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 "الَبْحر َسطح عند َمْرَجانالْ  وُُجوه "
 رقم الصفحة العنوان اليوم

 91-6 َمْرَجانالْ قصة حياة   ولاليوم األ  َصبَ اح
 72-91 َمْرَجانالْ  أُطُر عصر اليوم األول

 33-76 َمْرَجانالْ  َحوَاِجز الثانى
 39-33 َمْرَجانالْ  َحَلق َات الثالث
 31-37 َمْرَجانالْ ف ارو   الرابع

 23-21 َمْرَجانالْ  رُقع الخامس
 67-22 َمْرَجانالْ  أَنهار السادس

 61-63 َمْرَجانالْ ُجرُوف   السابع
 16-61 َمْرَجانالْ أقواس   الثامن
 13-11 الُمَهاِجر َمْرَجانالْ  التاسع
 13-12 رَْملية يةَمْرَجان ُجزُر العاشر

 911-13  الَنِخيل  ُجزُر -99-
 916-919  ُجرُوفالمان  ُجزُر -97-
 993-911 َمْرَجانالْ من   قُ ُلوب -93-
 991-993 َمْرَجانالْ  ألُسن -93-
 971-991 َمْرَجانالْ  و الطََحاِلب -92-
 933-971 ما بعد نجاح الرحلة   -96-

 937-933 أسئلة َمْرَجانية ُمِهمة الخاتمة
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 ...ٕاىل  ٕاُساء
ة ... ٔأْظِسكاىئ  ًِةاكئيات اًححص اجلرًي سَفٌْج ،  اًَعَحا

ِ
 َلَواِكؽاً، اإل

اكئيات فصمغ ٔأهنا ثطل اًاكئيات اًىت ُػَمت نثريًا ، ،،، املََحار 

ٕاإل َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابىف تياء  َمْصَخاناًْ جسِم تلسر كري كََي مؽ 

ًِس  ًخجاَُِادومًا  اإٕلوَْسانٔأن  ة سواء تلعس ٔأو دون كعس ًو

ن  ُشٍ  ثلضةذضل مل  ومؽ.!  َمْصَخاناًْ فلط ٕاىل  اًِضـابحىٍو

و ٌَحؼة واحسة ىف اً  خىكجض   ٔأو اًاكئيات ًوماً  خوكف ومل ثفىص ًو

.! فٕاىل ُشٍ اًاكئيات اًىت اًَْمْصَخاهَة  اًِضـابمواظةل تياء  ؾن

ادون  اًِضـابىف تياء  َمْصَخاناًْ جضارك  أأو  ٔأن ًشهُص  ًخشهُص

 املاَلَّحاًثاًثة من رحالت ٔأُسى اًصحةل  اإٕلْظالقِ ؿىل ٔأحس 

  اًعلري. 
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 امللسمة 
ؾن  ْظِسكاءاهخلسىن  ٔأحس الأ ما ٔأن ٔأىهتَت من رحةل املاَلَّح اًعلري ألوىل واًثاهَة حىت 

 َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاباحلسًر ؾن  نرثةثَِمي وإل حَِِك اي ظسًلى ٔأتسًا من  ٔأإلكائاًل : ُحة 

 َمْمَََىةداذي  اًُْمِحََعاتو ىف كِـان اًححار 

ي  :كائاًل  حدخَ ثسؤالبٔ .؟! ف َمْصَخاناًْ  ُو

ميىن ٔأن ثَِمي ٔأهت اي ظسًلى ًومًا ٔأو 

احلسًر مؽ حمحوتخم   حىصارحىت حَِِك من 

َفِا اكًحو" أٔ ٕاذا ما اكهت ىه احلس ياء " ًو

واًخاج  .!ظاحدة اًصداء ألمحص اًفرمي 

خاتىن بٔ وساء اًـاملني ًوما فوق سعح ألرض ..؟!  ف ومَىة حٌلل .!ألتَغ اٍمثني 

نٌل ثلول ًو اكهت حمحوتىت ابًفـي ىه  :ظسًلى مددسٌلً مرسؿًا كري مرتددًا كائاًل 

َفِا اكًحو" ملا انخفِت فلط ابحلسًر مـِا وؾهنا لك أٔ " تي ًًضست فهيا  .! َظَحاحًو

ىشا ىه توًَحة  مذـجحًا : ! فلَت هل ٌل.وما تُهنومساء  َظَحاحلك  صـصًا وأٔداًب وهرثًا  ُو

مَىة حٌلل خمَوكات ظل ىف حبار وحمَعات ازلهَا لكِا ..!! ٔأًُس  .!اي ظسًلى  َمْصَخاناًْ 

َ وأٔداًب ـصا من حلِا وحلى ٔأان ٔأًضًا ٔأن ٔأنخة فهيا صِ  ..!! مث اتتـت حسًىث ٕاًََ رثًا وه

وٕاذا نيت إل ثعسق الكىم اي  :كائالً 

ظسًلى فٕاًَم زالزة توًَحات من مَاكت 

ًت  .!اًححار  َمْصَخاهََّاتحٌلل  وكس حًز

فارثست  .!ٔكهنن اًـصوس ىق ًَةل اًخخوجي 

 .!لك واحسة مهنن رداءُا ألمحص ادلَي 

ًواهنا أٔ ومتـن اًيؼص اثهَة واثهَة ىف  .!فاهؼص ٕاٍهين حِسًا  .!وًخست اتهجا ألتَغ اٍمثني 

ٕاذا نيت حلًا ابدلال احللِلى من املحرصٍن اًـاصلني ..!!  ادلَةلٔأصاكًِا و  .!اًزاَُة 

صة اًصكِلة  اَنِػصيادلَةل اًىت ثحسو ىف  َمْصَخاناًْ وحدًا ىف حمحوتىت توًَحة  دامئًا اكًُز

 .! رحةل املاَلَّح ألوىل واًثاهَةابحلسًر ؾهنا فلط ىف  ٔأنخفى الاكصرت  فلساملضَئة 

  . من رحالت املاَلَّح اًعلرئأًضًا فاكهت اًصحةل اًثاًثة 
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ؿىل موؿس مؽ ألول من رحَهتم اًثاًثة اًَوم  َظَحاحىف ورفاكَ  املاَلَّحُ  اكن

 اًَحْحصِ  كاعِ ألسفي ىف ًىن ُشٍ املصة ًُس ىف  .! َمْصَخاناًْ  ُوُحٍو اًخـصف ؿىل

 اً سـَسو فصحًا  ابًفـي املاَلَّحفنك اكن  .! اًَحْحصِ  َسعح ؾيس ألؿىلىف تي  اًـمَق

اًضجاؿة اًىت  َمْصَخاناًْ ٍصد فَِ ادلَي ملَََحورا اشلى اًَوم كس خاء ِا ُو ف ، 

 حىت مت ًِا اًيجاحوفت توؿسُا هل ورافلذَ ؾن حة واكذياع ىف رحَخَ اًساتلة 

صافلِا ىف رحَخَ ًفى  ٔأن املاَلَّحواكن ًزامًا ؿًل .  ُو توؿسٍ ًِا ُشٍ املصة ، ٍو

ُ حىت ًدس ىن ًِا رؤًة وألذرية  اًثاًثة ا من  اُلْدَصىِا ُوُحو كدي اًىت مل حُص

س مسهتا  ؾن اًَحْحصِ  َسعح ؾيسىف ألؿىل ُياك  " ًومًا ، ;6" ذالل فرتة إل حًز

وٕاإل مات ادلَؽ ؿىل اًفور حِر اكهوا سواء فوق سعح اًححص ٔأو ىف كاع اًححص 

) نٌل حتنك تشضل ُأْسعورة اجلَاُن واملَْصَخاناًـمَق 
6

) 

خجِزي حوض ٔأن ًلوم ت  ؿَََ ًًدلىاكن  اًثاًثةرحَخَ من تسء  املاَلَّحٍمتىن حىت 

 .!اًصحةل فرتةفَِ مؤكذًا ذالل  ثلمئأن حىت ًدس ىن ملَََحورا ظلري من اًزخاج 

 اًَحْحصِ  َسعحفوق وثـُش ٔأن ثدٌفس  اًححص َمْصَخاهََّاتمن فىِف ملَََحورا 

ابًفـي تشضل فصحدت مََِحورا  واًِواء .املمَؤ ابملاء تسون تُهتا ُشا اًعلري 

ية ىف هفس اًوكت ،  ودذَت ؿىل اًفور ىف تُهتا اجلسًس ، وىه سـَسة وحًز

ُ سـَسة ٔلهنا ٔأذريًا سرتى  ا من  اُلْدَصىِا ُوُحو اًىت مسـت ؾهنا نثريًا ومل حُص

ية ٔلهنا س خىون مسة اًصحةل جسَية داذي تُهتا اجلسًس ..! ًىن إل  .!كدي  وحًز

من ، فِىفِم ٔأهم س خىوهني جصفلة ٍلوؿة دلَةل امفص من ذضل ٔأٍهتا املَََحورا 

 ..! حتحهيم وحيحوهمِ  ْظِسكاءالأ 

اي ظسًلى  اًَحْحصِ  َسعح ؾيسحىت هعي ُياك  حنخاج: مك من اًوكت  ًُْؤًُؤة -

 ..؟! املاَلَّح

                                                 
فى حين أن معظم األشكال مصدرىا كافة الصور الفوتوغرافية الواردة فى الرحمة الثالثة مصدرىا )االنترنت(  - 1

 . 2005رسالة الدكتوراة الخاصة بالمؤلف عن الَمْرَجان والِشعاب الَمْرَجانية فى البحر األحمر بمصر عام 
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س يىون كس وظَيا ابًفـي  ًُْؤًُؤةابذن ظل اي  ؾرص اًَوم: حبَول  املاَلَّح -

 ..  اًَحْحصِ  َسعح ؾيسٔلؿىل ُياك ىف ا

: اي هل حلًا من وكت ظوًي  .. هَف ميىن ٔأن وس خلي ُشا اًوكت  ًُْؤًُؤة -

 وحىت إل هنسر ساؿات ظوال دون ظائي ٔأو فائسة ..؟!رحَخيا فامي ًفِس 

َُْمونُ  - َ ثلط ؿََيا كعة و  ثوافقمََِحورا ادلَةل اًصائـة ظسًلذيا  ًَت:  امل

ظلرية حىت ظارت صاتة ايفـة كادرة ؿىل تياء ظفةل حِاهتا مٌش ٔأن اكهت 

 .! َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

احلًا : ًَت ذضل  ًُْؤًُؤة - َُْمونُ  أأُّيه َ مََِحورا ؿىل ما ظسًلذيا ..! ًىن  امل

 ..؟ ثطلًحسو مذـحة وجمِسة ..! فىِف ًِا ٔأن ثلط كعهتا 

 .!ٔأو حىت جمِسة فبأن ًست مذـحة  ًُْؤًُؤةمََِحورا سـَسة : ؿىل اًـىس اي  -

و  .!تي ٔأان سـَسة ومس متخـة جصحَىت مـنك  عت ؿََنك ًلع ِصئمت ابًفـيًو

ق وظوًيا كعىت   ..! اًَحْحصِ  َسعح ؾيسٔلؿىل ذالل ظًص

متىن حلًا سٌلع كعة  ًِا من فىصة رائـة .. فنك نيت أٔ مصحدًا : اي املاَلَّح -

كعخم اي  ؿََيا.. فَِا كىص اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتلك حِاثم وكعة حِاة 

 .اًصائـة اًححص مََِحورا 

  ..!"اًحالهول" هَإ : مََِحورا  -

 : وما ُو اي حصى ُشا ًُْؤًُؤة -

 " اشلى ثخحسزني ؾيَاًحالهول"

  .؟!ُىشا صسًسحبة 

 َةَمْصَخاه اًْ ٕاهنا اًريكة مََِحورا :  -

اًِححاِر  كِـاناًحشرة اًىت زرؾِا ظل س ححاهَ وثـاىل ىف ثطل   .!اًوًَسة 

 !!..واًُْمِحََعات 

َُْمونُ  - َ   .؟!اي مََِحورا َمْصَخاناًْ : ومن ٔأٍن خاءت ُشٍ اًحشرة من  امل
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ُمونُ ٔأُّيا خاءت مََِحورا : ًلس  - َْ َ ةل تـس رحةل حة وؾضق  امل تني ذهص ظًو

 ..!ُيا ىف كاع اًححص اًـمَق وُأهثاٍ  َمْصَخاناًْ 

اًحشرة ابًفـي  ُشا ُو اًحالهولُي ! .. مذـجحًا : ُي ًـلي ذضل املاَلَّح -

  . اًُْمِحََعاتاًِححاِر و ىف لك  َمْصَخاناًْ لك تىن خاء مهنا اًعلرية اًىت 

ُىشا عحح اًعلري ٔأن ً  اًحالهولًِشا ٕاذن هَف ٔأمىن : ًىن  ًُْؤًُؤة  -

 ٕاىل اًوحود ..؟! اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتاًىت مهنا خاءت لك  اًحشرة

 اًعلري اًحالهولحال  ًِسانذاك إل تعي" ُشا ُو أٔ جرب "مُ مََِحورا : -

مَق اًَحْحصِ  كاعِ ىف  اً هفسَ جفاة وحِس وخس ىاشل ـَ رحي مات و فلس  .! اً

ؿىل ًس مفرتس هيم اًوًَس  َمْصَخاناًْ تلِة جرٍبن لك ٔأحصاتَ وحمحََ من ؾيَ مُ 

وحصهٍو مبفصدٍ ُياك ىف  .!!اًىدار 

و أٔ ٔأهُس املؼمل تال  اًَحْحصِ  كاعِ 

واخَ وحسٍ ً .!حىت خَُس 

 ..!معرٍي اجملِول 

َُْمونُ  - َ ىف  حبَاثَ اًيجاة ىف اًضـَف اًعلري اًحالهول: وهَف جنح ُشا  امل

  ؟املوحودة ُيا ىف كاع اًححص اًـمَق  ألدعار لك ُشٍ ِدَضمّ 

ااًوًَس  اًحالهولحاول مََِحورا : ًلس  - ُمونُ  أأُّيه َْ َ من كوة ٔأن  جِك ما ٔأوىت امل

 احلاًىة ُيا اًَحْحصِ ىف ػَمة خلَة ؿىل لك اخملاظص اًىت واهجخَ ً و لاوم ً

حىت ميىٌَ اًحلاء ؿىل كِس احلَاة  حِر اًحلاء دامئًا ًٔلكوى  اًَحْحصِ  كاعِ ىف 

ال ماكن ٌَضـفاء ٔأمثال ف .!

 .اًوًَس  َمْصَخاناًْ 

: ًىن ماذا اكهت دعة  ًُْؤًُؤة -

ٌَيجاة  اي حصى اًعلري اًحالهول

  اخملَف ..؟!اًـمَق و  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  ألؿساءوالافالت من 

http://cienciaglobal.weebly.com/celula-y-division-celular.html
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http://cienciaglobal.weebly.com/celula-y-division-celular.html
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmr8XTlNLLAhUINhoKHeS-CD8QjRwIBw&url=http://forum.z4ar.com/f64/t347189.html&psig=AFQjCNGiTtz2yyd8QcqKQaUz0L4AILSWRg&ust=1458662831356246
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اًصكِلة  ٔأُساتَ س خزسمٔأن ٌ  ًُْؤًُؤةاي اًوًَس  اًحالهولاكن ؿىل  مََِحورا :  -

اًدضخر تَ والاس خلصار واٍمنو و املخني اًعَة  اًَحْحصِ  كاعِ ؿىل  ٌَـثور

مـِا اثهَة ٕاىل  وجتصفَاًلوًة وثَاراثَ  اًَحْحصِ َ ، حىت إل ثبىٔت ٔأمواج فوك

 ..!ـُش ً وإل وت فَِ مي .!معري جمِول 

ي جنح  املاَلَّح - ..؟! وهَف ميىن  ىف ذضل اي مََِحورا اًعلري اًحالهول: ُو

و ُىشا مبفصدٍ  ًحالهول ما زال وًَس ٔأن ًيجو حبَاثَ من مفرتس ََ ُو

مَق اًَحْحصِ  كاعِ ىف تال ٔأخ ٔأو ظسًق  وحِس ـَ  ..؟! اً

امََِحورا : ظسكت  - فىص ىف ًاًعلري  اًحالهول اكن تُامن..  املاَلَّح أأُّيه

بٔثََ ثٕاذ جفبٔة ، اًىدار  من مفرتس ََ حبَاثٌَجو ُ معرٍي اجملِول ، وهَف س 

كاضحة  .!همامجة  اًَحْحصِ ٔأمواج 

 ومنمن اٍميني  .!مس خبٔسسة 

:"ٔأهت  ااًضٌلل كائةل ًِ

فبأن وحسى من  .!تالهوىل ٔأان

) !.معريكحِاثم و ٔأمطل 
7

) 

  ..؟اي حصى  اًعلري اًحالهول اؿَهي : ومباذا رد ًُْؤًُؤة -

هـم  :ًٔلمواج املِامجة  اًضجاع ٕاإل وكال اًحالهول منمََِحورا : ما اكن  -

جية ٔأن ٔأتلى  ىنًىٌ .!ٔأٍهتا ألمواج وحِاىت معريى  كس متَىني ٔأهتِ 

ن ؤأؿُش حىت  اي  اًَحْحصِ مث كامت ٔأمواج  .! َمْصَخاناًْ  َمْمَََىة ٔأتسٔأ ىف حىٍو

م  ًُْؤًُؤة س  اًحالهولتخحًص ظوب  ُأْدَصىة واتر  ،اترة ظوب اٍميني  ،نٌل حًص

ؼِص ت  اًصكِلة َٔأُساتواسعة ىف اًدضخر ت اًحالهول ٕاىل ٔأن جنح،  اًُسار

                                                 
اليرقة وتعرف ،  اْلَمْرَجانفى طريق نمو  الصخرى الصمب ىى الخطوة األولى واألىم قاعِ يعد وجود ال - 2

ممم ، وتنطمق ىذه اليرقات وتسبح  3إلى  1ما بين  ( يتراوح قطرىا PLANOLAبأسم بالنوال ) اْلَمْرَجانية الوليدة 
 Coralى َمْرَجانوتتحول إلى بوليب صمب  قاعِ ن تستقر عمى أ إلىسابيع أأياما عديده تمتد أحيانا حتى  الَبْحرِ في 

Polyps عمى القاِع الصمب البوليبمن استقرار  قميمةبعد ساعات  ِشعاببناء التبدأ عممية يافع ل . 
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 اًَحْحصِ من ٔأمواج ىف اًيجاة  وجنح .!اًـامئة  اًَحْحصِ ٕاحسى كواكؽ ظسفة 

 ..!حنو اًحلاء  اًعـحة رحَخَ اًعلري اًحالهولواظي ًَ  املس خبٔسسةاًلاضحة 

املس خبٔسسة  اًَحْحصِ من ٔأمواج  اًعلري اًحالهول: وماذا تـس ٔأن جنا  املاَلَّح -

  تـس ذضل ..؟! هل..! ماذا حسث 

اًـاظفة  اًَحْحصِ من ُزمية ٔأمواج  اًوًَس  اًحالهولما ٕان فصغ مََِحورا :  -

 مسىةمن تـَس  ٍاًلوًة ، ٕاذ خاء

كادمة من ٔأؿىل  مَوهةظلرية 

ؿَََ املاء مٌادًة  َسعحكصب 

"ٔأٍن  : كائةل تبٔؿىل ظوت ًِا 

كشايئ؟ ٔأٍن تالهوىل؟ ٔأان خائـة! 

ت اًسمىة اًعلرية ابًفـي   ..!اًعلري  َمْصَخاناًْ اٍهتام  وحاًو

ية : وماذا كال ًُْؤًُؤة - ًِا  حًز

 اي حصى ..؟! اًعلري اًحالهول

  َمْصَخاناًْ  منما اكن مََِحورا :   -

 إاإل وكال ًِ  ًُْؤًُؤةاي اًوًَس 

ٔأٍهتا اًسمىة  هتِ أٔ حىت  مذـجحًا :

حةاي من حسخذم  .!اًعلرية ادلَةل  َِّ عَفة  ظ سٍن ٔأن ثبلٔكَىن  .!ًو  .!حًص

ٕاذن من اكئيات  ًلريكِ  مفاذا حصهتِ 

  !اًىدرية املخوحضة ؟ اًَحْحصِ 

رد اي حصى : وماذا اكن  ًُْؤًُؤة -

 اًحالهولؿىل  اًعلريةسمىة اً 

 ..؟! اًوًَس

ُشا كسرى وكسرك  :كائةل  ًُْؤًُؤةاي  اًعلريةسمىة اً ؿَََ  تردمََِحورا :  -

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiysarOmtLLAhWHVxoKHQ4cBvQQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sqqcLKhSEJ0&psig=AFQjCNHSWXUtG2yGU2Tsphhf8qfmhyqqYA&ust=1458664435520050
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDj-Cnn9LLAhUE2xoKHcsFBcAQjRwIBw&url=http://www.albayan.ae/editors-choice/varity/2015-05-20-1.2378114&psig=AFQjCNHfSjkQ--7V5-LVWT1yR6KjubTqQA&ust=1458665645009560
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiysarOmtLLAhWHVxoKHQ4cBvQQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=sqqcLKhSEJ0&psig=AFQjCNHSWXUtG2yGU2Tsphhf8qfmhyqqYA&ust=1458664435520050
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDj-Cnn9LLAhUE2xoKHcsFBcAQjRwIBw&url=http://www.albayan.ae/editors-choice/varity/2015-05-20-1.2378114&psig=AFQjCNHfSjkQ--7V5-LVWT1yR6KjubTqQA&ust=1458665645009560
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 .!وكساً ًبىٔت كريى ًََهتمىن ٔأان   .!فبأن اٍهتمم ٔأهت اًَوم  .!ٔأهت ٔأًضًا 

.! مث جحٌلً  مٌمٔأظلص  ُأْدَصىوكس  حىرب ٔأهت تـس كس وثَهتم فٌصسة 

جنح خلفة   ًُْؤًُؤةاي  اًعلري اًحالهولكري ٔأن اس خعصدت مََِحورا ثلول : 

جصفلة  اًَحْحصِ  كاعِ تـَسًا كصب  ُياكوزهَ ىف اًِصوب تبجٔعوتة ودساؿة ابًلة 

احملحة  املَوهة اًعلريةسمىة اً من ٔأمام  ُارابً ٔلسفي اًِاتعة  اًَحْحصِ ثَارات 

َس  َمْصَخاناًْ للٔك حلوم   ..!اًًو

َُْمونُ  - َ ىف  اًعلري كس جنا تشضل من لك مفرتس ََ اًحالهول: ٔأؾخلس ٔأن  امل

  ًُس نشضل اي مََِحورا ..؟!.! أٔ  اًَحْحصِ  كاعِ 

ا ظوًالً  اً وكذ مل ميغمََِحورا :  - ُمونُ  أأُّيه َْ َ  ُأْدَصىٕاإل واكهت مفاخبٔة  امل

 اًحالهولخسًسة ىف اهخؼار 

 كاعِ فِياك كصب  .!اًوًَس 

، حِر ٔأذشثَ ثَارات  اًَحْحصِ 

ٔلسفي ، وخس اًثلِةل  اًَحْحصِ 

 اًَحْحصِ  ةاًعلري حمار   َمْصَخاناًْ 

خني ظاحئ اظسفذهي ةفاحت .!ىف اهخؼاٍر  س ظـامًا  : كائةل ة فَِاجلرًي ٔأًر

افبٍٔن ٔأهت  .! ىِعلَار ً   .ٔأظفاىلبٔهت كشايئ وكشاء ف .! اًعلري اًحالهول أأُّيه

َُْمونُ  - َ   ٕاذن ..؟! اًعلري اًحالهول اخاهب: ومباذا أٔ  امل

 اًحالهول أأخاهبمََِحورا :  -

ٔأإل ًوخس كريى  : كائالً  اًعلري

َُا  .!؟َ َثبلٔك  ىك ةاحملار  اهتأأٍه 

ؾن  ضلِ  وٕاحبىث ؾىن ٕاذُىب

ٓ  ظـام ن كري أٔ  .!تسًيدص أ

ؤأمواخَ  اًَحْحصِ ثلوم ثَارات  حىت تواهخؼص  ة ٌَالكم .!جس خجمل  ةاحملار 

http://www.3-adab.com/forums/t67663.html
http://www.3-adab.com/forums/t67663.html
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 كري .! فرتسَ ىف احلال ثو  خذَـَخ ، ً  ااًضـَف حنو ظسفذهي اًحالهول تسفؽ

ا ظل ؿَهيا  تفعصثَ كس فعن اًعلري اًحالهولٔأن  ٌَمعَسة اًىت اًىت فعُص

كصب  اًَحْحصِ بٔؾضاب تجضخر ٕاإل ٔأن  مٌَا اكن ، مف اًَحْحصِ  ةا هل حمار هتٔأراد

من اتخالؿَ  ةاحملار  توإل متىٌ .! دفـَمن  اًَحْحصِ مفا متىٌت ثَارات  لاعِ اً

  !.. وافرتاسَ

ي فصغ  املاَلَّح - ابًفـي  اًوًَس تشضل من لك مفرتس ََ وجنح اًحالهول: ُو

  .؟!من ألؿساء  واهجَجِك من ىف احلاق اًِزمية 

امََِحورا سـَسة : ًحسو ذضل ابًفـي  -    َمْصَخاناًْ ػي فلس  .! املاَلَّح أأُّيه

سفَ اًضـَف اًوًَس  ًلاوم وًلاوم ، حىت متىن ىف اًـثورؿىل مدخلاٍ ُو

ألمي ظوق  و، فِ املخني ، ًَدضخر تَاًعَة  لاعِ الٔهَس من خصور اً

 .؟!وهَف إل  .!اًوًَس اشلى ًحلى من ذالهل وًـُش  َمْصَخاناًيجاٍ ٌَو 

اًعَحة ىه اًحُئة  لِـانوثطل اً 

 َمْصَخاناًْ املثىل ٍمنو ذضل 

  َمْصَخاناًعلري وكرٍي من لك 

وتـس ٔأن  .!اًوًَس  اًَحْحصِ 

ااًعلري  َمْصَخاناًْ جضخر   أأُّيه

اًعَة  لاعِ تعرور اً املاَلَّح

ًَا حىت نرب ، وحتول  ٕاىل َة ظلرية َمْصَخاه من جمصد ٍصكة تسٔأ ىف اٍمنو ثسرجي

هل  .!هحوىب ٌض حَ اًكٔس صِك إ  ذو .! ورص َس  ايفؽَمْصَخاىن "توًَة"

 اًَحْحصِ  لاعِ سفي مَخعلة تسة ىف الٔ كاؿِ فذحة ؿَوًة ىه فذحة اًفم ، و 

ن تُت ظلري هل من خصور رحةل تـس ذضل حسٔأ اًعَة ، ًَ   ِصـابو حىٍو

، اًضسًسة وجصودهتا  اًَحْحصِ حصارة مِاٍ ارثفاع درخة اجلري ، حيمََ من 

  .من خسًس َومفرتس َ َخىبء تَ ؾيس همامجة ٔأؿسائي و 
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را من كعة ٕاذن اي مََِحو  هتِ ة حِاثم أٔ : ًىن ٔأٍن كعمذـجحة  ًُْؤًُؤة -

 ..؟!اًوًَس اًحالهولحِاة ذضل 

اًَافؽ  َمْصَخاناًْ ًحوًَة  ًُْؤًُؤةاي اس خلصت ألمور : حني  مددسمةمََِحورا  -

، تسٔأ ىف الاهلسام اًصص َس 

نٌل ُو احلال ىف  ظحَـَاً 

اًـسًس من اًيحااتت فوق 

ٕاىل هعفني  الأْرض َسعح

ًخؤأم من تىن اك .!مدضاهبني 

اًيعف ألول  .!متامًا  اإٕلوَْسان

ذهص  "مََِحور"ُو  اًثاىن واًيعف  .!ؤأهثاٍ  َمْصَخاناًْ  "مََِحورا"ُو ٔأان 

 .!ادلَي  َمْصَخاناًْ 

: اي ًِا من كعة حلًا  ًُْؤًُؤة -

حة وجعَحة ..! ًىن ماذا  قًص

اي  حسث تـس ذضل ضلِ 

 الَٓدصرفِلم مََِحورا و 

  ؟!ادلَي  َمْصَخاناًْ مََِحور ذهص 

سواًي ىف تُت واحس مت تياٍؤ ٔأان ومََِحور  ًُْؤًُؤةًلس ؾضت اي  مََِحورا :  -

 َمْمَََىةا حًٌحا ٕاىل حٌة ُياك داذي ياجلري ، وتلِ  ِصـابمن خصور 

ىف حاكايت احلة واًلصام كعط و مـًا واحسة من ٔأمجي  ًيىون َمْصَخاناًْ 

 ..! اًُْمِحََعاتاًِححاِر و  كِـان

مل  "مََِحور" الَٓدص هعفممؽ  "مََِحورا"مٌهبصًا : مؤنس كعخم اي  املاَلَّح -

فَِا ٔأهكىل ًيا تلِة كعخىٌل مفا زال ًِا تلِة ..! تـس ؾيس ذضل احلس ..!  ذَثً 

  مـًا ..؟!
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امََِحورا مرسورة : ابًفـي  - صـص دـس فرتة من اًزمان ، ، ف  املاَلَّح أأُّيه

هبشا احلة  ٔأان ٔأدرى ٔأو ٔأؿملدون ٔأن  تـاظفة حة كوًة جتاىه "مََِحور"

ديش كس و  .! مََِحوراشلى اكن من ظصف واحس فلط ُو ظصف 

 حىت كصر ذات ًوم مفاحتىت .!ُشا حَ حب  معارحىت ظوًاًل من  مََِحور

 !.. اًزواجوظَة 

 ..؟! : وماذا اكن ردك ٕازاء ظَة مََِحور اًزواج مٌمِ  ًُْؤًُؤة -

ظًَحا  ابًفـي اكن فلس .!  ًُْؤًُؤةحلًا هبشا اًعَة اي فوحئت مََِحورا : ًلس  -

ًحا كري مذوكـا  نرث من أٔ ٔأًذا وظسًلًا ًُس  مََِحور ٔأؾخرب نيتفلس  .!قًص

 ٔأو ٔأكي ..!ذضل 

َِ ًلس : ٕاذن  ًُْؤًُؤة - حور ىف الارثحاط َ رفضىت اي مََِحورا ابًفـي ظَة م

 ..؟! تمِ  واًزواج

اًحساًة فىصة  فلس رفضت ىف . ًُْؤًُؤةمََِحورا : ُشا ما حسث ابًفـي اي  -

مل ًَبٔس ، واس متص ىف ظَحَ  مََِحورٕاإل ٔأن  .!هنائًَا واًزواج الارثحاط 

 ..!ابحلاح صسًس 

لة ما إلكٌاؿممََِحور  وخس: مؤنس  ًُْؤًُؤة - تَ واًزواج تفىصة الارثحاط  ظًص

 ىف هناًة ألمص ..!

مجَةل ورائـة ٕاىل فىصة  ًُْؤًُؤةاي  مََِحورا : ًلس ٔأُخسى مََِحور ابًفـي  -

 ..!حبمتَة الارثحاط واًزواج هبا اكٌاؾى حاول 

 ..؟!اي مََِحورا : وما ىه اي حصى ُشٍ اًفىصة  ًُْؤًُؤة -

اي مََِحورا ٔأإل حتحني  مََِحورا : ًلس خاءىن مََِحور ًومًا كائاًل :  -

إل حتَمني ًوًما ٔأن ٍىون ضل أٔ  ! ٔكى ٔأهىث ىف اًوحود؟ ِعلَاروإلت اًاًحاله

ٔأمل ثفىصى ًوًما ٔأن ٍىون ضل  ! ؟. َة مجَةل ورائـة مثطلَمْصَخاه  توإلتاله

، ًخىوان مـا ٔأول ادلَي  َمْصَخاناًْ  مََِحوروزوج من  اًِضـابتُت من 
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 ٔأجحاروثضـا سواًي ٔأول جحص من  .!اًِححاِر  كِـانَة ىف َمْصَخاه  َمْمَََىة

ًومًا نٌل حَمت ٔأان دومًا ٔأن  مََِحورأأمل حتَمى اي  .؟!   َمْصَخاناًْ  ِصـاب

ٔأول مَوك  ٔأهون ٔأان ؤأهتِ 

 كِـانىف   َمْصَخاناًْ تىن 

   !؟ اًُْمِحََعاتاًِححاِر و 

 من اي ًِا ابًفـي:  املاَلَّح -

.!! فىصة حِسة ورائـة 

ىف مؤنس جنح مََِحور 

لة اكٌاؿم ىف اٍهناًة    اي مََِحورا ..!تفىصة الارثحاط اشلهَة هبشٍ اًعًص

امََِحورا : ابًفـي  -  كََىْبسٔأ وت .!ًَني  صوًسًا روًسًا تسٔأ ؾلىلف . املاَلَّح أأُّيه

حىت وافلت ىف هناًة ألمص ؿىل ظَة الارثحاط واًزواج  .!!ٌس خجَة 

َِ من   .احلحُة  حورَ م

واحسة من ٔأمه مـًا ،  ومََِحورا مََِحورؿاش وتشضل  سـَسًا : املاَلَّح -

تـس وكاما  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةداذي واًَِام لصام اًة و احل طكع ؤأصِص

 ذضل 
ِ

 اي مََِحورا ..؟! ُشا ما حسثٔأًُس  .. ِظلَاروإلت تاله جْناباب

اما حسث  ًُس ُشا ابًضحطمََِحورا :  -  .. املاَلَّح أأُّيه

 مذـجحًا : وهَف ذضل اي مََِحورا ..؟ وما اشلى حسث ٕاذن ..؟! املاَلَّح -

جْناب صسًساً رفضت رفضًا ، مََِحورا : ىف تساًة زواحٌا  -
ِ
اًحالهوإلت  ا

وحىت ٔأتسو دومًا مجَةل رائـة ىف  .! حفاػًا ؿىل رصاكىت ؤأهوزىت  ِعلَاراً

  ..!كََىْبهؼص مََِحورا حدَة 

ي اس متص ألمص ُىشا ظوًاًل اي مََِحورا ..؟ ًُْؤًُؤة -  : ُو

كََةل حىت  صِورمل ميىض ؿىل زواحٌا سوى .  ًُْؤًُؤةمََِحورا : إل اي  -

 ىنحـَ ، اإٕلْظالقِ ختَهل ؿىل أٔ مل ادلَي  ملَََحورودعري حسث ٔأمص خَي 
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 أٔ مصات ومصات كدي ٔأن  ؾَس حساابىتأٔ 
ِ
 ..! جْنابفىص ىف ؿسم اإل

اشلى حسث اي مََِحورا اخلعري مذَِفة : وما ُو ُشا ألمص اجلَي  ًُْؤًُؤة -

 ..؟ادلَي  مََِحورم كََْحوحدَة  ًزوخمِ 

مََِحور حملاوةل افرتاس ٔأمثة من كدي ٔأحس زوىج مََِحورا : ًلس ثـصض  -

يًا  ٔأن جنا مهنا ابجعوتة ، وما،  اًلاثةل اًَحْحصِ جنوم  حىت وخسثَ كس ظار حًز

خسجص هممومًا صارد اشلُن   : مٍص ، موهجًا سؤاهل ٕاىل كائالً أٔ ؤأذش ًفىص ًو

ىف كس جنح ابًفـي  ُشا اًَحْحصِ  جنمًو ٔأن   مََِحوراماذا اكن س َحسث اي 

ومن اكن  !من تـسى ؟ مفن اكن س َـخىن تمِ  !..؟ كذىل وافرتايس

ن تياء رحةل ، ىف   ؤأهتِ ان ، أٔ  ًُس خوكي ما تسٔأثَس َزَفىن ،  وحىٍو

 ؟ اًَحْحصِ  كاعِ ُيا ىف  َمْصَخاناًْ  ِصـاب َمْمَََىة

ٔأس ئةل مََِحورا املرشوؿة  : وماذا اكن ردك وحواتم اي حصى ؿىل ًُْؤًُؤة -

 ..؟ واملِمة ُشٍ

..! فلس كصرت ؿىل وًُس رداً هؼصاًي  ًُْؤًُؤةمََِحورا : ًلس اكن ردًا معًََا اي  -

جْناباًفور اًحسء ىف 
ِ
مََِحور نثريًا ًِشا اخلرب  ففصح  .! ِظَلارت تالهوإل ا

ٔأذرياً هَ كس وخس ضاًخَ املًضودة وكٔ ،  اً سـَس اكن ابًًس حة هل ذرباً اشلى 

ؿىل رسؿة  ىواثفق مـ

ا ؿَََ من ٌثيفِش ما اثفل 

 
ِ
حىت متخس  جْنابحمتَة اإل

د   كِـانىف  ا ظوًالً ٌذًر

 ىمتىنوحىت  .! اًِححاِر 

نرب ىف حتلِق احلمل الٔ 

ن ُو حمل و  وابًفـي مث اس متصت مََِحورا ثلول :  .!  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةحىٍو

 مـسىتذالل من  اًَحْحصِ ىف مِاٍ  ابظالق توًضاىت فلس مقت ٔأُّيا اًصفاق
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وكِت خفـي اًيشء هفسَ ىف هفس اً ً مََِحور وكام .!ؿرب فذحة اًفم 

 ومتت ابًفـي  .!وتيفس اًعًصلة 
ِ
ىف اتم يجاح ت واًخرعُة  جْنابمعََة اإل

وإلت ؾن ذضل اًـسًس واًـسًس من اًحالهوهخج اًـمَق  اًَحْحصِ مِاٍ 

ت مبىض َة اًوًَسة َمْصَخاه اًْ  حتًو

َة َمْصَخاه اًوكت ٕاىل توًَحات 

 اًَحْحصِ  كاعِ ايفـة مس خلصة فوق 

 .! املخني

مذـجحة : ؤأٍن ٕاذن  ًُْؤًُؤة  -

 الَٓدصم وهعفم كََْححدَة 

 ُشٍ .؟ املثرية..؟! ملاذا مل ًبىٔت مـيا ىف رحَخيا  "مََِحور"

-  َِ حور ؿىل َ مََِحورا : ًلس مصم م

 َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةاًحلاء داذي 

ىف رحَخَ امللسسة خلسمة ًُس متص 

اًححص اًىدرية مهنا اكئيات لك 

اشلى  اإٕلوَْسانواًعلرية ؤأًضًا 

ٌسىن ُياك ىف اجلوار فوق 

اًىت تسٔأت  .!اًـؼمية  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابتياء رحةل  ٕاهنا سعح ألرض ..

 َمْمَََىةحىت ثعري ن  اًس يني وما زاًت مس متصة حىت الٔ مٌش مالًني

  .!ن ذى كديؾٔأنرب ؤأنرب  َمْصَخاناًْ 
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ومـِا نشضل كعة حِاة لك  .!ما ٔأن ٔأىهتت مََِحورا من رسد كعة حِاهتا 

حىت وظي  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات

اًَوم  ؾرصألرتـة ٔأذريًا ىف  اًصفاُق 

 ؾيسٕاىل ألؿىل   ألول من اًصحةل

 املاَلَّحفعَة  .! اًَحْحصِ َسعح 

اًَوم ٕاىل اًلس حىت معي ثبٔحِي 

حمتىن مََِحورا من ٔأذش كسعًا 

و كََاًل من اًصاحة  ثضسة فصفضت مََِحورا ظوًةل .! صاكة تـس رحةل سفص ًو

ُمونُ ومـِا  َْ َ اشلى ًحسو ٔأهَ كس ثـمل ازلرس ٔأذريًا من كعة اًسَحفاة اًـجوز  امل

اًححص اًعلري ؤأدرك ٔأهَ إل جية ثبٔحِي معي اًَوم ٕاىل كس همٌل اكهت  َمْصَخانمؽ 

ُمونُ ألؿشار واًعـوابت فوافق ادلَؽ ؿىل رقحة مََِحورا وظَة  َْ َ ومل حىن  .! امل

ؾيس ىف ألؿىل ُا ُو وهجم ألول كائاًل :  املاَلَّحظاح حىت  دكائقسوى 

فذـجحت مََِحورا ثضسة حني رٔأت وهجِا ألول اي مََِحورا ..!  اًَحْحصِ َسعح 

ادلَي ا ُشا ًِت ؾن ٕامس وهج مث سبٔ  .!ٔلول مصة ىف حِاهتا  اًَحْحصِ كصب َسعح 

ا   ٔأًضاً واًحـغ ٌسموهَ  .!اًِامض َة  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابتبٔهَ  املاَلَّح..؟ فبٔذرُب

  ..! َةَمْصَخاه اًْ  ُظصالُ 

ٍُ ادلَي ا الَٓدص ِصـاىبُو ٕاذن هعف ُشا مََِحورا مددسمة :   - شلى مل ٔأر

 ىف حِاىت من كدي .!

 ًُس نشضل ..؟!أٔ 

: ابًفـي اي  املاَلَّح -

فِشا ُو ، مََِحورا 

 الَٓدصهعفم  ابًفـي

املىضوف ٌَلالف 
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و تشضل ي  اًَحْحصِ اجلوى من ٔأؿىل كصب َسعح  خَف ؾن هعفم .! ُو

واًىت صاُسانُا ىف رحَخيا  اًَحْحصِ  كاعِ م اًلاتـة دومًا ىف ِصـات من الَٓدص

 اًساتلة.اًثاهَة 

ا  - ُشا  الَٓدصؾن هعفى  املاَلَّحمََِحورا : ُي ضل ٔأن حتسزيا ٔأنرث أأُّيه

َان دوماً  اًِضـابمن ادلَي  ـِ  ..؟! اًَححصِ َسعح ؾيس  اًِامض َة اًؼاُص ٌَ

حدًا ًحىن  َةَمْصَخاه اًْ  ُوُحٍو: هعفم ُشا اي مََِحورا ُو ٔأنرث اً املاَلَّح -

 اًخرش..!

 مََِحورا : وما دًَي حدَ ُشا ًحىن اًخرش ..؟! -

: دًَي حدَ ٔأهَ ؿادة ما ٍمنو ابًلصب مهنم فِو ٍمنو مالظلًا ًَاثسِم  املاَلَّح -

وحني  .!ودط ساحَِم 

ًلضة مهنم كََاًل ًخذـس ؾهنم 

تُهنٌل مسافة  اتراكً  .!كََاًل 

فاظةل ىه مسافة حفاء 

وفصاق تٌَُ وتُهنم ًعَق ؿَهيا 

 ..! املائَةاًلوارب  كٌََاة

 ..؟ املائَة َلٌَاةثطل اً مالمح مََِحورا : وما ىه اي حصى  -

ضَلة ،  كٌََاة: ىه  املاَلَّح -

كََةل مِاُِا دومًا ُادئة ، 

اًـمق انئَة ، مٌاس حة ٌَعَس 

 ..!احة واًرتوحي واًس ح

مََِحورا : وما ُو اي حصى حال  -

 كاًىت ثـُش ُيا مصاحِييا

ية  سـَسة ٔأماملائَة اًضَلة ..  َلٌَاةاً  ثطلداذي   !.؟حًز
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 : حاًِا مؽ ألسف اي مََِحورا ، إل ٌرس ؿسو وإل حدَة ..! املاَلَّح -

ية : وما ُو اي حصى  -  ؤأمل سخة ما ىه فَِ من حزن وثـاسةمََِحورا حًز

 حُة ..؟احل  املاَلَّحٔأُّيا ؟ وما اشلى حـي حاًِا ُىشا .

اًىت ثـُش ؿُضة فلرية  .!كري املصفِة  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات: ٔلهنا من  املاَلَّح -

ذـجة ف  !ٔأدصى جماورة .. َمْصَخاهََّاتإل ثيـم ذالًِا جصكس احلَاة ؾىس 

ومصموا  .!ري املصفِة وحزهوا حلاًِا اًفلرية ك َمْصَخاهََّاتاًْ ادلَؽ ثضبٔن ثطل 

واًخـصف ٔأنرث ؿىل  اًضَلة ٌَخحاور مـِا َلٌَاةاً اًلوص داذي ُشٍ 

ٔأفضي مما ىه ؿَََ  ثعحح حِاهتاىف ٔأن  املساؿسةمضالكهتم رمبا ٔأمىهنم 

رحَهتم ىف وذالل  .!ألن

اًفاظةل اًضَلة  َلٌَاةاً  كاعِ 

 َمْصَخاهََّاتوخسوا ابًفـي 

ية ابهَة  اًَحْحصِ   .!ُياك حًز

 فشُحوا ٔلحس ٔأفصادُا ..!

ُمونُ   - َْ َ ٔأهت ملاذا  مذـجحًا : امل

 ..؟!ثحىك ُىشا حٍزن اي ظسًلى 

يًا :  َمْصَخاناًْ  - ةالا حصى حاىل ٔأُّيا   حًز فبأن نٌل حصى مـسم  ..!  اًلًص

إل ٔأخس من اًلشاء  .!ٔأحِا وأٔؿُش  ةاًفلري  اًضحةل َلٌَاةاً ىف مِاٍ  .! ثـُس

من مصاخني اًححص ىف حني ٌسىن ٔأكصاىن  ..!ى ِظَلار ما ٍىفِىن و ٍىفى 

ٔأقيَاء سـساء حباهلم اًـمَق املفذوح  اًَحْحصِ مِاٍ اجلوار ىف ُياك ىف  اُلْدَصى

ىفى   مه وكس ًفِغ ..!ِظَلارجيسون من اًعـام ما ٍىفهيم ٍو

ُمونُ  - َْ َ  نك ُيا تني مِاُ اًحاىك احلٍزن َمْصَخاناًْ ٔأُّيا وما اًفصق اذن  : امل

ُياك ىف ؾصض املفذوح املدسؽ  اًَحْحصِ املائَة اًضَلة ومِاٍ  َلٌَاةداذي اً 

 .؟اًححص

http://www.feedo.net/Environment/EnvironmentalProblems/Problems/WaterPollution.htm
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ٔأان حِر ٔأمنو  اًضَلة َلٌَاةاً َاٍ مف  .!اًفصق هحري وصاسؽ تُهنٌل  :  َمْصَخاناًْ   -

ت اًحرتول   اًَحْحصِ اًرب و  َصواِسةجو  .! كاركةؤأؿُش ىه مِاٍ كري هلِة جًز

حِر  املفذوح اًَحْحصِ مِاٍ ٔأما  .!مس خلدةل دومًا اًـشتة  هنارالأ  ومبَاٍ،  ؿامئة

حةفِىى دومًا  .!املصفَ وًـُش  َمْصَخاناًْ ذضل  الَٓدصٔأىخ ٍمنو  َِّ هلِة  ظ

وابملواد اًـاًلة من كشاء 

 !.ثفِغ  َمْصَخاهََّاتاًْ 

ٔأًس مت ٔأكوام مذحاتون  : ًُْؤًُؤة -

نٌل ٔأذربثيا من مذـاوهون و 

ٌَلذا ٕاذن كدي مََِحورا .؟! ف

ىك اًليَة املصفِة  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمل ًبىٔت رفلائم وتىن خسلثم من 

 !.؟اًفلرية  اُلْدَصىاًححص  َمْصَخاهََّاتلك  وٌساؿسوا وكٌساؿس

.! ظسًلىت .. فبأن إل ٔأؾصف حلًا اًسخة سف اي مؽ الٔ  ابهًَا :  َمْصَخاناًْ  -

ة وجعَة ..!فِو    ابًًس حة ىل ٔأمص قًص

، س يشُة ألن اًفلري  اًَحْحصِ  َمْصَخان مواس َة : إل حتزن اي ظسًلى ًُْؤًُؤة -

ُياك داذي املَاٍ اجملاورة املصفِة  اًَحْحصِ   َمْصَخاهََّاتمن  ٔأكصاهمىل رسًـًا إ 

تخلسمي ًس  وهعاٍهبماًليَة 

ىف اًـون واملساؿسة ًنك 

كصب وكت ممىن ..! أٔ 

ومـِا  ًُْؤًُؤةفـَت وابًفـي 

 رسًـاً  وذُحواتلِة اًصفاق ، 

 َمْصَخاهََّاتابًفـي  او ، وُياك وخس املفذوح اًَحْحصِ ىل مِاٍ إ  واظَحىت و 

 .!مه ِظلَارًحسو ؿَهيم ركس احلَاة مه و  .!ىف حاةل حصَة حِسة  اًَحْحصِ 

ؿىل ما كري هممتون كافَون  .!ىف هـمي احلَاة ًيـمون مه ابًفـي وووخس



 .  اًَحْحص َسعح ؾيس اًَْمْصَخان .. ُوُحٍو اًَعلرِي ... اًصحةل اًثاًثة حِ رِْحالُت املاَل

 

 

24 

  

ُمونُ .! فذحسث ةاًفلري  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمن  تبٔكصاهنمًحسوا  َْ َ مؽ ٔأحسمه  امل

كاركون ُيا وذرياثَ  اًَحْحصِ  ميىف هـكائاًل : ملاذا ٔأهمت ُىشا  مـاثحًا 

ُياك ىف اجلوار داذي اًفلري  َمْصَخاناًْ ؾن رفلائنك من و  .؟!ومس متخـون 

ٌَلذا إل متسون ًس اًـون واملساؿسة ف ..؟!وهممَون انسون  اًضَلة َلٌَاةاً 

  ..؟ َمْصَخاناًْ اي تىن ٔأن ثفـَوا دامئًا نٌل اؾخسمت اٍهيم 

يًا :  َمْصَخاناًْ  - ُمونُ ٔأُّيا لك ما ثلوهل حِسًا هـمل حًز َْ َ ىن  .! امل ذربىن ٔأهت أٔ ًو

 هفـي ماذا ؾساان ٔأنجصتم ، 

فٌحن إل  ..!يا ُياك اه ٔلدو 

فٌحن  .!من ٔأمصان صُئًا منطل 

قواظات  ٔأو  اً سفٌإل منخطل 

يا نٌل ِصـات ىف  جسياءنٌل ٔأهيا  .!

 اإٕلْظالقِ حصى  إل هربهحا ؿىل 

هيلشمه مما مه فَِ ٔأن ذن ميىن ًيا إ فىِف  .! وإل منطل ٔأكسام وسري ؿَهيا .!

 وهلسم هلم ًس اًـون واملساؿسة.؟!

  َمْصَخاهََّاتُي هرتك  اًلىن.؟! َمْصَخاناًْ ابهَة : وما احلي اذن ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

ًا تـس مث ًبىٔت ًوم .؟! متوتاملائَة اًفلرية من كةل اًلشاء  لٌََاةداذي اً  اًَحْحصِ 

 ..؟!حنومه  مٌاوما اكن فـَياٍ ىف حلِم ما لك ؿىل فَِ هيسم و  ذضل

 دونُو من ٌس خعَؽ فلط  اإٕلوَْسانٔأن  ًُْؤًُؤةًخـَمى اي  كاضحًا : َمْصَخاناًْ  -

مث اهفجص  ..! واملوتواجلوع من اًفلص  ياَمْصَخاهََّاث اهلاذ  اًاكئيات تلِة

ومجَؽ  املاَلَّحٔأُّيا  هتأٔ  هلمثلسم  إلملاذا  كائاًل :  املاَلَّحىف وخَ  َمْصَخاناًْ 

تىن  الا ثـَمون ملسار ما ًلسمَ  .!ومساؿسحنك  ذسماحنك   اإٕلوَْسانتىن 

مهتٌل لك تىن  حسًثَ َمْصَخاناًْ مث اتتؽ  .؟!من ذسمات ؾؼمية ًنك   َمْصَخاناًْ 
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ٕادواهيا من من جس حخمت ىف لك ما فَِ  اإٕلوَْسانكائاًل :  ٔأهمت اي تىن  اإٕلوَْسان

من فلص اًفلرية  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات

 املاَلَّحزن حف..! ومصض وحوع 

 َمْصَخاناًْ نثريًا تـس سٌلع الكم 

ورد كائاًل  : ضل احلق ىف لك 

ًىن .!  َمْصَخاناًْ ما ذهصثَ ٔأُّيا 

الاحامتؾَة ساس اًـساةل كس حللٌا من الٔ  اإٕلوَْسانوان حنن تىن ُي رٔأٍمت

 حىت .! فوق سعح ألرض اًعحلِة فامي تًٌَا اًفلص و وكضَيا ؿىل ؾيسان 

مـؼم حنن  حفاًيا .؟! اًـمَق اًَحْحصِ  كاعِ ثَومٌا ؿىل ٔأهيا مل حنللِا ًنك ىف 

مثي  َمْصَخاناًْ ُّيا تىن اًخرش أٔ 

ية حال  مصاحِينك اًفلرية احلًز

س كس تي  فـيسان  .!  سوءًٍز

 اشلٍن مه ىفقيَاء املصفِني الٔ 

اًلعور واًحياايت اًضرمة 

ًضا اًفلصاء املـسمني أٔ وؾيسان ..!   تلريمه خـني كري مداًنيمس مت  سانيني

ًخبمٔلون  سانينياجملاورة واًحياايت اًفلرية واًلدور اشلٍن مه ىف الٔهواخ 

رصدون تال ملَر ٔأو جمَة ..!  ُؤإَلءِ وتني  ًو  قيَاءالٔ ُؤإلء اًفلصاء و  َُ

ألقيَاء تبًٔسُّيم ثيدرش حواحز وخسران من  اًفعي اًعحلى ظيـِا 

ٔلدَِ  اإٕلوَْسانًخؼي صاُسة ؿرب اًزمان ؿىل ػمل ؿامسٍن كري مداًني 

اًالكم اخلعري  ًِشا  ومـَ لك احلارضٍن َمْصَخاناًْ  .! وما ٔأن مسؽ  اإٕلوَْسان

 .! اإٕلوَْسان حال لك تىنؿىل وا ثضسة ؤأصفلوا حزهحىت  املاَلَّحمن كدي 

ومؽ لك فلصاء ثضسة ظار مذـاظفًا مـَ  املاَلَّحُّيامج  َمْصَخاناًْ ن اكن أٔ وتـس 

  .ٔلتـس احلسود اإٕلوَْسانتىن 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL3aeF7c7UAhWGK1AKHU3DDJAQjRwIBw&url=http://www.almasryalyoum.com/news/details/445088&psig=AFQjCNFfr-bAVHfWVtRsbpN1_uj_ztPDGA&ust=1498131518842284
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjhPvDw87UAhVD1hoKHbwiA4YQjRwIBw&url=http://diariomcs.blogspot.com/2013/05/actividad-5-co.html&psig=AFQjCNHyE8XeHhtFYXA9UgPbXMh251ceLg&ust=1498120073349897
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صد ف .!ؾن وهجِا اًثاىن اشلى سرتاٍ ىف اًَوم اًثاىن من اًصحةل مََِحورا جساءًت 

فِىى واحسة من ٔأروع   .! اًصائـةادلَةل  َمْصَخاناًْ َحَواِحز  اهن: إ كائاًل  املاَلَّحؿَهيا 

 ..! اًَحْحصِ سعح ؾيس ىف ألؿىل  َمْصَخاناًْ  ُوُحٍو

ا  َمْصَخاناًْ : وما ىه َحَواِحز  ًُْؤًُؤة -   ..؟ املاَلَّحثطل أأُّيه

 متخس تـَسًا خسًا ؾن  َمْصَخاناًْ  ِصـاب: ىه ٔأرشظة ظوًةل من  املاَلَّح -

مَلة ..ىف امل  اًَحْحصِ اًَاثس داذي ؾصض  ـَ  َاٍ اً

ا  -  اًِضـابمن ختخَف ؾن وهجىى ألول  املاَلَّحمََِحورا : ىه ٕاذن أأُّيه

منو اًِامض َة اشلى اكن دومًا ٍ 

حاً  مالظلًا ٔأو من  خساً  كًص

 ًُس نشضل ..؟!اًَاثس .!  أٔ 

: ظسكِت اي مََِحورا  املاَلَّح -

اًثاىن وُشا ما ميزي وهجم 

 اًىت صاُسانُا ابٔلمس ..!اًِامض َة  اًِضـاب ؾن اجلسًس

َُْمونُ  - َ ا  امل ة ..؟! وؾن ٔأى  املاَلَّح: ًىن ٔأذربان أأُّيه ... ملاذا ىه حاحًز

 يشء ىه حتجز ٕاذن ..؟!

ا  املاَلَّح - ة أأُّيه : ىه حاحًز

َُْمونُ  َ ٔلن حتجز تُهنا وتني  امل

ساحََة  حُبَرْيةاًَاثس اًحـَس 

ًعَق ؿَهيا اًالحون 

 !!اًساحىل ..

ي ُشٍ اً  ًُْؤًُؤة - ا  ُححريات: ُو ؾيس  املائَة اًضَلة َلٌَواتاً ثياػص  املاَلَّحأأُّيه

وامش  ُأُظص  ؟..!اًساتلة  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابُو
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ٔأنرث معلًا ثطل  َمْصَخاناًْ َحَواِحز  حُبريات، ًىن  ًُْؤًُؤة: ابًفـي اي  املاَلَّح -

س ؾن ؾرشات اًىَِو مرتات ..  وامذسادًا فِىى متخس ملسافات ظوال حًز

اًىت ثـُش ُشٍ  اًححص َمْصَخاهََّاتؤأددار : وما ُو اي حصى حال  ًُْؤًُؤة -

ُي حاًِا مـسم فلري نٌل اًساحََة اًـمَلة .؟  ُححرياتاملصة داذي ثطل اً 

 ِضـابٌَ  اًضحةلاملَاٍ  كٌََواتاًىت ثـُش ىف  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتحال 

 اًِامض َة اًساتلة .؟

اًىت ثـُش داذي  اًَحْحصِ  ْصَخاهََّات.. مفَ  ًُْؤًُؤةاي  ًُس ابًضحط :  املاَلَّح -

اًالحوانت اًساحََة 

وٕان اكهت ًُست ابملصفِة 

ٔأفضي ٕاإل ٔأهنا تال صم 

 ٔأكصاهنا من  حاإلً ؤأسـس 

ىف ُياك اًىت ثـُش 

 .!ملومات احلَاة اًىصمية ًِا من خوفص ملا ً  هدِجةاملاء اًضَلة  كٌََوات

املفذوح سواء من ألظصاف ٔأو من  اًَحْحصِ ثسخة اثعاًِا ازلامئ مبَاٍ 

ا احلاحزى  ِصـاهبزلصات وتواكزي مدسـة مت حنهتا ىف فذحات و اًوسط ؿرب 

 .!وكشاء وفري  ٔأهسجني مشابمبا حيمهل من  اًَحْحصِ جسمح تخسفق مِاٍ 

س ٔأن ٔأكوم ًُْؤًُؤة - ةوةل جب : ٔأًر ة ..! فِي ِصـات فوق سعح  جًص يا ثطل احلاحًز

 ..؟ املاَلَّحفـي ذضل ٔأُّيا ىل ٔأن أٔ 

ة اخلعصة اي : إل داؾى ملثي ُشٍ اجلوةل  املاَلَّح - رمبا فلسان  !.. ًُْؤًُؤةاًرًب

 ُ ا لٌا ٌَـودة اثهَة ..! ِاجّتِ وًن  اًَوم .!فاًحوظةل ًُست مـيا يا وضََيا ظًص

اُميىٌيا تسوهنا مـصفة اإلِ   ..! ٌاأأْدَراحٌ ىك هـود ات جّتِ

اخلربة و  اًـملمن  زلى.! فلس ظار  املاَلَّحكري مداًَة : إل ثلَق ٔأُّيا   ًُْؤًُؤة -

 اًِضـابفوق سعح اًض َلة هبشٍ اجلوةل  كوماًىثري .! فسؾىن ٕاذن أٔ 
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س ؾن ُشااحلاحًز س واملًز اًوخَ اجلسًس من ٔأوخَ  ة إلس خىضاف املًز

 .! َةَمْصَخاه اًْ احلواحز 

ًىن جصخاء ثوىخ احلشر وؿسم  .! ًُْؤًُؤةمضعصًا : نٌل جضائني اي  املاَلَّح -

 املاَلَّح كصر ًُست ابًلعرية.. ! وتـس مصور فرتة تـَسًا اشلُاب 

: ٔأمل حين اًوكت تـس ؽ كائاًل َالاس خـساد ٌَـودة اثهَة ، فٌادى ىف ادل 

من امللَة ..! فَِا تيا ُشا اًَوم مشس .!؟ فلس ٔأكرتتت  ٌَـودة اي رفاق

ة  اًِضـابألن هلادر ُشا اًوخَ من   اًَحْحصِ  كاعِ وهـود اثهَة ٕاىل احلاحًز

َُْمونُ اًـمَق ..! فَِا ٔأُّيا  َ  ..!ٔأمجؽ اًصفاق ٌَملادرة ىف اًخو واحلال  امل

َُْمونُ  - َ  .. فلس حسث ؿىل ما ًحسو املاَلَّحٔأُّيا ؿََم ابعل  ٔأقَثٌا:  امل

 اكرزة..!  ًُْؤًُؤةًعسًلذيا 

َُْمونُ ٔأُّيا  ما ابضل:  املاَلَّح - َ ُىشا ..؟ وماذا ىف وهجىى .. ملاذا ثرصخ امل

 ..؟ ًُْؤًُؤةعسًلذيا جصتم كس حسث ً

َُْمونُ  - َ ؿىل ٔأن ثرتنىن وثشُة وحسُا  املاَلَّحٔأُّيا  ًُْؤًُؤة: ًلس ٔأزصت  امل

اٍُياك ىف  اًساحََة  ُحَحرْيةاً مِاٍ ؿرب مبفصدُا ساحبة  .!س اًحـَس اًَاث ِاجّتِ

  .!اًيائَة اًـمَلة 

اًلِام  ذضل وكصرت ًُْؤًُؤةًىن ملاذا فـَت  .!: اي ًِا حلًا من اكرزة  املاَلَّح -

 .؟مبثي ُشٍ اجلوةل اخلعصة 

ٔأن ؿىل مؽ تـضيا مل هخفق أٔ 

حىون حوٍهتا جًصة فوق 

ة  اًِضـابسعح  احلاحًز

ة ؿرب اً   ُحَحرْيةوًُست حبًص

  .!اًساحََة

َُْمونُ  - َ من تـَس راحئة كاًت ؾهنا ٔأهنا  املاَلَّحٔأُّيا  ًُْؤًُؤة: ًلس اص متت  امل
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اشلُاب وتال حصدد ت ؿىل اًفور فلصر .!ثواخَ اخلعصراحئة لكحة مصثـسة 

 !.حنوُا إلهلاذ حِاهتا 

َُْمونُ : الا ثـمل ٔأُّيا كاضحاً  املاَلَّح - َ اًساحََة معَلة  ُحَحرْيةٔأن ُشٍ اً  امل

 َُْؤًُؤةٔأمىن ٌاملائَة اًضَلة اًساتلة .. فىِف  لٌََاةومدسـة ملارهة ابً 

 اخلعصة ..؟!اًعـحة اًس حاحة ىف مثي ُشٍ اًؼصوف 

ي حصنهتا جس حح مبفصدُا ٔأُّيا ذـجحة م مََِحورا  - َُْمونُ : ُو َ ..؟ وملا مل امل

 ..؟! حصافلِا ..؟ ٔأو حىت متيـِا وًو ابًلوة

َُْمونُ  - َ ت نثريًا اي مََِحورا مٌـِا وازياءُا ؾن ثطل اجلوةل مصثحاكً  امل : حاًو

حِس اًس حاحة فمل ٔأس خعؽ مصافلهتا ..! .! ؤلىن إل أٔ ًىهنا رفضت  .!اخلعصة

ؾهنا حىت هفشت ما ًسور ىف ؾلَِا فهيا اوضلَت كََةل زوان  ٕاإلومل حىن 

وحسُا  فهياًدس حح اًـمَلة اًساحََة  ُحَحرْيةداذي اً ُذََْسًة وذُحت 

 ..! وُيا موكن اخلعص .!ؾىس اًخَار 

ُمونُ : ًىن ٔأذربىن ٔأُّيا مذـجحًا  املاَلَّح - َْ َ احذَاز ثطل  َُْؤًُؤةٌهَف ٔأمىن  امل

اًحـَس ىك ىف ٔأكىص اًوظول ٕاىل ذضل اًَاثس و  .؟!املاهـة اخلعصة  ُحَحرْيةاً 

من  حاحزنٌل حصى  وتُهنٌل ثخـصض ٌَرعص ..؟ ظسًلهتا اًىتحِاة ثيلش 

 ..؟ املدسؽ اًِضـاب

َُْمونُ  - َ يًا : ما ٔأن  امل ِحًز ت ِاجّتِ

 ُحَحرْيةظوب اً  ًُْؤًُؤة

حىت اخلعصة اًساحََة 

ثوارت وادذفت ؾن الاهؼار 

 جنحتوإل ٔأؿمل ًلِيًا ُي  .!

 فضَت ىف ذضلٔأم ٔأهنا .؟! اًوظول ٌََاثس اًحـَس و اًس حاحة  ىفابًفـي 

 ..! اخلعصة ُحَحرْيةمِاٍ اً  ىفقصكت و 
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همٌل  واٌَحاق هباُو اجملازفة اي رفاق ًيا احلي اًوحِس :  كاضحاً  املاَلَّح   -

 اكهت ًُْؤًُؤةًصمبا  اخلعصة ُحَحرْيةداذي اً ؾىس اًخَار اًس حاحة اكن اخلعص و 

تـس ٌََاثس اًحـَس ..!   ثعيومل وسط املَاٍ  ما زاًت جس حح ُياك

من وتـس رحةل  .! املاهـةاًساحََة  ُحَحرْيةىف مِاٍ اً  املاَلَّحكفز وابًفـي 

ني ٔأو ٔأدىن من اًلصق كَْوسكاب  ًُْؤًُؤة املاَلَّحمضيَة وخس و ححر ظوًةل اً 

مث  .! تشراؾًََخلعِا رسًـًا اًفاظةل ، فااًـمَلة  ُحَحرْيةاحمللق وسط مِاٍ اً 

حِر  .! من خسًس َمْصَخاىناًْ حىت وظي ٕاىل مسعح احلاحز  َأأْدَراخِ ؿاد 

َُْمونُ اكن  َ وما ٔأن   .! ومََِحورا ُياك ىف صسة اًلَق ىف الاهخؼار امل

ؿىل ؿسم  ًُْؤًُؤةحىت اؾخشرت ة اخلعص من قَحوتوؾهيا  واس خـادت تٔأفَاكَ 

ا سٌلع اًيعَحة وجسخهبا مؽ ألسف  ىف ضَاع مالمح ثسخة قصوُر

ق   .! اخلعص كََْةىف ابًفـي ظار ادلَؽ فلس وىف قَاب اًحوظةل  .!اًعًص

ق ٌسَىون ٌَـودة جمسدًا ٌَلواظة اًىت اكهت راس َة  إل ًـصفون ٔأى ظًص

 . َمْصَخاىناًْ ىف املَاٍ اًـمَلة كصب احلاحز ما ىف ماكن 

ق ..! وحنخاج ملـصفة  املاَلَّح - : وما اًـمي ٕاذن اي رفاق .. فلس ضََيا اًعًص

اُاإلِ  و اس متص فَ.؟!  احلي ٕاذن .! مفاات حىت ميىٌيا اًـودة تيجاح جّتِ

ن ًحضؽ ساؿات رمبا ماثت مََِحورا من كةل احلال ؿىل ما ُو ؿَََ الٓ 

اًِواء والٔهسجني حباخة ًخجسًس .! مفَاٍ حوضِا اًزخاىج اًِواء واًلشاء 

يًا . املاَلَّحُىش كال  ..!  حًز

فبأن من جس حخت ُشٍ املصة ىف ثـعَي  املاَلَّحابهَة : ساحمىن ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

 ورمبا ٔأهون سخدًا ىف مصض وموت ظسًلذيا ادلَةل مََِحورا ..! .! اًصحةل

َُْمونُ  - َ هت ٔأدعبٔ ُشٍ املصة وًسِت أٔ  جفمَـيا كس ًُْؤًُؤةاي  : إل ؿََمِ  امل

حصك اًحوظةل ُياك ىف اًلواظة ابًحـَس ؿسم  ؿََيا فلس اكن ًزاماً .! فلط

..! وػي اًصفاق ألرتـة ُىشا ىف حرية من ٔأمصمه ، وتسٔأ اًوُن واًضـف 
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تـس ٔأن  .!فعار ًوهنا صاحدًا  .!ًؼِص ابًفـي ؿىل وخَ املسىِية مََِحورا 

اخلعص ، فلس رفضت اب ؤلهنا دامئًا دساؿة إل هتَ  ومجَاًل .! اكن مرشكًا 

ىف  اً حىت إل حىون سخد ومصض ثـةما هبا من ؼِص ثُ حىت ٔأو جض خىك  ٔأن

واجياد وحىت ميىهنم اًخفىري ىف ُسوء  .!ثعسٍص اًلَق واًخوحص ًلٓدٍصن 

املضلكة ًخطل  حالً 

ة  اًىدرية من .. وتـس جُص

من  املاَلَّحهنغ اًوكت 

و مذفائاًل ؤكهَ  ركسثَ ُو

كس وخس احلي الٔهَس 

كائاًل :  ادلَؽظاحئًا ىف 

ؾن ٔأو هسي ؿََنك ألن اًححر رسًـًا تال ٔأى ثبٔحِي  .!َُا ٔأُّيا اًصفاق 

ق  َةَمْصَخاه اًْ   اًِضـاب كري املامتزةل .؟! فِىى سخَِيا اًوحِس ملـصفة ظًص

 من خسًس ..!ٌسلاير اًـودة 

َُْمونُ  - َ  .؟!!  املاَلَّحكري املامتزةل ٔأُّيا َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـاب: وما ىه ثطل  امل

 ََ  يا ىفوهَف حىون دً

 اًـودة من خسًس ..!؟

 اًِضـاب:  املاَلَّح -

كري املامتزةل ٔأُّيا َة َمْصَخاه اًْ 

َُْمونُ  َ  ِصـابىه  امل

ثًضبٔ ؿىل ُامض َة 

 ..؟ الَٓدصهة دون اجلا ٕاحسى حزر اًححص اًيائَةحواهة 

تخطل املعَحة اًىربى اًىت  املاَلَّحٔأُّيا  اًِضـابُشٍ : وما ؿالكة  ًُْؤًُؤة -

 حنن فهيا ألن..؟ 
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اٍاإلِ ٕاىل  جضري ًُْؤًُؤةاي ىف ُشٍ احلاةل  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب:  املاَلَّح - اشلى  جّتِ

ايحثبىٔت مٌَ  اٍإلِ ذاهتا ٕاىل ا زٍَِصةىف حني جضري اجلَ   .!. وجتيء اًّصِ  الَٓدص جّتِ

ايحاشلى ثشُة ٕاًََ   . وثيرصف اًّصِ

َُْمونُ  - َ ا  امل أُأهَ من املمىن مـصفة  املاَلَّح: مـىن ذضل أأُّيه ايحات ِاجّتِ  اًّصِ

ق اًـودة دون احلاخة ٌَحوظةل ٔأو ٔأًة دصائط مساؿسة ..  !اًسائسة وظًص

ا ُشا ما كعسثَ :  املاَلَّح - ُمونُ ابًفـي أأُّيه َْ َ فَِا هححر مـًا ؾن ثطل  .. امل

ور وجسوء سُخكري املامتزةل كدي فوات الٓوان وكدي ٔأن ث َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

ةل وتـس رحةل حبر حال ظسًلذيا مََِحورا ...  ؾن ثطل مل حىن ابًعًو

اًـثور  منابًفـي كري املامتزةل ، متىن اًصفاق ألرتـة َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

ومتىٌت ،  خاءوا مٌَ ٕاىل املاكن اشلىاثهَة  جنحوا ىف اًـودةو ؿَهيا ، 

 من خسًس .. فِك اًضىصوهضارهتا  مََِحورا ابًفـي من اس خـادة ؿافِهتا

 ٌَ ٌَصفاق وألمي كري املامتزةل اًىت اكهت ظوق اًيجاة  َةَمْصَخاه اًْ  ِضـابٕاذن 

ظسًلهتم اًضجاؿة ألرتـة ٌَرصوج من حميهتم اًىربى ثطل واهلاذ حِاة 

وًو كََاًل ىف  ثفىصوا ِعَلاراً ْظِسكاءٔأُّيا الأ مََِحورا ، وًَخنك  ٔأهمت ٔأًضًا 

اُكمية ؤأمهَة اًؼاُصات اجللصافِة ًُس فلط ىف مـصفة اإلِ  ألظََة ات جّتِ

وًىن ٔأًضا ىف مـصفة اًىثري من ألرسار اخلاظة هبشا اًىوهة ألرىض 

 !..ون وجسـسوثـمَون اشلى فوق سعحَ ثـُضون 
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ًَا رائـًا َمْصَخاه وهجًا صٔأت ف ىف اًَوم اًثاًر من اًصحةل هؼصت مََِحورا ىف اًحـَس 

 .! اًساتلة ُوُحٍواً اجعااًب تَ ملارهة تحلِةنرث أٔ  فعارت اًَحْحصِ  َسعح ؾيسومجَاًل 

فوهجِا ُشٍ املصة كس اختش 

 َمْصَخاناًْ من  َحََْلةصِك 

ىه تي  .!فائلة ادلال 

ٔأمجي ما  حبق وتال مداًلة

 ُوُحٍومن  َمْصَخاناًْ ظيؽ 

اًِححاِر ىف لك مِاٍ 

دومًا  َْلَةًخوسط ُشٍ احلَ  .! اًَحْحصِ سعح ؾيس ُياك ىف ألؿىل  اًُْمِحََعاتو 

 َْلَةكس حىون ملَلة ٔأو مفذوحة ؿىل مِاٍ اًححص اًـمَق .! ُشٍ احلَ مائَة  حُبَرْية

  ..!وألؾٌلقحىون مذحاًية ألصاكل وألتـاد 

 

ا: ُي ميىن ًيا  ًُْؤًُؤة -  ُححرياتٕاحسى ُشٍ اً  ًيسذئأن هشُة  املاَلَّح أأُّيه

اًصائـة اًىت ثخوسط 

 ادلَةل َََلاتُشٍ احلَ 

 ..؟ّ  اًِضـابمن 

 ئتِ : ٕان صِ  املاَلَّح -

فـَيا ..!  ًُْؤًُؤةاي 

ًىن ُشٍ املصة جصخاء 

اكرزة نٌل حسث  حيسث حىت إل .!إل ثخزَفى ؾن ادلؽ اًزتىم ابًخـَاميت و

 ..! ابٔلمس 

ووؾَت حِسًا ابًفـي .! فلس ثـَمت ازلرس  . املاَلَّح: إل ختف ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

 .!ثسخة سوء ثلسٍصى ًٔلمور ابٔلمس ًيا ما حسث 
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..! مفَاُِا ادلَةل  ُحَحرْيةميىٌيا اشلُاب داذي ُشٍ اً  ًىن هَفمََِحورا :  -

 حُبريات.. فِىى  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن مصثفـة  حماظة نٌل ىصى حبواف

  ملَلة من اكفة مساذَِا ..؟!

 هححرٔأن ما ؿََيا فِك  .!إل ثلَلى ثضبٔن ُشا ألمص اي مََِحورا :  املاَلَّح -

 كري امللَلة حىت ًدس ىن ًيا ددول مِاُِا ازلافئة ..! ُححرياتٕاحسى اً ؾن 

ي ُياك  - امفذوحة  ُأْدَصىملَلة و  َمْصَخاناًْ من  حُبرياتمََِحورا : ُو  أأُّيه

 ..؟ املاَلَّح

 .: ابًفـي اي مََِحورا املاَلَّح -

 فىٌل ذهصت ًنك مٌش حلؼات

حىون  ُححرياتفدـغ اً 

ؾن ومٌفعةل ملَلة متامًا 

واًحـغ  .! اًَحْحصِ مِاٍ 

 ٌَـحور ..ظاحلة تواسعة تواكزي وممصات  اًَحْحصِ حىون مذعةل مبَاٍ  الَٓدص

َُْمونُ  - َ ن ُشٍ املمصات ..؟ وما ىه فائسهتا من  امل : ومن كام ابوضاء وحىٍو

  ألساس .؟

ااًلوًة وثَاراثَ اًرسًـة  اًَحْحصِ :  هوىهتا ٔأمواج  املاَلَّح - َُْمونُ  أأُّيه َ حىت  امل

ؿىل مِاٍ س ىن احلفاظ ًد 

من اجلفاف  ُحَحرْيةُشٍ اً 

فِشٍ اًفذحات ىه مبثاتة 

 ُححرياتاً ًِشٍ رشاًني احلَاة 

هسجني متسُا ابلٔ  منفِىى 

حىت ًدس ىن  اًزائسة مَوحهتا، جباهة اًخرفِف من  َةَمْصَخاه اًْ اًريكات و 

 َ  اٍمنو واحلَاة داذَِا تال ٔأًة ؾلدات ٔأو مضالكت..! اًَحْحصِ  ْصَخاهََّاتمل
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حىت وثَاراثَ هحواابت  اًَحْحصِ هوىهتا ٔأمواج   : ورمبا ٔأًضاً مددسمة  ًُْؤًُؤة -

متخاع والاس   ُححرياتزلدول ٕاىل ُشٍ اً ابمن اًخرش جسمح ًيا وًلريان 

 مبَاُِا ازلافئة اًيلِة .!

ا اي حصى  مََِحورا : ومك  -  َمْصَخاناًْ  َحَََلات من ُوُحوىهًحَف ؿسد  املاَلَّحأأُّيه

 ..؟ اًَحْحصِ  َسعحؾيس ىف ألؿىل ؾيسمك ادلَةل ُشٍ 

س ؾن  املاَلَّح -  َحَََلات ُوُحٍووخَ من  55:: ُياك اي مََِحورا ما ًٍز

ا مساحة ىه  .! اًَحْحصِ  َسعحؾيسان كصب  َمْصَخاناًْ   "هواخاًني" َحَْلَةٔأنرُب

ىف احملَط  "املارصال" ُحُزرىف 

اًِاديء اًلصيب اًىت ثحَف 

ٔأما ٔأصِص  .! 7مك ;6مساحهتا 

ما ًوخس حول  ََلَاتُشٍ احلَ 

ىف احملَط  "املازلًف" ُحُزر

اًِيسي واًىت اظعفت وراء 

 َمْصَخاناًْ  َحَََلاتمن  تـضِا اًحـغ ؿىل صِك ظاتور ظوًي ص حَ مٌخؼم

ة   .! مؽ تـضِا اًحـغ ٌَـسوؤكهنا ىف س حاق ازلائًص

ي لك  - ا ُوُحوىهمََِحورا : ُو ُىشا ثحسو  اًِضـاب َحَََلاتمن  املاَلَّح أأُّيه

ة اًضِك مثي   َحَََلاتدائًص

 املازلًف..! ُحُزر

 .!: إل اي مََِحورا  املاَلَّح -

 َحَََلاتم من ُوُحوُفدـغ 

كس حىون ابًفـي  َمْصَخاناًْ 

ة   .ومذحاًيةكس ًبٔذش ٔأصاكل ُيسس َة خمخَفة  الَٓدصواًحـغ  .!دائًص

 َََلاتُشٍ احلَ مََِحورا : وما ُو اًسخة اي حصى ىف اختاذ اًـسًس من  -
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  اًضِك ازلائصى ُشا امليخؼم ..؟ َةَمْصَخاه اًْ 

مواج ٍصحؽ اىل احلصنة ازلوراهَة ًلٔ : اًسخة ىف ذضل اي مََِحورا  املاَلَّح -

  . ُححرياتداذي ُشٍ اً  اًَحْحصِ وثَارات 

ي من ٔأهواع  - اثطل  َمْصَخاناًْ  ََلَاتحلَ  ُأْدَصىمََِحورا : ُو   ..؟! املاَلَّح أأُّيه

: ابًفـي اي  املاَلَّح -

مََِحورا فِياك 

اًلاركة متاما  ََلَاتاحلَ 

 َسعحٔأسفي مس خوى 

وُياك نشضل  .! اًَحْحصِ 

املصثفـة اًحارزة  ََلَاتاحلَ 

هعف  ََلَاتجباهة ثطل احلَ  .!مبئات ألمذار  اًَحْحصِ  َسعحفوق مس خوى 

 اًلاركة ..!

ي من ٔأمثةل ًخطل احلَ  - حة واًـجَحة اًىت ثلول ؾهنا  ََلَاتمََِحورا : ُو اًلًص

أأهنا هعف كاركة   ..؟! املاَلَّح أأُّيه

 "موًوهَىن" َحَْلَةٔأهنا  ..فٕاًَم واحسة مهنا  .!: ابًلعؽ اي مََِحورا  املاَلَّح -

ابحملَط  "ُاواى" ُزرجبُ  َمْصَخاناًْ  َحََلَاتٕاحسى فِىى هعف اًلاركة .! 

هعفِا  ًحسو .!اًِاديء 

ؿىل صِك هعف ألول 

فوق  ةدائصة مصثفـ

 اًَحْحصِ  َسعحمس خوى 

 الَٓدصهعفِا ٔأما  .!

ىف  .! ؿسًسةتبٔمذار  اًَحْحصِ  َسعحلارق حتت مس خوى ف اشلى ٍوكي ازلائصة

املاء  َسعحاًوسعى فوُة من اًرباكن كاركة ٔأسفي  ُحَحرْيةحني جضلي اً 
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 ىف اًزمن اًلسمي . اًَحْحصِ  َسعحثسخة ثشتشابت مس خوى 

 َمْصَخاناًْ  َحَََلات ادلَةل ثطل من ُوُحوىهوضبٔت حصى مََِحورا : وهَف اي  -

 ُححرياتاً ثطل اًىت ًخوسعِا 

 .؟..اًساحََة 

 ألس خاذ واملـمل: ًلول  املاَلَّح -

ٔأصِص ؿٌَلء  "داروٍن"

ؾيسان  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

اشلى  الأْرض َسعحفوق 

لك ذضل ظار ؿىل هنجَ تـس 

كس  ََلَاتاًـٌَلء ، ٔأن ثطل احلَ 

 ِصـابوضبٔت مذعورة ؾن 

 َحزٍَِصةُامض َة منت حول 

 .! اًَحْحصِ ىف اًِحوط ثسرجيًَا ٔأسفي مِاٍ  زٍَِصةاجلَ فبٔذشت  ؿامئة .!جصاكهَة 

ة  ِصـاباًِامض َة حوًِا ٕاىل  اًِضـابًخخحول  وتـس امتام قصق  .!!حاحًز

ة  اًِضـاب ظارت،  اًَحْحصِ  كاعِ ابًاكمي ىف  زٍَِصةاجلَ  حَلِة  ِصـاباحلاحًز

 ؤأظححتاًـامئة اًرباكهَة  زٍَِصةاجلَ وماكن اًساحََة حمي  ُحَحرْيةاً  وحَت .!

 .اًصائـة  ُحَحرْيةٌَ كاركة  ٔأساسسة كاؿِ اًرباكهَة  زٍَِصةاجلَ 

ة  - ثلول ؾيَ ٔأهَ املـمل " اشلى داروٍن"مََِحورا : ومـىن ذضل ووفلًا ًيؼًص

مَق اًَحْحصِ  كاعِ حصحىز ىف  َمْصَخاناًْ  َحََلَاتلك ن فإ  وألس خاذ ـَ ؿىل ُشٍ  اً

اًُس نشضل .. أٔ اًلاركة اًرباكهَة  ُزراجلُ   ..؟! املاَلَّح أأُّيه

 وما فِمَ ادلَؽ "داروٍناًـامل ": ابًلعؽ اي مََِحورا فِشا ما ًلوهل  املاَلَّح -

خَ ًخعور    ..!ىف املَاٍ اًسحَلة  َمْصَخاناًْ  َحَََلاتمن هؼًص

ي رٔأًت  - ا مََِحورا : ُو سة اًرباكهَة اًىت لاؿِ ُشٍ اً تيفسم املاَلَّحٔأهت أأُّيه
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ىف اًصائـة  َةَمْصَخاه اًْ  ََلَاتحصحىز ؿَهيا ُشٍ احلَ اًىت ثلول ؾهنا ٕاهنا كاركة و 

 ..؟!اًسحَق اًَحْحصِ  مِاٍ

ن ًبىٔت اًَوم ومك متيُت أٔ ..! اي مََِحورا كط : مؽ ألسف مل ٔأراُا  املاَلَّح -

 اشلى ٔأراُا فَِ .!

اًرباكهَة  ُزرٕاذن َُا تيا اي رفاق هلوص مـًا ًصؤًة ثطل اجلُ مََِحورا :  -

ن"اًـامل  ؾهنا حتسثاًسحَق اًىت  اًَحْحصِ اًلاركة ىف مِاٍ   ..! "دراٍو

ؤأذشوا ًححثون  .!َق اًسح  اًَحْحصِ  كاعِ اًصفاق ألرتـة ىف وابًفـي كاص 

ٕاإل أٔهنم مل اًلاركة اًرباكهَة  ُزراجلُ اًلواؿس من ساؿات ظوال ؾن ثطل 

كدي  وكال حمساًث هفسَ املاَلَّحفذـجة  .!! اإٕلْظالقِ جيسوا ًِا ٔأثصًا ؿىل 

 "داروٍن"اًىت حسزيا ؾهنا اًرباكهَة  ُزرثطل اجلُ ٕاذن : ٔأٍن ذُحت  الٓدٍصن

 كصرمث ..؟ مصارًا وحىصارًا 

ًىن ُشٍ اًححر اثهَة  املاَلَّح

مرتًا  7555معق  املصة ؿىل

ا ُياك  ًىن مؽ  .!ًصمبا وخسُو

ألسف تال خسوى ..! فلس 

اًرباكهَة  ُزرٔأدذفت ُشٍ اجلُ 

 ..!ومل ًرص ًِا ٔأى أٓثصاًسحَق  اًَحْحصِ  كاعِ متامًا من 

أأذربان ٕاذن مََِحورا مٌسُضة :  - مىت حسثنك ؿاملنك  .! املاَلَّح أأُّيه

ن"  َحَََلات فوكِااًلواؿس اًرباكهَة اًلاركة اًىت حصحىز  ثطل ُشا ؾن "دراٍو

 ..؟اًسحَق  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  َمْصَخاناًْ 

 !!من اًزمان..اكمَني كصهني  كصاتةمٌش حسزيا تشضل اي مََِحورا :  املاَلَّح -

ي اكن ؿاملنك  -  ىف ُشا اًخارخي اًلسمي ميخطل ُشا  "داروٍن"مََِحورا : ُو

مِاٍ  ُياك ىف اًىت ثـَيَ ىف اًلوص واًوسائيألهجزة  وألدوات لك 
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اًرباكهَة  ُزر، حىت ٍصى تيفسَ وًخبٔنس من ٔأمص ثطل اجلُ اًسحَق  اًَحْحصِ 

 كاركة ..؟هنا اًىت كال ؾهنا إ 

اإلماكهَات اًىت اكهت مذوفصة ف .!اي مََِحورا ٔأؾصف ًلِيًا  إل:   املاَلَّح -

 ُشٍمثي ًلوص ىف اىف هل ٔأو ًلرٍي مل حىن جسمح ىف اؾخلادى حِهنا 

  ..!املَاٍ اًسحَلة  

ُشا اشلى ثلول "داروٍن" ؿاملنك ؿىل ما ًحسو مََِحورا : ٕاذن ًلس ٔأدعبٔ  -

خَ اخلاظة تًضبٔة ؾيَ ٔأهَ ألس خاذ واملـمل   َحَََلاتوثعور ثضبٔن هؼًص

) اًىت اندى هبا مٌش زمن تـَس اًسحَق  اًَحْحصِ ىف مِاٍ  َمْصَخاناًْ 
8

) 

دعبٔ فلس أٔ  .!كس ٍىون الكمم ُشا حصَح اي مََِحورا :  املاَلَّح -

خَ  "داروٍن" من كدي ثضبٔن هؼًص

واًىت كال  .!اخلاظة تخعور ألحِاء 

اكن  اإٕلوَْسانمن ذالًِا ٔأن ٔأظي 

ٌل وسددـس فَ .!كصد ىف كسمي اًزمان 

ن ٍىون كس ٔأدعبٔ اثهَة ثضبٔن أٔ 

خَ اخلاظة تخعور   َحََلَاتهؼًص

ىف الكم  إل وضمهَف ..! و  َمْصَخاناًْ 

كال ؾن هفسَ ًومًا ٔأهَ ميخطل من 

ُشا ما كاهل وًُس ؾلي اوسان ًفىص ..؟  ٔأًُس  .!  ؾلي كصد حِوان

 كس ػَمخَ وجتيُت حصوىنٔأم  .! ْظِسكاءٔأُّيا الأ داروٍن ؾن هفسَ ابًفـي 

 .! اإٕلوَْساناًلصد  ؿىل صِكنٌل حصون  رمست ظورثَ ُىشاؿَََ حني 

                                                 
الدراسات أن العديد من شركات البترول التى عممت بالجزر الحمقية بالمحيط اليادىء بعض أوضحت  - 3

زمنيًا مستمرًا في  متر وقد اخترقت ىذه القطاعات تتابعا 2000وصمت فى تنقيبيا عن البترول حتى عمق 
دة البركانية التى حدثنا عنيا قاعِ ية المتتالية يصل إلى االيوسين األسفل ، إال انيا لم تجد الِشعابالرسوبيات ال

 .الخاصة بتطور حمقات اْلَمْرَجان طوياًل فى نظريتو  "داروين"
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اًفارو  َحََلَاتاكن اًصفاق ألرتـة ىف اًَوم اًصاتؽ من اًصحةل ؿىل موؿس مؽ 

َة ..! ذضل اًوخَ َمْصَخاه اًْ "اًفاروس" 

ة وادلَي من ٔأوخَ  ؾيس  َمْصَخاناًْ اًلًص

سعح اًححص .! فذـجة ادلَؽ من ُشا 

ة اشلى مل ٌسمؽ تَ ٔأحس الا مس اًلًص

)من كدي..!! 
9

) 

ي  - تلة اًىربى اًسا َمْصَخاناًْ  ََْلةُشٍ صخهية حبَ اًفارو  َحََْلةمََِحورا : ُو

 دافئة ومجَةل ..؟! حُبَرْيةاًىت ًخوسعِا دومًا 

 َمْصَخاناًْ من  َحََْلة ًُست ٕاإلفِىى  .: ًُس ابًضحط اي مََِحورا  املاَلَّح -

 ساتلة..!اً اًىدرية  َمْصَخاناًْ  َحَََلاتهحرية من  َحَْلَةظلرية ثلؽ داذي 

ي ميىن ٔأن ًخىون  - مََِحورا : ُو

اًفارو  َحَََلاتمن  َحَََلاتؿسة 

 َحََلَاتواحسة من  َحَْلَةداذي 

 اًىدرية ..؟ َمْصَخاناًْ 

اًفارو  َحََلَاتفلس ًخىون ؾرشات من  .: ابًفـي اي مََِحورا  املاَلَّح -

 ..! اًىدرية َمْصَخاناًْ  َحَََلاتواحسة من  َحَْلَةداذي 

َُْمونُ  - َ ي من ٔأمثةل ًِشٍ اًيوؾَة من  امل اًىت ثلؽ اًعلرية اًفارو  َحَََلات: ُو

  اًىدرية ..؟ َمْصَخاناًْ  َحََلَاتداذي 

ا: ُا ىه ٔأمامم  املاَلَّح - ُمونُ  أأُّيه َْ َ "مااتفِا"  َحَْلَة.. الا حصاُا ..؟ ٔأهنا  امل

                                                 

" لمداللة عمى األحواض عن طريق "جاردنز 1902ألول مرة عام  "الفارو" َحَمقات تعبير تم استخدام - 4
عبارة عن بحيرة حمقية صغيرة ذات حواف تقع داخل الفارو ن أأما "جيمشر" فيرى  .الصغيرة الدائرية والبيضاوية 

أنيا ليست البعض فى حين يعتقد  .الواحدة  َحْمَقةداخل الالفارو ية كبيرة وقد يكون ىناك عشرات من َمْرَجان َحْمَقة
تشكل فوق حافة َحْمَقة َمْرَجانية كبرى ، كما قد يطمق البعض ىذا المصطمح عمى بعض تية َمْرَجان بحيرات إال

 جزر الِشعاب اْلَمْرَجانية المرتفعة ، ويعد رأى "جيمشر" فى ىذا الخصوص ىو األدق عمميًا من وجية نظرى .
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ة وىه  "ثوموثو" ىف ٔأرددَي  ُحُزرمضن ٍلوؿة ثلؽ اًىربى اًحَضاًو

َة نربى ًخوسعِا نٌل حصى َمْصَخاه  َحََْلةوىه ؾحارة ؾن   .!احملَط اًِاديء 

 ! اًعلرية ..اًفارو  َحََلَاتؾرشات من 

َُْمونُ  - َ شت ىف مـؼمِا ٕاما اًعلرية كس اخت َََلات: ًىن ما ابل ُشٍ احلَ  امل

و اًحَضاوى اًضِك ازلائصى أٔ 

 ُىشا .؟!

: اًسخة ىف ذضل  املاَلَّح -

ٍصحؽ نٌل ٍصى اًـٌَلء ٕاىل 

جباهة  حصنة املَاٍ داذَِا 

ايححصنة   .املومسَة اًسائسة  اًّصِ

ا ىف احللِلةمذـجحة :  ًُْؤًُؤة -  اًفارو َحَََلاتٔأن ُشٍ اًيوؾَة من  املاَلَّح أأُّيه

 َْلَةاحلَ ُشٍ داذي اًعلرية 

ثشهصىن  اًِضـاباًىدرية من 

ثضِك ٔأكصاص ؾسي اًيحي 

ُشا اًيحي اشلى  !!..ادلَةل 

حني نيت ريًا ثن ظاملا زلقىن 

 !ٔأحاول الاكرتاب من تَوثَ ألمٌة 

اشلى ثخحسزني ؾيَ  ًُْؤًُؤةمََِحورا : وما ُو كصص ؾسي اًيحي ُشا اي  -

 ..؟حبة وصلف ُىشا

مشؽ : كصص ؾسي اًيحي اي مََِحورا ؾحارة ؾن مادة معيوؿة من  ًُْؤًُؤة -

حلفغ ؿىل صِك ذالاي جموفة حرشات من اًيحي ًخوىل تياءُا  اًـسي

ختٍزن اًـسي يف  جباهةٌُس خلي كصص اًـسي  !.وحدوب اٌَلاح كاتاًري 

  . الأْرض َسعحفوق  ؾيس تىن اًخرش اًضمؽظياؿة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D8%A9
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ي ٌَيحي زلكات لكسكاثيا حنن مََِحورا -  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  َمْصَخاناًْ تىن  : ُو

مَق ـَ  ..؟! اً

 مََِحورا: ابًفـي اي  ًُْؤًُؤة -

حفرشات اًيحي ؾيسان فوق 

جض حَ متامًا حِوان  الأْرض َسعح

فالكٌُل  .! اًَحْحصِ  كاعِ ىف  َمْصَخاناًْ 

 .!اًيافؽ ًِك اًاكئيات اًِضـابًفصز  َمْصَخاناًْ فٕاذا اكن   .!رائؽ ومجَي

والكٌُل ظاحة  .! اإٕلوَْسانتىن ِك فاًيحي ٔأًضًا ًفصز اًـسي املفِس ً

 زلكات ًوهجا فلط ملن حياول الاؾخساء ؿَََ وؿىل تَوثَ ألمٌة ..!

ُو هفسَ  الأْرض َسعحمََِحورا سـَسة : ٕاذن ؾسي اًيحي ؾيسمك فوق  -

وحرشة اًيحي ىه ٔأًضًا هفسِا  .! اًَحْحصِ  كاعِ ؾيسان ىف  َمْصَخاناًْ  ِصـاب

 ..!   َمْصَخاناًْ حِوان 

"مااتفِا"  َْلَةازلكِق حلَ  ىف وظفم ًُْؤًُؤةٔأظحىت ابًفـي اي : ًلس  املاَلَّح -

تلصص ؾسي اًيحي وجضخهيم ًِا 

و ما حـي اًـٌَلء ؾيسان  .! ُو

ًعَلون ؿىل  الأْرض َسعحفوق 

مس إ  اًعلرية اًفارو  َحَََلات

 .!كصص ؾسي اًيحي  حُبريات

اًض حىِة .. وىه جض هتص  ََلَاتًعَلون ؿَهيا نشضل احلَ  الَٓدصواًحـغ 

َيٌ  أأدْسَارنشضل تلياُا من  ُ حوز اًِيس  ََنِ  ة .ثِْمص ادلَةل امل

ثضبٔن  املاَلَّحٔأُّيا اًضسًس تٌُنك الادذالف ُشا ما لك مََِحورا مذـجحة :  -

 ..؟! َمْصَخاناًْ فارو  َحَََلاتجسمَة وهجىى ُشا ادلَي من 

: وما اًـجة ىف ذضل اي مََِحورا ..! فٌحن ٔأكوام مؽ ألسف  املاَلَّح -
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فال جعة ٕاذن من الادذالف ىف مثي  .!َنخَف ىف ٔأثفَ ؤأُون ألمور 

   !.املِمة ُشٍ ألمور اًـَمَة 

مََِحورا ؿسد  حملت وىف اًحـَس

 حُبَرْيةىف من اًعَادٍن ُياك 

 وكَقخبوف ًععادون  "ماثفِا"

حةاً  "اًضـور"ٔأسٌلك  صسًس َِّ ..!  مذـمسٍن الا ٍصامه ٔأحس املَُِاِحَصةٌ  ع

اًعَس ف ..؟ تي مه ابًفـي ٌرسكون ..! ؤكهنم ٌرسكون وإل ًععادون  

فِشا اًوكت ُو وكت  .!تبٔمص من اًلاهون ُيا م جص مُ  اًخوكِتىف ُشا 

 َُِؤإَلءِ فىِف ً  .!اًزتاوج واًخحوًغ تني ذهور وٕاانث ٔأسٌلك اًضـور 

 واكدي ٔأن ٍىرب  ٔأسٌلك اًضـور ِظلَار ًععادوإاذن ٔأن  اًعَادون

عري  واوًخاكثص  جاكء وجىت مََِحورا  حفزهت .! ةوفري  وا ٔأسٌلك هحريةًو

فذـجة  .! صسة احلرسة وألمل صسًس واكد ٔأن جين حٌوهنا ومتوت من 

َُْمونُ  َ ال حلوخَ سؤاهل ٕاىل مََِحورا كائاًل : ُي ثحىني ُىشا شلضل مث  امل

 حُبَرْيةاًضـور اًىت ًمت اظعَادُا ؾيوة من مِاٍ سٌلك ٔأوإلد معومذم من أٔ 

 .؟َة َمْصَخاه اًْ ماثفِا 

ُمونُ ابًفـي ٔأُّيا مََِحورا :  - َْ َ حة.! فِىى ٔأسٌلك ظسًلة  امل َِّ .! فٌَل ًفـَون  ظ

 .؟!  ما ًفـَون مـِا

: ًىهنا حال احلَاة اي مََِحورا .! فِشٍ ألسٌلك ىه كشاء صِىى  ًُْؤًُؤة -

 ! د وحصتة دعحة ٌَيحااتت تـس موثًَعري سٌل اإٕلوَْسان.! نٌل ٔأن  ًإلوَْسان

 .!  ىن إل ٔأجىك ًِشا اًسخة اي مََِحوراٌمََِحورا : ًى  -

َُْمونُ  - َ ٔأسٌلك كدَحة  وملا احلزن واًحاكء ٕاذن اي مََِحورا .؟! فِىى: حائصًا  امل

ادلَةل  اُلْدَصىحلِة ٔأسٌلوم ملارهة ت  اإٕلْظالقِ كري مجَةل امليؼص ؿىل 

 ٕاذن اي مََِحورا؟  ؿىل ٔأسٌلك اًضـوراًحاكء احلزن و  فٌَل املَوهة.!
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ية :  - ي ألمور ثلاس ؾيمََِحورا حًز َُْمونُ ٔأُّيا ك ُىشا سُو َ جبٌلل  امل

مجَي من .! فنك فلط  املؼِص

ٔأانىن إل  َلَْةٔأسود اًاملؼِص 

دَح ومك من ك  .!ٕاإل هفسَ  حية

 َلَْةمجَي أًأسود ًىٌَ املؼِص 

مذفان ىف ذسمة واًصوح 

شا ما ًيعح!  ٍنالَٓدص  حةاً ثطل اخملَعة ق ؿىل ظسًلىت ُو َِّ .! مسىة  ع

مث اس خعصدت مََِحورا ثلول مهسًا تعوت حٍزن  !! .. املَُِاِحَصةٌ اًضـور 

 اشلى نيت ٔأحبر ؾيَ دوماً مسموع : ألن فلط ٔأدرهت اًرس واًسخة 

  .!وإل ٔأخسٍ 

اًرس واًسخة اي مََِحورا اشلى نيِت ؾيَ وما ُو ذضل :  مذحرية ًُْؤًُؤة -

 ثححثني وإل جتسٍن ..؟!

ية مََِحورا  - املس متصة  ثطل احلصبىف : ُو رس وسخة ُزميخيا اًلاس َة حًز

 اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتحنن تًٌَا 

حةاً  َِّ  اًَحْحصِ جنوم  وتني ع

ٔأؿسائيا اللٔكة ثرشاُة ًيا ىف 

 ..!اًـمَق  اًَحْحصِ  كاعِ 

: وما ىه كعة مذـجحًا  املاَلَّح -

 ..؟ املفرتسة اًَحْحصِ تٌُنك وتني جنوم  املس متصةْصٌب احلَ ثطل 

وٌس هنا مََِحورا : إ  - مفا ٔأن .! مس متصة دومًا تًٌَا مٌش اًلسم  َحْصٌب رَضُ

 ؿسداً وكس ظارؤأ نرث  .! جمسداً ٕاًَيا  حىت ًـودوا هوصم ؿىل ُزميهتم

 ياَمْصَخاهََّاث حىت ابثت لك  .!يا ُزمية مٌىصة ه زمو وُّيؿََيا  واَخاكًَحَ ًَ  .!وهفريًا 

واًسخة  .! ثسخة ُشٍ اًيجوم اًىثرية  ؿىل وصم املوت والاهساثر
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وواًرس ىف ذضل كس ؾصفذَ اًَوم  ثسخة اًعَحة ٔأسٌلك اًضـور  فٌاء : ُو

حىت  وإلوؾى وقحاء وتال ِي ًِا جب  ناًعَادٍ َُِؤإَلءِ اًعَس اجلائص ً 

  !حصص َس

فبٔهِت ٕاذن اي مََِحورا ثحىني حاضل كدي جاكءك ؿىل حال ُشٍ :  املاَلَّح -

حةألسٌلك اً  َِّ  اخملَعة ..؟  ع

.! فَوإل ُشٍ ألسٌلك ًفٌَت  املاَلَّحظسكت فامي كَت ٔأُّيا مََِحورا :   -

 ؿىل ًس ُشٍ اًيجوم املفرتسة .!تـَس اًححص مٌش زمن  َمْصَخاهََّات

َُْمونُ  - َ تبٔسٌلك اًضـور اي مََِحورا ثطل  اًَحْحصِ : ًىن ما ؿالكة جنوم  امل

 ُيا ..؟!ُذََْسًة اًىت ًخاكًة ؿىل ظَسُا اًياس  املَُِاِحَصةٌ 

ًيا ًلس خسص ظل  مََِحورا :  -

ُمونُ ٔأُّيا  َْ َ ىف كاع اًححص  امل

 اشلٍنؿسد من حٌودٍ اًـمَق 

ًسافـون ؾيا ىف مـصنخيا كري 

ُؤإَلءِ تني ومن  .!املفرتسة  اًَحْحصِ املخاكفئة مؽ جنوم   اًضـورٔأسٌلك اجليود  َُ

حةاً  َِّ ىه  اًيجومىف ثوازن تُيئ رابىن دكِق إل مثَي هل ..!!  فِشٍ  ع

ىه اًلشاء  َمْصَخاهََّاتاًْ نٌل ٔأن  .! املَُِاِحَصةٌ اًضـور  ٔلسٌلكاًلشاء اٌصلًش 

..!! وٌس متص ُشا اًخوازن اًصابىن ؿىل ما املخوحضة  اًيجوماًضِىى ًِشٍ 

 .! اُلْدَصىُو ؿَََ حبَر إل ًعلى وإل ًخلول ٔأى اكئن ؿىل اًاكئيات 

ثخلشى ؿََيا ًىهنا إل جس خعَؽ اًلضاء ؿََيا متامًا ثسخة  اًَحْحصِ فٌجوم 

فِشا اًخوازن  .!ُشٍ اًيجوم  اُلْدَصىوحود ٔأسٌلك اًضـور اًىت ثَهتم ىه 

ُمونُ اي ظسًلى  َْ َ داذي  اًُْمِحََعاتاًِححاِر و حس سنن احلَاة ىف ؿامل أٔ  ُو امل

 ..!!  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىة

َُْمونُ  - َ س متص ُشا اًخوازن اي مََِحو  امل يًا : ٌو ُؤإَلءِ را حىت ًبىٔت حًز َُ 
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هدِجة ما ًفـَون ، وًععادون  ن ًـَموا ٔأو ًسرهوااًعَادون دون أٔ 

حةاً اًضـور وًلضون ؿىل ٔأسٌلك  َِّ ، وتشضل يخي اًخوازن اًعحَـى  ع

فِخضاؾف ٔأؿساد ُشٍ اًيجوم ملارهة تبٔؿساد  .!!اًصابىن اشلى ذَلَ ظل 

..!! ٔأًُس  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات، فذخوكي وثخوحش وثًذرص ؿىل  َمْصَخاهََّاتاًْ 

 اي مََِحورا ..؟ حصَحًا ُشا 

ُمونُ مََِحورا : ابًفـي ٔأُّيا  - َْ َ وًفـي ما ًفـي حبق  اإٕلوَْسان، حفني ًبىٔت  امل

حةُشٍ ألسٌلك اً  َِّ ىف  املفرتسة اًَحْحصِ ٌساهس جنوم حامتً فِو تشضل ،  ع

 املساملة . اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتحصهبا مؽ 

ية ًُْؤًُؤة - تـس  اًيجوم املفرتسة ٍن ًلف ىف وخَ ُشأٔ من ٌس خعَؽ : و  حًز

اكن ًومًا من لك معسًا   اظعَادمت  تـس ٔأن..!! اي ظسًلىت مََِحورا اًَوم 

 ..!؟ املَُِاِحَصةٌ وىه ٔأسٌلك اًضـور ًِا ابملصظاد ..!! 

و ما جيـي ..! ًُْؤًُؤة َلَْةاي ظسًلىت ركِلة اًمََِحورا : إل ٔأحس  - ُو

جِك أٔسف ، ختوض مبفصدُا حصاب رشسة كري مذاكفئة  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات

ثًهتىى ىف اٍهناًة تعحَـة  ،اًلدَحة  املفرتسة اًَحْحصِ  جنومإل ُوادة فهيا ضس 

ُؤإَلءِ مبساؿسة  ُشٍ اًيجوماحلال ابهخعار  يا جىت اًعَادون َُ  ًُْؤًُؤة ، ُو

ية مذبمٔلة تمث كاًجاكء صسًسًا  ًو كاتَت  .. املاَلَّح: ابعل ؿََم ٔأُّيا  حًز

ىف مِاٍ ىف ٔأى ماكن  ٔأسٌلك اًضـور ِظلَارظائسى ٔأكصاهم من  ًوماً 

 ؾن فـي ذضل حىت إلفورًا ًخوكفوا ٔأن  فاظَة مهنم واحملَعاتاًححار 

حةاً اًححص  َمْصَخاهََّاتىف ُزمية  رئُس َاً  ٍىوهوا سخداً  َِّ  املفِسة ًالوسان ىف ع

)مؽ جنوم اًححص املفرتسة  املس متصة مٌش ألزل  اًوروسٌلحصهب
:

!. ) 

                                                 
لمَمْرَجان ، فيذا الحيوان يقبع مختبأ  الرئيستعد سمكة نجم الَبْحِر ذات التاج الشوكى ىو القاتل والمفترس  - 5

من الِشعاب خالل  2م 12-6تدمير مساحة من  ايمكني ةالواحد النجمة،  نيارا وينشط ليبحث عن اْلَمْرَجان ليالً 
 20غسطس ويصل عدد بيض الحيوان الواحد أالعام الواحد ، ويكون ىذا الحيوان حامل لمبيض فى شيرى يوليو و 

 .ْمَمْرَجانل القاتلطور مشيور ليصل ل 6ضون ساعات وتستغرق دورة حياة الحيوان فى غ تفقسمميون بيضة 
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ُو  اي مََِحورا ماُي ثـصفني ىف اًَوم اخلامس من اًصحةل كائاًل :  املاَلَّحجساءل 

م ُوُحوُذضل اًوخَ اجلسًس من 

 َسعحكصب اشلى سرناٍ اًَوم 

مفا اكن من مََِحورا ٕاإل ..؟! اًَحْحصِ 

كائةل : ٔأذربىن وردت ؿَََ مددسمة 

أأهت تَ  ة ازل َمْصَخاناًْ  ُركؽ ٕاهَكائال:  املاَلَّحفبٔخاهبا  .؟! املاَلَّح أأُّيه واملس خعَةل ائًص

ة   اًضِك .واًحَضاًو

 ُشٍ ..؟ َمْصَخاناًْ  ُركؽمََِحورا مذـجحة : وماذا حىون  -

َة ثبٔذش ؿادة اًضِك ازلائصى وحىون انُضة َمْصَخاه  ِصـاب: ىه  املاَلَّح -

 ًة اًضحةل .اًَحْحِص من ألؾٌلق 

ي ُشٍ : ًُْؤًُؤة - ة  ُصكؽاًُو ة  َمْصَخاناًْ  َحَََلاتجض حَ ازلائًص اًىدرية دائًص

 ًياُا من كدي؟ اًضِك اًىت رأٔ 

 َََلاتحفَ  . ًُْؤًُؤة: إل اي  املاَلَّح -

ة اًضِك  املصخات دائًص

ىف  .!ساحََة  حُبَرْيةًخوسعِا 

من ركِلة  ُجُزركري مفصكة من ألساس فِىى ثحسو و َمْصَخاناًْ  ُركؽحني ٔأن 

 ..!ظافِة فوق مس خوى سعح اًححص  َمْصَخاناًْ 

َُْمونُ  - َ  ..؟اًـامئة  َمْصَخاناًْ  ُركؽ: وهَف وضبٔت ٕاذن ثطل اًيوؾَة من  امل

ة كاركة ىف  ُحُزرهنا حصحىز ؿىل ًلول اًـٌَلء أٔ :  املاَلَّح -  اًَحْحصِ  كاعِ خصًص

ٔكساس ٌَمنو فوكِا حىت تَلت مس خوى  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتاس خزسمهتا 

 .. !اًَحْحصِ  َسعحكصب 

ي ُشٍ اً ًُْؤًُؤة - ابملَاٍ كاظسة ملمورة دومًا  حىون َةَمْصَخاه اًْ  ُصكؽ: ُو

 ..؟ اًَحْحصِ  َسعح، ٔأم ٔأهنا ابرزة فوق  اًَحْحصِ  َسعحٔأسفي مس خوى 
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ثيحرس مِاٍ  حني اًَحْحصِ  َسعحثؼِص فوق  ًُْؤًُؤةاي  ُصكؽ: ُشٍ اً املاَلَّح -

 .! اجلَزرؾهنا وكت  اًَحْحصِ 

مث ختخفى اثهَة ٔأسفي 

ٔأزياء  اًَحْحصِ  َسعحمس خوى 

 املس .ارثفاع املَاٍ وكت 

مََِحورا : ىه ٕاذن من  -

حني  اًَحْحصِ  َسعحرؤٍهتا فوق مس خوى  ٌس خحَياًىت  َمْصَخاناًْ  ُوُحوٍ

 ..! صثفؽ مِاٍ اًححص وكت املسح

شا ما حـَِا ٔأنرث  املاَلَّح - دعصًا  َمْصَخاناًْ  ُوُحٍو: ابًفـي اي مََِحورا .. ُو

 كصب مذجاورةذاظة ؤأهنا حمنو ، اًِححاِر ًة ىف ؾصض اًَحْحِص ملالحة اؿىل 

ة ٔأمٌة ٌَسفن اًـاجصة من  تـضِا اًحـغ مبا إل ٌسمح توحود ممصات حبًص

و ما حـي  .!تُهنا  دومًا ابًوخَ اخملَف واًلدَح  اًَلهب اإٕلوَْسانُو

 ..!َمْصَخانٌَ

يةمََِحورا  - : وهَف  حًز

اذضل    ..؟! املاَلَّح أأُّيه

: تىن اًخرش ؾيسان اي  املاَلَّح -

مََِحورا ٍهتمون وهجم ُشا 

جهتمة  َمْصَخاناًْ من ركؽ 

معسًا مؽ  اًَحْحصِ ثسمري سفٌَ وتوادٍص ُياك ىف ؾصض دعرية وىه هتمة 

ابًسفن رتتط ؤأن ُشٍ اًصكؽ دومًا ما ث  .!س حق الازصار واًرتظس 

خـمس وث ِة اًـاجصة  ٔأزياء رحالت اشلُاب واًـودة ، املاَلَّح واًحوادص 

اًىت  ألدعارٔأحس  ًإلوَْسان.! فِىى ٕاذن ابًًس حة  الاظعسام هبا واقصاكِا

 . اًُْمِحََعاتو اًِححاِر ًة ىف اًَحْحِص ة املاَلَّحهتسد 
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ثسفٌنك وتوادصمك لك ذضل  َمْصَخاناًْ  ُركؽمََِحورا مذـجحة : وملاذا ثفـي  -

 .؟..اًيىصاء ُي من دوافؽ ًِا ًفـي ُشٍ اجلصمية ؟! و . معسًا 

ٔأهنم كس  اًِححاِر  كِـاناًياس ممن اؾخادوا اًلوص ىف : ًلول تـغ  املاَلَّح -

 اًىت ثـُش داذي تَوهتا ىف ُشٍ اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات ؿسد منمسـوا ًومًا 

ثياىج رهبا وىه  اًِضـابمن  ُصكؽاً

اًـمَق رافـة  اًَحْحصِ  كاعِ دفِة ىف 

ػمل من ابهَة  ٔأذرؾِا ٔلؿىل جض خىك

ًلس كائةل : اجلِول  اإٕلوَْسانذضل 

ٔأمٌني ٕاحسى ىف كاع اًححص دايران  داذيذات ًوم اي رتيا وحنن يا ث خاء

ادلَةل ؤأسٌلنيا  ياَمْصَخاهََّاث مضاُسة  مث ظَة روادُااًساحبة  اًَحْحصِ سفن 

وتـس ، ومسحيا هلم تسدول دايران  مهٔأهصمٌاو  دااكملـخهبم املخيوؿة ، فصحديا 

واس متخـوا  مـيأأن كاظوا وًـحوا 

وحاهت حلؼة رحَهيم  تًٌَاتبٔوكاهتم 

وخسانمه كس ًوزوا مِاُيا وحعموا 

 ا معساً يا وكذَوا مصاحِييا ؤأرسوِصـات 

ا وجسيوُاًلال ٔأهنا وزانٍزن وداذي ٔأحواض املَوهة ٔأسٌلنيا  ية كِسُو  !ًٌَز

ي ُشا حيق ملن رحديا هبم   ..؟! ىف دايرانفِي ُشا ُو ذهخٌا اي رتيا ..؟ ُو

ي ٔلن  - جض خىك رهبا من  املاَلَّحٔأُّيا  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمََِحورا مذـجحة : ُو

من ثطل فِشا مـياٍ ٔأهنم مساهون إل ٔأجصايء  .! اإٕلوَْسانتـغ تىن ػمل 

كس  املاَلَّحٔأُّيا ِا ٔأهت ف اٍهتمة اًؼاملة.؟! مث اس خعصدت مََِحورا ثلول: 

من  ٔأهنم َمْصَخاناًْ فِي ؾصفت ؾن تىن  .! ؿاٌضدىن مٌش فرتة ظوًةل

من جتاٍ من ػَمِم اًىت ميىن ٔأن ثفـي ذضل سود اًلَوب خمَوكات ظل 

 .اإٕلوَْسانتىن 
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ىن ابعل ؿََِم :  املاَلَّح - ٕاذن مباذا  .ابًلعؽ إل اي مََِحورا .. ًىن ٔأذرًب

من تىن ماىم أٔ  ٔأحس هتممِ إ ٕاذا ما  َمْصَخاناًْ وؾن لك تىن  دافؽ ؾيمِ أٔ 

 !اخلعرية ؟اًؼاملة اٍهتمة هبشٍ  اإٕلوَْسان

ًومًا  املاَلَّحكصاهم اي ظسًلى حورا كاضحة : اذا ما اهتمىن ٔأحس من أٔ مََِ  -

فسافؽ ؾىن تخطل اٍهتمة اًؼاملة 

من ًشُة ملن اي تىن  :هلم وكي 

 اًِضـابُي  .؟! اإٕلوَْسان

ىه من ثشُة ًسفٌنك  َةَمْصَخاه اًْ 

ٔأم ٔأن سفٌنك  .؟!ًىك ثععسم هبا 

 اًِضـابىه من ثخجَ حنو 

ٔأهَ اذا اكن مثة اهتام ، فِو ًوخَ فلط  ، ؤأذربمه ٔأًضًا  ..؟!ًخععسم هبا 

 اًِضـابمبياظق ثوزًؽ  ُياجلا .! الأْرض َسعحفوق  ًإلوَْسان

اجلاُي ابملسارات  .!َةَمْصَخاه اًْ 

اجلاُي  .!ِة الٓمٌة املاَلَّح 

كري  .!ًةاًَحْحِص خبصائط ألؾٌلق 

ًة اًَحْحِص اًـارف ابًـالمات 

املُلرت تيفسَ  .! الاسرتصادًة

وكسراثَ ىف اماكهَة الاحبار تني 

ؾيرص دون الاظعسام هبا هبسف ادذعار  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابركؽ ممصات 

وكرٍي  ادلَيًلِيًا جصائة ُشا اًوخَ  املاَلَّحوُيا ٔأدرك  .!اًوكت اًزمن و 

من  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتؤأن من ُشٍ اٍهتمة اًؼاملة  َمْصَخاناًْ  ُوُحٍومن تلِة 

تبٔى مؼَومة ومفرتى ؿَهيا إل مساهة ابًفـي  اإٕلوَْسانهتمة اقصاق سفن 

 . حال من ألحوال 
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ْصمجَـًا حني رٔأوا ما ٌض حَ ألرتـة اًصفاق  ثـجة ة من املَاٍ  هنَّ اًـشتة اجلاًر

ىف  َمْصَخاناًْ  ِصـابًخزَي 

كصب احلاحز  اًَحْحصِ ؾصض 

 اًـؼمي ىف اسرتاًَا َمْصَخاىناًْ 

وادذَف اًصفاق ألرتـة ىف 

 ثفسرٍي ..!

: وظل ٔأىن إل  ًُْؤًُؤة -

ْصٔأرى ُشا اٍ ْص سوى  هنَّ من املَاٍ املخسفلة فوق سعح ألرض ثفِغ  اً هنَّ

 مِاَُ وسط وادًَ اخلعة اًفس َح .

َُْمونُ  - َ ال ف : ٔأما ٔأان امل

 ٓ  أأهْنَارراٍ ٕاإل ٔأحس أ

ِمْن َؾَسٍي ُمَعفًّى 

 اكشلى حسزىن ؾيَ

كدي نثريًا  خسى

 .!وفاثَ

مََِحورا : هَف  -

وا ٔأذرع من ذراؿًا ظوًاًل ؿَلٌلً فِشا ًُس ٕاإل  .! ْظِسكاءُشا ٔأُّيا الأ  ثلًو

 ..! املاحلة  اًَحْحصِ مِاٍ 

 :  وما اًـمي ٕاذن ٔأُّيا اًصفاق حلسم ُشا اجلسال واًيلاش ..؟ املاَلَّح -

 .!سوى ٔأن هخشوق ظـم ُشٍ املَاٍ  املاَلَّح: ًُس ًيا من تسًي ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

و دعبٔ ادلَؽ .! وأٔ ٔأان ..!  .. ٔأظختفَو اكهت ؿشاًب فصااًت   ت مِاَُاكهًو

ُمونُ .! ونشضل ان دعبٔت أٔ وأٔ  .!املَََحورا  ٔأظاتتًا ُأَخاخٌ  اً ِمَْحٌ  َْ َ ٔأما ًو  . امل

ُ  اكهت مِاَُ حَوة اًعـم واملشاق اكًـسيِ  ُمونُ حِهنا  .. ٔأظابَعفًّىامل َْ َ  امل
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ًَخشوق  تيفسَ املاَلَّحؤأدعبٔت ٔأان ومـى مََِحورا ..! وابًفـي ذُة 

هنا ًُست ٕاإل فـصفوا حِهنا أٔ ، ًا ُأَخاخٌ  اً ِمَْحٌ ظـم ُشٍ املَاٍ فوخسُا ابًفـي 

 اًِضـابًخزَي  اًَحْحصِ مِاٍ ٔأذرع ؿَلٌلً من  اً ذراؿنٌل كاًت مََِحورا 

 ..! َةَمْصَخاه اًْ 

َُْمونُ  - َ  ِضـابٔأهم ملصم وحمة ً  املاَلَّحأُّٔيا  : ٔأمل ثلي ًيا مصارًا وحىصارًا  امل

فٌَلذا إل ثفرس ًيا ألن وضبٔة ُشا اشلراع اًعوًي من املَاٍ  ..؟! َمْصَخاناًْ 

 ..؟املاحلة اشلى ٌض حَ اٍهنص املخسفق 

ُمونُ ٔأُّيا  رمغ ٔأىن:  املاَلَّح - َْ َ ٌَ  امل ورمغ ٔأهىن  َمْصَخاناًْ و  ِضـابنٌل ثلول حمة 

ٔأن ٔأكول ٔأو ٔأس خحى ٕاإل ٔأهىن إل ٔأدىش ؾن ؿامل اًححار .! كس كصٔأت اًىثري 

ْصٔأهىن تًضبٔة ُشا اٍ ابًفـي ٌض حَ ٕاىل ًىٌَ  .! ًست تـَميِ  اًِضـابمن  هنَّ

 ..! الأْرض َسعحاملَاٍ اًـشتة املخسفلة ؾيسان فوق  أأهنارتـَس  اً حس

َُْمونُ  - َ  .! اًَحْحصِ جتِي ُشا اشلراع من مِاٍ  املاَلَّحابًفـي ٔأُّيا  ٔأهم : ظاملا امل

س  مـصفة ٔأمىٌياجبوةل داذهل ..! رمبا  هلومفٌَل إل  ؾيَ .! ٔأمل ثلي ًيا من املًز

 ىه معسر لك املـَومات؟! " ىف ؿمل اجللصافِاازلراسة املَساهَة"كدي ٔأن 

وساروا تَ ىف  ًا ،ظلري  ابس خلالل كارابً  ادلَؽكام و  . املاَلَّحوافق وابًفـي 

ْصجمصى ُشا اٍ ة من  هنَّ ىف  ثحاًيًا هحرياً  فوخسوا .! َمْصَخاناًْ  ِصـاباًلًص

دعائط جمصاٍ ووادًَ 

ؿىل اجلاهحني من كعاع 

فاهسُش  .!لٓدص 

ْصادلَؽ ٔلمص ُشا اٍ  هنَّ

 اًـجَة ..!

: ُي  مََِحورا -

ارشحت ًيا  ْصاٍ ُشا ٔأوخَ اًدضاتَ تني جمصى املاَلَّح أأُّيه  ِصـابمن  هنَّ
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املخسفلة ُياك اًـشتة املَاٍ  أأهناروجمارى  .؟! اًَحْحصِ  َسعحفوق  َمْصَخاناًْ 

 ..؟  الأْرض َسعحفوق 

ْص أٍأهىن إل ٔأخس ٔأدذالفًا هحريًا تني  مََِحورااي  احللِلة:  املاَلَّح -  .! ٍنهنَّ

 َسعحفوق اًـشتة  هنارالأ جمارى فكٔهىن ٔأسري ابًفـي ىف جمصى من 

تساًة من وكعاؿاثَ اًصئُسة ، وكس ٔأحمتـت فَِ اكفة ٔأحزاءٍ  الأْرض

ْصاٍ مٌحؽاشلي ًوخس ؾيس رسًؽ اجلصاين ألؿىل  اجملصى اجملصى مث .!  هنَّ

ْصاٍؾيس معة تعيء اجلصاين ألدىن  ْصٌَألوسط اجملصى جباهة  .! هنَّ  .! هنَّ

امََِحورا : ًىن تؼيم  -  أأُّيه

هَف وضبٔت ُشٍ  املاَلَّح

اًىت  َمْصَخاناًْ من  هنارالأ 

 ؟ اًِضـابُشٍ سعح ثخزَي 

: ىف ػىن اي مََِحورا  املاَلَّح -

خمخَفة تني ٍلوؿات  ثفعيمائَة معَلة  كٌََواتًُست ٕاإل  هنارٔأن ُشٍ الأ 

ة َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن  حىوهت ثسخة ؿسم مالمئة وكس  .!احلاحًز

   .! اًِضـابو  َمْصَخاناًْ ػصوف احلَاة داذَِا ٍمنو 

: وماذا ؾن ثطل  ًُْؤًُؤة -

املساحات اخلوراء واًزركاء 

ْصُشا اٍامليدرشة ؿىل خاهىب   هنَّ

ا َمْصَخاناًْ  ِصـابمن   أأُّيه

 ..؟  املاَلَّح

: ُشٍ املساحات  املاَلَّح -

ْصاخلوراء ؿىل اجلاهحني ثشهصىن ابًسِي اًفِيض ؿىل خاهىب  اًىت اًيَي  هنَّ

ْصاٍتياُا  ْصف اًس يني .. ٔأما ىف حاةل ؿرب الٓ اًـؼمي  هنَّ ان ُشا من هنَّ
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ة اًىت تياُا  اًِضـابفِىى ًُست سوى  َمْصَخاناًْ  دص ُو الٓ  َمْصَخاناًْ اجلرًي

 ؿىل مص مالًني اًس يني ..

ي سَِنك اًفِىض ؿىل خاهىب  - ْصمََِحورا : ُو اًيَي هبشٍ اًصوؿة وادلال  هنَّ

يا ثطل املمخسة ؿىل ِصـات مثي 

  اجلاهحني ..؟!

: ًلس اكن سَِيا اًفِىض ىف  املاَلَّح -

املاىض اي مََِحورا إل ًلي حٌلإلً 

نك ثطل املمخسة ِصـاجوروؿة ؾن 

ٌضلهل  فلس اكن .!ؿىل اجلاهحني 

 .!حسائق وحٌان وثساثني دوراء 

 ٓ مذلكسة من نخي ٌضلهل تياايت و لك وظار ٔأما اًَوم مؽ ألسف فلس ثب

اخلصسان إل حِاة وإل روح 

   ..!فهيا

َُْمونُ  - َ ت َصالَّإل: وماذا ؾن  امل

مامٌا اًىت ىصاُا أٔ  ثطل َمْصَخاناًْ 

ىف ؾصض  املاَلَّحٔأُّيا ألن 

ٓ   .!اًِححارِ  ت املَاٍ اًىت ثـرتض جمارى َصالَّإلٕاىل حس هحري  إل جض حَأ

فوق سعح ؾيسمك  هنارالأ 

اي حصى ىه ُي و  .؟!ألرض 

دِال" ٔأم حلِلة" ٔأم ""

 ..؟!ذساع ترصي" "

ت زالزة ِاْحِذَماإل: ُياك  املاَلَّح -

َُْمونُ ا ٔأُّيَة َمْصَخاه ت َصالَّإلٔأمامم من  حصاٍملا  َ ٔأن : ألول  ْحِذَمالاإلِ :  امل
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ٌَ  ًيحسراحلاةل  ٍوىف ُش ،ألمص حلِلي ٍىون   ِضـابامليحسر ألماىم 

حبافة رأٔس َة  َةَمْصَخاه اًْ 

مَق  اًَحْحصِ ظوب مِاٍ  ـَ  .!اً

زياء احلصنة اًصحـَة أٔ و 

ىف  اًَحْحصِ ًٔلمواج ثحسٔأ مِاٍ 

امليحسر  اًسلوط ٔأؿىل 

 ٌَ اٍىف  ِضـابألمايم   ِاجّتِ

مَق مضلكة  اًَحْحصِ  ـَ  ؾن ًُْؤًُؤة.. مث جساءًت مايئ حتت املاء  َصالَّلاً

ٔأن ألمص :  ًُْؤًُؤةاي  اًثاىن ْحِذَمالاإلِ كائاًل  املاَلَّحفبٔخاهبا  .اًثاين  ْحِذَمالاإلِ 

 َصواِسةاًلوًة تسفؽ اً اًَحْحصِ ثَارات  بٔزياء كِام ف .!!ذساع ترصي جصمذَ 

ىف مصحةل ساتلة  اًِضـاب اًيا ج ؾن حنت َمْصَخاىناًْ واًصمال واحلىص 

اٍاًِاميش ىف  اًِضـابواملرتامك فوق مَسعح  مَلة  اًَحْحصِ مِاٍ  ِاجّتِ ـَ ، اً

حيسث هوع من اخلساع اًحرصي وًحسو  ،وىه معََة سائسة ومـصوفة 

ُشٍ املصة  مََِحورا تمث سبًٔ ..!  حتت املاء َمْصَخاىن َصالَّلألمص ؿىل ٔأهَ 

اي اًثاًر  ْحِذَمالكائاًل : اإلِ  املاَلَّح ااًثاًر .. فبٔخاهب ْحِذَمالؾن اإلِ 

مََِحورا .!! فذـجحت جمصد "فوثو صوب" لكَ ٔأن ٍىون ألمص  مََِحورا

ا  املاَلَّحثضسة من الكم   املاَلَّحوكاًت هل : وهَف ٍىون "فوثو صوب" أأُّيه

ياً  املاَلَّحوحنن ىصاٍ ٔأمامٌا ألن مصٔأى اًـني ..؟ فصد ؿَهيا   .!؟ : وما   حًز

اًـجة والاس خلصاب ىف ذضل اي مََِحورا .. فِك يشء ىف حِاثيا كس 

و تسى حلِلة  مصئَة ٔأمامٌا..! ظار اًَوم "فوثو صوب" حىت ًو

مََِحورا : وماذا ؾن ثطل اًخـصخات والاحنياءات اًىت ثوخس ىف جمصى  -

ْص  ؟! املاَلَّحٔأُّيا  َمْصَخاناًْ  ِصـابان ُشا من هنَّ
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ْص : ُشٍ اًخـصخات جض حَ ثطل اًثًِات اٍ املاَلَّح - ًة امليدرشة ىف جمارى هنَّ

اًىت متص مبصحةل اًىِوةل  هنارالأ 

 .! الأْرض َسعحؾيسان فوق 

ختخَف ؾن حاةل  وىه تشضل 

 ىف مصحةل اًض حاب ..! هنارالأ 

اثطل  اًـجوزة هنارالأ  فلعة  أأُّيه

ًـصف ثفاظََِا حِسًا  صِريةكعة ىه  صاتةًا أأهنار ًومًا  اكهتاًىت اًصفاق 

ؾيسان فوق  اًلاىص وازلاىن

وما ٔأن مسؽ  .! الأْرض َسعح

 املاَلَّحاًصفاق اًثالزة حسًر 

 اًـجوزة هنارالأ كعة ؾن 

اًىت اكهت ًومًا صاتة اًضـَفة 

 صسًسوجساءًت مََِحورا ؾهنا ثضلف  .!حىت ثـجة ادلَؽ  .! كوًة

س ؾهنا  ٕاإل ورد كائاًل : ىه كعة  املاَلَّحمفا اكن من  .!وظَحت مـصفة املًز

حة وجعَحة حلًا اي مََِحورا ..  ْصحة كذي فهيا اٍدـس رحةل ص حاب خامِ ف قًص  هنَّ

خَتما كذي حىت  مِاَُ  خَتَضَّ

ؤألك فهيا ما ٔألك  .!ابزلماء 

حىت ص حؽ ومٔل تعيَ من 

وسَة  .!واخلريات  َصواِسةاً

 أأهنارؤأرس فهيا ما ٔأرس من 

ًبىٔت تـس  .!!ثضرم وظلت مِاَُ ؿىل اًزرع واًـحاد وازلاير   حىت ِظلَار

ْصذضل هفس اٍ وحىرث .! وإل ًلوى ؿىل املسري  .!حني ٍىرب وٌض َخ  هنَّ

رتحن ذات اٍميني اترة وذات اًُسار اترة  ٍمتىن ًو و  .!  ُأْدَصىمٌحيَاثَ ًو
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ًَـاود اًىصة من خسًس ..!! ًَلذي وٌسَة  .!اس خـاد ص حاتَ اًلسمي 

برٔس  ْصورمبا ٔأًضًا زاد اٍ .!ًو  هنَّ

من ثفاؤهل وظَة من ظل 

اًـفو واًلفصان ؿىل لك ما 

ْصفات دون ٔأن ٍصد اٍ لك ما  هنَّ

ودون  .!ٔأذش ؤألك وسَة 

فِي  .!! حىت ٔأن ًخىن وٌض َس هبا ما ًيفؽ اًياس من سِول ودالات 

ْصدؿاء اٍحلًا ٔأن ًخلدي ظل  ْظِسكاءحِهنا ٔأُّيا الأ ميىن  ُىشا  .!اًـجوز هنَّ

ادلَؽ ىف ظوت واحس سادعني ؿىل ؿَََ فصد مدسائاًل ..  كال املاَلَّح

 املاَلَّحذضل اٍهنص اًـجوز اشلى اكن ًومًا صااَب فذًَا كائَني : ابًلعؽ إل ٔأُّيا 

ٔأن ٍصد ٔأن ًعَة اًـفو وامللفصة من ظل ٔأوإًل وكدي .! فـىل اٍهنص اًـجوز 

 .!!.ازلؿاء .احللوق ٔلحصاهبا .! حفَهنا فلط كس ًخلدي ظل مٌَ 
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 اًَحْحصِ كصب سعح اي مََِحورا  ألناشلى سدضاُسًيَ  ُشا اًوخَثـصفني ٔأن  ُي

 َظَحاحىف  املاَلَّح اكن سؤالم اًساتلة ..؟ ُىشا ُوُحوُخمخَف متامًا ؾن لك 

فبٔخاتخَ  اًَوم اًساتؽ من اًصحةل

ا  مََِحورا كائةل : وهَف ذضل أأُّيه

ًلس صوكذىن نثرياً  .؟! املاَلَّح

ًصؤًة ُشا اًوخَ من ُشا جالكمم 

اشلى ثخحسث ؾيَ  َمْصَخاناًْ  ُوُحوٍ

اًحارزة  َمْصَخاناًْ  ُوُحٍومن ُو : وهجم ُشا اي مََِحورا  املاَلَّح..! فلال ًِا 

 !!تـرشات ورمبا مئات ألمذار . اًَحْحصِ املصثفـة خسًا ؾن مس خوى َسعح 

ا  - ..؟ وهَف ٍىون  املاَلَّحمََِحورا مذـجحة : وهَف ميىن ذضل أأُّيه

ومجَؽ ٔأكصاىن .؟!  ؤأان ذضل

ىف ألسفي ما هـُش دومًا إ 

مَق أٔو ُيا  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  ـَ اً

 اًَحْحصِ َسعح  ؾيسىل ؿىف الٔ 

 .؟! اًحـَس

ففى ساًف ازلُص ثـصض  .!حسث ابًفـي اي مََِحورا ُشا ما:  املاَلَّح -

 اًَحْحصِ مس خوى َسعح 

ًالَنفاض واًرتاحؽ هدِجة 

ًخلريات مٌادِة وحصنة 

رفؽ ٔأظاتت اًَاثس فعار 

اًلسمي ؿال  اًَحْحصِ  كاعِ 

تـس ٔأن اىىضفت اًىت اكهت ثـُش فَِ  اًَْمْصَخاهَاتاملًسوب وماثت لك 

 ُجُزرو ثحسو ٕاماجمصد حفصايت ظٌلء إل حِاة فهيا  وظارت ىف اًـصاء .! 
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ة  من  ُحُصوفسالسي وثالل و ه  ٔأو، ثخوسط مِاٍ اًححص  مصثفـةخصًص

 ؿاًَة..! اًَحْحصِ 

ا اًَحْحِص  ُصوفمََِحورا : وما ىه ُشٍ اجلُ  -  .؟ املاَلَّحًة اًىت ثخحسث ؾهنا أأُّيه

جرشف مدارشة ؿىل  َمْصَخاناًْ  ِصـاب: ىه خصور وحافات من  املاَلَّح -

  ..؟! ثضسة ٔأوخَ وحافات مٌحسرة ؿىل مِاٍ اًححصذات  اًَحْحصِ مِاٍ 

: ُي ميىن  مٌسُضةمََِحورا   -

ا  ٔأن هلرتب ٔأنرث من  املاَلَّحًيا أأُّيه

 اًلسمية اًىت ثخىون مهنا ِصـاىب

 اًـاًَة حىت ميىٌىن ُصوفثطل اجلُ 

 !ثفاظََِا ؾن كصب ..؟ رؤًة

ٔأنرث ؤأنرث من  ادلَؽ كرتب. وابًفـي ا: ابًلعؽ اي مََِحورا  املاَلَّح -

ثطل اًـاًَة اًىت  اًَحْحصِ  ُحُصوف

 ِصـابثخبًٔف خصورُا من 

 املَخة ..!اًعَحة  َمْصَخاناًْ 

مََِحورا مذـجحة : ُي ُشا   -

وهجىى اشلى اكن ًومًا ُو حلًا 

وما ابل ُشٍ اًثلوب اًعلرية امليدرشة فوق  !ماذا حسث هل ..؟ .!! مجَالً 

 اًِضـابَسعح ٔأحسى نخي 

ة ٔأسفي ُشٍ اًلواؿس من  املهتاًو

 اًَة ..؟اًـ اًَحْحصِ  ُحُصوف

ُشٍ اًثلوب اًعلرية :  املاَلَّح  -

اًىت جضاُسُّيا ألن أٔمامم اي 

 وتَوت لكاًلسمية م إل تَوثإ ما ىه  م اًلسميِصـاتفوق َسعح مََِحورا 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBtbStveXTAhUBXhoKHVqGCF4QjRwIBw&url=http://photo-ek.ru/photo/red-sea/coral-fossil-en.html&psig=AFQjCNHkOP-NyTpWV76di7dEglBuCmjyhA&ust=1494510945359081
https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-I3C4aPUAhVBchQKHRDqCJ8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/282530576599837270/&psig=AFQjCNGlwT-fzyj_8iS-SmsH7dpFUf6Gjw&ust=1496646677909514
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ة إل حِاة إ ا ِصـاهباملَػْصاَخني كدي ٔأن متوت وثخحول  ىل جمصد خصور خرًي

فِي ًددلى  .!! َ مبثاتة اًصوح ٌَجسس ِضـاتابًًس حة ً  َمْصَخاناًْ ف .!! فهيا 

اي مََِحورا  وثشُة تال رحـةيشء ٌَجسس تـس ٔأن ثفاركَ اًصوح ًومًا 

ًَن ًددلى ٕاإل ما مؤنس ..؟!  ة  مٔأمام حًص الٓن من ُشٍ اًَِالك احلجًص

ية اًعٌلء  ..!! احلًز

َُْمونُ  - َ يًا :  امل تَوت ٔأُشٍ ىه حلًا ..؟  املاَلَّحٔأُّيا ًـلي ذضل ُي حًز

 .؟! ادلَةل اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمن مات لك سانيهيا  تـس ٔأناملَػْصاَخني 

ة ؿىل ؾصوصِا تـس ٔأن اكهت ًومًا زاَُة مجَةل ؿامصة ف بٔظححت ذاًو

 تبَُِٔا وحمحهيا ..؟!

ية : ومن فـي لك ُشا ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -  َمْصَخاناًْ  ِصـابتعرور و   املاَلَّححًز

 ؟!.. اًـاًَة املصثفـة ثطل 

ٔأؿاظري ؾوامي اًعحَـة من رايح و ؾن معس : فـَهتا اي مََِحورا  املاَلَّح -

ا ومعص وجتوًة  ة من وكرُي   ..!تواؾر اًخـًص

َُْمونُ  - َ ا  امل وما اشلى جيـي ؾوامي  .؟! املاَلَّح: وهَف حيسث ذضل أأُّيه

 اًـاًَة..؟ ُصوفمن اجلُ  اًِضـابتفـي لك ما فـَخَ هبشٍ اًعحَـة ثلوم 

 ُحُصوف: ٔلن  املاَلَّح -

ا  اًَحْحصِ   املاَلَّحاًـاًَة أأُّيه

ىه حهبة الاًخلاء تني 

فِىى  .!اًَاثس واملاء 

ثخبٔثص دامئًا ابًـوامي 

ة مبا ىف اًَحْحِص  ًة واًلاًر

َُورذضل ٔأًضًا اً  من ماكن لٓدص حبثًا ؾن املبٔوى  املَُِاِحَصةادلَةل اًصكِلة  ُع

 ..!!ٔأو املبلٔك ٔأو املرشب
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ُؤإَلءِ حورا : وماذا ًفـي مََِ  - ُياك ىف اًحـَس من تىن اًخرش  اًعَادٍن َُ

ة فوق  تخٌادكِم ثطل اًياًر

 ُصوفُشٍ اجلُ ؤأسعح مقم 

  .؟ اًـاًَة

: مه ًععادون ثطل  املاَلَّح -

َُوراً  اًىت حتمل  املَُِاِحَصة ُع

ًومًا ٌَـودة ٕاىل ٔأوظاهنا 

مسؽ ادلَؽ ٔأظوات ظَلات ومل حىن سوى حلؼات حىت ساملة كامنة ..! 

ة معاحدة ٔلظوات زصاخ وجاكء من كدي  ة مسًو َُورانًر  اًَحْحصِ  ُظ

َُورففصت اًـسًس من ُشٍ اً  .!ألمٌة  املَُِاِحَصة اًسٌلء  ىف ُمحَلةُارتة  ُع

وكصرت اًحلاء ُيا كصب .! ٕاإل ؾعفورة واحسة رفضت مساٍصة اًصهة .! 

معااًب تعَق انرى من  سعح ألرض جصفلة ؾعفورُا اشلى سلط جفبٔة

اًـعفورة  بٔظابف .!ظَاد

ازلُضة  اًعلرية

عَحت ف والاس خلصاب.! 

ٔأن ٍهنغ  ؾعفورُا من

عري مـِا اثهَة ىف  رسًـًا ًو

.! فال وكت زلُّيٌل  .!اًسٌلء 

ق ظوًي  وألدعار حمَعة ُياك  .!واًصحةل مل ثًهتىى تـس  .!فاًعًص

كواٍ وٌس خجَة ًيساء لك ٔأن ٌس خجمؽ اًـعفور ..! حاول  ِعلَارابً

ًىٌَ ما ٔأن ظار حىت ؿاد وسلط ؿىل ألرض اثهَة  .!ؾعفورثَ وًعري 

ق ..! ٔأذشت  .! حصحوٍ وثخوسي ٕاًََ ؾعفورثَ ومات ىف مٌخعف اًعًص

عري مـِا ًىن دون خسوى ..! ثـجحت اًـعفورة  ٔأن ٍهنغ ًو
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و  .!واهسُضت ..!! هَف ٍصفغ ؾعفورُا ُشٍ املصة ظَهبا ورخاهئا  ُو

وثعَح فَِ مل ٍصفغ ًِا ظَحًا ىف حِاثَ من كدي ..!! ٔأذشت ثرصخ اشلى 

تبٔؿىل ظوت ًِا مصات 

ومصات ًـهل من هومَ 

ٌس خفِق ومن ركسثَ ٍهنغ 

ت  .!اثهَة وًعري  حاًو

ٔأن  كوهتاجِك اًـعفورة 

جسحة ؾعفورُا وجضسٍ ؾيوة ًَعري مـِا ىف اًسٌلء ..! ًىهنا مل ثفَح 

حىت ىف ذضل .! وتـس ظول زصاخ وجاكء ٔأدرهت اًـعفورة اًعلرية 

ًن ًعري مـِا اثهَة تـس اًَوم ..! ؤأهَ  .!كس مات تفعصهتا ٔأن ؾعفورُا 

فلصرت اًـودة ُشٍ املصة مبفصدُا دون ؾعفورُا نٌل اؾخادت ٔأن ثفـي 

س ًِض ؤأذشت ثُ  .!ًا دوم

تعوت ذافت إل ٌسمـَ 

ية . هتأأوُْضودَ ٔأحس   وىف !احلًز

ُشٍ ألزياء جساءًت 

ية كائةل :  وماذا مََِحورا حًز

..؟ ُي سُذوكف  املاَلَّحاي حصى س َحسث ًِشٍ اًـعفورة تـس ذضل ٔأُّيا 

 ُشا سُس متصٔأم ٔأن حزهنا  اشلى مات .؟! حزهنا وجاكءُا ؿىل ؾعفورُا 

اي مََِحورا ٔأن جاكء ُشٍ : ػىن كائاًل  املاَلَّحفصد ؿَهيا ظوًاًل ..؟ 

ةاًـعفورة اًصكِلة سُذوكف  ن كََةل جمصد صِور ورمبا ٔأايم  .!! ؾٌل كًص ًو

ومؤنس فصاق ومصارة أًأمل ميىهنا تـسُا تبٔى حال من ألحوال حتمي 

ا اشلى رحي ؾهنا كََهْبس خَحق حبحُة  ٕاذن ٔأهَ ..! ماتو ا ورفِق معُص

َُورؾيس اً احللِلى اًوفاء احلة و   ..! ِعلَاراًأْٔظِسكاىئ اي ىف ؿامل احلَوان  ُع
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 َةَمْصَخاه اًْ  ُوُحٍووأًأحس ألصاكل اًثامن من اًصحةل اًَوم  ةري ػِمََِحورا ىف حملت 

ؿىل صِك فذحات  اًِضـاباًىت هوىهتا وحنخهتا ألمواج ىف خصورُا اًلسمية من 

  وًِفة ابًلة ..!! تخـجة ادساءًت ؾهنف من اًعرص مجَةل 

واحسة  فِىى .! َةَمْصَخاه اًْ ًة اًَحْحِص ألكواس اي مََِحورا ػاُصة  هنا: إ  املاَلَّح -

من ٔأرق ؤأمجي ٔأصاكل 

 وضبٔتاًساحََة اًىت  َسعحاً 

 اًِضـابم من ُصوفجبُ 

ٔأهنا فذحات  .!اًـاًَة  َةَمْصَخاه اًْ 

ؤلهنا  .! ذَفِاكس ًوخس ما لك  حصى وجضاُسى جض حَ اًيافشة  ميىن ٔأن

 اًَحْحصِ صسًسة اًصكة وادلال فِىى ىف اًـادة إل ميىهنا حتمي رضابت ٔأمواج 

تـس فرتة من اًزمان ، ظاًت  متوتو اًـاثَة فال ثَحر ٔأن حهنار وثخالىش 

  !.ٔأو كرصتُشٍ اًفرتة 

اٌَجمَؽ ضًا ًبىٔت ؿَهيا ًومًا ومتوت نٌل حيسث مََِحورا : ٕاذن ىه ٔأً -  أأُّيه

يًا وثعحح  املاَلَّح وهجًا أٓدص حًز

 ..!كري سـَسًا 

 .: ابًفـي اي مََِحورا  املاَلَّح -

دومًا ثؼي  اًَحْحصِ ًىن ٔأكواس 

 موهتا تـسحىت ومجَةل رائـة 

 ..! ورحَِِا

ا: وهَف ذضل  ًُْؤًُؤة - تـس موهتا ُشٍ ألكواس الا ثخحول  ! .. املاَلَّح أأُّيه

ية ٕاىل ٔأظالل وخصور  حةحًز  اًضِك وامليؼص ..؟! قًص

ٕاإل وكس حصهت وثلادر ، إل جَضبْ ٔأن ثرتنيا   ًُْؤًُؤةاي  اًَحْحصِ : ٔأكواس  املاَلَّح -

 هَإ  .!حٌلإًل ؾن حٌلًِا و ًَسًا خسًسًا ايفـًا ممزيًا إل ًلي روؿة هجًا ووًيا و 
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حلى ُشا  .!اًضادعة ًة اًَحْحِص املسالت  وخَ اًوخَ ادلَي اي مََِحورا ًو

 ُوُحٍوواًمثي ُشٍ ألصاكل  ملوتواشلهصى ادلَةل  .!ُو اًـزاء اًوحِس ًيا 

من ٔأكواس اًيحت اًصائـة 

 ى اًساحصة ..!اًَحْحصِ 

َُْمونُ  - َ ا: وما ابل  امل  املاَلَّح أأُّيه

 ُوُحٍومن  الَٓدص اًوخَ ذضل

اًصائـة ادلَةل اجملاورة  َمْصَخاناًْ 

اًـاًَة ..  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن  اًَحْحصِ  ُصوفجبُ  اُلْدَصىاًىت اًخعلت ىه 

 ما ٕامسِا ..؟ وهَف صلكهتا ألمواج ٕاذن ..؟!

اهنٌل : إ  املاَلَّح - ُمونُ  أأُّيه َْ َ  امل

 .! وهجًا واحساً  وهجان وًُس

من ٔأصِص ٌُل اخلََج و  اًصٔأسف

وحِة  دوًخوُات حِومورفًو

ة    .!واًصمََة اًسواحي اًعرًص

فبًٔامن وخست اًصٔأس جصوؾهتا  .!رفِلان حمحان ٔأتسًا إل ًفرتكان وهجان و فٌِل 

ا اخلََج جباذتُذَ وثوكهل ىف خصور  .! اًَحْحصِ وثـملِا ىف مِاٍ  وخس جبواُر

ُشا اًثياىئ  .!اًَاثس 

 ُوُحٍومن اجلميورفوًوىج 

 حنن تىن اًخرش ًشهصان َمْصَخاناًْ 

ا الأْرض َسعحدومًا فوق   أأُّيه

َُْمونُ  َ تثٌائَات اًسُامن   امل

 ..ٔأهور وخسى  -ًَىل مصاد  ٔأمثالاملرصًة اًلسمية 

َُْمونُ  - َ اخسى ٔأهور و  -.. ًَىل مصاد ٌُل ذـجحًا : ومنم  امل  .!؟ املاَلَّح أأُّيه
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ي اشلى زمن اًفن ادلَ ُوُحٍووهجان س ًَاميئَان من  هنٌلمددسٌلً : إ  املاَلَّح -

ااىهتىى وثالىش  َُْمونُ  أأُّيه َ  ..!اًصدِط اًِاتطًَحي حمهل اًفن  امل

اُي اي حصى و : مذبمٔلة مََِحورا  -  اًِضـابًو اكهت خصورى من  املاَلَّح أأُّيه

 وثلومؾوامي اًعحَـة  ظَحة وكوًة .. ُي اكن من املمىن ٔأن ثخفوق ؿَهيا

ُضة ًَية اكهت  ِصـاىب نٌل ثفـي ألن..!؟ ٔأم ٔلن خصور تيحهتا وثفذَهتا

 حسث ًِا تـس موت مصاحِهنا ..؟!اس خحلت لك ما فلس 

: حىت ًو اكهت خصورك اي مََِحورا ظَحة مـاهسة اكن س َحسث  املاَلَّح -

..! فِىى ًِا ىف ًوم من ألايم ما حسث

مسبةٔل وكت فلط اي ظسًلىت إل ٔأنرث 

ًلول  املاَلَّحمث اس خعصد  ..! وإل ٔأكي 

 ُي حٍصن اي مََِحورا ثطل اًعرصة: 

ُياك ؿىل وصم اًسلوط اًـخَسة 

 والاهنَار ..؟ 

ا: ابًفـي  مََِحورا - ٔأراُا  املاَلَّح أأُّيه

حِسًا .. مفا ىه كعهتا وملاذا وظي 

 ..؟وُن ص َروذة و من ضـف و ٕاًََ ٕاىل ما وظي  هبا احلال

ُو هخاج زصاع  مََِحورا اي : ما وظي اًََ حال ُشٍ اًعرصة  املاَلَّح -

ملاومة من كدي  ُأْدَصىظوًي تني كوى همامجة من كدي اًعحَـة ، وكوى 

ة اًعَحة خصورُا  كوى اًعحَـة املِامجة ؿىل نٌل حٍصن كس ثفوكت و  .!اًياًر

و ما حـَِا ؿىل وصم اًسلوط رمغ ما  كوة خصورُا اًعَحة املـاهسة ُو

 ..! وُيا حزهت مََِحورا حلال ثطلومصودحتاول ٔأن ثحسًَ من حتسى 

 ٔأٍهتا اًعرصة اًـخَسة امللاومة:ؤأذشت ختاظهبا كائةل : اًعَحة اًعرصة 

ىن   !؟! ٔلهم حامتً ًومًا سدسلعنيٕاىل مىت س خعمسٍن ابعل ؿََِم : ٔأذرًب
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ًىن  .!فَِك تساًة هناًة همٌل تَف كوثم ومصودك  .!ظال اًـمص ٔأو كرص 

ن وما أٔ  حني جسلعني إل ثحىني ٔأو حتزهني.! اًـخَسة .. ٔأٍهتا اًعرصةجصخاء 

ثضموخ مسـت اًعرصة اًـخَسة حسًر مََِحورا ًِا حىت ردت ؿَهيا 

اي ظسًلىت ٔأهىن حني ٔأسلط ؤأهتاوى  ومن كال ضلِ ونربايء كائةل ًِا : 

سوف ٔأحزن ٔأو ٔأجىك ..!؟ فىِف ىل ٔأن ٔأجىك ٔأو ٔأحزن ومل ُّيزمىن ىف 

فِو ٔأًضا هناًخم ٔأهِت وهناًة  .!هناًىت اٍهناًة ٔأحس ..!؟ فىٌل ٔأن املوت ُو 

  .. !! اًصكِلةاي ظسًلىت ٍن الَٓدص ٍن لك الَٓدص 

ي مـىن ٔأن املوت ُو هناًة لك اًاكئيات ٔأن وسدسمل  مذـجحة ًُْؤًُؤة - : ُو

 ..؟! املاَلَّحٔأُّيا اًـمي ىف ُشٍ احلَاة رشف احملاوةل و وهخوكف ؾن 

ٔأن وسدسمل ٔأتسًا ىف ُشٍ  ؿََيافال جية  .! ًُْؤًُؤة: اًـىس متامًا اي  املاَلَّح -

همٌل اكهت ورشف احملاوةل احلَاة ، فـََيا دومًا اًعمود وامللاومة 

 اًلََزالًلول : وًيا ىف كعة  املاَلَّح دمث اس خعص اًخحسايت واًعـوابت ..! 

اًثالزة املخوحضة ذري مثي وؿربة ىل وضِل وٌَجمَؽ اي  ُفُِودواً  اًعلري

 ..! ًُْؤًُؤة

: وما ىه اي حصى  ًُْؤًُؤة -

مؽ  اًعلري اًلََزالكعة 

املخوحضة اًثالزة  ُفُِوداً 

 ..؟! املاَلَّحٔأُّيا 

ىف ًوم من :  املاَلَّح -

ِ املفرتسة  ُفُِودجهم زالزة من اً  ًُْؤًُؤةذات ألايم اي   ِلْزإلنمن اً ؿىل كعَؽ

اًِصوب وجتاوز  ىفتفضي رسؾخَ اًفائلة  ِلْزإلناملساملة ، فٌجح كعَؽ اً

وكةل  ثسخة ضـف حسمَاًفصار س خعؽ مل ٌ   اً ظلري  قََزاإلً  ٕاإل  .!اخلعص 

ىف  لس وكؽف .!اًلاثةل  ُفُِودكدي ثطل اً  مواهجة اخلعص من ىف حَِخَ
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 ُفُِودمىص ودُاء اً  امٔأمىف اًفخ امليعوب  وكاظت ٔأكسامَ، احملشور 

زالزة ٔأو ًيلي  فُُِودجفبٔة ٔأمام  اًعلري هفسَ اًلََزالًَجس   .!اًثالزة 

 مفرتسني زالزة ..!!

 اًلََزالاًثالزة املخوحضة مؽ  ُفُِودُشٍ اً  املاَلَّحٔأُّيا  : وماذا فـَت ًُْؤًُؤة -

 ..؟! اًعلري اًضـَف

ست ٔأهَاتَ احلادة اخملَفة ركدخَ ثضسة حىت مل  ٔأكرتب ٔأحسمه مٌَ :  املاَلَّح -

س خعؽ ٌ اًيامعة اًصكِلة .! مل 

ؾَياٍ ادلََخان ٔأن ختفى لك 

فَِ من دُضة  وما ُ

ودوف وحصكة .! ؤكهَ ىف 

متىن ًو ٍ اكتوس خمَف 

 مٌَ رسًـًا .!  اسدِلغ

 ُفُِودمؽ ثطل اًـعاتة املخوحضة من اً  املسىني اًلََزال : وماذا فـي ًُْؤًُؤة -

 ..؟! املاَلَّحاًلاثةل ٔأُّيا 

ُؤإَلءِ مؽ  اًحائس اًلََزالضل ذفـي ًؾساٍ ٔأن  : ما املاَلَّح -  اًلاثةل ُفُِوداً  َُ

ق ميىٌَ ٔأن ً اول اًِصب واًفصار ىك حي؟! ُي  يجو حبَاثَ ..؟! ؤأى ظًص

اٍسطل ..؟! وكس احاط تَ ٔألكخَ من لك ٌ  ٕاذن  اًلََزالامج هي..! فَِاجّتِ

من كوة ..؟ ًىن ُي ميىن ٌَفٌصسة ٔأن هتزم  مفرتس ََ جِك ما اس خعاع

ٕاذن .  اًلََزال فـيمفرتس هيا ٕاذا اكهوا جِك ُشٍ اًلوة واًرشاسة..؟! مفاذا 

 مذحرية ..؟! ًُْؤًُؤةُىشا سبًٔت ؟! 

من وس َةل سوى اًخوسي  املسىني اًلََزالزلى  : مل ٍىنمسدٌىصًا  املاَلَّح -

رمبا ٔأصفق ؿَََ اًعَاد  .!وإل ماهؽ نشضل من ثلدَي ألكسام  !واًحاكء 

 .!  ؤأظَق رساحَ
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ي فـي حلًا ُشا ًُْؤًُؤة - ٔأكسام تخلدَي مٌىرسًا  وكام ذضل اًلََزال كاضحة : ُو

 ..؟! املاَلَّحاًثالزة ٔأُّيا  ُفُِودمن اً  مفرتس ََ

 وكصر رياًعل اًلََزالفـهل ًما رفغ ٔأن  .. فِشا ًُْؤًُؤة: ابًلعؽ إل اي  املاَلَّح -

وؿسم ٔأو الاس متصار ىف احملاوةل  .!ودساؿة  املوت ىف مصتٕاما 

وابًفـي  .!ىف مواهجة املفرتسني اًثالزة اًضسًس  رمغ ضـفَالاسدسالم 

، مصات ومصات اًِصب  اولالادذَار اًثاىن ، حف اًعلري اًلََزال فضي

اًلاابت تني  ُأْدَصىاًخالل ، واترة  ذَفاًثالزة اترة  ُفُِوداً ياور ً  ٔأذشو 

ًُس فلس مص ابملعادفة ؿسد  ىف اٍهناًة اًفصج .. اًوداين ، حىت خاءٍو 

تال حصدد ٔأو كصروا ؿىل اًفور اشلٍن  اًضرمة اًىدريةمن ألفِال  تلََي

 وما اكدت .!الأرِسةٌ اًثالزة  ُفُِوداً  ٔأهَابمن  ألسري اًلََزالاهلاذ دوف 

 ِاخبصاظمي  ثلرتب ألفِال

ةل   ُفُِودمن اً اًلوًة اًعًو

ابًِصب اًثالزة حىت إلذوا 

وُىشا مت اهلاذ  .!اًفصار و 

من ٔأهَاب  اًعلري اًلََزال

ي اًثالزة تفض ُفُِوداً 

 .! ًيفسَ يشءكدي لك  اًعلري اًلََزالومساؿسة  .! مساؿسة ألفِال هل

سًا من اًوكت ٔأزياء حماوإلثَ فَوإل  املخىصرة ىف اًفصار  دساؾخَ وهس حَ مًز

ألفِال اًىدرية من  تملا متىٌواًفاكك تني اًعرور واًخالل واًوداين 

  .! ىف اًوكت املياسة إلهلاذ حِاثَٕاًََ ل اًوظو 

ُشٍ اًثالزة تـس  ُفُِودوألفِال واً اًعلري  ََلَزالٌ: وماذا حسث  ًُْؤًُؤة -

 ..؟ املاَلَّحٔأُّيا  اًلعة املثرية
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اًثالزة  ُفُِوداً  فلس ذُة .! ًُْؤًُؤةتـس ذضل اي افرتق ادلؽ : ًلس  املاَلَّح -

ق ومه   ذُةو  .!هممومني  حزاىنوقيميهتم فٌصس هتم  ضَاع ثسخةمن ظًص

ق  الَٓدص اًعلري ُو اًلََزال من تلِة اًلعَؽ  اثىن ًََحق جصفاكَمن ظًص

و ىف  .! ـَسوسَ  حِص فَ  ُو

ألفِال من  ت ذُححني

ق اثًر تـس أٔ  ٔأدوا ن ظًص

هممهتم جِك حسارة ودساؿة 

 .!اًلََزالؤأهلشوا حِاة 

ُشٍ  وماذا ؾن مََِحورا :  -

ٔأُّيا  مثََالٓ  املفرتسة ُفُِوداً 

 ..!؟املسىني  اًعلري اًلََزال ذضلملاذا فـَت ما فـَت حبق  .؟املاَلَّح

ؿىل مََِحورا  املاَلَّحفصد رشٍصة .؟!  َلَْةوملاذا ذَلِا ظل ُىشا كاس َة اً

 كساؿَمى ٔأن ظل و املفرتسة ُىشا اي مََِحورا .!  ُفُِودإل ثؼَمى اً : كائاًل 

سواء ىف كاع اًححص ٔأو ، اًودًـة مهنا واملفرتسة ، لك اًاكئيات ذَق 

حفني ذَق ظل ، حوكة ابًلة فوق سعح ألرض ىف ثوازن تُىئ دكِق و 

و مل ثوخس اً .!املفرتسة  ُفُِودذَق مـِا نشضل اً اًودًـة  ِلْزإلناً  ِلْزإلنًو

و مل ثوخس   ..! ُفُِوداً ًَِىت  إلٍهتم تيو  ِلْزإلنووخست اً ُفُِوداً ًو

ا من خمَوكات ظل مبئات الإٓلف   وننٌل ًَهتم ..! ِلْزإلناً اإٕلوَْسان كرُي

 ُفُِوداملفرتسة ، فاً  ُفُِوداًودًـة ىه كشاء اً  ِلْزإلنٔأن اً ونٌل .!لك ًوم 

تشور نشضل حني متوت ثخحول ٔأحسادُا ٕاىل سٌلد ظحَـى ٌس خفِس مٌَ 

اًعلرية  ِلْزإلنتـس ذضل اً اىرب ًََهتمِٔأن حمنو وح َحرت اًىت ما ث اًيحاات

: ٔأهنا ٕاذن دورة  ُامسةتيربة ظوت  ًلول ملَََحورا املاَلَّح.! مث اس خعصد 

 .وؿََيا ٔأن هلدي هبا فوق سعح ألرض اي مََِحورا احلَاة نٌل ذَلِا ظل 
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ُمونُ  من اًصحةل صاُس اًخاسؽًَوم ىف ا َْ َ  فلسضوُة مُ و حعمة مُ َة َمْصَخاه  ِصـاب امل

ة ..! حفزن ٔأظاهبا اًخسمري  واًخرًص

َُْمونُ  َ ي اًِضـاب ُشٍ حلال امل  ةاحلًز

وجساءل ؾن سخة لك ُشا  .!

ا ِدضوًَ اشلى ٔأظاب وهج واً اخلصاب 

فصد  ؟! مجَالً ًومًا رائـًا و اشلى اكن 

 .! اإٕلوَْسانكسر ٔأدعار اًعحَـة و : ٔأهنا كائالً  املاَلَّحؿَََ 

لة ٔأُّيا  مذـجحة : ًُْؤًُؤة - سوف ثخلَط مساحة  املاَلَّحًىن هبشٍ اًعًص

ىف  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

ورمبا إل جتس  .!املس خلدي 

تَواًت ٔأمٌة ىك  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات

ثـُش وحتمتى هبا ..! فِي 

 اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات ررصت

ت اًححر ؾن ً  تسًي ..؟!حي ٔلمص اًواكؽ ٔأم حاًو

 .! تي حبثتمىذوفة ألًسى  ًُْؤًُؤةاي  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمََِحورا : مل ثلف  -

 ٔأهَ حمل مجَي ابت اًَوم كِس اًخحلِق ..! .!وخسٍو حىت تسًي حي ؾن 

َُْمونُ  - َ : وما ُو ذضل احلمل ادلَي اشلى ظار اًَوم كِس اًخحلِق اي  امل

 مََِحورا ..؟

ُمونُ حاكًة ظوًةل ٔأُّيا  ا: ٔأهنمََِحورا  - َْ َ اًـمَق  اًَحْحصِ  كاعِ ِياك ىف ف ...  امل

َحة"  َمْصَخاناًْ من مجَةل اكهت ثـُش ٔأهىث  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةداذي  امسِا "تًو

 ِصـاب"توًَة" داذي تُت مجَي وظلري من اًعَة مؽ زوهجا 

واكهت  .!تياٍ اًزوج توًَة دعَعًا ٔلخي ؾَون توًَحة ادلَةل  َمْصَخاناًْ 

حتة توًَة نثريا ، ونشضل ٔأًضًا اكن صـور توًَة جتاٍ  َمْصَخاناًْ توًَحة 
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 َمْمَََىةتال اس خثٌاء داذي  َمْصَخاناًْ تىن ورمغ ٔأن لك ٕاانث  .!توًَحة 

اًعلرية اًىثري ىف املصة اًواحسة ٕاإل  َةَمْصَخاه اًْ ثسل من اًحالهوإلت  نَمْصَخااًْ 

مل حىن  َمْصَخاناًْ ٔأن توًَحة 

ثيجة اًحالهوإلت ؿىل 

 .!!هسائص اًحوًَحات  اإٕلْظالقِ 

شلضل اًسخة اكهت توًَحة و 

ية مىذئحة و دومًا  فِىى  .!حًز

حتة ىف اًوحود ٔكى ٔأهىث 

 .!واكن توًَة ٔأًضًا حٍزن ًِشا اًسخة  . ِعَلاروثـضق اًحالهوإلت اً

ٔأنرث ؤأنرث من حزهَ ؿىل ؿسم اكن توًَحة حدَخذَ  حالؿىل ًىن حزهَ 

جْناب
ِ
 .! ِعلَاراً ا

َُْمونُ  - َ : وماذا فـَت توًَحة اي حصى ٕازاء ُشا احلزن اًضسًس اشلى ٔأمل  امل

 ..؟وثـضلَ جزوهجا اشلى حتحَ 

ٔأن حصى توًَة ُىشا توًَحة مََِحورا : ٔلن توًَحة حتة توًَة ، مل جضبٔ  -

ي جْنابثسخة ؿسم  ًا همموماً حًز
ِ
إل .! ورمغ اهنا حتحَ حدًا صسًسًا إ  ِعلَاراً ا

ا  ُأْدَصىتبٔهىث ٔأهنا ظَحت مٌَ ٔأن ًزتوج  اًزوخة ًصمبا ٔأجنحت  .!كرُي

  .! ابء  هسائص الٓ  ٔأابً توًَة وظار  ِظَلارتالهوإلت هل  اجلسًسة

َُْمونُ  - َ : وماذا اكن رد فـي توًَة ؿىل ظَة توًَحة هل ٔأن ًزتوج تبٔهىث  امل

 .؟! َمْصَخاناًْ من ٕاانث  ُأْدَصى

ورفضَ ىف اًخو  .!اهسُش توًَة نثريًا ًعَة توًَحة مََِحورا : ًلس  -

جصمذَ مص َة مهنا ٔأن ثرصف اًيؼص ؾن ُشا الٔ وظرفضًا كاظـًا ، واحلال 

 ..  اإٕلْظالقِ اثهَة ؿىل  ثفاحتَ فَِوإل 

ي ثوكف ألمص ؾيس ُشا احلس اي مََِحورا ..؟ ٔأم حسزت تـس  ًُْؤًُؤة - : ُو
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 ..؟تني توًَة وزوحذَ توًَحةذضل ثعورات 

ظفِف فشُة  صـصت توًَحة تخـِة  ًُْؤًُؤةمََِحورا :  ىف ٔأحس ألايم اي  -

من اًعحُة ٕاإل وأٔذرب  ا اكن، مف َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةتوًَة هبا ٕاىل ظحُة 

 .! اإٕلْظالقِ ؿىل توًَة  زوهجاخبرب سار مل ثخوكـَ إل ىه وإل حىت  توًَحة

 .! ِعلَاروىف تعهنا ًـُش مئات اًحالهوإلت اً .!ًلس ظارت توًَحة حاماًل 

جْنابابًفـي ىف حىت كامت توًَحة كََةل ومل متىض سوى ٔأساتَؽ 
ِ
اًـسًس  ا

مهنم  ومل ًددق.! مات مهنم اًىثري واًىثري  . ِعلَاراًمن اًحالهوإلت 

 اًحالهولومل ميىض سوى ؿسة ٔأساتَؽ حىت نرب  .!!وحِس  سوى تالهول

هسائص  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابوتسٔأ ىف تياء  .! ايفؽ رص َساًعلري وظار 

َ  َمْصَخاهََّات  ..! ْمَََىةامل

 ، وظار توًَة ٔأذريًا هناًة مجَةل وسـَسة: ٕاذن ًلس اىهتت اًلعة  ًُْؤًُؤة -

 .! اجلسًسمبوًودٌُل  ان سـساءٔأمًا .! وظار اإلزيتوًَحة ٔأاًب  نٌل ظارت 

مََِحورا : ىف احللِلة اي  -

 ٔأن اًلعة مل ثًذَ  ًُْؤًُؤة

تي ىه كس تسٔأت  .!تـس 

 َمْصَخاناًْ فِشا  .!ابًفـي 

مل ٍىن هسائص  اًعلري

َ  َمْصَخاهََّات فلس  .! ْمَََىةامل

َاكن مٌش اًعلص همموم ثض ئون  مفؽ  .!وتىن خسلثَ ٔأمجـني  ٔأُهل وذًو

َ  اًعلري َمْصَخاناًْ مصور لك ًوم خسًس ، ًالحغ   ْمَََىةثلَط مساحة امل

ٔأو ثطل الادعار اًياجتة ؾن  اإٕلوَْسانسواء ثسخة ألدعار اًياجتة ؾن 

 !وألمواج اًـاثَة اًَحْحصِ اًعحَـة اكًـواظف وألؿاظري وارثفاع حصارة مِاٍ 

اًعلري ًفىص تٌَُ وتني هفسَ ؾٌل ميىن ٔأن حيسث ًو  َمْصَخاناًْ بٔذش ف
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فبٍٔن س َشُة وًـُش تلِة  .!؟ َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةلك ضاؾت واهسثصت 

 َ  اًَحْحصِ سٌلك واكئيات من الٔ  مؤأظسكاهئ اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمن  ْمَََىةٔأفصاد امل

ي ميىن  .؟! اُلْدَصى  َمْصَخاناًْ  ْمَََىةؾؼمية هكَ  َمْمَََىةٔأن ختخفى ابًفـي ُو

ق ًـود ملالًني اًس يني ن اتريِاًومًا رمغ أٔ  اًَحْحصِ  كاعِ من   ؟!.مسًس وؾًص

َُْمونُ  - َ حِال ما إلحؼَ من  اًعلري َمْصَخاناًْ ٕاذن ُشا  فـي: وماذا  امل

 ..؟ َمْصَخاناًْ  ِصـاب َمْمَََىةثلَط مس متص ىف حسود 

ُمونُ ٔأُّيا اًعلري  َمْصَخاناًْ كصر مََِحورا : ًلس   - َْ َ رضورة اًححر ؾن حي  امل

ِك ٔأفصاد ًضمن تسًي  كِس اًحلاء والاس متصار ؿىل  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةهل ًو

خسًسة تـَسة حر ؾن حبار ًح ٔأنِساٍ ثفىرٍي ف  .!  اًـعورمص احلَاة ؿىل 

ورًثًا حىون  َمْصَخاناًْ خسًسة من مماضل  َمْمَََىةىف ثبٔسُس ُياك ًحسٔأ 

َ وذَفًا  ًىن ٔأٍن ثوخس .!  ماكندعار من لك اًىت ٍهتسدُا الٔ  ْمَََىةًِشٍ امل

خسًسة من  َمْمَََىةٍهيا وثبٔسُس اًحـَسة اًىت ميىن اشلُاب إ  اًححارُشٍ 

عحح حِهنا ُشا  .؟! َمْصَخاناًْ مماضل  ول مَوك ُو أٔ  اًعلري َمْصَخاناًْ ًو

 َ  ..!اجلسًسة  ْمَََىةُشٍ امل

ي جيصؤ ُشا ؟ُي ُشا مـلول ..:  املاَلَّح - ٔأن اًعلري ؿىل  َمْصَخاناًْ ! ُو

ي ميىن هلٌل كدول مثي ُشا اخلعري وازلًَ ىف ُشا ألمص  ًفاحت ..؟! ُو

 .؟ ألمص اجلَي

يىش مفاحتة  املاَلَّحابًفـي ٔأُّيا اًعلري  َمْصَخاناًْ مََِحورا : ًلس اكن   -

فىِف  .!تَ  فلس زاكا ألمٍصن حىت رزكا ..! ُشا ألمص عوص وازلًَ خب

لادر ٕاىل ؿامل جمِول  ًرتوٌِل هل ٕاذن ٔأن ُي ٔأحس إل ًـمل  .!مبفصدٌُل ًو

ة ..! وىف اٍهناًة  وتـس ثفىري س َـود مٌَ ٔأم س ميوت ُياك وحِس قًص

همٌل اكهت اخلعري ألمص ُشا اًعلري مفاحتة وازلًَ ىف  َمْصَخاناًْ كصر ظوًي 

 ..!اًـواكة 
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َحة ًُْؤًُؤة - حِال ُشا اًلصار اخلعري  : وماذ اكن اي حصى ردة فـي توًَة وتًو

 من وًَسٌُل اًعلري اًوحِس ..؟

قضحا حىت اخلعري هبشا اًلصار  حورا : ما ٔأن مسـت توًَحة وتوًَةمََِ   -

ن أٔ اي ظلريى : هَف ميىن  وكال هل ألب اًعلري  َمْصَخاناًْ  نثريًا من

إل ثـمل أٔ  ؟رتنيا وحصحي ..!خوملن س    .!ألمص اخلعري  ُشامثي ثفىص ىف 

اًعلري  َمْصَخاناًْ وحتت ضلط اًوازلٍن كصر  ؟اًوحِس ..! ياَمْصَخاه ٔأهم 

 َمْمَََىةجصة وثبٔسُس خزىل ؾن فىصة اًِِابًفـي جمرب حٍزن كري سـَس ٔأن ً 

 ..!  ىف مِاٍ اًححص اًحـَس  َمْصَخاناًْ خسًسة من مماضل 

اي اًضجاع  اًعلري َمْصَخاناًْ : وماذا حسث تـس ذضل ًِشا  املاَلَّح -

 مؤنس حزن ثضسة ًضَاع حَمَ اًوًَس ..!مََِحورا.؟ 

-  َِ ظار .! فلس  ذري حالاًعلري ؿىل  َمْصَخاناًْ حال  حورا :  مل ًعريَ م

يًا هممومًا ٔلتـس احلسود  ، فلس ثسُورت  ملا ظار ؿَََ حاهلهدِجة و  .!حًز

ني ٔأو ٔأدىن من كَْوس كابوابت  .!حصخَ وضـفت تيُذَ من كةل اًعـام 

ة .! فإ املوت  اًعلري ٔلكصب ظحُة  َمْصَخاناًْ ذ ابًوازلٍن ًبٔذشا اًلًص

مصض وثسُور حاةل وراء سخة اًرس واً  ٔأنٍىضف ٌَجمَؽ اشلى 

جصة اًعلري ُو حاةل احلزن والانخئاب اًىت ٔأظاتخَ مليـَ من اًِِ  َمْصَخاناًْ 

ُو ًعري و خسًسة ٌََمصَخان  َمْمَََىةثبٔسُس ىف حتلِق حَمَ ىف احلَاة و 

 ..! ٔأول مَووِا اًـؼام 

َُْمونُ  - َ ما مسـاٍ من ُشا اًعحُة لك  : وماذا اكن كصار اًوازلان تـس امل

 .؟ املـاجل

اًعلري  َمْصَخانٌٍَرن اًسٌلح اجمرٍبن كري خمخ كصر اًوازلانمََِحورا : ًلس  -

 اًعلري َمْصَخاناًْ ففصح  .!املخوسط ىف اًضٌلل  اًَحْحصِ جصة ظوب مِاٍ ٌَِِ

وًـس ن ٔأسرتد حصخَ وؿافِخَ من خسًس حىت تسٔأ جيِز .! وما أٔ ثضسة 
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املخوسط ىف اًضٌلل ؿرب  اًَحْحصِ ٌَِجصة ىف ٔأكصب وكت ممىن ٕاىل مِاٍ  ؿسثَ

س  كٌََاة جنح  اًـامني كصاتةاس خلصكت وصاكة وتـس رحةل ظوًةل ..!! اًسٌو

اًعلري رمغ  َمْصَخاناًْ 

ٔأُوال من  واهجَما 

تَوغ مِاٍ ىف ؤأدعار 

املخوسط  اًَحْحصِ 

ثَارات ساحبًا مؽ 

اًلوًة املخجِة  اًَحْحصِ 

.! اترة ظوب اًضٌلل 

ومذـَلًا ومدضخثًا 

اًصكِلة تبُٔساتَ 

ٌَ اب  َلٌَاةًسفن اًـاجصة 

 ..!ُأْدَصىاترة 

ي جنح  املاَلَّح - حتلِق حَمَ اًوًَس اٍهناًة من اًعلري ىف  َمْصَخاناًْ : ُو

َ ابًفـي وظار   املخوسط ..؟ اًَحْحصِ ىف  َمْصَخاناًْ  ْمَََىةٔأول املؤسسني مل

اًحـَس حىت  اًَحْحصِ اًعلري ٕاىل مِاٍ  َمْصَخاناًْ مََِحورا : مبجصد وظول  -

املخوسط كري مٌاس حة حلَاة  اًَحْحصِ مفَاٍ ، ىف اهخؼاٍر مفاخبٔة اكهت ُياك 

مفَاَُ ابردة اًححار ازلافئة ،  َمْصَخاهََّاتوإل كرٍي من  .!اًعلري  َمْصَخاناًْ 

 ..!اًعلري ؿىل كِس احلَاة ُشا ؾن احلس املياسة ًحلاء 

َُْمونُ  - َ ي اسدسمل اًحوًَة اًعلري ًٔلمص اًواكؽ  امل وكصر اًـودة اثهَة ، : ُو

 َمْمَََىةًلوم تخبٔسُس ن دون أٔ ألمحص  اًَحْحصِ ٕاىل تُذَ اًلسمي ىف مِاٍ 

 ..؟ُياك  َمْصَخاناًْ خسًسة من مماضل 

َُْمونُ مََِحورا : إل ٔأُّيا  - َ  .!ُياك  اًعلري اًحلاء  َمْصَخاناًْ فلس كصر  . امل



 .  اًَحْحص َسعح ؾيس اًَْمْصَخان .. ُوُحٍو اًَعلرِي ... اًصحةل اًثاًثة حِ رِْحالُت املاَل

 

 

84 

  

وتسٔأ ًبٔكمل هفسَ مؽ تَئذَ وحبٍص اجلسًس مثهل  .! مام لك اًخحسايت ومصس أٔ 

ًس من ىف ذضل مثي اًـس

اًاكئيات اًىت ُاحصت 

من مِاٍ  اُلْدَصىىه 

مِاٍ محص ٕاىل الٔ  اًَحْحصِ 

املخوسط نلٌادًي  اًَحْحصِ 

املفرتسة  َكصوصو  اًَحْحصِ 

وتسٔأ ابًفـي ىف اًعلري كادر ؿىل اًخىِف  َمْصَخاناًْ ومبىض اًوكت ظار  .!

ة  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةجحار ٔأول جحص من أٔ تياء   سف .! ًىن مؽ الٔ اجلرًي

 اًَحْحصِ ثبىٔت ٔأمواج ، خسًسة  ِصـاب تخٌاء َمْصَخاناًْ كام ُشا اًضسًس لكٌل 

 َمْصَخاناًْ كري ٔأن  .!اًلوًة ىف اًـام اًخاىل ٍهتسم ما تياٍ ىف اًـام اًساتق 

ٌُجح س فِي !! ا ُشا ... ًٌوم حىت  مذحسايً اًعلري ما زال ظامسًا 

ٔأم  ِعلَاراً ْظِسكاءٔأُّيا الأ ىف ملامصثَ ثطل اًعلري  املَُِاِحص َمْصَخاناًْ 

..؟!! ُشا ما س خجَة ؾيَ اًس يوات  فوق اًؼصوف اًعـحة ؿَََذسد 

حةاً مٌَات .! مؽ لك الٔ اًلادمة  َِّ اًعلري  املَُِاِحص َمْصَخاناًْ ن ًيجح ىف أٔ  ع

ىف  َمْصَخاناًْ خسًسة من َمَمِاضل  ثبٔسُس َمْمَََىةىف اًوًَس ىف حتلِق حَمَ 

 مِاٍ اًححص املخوسط اًحـَس ..!
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انظـة  َرْمََة َرواِسة من تـَسمََِحورا حملت  اًَوم اًـارش من اًصحةل َظَحاحىف 

من اًحَاض قعت ٔأحزاء هحرية 

ُ ٔأحس   َمْصَخاناًْ  ُركؽا من ٌِ ُوُحو

 ..!اًَحْحصِ  َسعح ؾيس

 ؾنوماذ  مََِحورا : -

اًحَضاء  َصواِسةُشٍ اً

اًىت ثلعى وهجىى ُشا 

 َمْصَخاناًْ ِصـاب  ُركؽمن 

 ..؟ اًَحْحصِ  َسعح ؾيس

ِىى ف  .!اي مََِحورا  اًيائَة كري امليخذة َةَمْصَخاه اًْ  َصْمََةاً ُزراجلُ هنا إ  : املاَلَّح -

اًىت ميىن مضاُسهتا  َمْصَخاناًْ  ُوُحٍؤأصاكل  ؤأروع  ٔأمجي واحسة من 

ِىى ثوزل من رمح ف  ..! َمْصَخاناًْ  ِصـاب  ُركؽوهجم من  َسعحابرزة فوق 

وحمنو وثيضج تـس ذضل كصب ٔأحس ٔأظصاف  .!ذاهتا  َةَمْصَخاه اًْ اًعرور 

 اًِضـايب َسعحامل 

 ..!اًحـَس

 مََِحورا كاضحة :  -

اضل هَف و   املاَلَّح أأُّيه

ثعف ثطل ٔأن 

اًىت قعت  َصواِسةاً

ُا كس حصاهكت فوق إلحصاأٔ  رائـة ..!و تبهٔنا مجَةل ىى وظمست مـاملَ وهج 

مث اس خعصدت  ..! ٔأسفي مهنا كذَهتا دمصهتا و حىت اًححص ادلَةل  َمْصَخاهََّات

ية  مََِحورا ثلول ا َصواِسةاًو  ُزرُشٍ اجلُ : وىه حًز نٌل حصى  املاَلَّح أأُّيه
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 .! ادلَةل ٔأسفي مهنا اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتت وؿاصت ؿىل حثر وزل كس

م اي مََِحورا حىت ِضـاتما فـَت ث  َصواِسةاًُشٍ ًلس فـَت  : املاَلَّح -

س ًا خسًسة ًثخىن ٔأرض ة ُركـزًت

من ٌس خفِس و دسؽ اًَاثس وً 

لك اًاكئيات مبا ىف  ذضل

  !. اإٕلوَْسانذضل 

 زٍَِصةاجلَ : وما ابل ُشٍ ًُْؤًُؤة -

ثحسو ُىشا مذحاًية ىف 

ن ..؟  دعائعِا من حِر اًحياء واًخىٍو

 ِصـابٔأوًِا  .!اي مََِحورا ثخىون من أٔحزاء زالزة  زٍَِصةاجلَ : ُشٍ  املاَلَّح

إٍاىل اإلِ دومًا يؼص ث  ظوًةلو  ةمدسـ َةُركـ  ايحاشلى ثبىٔت مٌَ  جّتِ  وجتيء اًّصِ

ثسخة وفصة املواد اًلشائَة 

اًىت  َصواِسةوكةل امسادات اً

 .! وثـوق اًِضـابمتيؽ منو 

رمىل ثلمٍص  َسعحم واثىهيٌل 

وكات املس أٔ ىف  اًَحْحصِ مِاٍ 

 سعحوىف ألذري  .!اًـاىل 

ىل إ واًىت دامئا ما جضري اًصكـَة  اًِضـاب َسعحمبؤدصة  َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ 

اٍاإلِ  ايح مٌَاشلى ثلادر  جّتِ . وإل جتيء اًّصِ
 

َُْمونُ  - َ لٌا مددسٌلً  امل ٔأتسًا ظاملا  : ومـىن ذضل ٔأُّيا اًصفاق ٔأهيا ًن هضي ظًص

اٍاًىت جضري ٕاىل اإلِ  َصْمََةاً ُزرمثي ُشٍ اجلُ  اكن ؾيسان  مٌَ ثلادراشلى  جّتِ

ايح ٌَ  اًّصِ كري املامتزةل اًىت جضري ٕاىل اًِامض َة  ِضـابنٌل ُو احلال ابًًسة 

اٍاإلِ  حياشلى ثبىٔت مهنا  جّتِ أٍأى ؾىس  ، اًّصِ .! ٔأًُس  َصْمََةاً ُزراجلُ  ِاجّتِ
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 ..؟ املاَلَّحنشضل ٔأُّيا 

ُمونُ مددسٌلً : ظسكت ابًفـي ٔأُّيا  املاَلَّح - َْ َ ًحسو ٔأهم كس زِصت ابًفـي .! امل

  .!احلَعة معَوتة ٔأًضًا ىف لك ألحوالاحلشر و ًىن حلصافًِا ُممتصسًا  

 .! واَُةثحسو ركِلة  املاَلَّحٔأُّيا  َصْمََةاً ُزرًىن ُشٍ اجلُ  : مذـجحة  ًُْؤًُؤة -

 اًَحْحصِ  َسعحٔأمام ارثفاع مس خوى فنك من اًوكت ميىهنا ٔأن ثعمس 

  !..؟ وقضة اًعحَـة

يًا  املاَلَّح -  .!ًىك متوت مؽ ألسف وزلت  ًُْؤًُؤةاي  ُزرُشٍ اجلُ : حًز

وما اكدت   ؟ثعمس وثلاوم .! ٔأنٕاذن فىِف ًِا  .!شورُا ًُست اثتخة جف

حساتة مسَىة مؼَمة ثبىٔت جفبٔة من تـَس  حىت صاُس ادلَؽ متىض حلؼات

ًخسىل مهنا مقـًا ًعي تني  .!

سو ؿىل حواًسٌلء ، ً  الأْرض

دصظوم اًفِي ، وسط صِك 

خَحة وضوضاء ، وظوت ًعم 

ٔأن ذضل  املاَلَّحفبًٔلن ذان ، الٓ 

 
ِ
راندو" و "اًخْؾَعار ًُس ٕاإل ا

ثَف فَِ  .! اشلىاخلعري 

ايح وثسور ؿىل صِك دوامة  اًّصِ

.! ماكن  ادلَؽ من لك اخلعص ًسامه ٔأن املاَلَّحفـمل  .!جض حَ ًفة اًثـحان 

 .واًسالم اًيجاة  ظلٔلؿىل وظَة من  ًٍس رفؽ مفا اكن مٌَ ٕاإل ٔأن

من ثوىخ احلشر ىف لك دعوة و اًِسوء ًزتام نشضل اب ادلَؽ  وظاًة

ق  ُمونُ كري ٔأن  .!دعوات اًعًص َْ َ مصؾواًب وظار  .! املاَلَّحمل ًـحبٔ مبا كاهل  امل

َو   .!اكجمليون اخملحول اشلى فلس ؾلهل  ْؾَعارمرسؿًا ظوب ؿني  ِاجّتِ
ِ
 ..! اإل

َُْمونُ ثفـي جصتم ٔأُّيا  ماذا : حمشراً  املاَلَّح  - َ ْؾَعارٕاإل ثـمل ٔأن ؿني  امل
ِ
ُو  اإل
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ْؾَعارٔأحزاء ٔأدعص ما ىف 
ِ
ىف فبٔهت الٓن حصىم تيفسم ىف اٍهتَىة و ..! اإل

حيهمة  ايحف ..!تال سخة ٔأو ثرٍبص  اًّصِ ٕاىل ؿني اًـيَفة هتصع مرسؿة  اًّصِ

ْؾَعار
ِ
حِر اخلعص ازلامه ىف الاهخؼار  .!ىل ُياك إ ؤكهنا ىف س حاق  .! اإل

ايحودوامات  ..! فوق اًعاؿسة ٌَسٌلء ثَخلط مـِا لك ما ًعادفِا  اًّصِ

ُمونُ ٔأُّيا حىت حنن ، وخصور من رمال  زٍَِصةَسعح اجلَ  َْ َ فلس ًَخلعيا  امل

ْؾَعار
ِ
وهخعاٍص مـَ ٔلؿىل  اإل

ثسخة اًضلط امليرفغ 

ْؾَعار كََْةاًضسًس ىف 
ِ
..!  اإل

ٔأُّيا  جصتماثهَة فال ثفىص 

َُْمونُ  َ ىف الاكرتاب ٔأتسًا من  امل

ْؾَعار ؿني
ِ
  ..! اإل

َُْمونُ  - َ ىف  ختربان من كدئأمل ..!  املاَلَّحمذـجحًا : هَف ثلول ذضل ٔأُّيا  امل

ْؾَعاررحَخيا ألوىل حني ُامجيا 
ِ
ْؾَعارٔأن ؿني  اًِححاِر  ٔأؿاىلىف  اإل

ِ
 اإل

مرسؿني ٕاىل ُصؾيا مجَـًا وؿَََ فلس  .!ُو املاكن اًوحِس ألمن ٌَجمَؽ 

 ..! ٌَجمَؽ ألمن والٓمان ُياك حِر اكن 

ُمونُ كَت ذضل من كدي ٔأُّيا ابًفـي ًلس  :  املاَلَّح  - َْ َ ًىن فصق هحري  .! امل

ىف  "اًِاٍرىني"تني ٔأؿاظري 

وما حنن  .! اًِححاِر ٔأؿاىل 

فَِ ألن من دعص ٔأؿاظري 

"اًخوراندو" فوق سعح 

فاًـىس ُو  .!اًَاثسة 

ْؾَعاراًعحَح تعحَـة احلال فامي ًخـَق تـني 
ِ
وما اًـمي ٕاذن ألن  .! اإل

ُمونُ ..؟ ُىشا سبٔل  املاَلَّحٔأُّيا  َْ َ  ..مصؾوابً  امل
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ُادئًا : ًيىن مجَـًا ىف اهدداٍ وحشر صسًس ، وًييؼص حِسًا حوًيا  املاَلَّح  -

كدي ٔأن هخحصك دعوة واحسة سواء ًٔلمام ٔأو اًوراء ، فَو اكن دصظوم 

ُمونُ اًفِي ٔأُّيا  َْ َ  .ماكهم فلط ىف فلف  .!ىل ميَيم ٔأو ٌسارك إ ٌسري  امل

ؿىل اًفور  املاَلَّح ىف اٍهناًة ظَةو .!من وحٌلًة أٔ هت ىف اًلاًة ىف بٔ ف

ومل . ٔأى مىصوٍ  حىت إل ًعَهبم زٍَِصةاجلَ  َسعحملادرة من اًصفاق رضورة 

ْؾَعاركادر حىن سوى حلؼات حىت 
ِ
حعم من حِر ٔأىت تـس ٔأن  اإل

 َسعحٔأحزاء هحرية من  ودمص

هبمـؼم ؤألك  زٍَِصةاجلَ  ا َرواس ِ

اًـمَق  اًَحْحصِ واًلى هبا ىف مِاٍ 

ؿىل وصم  ىف دكائق ًخعري

ٔأن وإلدهتا كس رمغ املوت 

 ظوًةل ..! اً ؾلود تاس خلصك

اًىن هَف ؾصفت  ابهَة : ًُْؤًُؤة - س متوت ىف  زٍَِصةاجلَ ٔأن ُشٍ  املاَلَّح أأُّيه

ة   .؟اًلًص

ملضاهبة ا ُزرفِياك اًـسًس من اجلُ  .!ُشا ما كصأٔثَ ىف اًىذة  :   املاَلَّح  -

 ..!! املسمصة اًِاٍرىنيؿاظري أٔ ثسخة ؿَهيا ىف زوان  وكىُض تاًىت ماث

َُْمونُ  - َ يًا : ومك من اًوكت اي حصى  امل احًز ٔلن  ُزرحتخاج ُشٍ اجلُ  املاَلَّح أأُّيه

 من خسًس ..؟!ٌَحَاة ثـود و حمنو 

ا ُزرخاج ُشٍ اجلُ : حت  املاَلَّح - حىت  زالزة ؾلودإل ثلي ؾن  ًفرتة املاَلَّح أأُّيه

  ..! من خسًسمن اؿادة تياءُا حمتىن ألمواج 

ادلَةل ُىشا  ُزرٔأًمت ُسم ثطل اجلُ  ..!؟ ُي ُشا مـلول  مذـجحة :  ًُْؤًُؤة -

سة مث ًخعَة ألمص س يوات وس يوات ؿسً .!ىف زوان مـسودة رسًـًا 

 حىت ثحًهيا ألمواج من خسًس .!
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دومًا واًدضُِس ـمََة اًحياء ف   ..! ًُْؤًُؤة: ُشا ُو احلال دومًا اي  املاَلَّح -

زن ابحل ًُْؤًُؤةوُيا صـصت  ..!واًخسمري ٔأظـة جىثري من معََة اًِسم 

ومن اي كائةل ....ٍن الَٓدص كدي ٔأن حتسث اًضسًس وحسزت هفسِا وألمل 

َحَاة من خسًس ثخىن ادلَةل  ُزرحىت ٍصى ُشٍ اجلُ ًـُش سُدلى و حصى  ٌو

  !..؟ثـود 

.. مفؤنس س َبىٔت ًوم خسًس وٕان اكن تـَس  ًُْؤًُؤة: إل حتزىن ُىشا اي  املاَلَّح -

حةاً  حٍزصثياوس خـود  َِّ  .ٍن الَٓدص خلسمة دومًا نٌل اكهت  ع

..؟ فلس ماثت  املاَلَّح.؟ وملن ثـود اثهَة ٔأُّيا ٕاذن ثـود : وملاذا  ًُْؤًُؤة -

ن ٔأحدوُا ًومًا مممن اًاكئيات ومات مـِا لك سانيهيا  .!ابًفـي حٍزصثيا 

ية   ًُْؤًُؤةمث اس خعصدت  دومًا ..!وؿاصوا ؿىل ٔأرضِا  : وملا ثلول وىه حًز

تني ؾيازص اًعحَـة اًىت كري املربر لك ُشا اًرصاع املٍصص  املاَلَّحٔأُّيا 

تـس ؾياء  َصْمََةاً زٍَِصةثخىن اجلَ اًِادئة  اًَحْحصِ ؤأمواج فذَارات  .! ظلذَلِا 

ايحمث ثبىٔت صسًس  حةحٍزصثيا اً جفبٔة وهتسم وألؿاظري اًلوًة اًِاجئة  اًّصِ َِّ  ع

هبوثَلى ج  ادلَي اًححص َمْصَخانحىت ..! اًـمَق  اًَحْحصِ ا معسًا ىف مِاٍ َصواس ِ

وثفرتس  اًَحْحصِ ، ًخبىٔت جنوم  اًَحْحصِ من ُوامئ  اًعلرية ًَهتم فصائسَ

، مث ًبىٔت ازلور ؿىل ٔأسٌلك اًضـور ًخخلشى ؿىل  َمْصَخاهََّاتاًْ ثرشاسَ 

بلٔك  اإٕلوَْسانُشٍ اًيجوم وىف اٍهناًة جييء  ٔأسٌلك اًضـور لك وًعَس ًو

 ..؟!! املاَلَّحابعل ؿََم ٔأُّيا اًرصاع .. فٌَل حيسث لك ُشا 

لك اًاكئيات من هحات ؿىل ٔأن ما ذهصثََ ًيعحق  ًُْؤًُؤة: ٔأؿَمى اي  املاَلَّح -

شا حلوكة رابهَة إل ًـَمِا ٕاإل ُو  وحِوان واوسان ورمبا حىت ادلاد ..! ُو

..! ومل ٍىس ميىض دكائق كََةل حىت حسث ابًفـي ما ذاًق لك اًاكئيات

ن ؿىل ظسق الكم  همصوةل فلس دصحت مسىة مسىِية  .!! املاَلَّحًرُب

من ُول ٔأظاهبا الاهجاد وكس ،  املسمصة زٍَِصةاجلَ  راكممن تني حعام و 
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ْؾَعار
ِ
ظارت كاب ، و  اًِضـاب صفِا اًخَار تني خصورجف .!واًخسمري  اإل

 اً مفرتس زـحاانً  املسىِيةاًسمىة َمحت ف .ني ٔأو ٔأدىن من املوت كَْوس

 اًَحْحصِ من مِاٍ كادم 

اًسمىة ػيت  .!اًـمَق 

 !رحمي  كََْةٔأن ٌَثـحان 

اندت ؿَََ تبٔؿىل ظوت 

َف .!ًِا  حنوُا اًثـحان  ِاجّتِ

س: وسبًِٔا رسًـاً  ٍن ماذا حًص

ٔأن ًَخلعِا وٕاىل مِاٍ اًسمىة ثوسَت ٕاًََ  .؟! مىن ٔأٍهتا اًسمىة اًعلرية

ئةظفصاء ًِا اتدسامة اًثـحان  اتدسم .!ًـَسُا  اًَحْحصِ  مث وؿسُا   .! كري جًص

 ..!ٔأن ًفـي ، وما ٔأن وزلت تَ ، وسَمت هل حِاهتا حىت كسر هبا 

 .!وتال رمحة ٔأو ُوادة افرتسِا  .!وتني فىَِ وضـِا  .!ذَف وؿسٍ ًِا أٔ و 

 ..! تخوسالهتاإل   كري مداًَاً 

ومل  ..! وإل حىت توؿسٍ ًِا

ىت ح، ميص وكت ظوًي 

نرث أٔ خارح  "ظلص" خاء

 .!من تـَس كوة ورشاسة 

َخلعَ رسًـًا تبٔظحـني فلط  .!هيحط تلخة فوق رٔأس ذضل اًثـحان اٌَئمي ٍ  ًو

فٕاذ  ..! من ٔأظاتؽ اًلسم ، وًيِك تَ ىف اًسٌلء تال رمحة ٔأمام ادلَؽ 

وًخوسي شلضل اًعلص وٌس خلَر  ، اًصؾةمن صسة ابًثـحان ًحىك 

و ًفرتة كعرية املفرتس تبٔن ًرتنَ حيَا وًـُش  ذا ابٔلذري ٍصد ؿَََ فإ  .!ًو

اًَوم ٔأكي  تمٔأان  ٔأفـهلمفا  !.؟ٔأُّيا اًثـحان ُىشا ملا اًحاكء واًـوًي  :كائاًل 

مث  ..!املسىِية ابٔلمس اًسمىة جىثري مما فـَخَ ٔأهت هفسم مؽ فٌصس خم 
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مفرتس أٓدص  وتـس حلؼات ، خاء .!كصر اًعلص ىف اٍهناًة افرتاس اًثـحان 

 ًفـي ابًعلص ماو  .!من حسًس ظيـِا ًَعَس اًعلص تبٔسالك  .!خسًس 

وُيا حزهت مََِحورا ثضسة  ..!!مؽ اًثـحان هفسَ  اًعلص س حق وفـهل

مبا فهيم  ادلَؽ  وثبمٔلت حلال

اٌَـني ص واًعل، اٌَئمي اًثـحان 

وكاًت  .!وُشا املفرتس اجلسًس 

: وظل  ََمالَّحُ ٌ موهجة حسٍهثا

ٔأىن إل ٔأرى ُشٍ اًلعة اًىت 

 اًِححاِر  كِـانصاُسهتا ألن سوى ثَرَط ًلعة احلَاة ؾيسان ىف 

حِر كاهون  .! اًُْمِحََعاتو 

اًلاب واًحلاء ًٔلكوى 

ىف حني  .!دامئًا  وألرشس 

ُمونُ  اؾخرب َْ َ  ثطل اًلعة امل

ملا حيسث تني  اً حلِلِ اً جتس َس

فلس وخَ حسًثَ  املاَلَّحٔأما  .!اًِْجنَّ ُياك ىف ؿامل ألرشار ان اجلَ تىن 

ية ٕاإل املؤملة اًلعة  ُشٍال ٔأرى ف ...ٌَجمَؽ كائاًل : ٔأما ٔأان ٔأُّيا اًصفاق  احلًز

ىف ؿامل ملَرط كعة احلَاة ؾيسان فوق سعح ألرض  اً حلِلِ اً جتس َس

مؽ  .!ًَي هنار ىف لك ًوم ، فِشٍ اًلعة ثخىصر ؾيسان  .! اإٕلوَْسان

ٔأُّيا ادذالف املاكن واًزمان ، ونشضل ألتعال ، وًحسو ٔأن ُشا احلال 

 .!ؼي ؿىل ازلوام حىت ًلسر ظل ٔأمصًا اكن مفـوإًل س َ ِعَلاراً ْظِسكاءالأ 

 ..! ْظِسكاءٔأُّيا الأ  اًوكتفٕاىل ذضل 

 

 



 .  اًَحْحص َسعح ؾيس اًَْمْصَخان .. ُوُحٍو اًَعلرِي ... اًصحةل اًثاًثة حِ رِْحالُت املاَل

 

 

94 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 .  اًَحْحص َسعح ؾيس اًَْمْصَخان .. ُوُحٍو اًَعلرِي ... اًصحةل اًثاًثة حِ رِْحالُت املاَل

 

 

95 

  

 َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ  املاَلَّحتـس ٔأن كادر ىف اًَوم احلادى ؾرش من رحَخَ اًثاًثة و 

ابًعصف كري امليخذة اًيائَة 

 ُركؽاًحـَس اًِاديء من سعح 

 . ةاملدسـ َمْصَخاناًْ  ِصـاب

هؼصت مََِحورا ىف اًحـَس 

ائـة رمن خسًس فوخست 

وكس جضلكت هساتلهتا  تبٔحس  َصْمََةاً َةَمْصَخاه اًْ  ُزرمن روائؽ اجلُ  مجَةل ُأْدَصى

هنا ُشٍ وثَارثَ اًِادرة ، ٕاإل إ  اًَحْحصِ اًيائَة تفـي ٔأمواج   َمْصَخاناًْ  ِصـابظصاف أٔ 

َيٌ من  أأدْسَاردوراء زاَُة و املصة كس منت فوكِا هحااتت  س ادلَةل حوز اًِي ََنِ

 ُ ) ةثِْمص امل
;

) !.. 

اماذا مََِحورا مذـجحة :   - ُشٍ اخلوراء منو اًيحااتت سخة ؾن  املاَلَّح أأُّيه

 اًيائَة ..؟! َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ ُشٍ  َسعحاملصة فوق 

اًحَضاء املفىىة اًىت رٔأًياُا ىف  َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ  َرواِسةمنا ىه : إ  املاَلَّح  -

ت مؽ   اي مََِحوراألمس  دعحة ساؿست اًوكت ٕاىل حصتة وكس حتًو

 ..؟ اٍمنو فوكِا ؿىلاًيحااتت 

ا: وهَف حسث ذضل  ًُْؤًُؤة - ي ميىن ٔأن ث  ...؟ املاَلَّح أأُّيه حول خُو

قيَة دعحة كاحةل مبيهتىى اًرسؿة ُىشا ٕاىل حصتة اندصة  َرْمََة َرواِسة

 تـضوايهتا ..؟

 ًُْؤًُؤةاي مض خلة ىف ألساس اًصمََة  زٍَِصةاجلَ ثطل  َرواِسة: ٔلن  املاَلَّح  -

، فلس ساؿسُا ذضل ًة اًَحْحِص واحملار واًلواكؽ  َمْصَخانًْ اك ةمن خصور ؾضوً

 ٔأن ثعري حصتة دعحة حِسة . 

                                                 
، وىى واحدة من  آسيا اليند ، موطنيا األصمي جنوب شرق نخمة جوز اليند شجرة طويمة جميمة المنظر تثمر جوز - 6

نفعًا ، فسكان المناطق المدارية يستفيدون من خشبيا فى بناء البيوت والجسور ، ويستخدمون أوراقيا فى  ْشَجارأكثر األَ 
 من رحيق أزىار نخيل جوز اليند . "التودى"صناعة القبعات والسالل والحصر ، وصناعة شراب حمو المذاق يسمى 

http://encyc.kacemb.com/tag/%d8%a2%d8%b3%d9%8a%d8%a7/
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ُ  دْسَار: وهَف ٔأمىن ملثي ُشٍ الأ  ًُْؤًُؤة - وحتمي اٍمنو فوكِا ة ثِْمص اخلوراء امل

 ػصوف احلَاة اًعـحة اًلاس َة .؟!

حتمي ػصوف اجلفاف فائلة ؿىل ذات كسرة  اًيَِرَي أأدْسَار ٔلن :  املاَلَّح -

ىف ثطل اًرتتة اخلعحة  ضاٍهتا املًضودةواملَوحة اًـاًَة ، فلس وخست 

تاجلَسة  نٌل  زٍَِصةاجلَ  وحتًو

ٕاىل واحة  ًُْؤًُؤةحٍصن اي 

ة وسط مِاٍ ُمثِْمص دوراء 

فس ححان  ..!املاحلة اًَحْحصِ 

  . احلى من املَت يَق من

-  َِ ا: ُي ميىن حوراَ م و كََاًل فوق أٔ  املاَلَّح أأُّيه ُشٍ  َسعحن هخجول ًو

ُ  اًيَِرَي بأدْسَاراًليَة تاًيائَة ادلَةل  زٍَِصةاجلَ   ة..؟!ثِْمص امل

َِ  اي: وملا إل  املاَلَّح  - من  زٍَِصةاجلَ ُشٍ  َسعحَُا تيا اي رفاق ٕاىل  . حوراَ م

 ُا.أأدْسَار وسري فوكِا ووس متخؽ جبٌلل اًصائـة ادلَةل  اًيَِرَي ُحُزر

-   َِ ا أأ : وماذا  حوراَ م اًحاَُة ..؟! ُي ىه  زٍَِصةاجلَ ة ثطل ؾن وضبٔ  املاَلَّحُّيه

اًصمال  ُحُزرهكثََهتا من 

 .؟ كري امليخذةاًساتلة 

: ىه هفس اًًضبٔة  املاَلَّح -

 َِ حورا خبالف منو َ اي م

ىف مصحةل  اًيَِرَي أأدْسَار

 .اًيائَة  زٍَِصةفوق سعح اجلَ اتًَة 

ي  ًُْؤًُؤة - إٍاىل اإلِ  ٔأُّيا املاَلَّحٔأًضًا ُشٍ املصة  زٍَِصةاجلَ ثطل جضري : ُو  جّتِ

ايح مٌَاشلى ثشُة  أٍأم جضري ٕاىل اإلِ ، وثلادر  اًّصِ  َاشلى ثبىٔت مٌ جّتِ

ايح   وجتيء .؟ اًّصِ
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 اُلْدَصى َصْمََةاً ُزروجٍزصثيا اًساتلة ولك اجلُ  ًُْؤًُؤةاي  تي جضري:  املاَلَّح -

امليرفضة اًىت جضلكت 

ة اًحـَس ألظصافؾيس 

من مسعحات اًِادئة 

املدسـة ٕاىل  َمْصَخاناًْ  ُركؽ

اٍاإلِ   مٌَاشلى ثشُة  جّتِ

ايح  وثلادر . اًّصِ

ئة اً دْسَارالأ : وما ابل ُشٍ  ًُْؤًُؤة - فوق اًىت ىصاُا ألن ٔأمامٌا املة احلرًب

ؾن ٔأكصاهنا ُىشا  داتخـاإلِ  ملاذا اي حصى كصرت ؟.!اًيائَة  زٍَِصةسعح اجلَ 

ومواهجة لك ألدعار احملسكة املخيامِة  ،ىف ٔأكىص ٔأكىص اًحـَس  واٍمنو

 ؟! مبفصدُا تال ظاحة ٔأو ظسًق

َُْمونُ  - َ اًخرش  لكؾن  ثخذـسىك  ًُْؤًُؤةذضل اي  اًيَِرَي أأدْسَار: رمبا فـَت  امل

حىت إل ًعاًِا ٔأذامه 

 ورشورمه .. 

كس ُي اي حصى : و  ًُْؤًُؤة -

ىف  اًيَِرَي أأدْسَارجنحت 

 ذضل ..؟ 

ُموُن  - َْ َ   اًـسًس من تىن اًخرش كسنٌل حٍصن  فِا مه  . ًُْؤًُؤةابًلعؽ إل اي : امل

ا هبم اًس َاحِة ر اتلو جنحوا ىف اًوظول ٕاٍهيا  ؾن معس وهجي واكذَـوا مثاُر

 .. !!واؾخسوا ؿىل س َلاهنا 

ية :  - ٔأن ثشُة تـس لك ما  اًيَِرَي دْسَارفبٍٔن ميىن ٕاذن لأ مََِحورا حًز

ذُحت حىت حتَا وثـُش حِاهتا ىف ٔأمن وسالم تـَسا ؾن حٌلكات 

 اًخرش..؟!!ورشور 
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ا: ٔأمل حتمل مصة ىف حِاثم  ًُْؤًُؤة - ن ثـُش ىف واحسة من ُشٍ أٔ  املاَلَّح أأُّيه

 ..؟اًحـَسة اًيائَة  ُزراجلُ 

 زٍَِصةاجلَ ثطل  .! ًُْؤًُؤةاي ابًحـَس  زٍَِصةاجلَ ُي ثلعسٍن ثطل :  املاَلَّح -

اًىت ىه  .!ـامئة اً َةَمْصَخاه اًْ 

 .!سانية  اًَحْحصِ وسط مِاٍ 

 .!املاء ؿاًَة  َسعحفوق 

ؾن لك معادر اًخَوث 

ؾن لك وسائي و  .!ٔأمٌة 

ثطل  .! اإلثعاإلت انئَة

حيَط هبا مِاٍ مذٔلٔلة ساحصة و  .!ثـَوُا سٌلء زركاء ظافِة اًىت  زٍَِصةاجلَ 

تَضاء انظـة  َرْمََةحيفِا صواظيء و ذات مِاٍ مذجسدة ،  حُبَرْيةًخوسعِا 

 ..!ؤأظسافِا  اًِضـابدعحة مض خلة من  َرْمََةِا حصتة َسعح فوق و ، 

ا: ابًضحط  ًُْؤًُؤة - ٌسلط ؿَهيا مِاٍ ٔأمعار  اًىت زٍَِصةاجلَ .. ثطل  املاَلَّح أأُّيه

َيٌ  أأدْسَارًخزََِا مزرؿة ظحَـَة من و اكفِة  اًصائـة ، جباهة حوز اًِيس  ََنِ

َي ادل ء ِادياً علري اًََج ذضل اخل و  .!خس َط من اخلضة اً ىوخ ُشا اً

حلًا  .. ُي ثـجحماس ََ كوراب ظلرية ومجَةلمص  اشلى ٍصسو يف ٔأحس

 .ًُْؤًُؤةُىشا سبًٔت  .؟ املاَلَّحٔأُّيا فهيا ًٔلتس  ٔلن ثـُش زٍَِصةاجلَ ُشٍ 

مبثاتة رمغ ثساظهتا ٕاإل ٔأهنا ابًفـي  زٍَِصةاجلَ مفثي ُشٍ  . ًُْؤًُؤةاي  هـم:  املاَلَّح -

 ن ٔأؿُش هبا ظَةل حِاىت ..ٔأمتىن أٔ نيت اًىت ألحالم  َحزٍَِصة

َُْمونُ  - َ وحِساً ن حيَا وًـُش مبفصدٍ أٔ  وَْسانإلٕ َف ميىن : ًىن ه مذـجحًا  امل

و اكهت اًيائَة  زٍَِصةاجلَ ىف مثي ُشٍ  رائـة ومجَةل مثي  َحزٍَِصة... حىت ًو

ُ  زٍَِصةاجلَ ُشٍ   ..؟ة ثِْمص امل

ا: ومن كال  املاَلَّح - هىن سبٔؿُش فهيا وحِسًا .. تي سبٔؿُش فهيا أٔ  املاَلَّح أأُّيه
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ومـى نشضل لكحىت ..! ادلَةل ؤأسٌلوِا  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتمؽ من ٔأحة من 

 .. ًُْؤًُؤةوظسًلىت اًوفِة اخملَعة 

ا: ُي ًيا  مََِحورا - ُ  دْسَارٔأن هبلٔك تـغ من مثار ثطل الأ  املاَلَّح أأُّيه ة ثِْمص امل

  ..؟اًيائَة  زٍَِصةاجلَ ُشٍ  َسعحامليدرشة فوق 

ُ  دْسَارظل ُشٍ الأ  ٔأمل يَق.. اي مََِحورا  وملا إل:  مصحداً  املاَلَّح - ىك  ةثِْمص امل

ا  دون ٔأن هخلشى ؿىل مثاُر

ا  وابًفـي .؟! هلوم تخسمرُي

َ  انحِةاًصفاق ألرتـة  ِاجّتِ

ُ  دْسَارُشٍ الأ   فوقة ثِْمص امل

اًحـَسة  زٍَِصةاجلَ ُشٍ  َسعح

ٔأحسى وحتت ػي  .! اًيائَة

من تـغ  دٌاولواسرتذاء اتم ، وكاموا ت ىف راحة خَس ادلَؽ  ُاأأدْسَار 

ا  حةاً مثاُر َِّ إلؾعار دعري نشضل  زٍَِصةاجلَ وذالل ذضل لكَ ثـصضت  ..! ع

ْؾَعار
ِ
 رضباشلى  اإل

كري  َصْمََةاً ُزراجلُ ابٔلمس 

فارثـست مََِحورا  .! امليخذة

دوفًا ؿىل ثضسة ًُس 

ثطل  حِاةتي ؿىل حِاهتا ، 

ُ  زٍَِصةاجلَ  ة دض َة ٔأن ثِْمص امل

ْؾَعار هباًفـي 
ِ
 اًساتلة ..! زٍَِصةما فـهل مؽ اجلَ  اإل

وإل حىت  اًَحْحصِ إل ختيش ٔأمواج .! ومََِحورا اخملَعة  اي إل ثلَلى:  املاَلَّح -

ايح ُ  زٍَِصةاجلَ  ثطلُشٍ املصة ؿىل اًـاظفة  اًّصِ جفٍزصثيا  .! ةثِْمص ادلَةل امل

 راخسة ..!اثتخة و ثطل ًِا خشور  َصْمََةاً
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امََِحورا مذـجحة : وهَف ذضل   - ..؟ وما ىه خشور حٍزصثيا  املاَلَّح أأُّيه

 ..؟اًثاتخة ثطل اًصاخسة 

ٌ  أأدْسَاراي مََِحورا ىه ثطل : خشور حٍزصثيا  املاَلَّح  - ََ حةاً ِا ََنِ  .!عَِّ

 ُ خشور حٍزصثيا اًىت هفسِا ىه  دْسَارالأ  جفشور ُشٍ .!!ة ثِْمص وهحااتهتا امل

ايحاًعحَـة اك، وحٌلٍهتا من قضة  وظالجهتا ِاؿىل متاسى ثـمي   ًّصِ

 ىفٔأنرث رسوذًا واس خلصارًا وِؾيادًا  فعارت ،وألمواج اًـاثَة  ،اًـاظفة 

يا صـصت  .!اًخحسايت وألدعار  مواهجة  ابًصاحة ؤأظمنئمََِحورا ُو

حةا ؿىل حٍزصهتا اً كََهْب َِّ  َسعح.. وابًفـي ُسٔأت اًـاظفة وكادرت  ع

ُ  زٍَِصةاجلَ   .اًـامصة ٔأو ٌَصفاق ألرتـة َجزٍَِصةة دون ٔأى ٔأذى سواء ٌَثِْمص امل
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انئَة  ُأْدَصى َحزٍَِصةفوخست ٔأماهما  ىف اًَوم اًثاىن ؾرش من اًصحةل ًُْؤًُؤةهؼصت 

واًيحااتت  دْسَارحىسوُا الأ 

ٔأهنا هكثََهتا  فؼيت .!اخلوراء 

 اًيَِرَي ُحُزراًساتلة ٕاحسى 

 ُ ا   .ةثِْمص امل ٔأن ألمص  املاَلَّحفبٔذرُب

فِشٍ  .!ًُس نٌل ثؼن وثـخلس 

 اإٕلْظالقِ ؿىل  اًيَِرَي ُزرًُست جبُ 

ُ  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَار ُحُزرٕاحسى  تي ىه .! فذـجة ادلَؽ ثضبٔن ُشا  .!ة ثِْمص كري امل

  . يَِرَيِ اً  ُحُزراشلى ٌض حَ اًوخَ اًساتق من  َمْصَخاناًْ  ُوُحوٍِ اًوخَ اجلسًس من 

اثطل  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَارمََِحورا : وما ىه  -  !.؟اًىت ؾهنا حتسزيا املاَلَّح أأُّيه

ميىهنا حتمي  .!ساحبة  اًَحْحصِ ص حَ كاركة يف مِاٍ  أأدْسَار: ىه  املاَلَّح -

.! ومن ٔأمه املَوحة اًـاًَة 

اًضورى  أأدْسَارهواؾِا أٔ 

 واجن سٌُا واًلصم . 

ي حٍزصثيا ُشٍ  ًُْؤًُؤة - : ُو

ا ًِا خشور اثتخة  املاَلَّح أأُّيه

اًساتلة ٔأم  اًيَِرَيِ  ُجُزرو

 اًصمال اخلاًَة من اًيحات ..؟ ُجُزرٔأهنا ًُس ًِا كواؿس من ألساس و

من ؿَهيا مهيا وحتافغ حت راخسةخشور وكواؿس : تي ىه ذات  املاَلَّح -

 .املاجنصوف  أأدْسَارٔأدعار اًيحت اًححصى .! جفشورُا ىه كاابهتا من 

ا ُصوفاملاجنُ  ُحُزرمََِحورا : وهَف حىون وهجىى ُشا اجلسًس من  -  أأُّيه

 ..؟! املاَلَّح

ُ  اًيَِرَيِ  ُحُزرمن  الَٓدص: ُو ىف وضبٔثَ ٌض حَ وهجم  املاَلَّح -  ة .!ثِْمص امل
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فاظةل مائَة  كٌََاةُشٍ املصة َ َسعحفوق كس حىون كري ٔأن وهجم ُشا 

اًىت  َلٌَاةاً  ثطل،  امليرفضة َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ و ، تني احلاحز اًعرصى املصثفؽ 

املاجنصوف ًدسىن وثـُش هبا ثسخة ما ثلسمَ ًِا من  أأدْسَارٔأدذارهتا 

ايحارساب انجتة ؾن ظًَِة  َرواِسة ثاًَة امل حُئة اً  وىههبا واًس َول  اًّصِ

 ..!اًصائـة دْسَارمثي ُشٍ الأ  َسة ٍمنواجل 

 اي حصى مََِحورا : وما ىه -

ألحزاء اًصئُس َة اًىت 

 ُصوفاملاجنُ  ُحُزر مهناخىون ث 

ُ  َصْمََةاً  ة ..؟ثِْمص كري امل

: ًخىون وهجم ُشا  املاَلَّح -

اي مََِحورا من ٔأرتـة ٔأحزاء 

من  َسعحم : رئُس َة ىه 

من حافة و  .!مدسؽ  اًِضـاب

وىف  .! ُصوفاملاجنُ  أأدْسَارمائَة ذصةل ضَلة ٍمنو هبا  كٌََاةو  .! اًعرور ؿاًَة

 َصْمََةاً زٍَِصةاجلَ  َسعحألذري 

 اًيائَة .!امليرفضة 

ي  ًُْؤًُؤة  -  أأدْسَار: ُو

مضن  ُشٍ ُصوفاملاجنُ 

ُ  دْسَارالأ   دْسَارة كأ ثِْمص امل

 !..؟ اًساتلة اًيَِرَيِ 

ُ  دْسَارفِىى ًُست من الأ  ًُْؤًُؤة: إل اي  املاَلَّح - ًىهنا ذات كمية  ، ةثِْمص امل

 وفائسة ابًلة ..!
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اًصاكمِة اًىثَفة  زياء كاتت اًضمس وثوارت ذَف اًُسحةوىف ُشٍ الٔ 

واَنفضت  .!وسلعت ألمعار تلزارة 

فضـصت مََِحورا  ثضسة .!درخة احلصارة 

صت مرسؿة  داذي جفابًربد اًضسًس 

 .!ا وتُهتا ىف حوضِا اًزخاىج ِصـاهب

حفذـجة ادلَؽ ًخطل احلاةل   اًىت ٔأظاتت مََِحورا ..!ة اًلًص

: ما ُو اًسخة اشلى دفـم اي مََِحورا ٔلن ثرتهَيا ُىشا جفاة  املاَلَّح -

م ىف ِصـاتوجرسؾى داذي 

 .؟حوضم اًزخاىج 

اًربودة اًضسًسة  مََِحورا : ٕاهنا -

ااًىت ٔأصـص هبا  خة ثس  املاَلَّح أأُّيه

 ..!مِاٍ اًححصحصارة  درخةالاَنفاض املفايجء ىف 

ُمونُ   - َْ َ ي جضـٍصن ٔأهت ٔأًضًا ابًربودة مثَيا اي مََِحورا ..؟ امل  مذـجحًا: ُو

ٔأصـص ؤأحس متامًا اكئن ىح مثطل  فبأن املاَلَّحابًفـي ٔأُّيا مََِحورا:   -

 ..!ابرثفاع واَنفاض درخات احلصارة 

ي من دعورة ؿىل حِاثم حصاء ُشا الاَنفاض اًضسًس ىف  ًُْؤًُؤة - :  ُو

 درخة احلصارة اي مََِحورا ..؟

سرخة احلصارة املثىل اًىت ٔأصـص .! فًُْؤًُؤة هـم اي مََِحورا  مزنجعة :  -

فَو  .!درخة مئوًة  >7ىه ثطل اًىت ثسور حول ًِا ابرثَاحِة هحرية 

حِهنا اًلسرة  تفلسدرخة مئوًة ،  ;6 وتَلتخة احلصارة اَنفضت در 

درخة احلصارة ٔأما ٕاذا ثسهت  من اًِوامئ اًساحبة .!ؿىل اظعَاد فصائيس 

 ..!لس ٔأموت ذالل ساؿاتفدرخة مئوًة  نٌل ُو احلال ألن  69ؾن 

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgMPUjb_QAhUFnBoKHamDDroQjRwIBw&url=http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-405687.html&psig=AFQjCNGg5YxqX4w_8tp1t_oH5PC8LIQrow&ust=1479998295072128
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.! وإل ختىش اَنفاض درخات احلصارة مََِحورااي  : إل ؿََمِ  املاَلَّح -

 .! اإٕلْظالقِ املفاحئة ؿىل 

  !ؿالخم الٔهَساحلي و فـيسى 

مََِحورا : وما ُو ذضل  -

ااًـالج الٔهَس   ..؟ املاَلَّح أأُّيه

اي ٔأمل ٔأكي ضل :  املاَلَّح -

 اًىت ًمت ُصوفاملاجنُ  أأدْسَار تعححة اًـسًس منمََِحورا ٔأهيا ألن 

س يحعي ؿىل تـضِا ووس خزسهما فورًا ىف  .! ووكوداس خزساهما وحعة 

 اًخسفئة ..!

 

اٍورفاكَ ىف   املاَلَّحوابًفـي ذُة  حىت وظَوا ٕاىل كاتة املاجنصوف  َحزٍَِصة ِاجّتِ

داذي  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَارمن  ؿاًَة

، فاسدئشهوا ٔأحس املائَة اًضَلة  َلٌَاةاً 

ُا وكعفوا تـغ  فصوؾِا أأدْسَار 

ض املَاٍ ؤأصـَوا هبا اًيريان  كصب حو 

جسىن ََِحورا اشلى تساذهل م 

 احلوض مِاٍ ٕاىلحىت اهخلَت احلصارة  مـسوداتمل حىن سوى دكائق .! ووثـُش

ْفءِ فضـصت مََِحورا  اب  ،اًزخايج  وصـصت ابًخحسن  .!ٌرسى ىف ٔأوظاًِا  زّلِ

امليدرشة فوق  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَارتفضي من خسًس اًضسًس ، واس خـادة ؿافِهتا 

 . َصْمََةحٍزصثيا اً َسعح

ي من ٔأس خزسامات  ًُْؤًُؤة - ااملاجنصوف  دْسَارلأ  ُأْدَصى: ُو  .؟ املاَلَّح أأُّيه
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 ؾيسان ىف جتمَي اًضواظيء .!فِىى جس خزسم  ًُْؤًُؤة: ابًفـي اي  املاَلَّح  -

وًخاكثص  .!واحلس من ٔأدعار اًيحت 

َُورهبا اًـسًس من اً  وكري  املَُِاِحَصةٌ  ُع

هنا كشاء ًحـغ جباهة أٔ  .! املَُِاِحَصةٌ 

اللٔكة ًٔلؾضاب مثي احلَواانت 

املَلدة ؾيسان ثسفِية ل ادلا

واًلرشايت  املَُِاِحَصةٌ ٔأسٌلك اًححص تُئة مثىل ًخاكثص فِىى ؤأذريًا  .!اًعحصاء

 .املساملة 

َُْمونُ  - َ ي من ٔأمهَة وفوائس  امل ا دْسَارًِشٍ الأ  ُأْدَصى: ُو  .؟ املاَلَّح أأُّيه

حة: ابًلعؽ فبمٔهَهتا ابًلة ًعسًلذيا مََِحورا ادلَةل اً  املاَلَّح  - َِّ  .. ع

امََِحورا : وهَف ٍىون ذضل  -  أأُّيه

 ..؟ املاَلَّح

ُشٍ اي  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَار:  املاَلَّح -

ِصك من مََِحورا ىه من حتمى ػَ 

 مِاٍ ألمعاراًلادمة جفبٔة من اًَاثس تواسعة  َصواِسةمِاٍ اًس َول واً

. وما ٔأن مسـت مََِحورا  اجلارفة

حىت  املاَلَّحُشٍ اًلكٌلت من 

محست رهبا وصىصثَ نثريًا ؿىل ٔأهَ ما 

ا حيهبزال ُياك ٔأحس ىف ُشٍ احلَاة 

 ..! ادلَةل اًصائـة املاجنصوف دْسَاركأ  ؿَََياف و  َمْصَخاناًْ  وحية
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 َ  ُأْدَصىو  .!تَضاء  كَُُوبتـضِا  .! ألًوانتسًـة مذيوؿة  كَُُوب اًَحْحصِ   ْصَخاهََّاتمل

ياك ٔأًضًا اً .!دوراء   ُلَُوبُو

اًحًِة واًعفصاء ...!!  ُىشا 

اًَوم  َظَحاحىف  املاَلَّححتسث 

ي اىهتاء اًصحةل اًثاًر ؾرش ٔأى كد

فعارت  .تثالزة ٔأايم اكمةل 

ُمونُ و  ًُْؤًُؤةمََِحورا ومـِا  َْ َ من  امل

ىف صسة اًـجة  املاَلَّححسًر 

 والاس خلصاب.

 

ي  ًُْؤًُؤة - َ : ُو أأًضًا اًححص  ْصَخاهََّاتمل تىن  ُلَُوبن كَُُوب املاَلَّح أأُّيه

  .؟!اًخرش

 . ًُْؤًُؤة: ابًفـي اي  املاَلَّح -

ىه  َمْصَخاناًْ  ُلَُوبف

ىف امليدرشة جىرثة  َُوُحوُ

 . اًَحْحصِ  عحسؾيس ألؿىل 

ي من ادذالف:  ًُْؤًُؤة -  ُو

ا  ؾيس َمْصَخاناًْ  كَُُوبو  فوق سعح ألرضاًخرش  كَُُوبتني  املاَلَّح أأُّيه

 ..؟سعح اًححص 

و اٌَون.! ًُْؤًُؤة: إل ًوخس سوى ادذالف واحس فلط اي املاَلَّح -  ُو

  .؟!  املاَلَّحمذـجحة : وهَف ذضل ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

يًا :  املاَلَّح - رمغ ثـسد ٔأًواهنا ٕاإل ٔأهَ إل ًوخس  ًُْؤًُؤةاي  َمْصَخاناًْ  كَُُوبحًز

ا من  اإٕلْظالقِ من تُهنا اٌَون ألسود ؿىل   اًخرش .! كَُُوبنلرُي
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امََِحورا : ُي ضل  - من  كَُُوبٔأن حتسزيا ؾن ٔأمجي زالزة  املاَلَّح أأُّيه

 ..؟! اًَحْحصِ ُيا كصب سعح  َمْصَخاناًْ 

من  كَُُوب: من اًعـة اي مََِحورا ٔأن ٔأحسزم ؾن ٔأمجي زالزة  املاَلَّح -

إل من تـضِا..! إ ؤأروع ٔأمجي  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات كَُُوبفِك  .! َمْصَخاناًْ 

اًصائـة  ُلَُوبمن ُشٍ اً ادذَار زالزة فلطكسر اس خعاؾىت ٔأهىن سبٔحاول 

 ادلَةل .

اسددسٔأ حسًثم  َمْصَخاناًْ  كَُُوب: ؤأى مذَِفة مََِحورا  -  ..؟! املاَلَّح أأُّيه

 ُلَُوب: ٔأول ُشٍ اً املاَلَّح -

َ ألن ٔأمامم اي  ما حًص

سعح  ؾيسمََِحورا 

ألزرق  لََْةهَ اًإ  .!اًَحْحصِ 

 ادلَي..! 

ن : ُي ًـلي حلًا أٔ  ًُْؤًُؤة -

 ..؟ املثريألزرق  لََْةُو من ظيؽ ُشا اً َمْصَخاناًْ ٍىون 

من  َمْصَخاناًْ ٔأمل ًعيؽ .!  ًُْؤًُؤةمََِحورا خفورة : وملا اًـجة ىف ذضل اي  -

مَق اًَحْحصِ  كاعِ كدي ىف  ـَ ألزرق  َلَْةما إل ًلي حٌلإًل وروؿة ؾن ُشا اً اً

 ادلَي ..؟

َُْمونُ  - َ : ظسكِت ابًفـي  امل

 َلَْةاًِشا ف اي مََِحورا .. 

ًحسو ألزرق اًـجَة 

ؤكن  .!مذيازق ألتـاد 

فٌان ُو من رمسَ  ٕاوسان

  .! َمْصَخاناًْ وًُس اًصص َلة  جٌصض خَ
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ا  َمْصَخاناًْ : ًىن هَف كام  ًُْؤًُؤة - ادلَي  َلَْةجصمس ُشا اً املاَلَّحأأُّيه

 مذياسق ألتـاد ..؟

 َمْصَخاناًْ  َحَََلاتحسى إ ًُس سوى   ًُْؤًُؤةاي ألزرق  َلَْة: ُشا اً املاَلَّح -

فِشٍ  .!ًومٌا اًثاًر  ىف من كدي اوصاُسانُ َمْصَخاناًْ اًىت صلكِا اًىدرية 

ومهنا نشضل ما ًبٔذش ٔأصاكل  .!كس حىون ؿىل صِك دائصة  ََلَاتاحلَ 

ة ومس خعَةل   كَُُوببٔذش صِك ٔأًضًا كس ث ََلَاتوتـغ ُشٍ احلَ  .!تَضاًو

 ألزرق ادلَي ..! لََْةُشا اًمثي 

ي مـىن ذضل  ًُْؤًُؤة - ا: ُو ألزرق ًُس  َلَْةن حواف ُشا اًأٔ  املاَلَّح أأُّيه

 !هفسِا ..؟ َمْصَخاناًْ  َحََْلةٕاإل حواف 

وكس اختش ًوهَ  .!نٌل ذهصىت ابًضحط فألمص  : ابًفـي اي مََِحورا  . املاَلَّح -

جباهة ، ثسخة ًون ظحاًحَ اًزركاء اًىت ثـُش فَِ ادلَي ألزرق 

 اًسائسة ُياك .دعائط ألؾٌلق 

َُْمونُ  - َ اتـس ذضل  اسرناُ اًىتادلَةل  َمْصَخاناًْ  كَُُوب: وماذا ؾن اثىن  امل  أأُّيه

 ..؟ املاَلَّح

هَ اي ظسًلى : إ  املاَلَّح -

َُْمونُ  َ ألتَغ  َلَْةاً امل

اًياظؽ ادلَي .! فِو الٔنرث 

لك  كَُُوباهدضارًا تني 

 ..! َمْصَخاناًْ 

َُْمونُ  - َ ألتَغ  َلَْةاً ُشٍ املصة جصمس ُشا َمْصَخاناًْ : وهَف كام اي حصى  امل

 ادلَي .؟!

 حلؼات شاشلى رٔأًياٍ مٌادلَي ألزرق  َلَْة: ُي ثخشهص ذضل اً املاَلَّح -

ُمونُ ٔأُّيا  َْ َ  ..؟ نثرياً وحسزخم ؾيَ  امل
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َُْمونُ  - َ  ألزرقوىس صلكَ وهَف ىل ٔأن أٔ  : ابًفـي ٔأثشهٍص حِسًا .!  امل

ألزرق مبا ىصاٍ ألن ٔأمامٌا من ثطل  َلَْةًىن ما ؿالكة ذضل اً ادلَي .!

 اًحَضاء ..؟ ُلَُوباً

امامم ألن ألتَغ اشلى حصاٍ أٔ  َلَْة: ُشا اً املاَلَّح - ُمونُ  أأُّيه َْ َ ًُس ٕاإل  امل

 ألزرق اشلى رٔأًخَ مٌش كََي .! َلَْةذضل اً

امذـجحة : مـلول ذضل  ًُْؤًُؤة - ًوهَ كس ظار  ًىن ما ابل .!  املاَلَّح أأُّيه

 ..؟ حلؼاتمٌش نٌل اكن  اُىشًا ٔأتَضًا وًُس ٔأزرك

ألزرق اشلى ُو  َلَْةاً ذضلن ٍحىو ىف  َمْصَخاناًْ جنح ن : تـس أٔ  املاَلَّح -

 َمْصَخاناًْ من  َحََْلةًُس ٕاإل حواف 

تـس ذضل َ ِصـات كامت، اًىدرية 

اًىت  َةَمْصَخاه اًْ  َصواِسةاًابظعَاد 

 فوق حوافَ ؿىل صِك حصاهكت

خمنو ً انظـة اًحَاض من اًصمال  ُحُزر

ثحسو ؤكهنا  َصْمََةاً ُزرُشٍ اجلُ  .!اًيحااتت ىف مصحةل اتًَة تـس ذضل فوكِا 

ٔأتَغ"  كََْةذاهتا ؿىل صِك " َةَمْصَخاه اًْ  َْلَةاحلَ  حافةكس اهعحـت فوق 

 .! ََِحورا ادلَةلظسًلذيا م  َلَْةن َمْصَخاناًْ  كَُُوبمن مجَي 

ا ما ثلوهل:  ًُْؤًُؤة - حصاهكت يفس ما حسث حني ًشهصىن متامًا ت  املاَلَّح أأُّيه

 .! اًيَِرَيِ  ُحُزرفىوهت  َمْصَخاناًْ  ِصـاب َسعحفوق م  َصْمََةاً َصواِسةاً

ًىن  .! ُزرُشٍ اجلُ .. فِو ملارب متامًا حلال  ًُْؤًُؤة: ابًضحط اي  املاَلَّح -

 وىه صِكملاٍص  ُأْدَصىٔأصاكإًل  َصْمََةاً َصواِسةت ثطل اًاملصة ٔأختشُشٍ 

  .َمْصَخاناًْ من اًحَضاء  ُلَُوباً ثطل

امََِحورا سـَسة : ًىن ما ابل  - ثطل اًفذحات واًثلصات  املاَلَّح أأُّيه

 !..؟ادلَي ألتَغ  َلَْةاًُشا امليدرشة تني زيااي 
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ًو اكهت  .!متامًا ىون ملَلة حاًحَضاء اي مََِحورا  ُلَُوباً: تـغ  املاَلَّح -

من ُشٍ  واًحـغ الَٓدص .!ىف ألظي من اًيوع امللَق  َةَمْصَخاه اًْ  َْلَةاحلَ 

ذاهتا من اًيوع  َةَمْصَخاه اًْ  َْلَةاكهت احلَ ٍىون من اًيوع املفذوح اذا  ُلَُوباً

 ..! تفذحات وتواكزي اًَحْحصِ املخعي مبَاٍ 

 ُلَُوبمََِحورا : وما ٔأمهَة ثطل اًفذحات واًحواكزي اًىت ثخزَي ُشٍ اً -

 ..؟ َمْصَخاناًْ اًحَضاء من 

ىه مبثاتة "مفاثَح" ثُميح واًحواكزي اي مََِحورا ُشٍ اًفذحات :   املاَلَّح -

اًحَضاء  ُلَُوبثطل اً حُبرياتزلدول  َةَمْصَخاه اًْ ًُـضاق اًُضـة فلط 

 ..!اًعافِة تال اسدئشان ؿرب كوارب س َاحِة ذاظة 

َُْمونُ  - َ ي من أٔ  امل ا ًِشٍ اًفذحات واًحواكزي ُأْدَصىمهَة : ُو  .؟ املاَلَّح أأُّيه

ا: ابًلعؽ  املاَلَّح - َُْمونُ  أأُّيه َ  احلَاة اًنيفِشٍ اًحواكزي ىه مبثاتة رش  امل

وثوكف  ُلَُوبفَوإلُا ملاثت ثطل اً . ُلَُوباًىت ثخوسط ُشٍ اً ُححرياتٌَ 

 مييؽاشلى  اًَحْحصِ مباء  ُححرياتفِىى اًىت متس ثطل اً  .!ا ؾن اخلفلان كََهْب

ارة وزايدة مـسإلت حفافِا ثسخة الارثفاع اًضسًس ىف درخات احلص 

  .! داذَِااًخحرص 

ا َمْصَخاناًْ  كَُُوباًثاًر وألذري من  َلَْة: وماذا ؾن اً ًُْؤًُؤة -       أأُّيه

 ذا س َىون..؟ حصى ما املاَلَّح

 ًوهَ ُشٍ املصة ..؟

 ادلَياًحىن  لََْةهَ اً: إ  املاَلَّح -

 ..! ًُْؤًُؤةاي 

 لََْة: وهَف وضبٔ ُشا اً ًُْؤًُؤة -

ا َمْصَخاناًْ من   ..؟ املاَلَّح أأُّيه

  َة ظلرية وضبٔتَمْصَخاه  َحَََلاتؾحارة ؾن  ًُْؤًُؤةاًحًِة اي  ُلَُوب: اً املاَلَّح -
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 حوافِا كَُُوبوىه  .!ٔأنرب  ُأْدَصىَة َمْصَخاه  َحَََلات ِصـاب َسعحفوق م 

اًحىن اًحارز  اًِضـابمن 

 َمْصَخاناًْ ثسخة حزاًس منو 

ًحـسُا ؾن امسادات 

ىف حني  ، َصواِسةاً

ىف  َمْصَخاناًْ ًلي منو 

 ُلَُوبُشٍ اً داذي

ادلَؽ  .! وىف اٍهناًة ثـجةاًحَضاء  َصْمََةاً َصواِسةثسخة امذالهئا ابً

ؤأدرهوا ابًفـي ٔأن ًِك  .! َمْصَخاناًْ اًثالزة ادلَةل من  ُلَُوبن ُشٍ اًثضبٔ 

ون من  ا مف .! ُلَُوبكعة وحاكًة خمخَفة ؾن تلِة اً َمْصَخاناًْ  كَُُوبهوع ًو

ا من ِصـاهب ٔأجحار ما ًحسو ؿىلرمغ  ..!حِة هلِة  كَُُوبمن حلًا ٔأروؾِا 

 كسوة وظالتة ..!
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تبٔن  ظمنئ ادلَؽٔأن إ ىف اًَوم اًصاتؽ ؾرش ٔأى كدي اىهتاء اًصحةل تَومني ، وتـس 

جسري ؿىل لك ٔأمور اًصحةل 

سوى  ذري ما ٍصام ، فمل ًددق

ٍمتيون رؤًخَ اًَوم وهجًا واحسًا 

 املاَلَّحًخًهتىى تشضل رحةل 

مٌلعؽ اًيؼري اًثاًثة تيجاح 

ا ُو ذضل اًوخَ  . ُشٍ املصة ُو

مذـامساً  ًحسواًحَضاء  من اًصمال ًِسانٔأذريًا كس ػِص ٌَـَان ممخسًا ؿىل صِك 

 املاَلَّحفبٔخاهبا  .؟!َسبًٔت مََِحورا ؾي، ف  ٔلماممذجًِا ً اًَحْحصِ ؿىل دط ساحي 

فصدت مََِحورا كائةل :  .!اًحَضاء من رواسة اًححص  اُِ ُوُحو  ٔأدصٔأهَ : كائاًل 

: إل اي  املاَلَّحفلال ًِا  .!اًحَضاء  َمْصَخاناًْ  كَُُوبخسًس من  كََْةٕاذن ُو 

 ..!اًحَضاء  َمْصَخاناًْ  ٔأًُسنمن مجَي  ًِسانمََِحورا ، تي ُو ُشٍ املصة 

ىن إل ٔأرى ًٌى مََِحورا :  -

من  ٔأًُسنٔأًة  املاَلَّحٔأُّيا 

ولك  .! َمْصَخاناًْ  ِصـاب

 ٓ راٍ ُو فلط رشًط ما أ

اًصمال  َرواِسةمن 

فبٍٔن ٕاذن ثطل  .!اًحَضاء 

 .؟ َمْصَخاناًْ  ِصـابية من ألًس ِ 

من  َِسانم اي مََِحورا حتت ذضل اٌ ِصـات ًلس ادذفت ٔأًس ية:  املاَلَّح -

اًصمال ُشٍ ٔأسفي  ؾيَ  وحبثتِ  وًو صئتِ   اًحَضاء .!اًصمال  َرواِسة

ىف ٔأمن ُياك سـَس ٍصكس ٔأهَ  ٔأذربك ٔأًضاً ورمبا ٌَـَان ًؼِص ضل وابن 

 . اإٕلْظالقِ ؿىل  كري حٍزنوسالم 
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 اًححص َمْصَخاهََّاتو ..؟  املاَلَّحمََِحورا كاضحة : هَف ثلول ٔأهَ سـَس ٔأُّيا  -

  اًصمال ..؟!ثطل  َرواِسةماثت ودفٌت حتت  كس

مل ثلذي  َصواِسةاي مََِحورا ..! فِشٍ اً ُشا اًالكم : من كال ضِل  املاَلَّح -

َ ..! تي ثطل  اإٕلْظالقِ ؿىل  اًححص َمْصَخاهََّات اًىت ثـُش ؾيس  ْصَخاهََّاتامل

من ألساس ىك ثـُش سـَسة ىه من ذصت خمخارة حبَاهتا سعح اًححص 

 دوة ؤأُي ًِا .!!معمئية إ 

 دوة ..؟! وهَف مت اهلاذ حِاهتم .؟!ََحورا : ومن اي حصى مه ُؤإلء اإلٕ مِ  -

اًححص  َمْصَخاهََّاتمن  ؤأكصاهم ٔأهتِ دوة اي مََِحورا مه املاَلَّح : ُؤإلء اإلٕ  -

 َ وإل ُشٍ امل اًىت ذصت  ْصَخاهََّاتاًىت ثـُش ىف مِاٍ اًححص اًـمَق ..! ًو

حبَاهتا ًوظَت ٔأدعار اًرب من درخات حصارة مٌرفضة وؿاًَة كاثةل ٕاًَنك 

 ىف كاع اًححص اًـمَق .

 َِسانًِشا اٌ ىِف ..! ف  املاَلَّحوحىت ًو اكن ما ثلوهل حصَحًا ٔأُّيا :  ًُْؤًُؤة -

ألظََة وادذفت مالحمَ دم وكس رُ  اً سـَسٔأن ٍىون  َمْصَخاناًْ  ِصـابمن 

 ؟!من اًصمال اًحَضاء َصواِسةٔأسفي ُشٍ اً متامًا ؾن اًـَان

تٌَُ  ت اكهحاةل احلة واًـضق اًىتثسخة  ًُْؤًُؤة: ُو سـَس اي  املاَلَّح -

ثطل اًصمال  َرواِسةوتني 

، حىت ٔأن ألزيني كس اًيامعة 

صُئًا واحسًا إل نٌل حٍصن ظارا 

اكحملة ميىن اٍمتَزي تُهنٌل 

 ..!متامًا وحدَحَ 

: ومن ٔأٍن خاءت ثطل  ًُْؤًُؤة -

رش د من اًصمال اًىت ثي  ًُسنالٔ ُشٍ هبا ألمواج اًىت صلكت  َصواِسةاً

 ..؟ َمْصَخاناًْ  ٔأًُسنفوق حبة 
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 ًُسنلٔ ألمواج  حنتمن  ًُْؤًُؤةاي  َصواِسة: ًلس خاءت ُشٍ اً املاَلَّح -

 ى ُىشا ؾن اًـَان .كدي ٔأن حصدم وختخف َمْصَخاناًْ  ِصـاب

تبٔن ثيحهتا ُىشا  اًِضـابمن  ًُسنوهَف مسحت ُشٍ الٔ :  ًُْؤًُؤة -

 ألمواج ..؟!

ًا  وأٔ حدًا إل قعحًا  تشضل اًِضـاب ٔأًُسن: ًلس مسحت  املاَلَّح - .. ! ٔأمل هُص

اكحملة وحدَحَ  اًِضـابو  َصواِسةٔأن ثطل اً ًُْؤًُؤةٔأكي ضل من كدي اي 

من اًصمال هفس ٔأصاكل  ًُسنمتامًا .. الا حٍصن هَف اختشت ُشٍ الٔ 

اُو  اًىت ثلؽ ٔأسفَِا ..! ٔأًُس ُشا  َمْصَخاناًْ  ِصـاب ٔأًُسنومالمح ات ِاجّتِ

 ٓ  ؟ دص ؿىل حاةل احلة واًـضق تُهنٌلدًَي أ

 ٔأًُسناًيوؾَة من  هَف جنحت ٕاذن ألمواج من تياء ُشٍمََِحورا : و  -

 اًـاصلة واحملحةاًصمال 

نٌل  اًِضـاب ًُسنلٔ 

 ..؟ثلول

: ؾيسما هتامج  املاَلَّح -

من  ًُسنألمواج ثطل الٔ 

اي  َمْصَخاناًْ  ِصـاب

ًخَلى مسريهتا ، دون ؾياد اهتا املس خوًة ثـرتض َسعحمََِحورا فٕان م 

 أًُٔسنمص ىف هناًة الٔ  ًخعحح،  واًصمالاحلىص من  َصواِسةاً ثطلفوكِا 

 .! اًِضـابمن  ٔأًُسنمن اًصمال مٌعحـة فوق 

َُْمونُ  - َ من اًصمال اًىت ثلعى  ًُسنىن إل ٔأرى ثطل الٔ : وظل إ  مذـجحاً  امل

خسًسة من  ُأْدَصىزائفة إل ٔأكٌـة إ  َمْصَخاناًْ  ِصـابمن  ٔأًُسنٔأسفي مهنا 

مجـت تني  منوًُست حاةل اًـضق واحلة ىه  .! َمْصَخاناًْ ٔأكٌـة 

 ..!نٌل ثلول ٔأهت ٔأُّيا املاَلَّح  اًعصفني تبٔى حال من ألحوال
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يًا : ومن مٌا  املاَلَّح - ُمونُ  ٔأُّياحًز َْ َ اًىت ثلول إل ٍصثسى مثي ُشٍ ألكٌـة  امل

 ..؟ؾهنا ٔأهنا زائفة

ي ٔأهمت اي  ًُْؤًُؤة  - مذـجحة : ُو

تىن اًخرش حصثسون نشضل 

ٔأكٌـة نخطل اًىت ٍصثسُّيا 

 ..؟! اًَحْحصِ  كاعِ ىف  َمْصَخاناًْ 

ي  املاَلَّح - ضاحاكً : ُو

 فامي تًٌَااًخرش  حننثسُّيا ٕاإل ًرن من ألساس  ًُْؤًُؤةظيـت ُشٍ ألكٌـة اي 

 ..؟  الأْرض َسعحفوق 

ي  ًُْؤًُؤة - فوق ؾيسمك لك اوسان ٔأن  املاَلَّحٔأُّيا مـىن ذضل معسومة : ُو

كٌاؿًا هل سعح ألرض 

ٍصثسًَ وكت احلاخة فوق 

اشلى ذَلَ  ادلَي وهجَ

 .؟ؿَََ ظل 

: ًَخَ كٌاؿًا واحسًا  املاَلَّح -

 اي مََِحورا ..! تي ُو اًـسًس من ألكٌـة .!

ي ً ًُْؤًُؤة - ا ؾيسمك لك اوسانسرك : ُو حني ٍصثسى مثي ُشٍ  املاَلَّح أأُّيه

يا ٔأم ٔأهَ جيِي ذضل .؟!  ..؟ ٍصثسُّيأأهَ ابًفـي اًزائفة ألكٌـة  رد ُو

يًا كائاًل :  املاَلَّح ادلَةل اًخرش اي ظسًلىت  ما ىف ٔأكٌـخيا حننٔأدعص حًز

ٔأن ظاحهبا اشلى إل ًخلري ٔأو ًددسل ٔأتسًا ، ظاحدة اًوخَ اًواحس  ًُْؤًُؤة

مؽ ألسف ًىٌَ  .!ٍن الَٓدص ٔأكٌـة  ووضوحميىٌَ ٔأن ٍصى ثسِوةل 

ما كس ٍصثسًَ ُو هَْفِسَ من  اإٕلْظالقِ ؿىل إل ٌس خعَؽ ٔأن ٍصى اًضسًس 

 ..! ٔأكٌـة زائفة 
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ُا مه رحَهتم اًثاًثة ، و ٔأايم من  اًَوم كدي ألذريٕاىل ألرتـة كس وظي اًصفاق  ُا

كس جنحوا ابًفـي حىت كدي اهلضاء 

من  اكمالً  اً ة هلم تَومداملِةل احملس

حتلِق اًِسف املًضود وثـصفت 

ُ ؿىل لك ابًفـي مََِحورا  ِا ُوُحو

 ىفرؤٍهتا ُياك  حمتىناًىت اكهت 

ىف و  .! اًَحْحصِ سعح ؾيس  ألؿىل

ق ؾودة اًصفاق ألرتـة ًخوظَي مََِحورا   اًَحْحصِ  كاعِ ىف ٕاىل تُهتا اًلسمي اثهَة ظًص

مَق  ـَ ُمونُ ملح ، اً َْ َ حة َمْصَخاه  ُوُحٍو امل ثحسو ٔكمعسة ؤأذرع تَضاء مصثفـة َة قًص

ًىهنا  .!املاء  َسعحٔلؿىل ظوب 

 اًَحْحصِ  َسعح ؾيس مل حىنُشٍ املصة 

مَق اًَحْحصِ  كاعِ ىف  حىتوإل  .! ـَ  اً

مل  .!تي اكهت وسط تني اإلزيني  .!

 َسعحًفعَِا سوى دعوات ؾن 

ُمونُ فذـجة  .! اًَحْحصِ  َْ َ  ًُْؤًُؤةو  امل

 .! اًحَضاء َمْصَخاناًْ من ٔأمعسة  ُوُحٍومن ُشٍ اً املاَلَّحمـٌِل و 

تَضاء ٔكظاتؽ ؤأمعسة كس ظارت  َمْصَخاناًْ من  ُوُحوٍاً: ملاذا ُشٍ ًُْؤًُؤة -

 اٌَون ُىشا ..؟ 

 ًسؤاضلِ  حمسدةخاتة فَُس ؾيسى إ  .! ًُْؤًُؤة اي: إل ٔأؾصف حلِلة  املاَلَّح -

  ُشا ..!

َُْمونُ  - َ ة اًىت ، ف املاَلَّحٔأُّيا  ٔأما ٔأان:  امل ال ٔأراُا سوى ثطل ألمعسة اجلرًي

من ذضل ًومًا داذي ذضل اًىِف اشلى ادذحئٌا فَِ  من كديرٔأًياُا 

 رحَخيا ألوىل ..!اشلئة اٌَئمي ىف 
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 ُوُحٍو: ٔأمل ٔأذربمك من كدي اي رفاق ؾن سخة ُشٍ اًمذـجحة مََِحورا  -

 ..! ىف رحَخيا اًساتلة َمْصَخاناًْ ٔأذرع ؤأمعسة من اًحَضاء 

ًىهنا مل حىن موحودة  .!ألن اي مََِحورا : ابًفـي ًلس ثشهصت  املاَلَّح -

 اًَحْحصِ  كاعِ تي اكهت ثـُش ىف  .! اًَحْحصِ  َسعحكصب ؿىل ىف الٔ ُىشا 

مَق ـَ  .. اً

ًِةٕاذن اي مََِحورا ثطل هنا : إ  ًُْؤًُؤة - اًىت ختَت من اخملادؿة  اًَعَحا

ا اًلسمي وذاهخَ حني َمْصَخاهن

اًسادٌة  اًَحْحصِ ُامجخَ ثَارات 

رشًم وحصت ثححر ًِا ؾن 

ُىشا وحصنخَ ، تسًي أٓدص و 

سريثَ  مس خـَساً داء تال رِ 

 !كري سـَس اٌَون ألوىل وكت ٔأن اكن وهجَ ٔأتَغ 

ًِة - ا َمْصَخاهنكس ذاهت  اًَحْحصِ ٔأن ظحاًة  ًُْؤًُؤةاي  : من كال ضلِ  اًَعَحا

وحصت ثححر ًِا ؾن  .!اًلسمي 

 تسًي ..؟! َمْصَخان

مََِحورا : ٔأان من كَت ذضل  -

ًِةٔأٍهتا  ًُس ُشا ما !  أٔ . اًَعَحا

ىن كس  حسث ابًفـي ٔأم حًص

 ..؟! ؿََمِ  زوراً وجتيُُت  اهتمخمِ 

ًِة - ٔأُّيا ًىن ُي حاول ٔأحس مٌنك  .! : ُشا ابًفـي ما حسث  اًَعَحا

و مصة واحسة ، ٔأن ٌسبٔل هفسَ اًصفاق  ُشا  اًَحْحصِ ملاذا فـَت ظحاًة ًو

 وهتواٍ .؟ًومًا ا اشلى اكهت حتحَ َمْصَخاهنمؽ 

ي  املاَلَّح - ًِةجيـي  سخة ٔأو مربر ُياك منكاضحًا : ُو ثفـي ما  اًَعَحا
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 اًلسمي .؟ا كََهْب وحدَةا َمْصَخاهنفـَخَ مؽ 

ًِة - ا: ابًفـي  اًَعَحا ًِةٌحن ف  .! املاَلَّح أأُّيه متامًا  َمْصَخاناًْ  مثي اًَعَحا

وسامه تلسر هحري ىف تياء 

ن   َة .!َمْصَخاه اًْ  اًِضـابوحىٍو

 ظسًلمس خبٔثص ٌ ذضل ؽ وم

ًس هبا ً و  .! ٍوحس هبا َمْصَخاناًْ 

ًرش ً و  .!فلط  وٌسمهيا ابمسَ

فوق  اإٕلوَْسانتني لك تىن 

فلط  ُو َ، ٔأه الأْرض َسعح

 !؟... فِي ُشا يشء ملدول  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن ظيؽ 

ًِةٔأٍهتا حلًا  مََِحورا : ًلس نشتتِ  -  َمْصَخانن مفن كال أٔ  ! ..اخملادؿة  اًَعَحا

ميىن ٔأن  ألظَي اًَحْحصِ 

 .!ًفـي ذضل ٍىون ٔأانهًَا و 

فٕامنا ىه حمغ ٕاصاؿات 

حتاول  ٔأُّيا اًصفاق فرتاءاتوا

ًِةورشُا ثطل   اًَعَحا

  ..!اًاكذتة 

ًِة - وورش ىن ابًىشب ًمَ وحهت  املَََحوراكاضحة : ُي جتصٔأٍن ٔأٍهتا  اًَعَحا

 نئأإل ثـَم .!  الاصاؿات

ًِةٔأهيا حنن  هًمتى  اًَعَحا

ًفعَةل اًيحات وًس يا مثطل 

من فعَةل احلَوان ..!!! 

ٌحن من منيحم كشائم ف 
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َ ..!! فَوإل كِامٌا حنن ظحاًة ََ ولك ُوائم اشلى ثدٌفس  َاشلى ثبلٔك 

َ  تىنملا وخس اًيحات تـمََة اًحياء اًضويئ  دٌفسَ ً اشلى  يَجَ هس أٔ  انخَ صْ امل

ًٌِل  من احلَاة  تيـمة اًَحْحصِ كريك من حِواانت  وأٔ  هتِ أٔ  هـمتِ ..!!، و

 نيإل ثـَمأٔ ..!! ألساس 

ٔأهيا ٔأًضًا  املَََحورا اهتُ أأٍّ نشضل 

من منيحم ٔأًواهم اًزاَُة 

 فَوإل .!املخيوؿة ؿىل ازلوام 

ظحلاثيا املَوهة اًىت اظحلياك 

ًاكهت  اًزمان تـَسمٌش  ُاايإ 

 وما متىٌتِ  .!ؿسمية اًعحلات  .!ن تَضاء اٌَون م ما زاًت حىت الٓ ِصـات

 املَََحورا اهتأأٍه نشضل  نيمن خشب الاهدداٍ ٔأو هَي الاُامتم ...!! ٔأإل ثـَم

م ؿىل ِصـاتو  فٌحن من هَخعق جبسسكِ  .!ٔأكصب ألكصتني  ٔأهيا ٕاًَمِ 

 اهتأأٍه  ثبٔثنيوتـس لك ذضل  ..! إل ؾيس املوت واًوفاة  إ  وإل هفاركمِ  .!ازلوام 

ًِةٌا حنن ً َ وحهتم  املَََحورا مبا ًُس فِيا ؿىل  رفاكمِ لك ٔأمام  اًَعَحا

  .!اإٕلظالق 

ًِةمن ٔأهِت .. !! من ٔأهِت ٔأٍهتا مََِحورا مٌفـةل  :  - اًخافِة حىت  اًَعَحا

ٕاإل  .!ثخحسىث مـى وؾىن ُىشا 

 َمْصَخاناًْ ان أٔ  .!ثـَمني من ٔأهون 

ٔأان  .!  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةمطل  .!

ان مطل مَوك أٔ  .!املطل املخوج 

 ِصـابٔأان من ثُـصف  .! لاعِ اً

ٔأان  .! اإٕلوَْسانٔأان  من ُذهص امسى ىف اًلصأٓن ؾيس تىن  .!ازلهَا لكِا ابمسى 

فوا ٔأان من وظ .!  اًِححاِر  كِـانألسود ىف و ألمحص ، و اشلُة ألظفص ، 
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 نٔأان من ًُعيؽ م .! َمْصَخاناًْ هـومة ٔأذرؾى تليٓلء حٌلل ٔأصاكىل و 

ٔأان من ًخلشى  .!وساء اًـاملني لك  ًََخجمي تخصورى احلىُل واًزؾفصان 

ًِةن ٔأهِت ٔأٍهتا مف .!اًِححاِر ى وًيام ؾيسى لك اكئيات وحيمت اًواَُة  اًَعَحا

 حبصايً  إل هحااتً إ بٔهِت ًست ف .!حىت ثخحسىث مـى هبشٍ اٌَِجة كري اًالئلة 

 .!إل حول وإل كوة هل  اً ضـَف

 .!فبأن من ظيـخم ٔأهِت 

وظيـت كريك من هحااتت 

اٍََصثمإ  .! اًَحْحصِ  ـَ ىل  ذا اكهت ُم

ٔأهِت من متيحَىن ُواىئ هم ابٕ 

 .!هسجني إلثيفس تَ من الٔ 

ذا اكهت إ  .!فبأن ٔأًضا من مييحم لك ُوائم من اًىصتون ًخدٌفيس تَ 

اٍََصثم ىل ابٕ  ـَ ًواىن اًزاَُة ادلَةل أٔ ٔأهِت من جسىٌني داذىل ومتيحَىن  همُم

 اًِضـابن ثسذىل تُىت من بٔ ساس تالٔ  من مسحت ضلِ ان من بٔ ف .!

وٕان صئت  .!وجسىىن داذهل 

 وزصىتمٌـخم من ددوهل 

 .!ذًَةل مٌحوذة 

ًِة - : ٕاذا نيت ٔأان كاضحة  اًَعَحا

 اهتأأٍه من ػَمخم ابًفـي 

 ٔأان حصهُت تـس ٔأن  ، فَِا ٔأذربى ادلَؽ ، ماذا ني وثسؿنينٌل ثلًو املَََحورا

ُا و  .؟!وًـُش  تـس ٔأن نخة ظل هل ٔأن ًحلى اوماذ  اًلسمي .؟َمْصَخاىن

فضي املوت تسوىن ًًذؼصىن و َ س  ِي ف  .! كس ؿاد من خسًسٌَحَاة ُو 

ـُش ً هبا و حي ُأْدَصىؾن ظحاًة  دحر هلُ س  حصاٍ..؟!! ٔأم حىت ٔأؾود 

 مـِا من خسًس ..!! 
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ًِةٍهتا ٔأؿَمى أٔ : مََِحورا  -  مِ حصوما  حلاً  مماكه اكن ًو مَمْصَخاهٔأن  اًَعَحا

م ن فـَت فـَخأٔ ٔأما ألن وتـس  .! كاملوت وحس نيساس ثواهجمن الٔ 

 ظحاًة ؾن مؤنس سُدحر هل .! ن ًفـي مفاذا ثخوكـني مٌَ أٔ  ، ثطل مـَ

وٕاإل فىِف  .!دٌفس متسٍ هبوائَ اشلى ً  .! ٔأفضي مٌمِ  ةخسًس ُأْدَصى

م  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابخىن وً  ىف احلَاة َواظي رحَخًـُش و ً  ٔأٍهتا اًىت ثبًٔو

ًِة  ..! وثبٔوى فعََخم ٔأمجـني اًَعَحا

مؤنس ُياك ظصف اثًر ُو من ٔأراد اًوكِـة تني  .!هيسٔأ ادلَؽ فَ:  املاَلَّح -

ًِة  ..! َمْصَخاناًْ و  اًَعَحا

ا: ظسكت ابًفـي  ًُْؤًُؤة - ًِةف .! املاَلَّح أأُّيه دومًا ما اكهوا  َمْصَخاناًْ و  اًَعَحا

 مفاذا حسث هلم ٕاذن ..؟! .. مذـاوهني مذحاتني 

َُْمونُ  - َ  اًِضـابمه من وس حوا  َمْصَخاناًْ ن تىن ُي حلًا اي مََِحورا أٔ :  امل

ىف معََة اًحياء  ماًىت جسامه مـِ اًَحْحصِ دون تلِة اكئيات ابمسِم  َةَمْصَخاه اًْ 

ًِةاكٔلسفٌج واحملار واًلواكؽ ومـِم ٔأًضًا ثطل   ؟اًلاضحة .. اًَعَحا

ُمونُ ٔأُّيا  اإٕلْظالقِ مل حيسث ذضل ؿىل مََِحورا :  - َْ َ  .! امل

جنوم وروحهتا ظَلهتا صاؿات ؤأاكذًة أٔ : رمبا اكهت ٕاذن حمغ إ  املاَلَّح -

ة ٌَ اًَحْحصِ  ًِةوظسكهتا مؽ ألسف  ، َمْصَخانوكٌافشٍ اًاكُر   ..! اًَعَحا

و اكن ألمص نٌل ثلول ٔأُّيا  - ، فلس ٔأػِصت  املاَلَّحمََِحورا كاضحة : حىت ًو

 ..! َمْصَخانمن حلس وهٍص ٌَثطل احلادزة ما حىٌَ ظحاًة اًححص 

ًِة - ية :  اًَعَحا انمقة ؿىل ٔأو وظل اي مََِحورا ما فـَت ُشا حاكسة حًز

من ًوفص ًيا دومًا ألمن  وهَف ٔأحلس ؿىل،  َمْصَخاناًْ َىة مممطل  َمْصَخاناًْ 

 دفـىن شلضل ، فبأن مثطِل ًىن فلط ُو اًضـور ابًؼمل اشلى  .!وألمان 

، ومؽ ذضل إل ًشهصىن ٔأو  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمتامًا ٔأتىن ؤأصارك ىف تياء 

، ٔأو ىف  الأْرض َسعحسواء فوق  .!ًخشهصىن ، ٔأو ُّيمت تبٔمصى ٔأحس 



 .  اًَحْحص َسعح ؾيس اًَْمْصَخان .. ُوُحٍو اًَعلرِي ... اًصحةل اًثاًثة حِ رِْحالُت املاَل

 

 

126 

  

ًِة، مث اهفجصت  لِـاناً  ملاذا ٕاذن إل وسمهيا  :كاضحة ابهَة كائةل  اًَعَحا

ًِة ِصـاب ثضسة  توُيا اؿرتض .! َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابوًُست  .! اًَعَحا

سامه ىف أٔ ًضًا ٔأتىن و أٔ ٔأان  : كائةل ةاجلرًي امن ظسفهت تودصح اًَحْحصِ  كوكـة

 !. اًلواكؽ ِصـابفَخىن .؟! ان أٔ فٌَلذا إل وسمهيا ابمسى  .! اًِضـابظيؽ 

 سفٌج اجلرييمحص وخَ اإلٕ إ ف

حني مسؽ الكم اكملـخاد واهخفخ 

وملاذا إل  :كاضحًا وكال اًلوفـة 

فبأن ألرصم  .!ان أٔ ثًس حوُا ىل 

 .!سفٌج اإلٕ  ِصـابتي ىه  ..!

وىف ذات اًخوكِت قضخت 

ٌَ  اًَحْحصِ  حمارة من لك ما كِي مهتمة ادلَؽ مبحاوةل هتمُضِا  ِضـاباًحاهَة 

وُىشا  .!ؾن تلِة اًاكئيات وظاًحت تيفس ذات اًعَة  جحمِاًعلص 

ة  ٌَ  اُلْدَصىفـَت وظاًحت تلِة اًاكئيات اجلرًي  .ِضـاباًحاهَة 

 انفبٔ  .! َمْصَخاناًْ ًحسو ٔأن املضلكة ٔأنرب جىثري من مََِحورا  مََِحورا :  -

 َمْمَََىة.. فَيشُة ٕاذن ٕاىل مطل  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةجمصد فصد من ٔأفصاد 

 .!اجلري  ِصـاباًىدري من اًفرم اًحوًَة اًـؼمي داذي كرصٍ  َمْصَخاناًْ 

اخلعرية اًىت اهسًـت تني لك املضلكة  فِو ألخسر ؿىل حي ُشٍ

  اًحاهَة ٌَِضـاب املَْصَخاهَة . اًاكئيات

 

ن ٔأس متؽ ، وتـس أٔ  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةمطل اًـؼمي  اًحوًَةوابًفـي ذُة ادلَؽ  ٕاىل 

دعص وذربثَ  حبوكخَضـص د ، ٔأس اًاكئيات من ٔأظصاف اًزناع املطل حِسًا ًِك 

ٌَ لحسوث اوضاماكهَة و الاهلسام  وخَ ف ..! ِضـاباق تني اًاكئيات اًحاهَة 

اؿىل اًصمغ حسًثَ ٌَجمَؽ كائاًل :   ٔأىنك من اًاكئيات اًىت جسامه جبس  اًصفاق أأُّيه
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، ٕاإل ٔأن احللِلة اًىت جية ٔأن ثـَموُا حِسًا ٔأهيا تىن  اًِضـابواحهتاد ىف تياء 

 .!اًِضـابمن اًـؼمي اشلى ًلوم ؿَََ ُشا اًحياء  مبثاتة اًـمود اًفلصى َمْصَخاناًْ 

وإلان  .!فٌحن من هخىن ما ملساٍر اًثَثني من ُشا اًحياء اًـؼمي  حنن تىن ًو

ٔأىنك ثسرهون حِسًا   ٔأًضاً ؤأػينك  .! اًِضـابُشٍ  جضُِسما مت ابًفـي  َمْصَخاناًْ 

يرص ىفتٌُنك ٔأًضًا  ، مفن اًِضـابنٌل ثخٌون زَر ُشٍ   .!ُشا اًحياء  من ُّيسم ًو

اورمغ لك ذضل  ، فبٔهمت تال صم رفلاء ىف ُشٍ احلَاة ، ورشاكء ىف  ْظِسكاءالأ  أأُّيه

   .. اًِضـابُشٍ  ؿىلمسنك إ  ُشا اًحياء ، ومن حلنك ٔأن ًشهص

 

 وُ تياُااجلري ، اًىت  ِصـابَ من ىذِ مََ ؿىل مَ  "َمْصَخاناًْ "طل املمن وحفاػًا   

املطل  كصرجحصا جحصا ؿرب مالًني ومالًني اًس يني ، فلس  َمْصَخاناًْ واكفة تىن 

 وًُس "اًـضوًة" اًِضـابإبمس َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابجسمَة وسط رؾَخَ 

منوذخًا خًََا ملا جية ٔأن  َمْصَخاناًْ  َمْمَََىةمطل وُىشا كسم  .! َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

وُيا ،  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  وأٔ  سعح ألرضفوق سواء ٍىون ؿَََ احلال ًِك املَوك 

 َ ٌَ  ْمَََىةََُت لك اكئيات امل ، فلس تَ وفصح ادلَؽ  .!هبشا اًلصار  ِضـاباًحاهَة 

ة اًحاهَةٔأذريًا خاء اًَوم   اشلى ٔأذش لك ذى حق حلَ من اًاكئيات اجلرًي

اًـضوًة وًُست  اًِضـابىه اًِححاِر  كِـانىف لك  اًِضـابوظار امس ٌَِضـاب 

ًِةتني وؿاد اًوئام واًسالم اثهَة  . َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب وؿادت  ، َمْصَخاناًْ و  اًَعَحا

نٌل اكهت مجَةل مَوهة تفضي ظحاٍهبا اًىت اكهت دومًا وفِة كري  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات

 اكذتة ٔأو خمادؿة ..

 

ثًهتىى تشضل اًصحةل اًوفِة مؽ ظحاٍهبا ادلَةل  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّات حاكًة وجهناًة   

اًعلري حِر مت ثوظَي مََِحورا ٕاىل تُهتا اًلسمي من  املاَلَّحاًثاًثة من رحالت 

ا وزوهجا وهعفِا كََهْبخسًس حِر اكن ىف اس خلداًِا ُياك تفصحة ؿارمة حدَة 
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"مََِحورا" ىف مقة  اُلْدَصىواكهت ىه ادلَي ،  ذهص اًَْمْصَخان "مََِحور"  الَٓدص

حصة ظََلة  اًَحْحصِ  كاعِ ىف  اًِضـابمن ادلَي دة فلس ؿادت ٔأذريًا ًحُهتا اًسـا

 .حوض من اًزخاج حدُسة جسَية  تـس ٔأن ػَت ًفرتة ًُست ابًلعرية داذي

مل حِاثَ ىف ح املاَلَّحورفاكَ فصحة ما تـسُا فصحة ، فبٔذريًا حلق  املاَلَّحنٌل فصح 

و أٔ ُشٍ احلَاة اشلى  اًِححاِر ن ًلوم جصحالت زالزة ىف ؿامل من ٔأخهل ؿاش ُو

ابًفـي ٔأهَ إل ًبٔس مؽ احلَاة  املاَلَّح، فلس ٔأزخت  َمْصَخاناًْ  ِصـاب َمْمَََىةداذي 

ىف امتام رحالثَ اًثالزة  املاَلَّحوإل حِاة مؽ اًَبٔس .. مفن اكن ًؼن ٔأن ًيجح 

ٕاهنا ٕاذن الارادة واًخعممي احلَاة ، ُشٍ وكةل ذربثَ ىف ، ثطل رمغ ظلص س يَ 

 املاَلَّحواًصقحة ىف اًيجاح همٌل اكهت اًعـاب وألُوال ، فِيُئًا ٕاذن شلضل 

ٔأن ٍىون لك  ِعَلاراً ْظِسكاءمؽ لك ألمٌَات ًنك ٔأهمت ٔأًضًا ٔأُّيا الأ و  ..اًعلري 

وًيجح ىف اًعلري اًضجاع  املاَلَّحىف ًوم من ألايم ُو هفسَ ذضل  مٌنكواحس 

  لك ٔأماهََ ىف احلَاة .حتلِق 
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 املاَلَّح، حىت وكف خاء اًَوم اًسادس ؾرش وألذري من رحَخَ اًثاًثة ما ٔأن 

ؿىل املٔل ىف امتام رحالثَ اًثالزة ًَـَن تـس ذضل  اٍهناىئيجاحَ ت  خرشاً مُ وسط ادلَؽ 

مؽ  ازلُصٔأتس وًـُش سُدلى  ىف اٍهناًة ٔأهَ املاَلَّحفلس كصر  .!كصاٍر املِم واخلعري 

ٔأن مسؽ  اًـمَق ..! وما اًَحْحصِ  كاعِ ُيا ىف اًححص  َمْصَخاهََّاتمن من ٔأحهبم ؤأحدٍو 

َُْمونُ  َ ة واًـجَة حىت تسى ُشا ىف رحالثَ اًثالزة  املاَلَّحرفِق  امل اًلصار اًلًص

َُْمونُ َف وؿسٍ ٔأن يُ  ٌََمالَّحؿَََ احلزن اًضسًس ..! فِي ميىن   اشلى اكن ًومًا ٌََم

و اشلى مل يُ  من كدي ابًلِام جصحةل  املاَلَّح..؟! ٔأمل ًـسٍ  من كديهل  َف وؿساً ُو

راتـة ٌَححر ؾن ٔأُهل ورفاكَ ٔأمجـني اشلٍن ضاؾوا مٌَ ثسخة وحودٍ ىف احلخس 

حتلِق حَمَ ىف الاىهتاء من مبجصد  ألمحص اًىصمي  َمْصَخاناًْ جسني ُياك داذي جحص 

َُْمونُ ن ساؿس رحالثَ اًثالزة ..؟! فِي تـس أٔ  وامتاماحلَاٍ  َ ىف حتلِق  املاَلَّحرفِلَ  امل

خزىل ؾن  املاَلَّحماهََ ىف احلَاة ، ًـود لك أٔ  َُْمونُ تـس ذضل ًو َ ما دار  ! ُشا..  امل

َُْمونُ سل ىف ذُ ٔأُّيا ألظسكاء اًعلار  َ  كاعِ ىف ُياك ابًحلاء  املاَلَّحمبجصد سٌلع كصار  امل

 ٔأملتمل اًىت حاةل احلزن والٔ  ًُْؤًُؤةاًـمَق ٔلتس ألتسٍن ..! وكس إلحؼت  اًَحْحصِ 

َُْمونُ اب َ َُْمونُ ؤأدرهت تفعصهتا وذاكءُا ما ُو سخة ما فَِ ذضل  .! مل َ ارسؾت ف .! امل

َُْمونُ ٌ ًومًا توؿسٍ اشلى اكن  املاَلَّح وىهبت ؤأُهل ٔأمجـني اًلسمي ابًححر ؾن داٍر  ََم

َُْمونُ ٌ ٕاإل واؾخشر ثضسة  املاَلَّح منمفا اكن  .! وأٔنس هل  رفِلَ ىف رحالثَ اًثالزة ، ََم

وساٍ ٕاإل ذضل اًض َعان ، وما أٔ  اشلى اكن مٌَ جتأَُأهَ كس وىس ٔأمص ذضل اًوؿس 

َُْمونُ ؿىل اًفور اًلِام جصحةل راتـة تعححة  املاَلَّحاًصحمي ، وكصر  َ  ..! امل

َُْمونُ ٔأُّيا ألن ذربان : ًىن أٔ  ًُْؤًُؤة - َ .. ٔأٍن س خىون رحَخيا اًصاتـة ثطل اًىت  امل

س مٌا ٔأن وساؿسك   فهيا ..؟!حًص

َُْمونُ  - َ تي  .!ًن حىون سِةل تبٔى حال من ألحوال  ًُْؤًُؤة: رحَىت ُشٍ اي  امل

 لري ..؟!اًَع  ٌََمالَّحٔأظـة جىثري من اًصحالت اًثالزة  س خىون
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َُْمونُ : ًلس حريثيا جلكٌلثم ُشٍ ٔأُّيا  املاَلَّح - َ يا ىف لك ألحوال وىف ٌ ..! ًى  امل

 .ٔأاًي اكهت اخملاظص وألُواللك اًؼصوف سًساؿسك ىف ُشٍ اًصحةل املصثلدة 

  .؟ابًضِك اشلى ًََقًىن ٔأذربان فلط مباكهنا حىت ميىٌيا الاس خـساد ًِا 

َُْمونُ  - َ  زمنُياك ىف اًحـَس ..! ىف  س خىون املاَلَّح: رحَخيا ُشٍ ٔأُّيا  امل

رمبا املاىض اًسحَق .! س يلوص ىف رحَخيا ثطل ىف ؿامل املاىض اخملَف .! 

جنس من ًلول  من املمىن ٔأن..! فِياك هـود ٌَوراء ملالًني ومالًني اًس يني 

ٔأمجـني من اجلان اًعاحلني ..! وانىس ٔأُىل ألن ٌسىن ٔأٍن اي حصى  :ًيا 

ٔأؾصفَ ٔأدفِم رساً ٕاذا كَت ضل ٔأهىن إل فال  : املاَلَّحٔأما ابًًس حة ٌَماكن ٔأُّيا 

 ألرضًىٌيا س يضعص ىف اًححر ىف لك ماكن فوق سعح  .!!ثضِك دكِق 

تساًة من حصصاء مرص اًرشكِة ىف اًرشق حىت حصصاء مرص  .!املرصًة 

سٌُاء ىف اًضٌلل اًرشىق حىت وادى  َحزٍَِصةومن ص حَ  .!اًلصتَة ىف اًلصب 

حِر حنن ُيا ألن ىف اًرشق ألمحص  صِ اًَححْ ومن ساحي  .!اًيَي ودًخاٍ 

هت ُياك كدي ٔأن وسط ىف اًضٌلل حِر نيت ثلمي أٔ املخ اًَحْحصِ حىت ساحي 

َُْمونُ اًياحجة ...! مث اس خعصد ثلوم جصحالثم اًثالزة  َ ٔأمل  ًلول ٌَجمَؽ :  امل

فِي !! مس خحَةل .. حاكد حىون ثطل ظـحة و  اًصفاق ٔأن رحَىتٔأُّيا  ٔأكي ًنك

ُىشا  ..؟!املاَلَّحٔأُّيا ما ًزت ؾيس كصارك مبساؿسىت ىف ُشٍ اًصحةل اخملَفة 

َُْمونُ وخَ  َ  ..ٌََمالَّحسؤاهل ألذري  امل

َُْمونُ : ابًفـي ٔأُّيا  املاَلَّح - َ جنس ٔأُطل ما ٔأن حىت اٍهناًة .! فإ سبٔساؿسك  .! امل

ء ثلَق من يشفال ختىش ٔأو  ، دون ذضل ٔأو منوت مجَـًا  وانسم ٔأمجـني

حىت ُطل ودارك اًلسمي من خسًس وتـون ظل س يجس أٔ ! ..  اإٕلْظالقِ ؿىل 

وحىت ًو ٔأضعصران ٌَـودة ٌَوراء  .!تالد اًواق اًواق ٕاىلًو ذُحيا مـم 

ُس مالًني اًس يني    !.. تالًني ًو
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َُْمونُ  - َ .؟ ًلس ٔأسدٌفسان ابًفـي  املاَلَّح: ًىن هَف سُذحلق ًيا ذضل ٔأُّيا  امل

ٔأمٌَاثيا اًثالزة ىف رحالثم اًثالزة ُشٍ ..! فىِف ًيا ٔأن حنعي ؿىل 

 ٔأمٌَات وظَحات من خسًس ..؟!

َُْمونُ ٔأُّيا لكَ : إل ثلَق ثضبٔن ذضل  املاَلَّح - َ ٔأن  فلط ُوِك ما حنخاخَ ..! ف امل

ق هـود ٕاىل تساًة ا ك حِر ُيا .!جورة املِ زٍَِصةفوق سعح ص حَ اجلَ  .!ًعًص

ا ٔأُّيا !! ٔأرض اًضحاع ..  َُْمونُ ُي ثخشهُص َ  ..؟ امل

َُْمونُ  - َ تيسق" "فِياك حِر اكن  .! املاَلَّحن ٔأوساُا ٔأُّيا : وهَف ىل أٔ  امل

س ٔأن ٌسج اًرشٍص اجلان  ًىٌيا ثلَحيا ؿَََ تفضي ذربثم  .!ىن ٔأو ًلذَىن يًٍص

ومت  .! اًحـَس املِجورواس خسرحذَ حِر ثي اشلئاب  .!جبلصافِة املاكن 

 ألمحص اًىصمي .!! َمْصَخاناًْ ص داذي جح حخسَ ُياك ذًَالً 

َُْمونُ : ابًفـي ٔأُّيا  املاَلَّح - َ فِياك ىف ثي اشلئاب س خىون تساًة رحَخيا ..! امل

ـيا ظسًلذيا م سواًي و س يشُة   ٔأمجـني .!اًصاتـة ٌَـثور ؿىل ٔأُطل وانسم 

وحنصر ُشا اًحيسق اٌَـني من حمخسَ داذي جحص ،  ًُْؤًُؤةاًوفِة اخملَعة 

 وحىونوًعحح ًيا ٔأمٌَات زالزة من خسًس وس خزسهما  .!اًىصمي  َمْصَخاناًْ 

 !ؾواًن ًيا ىف رحَخيا اجلسًسة .

ان فشضل اًحيسق نٌل ثـمل من اجلَ  .! املاَلَّح: ًىن هَف ذضل ٔأُّيا  ًُْؤًُؤة -

إل ختىش .؟! أٔ صرٍ من حمخسَ اشلى ُو فَِ ألن ن حنأٔ  ًيافىِف  .!ألرشار 

ؿََيا ًومًا من ألايم وًلىض ؿََيا ٔأمجـني حصاء ما فـَياٍ فَِ ىف  َلَْةٔأن ًي

 ًومًا من ألايم ..؟!

ِشا اًحيسق س َىون ظوع ٔأمصان ..! ف ًُْؤًُؤة: إل ثلَلى ثضبٔن ُشا اي  املاَلَّح -

تَ  حتنك ٔأًُس ُشا ما ا حنن من مقيا تخحٍصٍص من جسيَ وحمخسَ ..!ظامل

َُْمونُ ٔأُّيا  َمْصَخاناًْ و اسعورة اجلان  َ  ُىشا جساءل املاَلَّح .. ..! امل

َُْمونُ  - َ ..! ًلس ظسكت ىف لك ما املاَلَّحفصحًا : اي ًِا من فىصة رائـة ٔأُّيا  امل

ل ًن ٌس خعَؽ ُشا اًحيسق اٍمتصد ٔأو الاهلالب ؿََيا  ةكَت ..! وهبشٍ اًعًص
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ُس ُو  .!تبٔى حال من ألحوال   !وس يىون حنن من منطل كصاٍر ومعرٍي ًو

جمربا ىف ُشٍ اًصحةل املصثلدة ًيا ذري ؾون ودًَي تيسق ُشا وتشضل س َىون 

ىشا اثفق اًصفاق اًثالزة ؿىل لك ما ًخـَق ابًصحةل  ... تشضل إل خمخارًا  ُو

َُْمونُ اًصاتـة ىف ؿامل املاىض اًسحَق ملساؿسة  َ َ  امل ؤأُهل ٌَححر ؾن ذًو

وذُحوا مجَـًا ًـسوا ؿسهتم اس خـساداً ًِشا اًَوم املضِود .. فٕاىل ،  ـنئأمج

َُْمونُ جصفلة  املاَلَّحاشلى ًًذلي فَِ  ِعلَاراً ْظِسكاءذضل اًَوم ٕاذن ٔأُّيا الأ  َ  امل

 ٕاىل ؿامل املاىض اًحـَس .! ًُْؤًُؤةو 
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اًىت ىه ىف كاًة  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابىف سخِي اهخاج وَؾياء من هجس  َمْصَخاناًْ رمغ ما ًحشهل 

ىف تياء  َمْصَخاناًْ ، ورمغ اًحطء اًضسًس ًِشا  اإٕلوَْسانألمهَة ًِك اًاكئيات مبا فهيم أًٔضًا 

ٕاإل أٔن  .!اًواحس ىف اًـام فلط حَف ىف املخوسط كصاتة تضـة س يدميرتات اشلى ً  اًِضـابُشٍ 

 ومل تال اهلعاع .! ًومًا ٔلحس ثسخة ظول واس متصار فرتات اًـمي مل ٌض خم َمْصَخاناًْ  ُشا

نرثة ثسخة حداط واإلٕ واملَي ًَبٔس اب ٌضـص تَ نثري من اًياسمبثي ما  َمْصَخاناًْ ٌضـص ُشا 

َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن س يواًي َ هفسَ من كدي ثسخة تطء ما ًًذج ثـاثح ومل .!ٔأؾحاء احلَاة 

و ًَومًا واحساً ؾن .!  اإٕلوَْسانمن تىن  اًـسًسحيسث مؽ نٌل  اًِضـاباهخاج  ومل ًخوكف ًو

ضـف امللاتي واًخلسٍص ثسخة  ومل  ًورب ؾن اًـمي .!حني ًخوكفون ؾن اًـمي والاهخاج 

فذرص  هنار ًَيىف اًياس  حَومل ًع   اشلى ٌس خحلَ .! مبا تياٍ أٔمام ادلَؽ ًَـَن ؾن هفسَ ًو

ومل  .! اًفرص والاؾزازرمغ أٔهَ ابًفـي معي واجناز ٌس خحق لك  اجلري .! ِصـابوص َسٍ من 

 اًِضـابمن هلم ظيؽ اًاكئيات مبا تلِة اٍص كرٍي من ـًَ  ًشُة مفذرصاً ىف أٔحس ألايم

اًـؼمي اًـمي واًحياء  ٔأول املس خفِسٍن من ُشاىه ابًفـي  ٔأن ُشٍ اًاكئياترمغ َة َمْصَخاه اًْ 

خطل اًاكئيات أٔو تَوهتم اًىت ثبٔوُّيم أٔو مالحهئم احلعَية ضس ً ٕاما كشاء  اًِضـاب.! فِشٍ 

الكَ من ذضل  والٔنرثهمامجة ألؿساء .!  ما زال مس متص  َمْصَخاناًْ ، فِشا  ِعلَاراً ْظِسكاءالأ  أأُّيه

رمغ  اًِضـابواهخاج تياء مصت تال خصة أٔو دصَج ىف وسزيال حىت هناًة معٍص ًـمي ىف 

 ىه كعة َمْصَخاناًْ فلعة ٔأو اًعحَـة .!  اإٕلوَْسانا ًواهجَ من أٔدعار سواء ثسخة لك م

مذواظةل ىف سَسةل  َحََْلةفِىى  .! اًُْمِحََعاتو اًِححاِر  كِـاناحلَاة ىف س متصار مس متصة اب

ا مالًني  َحَََلات مذواظةل نشضل مؽ أٔتيائيا  َمْصَخاناًْ فَخىن كعة  .!اًس يني ومالًني معُص

والاحهتاد واًخـاون واًـمي هلم ٌَعرب وصـاراً رمزاً  َمْصَخاناًْ فََىن  .! ِعَلارمن ألظفال اً

ة ذضل اًفصد .!إل جصوح اًفصد اًواحس  .!جصوح اًفًصق اًواحس  فَخىن كعة  .! همٌل اكهت ؾحلًص

 دون واًـمي ازلامئ ان واشلاتًلعة حة اًلري كدي الٔ ومنوذج ٕاذن ىه مثال  َمْصَخاناًْ حِاة 

خي ألمي ىف لك ٔأؿىل ًِك ظفي ظلري من أٔ  مثالً  َمْصَخاناًْ كعة ىن .! فَخاهخؼار امللاتي 

 .اًـٍززة  ان. مرصا ُو مجَي ورائؽ ًوظييا اًلاىل ..م
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ميىن وهَف  اًـمَق .! اًَحْحصِ  كاعِ ىف  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابو  َمْصَخاناًْ كعة  حىت ألن ..  مل ثًذَ

ا  ةل معُص ٍََّة وذُصاُا تني ُىشا أٔن ثًهتىى  س ية مََون 8:5ًلعة ظًو ما ثواهجَ رمغ َؾض ِ

أُّٔيا ابًفـي  .!! واًفٌاءٌَخسمري  ؿىل مسى ؾلود وؾلود من أٔدعار مجة حـَِا ؾصضة

وحِة موحودة حلسن احلغ ما زاًت  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابو  َمْصَخاناًْ ، فلعة  ِعلَارألظفال اً

جِك اًعصق  اًِضـابحٌلًة ُشٍ  اًحسء اًفورى ىف وما ؿََيا فـهل ُو تًٌَا حىت ألن .!

الكمًا جمصد معال وفـال إل  َمْصَخاناًْ  ِصـابجتصمي اًخـسى ؿىل  املخاحة تساًة منواًوسائي 

خىن اًحساًة من ؾيسمك أٔهمت ٔأُّيا اًعًا فًو ىه اخلعوة ألوىل  ِعلَارثـَمي اً ، فََىن ِعلَار.! ًو

 تـس ٔأن فضي اًىدار ابًفـي ىف احملافؼة ؿَهيا وحٌلٍهتا .! اًِضـابىف سخِي حٌلًة ُشٍ 

 ٌلوأٔمهَهت .؟!واًفصق تُهنٌل  َمْصَخاناًْ ما ُو و  اًِضـابما ىه  وان ًخـَمأٔ  ِعلَارٔلتيائيا اًالتس ف

ِك اًاكئيات .؟! ًإلوَْسان اجللصاىف ىف حبار وحمَعات ازلهَا .؟! وملاذا ثوخس ـِا ً وثوز ًو

وس حي   .؟! اًِضـابشٍ ألدعار احملسكة هبٍلي و ُيا وإل ثوخس ُياك ..؟!  اًِضـاب

ة من كدي مٌؼٌلت  ِعَلارأُّٔيا اًفى اًحسلان املخلسمة ..؟! فحٌلٍهتا  ًمت ثيؼمي همصخاانت س يًو

ف تبمٔهَة  تعصق مدخىصة وخاذتة ًٔلظفال ىف اًسن َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـاباجملمتؽ املسىن ٌَخـًص

مت نشضل ثيؼمي مـارض مدخىصة هبشا اخلعوص جتسس لك ثفاظَي احلَاة ىف ، اًعلري  ًو

فِي ميىن ًِشٍ اًـصوض  .! َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابابس خزسام ما ًـصف جىورص ََ  اًَحْحصِ  كاعِ 

.؟!  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابٔأن وضاُسُا ًوما ىف دوةل مثي مرص ًخوؾَة اًياس تلمية وأٔمهَة 

ي ًيا أًٔضًا أٔن هفـي ًومًا ما فـَخَ املىس َم وهلمي مذحف حتت املاء تلصض ًا من املَْصخان ُو

ٌَ ىون تسًاًل ًَ  "مذحف اًاكىىون" اًِضـابحٌلًة ُشٍ   ِضـابملياظق اٍمنو اًعحَـي 

.!  ىف امللام ألول اإٕلوَْسانمن كدي ألوضعة اًس َاحِة  ثسخةاًىت ثوررت نثريًا  َةَمْصَخاه اًْ 

ة مهَبٔ ت ًخوؾَة اًياسلك ؿام من وكدي لك ذضل ُي ًوزارة اًحُئة املرصًة أٔن ختعط ًومًا 

ىف احملَط اًِاديء  َمْصَخاناًْ نٌل فـَت دول مثَر ؿَهيا احلفاظ ورضورة اًِضـاب املَْصَخاهَة 

 ِضـابً حذفال ابوالاْحِذَفاء ًالًومًا مضِوداً ًِا  ًوهَو من لك ؿام <ًوم وحـَت من 

حًا ىف مرص ذضلن ىصى أٔ متىن أٔ  .؟! َمْصَخاناًْ و   !.. ان اًلاًَةكًص
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ًو اس متصت اٍهتسًسات احلاًَة ىف كاع اًححص  َمْصَخاناًْ كعة ًومًا أٔن ثًهتىى مؤنس ممىن خساً 

ٌَمحادرة فوفلًا  .!تيفس املـسل سواء اكهت هتسًسات ظحَـَة أٔو ثرشًة  َةَمْصَخاه اًْ  ِضـابٌَ 

 ٌَ َة  ٔلرضار إل  يف اًـامل َةَمْصَخاه اًْ ثـصض حنو ُُخس اًضـة  فلس َةَمْصَخاه اًْ  ِضـابازلًو

خوكؽ أٔن ثدسخة أآثر اٍهت .!ميىن ثساروِا  يف هتسًس سالمة  سًسات احملََة واًـاملَة جممتـةًو

وهتسًس سالمة  7585حبَول ؿام ؿىل مس خوى اًـامل  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابيف املائة من  5<

 ثساتري وكائَةازلول واحلىومات ما مل ثُخزش  75:5حبَول ؿام  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمجَؽ 

ىه مٌعلة حٌوب رشق أٓس َا َة ىف َمْصَخاه اًْ  اًِضـابثـس  ومن مٌؼور ٕاكَميي حِال ذضل .!

يف املائة من  :< احلاق اًورر تيحومما أٔدى ٕاىل اخملخَفة الٔنرث ثوررا من اٍهتسًسات 

 يف أٔسرتاًَا يه ألكي ثـصضا ٌَرعص َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب! ىف حني اكهت . َةَمْصَخاه اًْ ا ِصـاهب

ىف اخلعا  اإٕلوَْسانرسع ٕاذا مل ٌ ومـىن ذضل اهَ  .!يف املائة  69تًس حة إل ثخجاوز حوايل 

 كاًحَةمن اًزمن سدذـصض  فرتة وخزيةفاًيدِجة اٍهنائَة أٔهَ ذالل  اًِضـابحٌلًة ُشٍ 

أٔوردهتا واكةل أٔهحاء اًىت  حس اًخلاٍرص املِمةحِر أٔصار أٔ  ،واخلصاب ٌَخسمري  اًِضـاب

نرث من رتؽ أٔ ن أٔ اًىدار حس ؿٌَلء اًحُئة أٔ ؿىل ًسان  7555ؿام اًـاملَة " الاسوصُذس جصس"

 ًشهصوىف ُشا اجملال  .ؾوام اًساتلة ىف الٔ  اًـامل كس ادذفت متاماً املَْصَخاهَة ىف ـاب ِض اً 

"Ove Hoegh-Gulderg"   ٔا ابًفـي% من صـاب اًـامل كس  ;7ن حنو أ  مت ثسمرُي

اًـسًس من ىل إ رحؽ ذضل أٔ كس و ، واًحاىق سوف ًسمص ىف قضون ؾلسٍن من اًزمان 

 ٌض حَ  داذي ماًـُش  َمْصَخاناًْ ارثفاع درخة حصارة املَاٍ اًىت س خجـي ألس حاب أٔمهِا 

ـي ُشا ما حـي "Hot Soup" احلساء اًسادن ؿٌَلء اًحُئة ىف اسرتاًَا أٔصِص  ٔأحس ًو

و  َة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابًريى  ٕاىل اًححص صلُابًٌسؾو لك خشط  ""Clive Wilkinsonُو

 Cliveاس خعصد  وكسدعار احملسكة هبا ، ن ثيسثص تفـي الٔ أٔ كدي ىف حِاثَ ٌَمصة ألذرية رمبا 

Wilkinson""  ًُس فلط من اًياحِة  اًِضـابًفٌاء ثطل  اًودميةىف اًـواكة نشضل

ىن  رزاكِم وكاًحُهتم من دول خشط لٔ  مََون 55:فلسان حنو حِر ًضا من أٔ اًحَئِة ًو

َ ـاب ِض اس خلالل اً  ثـمتس ىف مواردُا ؿىلاًىت  اً خس ةاًـامل اًفلري  ىف مِاٍ املوحودة َة ْصَخاه امل

ا   .حباُر
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 أٔدعار مثيَة ما تني ألدعار اًعحَـَة َمْصَخاه اًْ  ًِضـابثحعة ابرمغ ثـسد ألدعار املص 

محص املس الٔ اهدضار ػاُصة ، و ، والاهفجارات اًرباكهَة  الارثفاع اًضسًس ىف درخات احلصارة

ثسخة زايدة منو تـغ ُوامئ اًححص مبا ثفصزٍ   5=<6ؿىل مس خوى اًـامل مٌش مٌخعف ؿام 

 اُلْدَصىواًاكئيات احلَة  َمْصَخاناًْ أٔمصاض ص َوع ، و  اٍرىنياًِ، وؾواظف من مسوم كاثةل 

ٓ  الاهفجار اًـسدىجباهة  ذاظة مصض "الاتَضاض" اًحاهَة ٌَضـاب  لكة ٌَاكئيات ال

ة وجن اكًلٌافش َمْصَخاناًْ و ٌَضـاب  . ٕاإل ٔأن ( Brown , 1997 ) م اًححص اًضوهَةو اًححًص

 اًِضـابثبىٔت ىف ملسمة ألدعار اًىت هتسد  اإٕلوَْسانألدعار اًخرشًة اًىت ىه من ظيؽ 

ىف  اإٕلوَْسانازلور اشلى ًَـحَ ، فلس أٔصارت ازلراسات ٕاىل أٔن ؿىل مس خوى اًـامل َة َمْصَخاه اًْ 

ألدعار ؿىل ازلور اشلى ثَـحَ نثرياً ًخفوق كس ؾوام أٔ َة ذالل ؿسة َمْصَخاه اًْ  اًِضـابثسمري 

سل ؿىل ذضل ازلراسات اًىت كسرت وس حة  .اًس يني  مئاتىف جممتـة  اًعحَـَة اًخلريات ًو

 ىف مٌعلة اًلصدكةؿىل اًِضـاب املَْصَخاهَة واًعحَـة  اإٕلوَْساناملسمصة  ًِك من  ألدعارو 

   نٌل  . اإٕلوَْسانًعاحل   6 –  =6  تًس حة  ىف مرص  ؿىل ساحي اًححص ألمحص

وخس اًِاديء ىف صٌلل احملَط هَ أٔ ىل ىف اًوكت هفسَ إ  (Guilcher , 1988 )      صارأٔ 

ما زاًت حمخفؼة حباٍهتا اجلَسة فامي ؿسا   Soloman سَامين َة جبزرَمْصَخاه اًْ  اًِضـابن أٔ 

أٔن ٍىف أٔذاٍ ٕاذن جية  وَْساناإلٕ ف . اًرتنز اًساكىن املخاُخة ملصانز اًِضـاب مٌاظق

اختََوا مـى  .!! اًِضـابو  َمْصَخاناًْ ورشورٍ ؾن ؿامل   اإٕلوَْسانأٔن  ِعلَاراً ْظِسكاءالأ  أأُّيه

حني  اإٕلوَْسانف .!من أٔمهَة ابًلةهل رمغ ما ثلسمَ  اًَحْحصِ  َمْصَخاهََّاتهفسَ ُو من ًلذي معساً 

وحني ًَوث اًحُئة احملَعة اكًِواء فِو تشضل  .! َمْصَخاناًْ فِو تشضل ًلذي  اًَحْحصِ ًَوث تُئة 

وحني  .! َمْصَخاناًْ  قوحيص  اًِضـاباس احلصارى وتشضل ًلذي ٌساؿس ؿىل ثبٔزم مضىة الاحذح

 اًِضـابًسمص ؾن معس تُئة فِو تشضل  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابًخىن اًلصى اًس َاحِة فوق 

ًضا أٔ فِو  َمْصَخاناًْ أٔؿساء اًىت ثخلشى ؿىل  اًَحْحصِ حني ًخوسؽ ىق ظَس اكئيات و  .!َمْصَخاناًْ و 

مـًا .! وُو ٔأًضًا حني ٌس خزسم اًعصق كري اًلاهوهَة ىف ظَس  اًِضـابو  َمْصَخانًْ ًور اب

ألسٌلك اكًعَس ابملخفجصات وابًلازات اًسامة جباهة اًعَس ابحلصاب فِو تشضل ًدسخة 

 !. َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابىف دسائص فادحة ًحُئة ٔأًضًا 
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 اًَحْحصِ  من أٔمهَة ابًلة ًِك اكئيات ٌلملا هل َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابو  َمْصَخاناًْ جية ؿََيا حٌلًة 

اًـاملَة فلس تَف ٕاحٌليل ظايف فوفلا ملـِس املوارد  هفسَ .! ًإلوَْسان جباهة أٔمهَهتا اًحاًلة

ة من مجَؽ اًحضائؽ واخلسمات املخعةل اب تََون  <7حنو  َةَمْصَخاه اًْ  ًِضـاباًفوائس اًس يًو

 تيعُة َةَمْصَخاه اًْ  ًِضـاباًس َاحة املخعةل اب. موزؿة ؿىل 7565يف ؿام  أٔمٍصىكدوإلر 

مبا  من حٌلًة أٔمٌة ٌَسواحي َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب ٍتََون دوإلر.  انَُم ؾٌل ثوفص  :,66

يف املائة  :7ًًس حة  نشضل موظياً  اًِضـاب وثـس.  ؿاملك تالًني دوإلر يف  >,65 ًـادل

وحِة هتُ ، نٌل  ًةاًَحْحِص  اًاكئياتمن مجَؽ  ٔلن  اُلْدَصى ئي اًؼصوف املواثَة ٌَيؼم اإٕلٍىًو

 اًِضـابٔأن  من ذضلوالٔنرث ًة ، اًَحْحِص وألؾضاب  ُصوفاملاجنُ  أأدْسَارذاظة ثـُش 

ًـمتس ؿَهيا هعف تََون وسمة اؾامتدا هحريا يف اًلشاء وأٔس حاب املـُضة ، ذاظة  َةَمْصَخاه اًْ 

فلط  7565، ففي ؿام ات اًساحََة يف اًحسلان اًيامِة ًة اًعلرية واجملمتـُزرازلول اجلُ 

ة تَف ظافهيا  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابٔأهخجت معائس ألسٌلك يف   .تالًني دوإلر =,;فوائس س يًو

َة اًيامج ؾن َمْصَخاه اًْ  اًِضـابحشر املـِس ازلوىل ٌَموارد اًـاملَة نشضل من أٔن ثسُور  وكس

اًًضاط اًخرشي وثلري املياخ ميىن أٔن ًؤدي ٕاىل دسائص اكذعادًة هحرية يف مٌعلة اًَحْحِص 

ـدػي حبَول ؿام   أٔمٍصىكمََون دوإلر  695و  :<تني كميهتا املادًة ثرتواح  :756اًاكًر

مََون   855و  655وتني .! وما هدِجة اَنفاض ظايف ؿائسات معائس ألسٌلك س يواًي 

أٔن ثرتاوح اخلسائص أًٔضًا املخوكؽ  ومن ! . هدِجة اَنفاض ٕاٍصادات اًس َاحة ُأْدَصىدوإلر 

ة اًيامجة ؾن اَنفاض اذلاًة اًساحََة ذالل اًس يوات ارلسني امل  و  695لدةل تني اًس يًو

فٕاهَ ميىن ًخسُور احلاحز  ُأْدَصىووفلا زلراسات ؿسًسة  .!س يواًي مََون دوإلر  975

 8,:تََون و  7,7 اًـؼمي هدِجة ثلري املياخ أٔن ٍلكّف اسرتاًَا ما ًرتاوح تني َمْصَخايناًْ 

دوةل ثخىدّس  ميىن أٔنيف حني  .! امللدةل 75ؿىل مسى اًس يوات اًػ  أٔمٍصىك تالًني دوإلر

ا مثي  ثسخة اًلادمة  ـرشٍن ؿاماً اً تََون دوإلر ؿىل مسى  <,6ٕاهسوهُس َا دسائص كسُر

ُ  ممارسات اًعَس  .! اًِضـاب اًَْمْصَخاهَةىف مٌاظق  اجلائصفصط امل
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ىف مرص من ذالل تـغ ألركام وألس ئةل  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابميىن اًوكوف ؿىل أٔمهَة 

 ٌَلاًة .!ًىهنا ابًفـي هممة  ِعَلاراً ْظِسكاءالأ ابًًس حة ًنك ٔأُّيا اًىت رمبا حىون ممةل  َةَمْصَخاه اًْ 

مس لك  6مبـسل حنو مرص ىف ألمحص  ًَحْحصِ اب َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابحمنو )أٔ(  :ابًًس حة ًٔلركام 

ة ٌَىَِو مرت املصتؽ اًواحس من ُشٍ )ب(  س ية ..! كسر تـغ اًـٌَلء الاهخاحِة اًس يًو

س ؾن ذضل ىف ظورة ثصوة مسىِة أٔ  655 - 5:مبا ًرتاوح تني  اًِضـاب ًف دوإلر وكس حًز

ة و  ا ظياؿة من أٔدعار اًيحت و حٌلًة ٌَسواحي و س َاحة وأٔوضعة اكئيات حبًص  ..! وكرُي

 اًِضـابمساحة  ( ثحَف ج)

ألمحص مبرص  ًَحْحصِ اب َةَمْصَخاه اًْ 

ابًًس حة  . 7مك 6555حواىل 

مك من ازلوإلرات ( 6) :ًٔلس ئةل 

ا ُشٍ   اًِضـابمفرتض أٔن ثسُر

مك ( 7)؟! . س يواي ٌسلوةل املرصًة

ُي ( 8) ًخحلق مهنا ابًفـي ..؟!

ملعَحة اًس َاحة اًضاظئَة ىف 

مٌعلة اًلصدكة أٔن ًمت ردم 

ؾرشات وؾرشات اًىَِومرتات 

ي من أٔخ َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـابمن 

! تياء اًلصى اًس َاحِة ُياك .. 

مك س َبىٔت من اًساحئني ىف املسلدي ، ًُسىن وٌس متخؽ هبشٍ اًلصى تـس موت وضَاع ( و 9)

ابؿادة تياء ثطل  َمْصَخاناًْ مث مك من اًوكت حنخاخَ ًىك ًلوم ( :) . ؟! َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاب

ا اًىت مت ردهما  َةَمْصَخاه اًْ  اًِضـاباملساحات من  مك س خررس مرص  :وأٔذرياً  ...؟!! وثسمرُي

 اًِضـابكري اًس َاحِة املصثحعة هبشٍ  اُلْدَصىمن ازلوإلرات هدِجة فلسان معادر ازلذي 

  .! ساحي وذالفَمن ثصوة مسىِة وحٌلًة خلط اً 
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، ثطل حالت اًثالزة ٌَمالح اًعلري اًص  منأٔذريًا أْٔظِسكاىئ اًِعلَار ُا أٔان كس اىهتَت 

ىف واىهتَت تفضي ظل مهنا  :66/756/:7ٔأحساهثا ًوم أٔول  أٔنخةاًصحالت اًىت تسأُٔت 

مؤنس إل  َة .؟!َمْصَخاه واًِضـاب اًْ  َمْصَخانفِي اىهتت تشضل كعىت مؽ اًْ . >756/</:ًوم 

كعة حِاىت من أٔن ثًهتىى ..؟! و  ًِشٍ اًلعةميىن هَف و  .؟! ِعلَاراً ْظِسكاءٔأُّيا الأ 

ى حال من ـاتَ حبَر ًعـة اًفعي تُهنٌل تبٔ اًححص وصِ  َمْصَخانألساس مصثحعة تلعة حِاة 

َ  .!ألحوال   تبٔى أٔذى ٔأو مصض ٔلى سخة من ألس حاب رمبا مصضت ْصَخانفَو أٔظُة امل

َ مؽ ٕاذن فلعىت  .!تـسٍ ىف احلال ٔأان ةل تسٔأت أٔحساهثا م واًِض  ْصَخانامل ٌش حنو ؾلسٍن ـاب ظًو

مِاٍ احلَوان ىف  ًىت ىف ازلنخوراة ؾن كعة حِاة ُشات جسجَي رساحني تسأٔ  .!من اًزمان 

 .!اًححص  َمْصَخانؾن أٔؾصف اًىثري ٔأهن ، وكهتا مل  7555ؿام رص ازلافئة مباًححص ألمحص 

ىن  .!! اإٕلْظالقِ ورمبا أًٔضًا مل أٔهن ٔأؿمل ؾيَ صُئًا ؿىل  من اًزمن تـس وخزية وتـس فرتة ... ًو

ىف كاع اًححص ُياك هل حِر ًـُش مذـسدة مِساهَة زايرات وتـس  .! ٔأن ؿاٌض خَ ؾن كصب

نثرٍين ثـصفت  أأْظِسكاءأٔنرث أٔمهَة من  ابًًس حة ىل، وظار نثرياً تَ  ظَىت، ثوزلت اًـمَق 

ةل ؿَهيم كدهل  واحللِلة أٔهىن مل ٔأصـص ذالل ثطل اًفرتة اًىت ثـصفت فهيا ؿىل  .!!ثس يوات ظًو

 َ و ملصة واحسة أٔهىن أٔثـامي مؽ حِوان إل ؾلي هل تي ؿىل اًـىس متامًا  ْصَخانُشا امل ، ، ًو

ن ٔأهون مداًلًا ًو كَت أٔهىن ىف مـؼم ا .!!فسامئًا ما نيت ٔأصـص أٔهَ حِوان ؿاكي  ٔلحِان ًو

ىٌَ ًُس نشضل ن وسانيت أٔصـص أٔهىن أٔثـامي مؽ إ  اشلى ًـُش  اإٕلوَْسانمثىل متامًا ، ًو

َ  .!!فوق سعح ألرض مـيا   .!من مـان ثـيََ ثطل  اًلكمة  جِك ما .!وسان حبق إ  ْصَخانفامل

إل ًـصف اًلش أٔو اخلساع أٔو حىت ..! ظَة اًلَة   ..!اًوؿس ظادق فِو دامئًا ما اكن 

َ ًُس أأ  .؟!. ملا إل .؟ وما اًـجة ىف ذضلو  ...!! اًيفاق  اكئن ىح نلرٍي من ُشا  ْصَخانامل

َ أأإَل  ... اًاكئيات اًىت ذَلِا ظل س ححاهَ وثـاىل  ..؟!ًخبمٔل أأإَل  ..؟!ة حيُ أأإَل   ...؟!ص ضـُ ٌ

اًححص أٔتساً ًن  َمْصَخانفلعىت ٕاذن مؽ  ..!! ِعلَاراً ْظِسكاءٔأُّيا الأ ابًلعؽ ًفـي لك ذضل 

ٕاىل أٔن ٌضاء مس متصة تال صم كعة فِىى  .!جهناًة اًصحالت اًثالزة ٌَمالح اًعلري ثًهتىى 

 ..! رب اًـَمنيظل 
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