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 ٕاُساء ٕاىل ...
 

واَن , اًيَحاَت ... ََ , الَ  اجلٌَلدَ  ,,,زاء ٔأظسكايئ ألؾ

ََ ةَل اًـاكِ  ةَ ََ الَ  اًاكئياَت  ِا ًُس ْلَُ َ  ؾَ  خسًا ... 

 ياُت ... ىه اكئِ  ا َؾليُ َِس ًَ ؤنَ إلوَْسان ... ًىن مُ  يِ لْ وـَ 

كَيب ...  كَ  نْ ا مِ تُ لْ ِض ا وؾَ تُ حْ دَ حْ ق ... فب  سْ عِ  تِ دخْن حَ أ  

  ,,,لري اًَع   املاَلَّحِ  ِت ي ... ِرْحالسِ ُْ ا أ  يْ فٕاٍَ 

 

.............. 
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 " ثلسمي"
 

ختخط تـامل اًححار ,  ٌَِعلاروِكَعٌط ؿَمَة مسَسةل  ... حاكايُت  لريِ اًَع   املاَلَّحِ  ِرْحالُت 

ًُست لكِا ؤأمانهنا ا اًِا ؤأحساثُ عَ املـَومات اًواردة فيا , ىه حلائق ؿَمَة , ٔأتْ واحملَعات , 

 ي ىه مزجي تني اًواكؽ واخلَال ..من ظيؽ اخلَال , ت

 

, تني ما  دبُ أ   اقِ ََ ٕاوَْساهَة , ىف س ِ -مَة َْ ... مفاركات وملارانت , ؿِ  لريِ اًَع   املاَلَّحِ  ِرْحالُت  - 

من  حيسث ىف ؿامل إلوَْسان اًـاكي , وؿامل اًيحات والَوان وامجلاد كري اًـاكي , جيصهيا املاَلَّحُ 

تـيوان  رحَخة ألوىل .. اًثالثَ اًـسًسة ىف ك رِحةل من ِرْحالثَ َ وملامصاثارثِ وَ ذالل حِ 

م رموز ُوُحٍو َمْمَََىة اًَْمْصَخان حملاوةل ف َيا رحَخَ اًثاهَة داذيًق ٕاىل َمْمَََىة اًَْمْصَخان , ثاًعص 

َخان ًىن اًَْمْصَخان ُياك ىف كاع اًححص اًـمَق , وخيخمتِا جصحَخَ اًثاًثة ٌَخـصف ؿىل ُوُحٍو اًَْمصْ 

 ُشٍ املصة ًُس ىف كاع اًححص اًحـَس تي فوق سع  اًححص اًلًصة ...

 

هبا املاَلَُّح  , ذزل اًفىت اذلى اكن ؿىل  ًلومُ  زالث ... ِرْحالُت  لريِ اًَع   املاَلَّحِ  ِرْحالُت  -

ـُش , َحلَ   املاَلَّحَ و  ح  , ذزل اجللصايف ,ْع ًُ  معٍص , ٔأنْ ِظوال   املاَلَّحِ  ساحي اًَحْحص , حيَا ًو

لوم ابًـسًس من اًصِْحالت وألسْ اًضَ   .. فارِري , ًو

 

 كَ  غَْ , رَ  املضِورَ  املاَلَّحِ َ ىف الََاة , ىف ٔأن ًعح  ذزل َخِ ٌِ مْ أ   لِقِ مل ًيج  املاَلَُّح  ىف تَْ  -

َ ٕاىل ؿَ ة َع َِ زْ جصفلة ظسًلذَ اًََكْحة املُ , وىف ظًصلَ  احملاولِت   داذيِ  اًححر ؾن ألحالم ,م اً

ىف الََاة  املاَلَّحِ  يَ سد ٔأمَ , اذلى خَ  ّنَّ اجلِ  املاِردالٓدص , ذزل  رفِلَٔأحس اًوداين , كاتي ُياك , 

 هل اًـون واملساؿسة ٌَلِام جصِْحالثَ مصاء ؿامل اًِححار واحملَعات , فلسمَ أ   سَ عح  ٔأحَ ًُ  , تبٔنْ 
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واملَْصَخان , ووافق ؿَيا لكِا  , ملاتي ؿسة رشوط ظـاب , حمكت هبا أ ْسعورة اجلَانُ  اًثالث

لق هل َحاثفاق , س  رشوط  َغ فُ صْ املاَلَُّح  , دون ٔأى حصدد , ٔأو حىت ثفىري , فىِف هل ٔأن ٍَ 

  املاَلَّحِ  َحِاةُ  َيُ مَ زَ ُشا الثفاق ,  ُغ َ ىف الََاة .. حىت ًوو اكن هلْ ٔأماهََ ؤأحالمِ  , كُ  ٔأذرياً 

 جلَاُن واملَْصَخان .!!هَْفِسَ , نٌل تمك تشزل , أ ْسعورة ا

 

َ   املاَلَّحِ اكن ؿىل  -- ف  ظوًِا كصاتة ٔأًف هََو مرت , وميص ـاب اًىت ًحَُ اًَع  ؽ املسافاِت عَ لْ ٔأن ً

 ُ من مسًية اًسَوم  اً ىف ساحي مرص اًضٌلىل واًضٌلىل اًلصب  تسء صىَ واًلُ  نِ سُ ابًـسًس من امل

َ ىَ سْ مني والٕ ََ ـة واًـَ حْ اًضَ صاىن و َسى جَ حِر ًلمي ىف ٔأكىص اًلصب مصورا مبسن س ِ  مي عِ َْ ٌسًرة وت

َِىة املَْصَخاناًسٌوس وظوًل ىف اٍهناًة ٕاىل  وتور سـَس مث ؾحور كٌاةِ  ىف مِاٍ اًَحْحص ألمحص  َمم

 من امتامِ  ,  والاحتادِ  ابًـميِ ىن املاَلَُّح  , مت وؾياءِ  ِة ـَ اًحـَس , ىف ٔأكىص اًرشق , وتـس ثَ 

َِىة املَْصَخان"  اًثالثالثَ َ ألوىل من ِرحْ خَ حَْ ِر  رغ ما وخسٍ ىف تيجاح " اًّعصًِق ٕاىل َمم

َُ اب ـَ اًّعصًِق من ظِ  اهخرص و ؿىل كصوش اًَحْحص املُْفرِتسة ثضجاؿة ابًلة ,  َةَ لَ ثَ لس ال , فوْ ؤأ

ئْاب املخوحضة جبسارةِ  حي وألْمَواجِ  واخَ قضةَ و ؿَيا ,  سُ سَ حيُْ  ؿىل اذّلِ  وألمعارِ  اًّصِ

َ  وؿلِ ِِ  حبمكة املاَلَُّح  , ٔأزياء ذزل لكَ , ٔأن ٌس متخؽ ٔأًضًا توكذَ مؽ خصور  ًَس ودراًة , ومل ً

 .اًَحْحص ؤأْمَواخَ وثَاراثَ اًضلِة

 

َ ألدعار واًعـاب اًىت ظاحدت رحَخَ ألوىل , ٕال ٔأن املاَلَُّح  , مل  كَ  غَ رَ  - ٔأتساً , ًوو  ًَس ً

َ  ةَ َْ دي ك يشء , ٕاوَْسان , هل كَ , وك  ٔأوًل ؤأذرياً ٌَحؼة واحسة , ٔأهَ    , وًُس كَةَ رَش ث

َ  ُس , حيَِ  اكسِ  حِوانِ  ,,  ذزل اًعرور وألْمَواج وال هنارحوهل , مبا ىف  نْ ص , جلك مَ ضـُ ٌو

 إلوَْسان.. !! ُشاوحود , إلوَْسان , ىف زمن هسر فَِ ابًفـي  املاَلَّحِ فِيُئًا حلًا ذلزل 
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َ َ " ْسُ اِ  فىََت ُشٍ كعة  ...ٔأظسكايئ      َ ؤأتََ ًـُش , مؽ ٔأمَ  اًَحْحص"  اكن ؿىل ساحي  الَّحُ امل

ُ لَكْحخَ اًعلرية  ِجصِفَْلة  َعةِ زْ امل

 املاكن : مسًيةُ  ,,," ًُْؤًُؤة"

َوم امجلَةل . املوكؽ : كصب اًسَ 

: السود املرصًة اٌََخِة. اًزمان

زل ٔأن ثخرَهل ٔأهت نٌل جضاء 

ا اًعسًق.. كس ٍىون  أ هيه

ََْوم .. ورمبا  ألمس .. ٔأو اً

)اًلس ....
1
) 

  

 , املاَلَّحُ س ماخِ  جنِ س , ٍمتيَان ًو ظار ًومًا ٔأمحَ  ؤأتٍوَ , ؤأمُ  اً ىف اًـمص ظلري  املاَلَّحُ مٌش ٔأن اكن 

 واجلُلصايَف اًـؼمَي . , املضِوراًـصب 

ًا وحِس ٍصاكاً , وحما زال ىف اًسن ظلري  املاَلَّحُ , و  ة كعرية من اًزمان , مات اًوادلانتـس فرت  

 واخَُ قًصحًا , ىف ُشٍ ادلهَا , ًُ 

َ  ٍُ معريَ  ِسًَق  خومَ حْ امل , ل  , ل ظَّ

ًوو من ,  , ل كًصةَ  ظاحةَ 

 َق لَ ٔأن حيَُ  املاَلَّحُ تـَس , حاول 

هل ؿاش , خْ أ   نْ  معٍص اذلى مِ لْ حُ 

 َِ َ اذلى دُ  وحل وادلً َ ماات , ىف وه

, وٕال  ؾؼميً  عح  َمالَّحاً ٔأن ًُ 

                                                 
 ."االنرتنت"مصدرها شبكة املعلومات الدولية  الرِحلة لصور واألشكال الواردة ىف ا - 1
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,  ؿَ ٔأًامن اكناِر َع عاردٍ وثُ َت ثُ ػَ الَاة ظـوابت  ٕال ٔأَن " ..! املاَلَّحَ س "ملاذا ُسي من ألسا

ًِضـاِب  اً ًـامل اًِححار , ُمحح اً ابجلُلصافِا , ؿاِصل اً مذـَلؾلهل وكَحَ , ػي ورغ ذزل لكََ , 

 . املَْصَخان

صَ وتَف من اًـمص اًامثهََة َؾرَشَ ؿامًا , صَ ,   املاَلَّحُ  ِبَ تـس ٔأن نَ      عـوتة تلِق ٔأمٌَخَ ىف ت ـَ

ةل الَاة , فلصر  صفلة ج واذلهصايت ألحالم َ اخلاص , ؿاملؿامل ٕاىلاذلُاب ظواؾَة ىف رحةل ظًو

ِسًلذَ  ًخحلِق ُياك , اًسخِي  وخسداذي ٔأحس اًوداين  , رمبا , ىف كَة اًعحصاء ,  ًُْؤًُؤةظَّ

 . من ٔأخهل ؿاشى اذل هلُ مَ , وأ   اكنَمَ اذلى حُ  اس خـادةو , ك ٔأماهََ 

 

 املَْصَخانمن َحَجص  معيوعِ  ؿىل ذاتِ  ًُْؤًُؤة ْت ثَ , ؿَ ىف كَة اًعحصاء   املاَلَّحُ ذالل رِحةل 

ِصمُي , فشُحت انحِخَ , ألمحص اًىَ 

َُ رائَ  ْت مَ خَ ص ْ وما ٔأن ا  ْت ؾَ ِز حىت فَ  خ

 املاَلَّحَ مٌَ , ٕال ٔأن  املاَلَّحَ رت وحشَ 

ِل كرَي مدااكرتب انحِة اخلات , 

َُ , وما ٔأن  ًُْؤًُؤةخحشٍص ت  تَسٍ  َحىَّ

 اً ظاؿسنثَُف  حىت دصج مٌَ ُُبَارُ 

مِاٍ  ؤكهَىف اًسٌلء ..!!  ٕاىل ٔأؿىل

اًححار كس ثحرصت تفـي حصارة 

ورؾحًا , ٕال ٔأهَ متازل كواٍ ,  دوفاً واكد ٌسلط ؿىل ألرض   املاَلَّحُ اًضمس املَتحة , ففزع 

حيُ تْ اًىت حنخَ اًعلريِة  اًُىِوِف  داذي ٔأحسِ  ةًُْؤًُؤ  ومـَوجن  ىف الادذحاء  من  ًومًا , مفا اكن  ا اًّصِ

اًعلري ..! ؤأذش  ًعاردٌُل داذي اًَىِْف ًُْؤًُؤةو  املاَلَّحِ ذُة ذَف اًُحَزار اًىثَف ٕال ٔأن 

 : خمَف ًيادى تعوت ؿالِ 
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اضاىن ل ختَْ  - المم ؤأماهَم ىف ٔأح ىف تلِق كَ  لٓساِؿَسك, فلس حئُت ,  املاَلَّحُ  أ هيه

 الََاة ..!!

ا كْ سَ َع مصثـسة : ل ثُ  ًُْؤًُؤة - َ أ هيه

, فٌحن ل هـصف من ٍىون  املاَلَّحُ 

, وماذا ًٍصس مٌا ُشا اًض ح  

 اخملَف ..!!

اذائفًا : هَف ل ٔأدضاك  املاَلَّحُ  -  أ هيه

اًاكئن اًلًصة , ؤأهت ُىشا ثحسو 

ُُبَار ..؟ مفا اكن خضٌلً من  ماِرداً 

  ٔأن ٔأخاب :َزار اًىثَف ٕال اًحُ  من

اابًفـي  - اًُحَزار ذَف س خار ُشا  َخاُن .! أٓدذىبءُ من  ماِرداً , فبأن ًست ٕال  املاَلَّحُ  أ هيه

 ٕال مساؿسثم كسر املس خعاع ..! . اًىثَف ..!  ل ٔأًرس صُئاً 

 ألرشار ..! اجلَانُ مذـجحًا : ًىٌن ل ٔأًرس مساؿسة ٔأمثازل من   املاَلَّحُ  -

ُ اجلِ   - ا لَْ ًا :  ٕاؿْ حًزي ّنَّ فِيا ٔأَن مك اي تن اًخرش , نٌل مثَُ  اجلَان, ٔأهيا تن   املاَلَّحُ  أ هيه

 ألجصار ..!!  سة ألرشار , فِيا ٔأًضًا اًعالوناًفس

ل  تيا اخلريَ  ٔأهم من اًعالني ألجصار ..! وما ًسًريا ٔأهم حًصسُ  ٕاذنْ  : وهَف هـلُ  ًُْؤًُؤة -

 اًرش..؟
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ُ : و  - ِسًلُ  اًَكحةجىٌل اًرش ٔأٍتا  ٔأًرسُ  ًِمَ اجِلّنَّ من حمخيس ,  املاَلَّحُ م , ًلسد حصرىن ظَّ

 ٕال إلحسان ..؟!! إلحسانِ  وال , فِي ٍىون حزاءُ داذهل س يني ظِ  مىثُت  تـس ٔأنْ 

ُ  ملاِرداًالكم ذزل   ًُْؤًُؤةَ وظسًلذُ   املاَلَّحِ  ظمنئ كَةُ ا كس  املاَلَّحَ , ٕال ٔأن  اجِلّنَّ

ُ صوج من خمحئَ داذي اًَىِْف  , ٔأن ًؼِص اصرتط ٌَر ىف ظورثَ اللِلِة ,  اجِلّنَّ

 وًُس ىف ظورة ذزل اًُحَزار اًىثَف املًصة ..!

-   ُ اذائفًا : ل ٔأس خعَؽ ٔأن ٔأفـي ذزل  اجِلّنَّ كس فعورىت خمَفة , نٌل ..!!   املاَلَّحُ  أ هيه

ئْاُب  ٕاىل حمخيس من خسًس .. !!  ٔأؾود, ورمبا ىف الال ن , فذفرتس ُ  حىدضف ٔأمصى اذّلِ

اوما ُو الي ٕاذن  ُ  أ هيه ..؟ ُىشا سبٔل اجِلّنَّ

ُ , وتـس مصت وثفىري   املاَلَّحُ  ظاح اجِلّنَّ

ا املاَلَُّح  , : فصحًا  ًلس وخسُت الَي أ هيه

الَي اًوحِس ٔأن ٔأػِص زل تعورة جض حَ 

ىون اسى ٔأًضًا مٌش ألن  إلوَْسان , ٍو

َُْمونُ " َ . ..!  فوافق  " تسًل منامل ُ املاِرد اجِلّنَّ

ُ وؿسٍ.. وتسٔأ  املاَلَُّح , وابًفـي هفش اجِلّنَّ

َُْمونُ املاَلَُّح  ًخحسث مؽ  َ و ًُس  امل ُو

 ذائفًا مٌَ ٔأو مصاتاًب نٌل اكن مٌش لؼات .

ا: ما ىه كعخم  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ  ..؟ امل

َُْمونُ   - َ ةل وقًصحة  امل ا: كعىت ظًو  اجلَانُ  أ ْسعورة, ذالظتا نٌل ثلول   حُ املاَلَّ  أ هيه

ئْاب , وما ٔأن ٍَ  نَ وْ ضَ دامئًا خيَْ  اجلَانَ : ٔأن   املَْصَخانو  سوا اًخرفى ىف  , حىت ًخـمَ وهُ صَ اذّلِ

ئْاب ,  املَْصَخانظورة َحَجص  ؼَون ُىشا , حىت ًبىٔت اًَىِصمُي , حىت ل حصاه ثسل اذّلِ ًو
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لومٕاوَْسان ,  ا ٔأهت كس حِ  داذي َحَجص املَْصَخان اًَىِصميِ  سِمتخحٍصصه من حمخ  ًو  َت ئْ , ُو

ا املاَلَُّح إلوَْسان , ًخحص تـس ظُ   هن من حمخيس , فسل من ٕاذن كُ رول قَاب أ هيه

 ..!! واملَْصَخانِ  اجلَانِ  تشزل  أ ْسعورةُ  نٌل تمكُ  واملساؿسةِ  اًـونِ 

َ و  اجلَانِ  أ ْسعورة: وما ُو حمك مٌسُضة  ًُْؤًُؤة - اثسل ,  ْصَخانِ امل َُْمونُ  أ هيه َ  ..؟!!امل

َُْمونُ  - َ : ٔأهَ نٌل ًىٌل ًُْؤًُؤة  اياًىت ل سَعان ول حمك ىل ؿَيا  ْسعورة: ثلول ثسل ال   امل

 .! فـََىٌل نشزل اصرتاظات زالزة مثَِا ..!! زالث ؤأمٌَاُت  ظَحاَت 

امٌم  َُ ما ٔأظَحَ : سـَسًا  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ىف  زالثىف اًلِام جصِْحالت ساؿسثُيا م ُو  امل

َِىة من ذالل  املَْصَخان َمم

 اًيشء:  ص َئنيتلِق 

ألول َسِفِية هحرية ؿىل 

 ٔأن حىون حسًثة

ٔأس خزسهما ىف رحَىت 

ألوىل ذالل اًعًصق ٕاىل 

َِىة  واًيشءُ . املَْصَخان َمم

اًثاىن : قواظة حسًثة 

َِىةحىون ىف الاهخؼار ىف ٔأؾٌلق املَاٍ داذي  ىك  ألمحصىف مِاٍ اًححص  املَْصَخان َمم

   .هبا ُياك واس خمكي تلِة اًصحالت  ٔأقوص 

َُْمونُ  - َ ا املاَلَُّح , ُي وسَُتا ..؟!! امل  مذـجحًا : ما زال زل ٔأمٌَُة اثًثُة مل ثعَْْبا تـس أ هيه
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ا  - َُْمونُ املاَلَُّح : ٔأؿل ذزل أ هيه َ اد امل ًوكت اًضسة  , فلس ؿَمخن الَاة ٔأن ٔأددص تـغ اًزَّ

َُْمونُ والاخة , فصٔأًت ادذار ٔأمٌَىت اًثاًثة ٕاىل حني , فبٔدرك  َ ٔأن ذزل املاَلَُّح وٕان  امل

 اكن ابًفـي ظلري اًسن ٕال ٔأهَ راحج اًـلي سَمي اًخفىري ..!  

َُْمونُ  - َ ا: ٕاذا ٔأردت  امل ِسًلذم  املاَلَّحُ  أ هيه تلِق ٔأماهَم اًثالزة , فـََم ٔأن ثوافق وظَّ

ًىٌل ىف ُشٍ اًصِْحالت , ٔأل حًزس  اً ؿىل رشوط زالزة : ٔأن ٔأهون رفِل  ًُْؤًُؤةألدصى 

" ًومًا , وىف حاةل هلغ 61, ٔأل حًزس مسة ك ِرحةل ؾن  " زالثؿسد اًصِْحالت ؾن 

اىٌل وحِاىت ٔأان ٔأًضًا ُو حِاحَ  ٔأحس ُشٍ اًرشوط , س َىون اٍمثنُ  , حِر  املاَلَّحُ  أ هيه

نيا  اًَحْحص اًحـَس , ٔأمالال قصابء حِر ىىون سواء نيا ىف مِاٍ منوت تـسُا مجَـًا ىف 

انٌل ٕاذن ق سع  اًَاثس اًلًصة .! مفا كصار فو  ؿىل حمك  ناًصفِلان ..؟ ُي ثوافلا أ هيه

 حمكِا .؟!   نٔأم حصفضا املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورة

اسادصة : وهَف هوافق ؿىل ُشا اًالكم اًلًصة  ًُْؤًُؤة - َ  أ هيه , ُي ًـلي ٔأن ٍىون  َُْمونُ امل

َـًا , ُي ُشا الكم ميىن ٔأن ًلدهل مثن هلغ ٔأحس رشوط ُشا الثفاق ُو حِاثيا مج 

 ؟ؿاكي ..

ا: ٔأوافق ابًفـي  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ٌََمالَُّح ٔأن ٍصفغ فىِف ؿىل ثسل الاصرتاظات ,  امل

الََاة ؟ ىف  حالمَك ٔأماهََ وأٔ ق لحخُ رشوط اثفاق , س   ٔأو ًرتدد ٔأو حىت ًفىص ىف

 املاَلَّحُ ..!! مث ظَة  َِ هفِس   املاَلَّحُ  حىت ًوو اكن مثن هلغ ٔأحس ُشٍ اًرشوط ُو َحِاةَ 

ؿسم اذلُاب مـَ ىف رحَخَ ثسل املمَؤة ابًعـاب , وحىت ل ثخـصض حِاهتا  ًُْؤًُؤةمن 

 ٌَرعص اًضسًس ..!!
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اذزل  حًزية : هَف ثلولُ  ًُْؤًُؤة -  مَ ىف رحَخِ  مَ نَ صُ من ٔأن ٔأحْ  هَف حًصسُ , و  املاَلَّحُ  أ هيه

اجبوارك , وهَف ىل ٔأن ٔأتلى ُيا وحِسة دوهم ٔأهت  أٔهونَ  اًعـحة ثسل , دون ٔأنْ   أ هيه

ِسًق..!!! مث وافلت   املَْصَخان.و  اجلَانُ  أ ْسعورةىف هناًة ألمص ؿىل حمك  ًُْؤًُؤةألخ واًعَّ

َُْمونُ  - َ ا ُنْيُت ٔأود ٔأن ٔأسبزٔل سؤاًل ٔأذرياً :  امل عَة املاَلَُّح .. ملاذا مل ث َحريىن نثرياً  أ هيه

َِىة ٔأن ثحسٔأ رحَخم من اًعـاب  ٌَمصور جلكدون الاخة مدارشة ,  املَْصَخان داذي َمم

 ذالل ظًصق اًوظول ..؟!وألُوال 

ا - َُْمونُ  املاَلَُّح :  ًلس ٔأرْدُت أ هيه َ ىف ظًصق اًوظول ٕاىل ماهن امجلَةل الٔ  كَ  زورَ أٔ ٔأن  امل

َِىة املَْصَخان ..!!مَ  خصور اًَحْحص ٔأظسكايئ , مؽ  ؤأجسامصَ  َث تسَ أٔ ٔأن  ٔأًضاً ردت أٔ و  م

 ..!!  وحىت ًخـصف نشزل تـس موت ألحدة واخلالن , كريهىل ..!! فل ًـس ا ٔأْمَواهجو 

 اًعلار ؿىل ك ما ُو مجَي ىف تدله الحُدة مرص . ٔأظسكاؤان

َُْمونُ  - َ أأؿساء ًوُسوا ٔأظسكاء  ه وثَاراثَ وخصورٍ  ًَحْحصٔأْمَواج امٌسُضًا : ًىن ..  امل  أ هيه

َِىةٕاىل  رحَخياظًصق  ًـرتضوا, وكس  املاَلَّحُ   ..!!املَْصَخان َمم

ا  - َُْمونُ املاَلَُّح : ؿىل اًـىس متامًا  أ هيه َ فلس كاتَتم نثرياً ذالل ,  , تي ه ٔأظسكاء  امل

فٕاذا ما كاتَوان ىف اًّعصًِق م زمًٌا , مـِ مـِم نثريًا , ؾضُت  ٔأسفارى من كدي , ًـحُت 

ٔأُسافٌا , ورقحدٌا الٔهَسة ىف  دٌا , وهحيِ هََ  ِم تعسقِ سوف ٔأتسث مـِم , ؤأكٌـُ 

َُْمونُ  َ َِىة املَْصَخان , فاهسُش امل ٕال ٔأهَ مل ًـلة  اًلًصِة  من الكم املاَلَّحِ  اًوظول ٕاىل َمم

 حةل اًلس . ؿىل ُشا اًالكم , ىف حني ذُة املاَلَُّح ٌس خـس ًِص 

 
 
 



َِىة املَْصَخان .  رِْحالُت املاَلَّحِ اًَعلرِي... اًصِحةل الٔوىل .. اًّعصًِق ٕاىل َمم

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



َِىة املَْصَخان .  رِْحالُت املاَلَّحِ اًَعلرِي... اًصِحةل الٔوىل .. اًّعصًِق ٕاىل َمم

 

16 

 

َِىةٕاىل  املُيخؼصةصحةل اًاًَوم املوؾود لهعالق  مشُس  ٔأرشكْت  ما ٔأنْ    , وما ٔأن  املَْصَخان َمم

ِفاقذُة   ًُْؤًُؤة,  املاَلَّحُ : اًثالزة  اًصَّ

َُْمونُ ,  َ ًصهوب  َحْحصاً , ٕاىل ساحي  امل

ٔأمامَ ,  املاَلَّحُ وخس  اًسفِية حىت 

ئْح وخَ خمَف , ىف   , ذاًَئِميً  اً ّذِ

َُْمونُ ٕاىل  املاَلَّحُ الاهخؼار , فٌؼص  َ   امل

فوخسٍ كس فص من زمان , فِو ىف 

ئْاب , وما ىه ٕال  ألظي خيىش اذّلِ

 ًُْؤًُؤةو  املاَلَّحُ زوان حىت ثحـَ ىف ذزل 

َُْمونُ ابلحلني فاٍرن ٕاىل ٔأتـس ماكن ,  َ ئْةٕال ٔأن   مل ىف ك ماكن فَِ كس ثـلْبم  ََِئمياٌ  اذّلِ

 .. ًشُحون

ا: ملاذا ثعاردان ُىشا مذـجحًا  املاَلَّحُ  - ئْة أ هيه  ىف ك ماكن هشُة ٕاًََ .؟املَىري  اذّلِ

ئْة - اك ٔأهت : ٔأان ل ٔأظاردُ  اذّلِ ُ اًضجاع , تي ٔأظارد ذزل  املاَلَّحُ  أ هيه املَـون  اجِلّنَّ

 اجلَحاُن.

َُْمونُ  - َ امذـجحًا : وملاذا ثعاردىن اثهَة  امل ئْة أ هيه  , ماذا فـَت زل من خسًس ..؟ اذّلِ

ئْة - ا ثـل حلًا ماذا فـَت كاضحًا : الا اذّلِ ُ  أ هيه ٔأمل ثخجصٔأ وثؼِص ٔأماىم املارق ..؟  اجِلّنَّ

 املَْصَخانجحص  وهتصب وـاداثم داذي حمخسم اًلسمي ىفحني رٔأًدن  , ومل ختخىبءاثهَة 

اثفـي ذزل ًومًا و  ٔأةَ صْ فىِف خائت زل اجلُ  اًىصمي . ُ  أ هيه اجلَحاُن ..؟ ًحسو ٔأهم مل  اجِلّنَّ

اثخـل ادلرس تـس   اًليب ..!! أ هيه
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َُْمونُ  - َ اندضفت ٔأمصى : ًىن هَف امٌسُضًا  امل ئْة أ هيه  ٕاوَْسانان ُىشا ىف ظورة , وأٔ  اذّلِ

 وًُس خان ..؟

ئْة - ا  مدتجًا : اذّلِ ُ الا ثـل أ هيه ت ل حصاىن مٌش دصحت من ؤأهِدفِة ك صظسُ حَ أٔ ٔأهن  اجِلّنَّ

, وكَت تُن وتني هفيس ًصمبا ٔأدرك بٔ ٔأن ٔأجهم ؿََم حِهناجسيم اًلسمي , ٕال ٔأهن مل ٔأصَ 

ُ ُشا  أٔنث  م وكس جتصٔأَت دعبٍٔ ورحؽ ٕاىل رصسٍ وؾلهل جمسداً , ٕال ٔأهن وخسثُ  اجِلّنَّ

َْن هجارًا هناراً دون ٔأن ختضاىن املاَلَّحِ ثشُة مؽ  وأٔنث , ودضَت   ٔأو ختخحبٔ من ٔأمام َؾ

ا ٔأهت  وـادثم , ةل كس ل ثـود تـسُا ٔأتساً حًصس اًصحِي ىف  ٔأذرياً ُو فلصرت  , رحةل ظًو

أأن ٔأؾَسك اثهَة ٕاىل حمخسم  ُ  أ هيه  ٔأو ٔأفرتسم وثًتىى حِاثم من ألساس ..!! اجِلّنَّ

ا: وما الي ٕاذن  املاَلَّحُ  - ئْة أ هيه ُ حىت حصمح وثـفو ؾن ُشا  اذّلِ ـود من حِر .؟ وثاجِلّنَّ

َِىة, وثرتنيا وس خمكي اًصِحةل ٕاىل  ٔأثَُت   .؟ املَْصَخان َمم

ئْة - اكاضحًا : ل حي زل  اذّلِ ُ ,  ٕال ٔأن ًـود ُشا  إلظالقؿىل  املاَلَّحُ  أ هيه اجلَحاُن  اجِلّنَّ

اًىصمي , نٌل اكن ىف اًساتق حدُسًا ذًَاًل داذي  املَْصَخانٕاىل حمخسَ اثهَة داذي جحص 

 مي ..!!حمخسَ اًلس

َُْمونُ  - َ امصؾواًب : ُي سدذزىل ؾن  امل , وثرتنن فٌصسة ٌرلئاب , ورمبا   املاَلَّحُ  أ هيه

ئْةٔأذُة ٔأًضًا ٕاىل حمخيس من خسًس , ٔأم س خلف جباهىب ىف مواهجة ُشا   .؟ ََِئمياٌ  اذّلِ

ا: ُي وسُت  ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ دومًا  مٌش ًلائيا ألول , كس ظار معريك مصثحط ٔأهَ امل

ازىل ؾيم هخمبعريان , فٕاما ٔأن هـُش مـًا ٔأو منوت مـًا حِر ىىون , فىِف ٕاذن   أ هيه

َُْمونُ  َ  ..!!امل

ئْة - ِفية اًََكْحمن ُشٍ  مَ ؿْ : دَ  اذّلِ ا, ؤأذبىن ألن َُ اًسَّ , ُي ُشا ُو  املاَلَّحُ  أ هيه
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ُ حٌة مؽ ذزل  ٕاىل, ٔأن ثلف حٌحًا  اٍهنايئكصارك   ن ٔأهامت الزيان, وثعححا ََِئمياٌ  اجِلّنَّ

 ة من ألؿساء ..!!اًََكْحومـىٌل ثسل 

ا: هـم  املاَلَّحُ  - ئْة أ هيه ُو ٔأًضًا هفس كصار , و  ألذريُشا ُو كصارى اًرشٍص ,  اذّلِ

ي من اًِصوب واملصاوكة , واًىص  ..!! املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورة وتـس مىض وكت ظًو

ِفاقواًفص , تني  ئْةو  اًثالزة اًصَّ ُىِوف اً ٔأمام ٔأحس ٔأذرياً هَْفِسَ  املاَلَّحُ , وخس   ََِئمياٌ  اذّلِ

مِاٍ تـس ذزل ؤأذاتت خصورُا ًومًا ,  َحْحصاً  ا ٔأْمَواجُ املتاًىة , اًىت صَكتْ  اًلسمية

 .ىف حوف خصور اجلري فعارت معَلة مؼَمة خمَفة املعص , 

ئْة - ا, ن ٔأٍن ثشُحون الٓ ضاحاكً :  اذّلِ فِ  أ هيه , فِا كس حاهت اٌَحؼة  اًثالزة اقاًصَّ

  , امليخؼصة ٕلفرتاسمك مجَـاً 

ٔأماممك اخملَف فاًَىِْف املؼل 

ئْة, و  من  ََئِمياٌ  رَشِساً  اذّلِ

 ..؟! املفصبٍٔن ف, ذَفمك 

ا : ما رٔأٍمك املاَلَّحُ  - ِفاق أ هيه  اًصَّ

..؟ ُي هسذي داذي ُشا 

تَ ٕاىل  ًيحمتىاملؼل اًَىِْف 

 حني ٔأم هؼي ُىشا من

ئْة   فاٍرن معاردٍن ..؟ اذّلِ

َُْمونُ  - َ ا: تي هسذي ٕاىل اًَىِْف امل ئْةحىت ىىون ىف مبٔمن من ذزل , املاَلَّحُ  أ هيه ! ََِئمياٌ  اذّلِ

ِفاق منما اكن وابًفـي  تـس داذي اًَىِْف , و  مرسؿنيٕال ٔأن دذَوا مجَـا   اًثالزة اًصَّ

ٍن هَة من مسذي اًَىِْف , مـخلسج اثؿادوا ٔأدراهجم ًٍصسون اخلصووا فَِ وكذًا مىثٔأن 
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ئْةٔأن  اًة املعاف ٕاىل حال من  الاهخؼار كس مي وضاق , واهرصف ىف هن رَشِساً  اذّلِ

م مؽ ألسف كسخِهل , ٕال أٔ  ِفاقن وظي ا اًـىس ُو اذلى اكن , مفا أٔ و س وخسهنَّ  اًصَّ

ئْةمن تـَس رائة  ًُْؤًُؤةكصب مسذي اًَىِْف حىت اص متت  اًثالزة ٍص , فـاد اًرش  اذّلِ

ئْةا زال دراهجم داذي اًَىِْف ىف الال , مفأٔ  امجلَؽُ  ابب  , ؿىل  اً مرتتع رَشِساً  اذّلِ

 ٌَعـام وادلماء .. اً اًَىِْف ىف الاهخؼار , مذـعض

ا: ما ابزل ثلف ُىشا  كاضحة ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ  ؤكهم ضـَف مسىني ..!! اًسَت  امل

لؾَحم اجلِمنَة ًخرصحٌا  من ُشا اًَىِْف خزسم حِسل وأٔ .. فَِا اس   اجلَانُ من  اً ِؾْفًصخ

 الال..! ىف

َُْمونُ  - َ َة , ول ٔألؾ  ثس َط ل ٔأمسل حِالً  ِحّنهن إ  ٔأمل ٔأكي ًمك من كدي: مذـجحًا  امل

 ! ًُْؤًُؤة ايمن ٕاذن املـجزات  ,  فال ثخوكـى مٌعاع املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورةهن لمك وإ 

َُْمونُ  مث هؼص َ  كائاًل : ًُْؤًُؤةٕاىل  امل

ئْةدومًا اًالكب , فٌَلذا ٕاذن ل خيضاك ُشا  ختىشئاب , واذِل  ًُْؤًُؤة ايلكحة  ًستِ أٔ  -  اذّلِ

لىض اًَكحة ٔأٍتا ٕاذن تَ  , فـََمِ  , َُا ٔأجهمى ؤأكىض ؿَََ ألن , كدي ٔأن هيجم ُو ًو

 ؿََيا ٔأمجـني ..؟

امذـجحة : ابًفـي  ًُْؤًُؤة  - َُْمونُ  أ هيه َ اًالكب , ًىن الا حصاىن ٔأظوات ئاب خيضون فاذل امل

ُ لكحة ظلرية ركِلة حنَفة ,  من  َةَ زل ٔأن ثعْ فىِف ,  ؽُ مَ ْس ظوىت ذافت ٍاكد ل ٌ

ئِْة ؿىل ذزل  مَ جهِ ٔأن أٔ  ٕاذنْ  َُْمونُ ؟ مث اجتَ ..!َ ؤأدِفُ  اًرشٍصِ  اذّلِ َ   املاَلَّحُ تيؼٍص ٕاىل  امل

ىت ميىهنم اخلصوج من اًَىِْف .. ٕال , ح ىف الالاس خزسام ٔأمٌَخَ اًثاًثة  وظَة مٌَ

كس رفغ مؤخاًل ٕاايُا ٕاىل ػصوف كس حىون ىف املس خلدي أٔنث دعصاً مما ه  املاَلَّحُ ٔأن 

َُْمونُ  ..! وما ىه ٕال لؼات حىت صـص الٓن ؿَََ َ حي  امل توحود ثَار دفِف من اًّصِ
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واتخَ اًىت مهنا كري ت من خمصج اثن, فادرك ٔأهَ لتس ًِشا اًَىِْف اًـمَق داذي اًَىِْف 

  .دذَوا

َُْمونُ  - َ : ًلس وخست الي واخملصج من وِفٌا سـَسًا  امل

اُشا  من اًثلاب ,  اً ,  َُا ٔأؾعن ؾود املاَلَّحُ  أ هيه

ٓ  صجخي ملاَلَّحُ ابٕاذ ف دص ؾود اكن مـَ من من حِحَ أ

ـعََ  َُْمونُ اًثلاب ًو َُْمونُ , فبٔذشٍ  ٌََم َ ؤأوكس  امل

 ..! كََي دذاهنا انر صـةل

ا ابصل ؿََم  ماذا ثفـئأذبىن مذـجحًا :  املاَلَّحُ  -  أ هيه

َُْمونُ  َ  ..؟  امل

َُْمونُ  - َ انٌل حصى انراً  : ًلس ٔأوكست  امل ,  املاَلَّحُ  أ هيه

ايح داذي ُشا اًَىِْف  ؿىلحىت هخـصف  معسر اًّصِ

ج مـَ نٌل اذلى ضََيا فَِ اًعًصق , وما ؿََيا ٕال ٔأن هخددؽ اجتاٍ حصنة ادلذان , ًيرص 

َُْمونُ تفىصة   املاَلَّحُ خيصج ُو من داذي ُشا اًَىِْف ..!! فصحة  َ ٓ  امل  , وابًفـي تسأ

َصةاهنارت حني ًددـان حصنة ادلذان داذي اًَىِْف , حىت اكهت املفاخبٔة ,  ْ  جفبٔة خصَّ

ا املتازل هحرية من ٔأحس حوائط اًَىِْف  َُْمونُ اًلسمي , فسلط ؿىل ٔأثُص َ  ت, واهعفبٔ  امل

وخَ ىف   ًُْؤًُؤة هؼصت اًيار , وضاع ألمي ىف اخلصوج من اًَىِْف , وما ٔأن  صـةل

ة فبٔخاهبا ٔأهنا من ٔأى وكت فسبًٔخَ ؾن اًسخأٔنث حىت وخسثَ كَلًا ذائفًا  املاَلَّحِ 

وس امجلَؽ , فلس ذارت سلف اًىِف اًلسمي ؿىل رء ًُست سوى ساؿات ورمبا ٍهنار

ُشا اًالكم  ًُْؤًُؤة  وما ٔأن سـتن , تـس الٓ اً نثري كواٍ وضـفت ًون ٌس خعَؽ اًعمود 

ٔأن ٍصفؽ ًياىج رتَ داذي اًىِف املؼل  املاَلَّحُ , ىف حني ذُة   دوفاً حىت ارثـست 
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شهص فصحة مرسورة ثُ  ًُْؤًُؤة ػي ُىشا مٌاحًِا حىت ظاحت و ؾهنم اًىصب واًحالء , 

اي ودلى  ذا ساكذم ٔأكسارك ًوماً إ  ًوما كائاًل : تبٔمص همم ودعري حني هعحَ ٔأتٍو املاَلَّحُ 

 سواء نيت مضعصًا , ٔأمىف حوف اًعرص  املؼَمة َحْحصاً , ودذَت ٔأحس ٔأهفاق ُنِوف 

فلست ظًصق اًـودة , فَُس زل من وس َةل جناة ٕال ٔأن ثححر داذي ُشا اً , مث ُمرخار 

مي ظاكة الٔ  فِوالاهفجاًرة ,  َزلوتٔأحس اًَىِْف ؾن ضوًء ذافذًا ًًدـر من تني خسران 

اًوحِسة ٌَرصوج من ؿامل ألموات تت ألرض ىف كاع اًَىِْف املؼل ٕاىل ؿامل ألحِاء 

فوق سع  ألرض اًصحِة 

, وٕاذا مل جتس ُشا ألمي , 

فَُس زل ٕال ٔأن ثعيـَ 

تيفسم وثيحخَ تَسًم 

ؤأػافصك ٔأًضًا ٕان اس خعـت 

, فدسوهَ ًن ثعي ًيشء , 

ر ىف وِفم مىُ فإ  ,  وٕال 

وهنغ  املاَلَّحُ وما ىه ٕال زوان حىت سارع  اؿسك ٔأو هيمت تم ٔأحس ...!!ًٔلتس , فَن ٌس

َُْمونُ وضعًا من كـص اًَىِْف اًـمَق , وظاح ىف  َ   :كائاًل  امل

اَُا  - َُْمونُ  أ هيه َ ا ًحسو مشس اًَوم اجلسًس , فَِا تصر من ًبٔسم , فلس ٔأرشكت ؿىل م امل

اًرة ىف سلف اًَىِْف , فِو ظاكة حبر مـى ىف اًخو والال ؾن ٔأحس اًثلوب الاهفجإ 

ئْةألمي اًوحِسة ٌَيجاة , ًُس من   .من ػَمة اًَىِْف هَْفِسَ ًىن, فلط  ََئمِياٌ  اذّلِ
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َُْمونُ  - َ اسادصًا : ُي حٌيت  امل ..؟ وما ُو ذزل اًثلة الاهفجارى اذلى  املاَلَّحُ  أ هيه

ي جللصافِاثخحسث ؾيَ ..؟ وما ابزل ثخحسث ُىشا تَلة ا  ُشا حنن فَِ جمال ما؟ ُو

 اًالكم اًسرَف..؟  

كاضحًا : ُشا اًثلة اذلى  املاَلَّحُ  -

أأتسث ؾيَ  َُْمونُ  أ هيه َ , ما ُو  امل

ة ىف  ٕال فذحةُ  سلف اًَىِْف ؿًَو

اٌَني اًضـَف , هوىتا ًومًا ٔأْمَواج 

, ورذاذُا امليسفؽ ٔلؿىل ,  َحْحصاً 

وميىن ملن ُو داذي اًَىِْف ٔأن 

ٕاىل ذارج اًَىِْف , نٌل ميىن ملن ُو ذارج اًَىِْف ٔأن ًسذي من  خيصج من ذالًِا

اذالًِا ٕاىل داذي اًَىِْف .. فَِا ٔأسع  َُْمونُ  أ هيه َ حبر مـى ؾن ثسل وااًىسالن  امل

ئْةكدي ٔأن ٍىدضفِا كدَيا ذزل اًفذحة ,  سذي مهنا وجن ََِئمياٌ  اذّلِ سٍ ٔأمامٌا ىف الال , ًو

صحـم نٌل نيت جسَي َُْمونُ . خفاف  داذي حمخسم اًلسمي اً ٔأسري  اً , ٍو َ وارثـس من  امل

وتـس رِحةل  وتسٔأ ابًفـي ىف اًححر ؾن ذزل اًثلة الاهفجارى ...  ..   املاَلَّحُ الكم 

ةل من اًححر , جن   َُْمونُ ظًو َ ة الاهفجارى اذلى مٌَ دذي ىف اًـثور ؿىل اًثل امل

بٔظح  هناراً مضَئًا من خسًس ...! َضَمس , واهدرش داذي اًَىِْف املؼل ..!! فضوء  اً 

ِفاقجن  , ومن ُشا اخملصج  لََاة من خسًس , وىف حني اكن ىف اخلصوج ٕاىل ا اًثالزة اًصَّ

ئْة سار , ؿىل تواتة اًَىِْف ىف اجلِة ألدصى اًحـَسة ما زال ىف الاهخؼار  رَشِساً  اذّلِ

ِفاق دون ٔأن ٍصاه  َحْحصً اصاظيء مان وسالم  ٕاىل دفِة حىت وظَوا تبٔ  اًثالزة اًصَّ

ئْة َِىة, وحِر اًسفِية ما زاًت ىف الاهخؼار , خاُزة ًالهعالق ٕاىل  ََِئمياٌ  اذّلِ  َمم

 .املَْصَخان
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ِفاقتـس ٔأن جن     ئْةجعوتة من تبٔ فالت ىف الٕ  اًثالزةُ  اًصَّ  َحْحصاً ٕاىل ساحي  ا, ووظَو  ََئِمياٌ  اذّلِ

ىف ؾرص   املَْصَخان ىةَممَِ ًحسء ًصحَتم ٕاىل 

من ُائةل  أأماهمم مجوؿوخسوا , اًَوم اًثاىن 

 َ اًسٌلح  هجتم مـرتضف ىف موالًَحار  امل

ٌَ هلم اب  ورهوب اًسفِية.! َحْحصًوظول 

ٕاىل  اي ًُْؤًُؤة ٕاذُيب سًـًا :  املاَلَّحُ  -

ٔأن  واظَىب مٌَ, َمَحار اًَ  ُشا

 , فلس حان وكت  عًصقاًًيا فس  ً 

 
إ
َِىة ٕاىل حْبارال   .!املَْصَخان َمم

ٔأمام افساح اًعًصق ترضورة  وظاًحخَ َحْحصاً َمَحار ٕاىل  سًـًا  ًُْؤًُؤة  ذُحتابًفـي و

 .سًـًا نٌل ذُحت   سًـاً  ًُْؤًُؤة وما ىه ٕال لؼات حىت ؿادت  ,  املاَلَّحُ  رِحةل

نٌل  جتمؽ وكس , املاَلَّحُ  اأ هيه  َسِفِيةٕاىل اً اًّعصًِق فذ   َحْحصاً  َمَحار ًلس رفغ : ًُْؤًُؤة  -

 ..!! مـرتض كاضة ؿىل ما ًحسو حصى ,

  ..؟! وؿىل ٔأى يشء ه مـرتضونُىشا ,  قضْبم: وما ُو سخة  املاَلَّحُ   -

َ ًلس رفغ :  ًُْؤًُؤة   - اخشعًَا مٌم ٔأهت  وا, وظَح الافعاح ؾن اًسخة َمَحار اً   أ هيه

ابًفـي ٕال واجتَ  املاَلَّحُ مفا اكن ؿىل  ..!!زاًـجو  هتمَمَحار مؽ  ثخحسثثشُة و ٔأن  املاَلَّحُ 

 اًـجوز ..َمَحارهتم ٕاىل 

َ  اأ ٍتما اسم :  املاَلَّحُ  -  ..؟ مك ًحَف معصك, و   ةَحار امل

 .معصى ست س يني , و  اًححص اًـجوز ةَمَحار اسى :   ةَمَحار اًَ  -
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نٌل  نيوهوحى,  ةَمَحار اًَ  ٔأٍتافلط  هَف ٍىون معصك ست س يني: مٌسُضة  ًُْؤًُؤة   -

  .؟ جعوزؾيِم ٔأكصاهم ٔأهِم  ولُ ًل

 ًُْؤًُؤة  اي: ُشا اًـمص  ةَمَحار اًَ  -

َ تن َـسًس من ابًًس حة ٌ ُو  َمَحار اً

ل إ ىه ا مو ,  ةاًض َروذمعص 

 وتـسُا ورمبا صِور كََةل س يون

 . ٔأموت

مبلادرة ًيا اًسٌلح  , ورفضم ةَمَحار اًَ  ٔأٍتاُىشا  : ما ُو سخة قضحم املاَلَّحُ  -

َِىةحبار حي والٕ اًسا    ..؟ وتلِق حَمى ىف الَاة املَْصَخان ٕاىل َمم

امٌم حنن ًس يا كاضحني  :  ةَمَحار اًَ  - وًس يا ضس تلِق حَمم ىف الَاة , .!!  املاَلَّحُ  أ هيه

َِىةاهدرش ذب رحَخم ٕاىل مفيش ٔأن , متامًا تي ؿىل اًـىس  مؽ ظسًلم ,  املَْصَخان َمم

َُْمونُ ُشا  َ اِن  َفَ صَ ؾَ و ,  امل , حىت  َحْحصاً  َمَحارحنن تَ وما ٔأن سـيا  ,  اًْلَاِِص َوادلَّ

اٌَلذا ف,  هيا ىف هفس اًوكت ثَـجحيا وُظِسمٌافصحٌا وسـسان , ٕال أٔ  مل ثعَة  املاَلَّحُ  أ هيه

َُْمونُ من ذزل  َ َِىة ٔأن حىون رحَخم ظوب امل َِىةتسًل من  َمَحاراًَ  َمم  .؟  املَْصَخان َمم

َُْمونُ  - َ ي ًمك مذـجحًا :  امل َِىةو ِصـاب  َمَحار اًَ تن اي ٔأهمت ٔأًضًا ُو ـاب وِض من اجلري  َمم

َِىةو    ..؟ املَْصَخان َمم

َُْمونُ الا ثـل ٔأهيا :   ة اًَمَحار - َ من اجلري ىه ٔأظسافٌا اجلرًية ِصـاب ٔأهيا تن احملار ًيا  امل

 ..اًىدار  من مفرتسٌُامتى حن ـُش و هيام وه  فيااًىت  اًعَحة
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ًواهنا , ٔأهمت اي تن اًَمَحار , وِضـاب تن املَْصَخان ىف حٌلل أٔ  ًىن ُي ِصـاجمك : املاَلَّحُ   -

تن اًيحات والَوان ىف ٔأمهَتا ًلك وؾؼم ٔأجحاهما , و ,  ٔأصاكًِاوثـسد  وثيوع ٔأهواؾِا , 

 كِـان اًححار حىت حىون رحَىت ٕاٍيا نٌل حًصس.؟

َِىة, فِضـاب   املاَلَّحُ  اأ هيه ل : ابًفـي  حًزية  ةَمَحار اًَ  -  جحم  ت تلسرًُس َمَحار اًَ  َمم

  .وروؾتا ؤأمهَتا  املَْصَخانِصـاب 

اي ٕاذن ٔأهمت وملاذا :  ًُْؤًُؤة   -

َ  تن حىت متىٌوا ح مل َمَحار اً

 ممَىذمك ِصـاب من تياءألن 

َِىةجحم ِصـاب ىف   َمم

 ..؟ وروؾتا  املَْصَخان

-   َ رغ ٔأمهَدٌا :   ةَمَحار اً

َ تن اي ًًؤؤة , ٕال ٔأهيا  "اًٌَؤؤ"اًىدرية ىف جمال اسزتراع  سف كري مؽ الٔ  َمَحار اً

 َحْحصاً ىف كاع  املَْصَخان, فدن  املَْصَخانوكري مصثحعني تحـضيا اًحـغ هحن مذـاوهني 

و ما مىهنم من تياء حىت ميوثوا  إلظالقَ ؿىل هحو ب مَخعلني ل ً ٔأؾؼم اًحياايت ُو

ااًىت أٔ  اًعرًصة , ادلهَا لكِا حمَعات و ىف حِبار من ِصـاب اجلري  مىن ًاكئن ىح تياءُؤ

َ تن ما حنن أٔ  دصى كصب أٔ فٌخحصك مذجًوني اترة فوق اًضاِظئ , واترة , َمَحار اً

, ُشا جباهة ُؤلء اًخرش اذلٍن ؾىفوا دومًا ؿىل اظعَادان ؾيوة سواء من اًعرور 

حىت كَي ٌا  ىف اًلشاء واًـالج واًًزية ؿىل صاظيء اًَحْحص ٔأم تني خصورٍ , واس خزسام 

 !!.ؿسُدان وكارتيا ؿىل اًفٌاء .
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َُْمونُ  - َ ا ٔأٍن ٔأهت:  امل  اهتامٕال ,  ةاملََحار  ُشٍ حسًر , وشل ٔأىن ل ٔأرى  املاَلَّحُ  أ هيه

 زل ًولك تن الاوسان ..؟! دعري دضحي و 

َ  ُشٍوشل  ت: ًلس ظسكٔأسفًا  املاَلَّحُ  - دامئًا , ًلس اكن تن اًخرش سخدًا َ خفمي كاً َحار امل

فمي جضِسٍ  ألن مِاٍ اًححار واحملَعات من دصاب وثسمري ثسخة ظَسه اجلائص 

 املََحار . ُؤلء م, وىف ملسمتاخملخَفة َحْحصاً ٌَـسًس من اكئيات 

-   َ َ  حنن, ٔأهيا  ك ذزل ٔأهيا ألظسكاء أله من :  َمَحارةاً ِصـاتيا دون  هخنَحار تن امل

 َحْحصاً  , ىف حني جساؿس ك اكئياتاجملاورة دصى الٔ  َحْحصاً ساؿسة من اكئيات م 

 ..مثي اًعحاًة واًلواكؽ وإلسفٌج من خصور اجلري ىف تياء ِصـاتَ  املَْصَخان

ا ألدصى ل جساؿسمك َحْحصاً ٕاذا اكهت اكئيات :  ًُْؤًُؤة  - َ  أ هيه ٌَلذا ىف تياء صـاجمك , ف َحار امل

هحلِة  املَْصَخانىف تياء ِصـاب  ِمجسامهوا مـ و  َحْحصاً  مصاحِيمك ىف مِاٍ همتأٔ مل جساؿسوا 

  ..؟  نينٌل ثلًو ألدصى اجملاورة اًاكئيات

شا ما ىصحٍو  :  ةمددسم ةَمَحار اًَ  - ا مٌمكوهعَحَ ُو  حىت هفس  ًمك ظًصق,  ألظسكاء أ هيه

  جمسداً  َحْحصاً 
إ
  ..!! املَْصَخان ىةَممَِ ٕاىل  واملسري صِحةلومواظةل اً حْبارًال

َ  ٔأٍتإاذن تسًساً مذـجحًا : وما ُو ظَحمك  املاَلَّحُ  -  اًـجوز ..؟ ةَمَحار اً

-   َ اك ما ىًصسٍ مٌمك  :   ةَمَحار اً ٔأمَيا ىف ُشٍ جساؿسوان ىف تلِق ألظسكاء ٔأن  أ هيه

َ من هى ثسل الٔ  ثععححواالَاة , و   رحَخمكاًىت تمي ىف تعهنا تَضِا مـمك ىف , َمَحار اً

َِىة ٕاىل , حىت ثعَلوا ساهحا ,  ُياك ٕاىلن ثعَوا أٔ اًحـَسة , وما  املَْصَخانِصـاب  َمم

خحول , ُياك تَضِا  ًخضؽ  ًًساه تـس ذزلهحار ,  َمَحار مث  ظلريةٍصكات  ٕاىلًَىب ًو

 .هحلِة اًاكئيات  املَْصَخانخسًسة حٌحًا ٕاىل حٌة مؽ ىف تياء ِصـاب 
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َُْمونُ  - َ َ  ٔأٍتاَؽ ل وس خع :  امل ي , فىِف ًيا ٔأن هخحمي   ةَمَحار اً ,  فعًصلٌا ظـة وظًو

َة الفاظ ؿىل   ..؟ َمَحار اًَ من اًعلرية ُشٍ ألهى  َحِاةمس ئًو

-   َ ي ُشا:  حًزية ةَمَحار اً ا ٔأهت ٔأًضاً كصارك  ُو  ..؟!! املاَلَّحُ  أ هيه

امذوسةل : ابصل ؿََم  ًُْؤًُؤة  - من اًضـَفة ُشٍ ألهى كَة , ل حىرس  املاَلَّحُ  أ هيه

 , فَيبٔذشُا مـيا , ورزكٌا ورزكِا ؿىل شل ..!!َمَحار اًَ 

, فبُٔاًل وسِاًل تم مـيا اي ٔأهى  ًُْؤًُؤة  اي: ل ٔأس خعَؽ ٔأن ٔأرفغ زل ظَحًا  املاَلَّحُ  -

 اًعَحة ..! َمَحار اًَ 

َُْمونُ  - َ َ  اتأ ٍه  لكَذزل ًىن ما فائسة مذـجحًا :  امل مالًني  ٕاىلهمت حباخة بٔ ف اًـجوز , ةَمَحار اً

ىف  حىت ميىٌمك املسامهة سًـاً ,  َمَحار اًَ هى واحسة من أٔ  ت, ًوُس َمَحار اًَ انث إ من 

 ..! املَْصَخانتياء ِصـاب 

-   َ ال ثـل أٔ  : مددسمة  ةَمَحار اً َُْمونُ  أ هيه َ َ  تنحسة من اهى اًو ن الٔ أٔ  امل مالًني ثضؽ  َمَحار اً

 ل جس خلصق وكذًا ظوًاًل حىت ًفلس .اًواحسة ية ىف اًس   حَغاً  ومالًني من 

َُْمونُ  - َ ي ًـُش ك ُشا اًـسد من  امل اًوًَس حىت ٍىب  َحْحصاً  َمَحار مذـجحًا : ُو

عح   ..؟ اً هحري  اً ايفـ  اً َمَحار  ًو

ا: ل   ةَمَحار اًَ  - َُْمونُ  أ هيه َ  َحْحصاً  َمَحار , فصغ ٔأهَ كاًحًا ما ميوت اًىثري واًىثري من  امل

هخاج املًزس من ابًـسد اًلََي , وميىٌَ اًـمي وإ  ما ًددلى مٌا ٔأًضا ًُس ًوًَس , ٕال ٔأنا

َُْمونُ فذـجة .. َ وِصـاتاجلري خصور  َ   ةَمَحار اًَ من الكم  ًُْؤًُؤة واًَكحة  املاَلَّحُ ومـَ  امل

َ ىف ألذري  ٕال ٔأهنم اًـجوز ..!!   ِاضـ تو  املاَلَّحُ  وكام , مـِم َحار اظعححوا ٔأهى امل
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ٓ  نمَ ؤَ مُ ابملَاٍ ,  وءُزخايّج ممَحوض  داذي مٌة داذي كفط من السًس , حىت حىون أ

وما ٔأن فصغ ,  َمَحار لكة ٌَالٓ  َحْحصاً ذاظة جنوم ة , ْفرِتساًصحةل من اًاكئيات املُ  ِظوال

 املاَلَّحُ اًلاضة حىت حي اٌََي ؤأػَمت اًسٌلء , الا ٔأن  َحْحصاً  َمَحار من ٔأمص  املاَلَّحُ 

املسري واًصحةل  وتسأٔ حبار ىف ضوء اٍهنار , ؿسم الاهخؼار ٌَعحاح ًالٕ  واكصرورفاكَ كس 

ئْةٔأو ًـود  مىف مساء ُشا اًَوم , حىت ل تسث مفاخات ٔأدصى ثـرتض ظًصلِ  اذّلِ

َِىةسارت اًسفِية ًَاًل ىف ظًصلِا ٕاىل ملِامجتم من خسًس , وتـس ٔأن  ,  املَْصَخان َمم

ِفاقثـِس  َ و , اًوفِة  ًُْؤًُؤة و اًضجاع ,  املاَلَّحُ  تـة ؿىل منت اًسفِية ألر  اًصَّ  َحارةامل

َُْمونُ و اًعَحة ,  َ ظَةل رحَتم ٕاىل ىف اًرساء واًرضاء ٔأوفِاء  ٔأظسكاء واىوهٍ بٔنت,  امل

َِىة  .  املَْصَخان َمم
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َِىةٕاىل  اِظًصل  واًسفِية ىفىف ػِرية اًَوم اًثاًر      ,  َحْحصاً مِاٍ  تَماحَ ,  املَْصَخان َمم

اُزتت وحًزًزت , فَ اًـاثَة ٔأْمَواخوُاحت 

ُمونُ ارثـس ثضسة , و  َسِفِيةاً  َْ َ ورؾحًا ,  دوفاً  امل

ـود ,  صِحةلؾن اً  املاَلَّحُ ثن وحاول ٔأن ًُ  ٕاىل ًو

 من حِر خاء من خسًس . َحْحصاً صاظيء 

َُْمونُ  - َ ا مصؾواًب :  َُا ىصحؽ امل   املاَلَّحُ  أ هيه

من حِر حئيا ؤأثٌُا ..! فِا ىه ألْمَواج 

ّ َحَسٍب َوَظْوٍب تَط تيا من  ؤأان أٔنث من ًـصف , مك ىه كاثةل  رشٍصة , ًوُس ,  ُكِ

 ًِا ٔأمان..!! 

امذـجحًا : هَف ثلول ذزل  املاَلَّحُ  -  أ هيه

َُْمونُ  َ ًلاء ..؟ وهَف زل ٔأن ثعاًة ابٕ  امل

ٔلساس مل ثحسٔأ تـس ..؟ وىه من ا صِحةلاً

احًصر كََاًل  َُْمونُ  أ هيه َ ما  ول ثًس ..! امل

 َحْحصاً كَخَ زل من كدي , فبْٔمَواج 

ِسًق فسؿم من  ..!! اً ؿَُسوّ وًُس  ظَّ

 زورهتاسخة ؾن  ختبانمـِا , ًـَِا  , وَُا هشُة ٕاٍيا , وهخحسث مخماوفم وصىوو

, حىت ميىٌيا إلفالت واًيجاُة من  , وهعَة مهنا اًِسوء , ًوو كََالً ُىشا ؿََيا 

 املخخاًَة ..!! رضابهتا

ادؿم من ُشا اًالكم اًلًصة :  ًُْؤًُؤة  - َُْمونُ اًضجاع , فِشا  املاَلَّحُ  أ هيه َ ؿىل ما ًحسو  امل

 حدان كري دساع , فَِا وس خمكي رحَخيا تال دوف ٔأو رؾة ..!!
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َُْمونُ  - َ امٌسُضًا : ُي فلسَت ؾلسِل  امل ان ؿَُسوّ ٔأن هشُة ٕاىل  ..؟!! ُي حًصسحُ املاَلَّ  أ هيه

الكم  و, تي ُ إلظالقتبٔكسامٌا ..؟!! فوشل ٔأن الكمم ُشا ًُس جالكم ؿاكي ؿىل 

 ,  اًسفنٔأن ثسل ألْمَواج  نثرياً ما ٔأقصكت  املاَلَّحُ ا أ هيه  خمخي جميون ..!! ٔأل ثـصف

اأ  فٕاذا نيت ل ثـل ذزل  اًىثري ..؟ الاوسانوكذَت من تن  عحََ فذسل مُ   املاَلَّحُ  هيه

 !ن نيت ثـل فاملعَحة ٔأؾؼم إ و 

احمشراً : ؿََم  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ,  املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورةٔأن ثخشهص ما تمك تَ  امل

وما ٔأن سؽ  قًصلًا دضًـًا , ٕاذا ما ت هلغ الثفاق ..!! َحْحصاً ومعريك اجملِول ىف كاع 

َُْمونُ  َ  اىف ذزل مٌعاؿ اً , جمب   املاَلَّحُ وافق ىف الال ؿىل الكم  حىت اًالكم  ُشا امل

َُْمونُ , ٕال ٔأن  املاَلَّحُ , ًوُس ًصٔأى وهعَحة  املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورةلمك  َ كس  امل

لف ُو تـَسًا ٌس متؽ فلط مؽ ألمواج ىف حني ً ًخحسزوا هٔأن امجلَؽ اصرتط ؿىل 

لصر تـسلسٍهثم ؟  ظادكة ٔأم اكذتة  املاَلَّحُ نٌل ًلول  َحْحصاً ذزل , ُي ٔأْمَواج  , ًَحمك ًو

ِفاق ؿىل ما ٔأراد , وذُة املاَلَّحُ فوافلَ  اًـاثَة , اًىت ما  َحْحصاً ٕاىل ٔأْمَواج  رتـةالٔ  اًصَّ

 ..!!ىف زورة ؿارمة زاًت ؿَيم 

س كذَِت املئات ..!! ؾيِم ٔأٍتا ألْمَواج ٔأهِم ك اجلَانُ مـاثحًا : ًلول إلوُس و  املاَلَّحُ  -

 ورشدِت الٓلف ..!! ؤأقصكِت اًزرع واًـحاد ..!! 

امٌش مىت و :  مذـجحةألْمَواج   - , واًياس ؾيسمك فوق سع  ألرض كس   املاَلَّحُ  أ هيه

 ِموظحائـُ ..؟!! ٕاًُست ُشٍ ؿادُة اًياس  اً ٔأحس ؾن  مصخوا ًوو كََاًل , ومل ًخحسزوا 

ي ظسَ  ..؟! دومًا ؾيسمك  أأهت ٔأًضًا كت ُو , اي من ثـصفن مٌش الحُة  املاَلَّحُ  أ هيه

 س يني وس يني , أٔاكذًة اًياس ؾن ..؟!! 
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: ك ما ٔأؾصفَ ٔأان ؾيم ٔأٍتا ألْمَواج ... ٔأهم مجَةل ركِلة , ًَِو مـم ألظفال  املاَلَّحُ   -

ايحاًعلار حني ثبىٔت تم   اًّصِ

ة ؾيَفة  رَشِساًِادئة اٌَعَفة.!! 

حياًحني تصوم  اًـاظفة  ّصِ

 ني!! رشٍصة كاثةل حني حىوهِ وألهواء

 كَاِضحٌة ..!!

ألْمَواج : ومىت وخسثن ٔأهت من  -

ِسًلكدي ُىشا اي  نٌل ثلول رشٍصة كاثةل ..؟!! ومبجصد ٔأن اندت ألْمَواج   املاَلَّحُ ى ظَّ

ِسًقاب  املاَلَّحُ  ا مبا  هنا ؤأملِاتـس ٔأن اكن كدَِا الحُة , حىت ٔأدرك ملسار حز  ًعَّ وثبٔثُص

 كاهل ًِا.

: هـم رٔأًخم ُىشا رشٍصة  املاَلَّحُ  -

ٔأٍتا ألْمَواج حني ثبٔثني جفبٔة  كاثةل

 اًـمَق ..!!  َحْحصاً من كاع 

ألْمَواج  : ٔأهت ثلعس ٕاذن اي  -

ِسًل ى ٔأْمَواج "جسوانىم" اًًززاًَة ظَّ

اًلادمة من اًححار اًـمَلة , 

 ًُس نشزل..؟!! أٔ وألذادًس , 

هـم ُشا ابًفـي ما كعسثَ ٔأٍتا ألْمَواج , فٌؼصت ألْمَواج من خسًس ٌَمالح    : املاَلَّحُ  -

 هؼصة لكِا ٔأمل ؤأهني ..!
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ِسًلألْمَواج مـاثحة : ماذا اي  - ى ًو دفـخم رايح اًب ًومًا من مقة حدي , فاىًزفت , ظَّ

ت مٌَ مِخًا ..؟!! ُي ًلول ؾيم اًياس حِهنا .  . ٔأهم كس اهخحصت ومت جمصماً وًُو

 .؟!أمٓثا 

-  َ ىف حاًخَ ثسل , ٔأظح  اجملن ؿَََ  املاَلَّحُ .. ف حًزية : ابًعحؽ ..  ل ٔأٍتا ألْمَواج َحارةامل

  ..!! اجلَاىُن وًُس 

ِسًلألْمَواج : ؤأان ٔأًضًا اي  - َ ىت ظَّ ىف نثري من اًؼصوف , أٔهون مثهل متامًا ,  اًعَحة َحارةامل

َُْمونُ صـص جمن ؿىل ل خاهَة ..!! ىف ُشٍ ألزياء  َ ابٕلسدِاء اًضسًس , واًلضة اًحاًف  امل

ِسًل اٌَني اٌَعَف , مؽ  املاَلَّحُ , جتاٍ حسًر  اًـاثَة , ومل ٌس خعؽ  َحْحصاً ذَ ٔأْمَواج ظَّ

تـس ٔأن اكن ؿىل تـس اًعمت نثرياً , فاكرتب مهنٌل حىت ظار ؿىل تـس دعوات كََةل 

 نثرية  ..ٔأمذار 

َُْمونُ   - َ صى ىف وهجىى حِساً  ..؟ هِت حلًا ٔأٍتا ألْمَواج اخملادؿة ..!! ٔأهؼكاضحًا : اكذتة أٔ  امل

, ُيا ىف هفس ثسل املَاٍ  من كدي..؟ ٔأمل هتامجى كارىب  ُي ثـصفني ..؟ ُي ثخشهٍصن

نْي اًـمَلة ..؟ وكذَِت ٔأُىل ٔأمج ..! وجنوت ٔأان مٌم تبجٔعوتة حِهنا ..! فٌَل ثبٔثني اًَوم ,  ـَ

اًوني ثبئة هفسم , من هتم ٔأهت ٔأول من ًـل , ٔأهنا , وت واخلساعوثخـمسٍن اًىشب 

 .!! ؿنَْي حلِلِة , وًُست حمغ أٔاكذًة نٌل ثس

-  َ اكاضحة : هَف زل  َحارةامل َُْمونُ  أ هيه َ اًصكِلة هبشٍ اٌَِجة  َحْحصاً ٔأن ثخحسث مؽ ٔأمواج  امل

ا هبشا اًالكم املىسءاًفجة املَِية  ِسًل, فِىى  , وثشهُص ِا معصاً , ىت اخملَعة ؾضت مـ ظَّ

 .؟نٌل ثلول ٔأهت ؾهنا وثسؾى , ومل حىن ىف ًوم من ألايم اكذتة  دُصاً وًـحت مـِا 

اكس ٍىون ما كَخَ ََ  ألْمَواج حًزية :  - َُْمونُ  أ هيه َ كس ٔأقصكت اًىثري ابًفـي , فصمبا  امل
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ت , ٔأن نثري من اًخرصفا اجلَانُ , وكذَت ٔأًضًا اًىثري , ًىن , ًَـل ك تن إلوُس و 

احني ٔأكوم هبا ٔأهون ؿَيا جمبة كري راضَة ..! فاهت  َُْمونُ  أ هيه َ , حني حصاىن ؾيَفة  امل

ايحهمامجة ..! فبأن وكتا ل أٔهون ٔأان ..! تي ٔأهون  اًـاظفة اًـاثَة ..!! فِىى اًىت  اًّصِ

 ثسفـن رقٌلً ؾن ..! وحني حصاىن رشٍصة كاثةل ..!! فبأن ل ٔأهون ٔأان ٔأًضا ..! تي أٔهون

ًا ًوُس حدًا..!! فٕاذا ما ٔأردت ٔأهت ٔأذن  َحْحصاً ًززال  ااًـيَف اذلى حيصنن هُص  أ هيه

َُْمونُ  َ   !َحْحصاً ح اًب وزًزال م فلط راي, ًىن ًُ  َحْحصاً ٔأْمَواج  ومْ َُ , فال ثَ  اً ٔأن ثَوم ٔأحس امل

ك : ما ؿََم ٔأٍتا ألمواج , فلس فِميا كعسك ومصادك , فبٔهِت ابًفـي ىف  ًُْؤًُؤة  -

 الالت مؼَومة ل ػاملة ..!!

َُْمونُ  - َ ُىشا  َحْحصاً لسًر ٔأمواج اجنشتت  وكس اخنسؾِت  ًُْؤًُؤة  ايسادصاً : ما ابزل  امل

ٔأٍتا ألْمَواج اًلادرة ثخحسزني تَني وِركة , ؤكهم مالك , ألدصى  , وما ابزل ٔأهتِ 

 ..؟!! رحميً  رحمي ..! ًوسِت ص َعاانً 

ام ألْمَواج كاضحة : هـ - ُمونُ  أ هيه َْ َ مالُك رحمُي ,  تي,  رحميً  ًسُت ص َعااِنً ابًفـي .. فبأن امل

, ٔأمل ٔأكُم تخٌاء صواظيء اًححار ًخلميون هبا وثـُضون..!؟  ـَنْي تم وجلك تن اًخرش ٔأمج

 ٔأمل أٔهن معسر ًخوًَس اًىِصابء اًىت هبا ثيريون تَوحمك وجس خبٔوسون ..؟! ٔأمل ٔأهن سخدًا ىف 

ارمك من اًصواسة وألوساخ ..؟ ٔأمل اهن سخدًا ىف سـادحمك حني ثَـحون ثيلِة مِاٍ حب

ٔأان أ ًَْسُت ..  ابهَةوىه مذـجحة  َحْحصاً كاًت ٔأْمَواج  ؤأذرياً وثزتجلون مـى ىف املَاٍ ..؟ 

  ..؟!اجلَانُ تشزل , واحسة من اًيـم , اًىت ٔأهـم شل هبا ؿََمك , اي تن إلوُس و 

-  َ َُْمونُ  اأ هيه : ٔأرٔأًت  َحارةامل َ اًـاثَة , اًُس من  َحْحصاً مك نيت ػاملًا ومذجيًَا ؿىل ٔأْمَواج  امل

وثـخشر ًِا ؿىل ما تسر مٌم , كدي ٔأن ثلادران وحاًِا  ُبعئمألخسى زل ٔأن ثـرتف 

حيُسٔأت  وما ىه ٕال دكائق حىت ُىشا حًزية هممومة ..؟  , وثوكفت اًـاظفة ,  اًّصِ
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, وتصهت ملواظةل رحَتا ٕاىل  َسِفِيةوجنت اً اثَة , وثوكف مـِا حسًر ألْمَواج اًـ

َِىة ,  املاَلَّحُ وودؾت ألمواج وكدي ٔأن ثلادر من حِر ٔأثت , صىصت ,  املَْصَخان َمم

َ و ,  ًُْؤًُؤة و  َُْمونُ ىف حني هؼصت اًعَحة ,  َحارةامل ُ وىه حًزية من سوء ػيَ  ٌََم  اِجتا

, قصاق سفِيخَ ت هل فَِ ٔأهنا من هتمة إ سًس , ثثخ, ووؿسثَ تَلاء أٓدص كًصة ىف ًوم خ

َُْمونُ ىف وخَ   املاَلَّحُ ..!! وحِهنا هؼص  إلظالقؿىل  مساهةجًصئة متامًا ل وكذي ٔأُهل ,  َ  امل

, ٕال ٔأهَ كس اس متص  َحْحصاً , فوخسٍ , كس تسى ؿَََ الزن واًخبٔثص اًضسًس جالكم ٔأْمَواج 

, وكري ملذيؽ جلك ما كاًخَ رغ ثـاظفَ  وابً ومصؾ اً ذائف َحْحصاً ؿىل ما ًحسو من ٔأْمَواج 

نْي اًضسًس ...!!  فىِف هل ٔأن ًًىس , ما فـَخَ ألْمَواج  تَ ًومًا , ؤأُهل , ٔأمج , ىف   ـَ

َُْمونُ اًـمَق ..؟!  فِىى ما زاًت حىت اًَوم ابًًس حة  َحْحصاً مِاٍ  ل  ؿَُسوّ جمصد  ٌََم

ِسًق  .!!  ظَّ
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ِفاق اس متؽتـس ٔأن     وسارت اًسفِية ساؿات , ابٔلمس اًـاثَة  َحْحصاً ٔأمواج لسًر  ألرتـة اًصَّ

ْمُس اً جََزقَِت ظوال , حىت  َصةمن تـَس  ًُْؤًُؤة  حملت,  ضَّ ْ لاًِا ,  ت نثرياً , حفزهؿاًَة ثحىك   خصَّ

ِسًل من  توظَح , ورحدت  املاَلَّحُ فوافق سخة جاكهئا ,  اذلُاب حملادثتا , ومـصفة املاَلَّحُ ِا ظَّ

َُْمونُ  ىف حني رفغ,  اًعَحة َحْحصاً  َمَحارة َ ْرَصةاً, مـخبًا ٔأن ثسل  ًُْؤًُؤة ظَة  امل  ؿَُسوّ اًـاًَة  عَّ

ِسًلوًُست  ُا ُشا ٕال ذساع ًا , وما جاكؤ ظَّ

 ٔأْمَواجونشب ورشك ..!! مثَِا ىف ذزل مثي 

ْرَصةاًبٔن ُشٍ اًـاثَة , مـَاًل ذزل ت َحْحصاً   عَّ

عاملا ٔأسلعخَ من فوكِا , حني اكن ؤأدواهتا ً

 اً ُو ظفي ظلري كدي ٔأن ٌسجن ٔأسري ًَـة مـِا و 

, ٕال ٔأهَ ىف ألذري كس اًىصمي  املَْصَخانجحص ي داذ

و  رفلائَ اًثالزة دضارًضلط وإ اس خجاب  , ُو

كري سـَس , صارظًا هفس اًرشط اًـجَة اذلى 

اًـاثَة  َحْحصاً  ٔأْمَواج كدي ؾيس ملاتةل مناصرتظَ 

ْرَصةمث ذُحوا مجَـا ٌَلاء اً ..  اًحاهَة  عَّ

ٔأٍتا  ُىشا: ملاذا ثحىني  حًزية ًُْؤًُؤة  -

ْرَصةاً ؿىل ,  سانية سع  املاء فوق, فبأن ل ٔأراك ٕال , ظدلة صاخمة ,  اًـاًَة عَّ

 ..؟ صاُسةوالارض  املايض ٔأحساث

ْرَصةاً - ِسًل ,ًلًصة ا مسابلٔ ورحَت ًلس ماثت  : عَّ َصة اًعَحة ..!ىت ظَّ ْ  َحْحصاً  خصَّ

من اًعرص  ُا سوى خشعءومل ثرتك ورا ..!وحِسة  َحْحصاً ىف مِاٍ وحصنخن   ..!اجملاورة 

ؾض ياُا ماضَة , رائـة ومجَةل , ؿىل ٔأايم ٔأٍمية وذهصى , صاُساً ًَىون ,  اً ظلري 

 وؾضلٌاُا سواًي ...
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, ؿىل ملاومة ايفـة  صاتُة رائـة , مجَةلما ِزًِْت ,  ْرَصةعَّ اًٍتا أٔ ًىٌم مواس ًَا :  املاَلَّحُ  -

  ..؟ذن إ اًحاكء والزن  ِلَ اثتخة , فَ  َحْحصاً شورك ىف مِاٍ جف, كادرة  ألْمَواجكوى 

ِسًل مفعريك ٔأتساً ًن ٍىون مكعري  َصةذم ظَّ ْ  ..!اجملاورة  َحْحصاً  خصَّ

ْرَصةاً - مىت  ٕاىلو : حًزية  عَّ

ِسًلاي ٕاذن  سبٔػي , ى ظَّ

, فبأن ملاومة  مذحسًةُىشا 

 هفىس نيت من كدي حزًءا

مث  ,من حٍزصة هحرية ظامسة 

اهفعَت ؾهنا ودضت ألن 

فاًزمن دوار , نٌل حصى , 

حىت أٔنب ؤأص َخ , وثضـف ,  س يوات , ورمبا ٔأايمل إ ما ىه و  دول , َاةوالَ 

ِسًلجبوار ,  كاظسةخصورى وثَني , ٔلسلط دضًـة  ْ اًساتلة , ىت ظَّ  َحْحصاً  َصةخصَّ

 ... اًلاركة

ِسًل : وماذا اكن اي حصى , سخة وفاة  مٌسُضة ًُْؤًُؤة  - َصةذم اجملاورة , ظَّ ْ  َحْحصاً  خصَّ

 اًلاركة ..؟

ْرَصةاً - ًضـَفة األدصى  َحْحصاً  واكئيات, اًـاثَة  َحْحصاً  ٔأْمَواجفـَتا  : ًلس  حًزية عَّ

َُْمونُ رفِلَ الٓدص  ٕاىل  املاَلَّحُ وىف ُشٍ ألزياء هؼص  ..اًواَُة  َ , فوخسٍ  اجلَحانُ  امل

ًت ٔأرأٔ  دون ٔأن ًيعق جَكمة واحسة , ؤكهَ ًٍصس ٔأن ًلول هل : املاَلَّحِ ًحدسم صامذًا ىف 

ا فِشا ما ثلوهل ٕال نشاًب وذساؿًا , ابٔلمس   ًيا َحْحصاً  ٔأْمَواج..؟  مفا حسًر   املاَلَّحُ  أ هيه

َصة ْ  .؟ .اًحاهَة اًَوم  َحْحصاً  خصَّ
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ْرَصةابٔلمس ٔأٍتا اً: مذـجحًا  املاَلَّحُ  - وكاًت ًيا ٔأهنا ,  َحْحصاً اًحاهَة  , نيا جصفلة ٔأمواج  عَّ

 ؟!.َحْحصاً مما فـَخَ فِم ٔأمواج  كاضحةً ابًفـي ِي ٔأهت , ف   ؿَيا وًُست خاهَةَ  جمنُ 

ْرَصةاً - ػاملة , اًـاثَة , فِىى مؼَومة ًوُست  َحْحصاً : ٔأان ًسُت كاضحة من ٔأْمَواج  عَّ

ىف ما ُسمذَ , وثخن فَِ  حُصِسة , من ًوماًعرور , لتس ًِا  وثيحت هتسمفِىى نٌل 

 من خسًس ...  َحْحصاً كاع 

ْرَصةإًاذن ٔأهِت كاضحة ُىشا ٔأٍتا  وممن:  ًُْؤًُؤة  - اًصائـة ٕاذا نيِت حلًا  ًسِت كاضحة  عَّ

 ..؟ من ألمواج اًـاثَة

ْرَصةاً - ِسًلألدصى اًواَُة , رفلاء  َحْحصاً ئيات كاضحة من اك : ٔأانمذبمٔلة  عَّ ْرَصةىت اًظَّ  عَّ

ة ٔأدصى مذعفةل ومذحورة ..!! فِم من جسخدوا  اجملاورة , ظحاًحَ وكواكـَ واكئيات ؾضًو

ا وسلوظِا , فِؤلء تـس ٔأن ؿاصوا مـِا دومًا , واًخعلوا هبا معصاً ,  ََْوم ىف اهنَاُر اً

مهنا وظارت ىه حزء مهنم , ىف  حزءاه وثلشوا ؿىل خصورُا دُصاً , حىت ظاروا 

ا وذسؾوُا , ومن ؿيِ  ٔأدص ألمص ا , وىف املَاٍ معساً  , ذشًُو , وتال رمحة , ٔأسلعُو

ا .  ٔأقصكُو

-  َ ْرَصةابهَة : ُي ًـلي ذزل ٔأٍتا اً َحارةامل  ٔأن ٍىون ٔأظسكايئامجلَةل اًعامسة ,  عَّ

سِ اًواَُة ه من فـَوا ت َحْحصاً رفلايئ من اكئيات و  ذم اجملاورة ك ما فـَوا , ثحًا هلم ًل عَّ

 من رفلاء ؤأظسكاء ..!! 

ْرَصةاً - ار , فال تزىن فيم ٔأًضا ألرش  من اًاكئيات , نٌل فيا اًعالون : ك ظائفة عَّ

َ ٍتا ٔأو ثلضىب ُىشا , أٔ   اًعَحة اًصائـة ..!!  َحارةامل
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-  َ ن أٔ اًواَُة  َحْحصاً يات واكئ ًعحاًة اًضـَفة ًخسل اذن ٔأمىن إ وهَف :  مذـجحة َحارةامل

 ؟ . ملاومة كوى اًعحَـةمام أٔ صاخمة ظامسة  ثدسخة ىف موت وسلوط من اكهت ًوماً 

ْرَصةاً - ِ : أٔ  عَّ َ  ٔأٍتا مل جسمؽ ا .. من كدي   اًعَحة َحارةامل ؾن اًلضة اًىت كعمت ػِري تـرُي

ِسًلفاًحـري ىه  ارفلا ىت واًلضة هظَّ  ..! ُؤ

ِسًل ت ؾن لؼة مو : وماذا  املاَلَّحُ  - صاخمة , ٔأم  نٌل ؿاصت دومًا ,ُي ماثت ,  م ذظَّ

 ..؟ اًواَُة  َحْحصاً ًاكئيات  مذوسةل ذًَةلماثت اهنا كس 

ْرَصةاً - اتي ماثت :  عَّ ٔأظسكاهئا كدي ىف وخَ , حًزية ظارذة , وكس ظارت  املاَلَّحُ  أ هيه

جسخدوا تـس ذزل  ٔأؿساهئا , ممن

ًلادر ن أٔ وكدي  ىف موهتا .. 

ِفا رته ألرتـة قاًصَّ َصة واًو ْ  خصَّ

, هؼص وحِسة  اًحاهَة َحْحصاً 

 َحْحصاً سفي ؾيس سع  لٔ  املاَلَّحُ 

اًواَُة  َحْحصاً  ظحاًة, فوخس 

 كسامأٔ , كس اًخعلت وخنصت ىف 

, وظارت  اًعرصة اًحاهَة

ٓ كواؿسُا ُضة مذ من كدي  ثنٌل حس ,لكة , ثًذؼص املوت واًسلوط جفبٔة دضًـة كاركة ب

ِسًلً ْ تا عَّ َصة, دون ٔأن ثسرى ٔأو حىت جضـص اجملاورة  َحْحصاً  َصةخصَّ ْ  .!اًحاهَة  َحْحصاً  خصَّ

َُْمونُ  - َ ا: ملاذا ل ختب  امل ِسًل   املاَلَّحُ  أ هيه  اًحاهَة , مبا ظار , ؿَََ حاًِا ..؟  ذياظَّ
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ا: مؽ ألسف  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ كََةل , لس س حق اًس َف اًـزل , وما ىه ٕال ٔأايم ,  ً امل

ْرَصةاًحىت ثَحق  ِسًلاًعامسة , ت عَّ ْرَصةاًتا عَّ ٕاذن من  , فال داؾىَ  اًلاركةاجملاورة  عَّ

ا ابللِلة املصة حىت ل حزداد حزاًن وكِصًا ؿىل حزهنا .. فَ  ثـُش ما تَا و ِا ؾْ سَ يَ َْ ٔأدداُر

ا وىهثحلى  ٕاىل   حُ املاَلَّ هؼص !  مث لسة ٔأهنا ما زاًت ظامسة صاخمة ..مـخ من معُص

َُْمونُ  َ   وكال هل : امل

أأرٔأًت  - َُْمونُ  أ هيه َ َصةمك نيت مذجيًَا ؿىل  امل ْ اًحاهَة , فِىى مل جسلعم من فوكِا  َحْحصاً  خصَّ

 سُمت اسلاظِا معسًا تال رمحة من كدي  منكريك كط , تي ىه  اً ٔأتسٔأ , ومل جسلط ٔأحس

ِسًلةل حبال اًواَُة , وىه مؽ ألسف كري مسرنة , مضلو َحْحصاً اكئيات  تا ألدصى ظَّ

َُْمونُ ن سؽ ما أٔ و .. اجملاورة . َ ًُس ,  اً صسًس  جىك جاكءً ىتح  املاَلَّحُ ُشٍ اًَكٌلت من  امل

ْرَصةًػٌَلً ا فلط ثسخة اهتامَ , ًىن ٔأًضًا ثسخة الزن اًضسًس اذلى ظار اًحاهَة  عَّ

ْرَصةاًؿَََ حال  ِسًلفصاق اًحاهَة ً عَّ َصةتا ظَّ ْ , ونشزل الاةل اًعـحة اجملاورة  صَححْ اً  خصَّ

َصة إاٍي اًىت وظَت ْ دون ٔأن ثسرى , رغ ٔأهنا  اًحاهَة , واكرتاب لؼة موهتا َحْحصاً  خصَّ

 َِ ِسًلتـس , من راثء  مل ثًَْذَ ورغ ك ُشٍ ألحزان وألوخاع , فلس تا اًساتلة ...!!  ظَّ

مضعٍصن  وا وراءهاًىثري , وحصهمفا زال دلهيم من اًـمي ,  صِحةلمواظةل اً امجلَؽ كصر

ْرَصةاًجمٍبن  ا  عَّ ؿىل ٔأمي اًـودة اثهَة ًالظمئيان ؿىل تيفسِا , اًحاهَة ثواخَ معرُي

ا , ٔأول مصة ,هن... فِي اي حصى س َجسو من خسًس  ِاحاً  حًزية ابهَة , ٔأم  ا , نٌل حصهُو

ِسًلا ُشٍ املصة , وكس للت فصحة سـَسة تهنس َجسو   ؟.!!اورة تا ألدصى اجملعَّ
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ِفاقؿىل ًِزامًا اكن  من اًصحةل اخلامس  اًَوم ىف   َِىة املَْصَخان ألرتـة اًصَّ  وه ىف ظًصلِم ٕاىل َمم

وىه مٌعلة ,  اًِلْصش مٌعلة رٔأس احذَاز

ًبىٔت ٕاٍيا , ألمواج  ؿاًَة صسًسة اًـمق

 املِاحصة ظاحة َحْحصاً كصوش ٔأحس 

يانال    ًَححر ؾن ظـامَ ,, ًة املًضار  س ْ

ٕاىل مِاٍ من خسًس , ؿائساً اثهَة مث ًيرصف 

  . حِر ٌسىن اًحـَس َحْحصاً 

 اًِلْصشذزل ٔأن ٍىون  من اواكن امجلَؽ ذائف

كس ظسق ابًفـي و هيامجِم ٔأزياء املسري , , و  ابملصظادهلم , فِىون  اًصحةلف موؿس صَ كس ؾَ 

 ابًفـي اًِلْصش, اكن  اهفسِ اًِلْصش مٌعلة رٔأسىل إ  َسِفِيةلدي ٔأن ثعي اً ألظسكاء , ف  َث َحسْ 

ُ  اًِلْصشٔأن  كري, حسارة ضجاؿة و ث  اؾهنامجلَؽ  سافؽف,  َسِفِيةِامج اً هخؼار , ف ىف الا مل  ْفرِتسامل

امج من هجة اًُسار , هيذارة ف جلك اًعصق , اًَسِفِية وحاول اًِجوم ؿىل ,  إلظالقَبٔس ؿىل ً 

ثوكف  وجفاة ., واترة ٔأدصى من هجة اٍميني

 , فذـجة َسِفِيةؾن همامجة اً  اًِلْصش

ذُة كس ٔأٍن اي حصى  ..وجساءًوا  ..!امجلَؽ

ُ  اًِلْصش  اًِلْصشٔأن  امجلَؽاؾخلس  ..؟ ْفرِتسامل

 , وأٓثص الاتخـادًبٔس , كس من صسة امللاومة 

ظَة من ٔأن ل , إ   املاَلَّحُ  منمفا اكن 

 حسساحي أٔ  جبوار ٔأن ٍصسوا ابًسفِية رفاكَ

 وثياول اًعـام, ٌَصاحة  , وكةل اًـمق, اًلًصحة املياس حة من حِر ُسوء ألمواج  اًححص جانذَ

 .املعَوب  ىف اخلََجاًَسِفِية  ستورَ   املاَلَّحُ اكن ما ٔأراد وابًفـي  ,ألهفاس  واًخلاط
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ا: َُا   املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ِفاقظَة من أ  ,  امل واحضار , ام اًعـ ًخياول اجمليءاًثالزة  اًصَّ

  ..! اًِلْصش مٌعلة رٔأس احذَاز وؾحورعة د صاحـةدًصعة املاكن مل

َُْمونُ  - َ تـس  , فِىى مل ثََُةَ اًعَحة  َحْحصاً ة َمَحار  ابس خثٌاء اًعـامًخياول اًلك خاُز :  امل

 ..!  اًيساء

ا معَحةظارذة :  ًُْؤًُؤة  - ِفاق أ هيه  فوقُا ومل ٔأخس,  َحْحصاً ة َمَحار , فلس حبثت ؾن  اًصَّ

 ..! إلظالقؿىل  َسِفِيةػِص اً 

, فصمبا كس كادرت تُتا اًزخاىج  ًُْؤًُؤة  اي: ُي حبثت ؾهنا كصب اًضاظيء  املاَلَّحُ  -

 لًخلاط تـغ اًعـام ..؟

ا: ًلس حبثت ؾهنا ىف ك ماكن  ًُْؤًُؤة  - ٕال ٔأهنا مؽ ألسف كري موحودة ؿىل  املاَلَّحُ  أ هيه

 ..! إلظالق

َُْمونُ  - َ ِسًل : ًحسو ٔأهيا كس فلسان  هَاً اب امل َ ذيا ظَّ ااًعَحة  َحارةامل  ..!! املاَلَّحُ  أ هيه

اوهَف ذزل :  كاضحاً  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ  !!..؟  امل

َُْمونُ  - َ ا: ًحسو  امل ُ  َحْحصاً ٔأن كصش  املاَلَّحُ  أ هيه  ساذهلتو  اًلفط السًسى اتخَؽكس  ْفرِتسامل

 ..؟اًعَحة  َحْحصاً  َمَحارة

 َحْحصاً كدي ٔأن هلادر مِاٍ  َسِفِيةمل ثخبٔنس من وحودُا ؿىل ػِص اً كاضحًا : أٔ  املاَلَّحُ  -

ااًـمَق  َُْمونُ  أ هيه َ  ..؟ امل

َُْمونُ  - َ احًزيًا : ل  امل ُشا ٔأمص , فلس وسُت ٔأن ٔأفـي ذزل , فلس صلَيا  املاَلَّحُ  أ هيه

نْي اٌَ اًِلْصش  ..  ـَ
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َُْمونُ  اأ هيه : ؿََم اٌَـية  مٌفـةلًُْؤًُؤة  - َ  .؟ ٔأن ثًىس مثي ُشا ألمص اخلعري, هَف زل امل

َُْمونُ  - َ اذن إ ألن وما اًـمي :  مرتدداً  امل  َحْحصاً مِاٍ  ٕاىلُي هـود اثهَة ...؟  املاَلَّحُ  أ هيه

ََْوم , و م أٔ  ..؟اًعَحة  َحْحصاً  َمَحارةًيجسة  , ةاخلعري   منىر ؿىلىىذفى مبا حسث ًيا اً

ا تيَْفِسِ َحْحصاً  َمَحارةوهرتك  ..؟اخلعص ضاِظئ مدخـسٍن ؾن اً   .. اثواخَ معرُي

اما نيت ٔأؾصفَ ؾيم كدي ألن  : كاضحة ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ ٔأهم فلط حدان , ومل ٔأهن  امل

 ..؟! اً وضـَف لً ٔأن حىون هش إلظالقمٌم ؿىل ٔأثوكؽ 

اظارذًا: هَف زل  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ , اخلعري  اًسرَفًالكم ٔأن ثلول مثي ُشا ا امل

امفاذا ًو نيت ٔأهت  َُْمونُ  أ هيه َ ٔأن مٌا وكـَّؽ ثخاًعَحة , ُي نيت  َحْحصاً  َمَحارةماكن  امل

ٔأن وكـَّؽ ثخ..؟ ٔأم ٔأهم نيت  اًِلْصشهخزىل ؾيم , وهرتوم فٌَصسُة سِةل وحِسة ىف تعن 

َمىثسل  ٔأهَابهلاذ حِاثم من هـود جمسدًا , ًيجسثم وإ   ة ..؟ ة املخوحضاًسَّ

َُْمونُ  - َ ااندمًا : ساحمن ابصل ؿََم  امل  َحْحصاً  َمَحارة, فَو نيت ابًفـي ماكن  املاَلَّحُ  أ هيه

 ..! تفارغ اًعب لهلاذى  اًعَحة , لهخؼصت ؾودحمك

ااًعَحة ألن  َحْحصاً  َمَحارة: وُىشا ُو حال  ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ ِسًل ..! فِىى  امل ذيا اًعَحة ظَّ

ٔأوفِاء , اُسثيا وؿاُسانُا من كدي ؿىل ٔأن هحلى مـًا ىف اًرساء واًرضاء ٔأظسكاء اًىت ؿ

َ فىِف ًيا ألن ٔأن خنَف وؿسان وهيلغ اثفاكٌا ..؟! وهَف هرتك ُشٍ  املسىِية  َحارةامل

ا وىه ُىشا ىف   ٔأسرية..؟!! اًِلْصشحدُسة وىف تعن  حوضِا اًُزخاىجثواخَ معرُي

ًلس ضَـيا ٔأماهخم  اُي هلول ًِ ..؟اًـجوز ًومًا  َحْحصاً  ةار َمحَ ذا ما كاتَيا إ هلول وماذا 

ُ  اًِلْصشاًعَحة , ثسخة ضـفٌا ودوفٌا من  َحْحصاً  َمَحارة  ..؟ ْفرِتسامل
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َُْمونُ  - َ ِسًل .. ًن هرتك  ًُْؤًُؤة ايوشل : ل  ابهَاً  امل , همٌل  اًِلْصشذيا حدُسة ٔأسرية ىف تعن ظَّ

ن أٔ ما إ فحىت ًوو اكن اٍمثن حِاثيا ٔأمجـني ,  ٍىون ..!  لكفٌا ألمص ..!! فِشا ٔأتساً ًن

َُْمونُ مث ظَة  ..  مـاً ن منوت أٔ  ٔأو ألرتـةحنن  مـاً هـُش  َ ؿىل اًـودة  املاَلَّحُ من  امل

ُ  اًِلْصش ملواهجةٕاىل املَاٍ اًـمَلة اًفور  يا رد واهلاذ حمارة اًححص اًعَحة , ْفرِتس , امل ُو

 كائاًل : املاَلَّحُ ؿَََ 

ا وشل ل - َُْمونُ  أ هيه َ اٌَـني , فالي اًوحِس ًيا ٌَلضاء  , فِشا ما ًٍصسٍ ابًفـي اًِلْصش امل

ؿَََ ٔأن جنـهل ُو من ًبىٔت 

ٕاًَيا ىف مٌعلة اخلََج 

, ًوس يا حنن من اًضزةل 

هشُة ٕاًََ ىف تُذَ ىف مِاٍ 

, فسبًٔت اًححص اًـمَلة 

ؾن اخلعة ..؟ فبٔخاهبا  ًُْؤًُؤة

 : كائالً  املاَلَّحُ 

,  مٌـزةلحضةل  ريةحبمن هجة اًب  ًوخس ؾيس هناًخَ ًُْؤًُؤة ايُشا اخلََج اذلى حنن فَِ  -

ىه و, اًصمي واًعني  حِر ًرتامك هبا,  ٔأص حَ تبنة املَاٍ املوحةلًلي معلِا ؾن املرت , 

,  داذَِاواحذجاٍز ٕاٍيا ,  اس خسراخَ " ٌَلصش , فٕاذا ما جنحيا ىف املعَسةمبثاتة "ًيا 

همٌل تَلت فالت ٔأو اًفاكك , الٕ  اًن ٌس خعَؽ مهنن ابًًس حة هل مبثاتة املسدٌلؽ و س خىو

وهَف ًيا ٔأن  ..وحِهنا فلط ميىٌيا حعاٍر واًِجوم ؿَََ وكذهل ىف الال , وحٌىذَ كوثَ 

َُْمونُ جنشب ذزل اًلصش اًلاثي ٕاىل ُشٍ اًبنة اًضحةل من املَاٍ..؟! ُىشا سبٔل  َ ..  امل

حًا ثس َعًا ..! مث اًخلط صْ من حِحَ وحصح ذراؿَ حُ  اً ؤأدصج سىِيٕال  حِ املاَلَّ  منمفا اكن 
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َُْمونُ فذـجة ..!  اخلََجكعصات من دمَ ؤأًلى هبا ىف مِاٍ  َ ؾٌل ًفـهل  ًُْؤًُؤةوسبٔل  امل

 املاَلَُّح ..؟

ي: ما حصاٍ ت  ًُْؤًُؤة - َْ ام ـَ َُْمونُ  أ هيه َ  عصةك جض مت ٔأن ُشٍ , ميىهنا  اًِلْصش,  فَسَمىة  امل

 من.. وؿاخاًل س خجسُا ثبىٔت ٕاىل ُيا خاحمة ؾعضاهة ملًزس  تُـس  ؾنظلرية من ادلماء 

ٕاىل مِاٍ اخلََج مرسؿًا  وخاء اًِلْصش ل زوان كََةل حىت ػِصوابًفـي ما ىه إ  ادلماء ..!

ة أٔنث من املصة اًساتلة , ٕال ٔأهَ مل ٌضبٔ ٔأن اًـيف واًرشاسُشٍ املصة  وكس تسى ؿَََ, 

 من كدي املاَلَّح, ؤكن اًلصش ابًفخ اذلى هعة هل  املوحةلاملَاٍ  حبرية ًشُة ٕاىل

لس رفغ اًلصش ؿىل ما , ً املاَلَّحُ , وما الي ألن ٔأهيا  ًُْؤًُؤةمعَؽ ؿَمي , وُيا جسبًٔت 

ُموِن ٕال ٔأن  من, مفا اكن  ححريةاً ٕاىل  اًس حاحةًحسو  َْ َ رهة اًلارب اخلض يب اًعلري امل

حصحًا ًسٍ هبا  حصحو , مث ٔأدصج سىِيَ  املوحةل اًححريةوب مِاٍ واجتَ تَ مرسؿًا ظ

املَاٍ , مث تسٔأ ًيادى  حبريةجس َي وثخجمؽ داذي من ًسٍ  اًلٍزصةفٕاذا ابدلماء كائصاً , 

 :كائاًل حماول اس خفزاٍز ؿىل اًلصش تبٔؿىل ظوت هل 

 

فيا نٌل حصى ودىم ,  احصحيوحسى  اًححريةمِاٍ داذي , ُا ٔأان ذا ٔأهيا اًلصش اٌَـني  -

 ..!! ادساؿ انيت حلًا كصص ٕان, وافرتس ن  ٕاىلَ  ثـالَِا ٌس َي , ف 

َُْمونُ  ذزلفـي : ماذا ًمذـجحة  ًُْؤًُؤة - َ  ىف اٍتَىة ..؟ َلى تيفسَفِو تشزل ً,  امل

َُْمونُ ُشا ًحسو ٔأن :  املاَلَّحُ  - َ ٔأن ًضحى حبَاثَ من  كس صـص ابذلهة اًضسًس , فلصر امل

يلش احملارة اًعَحة , وابًفـي مل حىن ٕال زوان حىت َ اذلٔأخي ثعحَ  دعئ ى اكن , ًو

َُْمونُ  من اس خفزازاًلصش املفرتس  اس ُخِثري َ املوحةل  اًححريةوكصر الاجتاٍ ظوب مِاٍ ,  امل

َُْمونُ لفرتاس  َ حىت كاص حسمَ ىف  ُياك, وما اكد اًلصش ًعي ٕاىل ؾلااب هل  امل
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ملَاٍ اًـمَلة , ول اًخلسم أٔنث ظوب حُذَ ىف اً ٔأظح  ل ميىٌَ اًـودة , و  واًعني اًوحي

ٔأن اٌَحؼة املياس حة ًالهلضاض ؿىل اًلصش كس  املاَلَّحُ , وُيا ٔأًلن  املوحةل اًححريةمِاٍ 

ٕال  مٌَ, مفا اكن  املعَسةحاهت , فِا ُو ذا اًلصش املفرتس ٔأظح  فٌصسة سِةل داذي 

و وازق من اًيجاح ,  اًِلْصشىل ص حانَ ذات اخلَوط املخٌُة ؿ  املاَلَّحُ ًلى ٔأن أٔ  , ُو

وابًفـي جنحت اًض حىة ىف اظعَاد 

َُْمونُ و  املاَلَّحُ , فاجتَ ٕاًََ  اًِلْصش َ ىف  امل

الال وسط املَاٍ , ؤأذشا ًعـياٍ 

ابًسىني من اٍميني ومن اًُسار حىت 

وظارت ىف ادلماء ,  ااًلصش كارك ٔأظح 

جصنة من ادلماء , هفسِا اًححرية مِاٍ 

ضق تعن ث  املاَلَّحُ ري كام وىف ألذ

َ اب اذإ , فٕاىل هعفني اًِلْصش  ٓ ,  َاةما زاًت ؿىل كِس الَ , اًعَحة  َحارةمل  مل متسِامٌة أ

ظوب مِاٍ   مرسؿة ودصحت,  كفعِا السًسى ًلس حٌلُا, ثسوء  ٔأس يان اًِلْصش

ٔأن ختخيق ومتوت داذي تُتا اًُزخايّج ,  اكدت لس خًضاق ُواء خسًس , فلس َحْحصاً 

َ وما ٔأن ؿادت  ا فـٍَو جتاُِا , فِم حبق هـم ألظسكاء حىت صىصت امجلَؽ مل َحارةامل

َُْمونُ مبوكف  َحْحصاً  َمَحارةٔأن خيبا  ًُْؤًُؤةول  املاَلَّحُ ألوفِاء , ومل ٌضبٔ  َ جتاُِا ٔلهَ كس  امل

َ اؿرتف تشهحَ وؿاد ودافؽ ؾن  ا مجَـاً و , جلك حسارة ودساؿة اًعَحة  َحارةامل من  ٔأهلشُو

سـادثَ  ت, فوخس املاَلَّحُ ٕاىل وخَ  ًُْؤًُؤة توىف ُشٍ اٌَحؼة هؼص ,  ْفرِتساًفم املُ 

 مل.تـغ الزن والٔ جضوهبا 
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ِسًلُىشا اي  ا: ملاذا أٓراك حًزيمذـجحة  ًُْؤًُؤة -  ..؟!!  املاَلَّحُ ى ظَّ

ِسًل: وشل اي  املاَلَّحُ  - حِوان كاثي ًفـي ُو اب اًِلْصش, رغ ٔأن ُشا  ًُْؤًُؤةىت اًوفِة ظَّ

و ملذول , ٕال ٔأن  ُمْفرِتسو  ظورثَ ُو

اًححرية  دمائَ داذيوكارق ىف 

رتك ىف اًيفس ثن أٔ , لتس و  املوحةل

من الزن وألمل واًضفلة  ُئا, ص ٔأًضاً 

 , ًُْؤًُؤة اي, وكس ٍىون درسًا ٌَجمَؽ 

همٌل تَف من اًلوة واجلبوت , فاًلوُي 

مؽ ا مل ٍىن ُياك ذزل ألكوى , فان شل دامئًا فِياك دومًا من ُو ٔأكوى مٌَ , وٕاذ

: مـم حق  كائةل املاَلَّحُ ؿىل  ًُْؤًُؤة تفصد ٔأكوى ؤأكوى من امجلَؽ ...اًضـَف مبا جيـهل 

اابًفـي  ساملني ٔأمٌني ,  ألرتـةن وحنخفي تـودثيا حنن , ًىن دؾيا هفصح الٓ  املاَلَّحُ  أ هيه

َِىة, وابس متصار مسريثيا ٕاىل وٍرن مرس  اًِلْصشوتليميخيا من لم َسَىة   املَْصَخان َمم

 تيجاح فصحني مس خخرشٍن .
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ِفاق ندضفا     ألرتـة اًصَّ

ىف اًَوم اًسادس من 

 أأهنم كس فلسوا نثري رحَتم 

ادِ من  , ثسخة حاةل  اًزَّ

َ ََِصٌج وَ اً  اًىت حسزت   َصجٌ امل

تـس ,  َسِفِيةفوق سع  اً 

ُ  اًِلْصش ِأأن ُامج   ْفرِتسامل

لصروا ٔأن ف, ابٔلمس 

وجصفلذَ  املاَلَّحُ ًشُة 

َُْمونُ  َ َّةاًؿىل منت كارب ظلري ٕاىل صاظيء  امل ادِ ًَحرضوا مًزس من  اًيائَة لَصًِ , ىف حني  اًزَّ

َ ثحلى   واًـمَق ,  َحْحصاً داذي مِاٍ  َسِفِيةؿىل مذنن اً وحصاس تا  ًُْؤًُؤةاًعَحة ىف حٌلًة  َحارةامل

َّةىف ظًصلٌِل ظوب صاظيء اً َُْمونُ  رٔأى , اًيائَة لَصًِ َ املَاٍ  َركْاوىُياك مكَات ُائةل من  امل

َُْمونُ  كصب اًضاظيء  , فََرىِشَ  َحْحصاً فوق سع  مِاٍ ثحسو اكجلحال اًـاًَة , ,  تَضاء اٌَون َ  امل

 .. َحْحصاً املصور ابًلارب من ذالًِا وذاف ٔأن حىون ذسؿة من كدي ٔأمواج 

-  َ ا ٔأهؼص:  ظارذاً  َُْمونُ امل مِاٍ  اخملَفةاًىثَفة  َصكْاوىاًُشٍ  قعت هَف ..؟  املاَلَّحُ  أ هيه

امهنا ٕاذن احرتس ..!! َحْحصاً   ..!! اًَصِفِق أ هيه

اُىشا ختف  ُادئًا : ل املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ  , َحْحصاً  ٔأْمَواج َركْاوىمفا حصاٍ من  ..!  امل

 ُىشا ..!!ٔأهت ـخلس وثؼن نٌل ث  اخمَف ًُست صُئا
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ا: ملاذا ثرصخ ىف وهجىى ُىشا..؟! ٔأُسٔأ كََاًل كاضحة  َصكْاوىاً - َُْمونُ  أ هيه َ وهن مثي  امل

ِسًل  ُادئًا ..!!الٓدص م ظَّ

َُْمونُ  - َ : من ٔأهِت  امل

 وًِمَ ...!  َصكْاوىٔأٍتا اً

ثخحسزني مـى هبشٍ 

اٌَِجة كري اًالئلة 

 ..؟!

: ٔأان نٌل حصى  َصكْاوىاً -

َُْمونُ  اأ هيه  َ  َركْاوى امل

 ..!اًخافِة اًىت اكهت ًومًا ؿاثَة  َحْحصاً ٔأمواج  َزتَسٌ و  اًزائفة , َحْحصاً مِاٍ 

َُْمونُ  - َ  َصكْاوىما ثلوهل ؾيم ثسل اً,  ـَيْ اًـاثَة ًدسمموج : ٔأٍن ٔأهِت ٔأٍتا الٔ ظارذًا  امل

 ..؟.اًاكذتة 

َُْمونُ  اأ هيه  مُىشا تبٔؿىل ظوث: ملاذا ثيادًن  اًـاثَةموج الٔ  - َ هم كس ل ٍىفِم أٔ , أٔ  امل

  ..؟!من أٔاكذًة ما كََُت َت ىف حلى وكُ , ػَمخن من كدي 

َُْمونُ  - َ ,  اًـاثَة ألْمَواجاندًخم ُىشا حىت ثبىٔت جمسدًا , وثسافـى ؾن هفسم ٔأٍتا :  امل

ٔأان ل و وصُئًا اتفًِا , ,  ْمَواجًلٔ  اً زتسًسِت ٕال  ثلول ٔأهمِ ٔأن  َصكْاوىثسل اً فىِف جتصؤ

 ..!ٔأراك ٕال ٔأسساً خاحمًا 
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ا َصكْاوىًلس ظسكت ابًفـي ثسل اً كاضحة : ألْمَواج - َُْمونُ  أ هيه َ ٔأهت  تَت شْ ونَ  ..!! امل

اثيادًن اثهَة مفا ٔأان ىف ألذري ٕال ثسل ألص َاء اًخافِة , فال  م ..!!وـادثِ  َُْمونُ  أ هيه َ ,  امل

ِسًقاب زل ًسُت  فبأن  ..!! ِسًقظَّ  , ول ٔأهت ىل ًعَّ

َُْمونُ  - َ ًخبىٔت من تـَس  ماملاركة , حني اندًخ ألْمَواجاكجمليون : ًلس ٔأدعبُٔت حلًا ٔأٍتا  امل

دومًا اكذتة  ؾخلسُت ًس , فبٔهِت ابًفـي ًسِت ٕال نٌل ا, وثسافـى ؾن هفسم من خس

 خمادؿة ..!

ا: صىصاً زل حًزية  ألْمَواج - َُْمونُ  أ هيه َ ٓ  امل نٌل كَت زل من دص خسًس , , فس َبىٔت ًوم أ

ُسوّ فَِ اً كدي , حىدضف ِسًقمن  ـَ ؿََم حىت هَخلى ىف ُشا اًَوم  سالمِ ف ,  اًعَّ

نْي ثخبٔنس فَِ ٔأهن من هتمة كذي واقصاق ٔأُسل و اًلًصة  ـَ  ..!!ًوُست مشهحة جًصئة ٔأمج

َُْمونُ  - َ  ل ..؟ وشل ٕاىن,اًخافِة  َصكْاوىٔأٍتا اً , : وماذا حًصسٍن من ٔأهِت ٔأًضاً  كاضحاً  امل

 ..؟  خمادؿة اكذتةٔأراك ٕال 

ا: ٔأان ل ٔأًرس مٌم صُئًا   َصكْاوىاً - َُْمونُ  أ هيه َ ِسًل, فبأن وشل ل ٔأراك ٕال نٌل ٍصاك  امل م ظَّ

ئْةك ؿَُسوّ و  املاَلَّحُ   ..!!حدانذائف  جمصد اذّلِ

ا: ملاذا ل هتسٔأ كََال  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ اًـامئة ,  َحْحصاً اٍ مِ َصكْاوىًحِسا حىت وسمؽ  امل

 ..!! اًـاثَة ألْمَواجتا مؽ َع وهـصف كِ ة اًصاكسَ  َحْحصاً فوق سع  مِاٍ 

َُْمونُ  - َ ا حصى : الا امل املصور واًصسو من كارتيا اًعلري  َصكْاوىثسل اً هَف متيؽ املاَلَّحُ  أ هيه

َّةؿىل صاظيء اً  ؟س ما فـَت .ن ٔأسؽ ؤأظلى ًِا تـفىِف ىل أٔ  نٌل ىًصس ..؟اًيائَة  لَصًِ
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ا ؿًلَ  ىؾِ سَ ثَ : ملاذا  َصكْاوىاً - َُْمونُ  أ هيه َ  ٕاىل ٔأن ثشُحاكس مٌـخىٌل  هنوثلول إ , نشاًب  امل

َّةصاظيء اً اامل ثخـل ادلرس تـس ..!!  اًيائَة لَصًِ َُْمونُ  أ هيه َ ؿىل زوراً ٔأدؾَت حني  امل

ْرَصةاً  ..؟!!ذلُاب مث مٌـخم ٔأان, فِي ٔأهت حلًا حاًوت ااًحاهَة ٔأهنا اكذتة خمادؿة  عَّ

 ْت : ًلس ظسكَ كاضحًا  املاَلَّحُ  -

 َت , ونشتْ  َصكْاوىوشل ثسل اً

أأهت  َُْمونُ  أ هيه َ  ذُحُت   , فلس امل

صاظيء  ٕاىل كََيمٌش ابًفـي 

َّةلَصْ اً دون ٔأن متيـن  اًيائَة ً

ٔأو متس ن ثسوء  َصكْاوىثسل اً

ا ٔأان ذا ٔأحادزم من  ُياك , ُو

 . حـَسةاً  اًلًصةصاظيء  من

َُْمونُ  - َ مبا حسث ىل  اً ًحسو ٔأهن ما ًزت مذبٔثص ,  َصكْاوى: ساحمَن ٕاذن ٔأٍتا اً اً مـخشر  امل

ُ  اًِلْصشذزل  مؽابٔلمس  َُْمونُ مث ٔأذش  ..! ْفرِتسامل َ  حِئة َحْحصاً ًخجول ؿىل صاظيء  امل

 ..! إلظالقدون ٔأن تاول مٌـَ ؿىل  َصكْاوىخمرتكًا ُشٍ اً وذُااب

اهَة : ل ؿََم اب َصكْاوىًا - َُْمونُ  أ هيه َ , ضَكى ومؼِصى ث فَست وحسك من ًيزسع ,  امل

صاتب ةَمٌُْفوصٌ نثَفة  مفا ٔأن ٍصاىن ٔأحس رغ ٔأهّن ًست  ,ىف ٔأمصى  ُىشا حىت ٌضم ٍو

َْيِ ن  فبأن ًسُت ٕال ,  إلظالقؿىل ول كمية , ل وزن ىل  , ٕال صُئًا اتفًِا   ! . ُلثَاٌء اًس َّ

َُْمونُ  - َ أٓثصت اًحلاء فوق سع  املاء , ًوُس نثَفة ُائةل , فٌَلذا  َركْاوىم ٌ: ًى  امل

 ..؟املِامجة  اًصايحٔأسفهل , حىت تمى هفسم من ثَارات 
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ا: اان نثَفة نشزل  َصكْاوىاً - َُْمونُ  أ هيه َ   اًىت هوهدناملخىرسة  ألْمَواجٔلن حصنة  ..! امل

ص فل ومذضرمة ُىشا ىف املؼِص,  ذات سؿة فائلةاكهت   ٔلهن  ..!ط ل ىف اجلُو

َة من ٔأن حىون أٔنب مك  بٔكي مكَة مِاٍ مذحصنة , ميىهناففلاؿات من اًِواء , الا ًست 

ٔلهن ..؟ ان ؿامئة فوق سع  املاء ًوست كاظسة ٔأسفهل , وملاذا أٔ  اًخافِة َصكْاوىاً

 اًياس نٌل ٍصاىناًثلِةل  املَاٍظفو فوق سع  ٕال ٔأن أٔ  ٔأس خعَؽًوزن دامئًا فال دفِفة ا

 .!دامئًا 

َُْمونُ  - َ اًعَحة , ُي س َىون هفس معري َصكْاوى حًزيًا : وما ُو معريك ٕاذن ٔأٍتا اً امل

ِسًل   اًـاثَة ..؟ ألْمَواجذم ألدصى ظَّ

ا: ابًفـي  َصكْاوىاً - َُْمونُ  أ هيه َ ِسًلمفعريى ًن ٍىون تبٔفضي حال من معري  امل ىت ظَّ

 حىت, ُادئة ركِلة وسٌلت جمصد حىت ٔأو  اثَةؿاًـاثَة , مفا ٕان هتة رحي  ألْمَواج

ِسًلؤأثالىش متامًا , ٔأمل ٔأكي زل اي  ٕاىلؤأثعاٍص ىف اًِواء  ٔأذُة ى من كدي ٔأهن ظَّ

وتـس مصور ..!! ُحَزارًست ٕال رقوة دفِفة , وفلاؿات من اًِواء ما ثَحر ٔأن ثددرص اكً 

ًخؼِص , اًـامئة  كْاوىصَ اً, فٕاذ هبا حًزي ك  ركِلة ُادئةح دكائق مـسودات ُحت راي

ت من كدي املَاٍ سًـًا نٌل خاء َركْاوىوُىشا ذُحت من خسًس ,  ظافِة َحْحصاً مِاٍ 

َُْمونُ .. حفزن  سًـاً  َ املَاٍ اًـامئة اًىت ظارت جفبٔة ٔأمام  َركْاوىنثريًا لال  املاَلَّحُ و  امل

ن ىف ُشٍ املصة جصاً ًوُس هنٌل كس كصرا مواظةل املسري ًىٕال أٔ  ُحاًء مٌثوراامجلَؽ  ؿنَْي أٔ 

ن ٕال أٔ  , اًعَحة َحْحصاً  َمَحارةو  ًُْؤًُؤة ؾنوحىت ل ًخبٔدصا نثرياً  ابًعـاما ٌَزتود حَبْص 

َُْمونُ فويجء تعَة قًصة من كدي  املاَلَّحُ  َ ٔأن  ًعح  ُو اًلائس وادلًَي ىف ُو  امل

ادمجؽ رحةل  َ نس هل ؿىل مضغ تـس ٔأن أٔ  املاَلَّحُ , فوافلَ  اًزَّ جبلصافِة املاكن   ٔأهَ َُْمونُ امل

,  حِىب , ودًصعة املاكن ىف ًسى , واًـل ىف رٔأىسددري ؿَمي فِا ىه اًحوظةل ىف 
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َُْمونُ  َث مفاذا ًيلعن ٕاذن ..؟ ُىشا حسَ  َ َُْمونُ تسٔأ   وابًفـي مـًا ..! املاَلَّحُ هفسَ و  امل َ  امل

وسالسي    واًعحارى اجلصداءاًوداين اًىفار  ملاَلَّحِ ىف كِادة زمام ألمور , فاذرتق اب

اجلري املصثفـة وما تُهنا من ٔأحواض 

ة , وتـس ظول مضلة فضرمٌضَلة 

اًصفِلان ؿىل وكودٌُل  وؾياء مل حيعي

وظي اًصفِلان  وما ٔأناملعَوب , 

, كصى اًحسو اًَعِلرية   ٕاحسى  كصب

وتني تَوهتا  ِادصج من ذَف حىت 

, مفا  الِكبصَكِا جض حَ اذلئاب وًُست اً الصاسة اًىت ىف الِكباملحـثة  كعـان من 

َُْمونُ حشر رفِلَ الٓدص ٕال ٔأن   املاَلَّحِ  مناكن  َ , ؤأذٍب ٔأن دلهيا  الِكبمن ُشٍ اً امل

ايك إ ايك وحشٍر مصارًا وحىصاراً كائاًل هل : إ اجلحياء , اخلائفني جض مت رائة  اًلسرة ؿىل ٔأن

ا َُْمونُ  أ هيه َ ٔأمام ن جتصى من , أٔ  امل

حىت ًوو اكرتتت مٌم  , بالِك اً

, وٕال ثحـخم ُشٍ  دعواتمسافة 

ن ثرتوم ٕال ىف الال , ًو الِكباً

  ثـِسابًفـي و ,ومحلم تني ٔأهَاهبا 
َُْمونُ  َ  ؤأذش,  ابلًزتام واًخيفِش  امل

َُْمونُ ومـَ  املاَلَّحُ  َ  ..س الٓدص  َت مهنٌل  ٔأمسم كُ , وكس  الِكبوسط اًىف اًخحصك  امل

َُْمونُ اًَعِلري و  املاَلَّحُ من سا روًساً ثلرتب روً بالِك تسٔأت اًو  َ ظححت أٔ حىت ,  امل

ةل أأمذار ٌل تُهناملسافة  َُْمونُ ذا ابإ , و كعرية  دعواتوًُست  ظًو َ  ذَف وؿسٍأٔ كس  مل

 , الِكباً ؾن تـَساً  مرسؿاً ُاراًب  وتسٔأ ىف اجلصى,  املاَلَّحُ  رفِلَ  وحصك ًسوؾِسٍ , 

  حصهتٔأن ل إ  الِكباً من , مفا اكن الِكبمبفصدٍ وحِساً تني كعـان اً مييش املاَلَّحَ اتراكً 
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 تاتبٔكىص سؾحصت , ىف حني  إلظالقمنةل ؿىل ًضبٔهَ , ومل ثلرتب مٌَ كِس أ   املاَلَّحُ 

َُْمونُ ذَف  َ َّةوما ٔأن سؽ ساكن اًاجلََحاُن ,  امل من اًحسو اًعَحني اًىصام ظوت  لَصًِ

َ , وظَاح  الِكبُصوةل اً ُمونُ امل  املاَلَّحُ , حىت دصحوا مرسؿني من ادلاير , فوخسوا  َْ

ادوابوأٔهصمٍو , ؤأرشتٍو اًَعِلري ُياك ضَفًا قًصحًا , فاظـمٍو  , وؾن رفِلَ ٔأمسٍو  ًزَّ

َُْمونُ  َ اًَعِلري ىف ؾصاك ودسار  املاَلَّحُ حبثوا ؾيَ حىت وخسٍو , وكدي ٔأن ًسذي مـَ  امل

 املاَلَّحُ ضاؿة اًوكت وثـعَي اًصِْحةَل , هؼص َ ىف إ ظاؿة ألوامص وجسخدرفضَ إ  ةثسخ

َُْمونُ لال  َ ,  الِكبىف ادلماء , ثسخة ما فـَخَ تَ اً افوخسٍ همَِي املالثس , كارك امل

ؿىل ما ظار ٕاًََ  حيزنؿىل ما كس ظار مٌَ , ٔأم  ُي ًـاثة رفِلَ  املاَلَّحُ  فل ًَْسرِ 

َُْمونُ ى مبا حسث ىف ألذري انخف املاَلَّحُ حاهل , ٕال ٔأن  ومل ,   الِكباجلََحاُن من اً ٌََم

: ُشا وشل حزاء  هَْفِسَ ُمحساًث , وكال  اهل حىت ؾن ثفاظَي ما حصى تٌَُ وتُهنبٔ سٌ 

يلغ ؾِسٍ   .من ًسؾى اًـل دون حق , وخيَف وؿسٍ , ًو
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َْمُ ما حسث ىف ظحاح ُشا اًَوم من كدي تـس     َ َ ىف مجؽ ما مجـ املاَلَّحُ  ٔأن جن , وتـس  ونُ امل

ادمن  َّةٔأُي اً تفضي اًزَّ  اًىصام َلصًِ

, اكهت اًضمس كس كاتت , اًعَحني 

ؤأظححت اًساؿة وحي اًؼالم , 

سؿة  املاَلَّحُ فلصر اًـارشة مساًء , 

ىف  َسِفِيةاًـودة ىف هفس اًساؿة ٕاىل اً 

أٔنث من  حىت ل ًخبٔدص َحْحصاً ؾصض 

اًعَحة ,  َحْحصاً  َمَحارةو  ًُْؤًُؤة ذزل ؿىل

َُْمونُ ٕال ٔأن اًحـَس ,  َحْحصاً فٌِل وحِسان ىف ؾصض ,  حىت ل ًعَْبٌل ٔأى ٔأذىُ  َ كس مل  من  امل

َّةداذي اً,  اً ظلري  ىُزلً  تـَس ًحُت ن أٔ ,  املاَلَّحُ وؿىل كري ما ًٍصس ,  املخوكؽؿىل كري  دَضَ فبٔ ,  لَصًِ

ةل ُشٍ َُْمونُ , اذلى ًلول ؾيَ  املاكنُشا  داذي اٌَََّ َ ..!! ىف  ٌَزائٍصن ٌرُس اًياػٍصنٔأهَ فٌُُْسق  امل

 اهمجور إال فٌُُْسك املاَلَّحُ حني ل ٍصاٍ 

 ..!!  ٍُصؾة اًسائٍصن

: ما سخة مذـجحًا  املاَلَّحُ  -

ا ٕادضارك َُْمونُ  أ هيه َ ؿىل  امل

 املحُت ىف ُشا اًُفٌُْسق..؟

َُْمونُ  - َ ا: ٔلهن  امل من  حُ املاَلَّ  أ هيه

املسري ٕاىل ؾصض ؿىل كري كادر  حصحية ذـَ مُ نٌل حصى  الِكبوجهوم اً اًَوم ِرحةلحصاء 

ةلح ُشٍ من خسًس , فًَسرت  َحْحصاً  ؿىل   املاَلَّحُ وافق ف  ىف فٌسكٌا ُشا امجلَي ..!اٌَََّ

َُْمونُ ظَة  َ ُفٌُْسق  , اً ذزل مـًا ًَحجزا قُْصفة ىف اًَصِفِلان  وذُة,  اً ُمْرخار ل   اً جمب  امل
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" ُمْرخارواكن اسَ "اًُفٌُْسق  ذاِدم, حىت اس خلدٌَِل دذال ظاةل الاس خلدال ما ٔأن و 

ًْحُ  ًسذي ىف اًلَوب اً صسًس اً ًََق , ورحة هبٌل حصحِح اس خلدالً   .   َصاُكً ة و رَّ

َُْمونُ  - َ ا: ىًصس  امل معةل ن ذات واهجة  وحىوجحز قُْصفة ذات هتوًة حِسة ,  اِدماخل أ هيه

 من كًصة ..؟ َحْحصاً ساحي  ؿىل

الغ ٔأن مجَؽ قصف  اي س َسى ..! مفن حسن : ك قصف اًفٌسق تت ٔأمصك ُمْرخار -

, فال اًَوم اًفٌسق كري حمجوزة 

 ًوخس دلًيا اًَوم ٔأًة ىزلء ..!! فلام

َُْمونُ  َ حسى اًلصف ذات ابدذَار إ  امل

اًرسٍٍصن ابًعاتق اًثاىن ؿَوى , 

َُْمونُ ن ًيرصف أٔ وكدي  َ ومـَ  امل

اًـضاء ذارج وحدة ًخياول  ,  املاَلَّحُ 

اؾخاد هَ لٔ  ا ,ابًُفٌُْسق حني ًـود اً هَ ًن ٍىون موحودأٔ , ُمْرخار اِدماخل ٌلذُبأٔ اًُفٌُْسق , 

َ أٔ مؽ اذلُاب ٌَمحُت مساء ك ًوم  َّةداذي اً ىف مسىٌَُهل وذًو داذي وًُس ,  لَصًِ

تٌَُ وتني هَْفِسَ وكال َ , ذاِدمُشا اًُفٌُْسق و  نثريًا من حال  املاَلَّحُ ذـجة .. ف  اًُفٌُْسق 

حىت حارس ظـام ول فَِ ول  ىزلءاذلى ل  ..!ما ابل ُشا اًُفٌُْسق املِجور  :

كري موحود  َذاِدمومن ٕاذن حيمى ُشا اًفٌسق ٔأزياء ساؿات اٌََي ٕاذا اكن  ..!,حيمََ

ن أٔ , وتـس  أٔنث من ذزلرٍي وثفى املاَلَّحُ مص مل ٌضلي ابل ن الٔ أٔ ل إ من ألساس ..؟!! 

َُْمونُ و  املاَلَّحُ ثياول  َ اكن اًفٌسق َُفٌُْسق ٌ  ؿادا جمسداً و وحدة اًـضاء ذارج اًُفٌُْسق ,  امل

َُْمونُ ورفِلَ   املاَلَّحُ ل إ من امجلَؽ  َاً ذاً ابًفـي  َ , ومبجصد ددول اًُلْصفة املوؾودة ,  امل

ظححت اًُلْصفة أٔ َار اًىِصابيئ , و مفاخبٔة ىف الاهخؼار , حِر اهلعؽ اًخ ُياك اكهت 

َُْمونُ ذُة ىف حني وؿَيٌل متامًا ,  واًُفٌُْسق تبمٔكهل مؼٌَلً  َ ن أٔ , دون رشفة اًُلْصفة  ٕاىل امل
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ىف  املاَلَّحُ  اكنؤكهَ ؿىل اًـمتة واًؼالم مـخاد , ابملوضوع ,  هيمت حىت ٔأو  ًَلى ابلً 

 ..اث حوهل من ٔأحسحيسث  مصاتاًب مما اً كَلهفس ألزياء 

َُْمونُ حاول  َ من هجس , جلك ما اس خعاع  امل

تبٔن ألمص ًن , مذـَاًل  املاَلَّحُ هتسئة 

يًخـسى تضؽ ساؿات ىه ػالم  ,  اٌَََّ

لادرا  نوتـسُا ًبىٔت ضوء اًعحاح , ًو

ن أٔ كٌـَ أٔ و اًُفٌُْسق ىف ٔأمن وسالم , 

بٔذش كسعًشُة  ًيام , من اًصاحة و  اً ًو

َُْمونُ مي تيعَحة ًـٔأن   املاَلَّحُ حاول وابًفـي  َ مفا ,   إلظالقًىٌَ مل ًفَ  ؿىل ,  امل

َُْمونُ اًلاظ  ٕاىلفاضعص ىف ٔأمص ذزل اًفٌسق اًـجَة ,  زال اذلُن مصاتابً  َ من هومَ  امل

ترضورة اذلُاب ُشٍ املصة , , واكٌـَ 

, فشُحا ابًفـي مث  يريون تًَ ًرشاء موكس 

ؿادا من خسًس ٌَُفٌُْسق املِجور , وذُة 

َْمُ  َ اكملـخاد ىف هوم معَق , ىف حني  ونُ امل

ام وختَالت   املاَلَّحُ ذُة   وػيونىف ٔأُو

 وموكس,  لَقوثُ فذ  ثُ  هوافش فِا ىه, 

 ,ؿاًَة ؤأظوات دضاخ  .. ثخوكفمث  هتزتس خائص و ,  ًيعفىءًىِصابء ًُيري مث ا

ا ىه حضاكت ظاددة , و  تلؽ دماء خافة ؿىل اًرسٍص , وملاجص تَط ابًفٌسق ٔأًضًا ُو

َُْمونُ ك ُشا و من ك ماكن ,  َ اًخحمي أٔنث من   املاَلَّحُ مل ٌس خعؽ ... انمئ سـَس  امل

ؿىل ملادرة اًُفٌُْسق ىف الال رمغَ أٔ  من هومَ ٌَمصة اًثاهَة , ورفِلَ لغ ًذزل , فبٔ 

وذُحا ٌَمحُت فوق اًضاِظئ , , من ُياك  ومذـَلاهتٌلحاخاهتٌلن ًبٔذشا أٔ دون حىت ,

َُْمونُ ٌاع ك إ  املاَلَّحُ حاول  َ ن أٔ ل , إ  اً اكن حلِلة ًوُس ٔأوُاممس , حسث ابلٔ ما  ٔأن امل
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َُْمونُ  َ مفا اكن , املاَلَّحُ ظي ابًالكم , تي وحضم وخسص مما ًلول مل ًلذيؽ ومل هيمت ىف الٔ  امل

..؟! ُي حًصس ٔأن املاَلَّحُ وكال حمساًث هفسَ .. ُي حٌيت حلًا ٔأهيا ٕال   املاَلَّحُ  من

ف ـِ فًصِت ..؟!  تي وراح جس خلَر من اً ـِ اهتم ٔأتـس من ذزل فىق ػيَ  املاَلَّحُ ًصِت ابً

َُْمونُ  َ ل ملا مصم إ ٔأحساث , و ٔأُوال و مس من ك ما حسث ابلٔ اكن وراء دضاحة تبٔهَ  امل

َُْمونُ  َ وىف اًعحاح اضعص  ...  ساسؿىل املحُت ىف ُشا اًُفٌُْسق املِجور من الٔ  امل

 اِدماخل ا, فوخسمن ُياك ومذـَلاهتٌل  حاخاهتٌللسرتخاع ٌَـودة جمسدا ٌَُفٌُْسق  انالزي

,   ابٔلمسكال هلٌلاًعحاح نٌل  ُشا ومل حيرض ىفكري موحود , , ما زال كائحًا " ُمْرخار"

ٓ  اً ذاِدم ووخساتي   اِدماخلؾن  املاَلَّحُ وحني سبٔل , ىف اس خلدال اًزائٍصن كرٍي دص أ

 ,ٔأدص ًوم خملخار ٌَـمي ىف ُشا اًفذسق س َسى اي ًلس اكن ألمس .. .. اكن اًصد  ُمْرخار

, ومل  ابًفٌسق هنائَاً  هناء ذسمذَإ  اثعي مبازل اًفٌسق جفبٔة ظحاح اًَوم , وظَةًلس 

 اً موحوداذلى اكن  ُمْرخار اِدمٍصاتب ىف ٔأمص اخل  املاَلَّحُ فدسٔأ ..! ًوحض ما ىه ألس حاب 

كس اًوكود املال و ٔأن  اندضفُلْصفة اً املاَلَّحُ وؾيسما دذي واًَوم اس خلال , ابٔلمس , 

لهناء ذسمذَ جفبٔة من  ُمْرخارما ىه ألس حاب اًىت دؾت بٔدرك حِهنا ف, دذفى ضاع وا

ُشا ٕال ًُط  ُمْرخاراًفٌسق , ٔلهَ ابًفـي كس حعي ؿىل ك ما ًٍصس من ألموال , مفا 

َُْمونُ و   املاَلَّحُ ذسع  سارق َ ألفـال لك ً املسجصاًـلي ُو , فلس اكن  اًفٌسق ومازل امل

, ًَـود ُو تـس ذزل من خسًس , ٌورسق  حيسث ما حسث, حىت ابٔلمس  اًىت متت

 ػٌَلً اهتامَ و  َصىثسخة  ثضسة ابًلةثبمٔل حزن و و  املاَلَّحُ حن حٌون  وُياما سكَ , 

َُْمونُ صفِلَ ً َ حىت ًو اكن ُشا ,  َظسًلٔأن ٌضم ىف ٔأتساً ,  مفا ًًدلى ٌَعسًق  امل

َُْمونُ  مثٌَل اكنألظوار واًخرصفات  اًعسًق قًصة َ حصك هفسَ وحزن ٔأًضًا ٔلهَ ,  امل

ام واًخرَالت توحود ؾفاًرت داذي اًفٌسق سانية , ٌ  مفا اكن ؿَََ ٔأن َؼيون وألُو

مفا ,  ًـسم حصظَ ؿىل ممخَاكثَوحزن نشزل ٌسدسل ٔأتسًا ملثي ُشٍ اًؼيون اًاكذتة , 

فالَعة ,   اًوكود دون حصاسةألموال و اكن ًًدلى ؿَََ ٔأتساً ملادرة اًفٌسق وحصك 



َِىة املَْصَخان .  رِْحالُت املاَلَّحِ اًَعلرِي... اًصِحةل الٔوىل .. اًّعصًِق ٕاىل َمم

 

64 

ادلرس حِسًا وٌس خفِس مٌَ لتس ٔأن ًخـل ٕاذن  املاَلَّحُ واحدة ىف مثي ُشٍ اًؼصوف , ف

ومحس شل ٌل ضاع من مال ووكود , ؾرتَ  املاَلَّحُ اس خـوض ؤأذرياً ,  ىف ٔأايمَ امللدةل 

اؾخشر مث ؿىل ٔأن ما ثحلى مـَ من ٔأموال حىفَِ حىت هناًة اًصحةل ,   ىف هفس اًوكت

َُْمونُ صفِلَ ًتـس ذزل  َ  زيانجتاَُ , ورحـا الٕ وصم مٌَ من سوء ػن  تسرٌل ؾ امل

َُْمونُ  َ ادومـٌِل ما ثحلى من ,  املاَلَّحُ رفِلَ  و امل مرسؿني ٕاىل اًسفِية ىف ؾصض ,  اًزَّ

 وحمارة اًححص اًعَحة .  ْؤًُؤةًُ اًححص , فلس ثبٔدصا نثرياً ؿىل 
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َّةاً ثسلاًصفِلان  تـس ٔأن كادر  واس خلال كارهبٌل اًعلري ىف ظحَحة اًَوم اًساتؽ , ,  اًيائَة لَصًِ

ك ما دار  ًُْؤًُؤةعسًلذَ ً املاَلَّحُ وكدي ٔأن حيىك ,  َحْحصاً اًىدرية ىف ؾصض  َسِفِيةىف اجتاٍ اً 

ُياك , وخسُا املِجوراًصؾة اذي فٌسق د

حًزية هممومة , ثحىك ىف ٔأحس ٔأراكن اًسفِية 

 ًُْؤًُؤةلال  املاَلَّحُ , فذـجة  اصسًس جاكءً 

اًىت ىه دامئًا سـَسة ومرشكة , فسبًِٔا ؾن 

سخة حزهنا ٕال ٔأهنا مل حصد , مث اًخفت 

فل جيس  َسِفِيةسع  اً  فوقوهؼص  املاَلَّحُ 

 َ اثهَة ؾن  املاَلَّحُ , فسبًِٔا  اًعَحة َحارةامل

َ حِهنا ٔأن ُياك ٔأمصًا ما كس ٔأظاب  املاَلَّحُ , فبٔدرك  ًُْؤًُؤةاد جاكء داًعَحة , فاز   ةَمَحار اًَ   َحارةامل

َمىوىه ما زاًت ابهَة ؾن ثسل   ًُْؤًُؤةاًعَحة , وىف ألذري ٔأذبثَ  ة املخوحضة اًىت ُامجت اًسَّ

َ , مث اتخـَت  ألمس مساء َسِفِيةاً  ورحَت مصة اثهَة ىف تُتا اًزخايج ,  ىفوىه انمئة  َحارةامل

احذار ىف و  املاَلَّحُ ىف املصة اًلادمة , حفزن  ًُْؤًُؤة ٍتاموىه ثخوؿس ابًـودة من خسًس ل َحْحصاً كاع 

َ ٔأمٍص ماذا ًفـي ألن , وهَف ميىن هل اسرتخاع ثسل  ماهة وجية الفاظ اًعلرية , فِىى أٔ  َحارةامل

ِسًل  املاَلَّحُ مث سبٔل ..  ؿَيا ؾن  ًُْؤًُؤةذَ ظَّ

َمىٔأوظاف ثسل  ة املخوحضة , فلاًت هل اًسَّ

ور , ل  قًصحةىه سىة  , صاتة ىف معص اًُز

ا ؾن مخسة  ي,  اؿام َؾرْش ًٍزس معُص َْ اُا َؾ

ةل ممخسة من رٔأسِا حىت  زركاوان , زؾيفتا ظًو

ا ,  ِا ًياُز املرٍتن , ػُِص هحري , من اخلصاص َف  , فَِمِا واسؽ  ذاىلٔأمَس , خدلُا انمع ظًو

ياهن يانك  ا حادة ,  أ س ْ ٔأهنا  املاَلَّحُ ثًتىى من حسٍهثا حىت ٔأدرك  ًُْؤًُؤة, وما اكدت  املًضار س ْ

ت , وما ىه ٕال لؼات حىت خاء َحْحصاً ًُست ٕال سىة املوراى املخوحضة , ٕاحسى زـاتني 
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 ..!  اًعـامعَة ذات ؾَون محصاء ث, َةل مج و تاول ٔأن ثحسخمَفة , سىة  َسِفِيةٕاىل ػِص اً 

ا ٕال ٔأهَ رٔأى مساٍصهتا ىف أٔ  املاَلَّحُ فاراتب   َمَحارةًِا ؿالكة مبا حسث اًَوم ٌَ فلس ٍىونمُص

ؤأظـمِا وتسأٔ , فصحة هبا اًعَحة اخملخعفة 

ًخجاذب مـِا ٔأظصاف السًر , ىف حني وكفت 

َمىمذـجحة ٔلمص ُشٍ  ًُْؤًُؤة من تـَس , ة حصاكْبا اًسَّ

ة ىحىت وخست اًسم  ًُْؤًُؤةٍيا ٔأن هؼصت إ ما و 

, ىه ألدصى , فذـجحُت  اثيؼص ٕاٍي,  املًصحة

يية تياػصهيا فاتخـست..!! ,   ًُْؤًُؤة ُُ مث ,  ؾهنا 

دُت ثـجحا ودُضة ..!!! ا, فازد ياا ما زاًت ثيؼص ٕاٍهتْ سَ خَ وَ هَة , فَ ؿاودُت اًيؼص ٕاٍيا اث

َْهن , َوْرُمُلتا من ظصف ا كََالً ؾهن  ًُْؤًُؤة اتخـستو  صشراً  اثيُؼص ٕاًهى فَمحت اًسمىة,  اَؾ

ٕاىل  ٍنثيؼص ملاذا  :ًِا ثلول  سـتاوقضحًا , مث 

 ٔأهتِ تي :   ًُْؤًُؤةًت ًِا افل ..؟  ًُْؤًُؤة اي ُىشا

َمىٔأٍتا من ثيؼٍصن ٕاىل  ان من أٔ !!, ًوست  ةاًسَّ

َمىة  ِا!!, فلاًت ً  ٔأهؼص اًَمِ  ملاذا , و اًسَّ

, حني رٔأًدن , جفبٔة ُىشا ؟!, ُي  اتخـسِت 

ص َعااًن رحميً  وحضًا اكسًا؟ , ٔأم رٔأًتِ  رٔأًتِ 

ُصاًب ؟!, مث كاًت  ىمن وثخذـس ثفزؾىحىت 

َمىة  حِساً ,  ىهؼص ا, و  واكرتىب ثـالِ :  ًٌَؤؤةاًسَّ

, حسًر احملة  , ٔأًرس ٔأن ٔأحادزم َُا ثـالِ  ..!ظَحة ًعَفة  ..!, حَوة مجَةل  نًً فبأن نٌل حص 

وُيا اراتب ؤأًرس ٔأن أٔهون دامئًا جبوارك ..  من , ٔأحدً, فاان نٌل حص  نىَ ل ختض   لِ اثـ ..!لحُدَ 

َمىٔأمص ُشٍ  ىفأٔنث وأٔنث  املاَلَّحُ  ُا مهسبٔ من الاكرتاب حنو  ًُْؤًُؤة, وتسٔأ حيشر  اًـجَحةة اًسَّ

َمىواجنشتت ًَكٌلت ثسل  حُ املاَلَّ مل جس متؽ ًخحشٍص  ًُْؤًُؤةٕال ٔأن  أٔنث من ذزل , تي ,  ةاًسَّ
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نْي ت ذإ , ف  مهنا روًساً  ؾَوهنا , فاكرتتت روًساً  اكدت ٔأن ثعسقو   , جتشب امحلصاء اًسمىة ـَ

, سوى  ومل ثـس جس خعَؽ فصائسَجيشب  اًضوءتلوة , لكٌل دهت مهنا واكرتتت , ٔكهَ   ًُْؤًُؤة

ة , حىت اكلرتب من حافة اًِث االاكرتاب مث الاكرتاب , ؤكهن مف تاوى ىف حسلط و ج  ٔأندت اًو

َمى  ة ظاحدة اًـَون امحلصاء ..اًسَّ

تبٔؿىل ظوت هل :  املاَلَّحُ وُيا ظاح 

, فوشل ٔأىن ل  ًُْؤًُؤة ايحرتيس ا

َمىٔأرى ُشٍ  ًا ُمْفرِتساً ؿَُسوّ ة ٕال اًسَّ

ِسًلوًُس  ًَفًا نٌل تاول ٔأن ًا أٔ ظَّ

 ًُْؤًُؤة منثلٌـيا ىه تشزل , مفا اكن 

ثسل  ـَنْي هؼصت حِسًا ًٕال ٔأن 

َمى وثحسل ة فوخسهتا كس تًوت اًسَّ

َمىل ثسل ت إ ًُس اهنأٔ حِهنا  ًُْؤًُؤة, فبٔدرهت  ألزرقٕاىل  ألمحص ًوهنا من  ُ اًسَّ ة ْفرِتسة امل

َْيظاحدة اً  ن ـَ ا ىه الٔ  َحْحصاً  َمَحارة اًىت اتخَـتني اًزركاٍو ن ثبىٔت اثهَة ًخفرتس اًعَحة , ُو

ُا اًثالزة ؿىل منت ٕال ٔأن ظاحت حمشرة رفلاء ًُْؤًُؤة مننٌل وؿسهتا من كدي .. مفا اكن  ًُْؤًُؤة

اكائةل : احشرو  َسِفِيةاً  َمىفوشل ما ُشٍ , اًصفاق  أ هيه ل سىة املوراى املخوحضة ة امجلَةل إ اًسَّ

ِسًل اًىت اتخَـت  َ ذمك ظَّ كٌاؿًا ل إ  امحلصاء  امجلَةلثسل اًـَون  وًُستاًعَحة من كدي ,  َحارةامل

خسل ان ابًًس حة ً أٔ  وًست,  ائُس , لظعَاد اًفصَ  ذادؿاوس َةل ٌَخرفى واٍمتوًَ , وخفًا اكذاًب , و 

ُا لكَ لٌت سىة املوراى املخوحضة ٔأن ٔأمص وحني أًٔ  ٕال ٔأحس ُشٍ اًفَصائُس .! اخملادؿة َسَمىة اً 

فاًخفت ,  ًُْؤًُؤةكدي وافرتاس  حاًوت ثيفِش هتسًسُا منمهنا ٕال ٔأن ا اكن كس وضف وفض  , مف

ي جفبٔة  تاول  اًس َعصة ؿَيا ودٌلِا , وابًفـي فـَت , ,   ًُْؤًُؤة ركدةحول  جبسسُا اًعًو

ا , حىت اكدت  ,  جصفلاهئا تبٔؿىل ظوت ًِا ًُْؤًُؤةفاس خلازت ٔأن ثخذَـِا , وصسهتا جلك كوة حنُو

َُْمونُ  منمفا اكن  َ قإًال ًوىب الاس خلازة ثرسؿة  امل اًعلري من حِحَ , ؤأدصج دٌجٍص  َبْ
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َمى, وظـن هبا حيسس ؾََِا ُشٍ املصة ثضجاؿة ابًلة  ة املخوحضة , اهخلامًا مهنا ؿىل قضِا اًسَّ

َ , فبٔدصج من تعهنا  اًلوًةتشراؾََ ؾيوة مث فذ  فىِا ونشهبا ,  ابًسمىة اًعَحة , مث اًلى  َحارةامل

َق , وما ىه الا لؼات حىت ؿادت سىة املوراى اًـم  َحْحصاً ىف ألذري ىف كاع  املخوحضة 

ًًا , وىه ىف دماهئا كاركة , وهؼصت ت دجمس َحْحصاً من كاع  َْ نا يـَ جلك قضة ٌَصفلاء  امحلصاٍو

اكائةل : ًلس ُزممتوىن ُشٍ املصة ,  ثخوؿسهألرتـة وىه  ٕال ٔأهن ٔأؿسمك تَلاء أٓدص ألؿساء ,  أ هيه

 ُ وس َىون ..!! اٌَُْؤًُؤة ثسل وس َىون ٔأًومك, ؤأهمت فَِ فصائيس ,  سْفرتِ كًصة , ٔأهون ٔأان فَِ امل

نْي اًحـَس , حِر ًـُش ٔأُىل ٔأمج َحْحصاً اٌَلاء ُياك ىف مِاٍ  ُشا َِىة, داذي  ـَ ..!!  املَْصَخان َمم

من جمسداً ؿادت و ,  حسسُا ألظفص متاملكون , مث اتدسمت سىة املوراى اتدسامة ظفصاء 

 .اًـمَق  َحْحصاً ت ٕاىل مِاٍ حِر خاء
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َ و اخملَعة ,  ًُْؤًُؤةو اًضجاع ,  املاَلَّحُ كصر ألظسكاء اًثالزة    وه  اًثامن اًَومىف اًعَحة  َحارةامل

تبٔكىص سؿة  َسِفِيةمنت اً  ن ؿىل سائصو

َِىةىف اجتاٍ  , معارحة  املَْصَخان َمم

َُْمونُ  َ , مفا ًلامضة خشعَخَ احبلِلة  امل

َُْمونُ سبٔل ٕال ٔأن  املاَلَّحُ  مناكن  َ كائاًل  امل

اُي ثلضة من :  َُْمونُ  أ هيه َ ًو  امل

ابًًس حة زل  ًحسوكس مص بٔ تاًَوم ظارحذم 

َُْمونُ فصد ؿَََ  ..؟ اً ودعري  اً ظـح َ كائاًل  امل

اما صئت  سي .. , وس خجسىن  املاَلَّحُ  أ هيه

  ..!جلك اًعسق ٔأحِة

ا: ومٌش مىت وخسانك ظادكًا نٌل ثلول  كاضحة ًُْؤًُؤة - ُمونُ  أ هيه َْ َ  ..؟؟ امل

َُْمونُ  - َ س خجسًن اًَوم ظادكًا  ؿىل ك حال,  ًُْؤًُؤة اي: ل ٔأؾصف ؾٌل ثخحسزني حًزيًا  امل

 ..! مٌش لؼات  املاَلَّحُ  ظسًلمنٌل ؿاُست 

أأمصك  احرتت ىف حلِلةًلس :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ خشعَة ا  ثحسو ُىشا فٌَلذ ..!! امل

 ؟  دامئًا .ألظوار  ةقًصح,  كامضة

َُْمونُ  - َ ا: ماذا ثلعس جالكمم ُشا  امل  , ٔأفع  أٔنث ابصل ؿََم..؟!  املاَلَّحُ  أ هيه

ال مصة ٔأو مٌش كاتَخم :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ , ؤأهت ثبئت تخرصفات مًصحة كري واحضة ,  امل

 مث ثعح , املخوحضة ىف مواهجة سىة املوراى  ًُْؤًُؤة نٌل نيت مؽ  اً ٔأخسك دساؿٔأحِااًن 

َصةركِلًا مؽ  ىف ٔأوكات حىونو,  الِكباًىف مواهجة  حداانً  اً ذائفتـسُا  ْ  اًحاهَة َحْحصاً  خصَّ

ك ٔأخسُ  مصاِت ,  مؽ ألمواج اًـاثَة  اً كََؼ اً , فؼ كايس اًلَة مث ٔأخسك تـس ذزل, 
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ابىن ابصل ؿََم فبٔذ ..!!  اكذابً  حىون ؤأدصى ,  اً ظادك َُْمونُ  أ هيه َ حبلِلة ٔأمصك ,  امل

مذياكضًا  مؽ كامضًا ٔأهت ُىشا ثحسو  ..؟!! فِلَ ُؤلء ك وسط هت أٔ ومن حىون 

َُْمونُ ن سؽ أٔ ما و  هفسم كدي الٓدٍصن ..؟ َ  واهنمصتحزن  , حىت  املاَلَّحُ الكم  امل

َْي ِفاق , وُيا صـص ومصارةملًا أٔ ارثـس حسمَ مث ,  ابدلموعاٍ َؾ اجلصم حبجم   اًثالزة اًصَّ

َُْمونُ ىف حق ُشا  رحىدٍوى ااذل َ َُْمونُ  وأأن ًعارح ممفا اكن جية ؿَي , امل َ جلك ُشٍ  امل

َ  من, ٕال ٔأهَ دلًَ مضاؾص ؤأحاسُس , وما اكن  انِ خَ من فِو وٕان اكن مور , الٔ   َحارةامل

ُموُن  تاًفل , وثعحَ  ألدعاء , مورالٔ  اس خسراك تحاًوٕال ٔأن   اًعَحة َْ  :ٌََم

ا امٌَ  ثلضْة ل  - َُْمونُ  أ هيه َ َ  فٌحن,  امل  ال ٔلهيإ تَ جتاُم  وضـصمبا ُىشا ,  مَ عارحْ ه مْ ً

ًصسٍ مبعريان , وك ما ى اً فبٔهت رفِلٌا , ومعريك ٔأظح  مذـَل,  مَ ىصُُ ول ى حمَ حنُ 

الء ظسكاء , وًُس فلط جمصد زمحبلِلة ٔأمصك , حىت هعري ٔأدوة أٔ  ثعارحٌا, ٔأن مٌم 

 رفلاء ..

َُْمونُ  - َ َ  اتأ ٍه  مِك مٌ اً كَاِضحمددسٌلً : ٔأان ًسُت  امل ِسًقواحة  مفن,   اًعَحة َحارةامل ن أٔ  اًعَّ

حىت ًو اكهت ُشٍ اللِلة مؤملة خارحة , مث اتتؽ , ابللِلة اكمةل , ة ِسًلظًعارح 

َُْمونُ  َ  :كائال  ٌَصفلاء اًثالزةحسًثَ  امل

اوا مجَـًا ؿَما - اهت  أٔ مك, وىف ملسمذ ِفاقاًصَّ  أ هيه مٌم  هن ما جىِت قضحاً أٔ  ,  املاَلَّحُ  أ هيه

 ابًعسق وملست درهتأٔ هم , ًىن جىِت لٔ  إلظالقؿىل ما كَخَ ؿىل  سفاً أٔ ول حىت 

أأهت ابًفـي نٌل ذهصت  فضرعَىت, ة ٔأمصى , تال رثوش ٔأو جتمَي حلِل  املاَلَّحُ  أ هيه

ِسًق  ! هفيس ل ٔأفِم خشعَة هفيس  هن أٔ , حىت, مذياكضة كامضة  اًعَّ
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أأهت فَِ من ثياكغ ما : وما سخة ك  املاَلَّحُ  - َُْمونُ   أ هيه َ اًسخة  تؾصف صمبا ًو..؟ ف امل

ىف ُشٍ ًضا ىف ؿالخم , ورمبا ساؿسثيا حنن أٔ و  .. ميَْفِس م , ت هَْفِس ٔلمىٌم ؿالج 

َُْمونُ اٌَحؼة صـص  َ  عارحذَ كائاًل :فدسٔأ ىف م  ابرثَاح وحة صسًس ٌََمالَّح امل

إاؿل  - ألمحص  املَْصَخانٔأهن مل ٔأهن نشزل كدي ٔأن أ حخس ؤأجسن ىف َحَجص  املاَلَّحُ  أ هيه

حئت ٔأهت ن أٔ س يني , وتـس و س يني ى ُشا , ىف َحَجِص  اًَىِصمُي , فدـس ٔأن مىثُت 

من  ايً من خسًس ًـاملى اًلسمي , مل ٔأخس أٔ  سُت وؿْ سى , أٔ  َت اظَلت ساىح وفىىْ و 

ورمبا ماثوا ٔأًضًا , ل ٕاىل ماكن خسًس , رمبا رحَوا ألظسكاء ىف الاهخؼار ,  وأٔ ألُي 

ىك , فـي أٔ ماذا , ؾصف أٔ ل  , مٍصصظـة و فاهخاتن صـور ,  ماكاًن ٔأو موظياً ٔأؿل هلم 

افذوكـت مٌم ,  وهفىس ؾلىلمـِم ٔأن ؤأظسكايئ , ُىل أٔ اس خـَس  ٔأن  املاَلَّحُ  أ هيه

حًصس من هفسم وخسثم ٔأهت كس ل ٔأهن  ؤأُىل إ  انيسجساؿسىن ىف اًـثور ؿىل

َِىةَلِام جصحَخم ٕاىل لِق ٔأمٌَخم ىف الَاة ٌ ت ٌساؿسك ىف  , فصٔأًت ثبٔحِي  املَْصَخان َمم

دساؿسىن تـس ذزل ىف اًـثور ؿىل ٔأُىل ٔأمجـني مٌَىت حىت تلق ٔأهت حَمم اًلسمي ً أٔ 

َُْمونُ ذش أٔ , مث  َ َُْمونُ حسًر   املاَلَّحُ ؽ ن سِ أٔ  اوم ...!! اً ًحىك من خسًس جاكء صسًس امل َ  امل

َُْمونُ ًُس فلط ؿىل حال  , ذش ًحىك أٔ ل و , إ  َ ُو ٔأًضًا , ًضا ؿىل حاهل أٔ ًوىن ,  امل

َ , وصـص أٔ ك فلس فلس  َُْمونُ ن كعة ُشا أٔ   املاَلَّحُ ُهل وذًو َ  خَل كع إ ًُست ,  امل

و حىت جمصد اًـخاب , أٔ اٌَحؼة ٔأل ًوخَ اٌَوم ٔأتسًا ,  وكصر تساًة من ُشٍ, هَْفِسَ 

ِسًلً َُْمونُ َ عَّ َ  امًصح ا, حىت و ًو اكن ثرصف حصاء ٔأى ثرصف , كس ًعسر مٌَمن ,  امل

َُْمونُ ؤأمام ألدٍصن مساؿسة ذزل , تي وثـِس ٔأمام هَْفِسَ  َ مبجصد  َىف ك ما حيخاخ امل

ىف رحةل ٔأدصى خسًسة ٌَححر ؾن ٔأُي ذزل الاىتاء من تلِق حَمَ وحل ألابء 

َُْمونُ  َ ىف ك ماكن حىت ًو اضعصا ٌرلُاب  ٕاىل تالد اًواق اًواق , وهمٌل وانسَ  امل

ََْوم اباكهت اًعـاب واًؼصوف وألُوال ,نٌل ثـِس نشزل  َُْمونُ ٔأل ًيادًَ تـس اً َ , تي  مل
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ِسًقسٌُادًَ دومًا ابٔلخ و  ا, فِي ثوافق ؿىل ذزل  اًعَّ َُْمونُ  أ هيه َ ..؟! ُىشا سبٔل  امل

ِسًل حُ املاَلَّ  َُْمونُ َ ظَّ َ و سـَس كائاًل : امل اتي ٌرشفن ذزل  , اذلى رد ؿَََ ُو  املاَلَّحُ  أ هيه

ِسًقألخ و فبٔهت هـم  َُْمونُ ؿاهق , مث  اًعَّ َ ِسًل امل ل ًفرتكا تبٔ  سوايً ـاُسا ث, و   املاَلَّحُ َ ظَّ

ََْوم ,  تساً أٔ    ..!!سث همٌل حتـس اً

ابأن اًؼن تم ًحسو ٔأهيا حلًا ٔأس: حًزية  ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ , مفا ٔأهت جبحان , ٔأو هسل ,  امل

ا, فساحمول حىت اكذب , تي ٔأهت خشط مًصغ تخاج ٌَـالج   ن ابصل ؿََم أ هيه

َُْمونُ  َ   ..!!امل

َُْمونُ  - َ ًحسو خشط مًصغ حيخاج ٌَـالج ,  , فبأن ابًفـي ؿىل ما ًُْؤًُؤة اي ل ؿََم:  امل

اىوهوا ٔأهمت ف   ذزل اًـالج..!!مبثاتة  ِفاقاًصَّ  أ هيه

-  َ ا حنن اًَوم ٔأهيا اًصفاق ًلس ثـاُسان مٌش اًَوم ألول :  َحارةامل ٔأن ىىون ٔأظسكاء , ُو

اوهعح  ٔأدوة وًُس جمصد ٔأظسكاء , اًـِس والثفاق ,  جنسد ُمونُ  ٔأما ٔأهت أ هيه َْ َ  امل

 ..!! ك متاماً حىت ًمت ؿالخم وصفاؤ  إلظالقًن هسؿم ؿىل ظمنئ , فا

ا: ًىن ماذا  ملاَلَّحُ ا - َُْمونُ  أ هيه َ داذي اًفٌسق املِجور ,  فلسانٍثضبٔن اًوكود اذلى  امل

 ن.؟ساؿات , مفا اًـمي الٓ ً ىفِيا الا ًن ٍ دلًيا فاًوكود املخاح 

ا: ل ؿََم  ًُْؤًُؤة - ؿىل مصىم اًحرص ٔأرض ايثسة تَط هبا املَاٍ من , فِياك  املاَلَّحُ  أ هيه

ساؿات , ؿسة  ا الا مسافةول ثحـس ؾي , ال هنار ال ِسة َحزٍَِصة اك اجتاٍ , ًلال ًِ

ب امجلَي وكصروا ..! ففصح امجلَؽ هبشا اخلىف اًعحاح ميىٌا اذلُاب ٕاٍيا واًزتود ابًوكود 

 ..!!وكودٌُل املعَوب  ؿىل ًَحعَوا من ُياك,  ال هنار ال ِسة َحزٍَِصةاملسري ابجتاٍ 
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ِفاقوظي ٔأن ما      حىت ىزل  ال هنار ال ِسة َحزٍَِصةٕاىل   اًخاسؽ ظحاح اًَومىف ألرتـة  اًصَّ

سع   ىلإ  ًُْؤًُؤةومـَ  املاَلَّحُ 

َُْمونُ  , ىف حني ػي زٍَِصةاجلَ  َ  امل

َ و  َسِفِيةٌَ  ُشٍ املصة حارساً   َحارةامل

اًعَحة , وىف ظًصلٌِل ٌَزتود 

تق جفاة دون سا ػِصتابًوكود 

جضمخ ٕاىل راكمِة حسة اهشار 

, ؾيان اًسٌلء ىف سؿة فائلة 

ًَعري ًون كاؿسهتا تـس ذزل مـمتة 

ُة ًومِغ جصق  ٔأضاء اًسٌلء , ؤأظوات معاحدة مؼَمة  ,  ـَ َل ـْ من كدي وهصهحة وثعفِق حاد كَ

ؿس  حات , مؽ ُحوب هف اًسحاب ٔأظصاف مض خـةل تني ًحسو نلعف املسافؽ ىف مـصنة حصتَة اًصَّ

 يتسًسة من اًِواء اًحارد احن ص

دسار اًعلرية , ٔأماهما الٔ 

 حني ىفدوفًا ,  ًُْؤًُؤةفارثـست 

ٔأدرك املالح ٔأهنا ًُست سوى  

ؿساًـاظفة   كسومؿالمات   ًةاًصَّ

, اًىت ؿادة ما ثبىٔت جفبٔة ؿىل 

حني قصة وثشُة ٔأًضًا جفبٔة , 

 تازداد,  زٍَِصةسع  اجلَ فوق املحـثة  اًحسوتني كصى , اًوكود اًححر ؾن  رِحةلوذالل 

ٓ ودًة الٔ تعون قزارة حىت امذٔلت معار الٔ  ا ابملَاٍ اًلٍزصة ؾن أ خارفة ,  لً س َو فعارت, دُص

,  ٕاوَْساانحىت   ٔأمحِواان ا ٔأمخصور تحياول اًوكوف ىف وهجِا سواء اكهمن حىدس  مـِا ك 

ِسًل و  املاَلَّحُ مفا اكن ؿىل   ألمنشل , ودؾوا اخلعرية  وجمارهيااهتا ا ؾن خمص واتخـس, ٕال  ًُْؤًُؤةَ ذظَّ
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,  املعص ؾن اًِعول , حىت ُسٔأت اًـاظفة , وامذيؽ ساؿة ٔأو ساؾخنيوامحلاًة , وما ىه ٕال 

ِفِلُ  وجن اًس َول ؾن اجلصاين ,  وثوكفت ان ٔأذرياً , ىف العول ؿىل وكودٌُل املعَوب , اًصَّ

َ ل ثخـصض حىت  هفس ؾرص اًَومىف اًـمَق  َحْحصاً مِاٍ  ٕاىل اثهَةفلصرا اًـودة  اًعَحة  َحارةامل

  ,كسام سرياً ؿىل الٔ  ؾودهتٌل ؤأزياءنٌل حسث ىف ألمس اًلًصة ,  َسِفِيةٌَرعص ؿىل ػِص اً 

اًىت ػِصت جفبٔة ىف ألضواء اًـاًَة ثسل  سخةؾن ٔلؿىل ظوب اًسٌلء مث سبًٔت  ًُْؤًُؤةهؼصت 

ف وتشٍص من الاهل ٕاىل ىه املعاحدة  ألظوات اخملَفة ثسلؾٌل ٕاذا اكهت و ,  اًسٌلء رساةل ختًو

 ذزل اًضوء  نتبٔ  ,فبٔخاهبا املالح ملشهحني , ا

هلٌل حساتخني  ثعادمُو ضوء اًبق اًياجت ؾن 

ذزل اًعوت فَُس ٕال ما أٔ  ,دعائط خمخَفة 

ؿس ظوت  اًياجت ؾن اٍمتسد اًفجايئ ٌَِواء اًصَّ

قؾيسما حصثفؽ درخة حصارثَ مبصور  فَِ ,  اًَبْ

سخة تـس ذزل ؾن  ًُْؤًُؤةمث سبًٔت 

قمضاُسهتا  ؿس ٔأوًل كدي سٌلع ظوت  اًَبْ اًصَّ

ٔأوًل ىف  , ابًخايل ًعي ٕاًَيا اًضوء سؿة اًضوء أٔنب من سؿة اًعوت, فبٔخاهبا املالح ٔلن 

سفي حنو سع  ألرض وثـجحت لٔ تـس ذزل  ًُْؤًُؤةحني ًخبٔدص اًعوت تضؽ زوان , مث هؼصت 

 :  كائةلخافة مث ظارت ممخَئة ابملَاٍ ىف اًعحاح  اهترى املائَة اًىت  صاُساجملا ثسللال 

اماذا ثـصف  - , مث ىف اًعحاح ؾن ثسل اًَْمَجاِري املائََّة اًىت اكهت خافة ُادئة  املاَلَّحُ  أ هيه

 امذٔلت جفاة مبَاٍ اًس َول اجلارفة املسمصة ..؟

ؿامصة ممخَئة  اًـرص املعري ىفزمن تـَس  من, اكهت  ًُْؤًُؤة اي: ُشٍ اجملارى املائَة  املاَلَّحُ  -

 مؤكذًا امذٔلت ؿادت و مث ثسخة اجلفاف ,  زمناملَاٍ مٌش , مث حفت ؾهنا ابملَاٍ 

, كادمة , وما ىه ٕال ٔأايم ورمبا ساؿات جتسهيا ألن جصذات ألمعار اًفجائَة , نٌل 

https://www.ts3a.com/wp-content/uploads/2015/10/كيف-يحدث-الرعد.jpg
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ذاًَة من كاحةل  هت خافةحىت جتف مِاُِا من خسًس , وثـاود سريهتا ألوىل  , نٌل اك

 .واجلفاف ثسخة صسة الصارة  املَاٍ

ي ُشٍ اًَْمَجاِري املائَة  ًُْؤًُؤة - ا, اًعلرية : ُو ىه اًىت هوهت ًومًا َمَجاِري  املاَلَّحُ  أ هيه

  ..؟ ال هناٌر اًىدرية املخسفلة دامئاً 

مئة اجلصاين , مل حىن ًومًا سوى دااًىدرية ال هنار  فىثري من,  ًُْؤًُؤة اي: ابًفـي  املاَلَّحُ  -

وما لشهتا ف,  اًعلريةُشٍ اًَْمَجاِري 

مِاٍ ألمعار ادلامئة , زاًت ثلشهيا 

مؽ تـضِا حىت ذجمـت واتست ف 

ظارت ثسل ال هنار اًضرمة اًَىدرية 

ََْوم ٔأمامم ..  اًىت حصاُا اً

ثحسو تـغ : وملاذا مذـجحة  ًُْؤًُؤة -

 اكًثـاتني ..؟ٔكهنا  َخوىةم مذـصخة  ٔأهنار ادلهَا ادلامئة 

ة ُىشا تـس أٔ  املاَلَّحُ  - ن صادت وضـفت ؤأظححت ؿىل مواظةل اًصحةل : ىه مَخًو

نٌل ًرتحن اًصخي اًـجوز  . ًُْؤًُؤة ايواملسري كري كادرة , فرتحنت واًخوت ُىشا نٌل حٍصن 

 من َمَجاِري اؿسد تمن تـَس , فَمح ًُْؤًُؤة توتـس لؼات هؼص ىف هناًة اًـمص , 

اكهت كدي ُعول ألمعار  ال ْودًة وكس اكرتتت ثضسة من تـضِا اًحـغ , تـس ٔأن

  كائاًل :  املاَلَّحُ  اؾن اًسخة , فبٔخاهب ًُْؤًُؤة ت, فسبًٔتـَسة

, ل ًيشء سوى ًخَتم وثبٔس  ًُْؤًُؤة ايًلس اكرتتت ُشٍ اًَْمَجاِري من تـضِا اًحـغ   -

 ..!!   ًرةاجلا املَاٍثسفق  ثسخة كوة تـضِا اًحـغ 
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ي ثسل  مذـجحة ًُْؤًُؤة - ا,  ال ِسةاملائَة اًَْمَجاِري : ُو , حني ثفـي ذزل وثبُٔس  املاَلَّحُ  أ هيه

 ..؟!ٔأم ًيشء ٔأدص حدًا وقصامًا ثفـهل  ٔأدوة ًِا 

عحَـة , حني ثفـي ذزل , ٕامنا ثفـَِا ً  ل ِسةٌ ااًَْمَجاِري  , فِشٍ  ًُْؤًُؤة اي: ل  املاَلَّحُ  -

جسود حىت ىف سَووِا , شل زرؾِا 

اًس َسة املائَة اًَْمَجاِري وثعح  ىه 

 !.اجملاورة املائَة اًَْمَجاِري ك اًسائسة تني 

اًصائـة  رل هناًهَف : و  كاضحة ًُْؤًُؤة -

دون رمحة فمي تُهنا اًصكِلة ٔأن ثفـي ذزل 

..؟! وما ذهة ثسل ال هناٌر , ٔأو صفلة 

 شٍ ألهنار..؟!! وهَف ًِ ال ِسريةاًضـَفة 

كاثةل , وىف هفس اًوكت و أ ِسٌة هَف ًِا ٔأن حىون تني املخياكضات ؟! ُىشا ٔأن جتمؽ 

 حسٍهثا ًٔلهنار مدسائةل :  ذزلتـس  ًُْؤًُؤةمث وهجت ..؟ مساملة مجَةل و 

ٔأٍتا ألهنار ٔأن ًمت ماكن مل ٍىن ىف الٕ أٔ  -

ًا تٌُمك  ال سُ  حدًا وقصامًا , وًُس هُص

هؼصت ُشٍ ألزياء وىف وكِصاً ...!! 

من كَاِضُحة وىه  ًُْؤًُؤة ٕاىلاملَاٍ َمَجاِري 

هنا مل حصد ومل ثـَق أٔ ل اجلارحة , إ  الكٌلهت

وك ما فـَخَ فلط ٔأن  ,الكم اًؿىل 

ِسًل  ٕاىلهؼصت حًزية  صد تيَْفِسَ ؿىل الكم   املاَلَّحُ ِا ظَّ  ظسًلذَمٌخؼصة ٔأن ًسافؽ ٍو

ا ,وكٔ حًزية هؼصة ظامذة ٍيا إ هؼص و ساةُل , ِص اً  املاَلَّحُ ...!! ففِم ًُْؤًُؤة اًعف   هَ ٍصحُو
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من سوء ػن  اؿىل ما تسر مهن َُْؤًُؤةاٌ ًخسل, ًُس هل فلط , تي ٔأًضًا واًـفو واًلفصان 

واس متصت ىف ساءة ًل هنار , خوكف ؾن الٕ مل ث  ًُْؤًُؤةن أٔ ل إ  ًضا سوء فِم...!!أٔ ورمبا , 

ة اًىت ًلوم هبا كصظية , نخسل اًلصظيمعََات ا تبهٔن اراهتاماهتا واظفة  ما ثلوم تَ ألهن

ني هيجمون ؿىل اًضـفاء وٌس خًوون ؿىل سفهنم اىل اًححار حىف ٔأؿ اًسفةل واًسفاحون

 .!! وُيا مل ٌس خعؽ  اًححار  كِـان  وًَلوا هبم ىف تـس ذزل  هنمؤأقصاضِم مث ًلذَو 

 :   كاضحاً   ااظْبخفمن ذزل ,  أٔنث ًُْؤًُؤةواًعب حِال ما ثلوهل اًعمت   املاَلَّحُ 

 يامؽ تـض  ما هفـَِاول أٔ  ٔأهفس يا حننص َاء أٔ  ؿىل هنارُ ال   ن ثَوىمأٔ  ًُْؤًُؤة ايهَف زل  -

ياًحـغ ىف  ارو  اٌَََّ ابًخياكغ  ى ألهنارحتمزل ٔأن وهَف  ..؟!!دضار ومؽ س حق الٕ  اٍهنَّ

َُْمونُ و ؤأان هت أٔ , و  َ   ..؟!!املخياكضات ٔأول من جيمؽ تني ُشٍ  هفسَ امل

ا ذاملا:  حًزية ًُْؤًُؤة - ألهنار ظسًلذم ثسافؽ ؾن هتامجن ُىشا ..؟ وما ابزل   املاَلَّحُ  أ هيه

اًوفِة  ظسًلذمٔأًضًا ان أٔ  ًسُت أٔ  ..؟!!ؿشار ثَو الٔ ؿشار ًِا الٔ ثَمتس و جلك كوة .. تي 

 اخملَعة ..؟

ٔلهنار ظسًلىت ٔأًضًا , ًىن ٔأن ا فبٔهِت ظسًلىت اخملَعة نٌل,  ًُْؤًُؤة ايابًلعؽ :  املاَلَّحُ  -

 ٓ ظاهـة اًامنء وألرض اًعَحة ؿىل ضفافِا , اًىت ٔأن ثسل ال هنار ىه  ًُْؤًُؤة اي ل ثـَمنيأ

ىفي , تي ,حنَا ومنوت فوكِا  ٔأن "ٔأم ادلهَا" , ىه ُحة ٔأحس أ هناٌرُا   ًُْؤًُؤة اي فلط اٍو

 اًـؼام..!

  ؟اًـؼمي هَنَصَ ومن ٍىون ُشا اٍ؟   املاَلَّحُ  اأ هيه ُشٍ م ادلهَا أٔ ومن حىون  :مذـجحة  ًُْؤًُؤة -

ا اًـؼمي فِو هََِا اخلادل  ًُْؤًُؤة اياًلاًَة , مرصان ٔأم ادلهَا , ىه  :   املاَلَّحُ  - , ٔأما هَنُص

ؤأمهَتا كمية ألهنار  تؾن اجلسال واًيلاش ؤأدره  ًُْؤًُؤة توُيا ثوكف !! ...ألظَي 

فِىى ابًفـي معسر املَاٍ اًـشتة اًيلِة , واًرتتة ,  ًُس ملرص فلط تي ًولك دول اًـامل
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ِا اًيفس والاس خجٌلم , وهمس ك الضارات اخلعحة , ومعسر ٌَرتوحي ؾن  ؿىل سًِو

ي .. ودالهتا  ومل ميِغ وكت ظًو

اخلعا مؽ  ًُْؤًُؤة تسارؾ حىت

ِسًل  سًـًا  حىت وظال املاَلَّحُ  اِظَّ

ؾيس ُياك اًصاس َة  َسِفِيةٕاىل اً 

يمٌخعف  كدي زٍَِصةاجلَ صاظيء   اٌَََّ

َ , حِر اكهت  تلََي اًعَحة  َحارةامل

َُْمونُ و  َ ُياك جلك ألمن واخلري ,  امل

ِفاقوكصر  ْرَصةوالاجتاٍ ظوب اًاملسري و  صِحةلاًألرتـة مواظةل  اًصَّ  اًـجَحة . عَّ
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صَ جبوار  رشاـاًىف ًوهما  َسِفِيةارت اً س   ْ قصب مسًية مصىس معصوح امجلَةل , قًصحة ,  ةخصَّ

َ فسبًٔت  ْرَصةاًعَحة ؾن امس ُشٍ اً َحارةامل  عَّ

ْرَصة: ًعَق ؿَيا اً املاَلَّحُ ..؟ فبٔخاهبا   عَّ

ًت من الامس وسبٔ  ًُْؤًُؤةاًـجَحة , فذـجحت 

ْرَصةؾن سخة جسمَتا ُىشا ابً اًـجَحة  عَّ

 لحٌلكائاًل : ثسخة  املاَلَّحُ فصد ؿَيا ..؟ 

 خسرخة ألًوانامل ِا ومِاُا ُنِوف خصورُا و 

ْرَصةاًزنول ٕاىل ساحي اً تٕال وظَح ًُْؤًُؤة مناًـجَحة , وما اكن  اًـجَحة , فصحة امجلَؽ  عَّ

, وحني ىزل   امجلَيؾيس ذََجِا ألزرق تَ  , فاس خلَوا اًلارب اًعلري , ورسوابًفىصة 

دعورة اذلُاب ؾيس ٔأحسى من   ملاَلَّحُ ا, حشره  اًـجَحة اًعرصة كصبألظسكاء ألرتـة 

ِسًل خصور امليعلة اخلعرية ودط تشٍٍص ً ْرَصةاًىت تست مذـعضة ًصؤًة اً ًُْؤًُؤةَ ذعَّ  اًـجَحة  عَّ

ْرَصةٕاىل ثسل اً ٔأن ثشُىب ًُْؤًُؤة ايٕاايك :  اكائاًل ًِ اخلعصة ُياك كصب هناًة اًساحي اًعرصى  عَّ

 ..!سلوظِاوكصب موؿس ُا , ثسخة ُضاصة خصور ,

احسث ؾيَ خاًسلوط اًعرصى اذلى ث  سخة ُشاوما : حًزية  ًُْؤًُؤة  -   ..؟ املاَلَّحُ  أ هيه

ن أٔ  ًُْؤًُؤة اي: اًسخة ىف ذزل  املاَلَّحُ  -

,  خصور امليعلة كس ابثت صاخئة

 متاًىة..! خصورُاكواؿسُا مذبلٓكة , 

َُْمونُ  - َ ًلس زرت من كدي    :مذـجحًا  امل

ا,  كدي ٔأن ٔأجسن ىف جحص   حُ املاَلَّ  أ هيه

, مضاهبة  نثريةخصور املصخان اًىصمي 
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اًزخاح من  ُظيـت ٌَس َاحة واًرتوحي  مٌازلؿَيا ُياك كس ٔأكاموا اًياس ٕال ٔأن 

ٔأهت ذائف  فلَ  ..!  اًعَحة دون دوف ٔأو رؾة املسامري اًفولذًة  مس خزسمني

 ُىشا.؟!

ْرَصةثلعس اًمؤنس : ٔأهت  املاَلَّحُ  -  عَّ

افالال ُياك ىف اسرتاًَا ,  َحةاًـج   أ هيه

َُْمونُ  َ , فِم ُيا ىف مرص لال ا كري,  امل

ة  اثـامَو  , وؿل مؽ خصوره حبمكة ورًو

ىف حني ثـامَيا حنن مؽ خصوران تلحاء 

خصور  , حىت ابثت كوؾياد وهجي 

,   املاَلَّحُ ورغ تشٍصات  ..ؿىل وصم اًسلوط والاهنَار نٌل حصى اي ظسًلى  امليعلة

ذُحت مبفصدُا دون ٔأن ٍصاُا  ًُْؤًُؤة نأٔ ل إ 

ْرَصةاً ٔأحس جتاٍ ل إ وما ىه  اخلعصة..!! عَّ

ْرَصةاً ٔأسفي ًُْؤًُؤةا تتصندعوات كََةل   عَّ

, فشُة  ىف الالأ هناٌرت حىت  اخلعصة

َُْمونُ  َ ِسًل سًـًا لهلاذ  امل , وجن   ًُْؤًُؤةَ ذظَّ

من تني العام  اابًفـي من اهدضاًِ

قحار من  هبا ما ؿَقألهلاض , وهفغ و 

ادلافئة ,  َحْحصاً مبَاٍ  ا, وقسي وهجِ ؤأحصتة

من املوت احمللق  ًُْؤًُؤة جنت وابًفـي

َُْمونُ ؿىل اًفور  تذُح حىت امن قَحوجت ًُْؤًُؤة تٔأفاكوما ٔأن  جعوتة ..!!تبٔ  هل  ملسمة ٌََم

 اؿسم سٌلؾِالاؾخشار ؾن  ًخلسمي املاَلَّحُ هلاذ حِاهتا , ىف حني ذُحت ٕاىل لٕ اًضىص 

 الصخرة الخطرة
 قبل السقوط

 الصخرة الخطرة
 سقوطال بعد
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كري  ألماهن ألمٌةؿىل ىه تيفسِا ُشٍ املصة ٔأن ًسًِا  املاَلَّحِ من مث ظَحت , اًيعَحة 

َُْمونُ فبدٔض  اًصائـة..ألمٌة امليعلة  ُنِوفٔأحس ًزايرة  املاَلَّحُ  فسًِااخلعصة ,  َ ؿىل  امل

 ُشٍ املصة حفاػًا ؿىل حِاهتا . ًُْؤًُؤةمصافلة 

َُْمونُ  - َ ا ُشاتلارىب امجلَي  اًَىِْفُشا  ٔأدذي: ُي  امل  ..!!  املاَلَّحُ  أ هيه

ا: نٌل جضاء  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ س خعـت , ًو ا امل

مل جس خعؽ فادذهل  وٕانثسذهل تلارتم فافـي ,  ٔأن

الً  حماوةل مضِس   املاَلَّحُ وما ٔأن رٔأى ,  ُمرتّخِ

 ِْفاًىَ تواتة  تلارتَ اًعلري ؿب  املاَلَّحُ ددول 

ألزرق  اًَىِْفحىت ثشهص ؿىل اًفور , ذزل 

حصوات وِف "ىف حٍزصة اكجصى ابًعاًَا امجلَي 

ٔأزورا" اذلى كصٔأ ؾيَ نثرياً ىف اًىذة , وهَف 

, حِر ًسذهل  ٔأمىن اس خلالهل س َاحِاً 

ـلَون ما  اًسائون تلوارب ظلرية , وكال تٌَُ وتني هَْفِسَ : اي ًَت كوىم ًفِمون ًو

َُْمونُ ذزلفِمَ وؾلهل  َ ًعاًَة ىف ُشا اجملال , , ؤأن ٌس خفِسوا من اًخجصتة الٕ   امل

ص ٔأحس  امليعلة , تخوس َـَ وثـمَلَ , ًُسم   ُنِوفوٌرشؾوا ىف اًخو والال  ىف ثعٍو

عح  ىف املس   خلدي اًلًصة وِف حصوات ىف املس خلدي تسدول كوراب اًس َاحة , ًو

عري ؿالمة س َاحِة ممزية ًلك خصأٔ  وكدي ٔأن ًلادر امجلَؽ  ..! امليعلةور زورا جعَحة , ًو

ْرَصةاً َصةاًعَحة ؾن  َحْحصاً  َمَحارةاًـجَحة , سبًٔت  عَّ ْ َُواَبحَْصا خصَّ اًساحصة , فبٔخاهبا  لِكْ

هََو مرتا فلط من  اًـرشٍنل ثحـس سوى كصاتة مصىم اًحرص ,  ؿىل ُياكتبهٔنا  املاَلَّحُ 

ْرَصةاً َ فعَحت اًـجَحة ,  عَّ ٍصفغ هل ٔأن , فىِف  املاَلَّحُ ة زايرهتا , فوافق اًعَح َحارةامل

 اًعَحة..؟! َحْحصاً  َمَحارةظَة 
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َصةٕاىل  َؾرْش  الادىألظسكاء ألرتـة ىف ًوهمم  ثوخَاًعَحة  َحْحصاً  َمَحارةتياء ؿىل ظَة    ْ  خصَّ

َُواَبحَْصا َ , وما ٔأن وظَت اًساحصة  لِكْ ْرَصةىف كَة اً ا اًضِرياهممَحّ ورٔأت اًعَحة  َحارةامل  عَّ

ِفاقادذَف و  .. وثـجحت تحىت اهسُضمن ادلاذي اًساحصة  ثضبٔن من اي حصى كس تـة ر الٔ  اًصَّ

َُْمونُ , ففى حني مصم  وضاء ُشا امحلام ..؟!كام ابٕ  َ ىه من فـَت ,  َحْحصاً ؿىل ٔأن ٔأمواج  امل

 َ َُوابَ ٔأهنا ًُست سوى املَىة  ًُْؤًُؤة و َحارةرٔأت امل , فصغ  املاَلَّحُ مَىة مرص امجلَةل , ٔأما  حَْصالِكْ

ثضبٔن من اي حصى كس كام  احمخار اكن ثبٔنسٍ من ؿسم كسرة ألمواج ؿىل فـي ذزل ..! ٕال ٔأهَ 

َُواَبحَْصامن تن اًخرش ..؟ حصى ُي ىه فـاًل املَىة  ّمامُشا الَ  تخعممي ٓ   لِكْ دص ..؟ ٔأم خشط أ

َ  ٔأن واًـلي ىف اًوكت هفس اًلَةمميًَا 

 منحىون املَىة لكَوابرحصا ىه  ابًفـي 

 ؤأزياء ادذالف..!  كامت تـمي ذزل

ِفاق مل   ,  ألمصُشا ألرتـة ىف  اًصَّ

ىف ٔأحىل ًزية  فذاة مجَةلمن تـَس  املاَلَّحُ 

 ختصج من داذي الَّمام وثلرتب مهنم

َ ٔأن حىون ىه ,  متن  ٔأو ُىشا فَُرَي ٌَمالح , , روًساً روًسًا  َُواَبحَْصا ىةَِ امل ت كس خاء,  لِكْ

 ..!ذزل امحلام املثري ٔأمصًخحسم تيفسِا 

ىف ُيا , ومن كام ابوضائَ  ّمام, كعة ُشا الَ اًـؼمية  املَىةا تأ ٍه  ني: ُي ثـصفاملاَلَّحُ  - -

َصثم اًساحصة كَة  .؟! خَصْ

-   َ اابًفـي : مددسمة  َِىةامل  ىف كَة  ؿىل تيائَؤأرشفت تيفيسمن ٔأمقخَ بأن , ف املاَلَّحُ  أ هيه

 .اًعرصة 

  فـَِت ذزل ٔأٍتا املَىة امجلَةل ..؟ : وملاذاملاَلَّحُ  -
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-  َ مارك زوىج وحدَة كَىب وؾلىل ,  ؿنَْي ورائـة ىف دومًا مجَةل  ٔلظح  فـَخَ:  َِىةامل

 و .اهعوهَ

ألْمَواج ىه من حنخت وصَكت ذزل ن ما كوزل ٔأٍتا املَىة فمين ًلول إ و :  املاَلَّحُ  -

 .؟!!  امجلَياًصائؽ  اممّ الَ 

-   َ ا: مس خحَي مذـجحة َِىةامل مذجسدة , ثبٔثََ مِاٍ دومًا  َمِاُ ّمامفِشا الَ   , املاَلَّحُ  أ هيه

من فذحة خصًصة خاهخِة , ثيرصف ؾيَ املَاٍ اًزائسة من ذالل فذحة خاهخِة  َحْحصاً 

ة ًخسفئة مِاَُ  ىِف ميىن ف  ..ٔأدصى , ثسذهل ٔأصـة اًَضَمس من فذحة اثًثة ؿًَو

  .ٔأن ثعممَ هبشٍ ادلكة املخياَُة ..؟ ةلكري اًـاكًٔلمواج 

صَ  َحِاةكعة : وما ىه اي حصى   املاَلَّحُ  - ْ مٌش ٔأن اكهت ظفةل ًوَسة حىت ثم ثسل خصَّ

  ظارت ُىشا صاتة مجَةل ...؟!! 

- -  َ من زمن فات , :  َِىةامل

ا ِسًق أ هيه  احزء اكهت,  اًعَّ

 , هحريةخصًصة  َحزٍَِصةمن 

ىل رضابت ألْمَواج اومؽ ثو 

ا حىو , َجزٍَِصةٌَ  ن ؿىل ٕاثُص

 ًَخسفق مٌى حَبْص كوس 

ٔأمجي  وظارت, املَاٍ 

خصصثني ٕاىل اجلٍزصة  اهلسمُت , و مبىض اًوكت ,  اًساتلة زٍَِصةاجلَ ثسل ؤأمجي من 

, مارك ٔأهعوهَو زوىج ان , والحُة ُو اكحملة وحدَحَ , احملة ُو أٔ ,  مذجاورثني 
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َْيُشٍ املصة , كس و  ٔأهياؿاصلني , ٕال حمحني , , وهجا ًوخَ ,  مـاً  لفًي ا ادلرس حِساً َؾ

 ..!ٔأمام ٔأدعار اًعحَـة , وماكئس اًخرش ظامسٍن  فرصان, 

صَ  كعةهناًة : وما ىه اي حصى  املاَلَّحُ   - ْ , ُي س خىون هناًة حًزية , اًساحصة  ثمخصَّ

اًىت اكهت نهناًة كعة الة 

هعوهَو ومارك أٔ  تٌُِم وتني

الزيني .؟ ٔأم  متا ٔأهامتحني اهخحص 

س خىون سـَسة مجَةل ُشٍ 

صاخمة  وس خـُشاملصة , 

 ظامسة ٔأظول فرتة ممىٌة ..؟!!  

-  َ تي ىه هناًة سـَسة :   َِىةامل

ِسًلابذن شل اي ورائـة  , ؿىل ملاومة كوى  ايفـةما زاًت صاتة  فعرصىت, ى ظَّ

اًثالزة , فِىى من متخط  اًفذحاتوحود  مؽواًعحَـة كادرة وظامسة , ذاظة  إلوَْسان

ابس متصار مؽ  ة خصصىتثُعمم ؿىل زاير ثرص و ظاكة قضة ألْمَواج , اًىت  وثفصغ دوماً 

َُواَبحَْصااملَىة وؿادت كادرت مث    ك ص خاء..!! ن تـس أٔ ا اًضِري مَحّاهممن خسًس ٕاىل  لِكْ

مٌش ظَةل حِاثَ  املاَلَّحُ ن ىه تيفسِا كعهنا مؽ حٌلهما اًضِري , ٔأو ًيلي نٌل  متحىت 

َُواَبحَْصااملَىة كعة ىه ٔأن حىون ُىشا ٔأن اكن ظلرياً ,  ومل  ..!حٌلهما اًضِري  مؽ  لِكْ

ْرَصةٕاىل اً املاَلَّحُ حىت ذُة حىن ٕال دكائق  امللاتةل ,  مث ثحسل حاهل من حال ٕاىل  عَّ

 عار حًزيًا تـس ٔأن اكن سـَساً ..!! حال , ف

َُْمونُ  - َ اابزل كس حزهت ُىشا  : ما امل ْرَصةحني هؼصت ٌَ املاَلَّحُ  أ هيه ألدصى امللاتةل  عَّ

ْرَصةً َُواَبحَْصا عَّ  ..؟اًساحصة  لِكْ
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ْرَصةً دص امللاتيحىب الٓ ؾن  ذُحت ٔأحبر:  املاَلَّحُ  - َُواَبحَْصا عَّ  ةاًعرص , كوس  لِكْ

كس مات ورحي مـَ زمًٌا , فوخسثَ مؽ ألسف  وؾضت, اذلى ٔأحدحخَ معصاً  ةاًسـَس

 .!ا وًُس نٌل اكن دامئًا سـَس اؾن , وظار حاهل حًزي

-  َ ااذلى ثخحسث ؾيَ وما ُشا اًلوس اًسـَس :  َحارةامل  ..؟   املاَلَّحُ  أ هيه

مجَةل , جض حَ  فذحة اًض حاك , ميىن ملن ًلف و , رائـة مس خسٍصة ىه خصصة :   املاَلَّحُ  -

 ٌلًِا جبسـَسة ثسخة وحود من اكن هيمت  , وكس اكهت دوماً  وراءُأأماهما ٔأن ٍصى ما 

ا ,  ص جبواُر ن خصصة قًصحة مٌحوذة ثت وزال حٌلًِا سارت الٓ ن ماوتـس أٔ وهيوى اًخعٍو

 ..! إلظالقل هيمت ٔأحس جزايرهتا ؿىل 
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-  َ اتَا ومتوت  شل ,خمَوكات مثي تلِة  َحْحصاً خصور ُي : و مذـجحة َحارةامل   .؟!املاَلَّحُ  أ هيه

َ حًزيًا : ابًفـي ٔأٍتا  حُ املاَلَّ  - َصة, فاًعرور مثَيا متامًا تَا ومتوت , فلك  َحارةامل ْ ثحسٔأ  خصَّ

  .ان ثعري صاتة مجَةل , ًخعح  ىف اٍهناًة جعوزأٔ مث ما ثََر , حِاهتا ظفةل ظلرية 

-  َ  والَوان ..؟ تن اًخرشمل مثي بٔ جضـص وثخٔأًضًا  َحْحصاً ُي خصور : و  مذـجحة َحارةامل

اًعرور تـغ كَوب :  حُ املاَلَّ  -

َ ابًفـي  أٔنث اًعَحة  َحارةٔأٍتا امل

 اًـسًس منة وًَيًا من كَوب رٔأف

حاول  ؤأذرياً    تن اًخرش ..

 املاَلَّحُ  دصاجإ ألظسكاء اًثالزة 

فلسٍ  اًىت سخْبامن حاًخَ اًسُئة 

ىف  هلؤأمَ حبَم ًُْؤًُؤةذهصثَ وابًفـي جنحوا ىف ذزل ذاظة تـس ٔأن  , ٌَلوس اًسـَس 

َِىةزايرة ً اً مٌش ٔأن اكن ىف اًـمص ظلري  َاةالَ  اًخفاؤل وؿسم و  ًٔلميَ , ودؾخ املَْصَخان َمم

َِىةىف ظًصق اًوظول ٕاىل  جناٍزإ جية  اذلى اًـمياًىثري من  دلًَا زال مف, اًَبٔس   َمم

نث َعًا  أٔ ؿاد ًلؼًا وض   ألابء وألخساد حىت َ وحلَ حَمَ   املاَلَّحُ وما ٔأن ثشهص ,  املَْصَخان

ورٔأى ؿسم اذلُاب ٕاىل خصصة اًلصام اًصائـة اًىت ل ثحـس سوى تضـة , مما اكن 

واًىت اكن ٍمتن دومًا زايرهتا , مفا ثحلى من وكت , ًن هََومرتات ؾن خصصة لكَوابحصا , 

َِىةٌسم  ٕال مبواظةل املسري تبٔكىص سؿة ممىٌة ىف اجتاٍ  اًـمي لصر ف,  املَْصَخان َمم

جصفلة  املاَلَّحُ  ًخوىلحني  , ففىمواظةل الاحبار ىف اٌََي واٍهنار اًَوم , و  ؿىل مسار

 َ َُْمونُ  ٌس خل,  اٍهنارٔأزياء اًسفِية كِادة  َحارةامل َ ,  اٌََياًلِادة ٔأزياء  ًُْؤًُؤةومـَ  امل

َُْمونُ وابًفـي جن   َ ىف كعؽ مسافات ظوال , وحني اس خل  ُشا اًَوم مساء ىف امل
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  حزانلٔ ابجمِسًا مذبٔثصاً ؿىل ما ًحسو ما زال  املاَلَّحُ , اكن ىف اٍهنار  هماهمٌل  ارةواحمل املاَلَّحُ 

ياٍ ,  َْ ىف حني رٔأت احملارة , فلفت َؾ

حساتة سَىة مؼَمة ثبىٔت جفبٔة من 

تـَس , وحني ثسهت واكرتتت ثسىل 

,  فِيمهنا مقـًا ؿىل َُئة دصظوم اً 

خسىل  ؤكن ُشا اخلصظوم جصثفؽ اترة ًو

ٔأدصى , ًرضب مـَ ك هحري  اترة

وظلري , فبًٔلؼت احملارة فورًا املالح 

تعوهتا اخلافت اًضـَف من داذي 

دصظوم  وىه ثلرتب منجيس اًسفِية ٕال  حوضِا اًزخاىج , وحني اس خفاق املالح مل

ة ٔأهَ ًُس سوى حٌَلً ,  اًفِي  ْؾَعار ٔأهَ , مث ٔأدرك تـس ذزل  حمَفاً فاؾخلس ًُب
إ
ال

ااخلعري  حي حصكط ركعة املوت ألذرية  , ُو ىه اًَسِفِية ابًفـي كس ابثت ىف همة اًّصِ

ْؾَعار ىف املَاٍ , مرتحنة وثلصق 
إ
 املاَلَّحُ فل جيس فلس ٔأوصىت ؿىل ادلدول ٕاىل حائط ال

َُْمونُ من وس َةل ٕال وظاح ظارذًا ظاًحًا اًيجسة من  َ   . ًُْؤًُؤةو  امل
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حياثبىٔت      ِرحةلمن  َؾرْش  اًثاىناًَوم حال ُشا ما ًيعحق ؿىل ًسفن , مبا ل جض تىى ا  ًّصِ

  حائطفِا ىه اًسفِية ثلرتب روًساً روًسًا من ,  املاَلَّحُ 
إ
وما ٔأدراك ما حائط ,  ْؾَعارال

ْؾَعار 
إ
ة ؿاثَة  ُو حائط خضم من اًلَوم اًىثَفة واًـواظف اًصؿسًة املسمصةال , ذو رايح كًو

 ك ماكن ة , تصك مـِا ٔأمواج اًَحْحص ىفظاؿس

كس ظار امجلَؽ  ىف كَة , فِا ًِا من اكرزة , 

, قصكًا ابملوت  اهمسد اًلك ؤأحضىاخلعص  

اًيجاة , مفا ظًصق فدسائي املاَلَُّح ورفاكَ ؾن 

ُموُن  مناكن  َْ َ ن ثـاود اًسفِية ٔأكرتح أٔ ٕال ٔأن امل

ؾن حائط  مدخـسةٌَزَف  وحصحؽٔأدراهجا 

ؾْ 
إ
 ومعسر اخلعص , ىف حني رفغَعار ال

ًن ٍىون  ٌَوراءفعًصق اًـودة فلس فات ألوان ملثي ُشا الاكرتاح , ,  املاَلَُّح اكرتاح املميون

ي ظًصق ِو ف  إلظالقؿىل  سِالً  وظَة من  ألمعار اًلٍزصة ,  جصذات مىلءصاق وظًو

ْؾَعارتبٔن ٍىون ُسفِم ُو امجلَؽ 
إ
 ؿنَْي ال

ظوب ألمام خمرتكني ك  ومصنٍز , ابلجتاٍ

ْؾَعار حائط اًعـاب وألُوال مبا فيا ذزل 
إ
ال

,  واًسالم  حِر ألمن وألمانفِياك , 

ومِاٍ اًححص اًِادئة , , اًصحي اًِاتعة  ووحود

دراك غ من إ وؿىل اًصواًسٌلء اًعافِة , 

املالح ورفاكَ من دعورة ُشا اًعًصق وما 

فِم ىف ,  ٔأهَ ل تسًي أٓدص دلهيم اًوكت ذات رهون ىف ٕال ٔأهنم ًس,  ظـوابت ًـرتضَ من 

رحَتم وذالل حصاحـوا ٌَزَف ,  سواء ثلسموا ًٔلمام ٔأم  دعص حمسق ىف ك ألحوال ,
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ْؾَعار اًعـحة ظوب 
إ
ِفاقت ٔأمواج اًححص من خسًس ثيادى ؿىل خاء, ؿنَْي ال ألرتـة تبٔؿىل  اًصَّ

َُْموُن حىت  َ  . دوفاً أٔنث  ارظظوت ًِا , وما ٔأن سـِا امل

ُموُن  :   - َْ َ اوما اًـمي الان امل  أ هيه

ًـاثَة كس , فِا ىه ألْمَواج ا املاَلَّحُ 

خائت , من خسًس  همامجةخائت 

ًخًذلم ؿىل ما ًحسوا  , مما كَخَ ىف 

من وثلذَن نٌل كذَت حلِا ساتلًا , 

  !.كدي ٔأُىل ٔأمجـني

األْمَواج : ًست ٔأان  - َُْمونُ  أ هيه َ اًـون  ميًخلسوعسًق بىٔت ًالهخلام تي حئت ٕاًَمك من ً امل

 .من دعص ٔأهمت فَِ  مما ًمك ٔأمجـني , ؤأهلشمكاملساؿسة و 

..!!  همة اًصحيت ىف ظار كس  اًسفِيةف: َُا ٕاسؾى ٔأٍتا ألْمَواج اًـاثَة ,  املاَلَّحُ  -

جو من هَف هيَِا ٔأذًبيا ف  كاب كوسني  ٔأو ٔأدىن من اًلصق الٔهَس ..!! ننٌل حصىودضان 

ْؾَعار حائط
إ
 .؟.ال

األْمَواج : ؿََم ٔأهت  - َُْمونُ  أ هيه َ , ىف حني  ًُْؤًُؤة, ٔأن ثخوىل دفة اًلِادة , ومـم  امل

انشزل  ول ثًََْس َاٍ , امل من  َسِفِيةىزح ما ًدسَي فوق سع  اً  املاَلَّحُ ًخوىل   أ هيه

َ هُْعَة ٔأن ثضؽ  املاَلَّحُ  عَحة حىت ل ثَلى هبا اًـاظفة اً اًعلرية  َحارةؾَيم ؿىل ثسل امل

 .اًلاركة ُىشا تبٔمص اًسفِية  اًـمَق وحنن مضلًوون َحْحصاً ٕاىل مِاٍ 

جلك  ٔأوامصك هفشانحنن مجَـًا كس : زل ألمص واًعاؿة ٔأٍتا ألْمَواج اًـاثَة , فِا  املاَلَّحُ  -

 مفاذا تـس ٔأٍتا ألْمَواج ..؟ . دكة 
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َُْمونُ  اأ هيه ٔأهت ٔأًضًا ألْمَواج : ؿََم  - َ  ؿاثَةٔأن ثخشهص دامئًا , ٔأهم ٔأكوى من ٔأًة ٔأْمَواج  امل

ة املسمصة اَظريؿْ الٔ كس هتامجم مسفوؿة تبٔمص  , فٕاذا ما كسمت ٕاًَم ثسل ألْمَواج ,  اًلًو

ول جتـَِا ىه من  ثسفِيخمفال ختف تي ٔأزخت ماكهم , وحاول ٔأن ثعـس فوكِا 

, همٌل حسث .. ُي  فوكمثعـس 

افِمت  َُْمونُ ا أ هيه َ   ..؟ مل

َُْمونُ  - َ ..! ُا ىه  : هـم فِمت امل

املَوَخة كس اكرتتت من ٔأٍتا 

, فاذًبن هَف اًياَة ألْمَواج 

 ..؟ٔأظـس ٕاذن فوكِا

ُو من ٍصهة  املاُصِا , وثشهص دامئًا املثي اذلى ًلول ٔأن "اًصابن ضَ ألْمَواج : ل خت  -

عـس فوق ألْمَواج ول ًسع ألْمَواج ىه من ح " وٕال سفِيخَ صهة وثعـس فوق ًو

كري كادرة ؿىل محَِا ,  َحْحصاً , وزلي وزهنا , وظارت مِاٍ  َسِفِيةجسَي املاء فوق اً 

ا املاُصن فىن ٔأهت ذزل اًصابتسًل ٔأن ثعفو , لصق ىف اٍهناًة , فذ َُْمونُ  أ هيه َ  . امل

ِسًل: ٔأهؼصى ٔأٍتا ألْمَواج  ًُْؤًُؤة - كادمة من تـَس ثحسو ؿاًَة ًَة اتة ..!! فِياك َموَخة اًعَّ

َُْمونُ , دفـتا رايح اًب اًـاظفة , فبأن ٔأدىش ُشٍ املصة ٔأن ثخفوق ؿىل  َ  ثعـس, و  امل

 ..!!فٌلصق ٔأمجـني  ٕايل سعحِا املاء , فِدسَي   َسِفِيةفوق اً 

ا اوهن حشر ألْمَواج : َُا ٔأحرتس  - َُْمونُ  أ هيه َ  .من ثسل املوخة اًلادمة ُشٍ املصة  امل

َُْمونُ   - َ  ُعووختَ ثخحصك ل اًضاخمات ٔأٍتا ألمواج , فِىى ثحسو اكجلحا املوخةُشٍ  : ًىن امل

 !!..؟فوكِا  واًعـود ثفادهيا, فِي ٔأس خعَؽ ُشٍ املصة  فائلة ثرسؿة جتاُيا
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اعَؽ خ جس  ابًفـي ألْمَواج :  - َُْمونُ  أ هيه َ حسو شهص دامئًا ٔأن ثسل ألْمَواج كس ث , وث املاُص امل

ٔأهنا ثخحصك ـي ابًفزل 

من ماكن لٓدص فوق 

, ًىهنا ىف  َحْحصاً سع  

حلِلتا ل ثخحصك ؿىل 

, فال خَتف ,  إلظالق

فِىى هس ياتي اًلم  حني 

هتة ؿَيا رايح ؿاظفة 

ا, ُي رٔأًت س ياتي اًلم  ًوما ثخحصك وثًذلي من حلي لٓدص..؟ ابًلعؽ ل  َُْمونُ  أ هيه َ  امل

 ..! فِىشا ثفـي ألْمَواج .. 

-  َ َُْمونُ ؿىل  َحْحصاً : مؽ ألسف ٔأٍتا ألمواج , فلس ثفوكت ٔأمواج  َحارةامل َ ُشٍ املصة ,  امل

 .ص حَ اًلاركة  َسِفِيةسع  اً  جسََت ٕاىلكس  َحْحصاً وُا ىه مِاٍ 

ِسًل ألمواج : َُا اي ًؤًؤة , ٔأحصكِ  - َُْمونُ م ظَّ َ ِسًلٕاىل  , واذُِة  امل  املاَلَّحُ لٓدص م اظَّ

 .! , وٕال قصق امجلَؽ من سع  اًسفِية زح املَاٍ ىف ىسًـًا وساؿسًَ 

 َاٍ فوق اًسفِية .امل  يشء من ا ابًفـي ٔأٍتا ألمواج ومل ًدَدَق : ًلس جنحيسـَسة  ًُْؤًُؤة -

-  َ حي: ُا ىه  َحارةامل ظفة كس ؿادت من خسًس , وكس ودلت مـِا ٔأْمَواج ٔأراُا ًـاا اًّصِ

اؿاًَة دعرية , فَِا جضجؽ  َُْمونُ  أ هيه َ , واتشل ك ما ىف وسـم ًإلفالت  مهنا ُشٍ  امل

 املصة , ول جتـَِا ثًذرص ؿََم اكملوخة اًساتلة ..!
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األْمَواج : ثشهص  - فلط , وك  ثخشتشبن ألْمَواج ل ثخحصك , تي ىه املاُص أٔ اًصابن  أ هيه

صثفؽ اترة ٔلؿىل مث ا نلعـة من اًفَني حٔأن جتـَِ  ثسفِيخمىه ما جس خعَؽ ٔأن ثفـهل 

ول نشزل , فال ختف  توكس ظار  سفِخم, فٕاذا رٔأًت  يرفغ اترة ٔأدصى ٔلسفي ث 

خحصثـس ..! و  ًضا ثسل اًلعـة من اًفَني ..!! سفِيخم أٔ ىن دع الامواج ثفـي ذزل , ًو

 ..!! سعحِا  ٕاىلثدسَي حصهة فوق سفِيخم و ٔأن  َحْحصاً املِم ُو ٔأل جسم  مبَاٍ 

َُْمونُ  - َ ًىٌا ألن  , فَولكِ اًياَة ٔأٍتا ألمواج اًـاثَة  ةًلس جنحت ُشٍ املص : سـَسا  امل

 اًـمَق ..  َحْحصاً املخوحضة ىف كاع  َحْحصاً كاركني ثبلٔكيا اكئيات 

اجنحيا وجنوان  ًلس ... صل  ا: محسً  فصحا املاَلَّحُ  - ْؾَعارؿبان حائط , و اًصفاق  أ هيه
إ
 ال

ْؾَعارؿنَْي ظَيا ثسالم ٕاىل وو 
إ
ا ىه اًصايح ,  ال كس ُسٔأت من خسًس , وظارت ُو

اًيا  فِيُئااملَاٍ ظالة ًالحبار ,  زل ٔأٍتا ألمواج  الاظسكاء ؿىل اًيجاح , وصىًصا أ هيه

 ؿىل املساؿسة .

ا ٔأهمت اًضىص ًمك:  ألمواج - األظسكاء , وزل نشزل  أ هيه َُْمونُ  أ هيه َ  ومٌش ذزل اًَوم ...  امل

, ورغ ك ُشٍ اًعـاب ٔأظسكاء وًُسوا ٔأؿساء  ُمونُ املََْ اًـاثَة و  َحْحصاً ٔأظححت ٔأْمَواج 

ِفاقن , ٕال أٔ    .ظوال ؤأمِال ألرتـة كصروا مواظةل املسري حىت كعـوا ٔأمِال اًصَّ
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َِىةىف ؾحور املسافات اًعوال ىف ظًصلِا ٕاىل  َؾرْش  اًثاًر ًوهما ىف َسِفِيةاً  تـس ٔأن جنحت  َمم

ُا , ًلود ىف ٔأؿاىل اًححاراًلصاظية اًسفاحني تمي ؿل ٔأدصى  َسِفِية ظًصلِا ؿرتضا املَْصَخان

اًوحٍو من ذوات رشار الٔ  اجلَانُ ٔأحس 

دوما  ونٌسىٌ املصؾحة اخملَفة , اذلٍن

ُ  ذزلؾصض اًححار , فعَة   اجِلّنَّ

اًخوكف  املاَلَّحِ من  اخملَفظاحة اًوخَ 

,  حُ املاَلَّ وافق وابًفـي , ىف اًخو والال 

َُْمونُ ن رٔأى وما أٔ  َ ُ ُشا  امل ٍص اًرش  اجِلّنَّ

 املاَلَّحُ ذن حىت ارثـس , وكال ُامسًا ىف أٔ 

ى ل ثعسكَ ىف أٔ  اًىشاب "تيسق", ٔأهَ 

ازل ًلوهل يشء   اجلَانُ هَ من أٔ ,  املاَلَّحُ  أ هيه

ما  ن ُياك ٔأمًصاأٔ  املاَلَّحُ فبٔدرك , الارشار 

ُ تني ُشا  ِسًلاًرشٍص و  اجِلّنَّ َُْمونُ َ ظَّ َ   .. امل

َُْمونُ  - َ  : ماذا حًصس اي تيسق ..؟ امل

اسواك  ًرس صُئاتيسق : ل أٔ  - ُ  أ هيه ن حصرك ُشا أٔ  م تـسََ فلس اكن ؿ اًـاق ,  اجِلّنَّ

 من خسًس ..اثهَة  ىلَ من حمخسم ٔأن ثـود إ  املاَلَّحُ 

َُْمونُ : وملاذا ًـود ُشا  املاَلَّحُ  - َ  ..؟اي تيسق اًَم من خسًس  امل

ُ مل خيبك ُشا تيسق : أٔ  - ااًـاق  اجِلّنَّ ىف  ًمت جسيَن اً كدي أٔ هَ اكن ىل ؾحسأٔ  املاَلَّحُ  أ هيه

ىل س َسٍ اثهَة , ؿَََ ٔأن ًـود إ  ًزاماً هت اكن رثَ أٔ ن حص اًلسمي , وتـس أٔ  املَْصَخانجحص 

أأهت ٔأًضا ؿََم  ًزاماً نٌل ُو  فٕان املوت ُو , وٕال ن ٔأن جسَمَ ىل الٓ  املاَلَّحُ  أ هيه
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َُْمونُ وىف ُشٍ اٌَحؼة صـص ..  ب اًوحِس اًـلا َ  ارفص لصر اًمان فابخلوف وؿسم الٔ  امل

ِسًلوثحـَ  َحْحصاً ىف ؾصض  اًعلريؿىل ػِص كارتَ  مرسؿاً  ُارابً  ن تـس أٔ  املاَلَّحُ َ ظَّ

ابًـودة املسىِية ووؿسُا  َمَحارةوحارسة ًِا ٌوَ َسِفِيةاًحلاء ؿىل منت اً  ًُْؤًُؤةظَة من 

 املاَلَّحُ ًمت اًخزَط من تيسق اًرشٍص , وابًفـي لق  ممىن مبجصد ٔأن وكت كصبىف أٔ 

َُْمونُ اب َ  ثسفِيخَ اًىدرية ..ًعاردٌُل تيسق  ورهة مـَ اًلارب وذَفٌِل مل

َُْمونُ   - َ اٍن اي حصى س يشُة : أٔ  امل  ورائيا مناًرشٍص   وتيسقمامٌا أٔ  َحْحصاً , ف املاَلَّحُ  أ هيه

 , ؤأًامن ذُحيا س ََحق تيا ىف

  حوال ..؟ك الٔ 

اول ختف : ل تزن  املاَلَّحُ  -  أ هيه

ُموُن  َْ َ ص حَ ىل , س يشُة إ امل

 .اًِضَحاع َحزٍَِصةِ 

َُْمونُ  - َ وما ىه ص حَ :  مذـجحاً  امل

احٍزصة اًضحاع ثسل   املاَلَّحُ  أ هيه

 ..؟

 هجة واحسة ىه ثسل اًىتمن ك اجلِات ٕال  َحْحصاً : ىه ٔأرض تَط هبا مِاٍ  املاَلَّحُ  -

 ٌسىهنا وثـُش هبا اًضحاع املخوحضة .

َُْمونُ  - َ اوهَف ًيا فزؿًا :  امل  بٔكسامٌا ٕاىل ثسل اًضحاع املخوحضة.؟تن هشُة أٔ   املاَلَّحُ  أ هيه

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpKOik4LPAhUGPBoKHfSPDXoQjRwIBw&url=http://naher.el-emarat.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B9/&psig=AFQjCNGV7QvU-MhpL86xBoIpcsgcNOPeGg&ust=1473505836316563


َِىة املَْصَخان .  رِْحالُت املاَلَّحِ اًَعلرِي... اًصِحةل الٔوىل .. اًّعصًِق ٕاىل َمم

 

112 

أأؾصف ٔأهن :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ,  املِجورة ص حَ اجلٍزصةك هحرية وظلرية فوق ,  امل

ِا , و حداًِا ,  ثالًِا , و سًِو

حواضِا أٔ و فضاهتا , رمٌو حداًِا , و 

 ونثحاهنا اًصمََة ,  ملاراهتا  ,و , 

 اًحيسقس يحاول ٔأن هنصب من ُشا 

اًحساًة , فٕاذا فضَيا ىف  اًرشٍص ىف

فىل مـَ صبٔن أٓدص .. وماذا ذزل , 

اس خفـي مـَ  َُْمونُ ل ..؟ ُىشا سبٔ  املاَلَّحُ  أ هيه َ ا  ل ؿََمكائاًل :   املاَلَّحُ , فبٔخاتَ  امل أ هيه

 من تيسق ُشا سبٔحـي ,  ُمونُ املََْ 

الارشار  اجلَانُ تن ًلك   ؿبة ومثال

معٍص  ظوالٔأمثاهل , وسبٔحـهل ًيسم 

ثحـيا فيا فوق ؿىل اًَوم اذلى 

  اًيائَة .. زٍَِصةاجلَ  ص حَسع  

َُْمونُ وابًفـي وافق  َ ؿىل الكم  امل

 ٔأرضحنو  مـااجتِا , و  املاَلَّح

ىف اًخو والال ..فبٔذش اًرشٍص حىت لق هبٌل تيسق  ِان ىزل فوق سعح , وما أٔ  اًِضَحاع

هيحط ىف كاع  مثاًرشٍص , مفصة ًعـس فوق اجلحال ,  اجلَانُ ٍصاوغ ذزل  املاَلَّحُ 

موائس اًعرص ٕاىل ٔأن وخس ٕاحسى ,  تني اًس حاخ واملسدٌلـات مث ميصامليرفضات , 

ظـام مس خسٍصة نٌلئسة   اًحارزة اًىت هوىتا اًصحي , وأٔلكت كواؿسُا , مث حصنتا ًخحسو ,

ىف ك مصة من اخلسؿة فَحق هبٌل , وُىشا  ٔأدرك , فادذحبٔ ذَفِا ٕال ٔأن تيسق املصاوغ

ُ اكن , اًفصار واًِصب  املاَلَّحُ املصات حياول فيا   املاَلَّحُ ابملصظاد , فبٔدرك  اًرشٍص هل اجِلّنَّ
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َُْمونُ ا فسبٔل..  دص اًحسًيتيسق اًرشٍص سوى  الي الٓ هَ ل ًفِس مؽ أٔ  َ الي شا ؾن ُ مل

ابًصهن اًضٌلىل اًلصب من مامٌا سوى ثي اذلئاب , ًُس أٔ  املاَلَّحُ اًحسًي , فلال هل 

َُْمونُ ن سؽ اجلٍزصة , وما أٔ ص حَ  َ لكمة اذلئاب حىت ارثـس وذاف من خسًس كائاًل :  امل

االا ثـل  َة ٕاىل حمخيس ٔأهن ٔأذاف اذلئاب , فلس ثفرنس ن ٔأو ثـَسىن اثه  املاَلَّحُ  أ هيه

ٕال ٔأن ظمبٔن ظسًلَ , ؤأذٍب ٔأهَ س َبٔذشٍ  املاَلَّحِ  من, مفا اكن  املَْصَخانداذي جحص 

ومـَ تيسق اًرشٍص ٕاىل ثي  ُوٕاىل ماكن ٔأمني خيخفى فَِ ول ًؼِص , ىف حني ًشُة 

ئْاب َُْمونُ  تعسًلَ املاَلَّحُ ذُة  ابًفـي و  . اذّلِ َ ت تاخملخفِة  امللاراتحسى داذي إ  امل

ِسًل, وظَة من  مِاٍ الامعار ًوماً  ذاتت خصورُاأٔ اًىت سع  ألرض   اًحلاءَ ظَّ

 اًضحاعُ ٍ مصَ خىدضف أٔ س   , وٕالًََ اثهَة حىت ًـود إ , همٌل حسث  ملادرهتا وؿسم داذَِا

َُْمونُ فوافق وثفرتسَ ىف الال , ,  َ ِسًلؿىل الكم  امل ػِار إ  املاَلَّحُ ثـمس مث ,  املاَلَّحُ َ ظَّ

ئْاباذلى فَِ ثـُش خي اً ىل إ واذلُاب تَ , اًرشٍص  حيسقً هفسَ  وابًفـي ظـس ,  اذّلِ

َ اًخي املصثفؽ تعـوتة ابًلة  ىل مقةإ  املاَلَّحُ  اًخالل  فـيس مقموهَف ل  يف اًسٌلء سُ ـْ َع ٔكمنا ً

ك من ًعـس اًََ وكس خيخيق وميوت , هسجني واًِواء , فِضَق ظسر ًلي الٔ  واجلحال

وظـس ُو الٓدص حىت وظي ثضق  إلظالقجلك ُشا ؿىل  ٍص مل ًـحااًرش  تيسقن ٕال أٔ 

من  امامَ كعَـن ظـس اىل ُياك حىت وخس أٔ , وما أٔ  املصثفؽىل مقة اًخي ألهفس إ 

ئْاب ئْابدوما ُشٍ  ختىش اجلَانُ ن , ولٔ  اذّلِ فلس كصر  حسهودوفا مٌَ ٔأن ًفرتسَ أٔ ,  اذّلِ

 احدُسً  اسريً ًَحلى ُياك أٔ , اًلسمي  َخاناملَصْ ىف ظورة جحص اًلرصى الادذفاء "تيسق" 

ن حيسث ذزل , أٔ ًَحصرٍ من حمخسَ , ًىن ُيات ُيات ,  ٕاوَْسانحىت ًـث ؿَََ 

,  ٕاوَْسانى ًشُة ًِا أٔ ن ا ول ماء ومن املس خحَي أٔ  زرع فيلهمجورة  ألرضفِشٍ 

ـل تسٍن ًـهل ًخٕاىل ٔأتس الٓ اًرشٍص حدُس جسيَ ُشا  اًحيسقومن مث فس َؼي ُشا 

عح  من  تي تشزل  املاَلَّحُ  ومل ٍىذِف رشار .. الٔ  اجلَانجصار ًوُس الٔ  اجلَانُ ادلرس ًو

 حسًسمن داذي ظيسوق  ااذلى تساذهل تيسق جسَي املَْصَخانجص حب الاحذفاظكصر 
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ًَحفؼَ من اًيلي اًعيسوق داذي ٕاحسى الفص اًـمَلة ,  ٔأكَق ؿَََ , مث وضؽو 

مِاٍ تواسعة مِاٍ اًس َول , ٔأو اذلوابن من كدي  فـي اًصايح ٔأو اًـحرواًضَاع ت

فَُس ُشا الجص اًىصمي ٕال ٔأحس ٔأجحار اجلري , اذلى ًشوب ىف املَاٍ  ألمعار , 

ضَؽ ,  خحٍصص ُشا اًحيسق اًرشٍص ًالس خفادة ً فِـود ًومًا ,  املاَلَّحُ ٕاًََ  احذاج  فصمبا ًو

ىف ك  املاَلَّحُ س َسٍ مص من ذسماثَ اًثالزة ظاملا ٔأن ُشا اًرشٍص س َىون ظوع أٔ 

ظـحة  رِحةلىف اثهَة  املاَلَّحُ مث ؿاد  .. املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورةألحوال نٌل تمك تشزل 

اق وارثفاع درخة الصارة وصاكة ثسخة الٕ  ِسًلىل إ ُر َُْمونُ َ ظَّ َ ًَجسٍ ما زال داذي  امل

ئْاباًرشٍص و  تيسقمن  الفصة خمخخئاً  ِسًل , خفصجواًضحاع  اذّلِ وكس  امللارةان من اًعَّ

كس ارثفـت  زٍَِصةاجلَ ص حَ اكهت اًضمس ىف وسط اًسٌلء ودرخة الصارة فوق سع  

ِسًلن ارثفاؿا هحريا , ٕال أٔ   كس كصرا اًـودة رغ ك ُشٍ اًؼصوف والاُوال , نياًعَّ

َ و  ًُْؤًُؤةوحىت ل ًخبٔدصا نثريا ؿىل  صِحةللس خىٌلل اً املصة  ىف نٌل حسثاًعلرية  َحارةامل

 قفو , ؿَََ  تخـة صسًس , سلط تـسُا ملض َاً  املاَلَّحُ صـص زياء اًـودة , وأٔ اًساتلة 

َُْمونُ , فاجتَ  ألرضسع   َ ىف اًخو والال فوخسٍ اكًرصًؽ , فوضؽ ًسٍ ؿىل , ًََ إ  امل

ذهَ فوق كَحَ , فوخس رضابثَ سًـة ومذـاكدة أٔ , مث وضؽ  اكًيار ا وهجَ فوخسٍ مَتح

هَ من , وكٔ  املاَلَّحُ  حسم, , ولحغ ىف اًوكت هَْفِسَ  تـيف ؿىل ألتوابمكن ًعصق 

َُْمونُ درك بٔ ف ..املَاٍ كس ذال وحف  َ وارثفاع  ثسخة اجلِس اًىدري املاَلَّحُ ن حِهنا , أٔ   امل

تة مَشَس كس درخة الصارة  َُْمونُ ن ظُة , مفاذا ًفـي الٓ أٔ ترَضْ َ ُي ًًذؼص حىت  ..؟ امل

ي حاةل  َسِفِيةسع  اً ٕاىل َ اًصحوع واذلُاب ت ذري ثخحمي ك ُشا اًخبٔ  املاَلَّحُ ..؟ ُو

َُْمونُ ..؟ فبٔدرك  َ ساع ىف , وؿَََ الٓن الٕ  املاَلَّحُ ٔأن اًوكت ًن ٍىون ٔأتساً ىف ظاحل   امل

, دون ٔأى حصدد ٔأو اهخؼار , مذزشا اًلصار اًيائَة   زٍَِصةاجلَ  ص حَ ىفتيَْفِسَ  املاَلَّحُ ؿالج 

زمزمِة املَاٍ  ٔأدصجل مَشَس فَِ , مث  َياكن ػَ ٕاىل م املاَلَّحُ ٌلي ًؽ , ف اًسَمي واًرس 

املخوفصة من اًسوائي  رتبٔنب كس حزوًسٍ, مؽ  املاَلَّحُ ؿىل حسم تَ , ؤأذش ٍصش   ةاملبد
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َُْمونُ ٔأحرض  ؤأذريا,  َ س أٔ ر ؿىل س  تَ , وتسٔأ مي  ابملَاٍ تَغ مدَالأٔ  مٌسًال,   امل

َُْمونُ , واهخؼص ص من حني لٓد املاَلَّحُ  َ ىشا دوما  , .. ظوًال اوكذ املاَلَّحُ جبوار  امل ُو

ِسًقٍىون  ِسًقاللِلي ٌَ اًعَّ ِسًل َحِاة املاَلَّحُ فلس اهلش  عَّ َُْمونُ َ ظَّ َ ىف تساًة اًَوم ,  امل

ا ُو  َُْمونُ ُو َ يلش حِا امل َُْمونُ ٔأن  كري َ ىف هناًة اًَومثٍصد املـصوف ٌَمالح ًو َ من  امل

رض ملض ًَا ؿَََ , قٌلء صسًس واكد ٔأن ٌسلط ؿىل الٔ ابٕ ُو الٓدص ًخـة صـص صسة ا

ِسًل, فِي اي حصى س ميوت حِط تَط ىف  وخس هفسَ وحِهنا   ألرضان ىف ُشٍ اًعَّ

ِسًلشل اخلري اب ٔأراد اًحـَسة اًيائَة ٔأم ٔأن شل س َلسر هلٌل ٔأمصاً ٔأدص , ابًفـي ًلس  ني ًعَّ

َُْمونُ , فلس فويجء  َ ِسًل ثبىٔت من تـَس مٌادًة ؿىل اخملَعة اًوفِة  ْؤًُؤةَُ ت امل ,  املاَلَّحِا ظَّ

ِسًلوكصرت اًححر ؾن  َسِفِيةلس حصهت اً ف ملض ًَا ؿَََ  املاَلَّحُ ن وخست وما أٔ ,  نياًعَّ

َُْمونُ , و  َ اؿسة الزيني , , حىت كامت مبس ٔأًضاً من اًخـة ٍاكد ٔأن ًلىش ؿَََ ُو  امل

َ  ُياك , وجيسوا َسِفِيةٕاىل اً  تـس مـاانةًَعَوا ٔأذرياً  اًعَحة ىف ٔأحسن حال ,  َحارةامل

ِفاق امجلَؽ , فلس كصر تاق اًىت ٔأظاتُرورغ حاةل اًخـة والٕ   موىف ملسمت ألرتـة  اًصَّ

َُْمونُ  َ , ومواظةل اًيجاح تال ثوكف  صِحةلرضورة اس متصار اً املًصغ املاَلَّحُ و  املخـة امل

وثًتىى املِةل  سوى ًومني فلط  فل ًددقزة اًساتلة , اذلى حللٍو ىف ألايم اًثال

 . املسافاتثَو  املسافاتتبٔكىص سؿة ًِا كاظـة  َسِفِيةوابًفـي فلس سارت اً  . احملسدة
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املسافات  َسِفِية, وتـس ٔأن كعـت اً تَومني  صِحةلٔأى كدي هناًة زمن اً َؾرْش  اًصاتؽىف اًَوم   

ٕاىل مسًية تَعمي ,  ىف ظًصلِااًعوال 

 صاظيء ٕاحسى اجلزرؿىل  ًُْؤًُؤةحملت 

عَحت ف حًزيًا حائصا ًحسو ظَاداً  اًعلرية

 ..!!اذلُاب ٕاًََ ملـصفة كعخَ  ًُْؤًُؤة

اجتَس ملاذا : حًزية  ًُْؤًُؤة  -  أ هيه

ََّاُد اًحارع اًىدري   حًزياً  حرياانً اًعَّ

  ..؟!ُىشا 

ََّاُد  - , ول حىت هحري , فبأن ًست ٕال ان تعَاد ابرع أٔ ما ,   ًُْؤًُؤة ايوشل :  ايئسااًعَّ

 .!!ا .ظلري  فاصال اظَاد

اهت نٌل ثحسو أٔ تي :  مذـجحاً  املاَلَّحُ  -  ِلَ , فَ  ـَنْي رترخي ايفؽ رص َس ىف سن الٔ اًعَاد  أ هيه

حتم هفسم مبثي ُشا الهتام 

  ..؟اخلعري  اًؼامل

ََّادُ  -  ان ابًفـيأٔ ذا نيت إ  : اًعَّ

ا,  اوهحري  اابرؿ اَظََّاد   املاَلَّحُ  أ هيه

 نالٓ  حىت سْ ذن مل اظعإ فٌَلذا , 

, حوؾى  سسٌ  مامن ألسٌلك 

 . ٔأظفاىل اًعلارحوع و 

اذن إ اًـجةل  مَ وًِ  : ًُْؤًُؤة  -  .؟ثريةن  أ سٌلاكلظعست  رمبا ًو اهخؼصت كََالً , اًعَاد  أ هيه
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ََّادُ  -  ل إ  سْ ن مل اظعوحىت الٓ ,  ظوالايم أٔ مٌش ,  ةزٍِصَ اجلَ ؿىل صاِظئ ان ُيا أٔ   :   اًعَّ

ََّادُ ن وراء ُشا أٔ   املاَلَّحُ درك بٔ ف  .ٍن نٌل حص ,  واحسةَسَىة  ,  هحريةحاكًة ,  اًحائس اًعَّ

 ..السًر  ٌس خسرخَ ىف أٔ فدس, ن ًـصفِا أٔ  حفاول

اولد مك ؾيسك من الٔ :  املاَلَّحُ  - ََّاُد  أ هيه   ..؟اًعَّ

ََّادُ  -  .. ٔأًضًا اًعلري ومهنم , مهنم اًىدري  ولد مخسة ,من الٔ  ؾيسى:  اًعَّ

ا ٕادوةُي زل :  املاَلَّحُ  - ََّاُد ..؟  أ هيه  اًعَّ

ََّاُد  - ا: هـم ,   اًعَّ  .ظلصه س ياً أٔ ان , أٔ مخسة  وةددلى من الٕ ,  املاَلَّحُ  أ هيه

اظلص املسٌي نيت مبثاتة اًعفي الٔ  ُي:  املاَلَّحُ  - ادة ل ثلؽ ؿَََ اذلى ؿاًعَاد ,  أ هيه

  ..؟املِام اًعـاب داذي ادلار

اابًفـي  اًعَاد : - ٓ فلس نيت ما ًُعَق ؿَََ ",  املاَلَّحُ  أ هيه  ظوالفبأن دص اًـيلود" , أ

 ..ان أٔ سـساء , ه , و شزل تؾمتس ؿىل الٓدٍصن , واكن امجلَؽ , أٔ حِاىت 

زل  وظار ـَنْي تر ن نبت واص خس ؾودك ودضت ىف سن الٔ أٔ ماذا تـس و :    املاَلَّحُ   -

احِهنا ُي جنحت , ولد ظلار أٔ  ََّاُد ,  أ هيه دون الٓدٍصن ىف الاؾامتد ؿىل هفسم  اًعَّ

 ..؟هم ػََت ثـمتس ؿىل الٓدٍصن ..؟ ٔأم أٔ 

ََّادُ  - اسف مؽ الٔ حًزيًا :  اًعَّ هَ مل أٔ ل , إ واص خس ؾودى , فلس نب معصى ,  املاَلَّحُ  أ هيه

حصحن , أٔ , مفؽ ك مضَكة ,   َاةومهوم الَ  ًؤَاتاملسكسرىت ؿىل تمي  ٌِلض خس مـ ٌ 

ؾمتس ؿَيم من ألكصتني , أٔ  يتمـؼم من ن  فلس رحي ؾن ..هتاوى ٔأسلط , وأٔ اكد , أٔ و 

 فبٔظححت, هلم وكت ٍيمتوا هبموم الٓدٍصن  ومل ًددق,  مومن ثحلى مهنم اوضلَوا هبموهم
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ـمتسون ىدي اًَسٍن , ورمبا اًلسمني ٔأًضًا , مبثلي ومُ مُ ٔأان الٓن  ن ًخـَلون ىف ركدىت , ًو

, ًخىون  سٌلك, حىت ٔأهن كس فضَت حىت الٓن ىف اظعَاد ال  ؿًل , من الٓدٍصن 

اِي ميىن زل ف  حدة صَِة ىل ؤلولدى اًعلار ,و  ًس اًـون  ىلميس  ٔأن متس املاَلَّحُ  أ هيه

 ..؟واملساؿسة 

ََّاُد ل ُشا ٔأن ًحسوا  حمساًث هفسَ :  املاَلَّحُ  - س ؿىل هَْفِسَ , تي ن ًـمتابًفـي أٔ ًٍصس اًعَّ

نْي ..! حىت تـس ٔأن تَف سن ألرتكرٍي ؿىل  اـمتسًٍصس ٔأن ًؼي م   ! ـَ

اخماظحا اًعَاد : وملاذا ل ثـمتس ٔأهت ؿىل هفسم  املاَلَّحُ  - اًعَاد ..؟ وملاذا ل جتتس  أ هيه

 .؟ ىف اًـمي انث وأٔنث حىت ميىٌم مساؿسة هفسم تيفسم

ا: وماذا ٔأفـي ٕاذن  اًعَاد حًزياً  - ٔأحاول ..؟  فبأن ُيا ؿىل اًضاظيء مٌش ٔأايم املاَلَّحُ  أ هيه

  ! تال خسوى.. .. ًىن نٌل حصى  سٌلكاظعَاد ال  

ىف حبرية ٔأدهو , حِر ثخِغ  سٌلكاًليَة ابل   َحْحصاً : وملا ل ثشُة مـيا ىف مِاٍ  املاَلَّحُ  -

ََّاُد  ..! وحىث ُياك  سٌلكال   ثَكٔ ىف اًصد واجلواب ..!! واكد ٔأن ٍصفغ ٕال ان اًعَّ

ازل : ٔأهنا فصظة ؾؼمية  ٔأقصثَ كائةلٕال ٔأن   ًُْؤًُؤة منمفا اكن  ..!! املاَلَّحُ دؾوة   أ هيه

ََّاُد , فٌحن الٓ  و مومساًعَّ ُياك ,  وثفصخيِا  سٌلكحاكثص ال   ن ىف فعي اًعَف , ُو

اًل كصب اًححرية , س واء رهحت مـيا ٔأم مل حصهة ..؟ فارهة مـيا , فٌحن سًذوكف ظًو

ََّاُد دؾوة  ََّاُد  َسِفِيةاً , ورهة مـَ ىف   املاَلَّحُ وابًفـي كدي اًعَّ ..!! فىِف ًِشا اًعَّ

ىف ظَة اًـمي ٔأن ٍصفغ ؾصض نشزل ..؟! ومن ٔأٍن وهَف  إاذا اكن ابًفـي خاد

ََّاُد جصفلة  , هؼص  َسِفِيةاً وق ف  املاَلَّحُ ًعـم ٔأظفاهل اًعلار ..؟ وكدي ٔأن ًعـس اًعَّ

ََّاُد ٔأمامَ فوخس  اًعَحة كس دصحت من فذحة ظلرية داذي تُتا  َحْحصاً  َمَحارةاًعَّ

ََّاُد لال  َحْحصاً اًُزخايّج , مث اجتِت مرسؿة مبفصدُا حنو صاِظئ  ..!! فذـجة اًعَّ
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 َ َُْمونُ ة اًعَحة , فاجتَ ظوب  َحارةامل َ َ ماذا ثفـي ثسل  وسبهٔل كائاًل : امل ااًعَحة  ارةحَ امل  أ هيه

َُْمونُ  َ َُْمونُ فبٔخاتَ ..؟ امل َ ا: دصحت ثححر ؾن رزكِا  امل ُياك تني رمال اًعَاد  أ هيه

 .وخصور اًضاِظئ 

ََّاُد : - ا اًعـامترض ًِا  لوملاذا  اًعَّ َُْمونُ  أ هيه َ ِسًل, ٔأو حىت  امل , فِىى ما   املاَلَّحُ م ظَّ

َتمِا أٔ  ختىش ٔأن هيامجِا ؟ ٔألظلرية ركِلة وضـَفة . َمَحارةًت زا يا ُمْفرِتس حس ًو

 ك ىه فصائسِا اًعلار؟اًىدار, كدي ٔأن ثبٔ 

َُْمونُ  - َ ا,  َحْحصاً  َمَحارة : امل ََّاُد , ىه من ظَحت ذزل , ورفضت ٔأن ٌساؿسُا  أ هيه اًعَّ

, مرسؿة جتاٍ  َحْحصاً  َمَحارة ُيية , ؿادتوتـس  ٔأحس ىف تضري وجتِزي ظـاهما ... !! 

ََّاُد تُت ملاذا ٔأٍتا  اًعَحة ُشٍ املصة كائاًل ًِا : َحْحصاً  َمَحارةا اًُزخايّج  .. فسبٔل اًعَّ

 َ حضار ظـامم تيفسم , ومصمت ؿىل إ ,  ٔأن ٌساؿسك الٓدٍصن , كس رفضت  َحارةامل

 َم اًىدار ..؟ ُمْفرِتس  رغ ألُوال وألدعار ..؟ ٔأل ختضني ؿىل هفسم من 

-  َ حىت ٔأثـل ٔأن ٔأؾمتس ؿىل هفيس , مفاذا ًفِسىن ٕاذا اًعَاد  اأ هيه فـَت ذزل :  َحارةامل

ن تـس ذزل , ٔأو رفضوا ٕاظـاىم , مث مات ُؤلء الٓدصو ..؟اؾمتست ؿىل الٓدٍصن 

عـم ظلارى من تـس ..؟ٔلى سخة من ألس حاب ,  ََّاُد  مفن ًعـمن ًو وُيا ٔأدرك اًعَّ

َ  ِرساةلاًَىدرُي  َ مدسائاًل : ٕاذا اكن ذزل ُو حال هَْفِسَ  حمساثً , وكال  َحارةامل ,  َحارةامل

وما ٔأن  ؿامًا ..؟!!  ـَنْي ظاحة ألرت وام , مفا ابل حال اًصخي اًَىدريظاحدة امخلسة ٔأؾ

ََّاُد  , وتصك امجلَؽ ىف اجتاٍ ساحي مسًية تَعمي , حىت تسٔأ  َسِفِيةاً  ٕاىلظـس اًعَّ

وخَ امجل   املاَلَّحُ    تخًدياتَؽ , , ًـعى اًخـَميت واًخَكَفات , ًو
إ
, حىت ميىهنم  حْبارال

ََّاُد اًَىدرُي  ٕاىلاًوظول  املاكن املعَوب ىف اًوكت احملسد ثسالم ؤأمان , فذـجة اًعَّ

, وكال تٌَُ  َحْحصاً  َمَحارة, تـس ٔأن ثـجة ىف املصة ألوىل ٔلمص   املاَلَّحُ اثهَة ٔلمص ذزل 
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ؿامًا , هَف ٔأمىٌَ مبفصدٍ كِادة  َؾرْش  ًامثهَةاظاحة   املاَلَّحُ وتني هَْفِسَ : ما ابل ُشا 

هَف ٔأمىٌَ كعؽ مئات اًىَِومرتات وسط , و  ا من رفاقومن ؿَياًىدرية  َسِفِيةاً  ُشا

ك ُشٍ اًعـاب وألُوال , مث تسث تٌَُ وتني هَْفِسَ مصة اثًثة مدسائاًل : ٕاذا اكن 

نْي ًَىدرُي ظاحة ألرت, مفاذا ٍىون حال اًصخي ااًعلري   املاَلَّحُشا ُو حال  ؿامًا ,  ـَ

َمىاظعَاد ثسل من حىت الٓن ٕال  ٍمتىناذلى مل   توتـس ٔأن ظار  ؟..اًعلرية  ةاًسَّ

ََّادُ  سٌلكل  ابىف مِاٍ حبرية ٔأدهو اًليَة  َسِفِيةاً   , ىف حمافؼة اًححرية , ذُة اًعَّ

و أٔنث إ  يجاح ىف اظعَاد دضاراً وثعمميً ُشٍ املصة , ؿىل اً مععححًا مـَ ص حىذَ , ُو

ىل , حىت ًثخت ًيَْفِسَ ٔأوًل , كدي الٓدٍصن , ٔأهَ ميىٌَ ابًفـي , الاؾامتد ؿ سٌلكال  

ََّاُد هَْفِسَ دون مساؿسة الٓدٍصن .   َحْحصاً ىف مِاٍ اكملـخاد ًلاء ص حىذَ ابٕ وابًفـي كام اًعَّ

ًؼيون اًوفرية ثـود , ًىن مؽ ألسف دون خسوى , فلس ذاتت ا سٌلك, ًـَِا ابل  

ا فاركة فاركة , مث ثـود مهن َحْحصاً واًخوكـات , ففى ك مصة , ثشُة اًض حىة ىف مِاٍ 

ََّا ٍصاكة َردَ   املاَلَّحُ ألزياء , اكن ُشٍ  وىفنٌل ذُحت ٔأول مصة .  ُد , وثـمس فـي اًعَّ

ََّاُد , ٕاذا مل املاَلَّحُ مساؿسة , ف ؤأل  ًلسم هل ٔأى ؾون أٔ  ًخـل  ًـل حِسًا ٔأن ُشا اًعَّ

ََْوم , فٕاهَ ًن ًخـل  حِاثَ ٔأن ًفـي ٔأى  ظوالادلرس واًعَس دون مساؿسة ىف ُشا اً

املسٌي , اًعلري , وس َؼي حىت ميوت نٌل ُو , ذزل اًعفي  إلظالقيشء ؿىل 

,   كوايلحغ ىف هفس اًوكت , ثعممي املاَلَّحاذلى ثـود الاؾامتد ؿىل اًلري , كري ٔأن 

ة ورقحة صسًسة , من كدي ا ََّاُد ىف اًيجاح , ففى ك مصة ثـود ٕاًََ ص حىذَ ذاًو ًعَّ



َِىة املَْصَخان .  رِْحالُت املاَلَّحِ اًَعلرِي... اًصِحةل الٔوىل .. اًّعصًِق ٕاىل َمم

 

112 

ََّاُد دضرًا ملصة اًىت ثَيا , أٔنث تساًي وإ ىف ا, ًعري  سٌلكمن ال   , حىت ٔأًلى اًعَّ

ابًض حىة ثـود  اذ, فإ ص حىذَ ٔأذريا

َِئَْت ٕاًََ اثهَة وكس  ابخلري اًوفري  ُم

ا  سٌلكال   ظلري  فِا ىه, وهحرُي

, اًلصامِط و  ,اًحَعي  أ سٌلك

 , املبوك, و اًعوابرة و , اًحوري و 

, وىه  والًضان, واًلاروص 

 حبرية ٔأدهو اًىت جض تص هبا  سٌلكال  

ََّاُد  مث ؿىل وخَ اخلعوص .. ابًلاء ص حىذَ مصات ومصات , حىت تـس ذزل كام اًعَّ

فِغ , ؾن حاحذَ وحاخة الٓدٍصن , ؤأدرك اًعَّ  سٌلكظار دلًَ من ال   ََّاُد ما ًٍزس ًو

, ؤأن  َاةىف ُشٍ ألزياء , ٔأهَ لتس دومًا من احملاوةل مث احملاوةل , فال ًبٔس مؽ الَ 

تساًة ك جناح , كس ٍىون اًفضي 

ََّاُد ُىشا ًععاد  وػي اًعَّ

 َسِفِيةاً  توظَحىت  سٌلكال  

 حِر "مجسة "ؾزتة  ٕاىلتيجاح 

ََّاُد اًزنول  صاِظئ  ٕاىلظَة اًعَّ

  املاَلَّح , تـس ٔأن صىص َحْحصاً 

َُْمونُ و  َ  كسًىت , ا سٌلكاًعَحة , تي وكسم هلم اًـسًس من ال   َحْحصاً  َمَحارةوَرِفِلتٌل  امل

ََّاُد وتـس ٔأن كادر .! اؤأايم احىفيم ٔأايم ِسًل ً ًُْؤًُؤة تهؼص , ه اًعَّ :  سبًٔخَمث  املاَلَّح اِعَّ
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ِسًلُي ثـخلس اي  ََّاُد ميىٌَ أٔ ى ظَّ , الاؾامتد ؿىل هَْفِسَ , ًوُس مٌش الٓن ن ُشا اًعَّ

ؿىل الٓدٍصن , ٔأم ٔأهَ 

س َـود نٌل اكن ىف 

  املاَلَّحُ  ااًساتق..؟ فبٔخاهب

ٔأن  ًُْؤًُؤة ايكائاًل : ػن 

اًيجاح تـس  َظـممن ذاق 

اًفضي ًن ٌس خعَؽ 

اًخفًصط ىف ُشا اًيجاح 

تـس ذزل ٔأتساً .. وكس ذاق 

ََّاُد ظـم اًيجاح  ُشا اًعَّ

ََْوم  ,  ًون  ٌس خعَؽ ٔأن اً

ََْوم ..!!  اًـمَق  َحْحصاً  مِاٍ ظوبتـَسا  َسِفِيةاً لادر وكدي ٔأن ث ًفصط فَِ ٔأتساً تـس اً

ََّادَ ا جتهب من تـَس ظوب اًضاِظئ اثهَة , فٕاذيؼص ٔأن ث  ًُْؤًُؤةمن  املاَلَّحُ , ظَة   س اًعَّ

َ اًوفري , تـس ٔأن ابع َسَىؿىل ما ًحسو , راهحًا ؿىل منت كارب خسًس وظلري , اصرتاٍ 

ظَس انحجة من خسًس , مـمتساً ىف ذزل ؿىل هَْفِسَ , وًُس ؿىل الٓدٍصن ,  رِحةلًَحسٔأ 

ِفاق رُسَ ف  ... ـَنْي حىت ًوو تَف من اًـمص سن ألرت ألرتـة , ٔلهنم  اكهوا سخدًا ىف  اًصَّ

ىف  مل ًًسوا ُسفِم اًصئُسوىف هفس اًوكت اًفلري , اًعَاد اًَائس ذزل  سـادإ 

َِىةٕاىل  اًوظول  .املَْصَخان َمم
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و اًَوم  َؾرْش  اخلامس اًَومىف    كدي ألذري لىتاء املِةل احملسدة ٌَمالح لهناء رحَخَ , ُو

َُْمونُ ًعَة من  َسِفِيةٕاىل سع  اً  َحْحصاً  الِكبخاء ٔأحس , تيجاح  َ  ًَبٔك , وتـغ اظـام امل

َ  منمفا اكن , ًُرشب اء امل ٔأن  ٕال َُْمونُ امل

ضاؿة اًوكت ..! حبجة ؿسم إ  ..!هَنٍص وهحشٍ 

..!  صِحةلوالاًزتام ابًوكت احملسد لكالع اً

و املسىني اًََكِْة  فاتخـس مل بٔ مذكََاًل ُو

صاكة حمن تـَس   ًُْؤًُؤة تواكه حٍزن ..!!و 

ى هَف ًرت ن نثة ماملوكف , وثيؼص 

َُْمونُ سُذـامي  َ املسىني اًََكِْة ذزل مؽ  امل

ذزل ,  ًُْؤًُؤة, وهَف ل ثفـي واملاء  اًعـامهل  توكسماًََكِْة  ٕاىل سًـاً   ًُْؤًُؤة تفشُح, 

شا   .. ك تن إلوْس واجلان من  من تن خًسِا وىه ؿَََ ٔأحن ؤأًعفحِوان  اًََكْةُو

َُْمونُ  - َ  موؿس ؾن  ًُْؤًُؤة ايدصان نثريا بٔ ًلس ث: َُا .. كاضحًا  امل
إ
ثسخة ُشا  حْبارال

 ..!ََكْةُ اً

ااهخؼص كََاًل  :   حًزية ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أ هيه َ ًن حىون سخدًا  مـسودات  ل دكائقإ مل حىن ,  امل

 املسري ..!!اًصحةل و ىف ثبٔدص  إلظالقؿىل 

َُْمونُ  - َ لحلًا ؿىل ما  هيسمٔأن ادلكِلة ؾيسان جساوى اًىثري , ول ىًصس ٔأن  ل ثـَمنيأٔ :  امل

ٕال ٔأن  املاَلَّحُ  من, مفا اكن ..! اًىثريل دلًيا من اًـمي فات وضاع من وكت , مفا زا

َُْمونُ حاول ثَعَف ألحواء تني  َ ذزل مضَـة ٌَوكت , ىف ن ٍىون دون أٔ ,   ًُْؤًُؤةو  امل

 مسًية تور سـَس ىل حمعتا كدي ألذرية ىف اجتاٍإ  ماضَة تبٔكىص سؾتا َسِفِيةفِا ىه اً 
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ااملَْلُصور  ال ْدُعُحوطكعة ؿََم  كطأٔ ن أٔ  ًسُي حص : مساؾحاً  املاَلَّحُ  - ُمونُ  أ هيه َْ َ  امل

  ..؟اًعسًق

َُْمونُ  - َ اهـم :  فصحاً  امل َُا ,  املاَلَّحُ  أ هيه

سٌلع ؾضق أٔ ان بٔ ف, كط كعخم 

 ..!والاكايت اًلعط 

ا ذات ًوم:  املاَلَّحُ  - ُمونُ  أ هيه َْ َ ,  امل

ظاحة املَْلُصور  َحْحصاً  أ ْدُعُحوطو 

ةل , واًصأٔس ًامثهَة اذرع الٔ ا ًعًو

, ىف ظًصلَ ظوب  املستة اًىدري

لظعَاد اكملـخاد , سع  املاء 

رفاكَ و ظلاٍر , وسط  َحْحصاً  , وخس ُياك أ َسسَ اٌرلًشة  َحْحصاً من حِواانت فصائسَ 

َـة َحْحصاً اكئيات من   َحْحصاً املَْلُصور , ٕال وكال ل َسٌس  ال ْدُعُحوطن رأٍٓ , وما أٔ  ًَِو ًو

املاذا ل ثفس  اًّعصًِق  مس تزئًا : ٔأل  ..؟  َحْحصاً  أ ْدُعُحوطس َسك ً "اًََكُْة"  أ هيه

ختضاىن ..؟! ٔأل ثـل اهن ٔأثلشى ؿىل من ُو ٔأخضم مٌم ..؟ ٔأل ثـل ٔأهن افرتس 

ُ  َحْحصاً كصوش  اة ..؟, َُا اتخـس ؾن ظًصلى ْفرِتسامل ك ار أٔ اًََكُْة , وٕاايك ٕاايك ٔأن  أ هيه

 املاء , وٕال س َىون معريك مكعري كريك من فصائيس اًضـفاء .. ُيا اثهَة كصب سع 

َُْمونُ وُيا قضة  َ دسائاًل : وماذا فـي ؾيسُا مث كال ٌَمالح  م  َحْحصاً لال أ َسٌس  امل

ا َحْحصاً  أ َسسُ   ..؟  املاَلَّحُ  أ هيه

ا َحْحصاً أ َسٌس  منما اكن :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ ىف الال , وخَس ؿىل , وكادر  اهعاعٕال  امل

تٌَُ وتني حساُث ذ, م املَْلُصور  ال ْدُعُحوطذزل حًزيًا , ًخسجص الكم هممومًا  َحْحصاً صاِظئ 
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 َحْحصاً  ..!!, ٔأل ًـل ٔأهن أ َسسُ  ابًََكِْة  ال ْدُعُحوطهَف ًيادًن ُشا كائاًل :  هَْفِسَ

 َحْحصاً وهة , وسالحف اًخ أ سٌلكلَكُْحَ ..!!! ما ُو موكفى دلى فصائيس من  ستوً 

ََْوم ..!! ماذا ًو جتص اًىدرية , هَف س َرضو ت فصائيس ؿىل ..! ؤأظححوا ه أٔ ىن تـس اً

فـاًل ,  َحْحصاً  أ ْدُعُحوطن حٌون من هيامجوىن ..! وًست ٔأان من ٔأُامجِم..! ماذا ًو حُ 

 َ  وُيا فش هتسًسٍ ووؾَسٍ وافرتس ن ..! مفن ًعـم من تـسى ظلارى ؤأولدى ..! وه

َُْمونُ اهددَ  َ ِسًل ٕاىل هؼص, مث  ال ْدُعُحوطأٔنث وأٔنث  ًلعة ذزل  امل ترتكة   املاَلَّحِ َ ظَّ

:  مث سبهٔل كائالً املَْلُصور  ال ْدُعُحوطو  َحْحصاً صسًس ملا س خعري ؿَََ ألمور تني أ َسٌس 

اتـس ذزل  َحْحصاً  وماذا كصر أ َسسُ   ..؟   املاَلَّحُ  أ هيه

األذري  ىف َحْحصاً  كصر أ َسسُ ًلس :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ , ورد  َهفسرضورة ادلفاع ؾن ,  امل

الاؾخحار والاهخلام , مشهصا هَْفِسَ , ٔأهَ ُو ألكوى , فِو من ميخسل اًـؼام اًلوًة , ىف 

ٕال ٔأحس ردوايت املَْلُصور  ال ْدُعُحوطَ ٕال محلًا ظصاي , مفا ذزل حني ل ميخسل قَصميُ 

 .., فِو ًُس ٕال وحدة ُيَة , وًلمة سائلة  َحْحصاً 

َُْمونُ   - َ احسث تـس ذزل : وماذا  مذوحصاً  امل  ..؟  املاَلَّحُ  أ هيه

ََْوم اًخ َحْحصاً ًلس اهخؼص أ َسٌس :  املاَلَّحُ  - , من  املَْلُصور ال ْدُعُحوطزياء ؾودة أٔ , و  اىلاً

 حىت ص حؽ , ثـلدَ أ َسٌس , أٔك ذالًِا ما ٔأك سٌلكوال   َحْحصاً ظَس ًصدوايت  رِحةل

حىت حاهت اٌَحؼة املياس حة , فاهلغ ؿَََ , وحسحَ من ذراؿَ , ُياك ىف كاع  َحْحصاً 

, وظـس تَ ٔلؿىل كصب سع  املاء , مس خلاًل ىف ذزل , سؾخَ اًفائلة , وكوة  َحْحصاً 

 َحْحصاً  أ ْدُعُحوطؾضالت ظسٍر , وظالتة زؿاهفَ ألمامِة , وزلي وزهَ , واضـًا 

 ..!!تني فىَِ املَْلُصور 

َُْمونُ   - َ ااملَْلُصور حِال ذزل  َحْحصاً  أ ْدُعُحوط: وماذا اكن ثرصف  مصؾوابً  امل   .؟املاَلَّحُ  أ هيه
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اتلصب موثَ ورحِهل املَْلُصور  ال ْدُعُحوطحني صـص :  املاَلَّحُ  - َُْمونُ  أ هيه َ  أ َسسِ  ٕاىل, هؼص  امل

هؼصة لكِا , ٔأمي  َحْحصاً 

ؾخشار , الاملسمًا , ورخاء 

كائاًل :   املاَلَّحُ  لجساءوُيا 

اُي ثـخلس  َُْمونُ  أ هيه َ ٔأن  امل

لدي س َ  َحْحصاً لَكَْة 

 منا اكن مف  الاؾخشار ..؟

َُْمونُ  َ ٔأن ثشهص ما فـهل ٕال  امل

و هفس مؽىف اًعحاح   َحْحصاً املَْلُصور مؽ لكِة  ال ْدُعُحوطما فـهل  َاًََكِْة املسىني , ُو

اكائاًل : من املؤنس   املاَلَّحُ , مث ٔأخاب ؿىل سؤال اًضـَف   َحْحصاً ٔأن لكَة ,  املاَلَّحُ  أ هيه

 ..!! ْدُعُحوطُشٍ اًلَعة ألوىل ًل   ؤأنس َلدي ظَة الاؾخشار ذاظة 

ِسًلاي  جلك ٔأىس وحزن :حًزيًا   املاَلَّحُ  - َُْمونُ ى ظَّ َ وان , فلس فلس فات ابًفـي الٓ ,  امل

وافرتاسَ املَْلُصور  ال ْدُعُحوطواٍتام "مؽ ألسف " رفغ الاؾخشار  صَححْ اً كصر أ َسٌس 

ٓ فـهل مـَ  حزاء ملا َُْمونُ ِم فف ..!!هفًا أ َ , وكصر تٌَُ وتني هَْفِسَ ٔأل هل  املاَلَّحِ حِساً ِرساةُل  امل

ََْوم ؿىل ظاًة مساؿسة حىت ًوو اكن ُشا اًعاًة جمصد  ضـَف  لكةًلسو تـس اً

ظاًحًا مـخشرًا ًِا مصات ومصات ,  ًُْؤًُؤةوذُة سًـًا ٕاىل ول كوة , مسىني ل حول هل 

َُْمونُ مهنا اًـفو واًسٌلح , فلس ذاف  َ مؽ  اًََكْة تَ , ما فـهل ًُْؤًُؤةٔأن ثفـي  امل

فىِف ًِا ٔأن حصفغ اؾخشار من الاؾخشار ,  ًُْؤًُؤة وابًفـي كدَت, امللصور  ال ْدُعُحوط

ْرَصةٔأهلش حِاهتا ًومًا كصب اً ىف كس جنحت  َسِفِيةاكهت اً اخلعرية , وىف ُشٍ اٌَحؼة  عَّ

 اًوظول ٕاىل مسًية تور سـَس .
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 ٕاىل ظًصق اًوظولىف  ألذريةاحملعة مسًية تورسـَس اًحاسةل ,  ٕاىل  اًسفِية توظَن أٔ ما   

َِىة اَظةُ  ٕال واكهت,  املَْصَخان َمم  اًلَوَّ

ا اًححًصة َُْمونُ  , اًىت هجُز َ من  امل

خاُزة ُياك ىف الاهخؼار , و كدي , 

كٌاة ًالهعالق ىف ٔأؾٌلق اًلٌاة , 

ا املرصًون  اًسٌوس اًىت حفُص

تسماهئم ودماء ٔأتياهئم , فصهة 

اَظةُ الزة ظسكاء اًثالٔ  , مذجِني  اًلَوَّ

َِىة ىف ظًصلِم ظوب  ... املَْصَخان َمم

َُْمونُ لحغ  ىف كاع اًلٌاة ,اًلوص  رِحةلزياء وأٔ     َ اخملخَفة  ِححارًاكئيات اً  واهخلال جهصةوحود  امل

ِسًلل بٔ سف , ىف اجتاٍ اًضٌلل  َ ظَّ

, فبٔخاتَ مص الٔ ؾن حلِلة  املاَلَّحُ 

اًرس ىف جهصة ثسل  : كائالً  املاَلَّحُ 

ِسًلاي  اًاكئيات كٌاة ُو وحود  ىظَّ

ا أٔ ِىى من ف , اًسٌوس  دى حفُص

, ألن  اٍوحص  ٍك ما جضاُس ٕاىل

تخسفق وجهصة ك سحت فِىى من 

ظوب اًضٌلل  ُشٍ اًاكئيات سواء

ِسًل مؽ  املاَلَّحُ حسًر ٔأزياء و  ..اجليوب  حنوحىت  مأٔ  َُْمونُ َ ظَّ َ حس كٌادًي أٔ  ًُْؤًُؤة ت, لحؼ امل

و اًضٌلل  حنو املَُِاَحَصةُ  َحْحصاً   س سـادثَ وفصحَ ُىشاؾن   ًُْؤًُؤة َخً بٔ فس..!  مرسور سـَسُو

ِسًلان اي أٔ كائاًل :  َحْحصً اكٌسًي  اخاهببٔ , ف  من كصرت اًِجصة ظواؾَة ًوست جمباً ٔأو ىتظَّ

اَظةُ اؿرتضت وتـس كََي , ؿىل فـي ذزل  امضعصً  ,  املَُِاَحَصةُ ألدصى  َحْحصاً  كواكؽحسى إ  اًلَوَّ
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َُْمونُ ًِا بٔ , فسحنو اًضٌلل حماوةل اًسري ىف هفس اجتاٍ اًلٌسًي  َ هت أٔ وماذا ؾيم  :  كائالً   امل

 ..؟اًضٌلل  ٕاىلاًِجصة  ٔأًضاً هت أٔ ُي حًصسٍن  ..؟ اًلوكـة ظاحدة اًعسفة اًواحسةٍتا أٔ ضا ًأٔ 

ال   : وًِمَ كائةل اًلوكـة َخاتخبٔ ف َُْمونُ  أ هيه َ , وُيا ارثحىت  , فِياك ىف اًضٌلل اخلري اًوفري  امل

ؾصتت ؾن أٔ و ,   ُزخايجّ تُتا اًداذي , وىه ثضسة ظاحدة اًعسفذني اًعَحة  َحْحصاً  َمَحارة

اٍىون ًبىٔت ؿَيا ًوم من ألايم , و ن أٔ  ا منتُدُض تا , ودض ظسمتا و   كصارُو هفس  كصاُر

ظواؾَة فضَت اًِجصة , تي و  ألمحص َحْحصاً ىف  املَْصَخانرفضت جماورة اًىت  ِححاركوكـة اً دتا أٔ 

َِىةحسود  ذارج تـَساً   املَْصَخان ظلار حسأٔ  اَظةُ اًلَوَّ  ل زوان حىت اؿرتضإ وما ىه  .. املَْصَخان َمم

شُة ُو ألدصًصهة اباول اٌَحاق حي وُوالٍزن ,  املِاحص فذـجة ىف اجتاٍ اًضٌلل ,  ًو

رتكألظىل ,  َموظي ًلادر: ؾن اًسخة اذلى حـهل  وسبهٔل هفسَ  املاَلَّحُ  داذي  خًسَتن  ًو

َِىة اًضٌلل , مفا  املخوسط ىف ْحصحَ اً ىف مِاٍ  قًصحاً  ـُش وحِساً شُة ًَ , ًو املَْصَخان ِصـاب َمم

اوشل , :  جىك كائال ًٔأن ل إ اًوًَس  املَْصَخانِ  مناكن  اً سـَس اً ُمْرخار ما فـَت ذزل ,   املاَلَّحُ  أ هيه

ٔأُساىب اًخعلت , و  اًّعصًِقضََت , فلس  اً حًزي اً ذزل مضعص  ًىن فـَت هحلِة اًاكئيات , 

ـودة ٌَ اً ؾصف ظًصلأٔ اًضٌلل , ول  خجِة ظوبامل  اًـاجصة ٌَلٌاة َحْحصاً , إبحسى سفن فة ظس

ىف اجتاٍ  ممَىىت, فَكٌل حاًوت اًِصوب والافالت والاجتاٍ اثهَة ظوب  ٔلوظانٌدلاير واجمسدًا 

اًوًَس  املَْصَخانجضخر  مث,  ىف اجتاٍ اًضٌلل نمن خسًس ثسفـ َحْحصاً اجليوب وخست ثَارات 

َِىةٍ اثهَة ٕاىل ٔأُهل داذي ـَسٔأن ً هل  مذوساًل  املاَلَّحُ تبٔكسام   ابًححص ألمحص ىف املَْصَخان َمم

ٕان ِصئت ٔأهيا املصخان اًًوَس اًـودة ٌدلاير هل :  كالٕال ٔأن  املاَلَّحُ  مناجليوب , مفا اكن 

 نْ م إ ٔأه ..وألوظان ٔأذشانك مـيًا مصحدني .. ًىن ؿىل ٔأًضًا ٔأن ٔأذبك ٔأهيا اًعسًق اًعلري 

َِىةثبٔسُس ىف  , وجنحتىف اًضٌلل خوسط امل  َحْحصاً ذُحت اىل مِاٍ  خسًسة من ممازل  َمم

  ..! اجللصافِا وؿَوم اًححار, وس خسذي تشزل نخة   ول مَووِاػ س خعري ٔأهت أٔ  ُياك املَْصَخان

, وسبٔتشل  ورد ثضجاؿة كائاًل : تي سبٔذُة ٕاىل ُياك ٔأهيا املاَلَّحُ اًوًَس ٕال  املَْصَخان منمفا اكن 

مواظةل املسري امللامصة و اًًوَس  املَْصَخان مَاكً من املَوك .. وابًفـي كصر املس خحَي حىت ٔأهون 
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َِىةؿىل ٔأمي ٔأن ًعح  ٔأول مَوك  ال حًزي اسـَس افصح اكن َحنو اًضٌلل , ًىٌ ىف  املَْصَخان َمم

َُْمونُ حىت مل   لؼاتوما ىه ٕال  ,املخوسط  َحْحصاً مِاٍ  َ  َحْحصاً حس كصوش من تـَس أٔ  امل

ُمونُ , فدسائي  واًلوكـة واملصخانوكس اختش هفس مسسل اًلٌسًي املَُِاَحَصُة ,  اًلاضحة َْ َ  كائاًل : امل

احس من كدي أٔ ى أٔ ُي ر   ؟ اًلاضة اًِلْصشُشا ٔلظسكاء  أ هيه

-  َ ل إ راٍ أٔ ىن ل إ وشل :  َحارةامل

 اًِلْصشذزل  ٔأحس ٔأكصابء ,

 ُ اذلى ُامجيا من كدي  ْفرِتسامل

  ..!ىف ؾصض اًِححار 

: ٔأما ٔأان فال ٔأراٍ سوى  ْؤًُؤةًُ  -

ُ  اًِلْصشذزل   هَْفِسَ ..!!  ْفرِتسامل

, ًىن ٔأٍن .. ومىت .. ل ابًفـي  اًِلْصش: ًحسو ىل ابًفـي ٔأهن كس رٔأًت ُشا  املاَلَّحُ  -

 .!ٔأثشهص ابًضحط 

َ وظسكت ثسل  مجَـاً : ًلس ٔأدعبٔت  اًِلْصش -  اًِلْصش, فبأن وشل ًست ٕال اًعلرية   َحارةامل

اجن  , ٕالاًحـَس ابٔلمس  َحْحصاً ٍو ىف مِاٍ اذلى كذَمت اًصضَؽ اًِلْصشوما ُشا  " اهوم"

ل ٍن ُمْرخار وموظن اًصئُس تبٔكساممك مجَـًا ٕاىل تُىت , وُا ٔأهمت كس حئمت  ؾٍزز ظسًق

 املسىني . اًِلْصشجن ٔأىخ امٌمك مجَـا مللذي ىك ٔأهخلم  جمٍبن

-  َ ا: ل وشل  َحارةامل بٔذش ف, حاول كذىل ,  ثالً ٕال كاُشا دِم , مفا ٕاجن أٔ  ماهو شاًِلصْ  أ هيه

 ..! ذَياٍٍ وك حزاء
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َ ٔأٍتا  : ٔأمصىت ماهو - اًححار  كِـانٔأن كاهوهيا ُيا ىف  ني ٕال ثـصفِ ,  اًعلرية اًضـَفة َحارةامل

الاهخلام زحات اًلوة وإ  وكت كس خاءفِا , دامئًا  سرَش اًحلاء ًٔلكوى والٔ  ُوواحملَعات 

اكائاًل : ٔأان ل ٔأًرس سواك  املاَلَّحُ ٕاىل  مث هؼص,  , فبٔهت هلم اًلائس واًزؾمي ,  املاَلَّحُ  أ هيه

ىف اًوكت , فضي امجلَؽ ىف اًوظول ٕاىل ممَىة املصخان ن الٓ فٕان افرتس خم وكذَخم 

َىوا احملسد   مدَخةٔأن اًيَة  املاَلَّحُ وُيا ٔأدرك  ,  املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورةحبمك لكِم , ُو

ِفاقدون كرٍي من , لفرتاسَ ُو من كدي ُشا املاهو اٌَـني  سَفًا  مٌَ ٕال , مفا اكن  اًصَّ

سوى ٔأمامَ  املاَلَّحُ , اذلى ثحـَ ىف ك ماكن , فل جيس  اًِلْصشفص مرسؿًا من ٔأمام ٔأن 

, اًلصفعاء وخَس فَِ ىك حيمتى تَ , دذهل تعـوتة ابًلة , كفط ظلري من السًس , 

تبٔس ياهَ اًفذانة , فل ٌس خعؽ , فلس  املاَلَّحُ افرتاس  اًِلْصش حاولاًحاب , ؤأكَق ؿَََ 

,  املاَلَّحُ , سوى ادذعاف اًلفط وداذهل  تسْ من  اًِلْصشفل جيس , حال اًلفط تُهنٌل 

مىِسة  املاَلَّحُ فبٔدرك , وحِهنا هيسل وميوت امجلَؽ , ٌَصحةل  اىتاء املِةل احملسدة حىت

و ىف تعن اخلحُر ,  اًِلْصش وكدي اهلضاء ودون ثفىري , ,  اًِلْصشوكصر فوراً , ُو

حبمك ,  اًِلْصشتعن  املؤخةل , وثفجريألذرية ٔأمٌَخَ  ٔأن ٌس خزسماملِةل احملسدة , 

ٔأن اًحلاء ًُس ىف ك ألحوال  املاهو اٌَـني حىت ًـل ُشا,  املَْصَخانو  اجلَانُ  أ ْسعورة

 َعَحني ألذهَاء .. , فلس ٍىون نشزل ٌ  سرَش ًٔلكوى والٔ 

 

 اًِلْصشُبار املاء الارق ًخعاؿس ىف  تعن  ؤأذشاخلات ,  َحمِ ىف  املاَلَّحُ وما ٔأن تسٔأ 

ؤكن حًصق كس صة  اًِلْصشٔأمٌَخَ اًثاًثة ,  صـص  املاَلَّحُ ٔأن ًعَة حىت ماهو , وكدي 

ؿىل  ٕاىل فذ  فىَِ ُمْرخارىف تعيَ , فبٔذش ًخبمٔل حىت ٔأضعص ىف اٍهناًة جمب ل 

وداذهل  اًلفط السًسىمرصاؾيٌل , ًوفغ ك ما ىف داذي ٔأحضاء تعيَ مبا ىف ذزل 

تـس ذزل املاهو مث فص ,  اًلصشاذلى اكد ٔأن خيخيق وميوت داذي تعن ألسري  املاَلَّحُ 
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ساملًا من  املاَلَّحِ أٓمٌاتـودة فصحني َِي امجلَؽ ف  اًـمَق , َحْحصُاراًب ؿائساً ظوب مِاٍ اً 

تـس  ٌسدٌْفسحني ؿَموا ٔأهَ مل  أٔنثٕاىل ٔأُهل وانسَ من خسًس , وسـسوا ,  صشاًلتعن 

 .ٔأمٌَخَ اًثاًثة 

ِفاقومبجصد ددول   َِىةألرتـة  اًصَّ فصح ومحست رهبا ؿىل  ًُْؤًُؤة سـست,  املَْصَخان َمم

ا  املاَلَّحُ  نشزل نٌل سـست , حَمَ ىف الَاة ٔأذرياً ن حلق تـس أٔ ظسًلِا ورفِق معُص

 اجلَانُ  أ ْسعورةاًـمَق نٌل تمك تشزل  َحْحصاً قًصلة دضًـة ىف مِاٍ  وهتامم وؿس هتايجات 

َ  دصحت, نٌل  املَْصَخانو  وىه سـَسة  , ٔأذرياً من حوضِا اًزخاىجة اًعَحة َحار امل

جضارك مؽ و , ىف تعهنا اكن تَضِا اذلى حان اًوكت ألن  ًخضؽ  فلس , مرسورة 

َ  قِتل متىٌت من  وتشزلذَ ىف تياء صـاب ممَى  املَْصَخان ىف مِاٍ  َحار  حل ك تن امل

َُْمونُ ىف حني فصح اًحـَس ,  َحْحصاً  َ ٓ  امل َِىة املَْصَخان  مٌاً توظوهل ساملًا أ ىف املوؿس ٕاىل َمم

َ رحةل اًححر رحالثَ ىف ٔأكصب وكت ممىن حىت ًحسٔأ مـ املاَلَّحُ , ٔأماًل ٔأن ٍهنىى  احملسد

ابء لق حَمَ وحل الٓ تفبٔذريًا  ,ه مجَـًا ٔأسـسفلس اكن  حُ املاَلَّ ٔأما , ؾن ٔأُهل ٔأمجـني

َِىةوألخساد ىف اًوظول ٕاىل  ُشا اًـامل ىف ؿامل كِـان اًححار واحملَعات .. ,  املَْصَخان َمم

 .. . اخملخفى دومًا ؾن ألهؼار اًصائؽ وامجلَي 

 

اوٕاىل ُيا  ؾن اًعلري , ًخحسٔأ  حُ املاَلَّ ثًتىى اًصحةل ألوىل من رحالت ألظسكاء  أ هيه

َِىةاًثاهَة داذي  , رحَخَ كًصة اًلًصحة املَْصَخان ًفم رموز ؤأسار وحٍو  املَْصَخان َمم

إاذن فاهخؼصوان  .. واًـجَحة ُياك ىف كاع اًححص اًـمَق  ألظسكاء اًعلار ؿىل وؿس  أ هيه

لًا من  املاَلَّحُ  رِحةلبٔن حىون ت رحَخَ ألوىل ثسل , اًلادمة , أٔنث مذـة وٕااثرة وجضًو

َِىةُشٍ املصة , داذي  ؤأحساثا ابًاكمي ثسورل ..؟  وهَف  , ىف ؿامل  املَْصَخان َمم

اًلًصة تبٔصاكهل املخيوؿة , واًـجَة اًساحص , كِـان اًِححار واحملَعات , ذزل اًـامل 

 ..!! يَ حىت ألن , ٕال اًلََي اًلََيتبًٔواهَ املخـسدة , ذزل اًـامل اذلى ل هـل ؾ 


