق 

ٔأًُست   ٔأُّيا احلوت اًىدري .!

ظم ظور كذىل تىن  ُشٍ

دالفي من معومذم 

مت ذحبِم مؽ س حق الازصار واًرتظس من كدي اشلٍن اًعَحة "اًاكزلرون" 

َا..! مفاذا  ٕاذن س َىون ردك وحواتم ُؤالء اًخرش ..؟! ومن  احلُوت َأُّيُّ
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ٔٙٗ 

 

ٔأان .. ٔأم   !..؟ٍىون تشضل اًاكذب ومن ٍىون اًعادق ىف حسًثَ مـم

 .؟!ورفاكِا مََِحورا 

يًا  احلُوت -  ثضبٔن ٔأظسكائم ُؤالء اي مََِحوراحسًثم  ٔأظسق َنَف: حًز

ان  َخاءْت ؤأنشب من  ؿة ٍلو َّبًفـي فِا ظم   ..!الٔهَس ٕاىل َّبزلًَي واًرُب

 املاَلَّحؾن ذضل  املوراى ََسَىةمن اًعور اًىت ثؤنس ظسق الكم 

ُست حمغ ٔأَكذًة نٌل  !اًسفاح ًلول فِىى ٕاذن حلائق موزلة ًو

ة كذي ذضل اد!! ف  .. مََِحورااي  ٔأظسكائم  معسًا  املاَلَّحٔلمس اًلًص

ماذا س َفـي ُشا  ..؟ اي مََِحوراومن ًسري ..! ٔأمجـي ٔأوالد معومىت 

رمبا ًبىٔت و ..! من تـسى  كذىل ؤأكصاىن سُذـمس ىف اًلس ..! مؤنس  املاَلَّح

 ..؟تـس ذضل اًححص  َمْصَخاهََّاتوؿىل لك ٔأهِت ٔأًضًا  ازلور ؿََمِ 

املوراى مددسمة :  ََسَىة -

َا وماذا ؾيم   املاَلَّحَأُّيُّ

ومباذا  َنَفاًسفاح ..؟ 

ٔلن ؾن هفسم س خسافؽ ا

.؟ اإلوَْسانؤأكصاهم من تىن 

 ؾن هفسم ٕان اس خعـت شلضل سخِال ..؟ فَِا ٕاذن دافؽ 

َا ًلس ثشهصت ألن : كاضحًا  املاَلَّح - فِشٍ اًعور اًىت  اًىدري .!! احلُوُت َأُّيُّ

 اإلوَْسانثخحسث ؾهنا ظم َّبًفـي ظور ًحـغ اًلذةل ألرشار من تىن 

ذهىب ٔأان ُو ؿىل اإلظالق ..! مفا  كري موافق من ٔأفـاهلم ثطل جصىءىن ًَِىٌ
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ٔٙ٘ 

 

يْ اًودًـة ..؟ و الفي ازل ٔلتياء معومذم منٕاذن ملا حسث  ثـاكدىن  َُ

َامن اًسفاحي اجملصمي تشهوب كريى   اًىدري . احلُوت َأُّيُّ

تبٔتياء معومىت اًعَحي  ما فـٍَؤأكصاهم ٕاذن  فـي ًٌِلذاكاضحًا : و  احلُوت -

َا  يْ  !اًسفاح  ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ  ٔأو ٔأذهتم ٔأرضهتمُشٍ ازلالفي املسىِية كس  َُ

  ..؟! ىف يشءًومًا 

َا ؿىل اإلظالق :  املاَلَّح - ئة  احلُوت َأُّيُّ اًىدري .! فِىى َّبًفـي دالفي جًص

ؤالء اًلذةل من اًخرش ًفـَون ذضل مؽ  ..!مسىِية ال حول ًِا وال كوة  ُو

ألسف ىف دوةل ثسؾى ٔأهنا ظسًلة ٌَحُئة وظم دوةل "ازلامنصك" حِر 

ٕاىل ذََج املسىِية ازلالفي  ُشٍس خسراج َّبجك دسة ووضاؿة ًلومون 

مث هتوي ؿىل ٔأحسادضم مئات اًفئوس اًيت  .!!ظلري من اًححص انء و 

لة  ثشحبِم هبشٍ اًعًص

ؾن معس احذفااًل اًوحض َة 

سن  توظول اًض حاب

 ..! اًحالدِف ثطل  اًحَوغ 

َسىة املوراى : ٔأى  -

حة ظلوس  ثطل اي تىن قًص

ئة س يواًي دون ذهة ٔأو  اًخرش اًىت ثسفـنك ًلذي مئات من ازلالفي اًرًب

لة اًوحض َة   .!حٍصصة هبشٍ اًعًص

يْ  َّبهًَا :  احلُوت  - َا ًـلي ذضل  َُ اًسفاح ..؟! مفاذا اس خفسمت  املاَلَّحَأُّيُّ

ٕاىل اٌَون ألمحص من ذالل هنٍص من ُىشا  مِاٍ اًححصِ ٕاذن تـس ٔأن حتوًت 
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ٔٙٙ 

 

س ٔأًُاملسىِية .. "اًاكزلرون"  املخسفق من حثر موىت دالفي ازلماء 

تشضل كذةل  ا ضم..؟! ٔأًُسو  من ًفـي ذضل ضم حبق مصىض هفس َون

حىت هفش  ؿىل اإلظالق .؟ ول متغ سوى زوان وسفاحي ال كَوب هلم

وسط  .!!اًعلري  املاَلَّحودون ساتق اهشار  زوانِ هتسًسٍ واتخَؽ ىف  احلُوت

ت  .!اب رفاكَ ٔأمجـي ٔأظوجاكء حزن  ن ثًذلم أٔ اخملَعة  ًُْؤًُؤةحفاًو

ا ً املوراى  ََسَىةفاهلضت ظم ألدصى جفبٔة ؿىل  .! املاَلَّحعسًق معُص

فِىى من  .!املخوحضة 

ىف حسوث ُشٍ  تجس حخ

 احلُوتاًفذية واًوكِـة تي 

 .!اًعلري  املاَلَّحو اًىدري 

املوراى  ََسَىةمن  ََكنمفا 

تشًَِا  ًُْؤًُؤةٕاال ودفـت 

تلاع اًححص  ًُْؤًُؤةرٔأس  تظعسماًحـَس فا ًعوًي فبًٔلت هبا ىف اًلوى ا

 اًِلْصشن اص مت وما أٔ  .!اًعَة فسال من رٔأسِا تضؽ كعصات من ازلماء 

دفاهئا وػِص ؿىل حلِلذَ اًىت حاول إ راحئة ازلم حىت اىىضف  املُْفرِتس

وظار َكًثور اًِاجئ مذـعضا ٔأنرث  اًىدري ألْزَرق احلُوتظَةل اًوكت ؿىل 

حىت ذضل وتسٔأ ىف رمامجة ادلَؽ مبا فهيم  .!وسفم ازلماء واًخسمري ٌَلذي 

املوراى  ََسَىةىف ذضل ظسًلذَ ألدصى اخملادؿة  وساؿسثَاًىدري  احلُوت

يا ٔأًلن  .!!املخوحضة  ُ  احلُوتُو من كدي عخت هل ٌَفخ واملعَسة اًىت ه

لك اًيسم اًعلري وهسم  املاَلَّحٌَوكِـة تٌَُ وتي املوراى املخوحضة  ََسَىة
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حشرثَ جك ظسق ؤأماهة من ٔأن ؿىل ؿسم سٌلع هعَحة مََِحورا وكت 

ؿسم اًثلة اًىدري ؿىل احلوت  ََكنفلس  .!املوراى اًاكذتة  ََسَىةذساع 

 .!ُىشا رسًـًا ىف ظسًلَِ اجلسًسٍن دون ٔأن ًخبٔنس ٔأواًل من ظسق هُهتٌل 

 اًلعةىف من ُو اًؼال ومن املؼَوم احلوت اًىدري  ٔأدركوىف اٍهناًة 

 اًِلْصش ؿىلجك رضاوة اًِجوم و وكصر اًوكوف مؽ احلق  .!اًلضَة و 

ىف ألول  فِو .!كري ٔأهَ ل ٌس خعؽ مواهجة اًرش واًؼمل مبفصدٍ  .! املُْفرِتس

ذري ورمغ حسمَ والٔ 

كري اًىدري حِوان اًضرم 

ال ًـصف تعحـَ ؿسواىن 

 .!اًفذم والافرتاس 

 اًِلْصشتـىس ذضل 

وَّبًفـي َكد اًرش ذمثي .! ىف اًلذي وسفم ازلماء دومًا املمتصس  املُْفرِتس

اًىدري  ألْزَرق احلُوتٔأن ًًذرص ؿىل اخلري ذمثي ىف  املُْفرِتس اًلصشىف 

َُْمونًوال هساء  َ فصاج االٕ رضورة مصثفؽ وظَحَ تعوت ؿال  احلُوِت ؿىل  امل

فِو من ًلسر َّبًفـي ؿىل  .!احلال اًخو و ظالق رساحَ ىف وإ  املاَلَّحؾن 

َُْمونهعَحة  احلُوتوَّبًفـي هفش  .!ألرشار اًلذةل لك ُؤالء  مواهجة  َ  امل

ن تعن م املاَلَّحن دصج وما أٔ  .!ىف اًحـَس ذارج تعيَ  ملاَلَّحَّبوكشف 

ُمونار من حىت ثَلف س َفَ اًَحخ احلُوت َْ َ ؤأذش ًرضب تَ ألؿساء جك  امل

ت  .!دصى ظوب اًُسار واترة أٔ دساؿة وحسارة اترة ظوب اٍميي  حاًو

ألذرية  ًَِىن ..! اًَْمْصَخان ِضـابة الاسدٌجاد ث املُْفرِتساملوراى  ََسَىة
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ٔٙٛ 

 

حتاول الاسدٌجاد ؾهنا ففصت تـَسة  .!بٔذرؾِا اًعاؾلة ٔأحصكهتا وتًفؼهتا 

 املاَلَّح، اشلى صـص ُو الٓدص تخفوق  املُْفرِتس اًِلْصشتعسًلِا الٓدص 

ٍ وميوت ىف كاع حزاؤ  ن ًيالَّبًِصب واًفصار كدي أٔ فدادر  .!ؿَََ  احلُوتو 

 .!املوراى املخوحضة  ََسَىةمث حللت تَ تـس ذضل  .! اًـمَقاًححص 

ـخشر هل ؾٌل  املاَلَّحاًىدري ىف اٍهناًة  ألْزَرق احلُوتًُضىص   ََكناًعلري ًو

َحوت اًىدري ٔأن ًًٌدلى  ََكنمفا  .!مٌَ جتاَُ من صم واهتام كري حصَح 

حصموا ىف حق ٔأتياء معومذَ من ء تشهة ٔأدٍصن أٔ اًربي املاَلَّحًبٔذش 

وكدي اًىدري  احلُوتحصحاب اؾخشار حة و جك  املاَلَّحلدي ذ ف .! ازلالفي 

 َكئياتًس مت كائاًل : أٔ  املاَلَّحسبٔل  حلال سخِهل احلُوتٔأن ًيرصف 

َا  " ؿاكةل" ل ثضـوا ٕاذن  ٌَِلذاثـُضون فوق سعح ألرض.؟! ف املاَلَّحَأُّيُّ

اًلذةل اًلةل حصامِة من ثطل صم وحتصم مثي ُشٍ ألفـال االٕ اًلواهي اًىت جت

ئة ذما ًخـمسون كذي وذحب من تىن اًخرش اًسفاحي  دالفي اًاكزلرون اًرًب

ٓ  املاَلَّحوما ٔأن َسؽ  !املسىِية..؟ يًا ُشا اًسؤال حىت رد أ ؿىل سفًا حًز

َاكائاًل : ؾيسان َّبًفـي  احلُوت  ًَِىن اًـسًس من ُشٍ اًلواهي .!! احلُوت َأُّيُّ

ٌلنِ من  فوق سعح ألرض ٔأص حَ تحُتِ  كواهًٌَا .! مؽ ألسف  ـْ  َصَلائُِق اًيُّ

اًِوامئ ص حىذَ اًالسـة وخفاخ  خماًحًَلؽ ىف  ؾيسمك ىف كاع اًححِص .!

وًيجو وًفَت مٌَ ترباؿة فائلة َكئيات اًححص  .! فلط اًعلرية اًضـَفة 

املفرتسة وًًهتم حصمذَ تال حصدد ٔأو دوف اًلصوش   .!املصاوكة اٌَئمية 

َامٌنك  َِيْ .! ف اًىدرية  حًا وجعَحاً من رٔأى  كاهوانً  ألظسكاء اًعلار َأُّيُّ ىف   قًص

 اًخرش ..؟!كاهوهيا حنن مثي 
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املوراى املخوحضة  ََسَىةو  املُْفرِتس اًِلْصشة ورفاكَ من ذسًـ املاَلَّحٔأن ُنا  ما

تبٔكىص رحَهتم  حىت اتتـواَّبٔلمس ، 

اًِاديء  اًُْمِحَطِ مِاٍِ  ٕاىلذمىٌة  رسؿة

َُْمونملح  وُياك .  اسرتاًَا كصب َ  امل

ورمن تـَس   ما ٌض حَ ٔأوراق اًُز

 ..! َةلادل 

َُْمون - َ اي مذـجحًا : ما ُشٍ ألوراق ادلَةل امليدرشة ىف كاع اًَحْحص  امل

 ..؟! مََِحورا

َأهَْواع  ىحسإ هنا إ مََِحورا :  -

اًىت ىف صلكِا  اًَْمْصَخاهََّات

 .!ور َزُْ اًجض حَ ٔأوراق 

: ظسكِت َّبًفـي اي  املاَلَّح -

مََِحورا فِشٍ ألوراق ىف حٌلل صلكِا جض حَ نثريًا ٔأوراق 

ور"اًَاَسي" ادلَةل اًصكِلة ظاحدة فبجٔعة   .اشلهَةاًصاحئة اًـعصة  ُز

َُْمون َ نثريًا هبشٍ ألوراق  امل

ذُة  ٔأن ٌس خبٔذن ٔأحساً ودون 

الًخلاط مبفصدٍ ىف حماوةل رسًـًا 

تـضِا نخشَكر من كاع اًَحْحص 

وال ماهؽ نشضل من  .!اًحـَس 

 .!حدَ ًِا  ؿىل ودًَالً وِسًة  "ًُْؤًُؤةًلكحة "ثلسمي تـضِا ًعسًلذَ ا

ُمونملا فـهل فلضخت مََِحورا ثضسة  َْ َ سوء ما اؾخربثَ  ذما َوحشرث امل

: ٕاذا  مث اس خعصدت مََِحورا ثلول .! اًـلابجس خحق وحصمية ثرصف 

ُمونٔأُّيا مصمت ؿىل فـَخم ثطل  َْ َ  من تـغؿىل  وكصرت احلعول امل

http://www.reefersparadise.com/smf/index.php?topic=415.0
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ىف واحملحي اًـضاق  نٌل حيسث دومًا من كدي اًَاََسي َمْصَخانٔأوراق 

ثيجو  كس الهم لٔ  .!فاحشر ٕاذن  .!ادلَي اًححِص ألمحِص كاع ىف  مرص

 ِضـابًمت اًلدغ ؿََم ىف احلال جهتمة الارضار ث  وكسثطل تفـَخم 

ًَِىن ُشٍ املصة  ىف اًخو واحلال .!ًمت ازلفؽ تم ىف اًسجن وكس  .! اًَْمْصَخان

كضحان  تي داذي كفط من .!ألمحص اًىصمي  اًَْمْصَخانًُس ىف جحص 

ملوظيم من ال ثـود مصة ٔأدصى وكس  ..!احلسًس ال فاكك مٌَ ؿىل اإلظالق

 واؾَةوحىومة تَئًِا صـة ُمثلف وخس ًىف اسرتاًَا  ِياف  !خسًس

ؤأطمَة كمية حِسًا  ثلسرورص َسة 

 ؿََهَْيَا وحتافغَة اًَْمْصَخاه  ِضـاباً 

ؾىس الاكرتاب مهنا  وجُتصم

 .! احلال ىف مرص

ُمونوماذا حصهت ٕاذن ٔأُّيا كاضحة : ًُْؤًُؤة   - َْ َ ذمن  اإلوَْسانمن تىن  ًلريك امل

  ًخـمسون دومًا الارضار َّبًِضـاب..!؟

َُْمون - َ يًا  امل  ..! ًفـي ..! فـشرًا ًنك ٔأُّيا اًصفاقَّب ٔأدعبٔت: ًحسو ٔأهىن كس حًز

حة امليدرشة اًَْمْصَخاه : وما َّبل ُشٍ ألوراق مذـجحة   ًُْؤًُؤة - َة ألدصى اًلًص

 ىف لك ماكن ُياك َّبًحـَس ىف كاع اًححص اًـمَق ..؟!

: ُشٍ ألوراق مددسمة مََِحورا  -

 اًَْمْصَخانًُست من ٔأوراق اي ًُْؤًُؤة 

ٔأؿساد من تي ظم  .!ىف يشء 

اًىت  "املوركة"ثيي اًححص  ٔأسٌلك

ٌَخرفى من اًاكئيات اخلعرية ًِا صخهيًا وهؼريًا  اًَْمْصَخانثخزش من ٔأوراق 

ٕاما ظَحًا  ِضـابَ اٌَجوء ٌ فلس اؾخادت مثي ُشٍ ألسٌلك ؤأكصاهنا  .!

 رية .فِا وملاراهتا وحجورُا اًعلٌَلشاء ٔأو ٌَحٌلًة ٔأو ٌَمحُت داذي وِو 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN45W8g5vLAhXGvRoKHUctC24QjRwIBw&url=http://www.ceramicforms.com/inspiration/&psig=AFQjCNHatgxwekTtB7wxtFl_8eN0Bg6qdQ&ust=1456768214801289
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN45W8g5vLAhXGvRoKHUctC24QjRwIBw&url=http://www.ceramicforms.com/inspiration/&psig=AFQjCNHatgxwekTtB7wxtFl_8eN0Bg6qdQ&ust=1456768214801289
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حة تبٔن ثدضك  اًَْمْصَخانٌسمح  َنَف: و املاَلَّح - ملثي ُشٍ ألسٌلك اًلًص

من  ًُس ُشا ُو الٓدص صالكً أٔ  .!ِضـابوثخَون ُىشا تَون ؤأصاكل اً 

ن َسـت مََِحورا ُشا واًِضـاب .. !! وما أٔ  املَْصخاناًيفاق ومتَق ٔأصاكل 

حىت حزهت وقضخت ىف أٓن واحس وردت كائةل :  املاَلَّح كدياًالكم من 

َا ثلول ذضل  َنَف ال ثـمل حلًا ٔأن مثي ُشٍ ألسٌلك ثفـي أٔ  .؟! املاَلَّحَأُّيُّ

 ٌَ تبٔى حال  َمْصَخانٌَ اً ٔأو متَل اً وًُس هفاك .! ِضـابما ثفـهل حدًا وثوددًا 

لك واًلصام من كدي احلة واًـضق ..! الا ثسرى نشضل ٔأن  من ألحوال

ُو  اًححار واحملَعاتكِـان ُيا ىف  ِضـابواً  َمْصَخانٌَاًححص َكئيات 

يا ثـجة ..! ٌَجمَؽٔأظَي ومىفول حق  ُمون ُو َْ َ وكال ملَََحورا :  امل

ىن  ًَِىن ذا  لك ملااي ظسًلىت ٔأذرًب

ىف كاع  ُيااًىت رٔأًياُا اًاكئيات 

.؟!  ِضـابواً  اًَْمْصَخاناًححص حتة 

ؿىل اًاكئيات ثطل ال ًوخس من تي أٔ 

فصدت ؿَََ مََِحورا  !؟. اًَْمْصَخانوحيلس ؿىل  ِضـابمن ٍىٍص اً اإلظالق 

َا كائةل : مؤنس  َُْمونَأُّيُّ َ ن حىٍص ذمُياك اًـسًس من َكئيات اًححص  امل

اًفصايةل اًسامة ذري  ََسَىةو  اًخرشمثَِا ىف ذضل مثي اًِضـاب واملَْصَخان 

مذرفِة مذَوهة ىت بٔ ثاملَْصَخاهَة  ِضـابحي ثبىٔت ٕاىل اً فِىى  .! صاُس ودًَي

حىت ثيلغ املساملة  َكئيات اًححصن ثلرتب مهنا أٔ وما  ٔأحسحىت ال ٍصاُا 

ؿىل  ًومًىن احلق ٔأكول ٔأُّيا ألظسكاء ٔأهَ ال  .! ؿَهيم وثفرتسِم ىف احلال

ًِا  "ؾلي"ؿىل اإلظالق فِىى ىف اٍهناًة َسىة ال اًسامة َسىة اًفصايةل 

ذَق ظل فاٌَوم فلط ٍىون ؿىل من  !فامي ثفـي ؿََهَْيَاهَورما ٔأو هـخة حىت 

)مثي ما ثفـي َسىة اًفصايةل اًسامة املخوحضة  هل ؾلي وًفـي
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َُْمونصـص   َ معص اًصِْحةل َّبًصؾة اًضسًس  مناًَوم اًثامن واًـرشٍن  َظِحََحة امل

يْ  .؟!..! ًَِىن ماذا ًفـي ثسخة ما ضاع من وكت تال فائسة  جيِص خبوفَ  َُ

..! ورمبا ًلال كري دساع هَ حدان ام ادلَؽ ..؟ حفَهنا س َلال ؾيَ إ ورؾحَ ٔأم

اُسار ىف  ن جسخةم هَ ُونشضل أٔ 

اًوكت حي كصر ؿسم مواظةل  واضاؿة

املسري ..! ٕاذن ال حي  ورفغ صِْحةلاً

ٌَمميون سوى اًخحىل َّبًعرب واًضجاؿة 

ؤأن ٍىون مثي مََِحورا  .!ماكن تلسر االٕ 

ال ُّياب اخلعص  فصمبا الح ىف ألفق  اً دساؿ

مؽ  اًصحةلَّبركة ٔأمي .! وؿَََ فلط مواظةل 

وىف  .تال هسي ٔأو مخول اًصفاق اًثالزة 

اي ذضل اًوخَ اشلى سرناٍ اًَوم  ُوكائةل : ما   ًُْؤًُؤةُشٍ اٌَحؼات جساءًت 

يْ ..؟ و  مََِحورا أٓدص   وهجاً َىون س  حِوان ٔأم وخَ ُو اي حصى وخَ هحات ٔأم  َُ

..؟ فصدت  اإلوَْسان وحٍومن  اً ًسسخ

ادلاد  وحٍومََِحورا ثلول : تي ُو ٔأحس 

فوق  اإلوَْساناحملححة ثضسة ٌَـسًس من تىن 

َؽ .! فدسٔأ ادل ذاظة اًض حاب سَعح اَلْرض

ىون اشلى ًبٔذش صك ادلاد  اًَْمْصَخانوحٍو من من ؾن ذضل اًوخَ اجلسًس خيُ  ٍو

.. ول حىن سوى ذاظة ُؤالء اًض حاب ىف هفس اًوكت حمحة ًلَوب اًخرش

 ِضـابٕاحسى اًىصات املس خسٍصة من اً انحِة مََِحورا  ذُحت هبمحلؼات حىت 

اجلوًف من ُنصة ىف اًحساًة  املاَلَّحػهنا  .!ألظَيعى  احملَطِ  ىف كاعِ َة اًَْمْصَخاه 

هَ حي دكق اًيؼص فهيا كري أٔ  .!اًىت ًددارى هبا اًصايضون فوق سَعح اَلْرض 

من زلوب ظلرية فوق  اًَحْحص ادلَةل ختصج َمْصَخاهََّات صاُس اًـسًس من حِساً 
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 ِصـابال ُنصة من إ هنا  ًُست أٔ  ٌَضم فبًٔلن مبا ال ًسع جماالً  .!!سَعح اًُىصة 

ف  اًَْمْصَخان ول حىن سوى حلؼات  .!اًىذىل اًىت ثحسو ؿىل صك ُنصة اجلًو

فاؾخلس ٔأهنا  .!ثحسو َّبًوهَة اًضك مٌخفزة من تـَس هصة ٔأدصى  املاَلَّححىت ملح 

حماواًل رسًـًا فاجتَ حنوُا  .!اًعَحة  اًَْمْصَخان ِصـابهصة ٔأدصى من هصات 

ة ا ٔأن ملسِا مف .!مساك هبا االٕ  ول حىن سوى زوان حىت  .!حىت وخسُا ًَية ظًص

تي ظم ٕاحسى  اًَْمْصَخانفبٔدرك حِهنا ٔأهنا ًُست هصة من  ..! وزحصثَ اًىصة هنصثَ 

فلال ًِا  . اًَْمْصَخان ِصـابٔأسٌلك اًححص اًىت حتورت وختفت ؿىل صك هصة من 

 ُي .!ُىشا  ِضـابكس ثَوهت تَون اً  َسَمىةاً  َأٍَّهُتَاضل كاضحًا : ما َّب املاَلَّح

سٍن اًخرفى حلًا الىهتاز اًفصظة وافرتاس  وعسًلذم ألدصى َسىة  اًاكئياتحًص

وذُة هبا .! مفصظة مسم هبا تـيف وكوة مث أٔ  ..؟!املخوحضة اًسامة اًفصايةل 

ة اًحاًوهَة امليخفزة ثطل ظسًل َسَمىةٕاىل مََِحورا اًىت ٔأنست ٌَمالح ٔأن اً 

ٌَ إ ؤأهنا ما فـَت فـَهتا ثطل ،  اً وًُس ؿسو  ضـابَ ٌ   ِضـابال حدًا وثوددًا 

ذضل مثي َسىة مثَِا ىف  اًَْمْصَخانو 

وتـس ٔأن .! املوركة ثيي اًححص

احللِلة وػِصت جصائة  اىىضفت

ٍهيا اًححص اًحاًوهَة ذُة إ  ََسَىة

 تٌُةالهتامَ ًِا دون  مـخشراً  املاَلَّح

ًىهنا ىف اًوكت هفسَ ؿاثخذَ جصكة  املاَلَّحاًححص اًحاًوهَة اؾخشار  ََسَىةفذلدَت 

ي  ألمور  ػاُصدرسع ىف احلنك ُىشا ؿىل اً  املاَلَّحمفا َكن ًًدلى ؿىل  .!ًو

.! وماذا ؾينك ٔأهمت ٔأُّيا ألظسكاء اًعلار ُي ثـَممت دًَي واهتام الٓدٍصن تال 

ي سدذـجَون تـس اًَوم ىف احلنك ؿىل  .؟!اًَوم  املاَلَّحازلرس اشلى ثـَمَ  ُو

ثوا  .!ألمور ظحَـة ؤأم ٔأىنك س خرًت ).؟حلِلة ألص َاء حىت ثخخِيواكََالً  ًو
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ن من س وظَيا ٕاىل اًَوم اًخاسؽ واًـرشٍ..! ُا ك اًاكرزةحلًا املعَحة و ًحسو ٔأهنا 

ا حنن ل  اً واحس اً ول ًددق من املِةل احملسدة سوى ًوم .! صِْحةلاً معص فلط ..! ُو

ُيا ىف مِاٍ تـس من اُناز رممخيا تيجاح ..! ًحسو ٔأهيا َّبًفـي س منوت قصكًا  هًذَ

ن أٔ  راتـة ٌَححر ؾن ٔأُىل وؿائَىت ٔأمجـي نٌل  صِْحةلمتىن من اًلِام جاًححص ًو

ُمون..!! ُىشا ٔأذش ًلول  من كدي املاَلَّحوؿسىن  َْ َ رِس وًيسب حؼَ  امل ـَ ىف اً

تـس ٔأن فضي ٔأذريًا ىف اًخحىل َّبًعرب واًضجاؿة نٌل وؿس كاع اًححص اًـمَق 

َّْفسَ : ًحسو ٔأهم ل  ن كاًت هل كاضحةن مََِحورا ٕاال أٔ م ََكن..!! مفا َّبٔلمس ه

َا ثخـمل ازلرس تـس  ُمونَأُّيُّ َْ َ ََْحفاةمؽ اًعلري  اًَْمْصَخانذضل كعة من  امل اًححص  سُّ

فـهل ..! ما ؿََيا  اً فٌَل ثيسب حؼم ُىشا ..؟ مفا زال ألمي موحود .! اًـجوز

َا  عس واًسخِي .. فَِا ٕاذنلاملوؿىل ظل والاحهتاد مواظةل اًـمي  فلط ُو َأُّيُّ

َُْمون َ ًيا  مـم الٓدٍصن ..! فمل ًددقحتصر من ًبٔسم وال حتحط هفسم و  امل

مبضُئة سدٌجح  .!ًو ُنحيا اًَوم وكسًا  .! اًَْمْصَخانسوى وهجي فلط من وحٍو 

ٔأهت تـس ذضل ثًثة فوق سعح اًححص مث حتلق  صِْحةلوس يلوم جاًثاهَة رحَخيا ظل 

 ِرْحَخنك من ذاللىف اًححر ؾن ٔأُطل ٔأمجـي ضل  املاَلَّححمل حِاثم مبساؿسة 

َُْمونصاتـة .. وما ٔأن َسؽ اً َ  .!محص وهجَ من اخلجي حسًر مََِحورا حىت أٔ  امل

من ٔأن ًفـي ما فـي ٔأن ٍىصر هفس اخلعبٔ مصثي ذالل تضـة ٔأايم و هل  َىِفف 

ًىن جك ..؟ تي ثمن فلط ؾن قحاء .!محلاء ال ثمن ؾن ٔأى ذَكء ثرصفات 

َا اًعسق ٔأكول ..  ُمونال ثخذئس َأُّيُّ َْ َ فبٔظسكائم ًلسرون جحم اجلصح وألل  امل

اشلى ٔأهت فَِ حصاء ما حسث ضل ىف املاىض اًحـَس من ظـاب ؤأُوال تـس ٔأن 

ة  اً خمخَفخشعًا مٌش ذضل احلي فرصت فلست ٔأرسثم ؤأُطل ٔأمجـي  قًص

ن ًـخحوا ؿََم ٔأو ٍهتمو ألظوار  جصيء متاماً مهنا ًـَمون ٔأهم  َّٕبهتاماتك ثهَة ًو

َُْمونفس خؼي ىف هؼصضم ذضل  .!ؤأهنا ًُست من دعاضل ىف يشء  َ اًضجاع  امل

اشلى ٔأهلش ًومًا ًُْؤًُؤة ؾيس اًعرصة اًـجَحة ؤأهلش نشضل حِاة احملارة اًعَحة من 
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ٔٚٛ 

 

ُمونداذي تعن اًِلْصش املُْفرِتس ىف ؾصض اًححص اخلعري .. وَّبًفـي فلس ؿاد  َْ َ  امل

طمة ٔأنرث  تـس حسًر مََِحورا هل

ى وكت مىض وسارع وضاظًا من أٔ و 

ؿىل حىت وظي جصفلة رفاكَ ًعى اخلُ 

 اًُْمِحَطِ  معق مخسة ٔأمذار من مِاٍِ 

حزر  كصباًِاديء اًلصيب 

سـَسا  املاَلَّحظاح وُيا  "مارصال"

ن َسؽ حسًر مََِحورا تـس أٔ 

ًَِّساهُم حعاهم ٕان ظيخكائالً  صِْحةلن كصب اُناز اًاملخفائي ثضبٔ  َ ظاهم وٕان : 

ُمونو  ًُْؤًُؤةمََِحورا ومـِا فذـجحت  ..!دٌخَ ذاهم  َْ َ  .! املاَلَّحذما كاهل  امل

َُْمون - َ ة  مذـجحاً  امل َا : ماذا ثـىن هبشا اًالكم اًلًص  ..؟املاَلَّحَأُّيُّ

َا : ُشا مثي كسمي ؾيسان فوق سَعح اَلْرض  املاَلَّح - ُمونَأُّيُّ َْ َ  ..! امل

مبا حنن فَِ ألن ىف كاع  ثخحسث ُشا املثي اشلى ؾيَ: وما ؿالكة  ًُْؤًُؤة -

َا اًَحْحص اًـمَق    ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

: ُشا اجلسم  املاَلَّح -

اشلى  اًَْمْصَخانمن 

َ ٔأمامم ألن ىف  حًص

اي كاع اًَحْحص اًـمَق 

منا ٌض حَ متامًا أٔ  ًُْؤًُؤة 

 ..؟ ة لك تىن اًخرشًَِّساىن ؤأًس يِ 

َا : ظسكت َّبًفـي  ًُْؤًُؤة - ًَِّسان فِو ٌض حَ .! املاَلَّحَأُّيُّ ًَِّساىن و  نشضل 

َُْمون َ  اًاكئيات ..! ٔأًُسنوٌض حَ ٔأًضًا اًـسًس من  امل

ََِّسانُشا  مََِحورا : وما فائسة  - َا ؾيس اًخرش  اٌ  ..؟! املاَلَّحَأُّيُّ
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ََِّسان:  املاَلَّح - ُو ؾضو ؾضىل موحود ىف مف اًخرش  سؾي اي مََِحورا اٌ

ق واًحَؽ ذَلَ ظل  اإلوَْسان ٌَخّشوُّ

و ٔأًضًا مفذاح احلوكة وا ًيعق ُو

ٔأو ُىشا ًًدلى ؾيس تىن اًخرش 

 ٔأن ٍىون.!

َُْمون - َ يْ : و  امل اي حصى ُشا  َُ

ََِّسان  اي مََِحورا اًَْمْصَخانمن  اٌ

ًَِّسان  ىف هعق اًلش واخلساع واًيفاق ..؟! اإلوَْسان ٌض حَ 

َا َّبًعحؽ ال مََِحورا َحزًِية :   - ُمونَأُّيُّ َْ َ حمتزي ؾن  اًَْمْصَخان بًُٔسنف !..  امل

َواهنا تدٌوع َأًْ  اإلوَْسان ٔأًُسن

ََِّسانفِياك  ََِّسان.! و اًحىن  اٌ    اٌ

ََِّسانو  .! اًوردى  .! ألدرض اٌ

ظامذة ؾن كول  ٔأًُسنومجَـِا 

 .!واًيفاقواًلش اًزور 

: فَيحمس ظل ٕاذن سـَسًا  املاَلَّح -

كري كادرة ؿىل اًيعق ٔأو  اًَْمْصَخانُأمة  ٔأًُسنلك ٔأن ؿىل  اي مََِحورا

ت سخدًا ىف اشلُاب هبم ٕاىل اًِيرَياٌن ٔكدم ٔأدصى جماورة ل ََكهوٕالٓ  .!اًالكم 

 هتم.. !!ٔأًِسًحىن ذهوهبم ٕاال حعائس 
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 اًَْمْصَخانِ  َمْمَََىةِ اًثاهَة داذي  املاَلَّح ِرْحةلما َكدت ُشس ًوم اًثالزي من 

 ُ رشق ًخيري كاع اًححص املؼمل اًـمَق حىت اسدِلغ ادلَؽ جك طمة ووضاط ج

 لكفِشا اًَوم خمخَف َّبًفـي ؾن ال ٍىون ذضل ..؟  َنَفو  .!ُشٍ املصة 

 َخاءَ و .!  َخاءَ كس  صِْحةلمن معص اًفِا ُو اًَوم ألذري  ..! صِْحةلٌَاًساتلة ايم الٔ 

اًثاهَة ؿىل الاىهتاء  املاَلَّح ِرْحةلفلس ٔأوصىت  .!واًخفائي اخلري وألميمـَ 

َِ ٔأذري ٌَصفاق ألرتـة ًددلى فمل .اتم تيجاح  من وحٍو املَْصَخان  سوى وخ

ًخحلق حمل ادلَؽ تشضل و 

ًصفاق وكدي ٔأن ًخـجي ا

رسؿة الاحذفال رتـة الٔ 

ؿَهيم  ََكن .! صِْحةلتيجاح اً

ٕاىل   ٔأواًل اشلُاب رسًـًا 

اًصائـة  "ُاملا ُريا "حٍزصة 

وظم ٕاحسى حزر "ماًوهو" 

ىف حٌوب رشق هسوهُس َة االٕ 

 املاَلَّحوُياك صاُس  .ٔأس َا 

حاِصة"ىف كاع اًححص ما ٌض حَ  فوق  اإلوَْساناًىت ٌس خزسرما  اًفصو" ص َ

 اظيـِ .!سعح ألرض 

 جبسمَُشٍ املصة  اًَْمْصَخان

اًىثَف  اًفادص َمن وس َج

تبًََْوان مذـسدة َكٔلمحص 

وألظفص وألدرض واًحىن 

ومهنا   .!واًصمادى واًىصميى

ومهنا .. اًىدري ومهنا املخوسط ومهنا ٔأًضًا اًَعلرِي هنا مف نشضل ملاسات مذحاًية



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٕٔٛ 

 

َااذن  مفا رٔأٍنك .!ٔأًضًا ٔأصاكل مسَعحة ؤأدصى ملَْوسة  اًصفاق ىف ُشٍ  َأُّيُّ

حاِصُة من  ادلَؽ وكال  فذـجة .ُىشا سبًٔت مََِحورا  ؟..! اًَْمْصَخاناًض َ

حاِصُة : ٔأهنا َّبًفـي جض حَ  املاَلَّح اء ؾيسان فوق اًىت جس خزسرما اًًساًفصو ص َ

 سَعح اَلْرض ..! 

ة من  ًُْؤًُؤة - ظاحة  اًَْمْصَخانمذـجحة : وما َّبل ُشا اًضخضة اًلًص

اًىت  اًَْمْصَخاهََّاتاٌَون اًحىن حياول اًسري واًزحف ؿىل تعيَ تـىس تلِة 

ٔأُّيا ..!! ٔأل خيَلنك ظل  ِضـابثؼي كاتـة يجَية داذي تَوهتا من اً 

صنة ؿىل اإلظالق اًلادرة ؿىل احلكري  اجلاًسةمن َكئيات اًححص املَْصَخان 

 ..؟ ىف كاع اًححص 

اًححص ثتخة ال  َمْصَخاهََّاتفلس ذَق ظل مـؼم اي ًُْؤًُؤة : َّبًفـي  اًَْمْصَخان -

يْ  ًَِىنثخحصك ..!!  مييـىن  َُ

صمبا فمن رشف احملاوةل  ُشا

 احلصنةٔأمىٌىن ًومًا َّبًفـي 

والاهخلال رسًـًا من ماكن 

 ٕاىل ماكن ىف كاع اًححص .!

َام ًفـي ذضل اًيشء : وما اشلى ًسفـ ًُْؤًُؤة - ..؟ وملا ال  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

 اًححص اًثاتخة ..؟ َمْصَخاهََّاتحىون مثي تلِة ٔأكصاهم من 

ة رمبا املُْفرِتسحىت ًو ُامجخىن اًاكئيات اي ًُْؤًُؤة : ٔأفـي ذضل  اًَْمْصَخان -

وحىت ثدٌوع ظصىق ىف اظعَاد اًفصائس  .!ٔأمىٌىن اًِصب واًيجاة 

 واحلعول ؿىل اًعـام ..!

حًا وجعَحًا ما حتاول ٔأن ثفـهل ُشا ًـس أٔ  ًَِىن:  ًُْؤًُؤة - َامصًا قًص  .! اًَْمْصَخان َأُّيُّ

 ثيجح فَِ ؿىل اإلظالق .؟ ورمبا ال

ًلس ُنحت  .!ال ٔأُنح فامي ٔأحاول معهل جك ظرب واحهتاد  ًٌِلذا: و  اًَْمْصَخان -
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اًححص اًساحبة ٔأن ثعري ًومًا  ََسَىةمن كدي ظسًلىت ألدصى اجملاورة 

َماءظائصة حمَلة ىف  ََسَىة  ..! اًسَّ

اًححص اجملاورة اًىت  ََسَىة !.مذـجحة : وما ظم كعة ظسًلذم ثطل  ًُْؤًُؤة -

َؾيَاِن مث ظارت اًَوم ظائصة حمَلة ىف  .!ت َّبٔلمس ساحبة ىف املَاٍ ََكه

َماءِ  َافبأن ل ٔأَسؽ ؾهنا من كدي  .! اًسَّ  ..؟ اًَْمْصَخان َأُّيُّ

ضـَفة ٔأمام مفرتس هيا اًىدار  ٔلن ٔأسٌلك اًححص اًعلرية دوماً :  اًَْمْصَخان -

فذَجبٔ ىف مـؼم ألحوال ًالدذحاء  .!هنا ؿادة ما ختىش املواهجة بٔ ف

 تيتـضِا خيخيبء  .!واًِصوب 

 ِصـابفصوع ؤأقعان 

الٓدص واًحـغ  .!  اًَْمْصَخان

ٔأذرع  ىف تَوتًعَة اذلاًة 

ٌلنِ ًواسؽ و  ـْ  .! َصَلائُِق اًيُّ

ًفـي ال  الواًحـغ الٓدص 

هنا ثـُش ُشا وال ذاك لٔ 

ٌلنِ و  اًَْمْصَخان َمْمَََىةذارج  ـْ ذن ..! مفاذا ثفـي ُشٍ ألسٌلك إ  َصَلائُِق اًيُّ

يْ ..؟   ...؟اي ًُْؤًُؤة جسدسمل ملفرتس هيا اًىدار  َُ

: التس ًِا من احملاوةل مث  ًُْؤًُؤة -

احملاوةل حىت ميىهنا الافالت 

واًيجاة من ألؿساء تبٔى صك 

 من ألصاكل ..!

شٍ ظم  اًَْمْصَخان - اي ًُْؤًُؤة : ُو

ائِص "َّبجن َّبجن"  ََسَىةكعة  حص اًىت ىف فِىى ٕاحسى ٔأسٌلك اًحَ  .!ة اًعَّ

ظَةل حتمل  اًعلرية َسَمىةفلس ػَت ُشٍ اً  .!صلكِا جض حَ ٔأسٌلك اًصُنة 
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ٔٛٗ 

 

ت ىف اًـمص ظلرية ٔأن ٍىون ًِا حٌاحان ثعري هبٌل من ََكهحِاهتا مٌش ٔأن 

َماءكاع اًححص ٕاىل ٔأؿىل ىف  )ُارتة من ألؿساء  اًسَّ
18

ت ٔأن  ( ولكٌل حاًو

 !ثفضي وال ثلسر ؿىل اًعريان .. َسَمىةثعري ُشٍ اً 

يْ  ..؟ٕاذن  َسَمىة: وماذا فـَت ُشٍ اً  ًُْؤًُؤة - مَت وضاكت من نرثة  َُ

 !تبٔن حىون فٌصسة سِةل ًٔلؿساء ..؟ىف اٍهناًة احملاوةل واسدسَمت 

حتاول  َسَمىةفلس ػَت ُشٍ اً  !.اي ًُْؤًُؤة : ؿىل اًـىس متامًا  اًَْمْصَخان -

اًعلرية ىف  كاع اًححص  َسَمىةحىت ظارت اً ..! وحتاول تال مَي ٔأو لكي 

ة ألؿساء  .!ظسكاء هخلاد الٔ ًا المثار  ثـُش   َسَمىةميىن ً  َىِفف  .!!وخسًص

َماءىف  ًوماً  حتَقىف كاع اًححص ٔأن  ت ََكهَكًعَور ..؟! ُىشا  اًسَّ

 َكئيات اًححص مؽ تـضِا اًحـغ ..؟! وحهتامسل ثدساء

ي َررَصت:  ًُْؤًُؤة - اًَسَمىة اًعلرية الهخلاد ألظسكاء ول حصد ؿىل  ُو

ة ألؿساء .!؟ وثوكفت ىف اٍهناًة ؾن حماوةل حتلِق حَمِا ىف  خسًص

 اًعريان؟! 

فلس  .!: َّبًعحؽ .. ال  اًَْمْصَخان -

جتهتس اي ًُْؤًُؤة   َسَمىةػَت اً 

 ىحسوحتاول ٔأن ثعري وىف إ 

ىف  اًعلرية َسَمىةاملصات واً 

ٔأدصى هحرية  ََسَىةُامجهتا  . حبر ؾن كشاهئا وـادهتا ىف كاع اًححص ِرْحةل

س اًيَي مهنا وافرتاسِا ..!  مفرتسة حًص

 ..؟ اًعلرية َسَمىة: وماذا فـَت حِهنا اً  ًُْؤًُؤة -

ت اً  اًَْمْصَخان - فالت من ؿسوهتا اٌسلود املصاوكة واالٕ اًعلرية  َسَمىة: حاًو
                                                 

 بسطح اصطداميملصوت الذي يصدر عنيم عند ا بسبب"بانج بانج" الطائرة  النوع من األسماكيسمى ىذا  - ٛٔ
عمى الخالص من  اتساعدىف.  اوما تحتي ارؤية ما فوقي استطيع بيمتعينان منقسمتان ،  وليذه السمكة.  الماء

 الكبيرة . من طيور البحرفى البر  اعدائيأ، ومن  المفترسةاألسماك من في البحر  اأعدائي
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ٔٛ٘ 

 

ة ؿىل املُْفرِتس َسَمىةتال خسوى ..! فلس ٔأزصت اً  ًَِىنة املُْفرِتس َسَمىةاً 

وَكدت َّبًفـي  وؾياء .!اٌَحاق هبا رمٌل لكفِا ذضل من مضلة وثـة 

فمل حىن  .! اًعلرية َسَمىةن ثعي ملحخلاُا وثيال من اً ة أٔ املُْفرِتس َسَمىةاً 

 عوة واحسة ثفعَِا ؾن فٌصس هتا ..!دتـس سوى ؿىل 

ية : و  ًُْؤًُؤة - يْ حًز مساك ة َّبًفـي من اًيَي واالٕ املُْفرِتس َسَمىةمتىٌت اً  َُ

 املاكحفة ..؟ اًعلرية َسَمىةَّبً 

ت من خسًس اي ًُْؤًُؤة  اًعلرية َسَمىةاً  من ََكن: ما  اًَْمْصَخان - ٕاال ٔأن حاًو

َماءوثعري حمَلة ىف  ت حتمل تَ دوماً ََكهثيفِش ما   َسَمىةُصوًَّب من اً  اًسَّ

تشًَِا ِف املاء ميَيا  مهنا ُشٍ املصة ٕاال ٔأن رضتت ََكنمفا  ..!ة املُْفرِتس

تيجاح ختصج  مىٌهتا َّبًفـي من ٔأن .!!ؿىل كري املـخاد فائلة  تلوةوٌسارا 

ذارج ، فاهسفـت جك كوة فصد زؿاهفِا ت ورسًـًا كامت ،املاء سعح من 

سؿىل ارثفاع مرت حنو اجلو املاء   ال زوان مـسودة حىتإ  ول ميغ .!! ٔأو ًٍز

 اًعلرية َسَمىةؿادت اً 

ثهَة ظوب كاع اًححص 

 َسَمىةوما َكدت اً  .!

ن ثَحق هبا ة أٔ املُْفرِتس

من  ؿََهَْيَاثهَة وثيلغ 

حىت فـَت  خسًس

ما  اًعلرية َسَمىةاً 

َماءفـَخَ ىف املصة ألوىل ًخعري ثهَة حمَلة ىف   ذضلثفـي  وػَت .! اًسَّ

 ؾرش مصات حىت  كعـت تشضل مسافات ظوال ..!

 ة اي حصى ..؟!املُْفرِتس َسَمىةمٌسُضة : وماذا فـَت حِهنا اً  ًُْؤًُؤة -

ؤأدرهت ٔأهَ ال  .ة من نرثة املعاردة املُْفرِتس َسَمىة: ًلس ثـحت اً  اًَْمْصَخان -
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ٔٛٙ 

 

ائِص  َسَمىةسخِي ٌَيَي من اً  اي  اًعلرية َسَمىةوُىشا ُنت اً  .!ة اًعَّ

من  ىف الافالِت تشًخَ من هجس وؾصق وؾزمية فائلة تفضي ما ًُْؤًُؤة 

 .! ألؿساءِ 

َاأٔذربىن ألن  ًَِىنمذـجحة :  ًُْؤًُؤة - ٔأمىن جلسم  نََف..  اًَْمْصَخان َأُّيُّ

ائِص  َسَمىةاً   .؟ الاظعسام َّبملَاٍ وكت اًِحوطة جتية كوة اًعَّ

كوًة ظَحة  اً رٔأساي ًُْؤًُؤة  اًعلرية َسَمىة: ًلس ذَق ظل ًِشٍ اً  اًَْمْصَخان -

..!  الاظعسام َّبملَاٍ وكت اًِحوطكوة من  حتمهياجض حَ ملسمة اًسفِية 

 َمْصَخانوما َكد ًًهتىى 

 َسَمىةاًححص من كعة اً 

ائِص  َّْفسَة حىت وخس اًعَّ  ه

ُو الٓدص وكس ٔأمىٌَ 

اًسري حصًا ظََلًا ىف 

كاع اًححص اًفس َح 

ؤأمىٌَ نشضل اختاذ 

ٔأكصاهَ من  مـؼممواكف دفاؾَة وصمومِة مذحاًية خمخَفًا ىف ذضل ؾن 

اجملهتس اًسائص  اًَْمْصَخانفِيُئًا ٕاذن ًِش  .!اًثاتخة كري املخحصنة  اًَْمْصَخاهََّات

ُنح َّبًفـي ىف ثيفِش حمل حِاثَ  فلس .ؿىل تعيَ ىف كاع اًححص اًـمَق 

ة ألؿساء واهخلاد  ىف اًخحصك والاهخلال تـس حماوالت ؿسًسة رمغ خسًص

 !.. ألظسكاء

 

 

 

 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٔٛٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٔٛٛ 

 

ًدسامصون  تيجاحهناء ِرْحَهتم تـس ٔأن متىٌوا من إ خَس اًصفاق ألرتـة 

ا ىف كاع اًَحْحص  ِجَحُة اًىت صاُسُو ـَ حة واً ٌٍ اًلًص وًخحسزون ؾن لك ُشٍ اًُوُحو

َّْفسَ املاَلَّحمث وخس  .داذي ذمَىِة املصخاِن اًـمَق  ٌسبٔل مََِحورا كائاًل : ما ُو  ه

وٍ اًىت ظيـِا ن وهجة هؼصك وراء لك ُشٍ اًَوحْ م اي مََِحورااًرس اي حصى 

ُياك ىف كاع اًَحْحص اًـمَق تـَسًا ؾن َأؿُْيٌ لك اًخرش ..؟! فصدت  اًَْمْصَخان

ٌٍ اًىت ثلعسُا  َا مََِحورا ثلول : ُشٍ اًُوُحو ًُست ٕاال َدالئِي وأآيت  املاَلَّحَأُّيُّ

  من اًصمحن ىف كاع اًَحْحص اًحـَس ..

َُْمون - َ ىن َّبعل ؿََم  ًَِىن:  امل  اًَْمْصَخان تيو ىنمت َنَف  . اي مََِحورأأذرًب

حة واًـجَحة  واًُوُحوٌٍ ظيؽ لك ُشٍ اًعور من   ؟!..اًلًص

 َوظور صلكِا جبشؿ .! َتبَْذَرؿ اًَْمْصَخانُياك ظور ظيـِا  مََِحورا :  -

 ..! َِضـاتث  تياُاوظور  .!وفَِمَ 

يْ و  :  املاَلَّح - ىف  اي مََِحورا  نكوساؿسح نكمىٌخ فلط مناًعسفة ظم  َُ

حة رمس وجضىِي لك ُشٍ اًعور اًحسًـة  اًَوم ىف مامٌا أٔ اًىت ىصاُا واًلًص

 .؟!كاع اًَحْحص اًـمَق 

يْ و  مََِحورا مذـجحة : - َا ميىن ٌَعسفة  َُ ُىشا ن ثخىصر أٔ  املاَلَّحَأُّيُّ

تىن  حنن وىىون .!وازلكة املخياَُة املصات جك ُشٍ واًصوؿة  ؾرشات

صَسِا..!؟ ًعيـِامن لك مصة  ىف اًَْمْصَخان يْ و   ٍو ًضا ظم من أٔ اًعسفة  َُ

ًوحة فٌَة ٔأنرب ؤأمجي جصمس هلوم  اًَْمْصَخانوكوزم من تىن حـَخىن 

ٓ ذمخسة  اًَْمْصَخان ِصـابظحَـَة من   اًِححارِ الف اًىَِومرتات ىف مِاٍ أ

س جحم َؾلََي ًِال  ٕاال حِواانت وحنن ًس يا .! اًُْمِحََعاتو  ا وال ًٍز

 مٌا ؾن تضـة س يدميصات..؟!  اًواحس  اًَْمْصَخان

وال  َأؿُْيٌ  ال ىتاً ةاًَعلريِ  اتاخملَوك َأٍَّهُتَااذن  مىٌنكأٔ  َنَفو :  املاَلَّح -

ٌٍ ادلَةل صاكل لك ُشٍ الٔ  حصمس وثعيؽٔأن  ا من ألساسًِؾلول  واًُوُحو
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ٜٔٛ 

 

ِجَحةُ  ـَ ازلكة  ٍجك ُش اًسواد املؼَمة حاًىة اًِححارِ مِاٍ ؾٌلق أٔ  داذي واً

ؾيسان فوق سَعح اَلْرض  اًِححارِ ن لك ؿٌَلء أٔ حىت  .!املخياَُة واًصوؿة 

 ..!َوكات اخملدون تلِة  اًَْمْصَخانَّبمس كس وزلوُا 

َلطَل  افىص هبهل و ال ؾل فٌحن املاَلَّح ٔأُّياَّبًفـي نٌل ثلول  مََِحورا : - ـَ و

 َأؿُْيٌ وال  .!ٔأهت 

صى هبا وـَيم ى

 ياً  ًَِىن .!هت أٔ 

مثي هـحسٍ رب 

 .متامًا هت أٔ رتم 

فِو من ًسل 

ُو من و  .وُّيسي 

خحسث ث اًىت ؾهنا  واًُوُحوٌٍ عيؽ لك ُشٍ اًعور ه  َنَف  ..ذربانأٔ و  ٔأمصان

 ؟!ومـم ىف ذضل لك تىن اًخرش ٔأمجـي ..خـجة ث و 

ِجَحُة  واًُوُحوٌٍ ٔأمصك ظل تعيؽ لك ُشٍ اًعور  ًٌِلذاو :   املاَلَّح - ـَ اي اً

 ..؟!!  مََِحورا

َا ل جسمؽ من كدي أٔ  مََِحورا :  - كوهل ثـاىل "َسرُنُِِّيْم أآَيثيَا ِِف  املاَلَّحَأُّيُّ

َُ اًَْحقُّ "  َّ َ ًَُِْم َأه  .اْلٓفَاِق َوِِف َأهُْفِسِِْم َحىتَّ ًَخَخَيَّ

 .. اي مََِحورانثريًا من كدي  هـم َسـخَ :  املاَلَّح -

مَل  ٕاذن مََِحورا : - ـْ َا ٔأهت ث َماءٔأن  املاَلَّحَأُّيُّ ُأفٌُق واَلْرض ٔأًضًا  .!ُأفٌُق  اًسَّ

وما  .! فاقٔأحس ُشٍ الٓ   اًَْمْصَخانتىن ـُش ً وكاع اًَحْحص نشضل حِر  .!

ان ذضل احلَوان اًضـَف اشلى ال حول هل وال كوة ٕاال ٔأحس الآَيت أٔ 

ٌٍ من وما ظيـت ُشٍ اًعور  .!فاق اًىثرية املخـسدة ىف ُشٍ الٓ  واًُوُحو

َوكُْسَرة ؾؼمة دةل أٔ ؿاََلَماِت و فِىى ًُست سوى  .!تبٔمص من ظل هفُس تي 
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ٜٔٓ 

 

ٓ ظل ِِف  حىت ًخخي اًياس احلق من  اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ فاِق كِـان أ

َلن من كدي مََِحورا ث  ُشا اًالكم املاَلَّحٔأن َسؽ  وتـس! .. اًحاظي 

حة واًُوُحوٌٍ َّبًفـي ٔأن لك ُشٍ اًعور   اًُْمِحََعاتو  اًِححارِ ىف كِـان  اًلًص

ورب  اًَْمْصَخان ربتي ظم من ظيؽ  .! اًَْمْصَخانًُست َّبًفـي من ظيؽ 

 فاق ..! لك اًاكئيات ىف لك الٓ 

: وماذا تـس ٔأن ٔأىهتَيا من رحَخيا اًثاهَة ثطل اي رفاق تيجاح ..! ماذا  ًُْؤًُؤة -

 حنن فاؿَون تـس ذضل ..؟!

 : وس خـس ًصحَخيا اًثاًثة وألذرية ..! املاَلَّح -

َُْمون - َ َا مذـجحًا : ؤأٍن س خىون رحَخيا اًثاًثة  امل  ..؟ املاَلَّحَأُّيُّ

يْ :  املاَلَّح - َا وسُت  َُ ُمونَأُّيُّ َْ َ ..! ٔأل هـس ظسًلذيا مََِحورا اًضجاؿة  امل

ُا كط ىف ؿىل لك وحوُِا ألدصى اًىت ل حص من كدي مبصافلهتا ٌَخـصف 

 سَعح اًححص..! كصبألؿىل حِاهتا ُياك ىف 

َا مََِحورا سـَسة : صىصا ضل  - .. فِىشا ٔأهت دامئًا مٌش ٔأن  املاَلَّحَأُّيُّ

َا مىت  ًَِىنال ختَف اًوؿس ٔأتسًا ... ظادكًا مصة  ٔأولكاتَخم   املاَلَّحَأُّيُّ

 س خىون رحَخيا اًثاًثة فوق سَعح اًححص ..؟!

وألهفاس  اًخلاطفلط : مبجصد  املاَلَّح - ؾياء كََاًل من  والاسرتاحة ًو

 اي مََِحورإَّبذن ظل ثـاىل سًدسٔأ ؿىل اًفور  ومضلة اًسفص واًرتحال

 فوق سَعح اًححص .ُياك ًصحَخيا اًثاًثة  والاؿساداًخجِزي 

 ..! املاَلَّحظسًلى مََِحورا : فٕاىل ُشا اًَوم ٕاذن اي  -

املَََحورا  َأٍَّهُتَاادلَؽ ىف ظوت واحس : ٕاىل ُشا اًَوم املوؾود ٕاذن  -

 .اًضجاؿة ادلَةل 

 
 
 



 . املَْصَخانِ  قََصائُة وجعائُِة َمْمََىَةِ ةل اًثاهَة .. صحْ اًَعلرِي ... اًِ  رِْحالُت املاَلَّحِ 

 

 

ٜٔٔ 
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