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ًٖ الغواًت..
٧ل الصخهُاث اإلاظ٦ـىعة ٚحر خـ ُ٣ـُ٣ت و٦ظل٧ ٪ل لاؾماء وألاخضار
ً
ما هي ئال مً وحي زُا ٫ال٩اجب لُج ـؿض وا ٘٢مٗاف,وأًًا ال ً٣هض
ؤلاؾاءة لي حهت أو مجخم٘ أو ختى بٗ٣ت أعى حٗغى لها مً زال٫
الؿغص  ..الغاوي ٌؿخٗحر لؿان ٞخاة ٢غوٍت ًاٗٞت جٟٗل اإلاؿخدُل مً
أحل جد ٤ُ٣خلمها ٞخـجى ٫ألام٨ىت صون مدٌ ئعاصتها ٞخمغ بمىا٠٢
ً
مسخلُت بحن الٟغح والخؼن لخل٣جها الخُاة صعؾا ال حؿخد٣ه.

" الراوي "
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من الغريب أن ًكون أحب الناس إلينا
أقدرهم على تشويش حياتنا

جبران خليل جبران
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إهداء..
ئلى أمي التي حؿاهضوي في ٧ل ٦بحرة ونٛحرة في خُاحي
وأبي الظي ٖلمني مٗنى الهبر وؤلاحتهاص في الخُاة.
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الخغَىم – ال٨ال٧لت
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جمهُض ..
بحن الجبا ٫الك ـ ـاه٣ت وفي ؾاخت مسًغة بأ٢ص ى ٚغب الؿىصان
ً
ً
جدذ ْل شجغة ٦شُٟت ألاواع ١حٗبث بها الغٍاح قماال وحىىبا,
ججلـ جدتها ئمغأة ٦بحرة في الؿً باتؿت ًاتؿت ال حؿخُُ٘
الهغوب مً جدذ ْلها مؿخلُ٣ت أؾٟلها َىا ٫جهاعها و٧أجها في
ػهؼاهت ئهٟغاصًت ٖاحؼة ًٖ الخغ٦ت ٧أجها حشت هامضة ال جدغ ٥ئال
م٣لخحها بالج ـاهب آلازغ هىا ٥أَٟاً ٫مغخ ـىن ال ًأبهىن لكمـ
الؿىصان الخاع٢ت وهم خٟاة ٧أجهم ٞغاقاث ًضاٖبىن الؼهغ مً
ػهغة لؼهغة أزغي ,وبم٣غبت مً هظه الصجغة هىا ٥مجمىٖت مً
اليؿاء ًجخمًٗ ٧الٗاصة إلخدؿاء ال٣هىة جدذ ْل "عا٧ىبت مً
ً
ال٣ل" نممذ زهُها إلاشل هظه الجلؿاث ًٓلىن ًثرزغون مً
الٓهحرة ختى الٗهغ بضون ٧لل أو ملل ًـدىاولىن أَغا ٝالخضًث
ب٩ل ما ًضوع في البلضة مً أخ ـضار ًٖ اإلاؿخجضاث جاعة وجاعة
أزغي ًخدضزىن ًٖ ٖال٢اتهم الخمُمُت م٘ أػواحهم وٍ ـخٟازغون
بٟدـىلت أػواحهم في الٗ ـملُت الؼوحُت ومً ز ـم ًيخ٣لىن ئلى
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السخغٍت والىمُمت وؤلاؾخد٣اع مً وؿاء الحي اللىاحي ًبًٛىهً
خالهً ٦دا ٫مٗٓم ججمٗاث وؿاء ال٣غٍت ألازغٍاث ,ل ٪أن
حٛمٌ ُٖىا ٥وجخسُل اإلاكهض وٖ٣لً ٪جى ٫ب ٪في ؾماء ئٞغٍُ٣ا
وأعى الؿىصان مخىىٖت ألاٖغا ٝوالٗاصاث وال٣باةل واملجخمٗاث.

****
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ال٣غٍت اإلالُ٨ت
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بحن ؾٟىح الجبا ٫هىا ٥أهاؽ ال ٌٗلمىن ما هى الٗالم وال الٗالم
ًضعي بهم مً هم,ئجهم أهاؽ في بٗ٣ت مدضوصة وطوي ٨ٞغ مدضوص
٧أجهم مً الٗهغ الدجغي لهم ٖاصاتهم وج٣الُضهم الٛغٍبت التي
ًماعؾىجها ,في ٢غٍت ن ـٛحرة بأواؾ ـِ حب ــا ٫مغجٟٗت و ٚـاباث
مخاقب٨ت في مىار ئؾخىاتي أو قبه بالؿاٞىا الٛىُت ج٢ ٘٣غٍت
نٛحرة مىاػلها بضاةُت ٧ل مباهحها مً ال٣ل والُحن "الجالىم"
لها قىاعٕ يُ٣ت مترابُت ومدكاب٨ت ال ًٟهمها ئال أهلها ٧أجها
مخاهت ئطا صزلها ٚغٍب ؾىً ٝدخاج لضلُل ال٣غٍت ختى ًسغج مً
هظه اإلاخاهت في أ٢ص ى قما ٫هظه ال٣غٍت هىا ٥خٓاةغ للخُىاهاث
مً أب٣اع وماٖؼ وزغا ٝمٗٓمها جإو ٫للٗمضة و باإلججاه
اإلاٗا٦ـ هىا ٥خ٣ى ٫مؿاختها ج٣ضع بمئاث ألاٞضهت مؼعوٖت
بالظعة "الضزً" والبُُش واللىبُا وٚحر طل .. ٪وججض في مٗٓم
البُىث ٖلى هىانحها خٓاةغ نٛحرة للمىاش ي ججاوعها مؼاعٕ
نٛحرة للبامُت والخًغواث التي ٌٗخمض ٖلحها ؾ٩ان ال٣غٍت في
ٚظائهم حؿمى بـ "الجبرا٧اث" وفي مىخه ٠هظه اإلاىاػ ٫هىا٥
ؾـ ـاخت واؾـ ـٗت به ـا ح ـ ـ ـظوٕ أق ـ ـج ـاع ضخ ـ ـ ـمت ئجها ؾ ـ ـاخت
ً
ؤلاخخ ـ ـٟاالث واإلاىاؾباث وألاُٖاص وأًًا حٗخبر هُ٣ت ججم٘ أهل
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ال٣غٍت ئطا ٧ان هىال ٪أمغ َاعب ول ً٨مٗٓم ما ٌكٛل هظه
الؿاخت هى َ٣ىؽ ومغاؾم ألاٖغاؽ ئط جغاها لو ٫مغة جدؿبها
ملٗب " ال٩امب هى" با٢لُم ٦خلىهُا في اؾباهُا ًًم ال٨الؾُ٩ى
او الٗغؽ ال٨ـغوي الٗالمي مً ٦ثرة ئخدكاصها بالشخام ئال ئن
ً
الخ٣ُ٣ت ج٩ىن ٚحر طلٞ ٪أهه ٚالبا ما ج٩ىن هىا ٥مىاؾبت حكهض
َ٣ىؽ ٖغؽ أخض أٞغاص ال٣غٍت ئهه الٗغ ٝاإلاخضاو ٫واإلاخٗاعٝ
لضي اإلاؿلمحن اإلاٗغو ٝباإلقهاع ٞهىاَ ٥بى ٫ومٗؼوٞاث جض٫
ٖلى هىٕ ٧ل مىاؾبت ٞخجض ال٣غٍت ب٨باعها ونٛاعها ًؼخٟىن هدى
الؿاخت مً يمً ٧ل جل ٪اإلاىاػً ٫ىحض مجز ٫في أَغا ٝال٣غٍت
جدؿىعه لاقىا ٥ومسلٟاث ال٣هب بضازله ٖضص مً الُ٣اَي
ئهه مجز ٫اإلاؼاعٕ مىس ى الظي جخ٩ىن أؾغجه مً زمؿت أٞغاص
مىس ى وػوحخه ٖىيُت ولضًه زالزت أَٟا ٫بيذ وولضًً البيذ هي
ً
ال٨بري بحن أق٣ائها جضعى ٖغٞت جبل ٜمً الٗمغ ئخضي ٖكغ عبُٗا
بِىما زالض أعبٗت أٖىام وؾالم عيُ٘ لم ً٨مل عبُٗت الشاوي بٗض,
مىس ى ٌٗمل ٟ٦الح في مؼاعٕ آلازغًٍ لهه الًمل ٪مؼعٖت زانت
به٣ً ,ط ى حل جهاعه في الخ٣ى ٫الخًغاء ٌٗمل ب٨ض وحهض مً
ً
أحل جىٞحر ل٣مت ِٖل ٦غٍمت لؾغجه التي حٗخمض ٖلُه ٧لُا ,أما
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ٖىيُت ػوحخه ٞهي عبت مجز ٫بال ٖمل ئمغأة ال حِٗل واٗ٢ها لجها
جغي ئن الخُاة والىي٘ الغاهً ال ًلُ ٤بها وإجها ال حؿخد ٤خُاة
ال٣ٟغ هظه وحٗخبر ػواحها مً مىس ى أ٦بر ٚلُت ئعج٨بتها في خُاتها
وهي ال حٗلم ئن خُاجىا ومهحرها ال صزل لىا به بل ئهه ج٣ضًغ
الخال ٤الغػا٧ ,١ل ما حهم ٖىيُت ئجها جغٍض أن حِٗل ٦هضً٣تها
ئزالم التي ػوحها ٌٗمل جاحغ مدانُل بال٣غٍت جغٍض أن جهبذ
مشلها بأن ًخىٞغ لها ٧ل ما لظ وَاب مً خلى و ػٍىت ومأ٧ل
ومكغب جغٍض أن ج٩ىن مشلها مهما ٧ل ٠الشمً وإن ٧ان طلٖ ٪لى
خؿاب ػوحها وأَٟالهاٖ ,غٞت َٟلت هاصةت لِؿذ ٦بُ٣ت ألاَٟا٫
ً
صاةما ما ججضوجها مىُىٍت ٖلى خالها ال حكاع ٥أزىاجها و٢غٍىاتها
اللٗب واللهى ئط جغاها لو ٫مغة جٓجها حٗاوي مً الخىخض مٛل٣ت
ً
ٖلى هٟؿها الجخدضر ٦شحرا ئال ئطا ؾألها أخض ,بُُئت الخغ٦ت
ً
لظل ٪صاةما ما جىبسها والضتها " أنل٦ ٪ؿالهت وما مىٞ ٪اًضة "
ول ً٨في الخ٣ُ٣ت لم جالخٔ ألاؾغة إلااطا ٖغٞت لِؿذ ٦بُ٣ت
ألاَٟا ٫ولم ًسُغ ختى ٖلى با ٫والضتها التي ال ج٨ترر لص يء ٚحر
ً
هٟؿهاٞ ,هي صاةما ما جىبسها ولم ججض أخض ًخُغ ١إلاك٨ـلتها ,ئن
مك٨ـلتها لِؿذ جىخض أو ٖلت مغيُت ئهما جغٚب في الضعاؾت
12

٦بُ٣ت ألاَٟا ٫الظًً ًضعؾىنٗٞ ,ىضما ٧اهذ جسغج للٗب م٘
٢غٍىاتها في الحي اللىاحي في ؾجها جدذ شجغة الاللىب التي ج٣ـغب
مً م ـضعؾ ــت ال٣غٍت ٦ــان ألاَٟا٧ ٫ل خ ـضًثهم ًٖ الضعوؽ التي
ًأزظوجها في اإلاضعؾت ٞخ٩ىن بُجهم ٧الغبان الظي ٣ٞض بىنلخه في
ً
مدُِ مخالَم ألامىاج وهى ال ٌٗغ ٝله بضاًت مً جهاًت وال قغ٢ا
ً
ًٖ ٚغبا ٞ ,أنبدذ ال ججض هٟؿها بحن هإالء ألاَٟا ٫وال ٌٗلم
أخض بكغوصها الضاةم وؾبب جسٟحها وبٗضها ًٖ آلازغًٍ عٚم هظا
الخغمان لم حٗغَٗ ٝم الؿُ٨ىت في اإلاجزٞ ٫ىالضتها ال جُلب مجها
ش يء صون أن جهغر ٖلحها وال حصجٗها ٖلى ش يء ٞأنبدذ تهاب
الخدضر م٘ والضتها في أي أمغ ٧ان عٚم ئجها َٟلت  .ووالضها
ً
اإلاٛلىب ٖلى أمغه ٚالبا ما ً٩ىن ٌٗمل بحن الخ٣ى ٫مً أحل جىٞحر
ل٣مت ِٖل ٦غٍمت ًباقغ ٖمله مً الهباح ئلى اإلاؿاء صون أن
ًغه٣ه الٗمل وٖىضما ٌٗىص للمجز٩ً ٫ىن الٓالم ٢ض خل أو
الكمـ ٖلى مكاع ٝالٛغوب ٩ً ..ىن ٧الجؿض بال عوح مً قضة
الخٗب ُٞهلي ٞغًٍخه وٍدىاو ٫وحبخه وٍأوي ئلى ٞغاقه ًضاٖبه
نٛاعه للخٓاث زم ٌٛغ ١في ؾباث ٖمُ ٤جدؿبه في ُٚبىبت ال
ً
ًدغ ٥ؾا٦ىا الٌكٗغ بمً خىله ٞاعها ١الٗمل ًدخاج للخٗىٌٍ
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وال ًجض و٢ذ ؾىي الٟترة اللُلُت وه٨ظا هي خُاة اإلاؼاعٕ اإلاؿ٨حن
ً
ُٞصخى با٦غا ٖلى هٟـ اإلاىىا ٫لم ًجض الى٢ذ ال٩افي للخُغ١
إلبيخه التي الخضًث مٗها قبه مى ُ٘٣ال ًخدضر ئلحها ئال ئطا َلب
مجها ٗٞل ش ي وإط هي جٟٗله صون أن جخدضر حل خضًثها خايغ
أبي ؾأٗٞله٧ ,ل ًىم جىام ٖغٞت ٖلى أمل أن جهبذ وججض مدؿ٘
مً الى٢ذ للخضًث م٘ والضها لخسبره بالظي ًدؼجها وٍيخ٣هها
وخُىما جهبذ ججض ئن والضها لِـ باإلاجزٞ ٫هى ًهلي الٟجغ
ً
خايغا زم ًىُل ٤ئلى الخ٣ى ٫أنبذ هى ٧الخٟاف ال جغاه ئال
ً
لُالٞ ,خهبذ ٖلى نغار والضتها الظي ًطج باإلا٩ان بهىتها الظي
ج٩اص ٧ل ال٣غٍت حؿمٗه " ًا خُىاهت ئهتي ٢ىمي ج٣ىم ُ٢امخ" ٪
ٞخجض أمامها مجمىٖت مً ألاواوي اإلاجزلُت باهخٓاعها لٛؿلها ما ان
ج٣ىم بٛؿلها ججض والضتها ٢ض ويٗذ ٧ىمت أزغي مً اإلاالبـ
اإلادسخت ,أم بال مكاٖغ ٧أجها لم جَٟ ً٨لت مً ٢بل ٦ما ج٣ى٫
ال٩اجبت الجؼاةغٍت مجهىلت الهىٍت في عواًت "ئ٦دكا ٝالكهىة "
بٌٗ ألامهاث خغام ٖلحهً ٧لمت أم " في طاث ًىم هُلذ أمُاع
ٚؼٍغة في ال٣غٍت أٚغ٢ذ ٧ل الخ٣ى ٫لم ً٩ىن بم٣ضوع مىس ى
مماعؾت الٗمل ٖاص ئلى اإلاجزٛ٦ ٫حر ٖاصجه ,صزل اإلاجز ٫وهى ًىاصي
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بؼوحخه ٞلم ًجُبه أخض وبدث ٖجها في أعحاء اإلاجز ٫ولم ًجضها
ٞىاصي ئبيخه وإطا بشىاوي جأحي مهغولت مً ٢بالت اإلاُبش ٧اهذ حٗض
الُٗام ئلخٟذ ٞىحضها مىخهبت أمامه ٦جظٕ الىسل ٞ ..ؿألها
أًً والضج٪؟ ججُبه 1ال أصعي زغحذ ولم جسبرها ٧الٗاصة ولً٨
ً
أْجها في مجز ٫زالتي ؾٗاص ٞهي ٚالبا ما جظهب ئلحها ..والضها1
خؿىا ٞلخدًغي لي بٌٗ اإلااء ٢ضمذ له اإلااء وحلؿذ بم٣غبت
مىه جمًٗ وجضُٞ ٤٢ه الىٓغ "٧السجحن الظي ًىٓغ لألشخام
ً
ً
ألاخغاع ٖبر ً٢بان سجىه" خاةغة ججىبها ألاؾئلت ًمُىا وَؿاعا؟
اهى مشل أمي ؾُىبسني ئن أزبرجه ام أهه ٚحر طل ٪وأزىاء ج٨ٟحرها
ئلخٟذ ئلحها والضها وباٚتها بؿإا ٫ما بً ٪اٖغٞت؟ إلاا جدض٢حن بي
ه٨ظا اهىا ٥زُب ما؟ ٞاعحٗبذ مً ؾإاله ٚحر اإلاخى ٘٢و٧ان
عصه ـا الش يء وأعاصث ؤلاههغا ٝئال ئن والضها َلب مجها الب٣اء
وأخـ ئن هىا ٥ش يء جغٍض أن جسبره به ول٨جها زاةٟت مىه بٌٗ
ً
الص يء ٨ُٞغع لها الؿإا ٫ما ب٪؟ ٞىٓغث ئلُه مُ ـىال و٧أن الِ٣
٢ض أ٧ل لؿاجها! ئؾخجمٗذ ٢ىاها وأزبرجه ئجها جغٍض أن ج ـخ ـٗلم
وجهبذ مشل نضً٣اتها ئهخهاع وٖىاَ ٠اللىاحي أنبذ ٧ل
خضًثهً ًٖ اإلاضعؾت والضوعؽ ٞاجها جغٍض أن ج٩ىن مشلهً  .ألاب
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لم ًخى ٘٢مشل هظا الؿإا ٫لم ٌؿخُُ٘ الغص ٖلحها  ..وْل نامذ
لبرهت مً الؼمً و٧أن عجلت الؼمان ٢ض جىٟ٢ذ به وألاؾئلت جتها٦م
ٖلى ٖ٣له  ٠ُ٦لم ًسُغ لي مشل هظا ألامغ مً ٢بل؟ ئجها
مكٛىلُاث الخُاة وجى٣الحي بحن الخ٣ى ٫وأما ً٦الخهاص؟ ام أهه
ال٣ٟغ وياة٣اجه أوؿاوي واحباحي ججاه أؾغحي وأبىاتي؟ ألان ٖمغها
٢ض حٗضي ؾً صزى ٫اإلاضعؾت؟ ئوي لم أخٓى بالخٗلُم مً ٢بل
ول ً٨أبىاتي ؾُضعؾىن وؾُ٩ىن لهم مؿخ٣بل أًٞل  .وهى ًىٓغ
ً
في أٖحن ٖغٞت ًغي ئعاصتها التي جٟىٖ ١مغها ٣ٞا ٫لها خؿىا
ً
ؾخضعؾحن وؾخ٩ىهحن أًٞل مجهً حمُٗا أٖض ٥بظل ٪وأزىاء
خضًثها م٘ والضها صزلذ ػوحت مىس ى وهي جدمل ئهاء به بٌٗ
الخىابل ؾألها اًً ٧اهذ ٞخجُبه٦ 1ىذ ٖىض الجحران وٗض مخُلباث
قهغ عمًان أال جضعي ئجها ٞترة " ٖىاؾت ألابغي " ٣ٞا ٫لها ٠ُ٦
ل ٪أن جسغجي وجتر٧ي نٛاع ٥لىخضهم ججُبه ػوحخه ٖ 1غٞت لم
حٗض َٟلت بٗض ألان ٞهي حٗلم ٧ل ش يء وٍم٨جها زضمت أزىاجها زم
ئوي زغحذ لمغ ٖاحل ٞيؿىة الحي ٧اهىا باهخٓاعي  ..مىس ى 1
ً
خؿىا  ..أعٍض أن أؾدكحر ٥بكأن ًسو ئبىدىا ل٣ض ٢غعث أن
أصزلها اإلاضعؾت ٩ٞاهذ عصة ٗٞل الؼوحت ناصمت "ٖغٞت ال جهلر
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لص يء الٞاةضة مً صعاؾتها" صٖها جخٗلم الُبش وؤلاٖخىاء باإلاجز ٫أال
جضعي ٖاصاث أهل ال٣غٍت ئن الٟخاة التي ال ججُض الُبش والخضمت
ً
اإلاجزلُت ٚ..حر مغٚىب بها للؼواج ٞ..هي لألن ال حٗغ ٝالُبش حُضا
ومً زم ئن الخٗلُم ال ٞاةضة مىه ٞأهٓغ أًً الظًً حٗلمىا مً أهل
ال٣غٍت ال ٌٗكُىن م٘ أهلهم ٧ل مخٗلم ًغي ئن ال٣غٍت التي وكأ
وجغٖغٕ بها ال جلُ ٤به وبمؿخىاه الخٗلُمي أال جظ٦غ ابً الٗمضة
الؿاب ٤الظي أخغج وال ـضه أمام اإلا ـ ـأل ٖىضما ع ٌٞالب٣اء بال٣غٍت
ومؿاٖضة والضه في الؼعاٖت وطهب ئلى الخغَىم ..مىس ى 1ال حهمني
ٞالبكغ ٧االناب٘ ًسخلٟىن ٧ازخال ٝؤلابهام ًٖ الؿبابت أعٍض
إلبىتي أن جضعؽ  ِ٣ٞوصٖـ ٪مً حٗلُ٣اج ٪وخضًش ًٖ ٪ألازغًٍ
أها واهذ لم هدٓى بالخٗلُم إلااطا وٗا٢ب َٟلخىا بص يء لم ًً٨
باعاصجىا لى ٦ىا مخٗلمحن ل٩ان خالىا أًٞل مً الخا ٫الظي هدً
ً
ٖلُه ألان  .و٢ا ٫لُٟلخه ٚضا ؾىظهب للمضعؾت وؾخ٩ىهحن يمً
الخالمُظ ٖغٞت لم حؿخُ٘ ئزٟاء ٞغختها ٞمالمدها الُٟىلُت
ج٣ى٧ ٫ل ش يء لىالضها وحٗبر ًٖ ٞغختها وألاب ًىٓغ لُٟلخه وهى
ً
ًظهب بمسُلخه بُٗضا ًغي ئن ئخضي وؿاءال٣غٍت جُغ ١باب مجزله
وجُلب مً ئبيخه ٢غاءة الجىاب الظي بٗشه لها ئبجها و٦ظلً ٪غي
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الخاحت ؾُ٨ىت وهي باهخٓاع ٢ضوم ٖغٞت مً اإلاضعؾت ل٩ي ج٣غأ
لها الغؾالت التي بٗشتها ئبىتها التي جؼوحذ وأنبدذ حِٗل م٘
ػوحها بمضًىت بابىىؾت مىظ ؾىحن َىٍلت لم جؼوعها ول ً٨جبٗث
لها بالغؾاةل باؾخمغاع ,و ٠ُ٦أن ئبيخه طاث قأن في ال٣غٍت لن
ؾ٩ان ال٣غٍت ال ًدبظون اإلاضعاؽ وَٗخبروجها ال ٞاةضة مجها ؾىي
حٗلُم أبىاؤهم ال٨ؿ ـل والخم ـغص يضهم .في اله ـباح البا٦غ
ً
ئؾدُ ٔ٣ألاب با٦غا ئط ًجض َٟلخه ٢ض ئؾدُٓ٣ذ ٢بله وفي
ً
ئهخٓاعه ما ان عأوا ق ٤ٟقغو ١الكمـ ٧اهىا خًىعا أمام أؾىاع
مضعؾت ال٣غٍت التي بيُاجها مً ال٣ل ونٛحرة الدجم واإلاؿاخت
وٞهىلها بضاةُت مبيُت مً الُحن ومؿ٣ىٞت بال٣هب ,ئهخٓغا
ختى ٢ضوم اإلاضًغ ٣ٞابله مىس ى وأزبره بكأن َٟلخه ئال ئن اإلاضًغ
ٞأحاءه بغص لم ًخىٗ٢ه " !! ِ٢هدً ألان في مىخه ٠الٗام
الضعاس ي ئبيخ ٪الحؿخُُ٘ ؤلالخدا ١بالضٗٞت ولً ً٨م٨ى٪
حسجُلها مُل٘ الؿىت الضعاؾُت ال٣اصمت " ما ئن ؾمٗذ ٖغٞت
بدضًث اإلاضًغ أحهكذ بالب٩اء وْىذ ئن اإلاضًغ ً٨ظب ٖلحهما ال
أ٦ثر,زُبت ألامل ألا٦بر ٧اهذ جخجؿض في مالمذ والضها الظي
أمؿ ٪بمٗهم نٛحرجه وزُىاث الخظالن وؤلاه٨ؿاع ج٣ىصه
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باججاه مسغج اإلاضعؾت وهى في نمذ جام و٦ظل ٪نٛحرجه ٧أجهما
ٚغٍبان ال ٌٗغٞان بًٗهما وأزىاء مغوعهم بؿى ١ال٣غٍت وهم
مخجهحن نىب اإلاجز ٫ئطا بهىث ًىاصي مىس ى  ..مىس ى !! ئلخٟذ
لُجض اإلاىاصي هى نضً٣ه خمُضان,أل٣ى ٖلُه الخدُت وجدضر
مٗه بكأن ًسو مدهى ٫الٟى ٫الؿىصاوي لهظا الٗام وجسىٝ
الٗمضة مً ٦ثرة ألامُاع التي جخل ٠املخانُل الخٔ خمُضان ئن
نضً٣ه مىس ى خؼًٍ بٌٗ الص يء مً زال ٫مالمده الٗابؿت ئط
ً
ً
ً
ؾاب٣ا ٖىضما ٧اها ٌٗمالن ؾىٍا في مؼاعٕ الٗمضة صاةما ما ًغاه
مخٟاةل وهما ٌٗمالن؟ ِٞؿأ ٫نضً٣ه "ئن قاء هللا زحر مال٪
مخٛحر ٦ضا الُىم" ؟ "بخ ٪مغًٍت وال قىى" ؟ مىس ى 1ال ..ال ل٣ض
طهبذ للمضعؾت ل٩ي أسجلها يمً جالمُظ ال٣غٍت ئال ئن اإلاضًغ
أزبروي ئن الٗام الخالي ٖلى مكاع ٝؤلاهتهاء؟ خمُضان  1أال حٗلم
ًا نضً٣ي ئن ػوحتي حٗمل مٗلمت باإلاضعؾت ؾأزبرها بالمغ وإن
ً
قاء هللا ؾىـجض خال إلاك ٨ـلت َٟلخ٪؟ ٖغٞت ال حٗغ ٝمً هى
الغحل ئال ئن هٓغتها اإلاخىانلت لم ججزاح ًٖ هظا الٛغٍب ولى
لشاهُت وْلذ جغ٦ؼ وجهغي لخضًشت ب٩ل خىاؾها ,ونال اإلاجز ٫بٗض
ًىم زُ٣ل ٖلحهم ,لُجض ػوحخه ججلـ وهي جدمل نٛحرها ؟ " أها
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الخهل قىى في اإلاضعؾت" أزبرها بالمغ لم جبضيء ئهخمامها بالمغ
ٞلضحها أمغ ٌكٛلها أ٦ثر مً مىس ى و ئبيخه ئهه ٢ض خان و٢ذ
ال٣هىة جغٍض الظهاب لهضً٣تها ومماعؾت مهىتها اإلاًٟلت الىمُمت
ً
والسخغٍت مً وؿاء ال٣غٍت وأًًا ال جغٍض لُٟلتها أن جضعؽ
لخدغم مً مخٗت مؼاولت هىاًتها وج٩ىن سجُىت اإلاُبش وأَٟالها,
بٗض أًام ٖهِبتٖاقتها الُٟلت مً الُأؽ والخؼن ئطا بالباب
ًُغ ١طهبذ لتري مً الُاعٞ ١ىالضتها ٧الٗاصة ٚحر مىحىصة
وحضث الُاع ١طل ٪الغحل الظي جدضر م٘ والضها وأزبره بأن
ػوحخه حٗمل مٗلمت !! ؾألها ًٖ والضها ئن ٧ان مىحىص باإلاجز٫؟
أزبرجه اهه لِـ مىحىص باإلاجزَ ..٫لب مجها أن جسبره ٖىضما ًأحي
أهه باهخٓاعه في مجزله ..أخؿذ ئن ؾبب ٢ضوم هظا الغحل هى
بكأن صزىلها اإلاضعؾت؟ ْلذ جيخٓغ والضها بحن الُٟىت وألازغي
جظهب ئلى بىابت اإلاجز ٫لتري ئطا ٧ان والضها ٢اصم ئلى اإلاجز ٫ئلى أن
ً
أزحرا عأجه وهى ٢اصم هدى اإلاجزٞ ٫لم ج٣اوم ٞغختها ٞخ٣ابله
ً
بمىخـ ـه ٠الُـ ـغٍ ٤وهي مهغولت لخسبره بأمغ الغحل أوال زم
حؿاٖضه في خمل بٌٗ ألاُ٦اؽ التي ٧ان ًدملها و ٢بل أن ًهل
والضها للمجز ٫ج٣ترح ٖلُه الظهاب إلاجز ٫نضً٣ه ٞاهه باهخٓاعه
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ً
ٞغختها جيؿحها ٦م الخٗب وؤلاعها ١الظي ٖلى والضها لُخجها مٗا
نىب مجز ٫نضً ٤والضها ٞىحضاه وبغ٣ٞخه ػوحخه في ئهخٓاعهم
عخبا بهم وإعحكٟىا بٌٗ ال٣هىة ئال ٖغٞت لجها حٗخبر نٛحرة مً
ٖاصاث وج٣الُض أهل ال٣غٍت ئن لل٣هىة والكاي لها ؾً مدضصة
جىا٢كىا ًٖ مىيىٕ صعاؾت الُٟلت ٞؼوحت خمُضان التي حٗمل
ً
مٗلمت ٖ٣لُتها مخٟخدت صاةما ما جدبظ الخٗلُم وجغاه الؿبُل
الىخُض للخغوج مً ْلم وحهل أهل ال٣غٍت الظي ًماعؾىهه في
بٌٗ ٖاصاتهم وج٣الُضهم وٍغوا ئن مهلخت الغحل أن ٌؿل٪
ؤلابً َغٍ ٤والضه في الٗمل والبيذ زل٣ذ لختزوج وج٩ىن أؾغة
 ِ٣ٞال َمىح لها أ٦ثر مً طلٞ ٪أهل ال٣غٍت ًىٓغون للمٗلمت
ً
مً ػاوٍت مسالٟت جماما وؿبت ليكأتها في اإلاضن وإزخالَها م٘
ً
مجخم٘ الخمضن الظي بمشابت ٖضوا لهم ولٗ٣اةضهم وٖاصاتهم
ً
ٞضاةما ما ًُل٣ىن ٖلحها " بذ البىضع " وبًٗهم ًٓجها مخعجغٞت
بؿبب ؾٗحها الضاةم للخمؿ ٪ب٣غاعاتها خى ٫بٌٗ الٗاصاث
ً
الؿلبُت وعًٞها لها وج٣ضًم خلى ٫أًٞلْ ,ىا مجهم ئجها جغٍض
ئٞؿاص ٢ىاهُجهم وؤلاَاخت بها ٞأنبدذ قبه مىبىطة ,اإلاٗلمت
إلاىس ى٦ 1ىذ اٖخ٣ض ئن َٟلخ ٪في الؿابٗت أو الشامىت مً ٖمغها
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ً
ول ً٨ال بأؽ لِـ هىا٦ ٥بحر ٖلى الٗلم ٚضا ؾأزبر اإلاضًغ
وؾى ٝأ٢ىٗه ب٣ضع ؤلام٩ان ب٣بىلها في اإلاضعؾت وبأوي ؾى ٝاهخم
بها وأٖىيها ًٖ ما ؾب٣ها مً صعوؽ وإن ٧ان طل ٪زاعج اإلاضعؾت
ً
وٖلى خؿاب و٢تي الخام وأًًا هىا ٥ؾبب آزغ ؾُجٗل
اإلاضًغ ًىا ٤ٞبضزىلها لن جالمُظ ال٣غٍت ٧ل ٖام في جىا٢و أهل
ال٣غٍت ًغًٞىن صعاؾت ابىاؤهم وٍدبظون مؿاٖضتهم لهم في
الؼعاٖت وألاٖما ٫اإلاجزلُت وفي طل ٪مىٟٗت لهم ولبىاؤهم أًٞل
مً الضعاؾت التي ججٗل أبىاؤهم ًخٟىهىن ب٩لماث ولهجاث
ٚغٍبتَ ,مأهخه بأن ال ً٣ل ٤وإجها ؾى ٝتهخم بمىيىٕ ئبيخه
وؾخٟٗل ٧ل ما بىؾٗها مً ئحل صعاؾت الُٟلت ,في الهباح
البا٦غ جدًغ ٖغٞت ئلى اإلاضعؾت ٢بل ٢ضوم الخالمُظ واإلاٗلمىن,
خًغث اإلاٗلمت وجدضزذ م٘ اإلاضًغ بأن جالمُظ هظا الٗام أ٢ل مً
الٗضص اإلاُلىب وألخذ ٖلُه ختى عضخ ئلحها وؾمذ للُٟلت أن
ً
جىًم ئلى ن ٠اإلاٗلمت ,اًًا عاهىخه ٖلى ئجها ٢اصعة ٖلى
حٗىبًحها ًٖ ما ٞاتها ,اإلاٗلمت جسغج مً م٨خب اإلاضًغ و٧أجها
ئهخهغث في خغب صامذ ٖ٣ىص مً الؼمً إلجها ٚالبا ما ج٣ابل
ً
بالغ ٌٞفي ٧ل ٢غاعاتها مً أه ـ ـالي ال ٣ـغٍت جُأؽ أخُاها ول ً٨ال
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حؿدؿلم ,جهُدب ٖغٞت ئلى اإلا ٨ـ ـخب لخ٣ـ ـ ـضم له ـ ـا بٗ ـ ـٌ
ال٨غاؾ ـ ـاث التي جج ـلبها مىٓمت الُىهِؿُ٦ ٠ضٖم للخٗلُم في
ً
ال٣غي وألا٢الُم ٦مؿـاٖضاث ئوؿاهُت وحُٗخحها أًًا بٌٗ
ألا٢الم وأزبرتها أن جخىحت الى طل ٪الٟهل الظي أقاعث ئلُه وإجها
في ًٚىن ص٢اة ٤ؾخ٩ىن بالٟهل ,صزلذ الٟهل الخالمُظ
ٌٗخ٣ضون بأجها مً جالمُظ اله ٠الغاب٘ أو الخامـ وؿبت لٗمغها
وحجمها اللظان ال ٌكحران بأجها مً اله ٠ألاو ٫صزلذ اإلاٗلمت
للٟهل وَلبذ مجها أن ججلـ بمإزغة الٟهل الجها َىٍلت بٌٗ
الص يء وؾخذجب بٌٗ الخالمُظ مً الغؤٍت  ..بيذ ؤلاخضي ٖكغ
ً
عبُٗا ًىهب ٧ل جغ٦حزها ٖلى ما ج٣ىله اإلاٗلمت ,جمغ ألاًام لخهبذ
مضمىت ٖلى ٦خبها ٞخجضها في اإلاجز ٫في الكاعٕ في الٟهل جغاح٘
صعوؾها ختى أزىاء ٚؿُلها لالواوي وحضث َغٍ٣تها الخانت في
خ ٟٔالخغو ٝألابجضًت ٞترجبهم خؿب جغجِب الخغو ٝلدؿاٖض
هٟؿها في ٖملُت الخ ٟٔوْلذ جظهب للمٗلمت في مجزلها لخُٗض
لها بٌٗ الضوعؽ التي لم ٌؿب ٤لها صعاؾتها ,جمحزث بحن الخالمُظ
ً
ً
ٞأنبدذ مً أ٦ثر الخالمُظ ئحتهاصا ومشاً ٫دخظي به وصاةما ما
جٟخسغ بها اإلاٗلمت في ؾىتها ألاولى ٧اهذ مً يمً الٗكغة ألاواةل
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وفي ٖامها الشاوي ٧اهذ ألاولى بحن ٢غٍىاتها ًخٟازغ بها والضها في
ال٣غٍت الؿىحن جمغ ٧البر ١وهي جخ ٣ـضمهً بٗض مغوع زالزت أٖىام
عحا ٫ال٣غٍت ًجخمٗىن أمام مجز ٫مىس ى و ًسبروا ػوحخه ئجهم
ٖثروا ٖلى حشت ػوحها في ئخضي مؼاعٕ الٗمضة ٢خل بىاؾُت
حماٖت مً ٢غٍت ججاوعهم بؿـبب زالٞاث ًمخض أنلها لٗكغاث
ً
الؿىحن خى ٫ألاعاض ي الؼعاُٖت واإلاغعى ٢خل ٚضعا وهى أٖؼ ٫ألامغ
الظي أصزل ػوحت مىس ى في هىبت مً الهُاح و الىىاح ٞهي آلان
لِـ لضحها مً ٌُٗلها بٗض طل ٪أخؿذ بُ٣مت ػوحها بٗض أن
٣ٞضجه ٖ.غٞت ٧أن أبىاب الضهُا ٢ض أٚل٣ذ أمامها ؾىضها وجاج
ً
عأؾها ٢ض طهب بال ٖىصة بحن لُلت وضخاها ال جمل ٪ؾىي صمىٖا
مً الخؼن والخؿغة ْلذ جب٩ي لًامٞ ,ىٗمت ألاب الجًاحها
وٗمت ,باب ألامان والُمأهِىت ٌٛل ٤وال جضعي ماطا جٟٗل بٗض وٞاة
والضها الظي ٧ان ٌٗني لها ٧ل ش يء في خُاتها ول ً٨اجها ؾىت
ً
الخُاة جأزظ مً جغٍض خُشما جغٍضً ,ىمُا هىا ٥مً ٌٛاصعون
الضهُا صون أن ًىصٖىا أٖـؼ أنض٢ائهم وأهلهم وهىا٢ ٥اصمىن ال
ًضعون ماطا جسبيء لهم الخُاة .

****
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اإلا٣برة الؼوحُت
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مغث زالزت ؾىىاث ٖلى وٞاة مىس ى مغث ٖلى ألاؾغة أًام ألُمت
و٢اؾُت الؿاٖت ٞحها ٧الكهغ والكهغ ٧الؿىت و ألاؾغة صون مُٗل
ئمغاة أعملت وإبىتها جبل ٜمً الٗمغ ؾبٗت ٖكغ ٖام و في ٢غٍه
ٌؿىصها الجهل ال ًىٓـ ـغون للمغأة ألاعم ـلت واإلاُـ ـل٣ت ؾىي ئجها
٧اةً للمخٗت والٗ ـال٢اث املخغم ـت َ ,ـٟلت ألامـ جهبذ في ؾً
الؼواج خؿب ٖغ ٝوج٣الُض أهل ال٣غٍتٞ .خ٣ضم لىالضتها قاب
مً ال٣غٍت أؾغجه طاث حاه وؾلُتً ,ضعى مدمىص بُلب ٖغٞت
للؼواج ,ألامغ الظي ٧ان لألم بمشابت ئه٣اط مً ٚغ ١وقُ ٪في ْل
٦ثرة الخضًث ٖجها وإبىتها بالؿىء ألامغ الظي حٗلها خضًث أهل
ً
ال٣غٍت ٞ ,هضً٣اث ألامـ الظًً ٧اهىا ٖىضما ًددؿىا ال٣هىة مٗا
وٍخدضزىا ًٖ لازغًٍ آلان أنبدذ مدِ السخغٍت والخضًث
لضحهم  .مشل هظه الؼٍجت ال ًم ً٨أن جغ ٌٞمهما ٧ل ٠ألامغ
ٞىا٣ٞذ ألام ٖلى الؼواج صون ٖلم ئبىتها أو ختى وي٘ ٞغنت
لخبضيء ًٖ عأحها بالمغ,الخبر الظي نضم ٖغٞت وأصزلها في
ً
ُٚبىبت صامذ لؿاٖاث ,بابا آزغ ٌٛل ٤أمامها "الؼواج ٌٗني جهاًت
خلم الضعاؾت" ٢ابلذ وال ـ ـضتها بالغ ٌٞألامغ الظي أ ٚـًبها
ٞهٟٗتها ختى جىعم زضها و٢الذ لها "اها اصًذ ٧لمتي وما بتراح٘
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ما ٖاًؼة ؾٟاهت و٢لت أصب خ٣ذ بىاث ..البىاث ال٣ضع ٥هؿه
بأوالصهم مافي ٢غاًت لُ ٪جاوي "خؿم ألامغ مً حاهب والضتها
وخضص الؼواج بٗض قهغ بضأ الٗض الخىاػلي وٖغٞت ال جضعي ماطا
جٟٗل خاولذ ؤلاهخداع ٖضة مغاث ئال اجها جخظ٦غ ٢ى ٫مٗلمتها
((ئن الخُاة لِؿذ لىا زل٣ىا هللا مً أحل هض ٝمدضص ول٩ل
ئوؿان هض ٝمهما يا٢ذ به ؾبل الخُاة ٟٞغج ٢غٍب و الضهُا
ئمخدان ٦بحر ًا بىاحي )) ٞختراح٘ لخ٣غع الهغوب مً ال٣غٍت ولً٨
ئلى أًً جظهب ٞهي ال حٗلم م٩ان ٚحر ال٣غٍت جظهب ئلُه لدؿدؿلم
للىا ,٘٢مىٖض الؼواج ٢ض ئ٢ترب وهي لألن ال حٗغ ٝمً هى ػوحها
وال حٗغٖ ٝىه ش يء وال أهخم ئلى ألان حٗغٞىهه !! مدمىص ئبً ألاؾغة
الٛىُت واإلاكهىعة ما هى ئال ٖغبُض وؾ٨حر حٗغٞه حمُ٘ ال٣غي
املجاوعة مً ٦ثرة شجاعاجه مٗهم ئال ئهه في ال٣غٍت ًخ٣مو
شخهُت اإلاال ٥الؿامي ,الٗض الخىاػلي حؿغٕ زىاهُه ومىٖض
ً
الؼواج ً٣ترب أ٦ثر ٞأ٦ثر ها هى الُىم اإلاكإوم ٢ض خل أزحرا
ً
لخضزل ٖغٞت َغٍ٣ا ال حٗلم له جهاًت وال مدُاث جى ٠٢وال ختى
ئلى أًً ً٣ىصها في ًىم حمٗت لِـ ٦بُ٣ت الجمٗاث ئحخمٗذ
ال٣غٍت ب٨باعها ونٛاعها في ؾاخت ؤلاخخٟاالث بمىخه ٠ال٣غٍت
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للمكاع٦ت في مغاؾم الؼواج  ,الٗؼٖ ٝلى الُبى ٫والٛىاء ٌؿخمغ
لشالزت أًام مخىانلت ,جم الؼواج وها هي حؿلم لؼوحها ًمغ الكهغ
ألاو ٫وهما ٧الٛغباء وفي الكهغ الشاوي جخدؿً الٗال٢ت بُجهما
ًخدضزان ًمؼخان ًسغحان م٘ بًٗهما ٖال٢تهما في جدؿً
ملخىّ ئال ئجها جالخٔ بٌٗ الٛغابت في جهغٞاث مدمىصً ,سغج
ً
ً
ً
لُال وَٗىص نباخا أخُاها وٖىضما حؿأله أًً ٧ان ال ًجُبها ال ج٨ثر
مٗه الخضًث وال جغٍض الخهاصم مٗه ٟٞي ال٣غي ال ًدٖ ٤لى
الؼوحت أن حؿأ ٫ػوحها أًً ًظهب ومتى ٌٗىص وماطا ًٟٗل ,ئال اهه
في الخ٣ُ٣ت ٧ان ًظهب لل٣غي املجاوعة إلاماعؾت هىاًخه املخببت ئلى
هٟؿه "الؿ٨غ والٗغبضة" ,في مغة زغج لٗضة أًام ولم ٌٗض وٖغٞت
الحٗغٖ ٝىه ش يء وال حٗغ ٝمً حؿأ ٫طهبذ إلاجز ٫والضتها
لخسبرها بالمغ,في نبُدت الُىم الغاب٘ ًخطر أن ػوج ٖغٞت صزل
في شجاع م٘ بٌٗ الكبان في ال٣غٍت املجاعوة بٗض جىاولهم الخمغ
هى وعٞا ٢ـه ٞسغحىا ًٖ َـ ـىعهم ٞخ٣اجلىا وًَٗ مدمىص في نضعه
وجغ ٥بمىخه ٠الُغٍ ٤وهى ٚغ ١في صماةه بال٣غب مً مؼعٖت مً
مؼاعٕ ال٣غٍت ألامغ الظي أًٚب أهل ال٣غٍت وأٖخبر بمشابت جدضي
لهم وؿبت لخال ٝأػلي مٗهم في اإلاغعى الظي عاح ضخُخه والض
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ٖغٞت ها هى ٧اص أن ً٣خل ػوحها بىٟـ الؿبب ئال ئن الٗىاًت
ؤلالهُت أه٣ظجه وبٗشذ له بأخض اإلااعة ٖثر ٖلُه بمىخه ٠الُغٍ٤
لىال طل ٪ل٩ان ألان في ٖضاص اإلاىحى صزلذ أؾغة مدمىص في ٢خاالث
ٖضة بحن ٦غ وٞغ م٘ ال٣غٍت املجاوعة عاح ضخُتها أزُه وأبُه وال
أخض ٌٗلم بد٣ُ٣ت ًَٗ مىس ى ٩ٞان ؾبب في صماع أؾغجه.
ئؾخمغث الخالٞاث بحن مدمىص و ال٣غي املجاوعة ٌٗخضي ٧ل مجهم
ٖلى آلازغ بحن الخحن وآلازغ في اإلاؼاعٕ في الؿٟغ في ٧ل م٩ان ..بٗض
وٞاة والض مدمىص جىلى مؿإولُاث والضه ألامغ الظي لم ًٟلر في
جىلُه بؿبب ئهخمامه بكإوهه م٘ ال٣غٍت املجاوعة لألزظ بخاع
أزُه وأبُه ول٨ىه لم ًٟلر ٦ظلٖ ٪ىضها أً ً٣ئن الب٣اء بال٣غٍت
أنبذ قبه مؿخدُل بٗض الهؼاةم والخؿاةغ التي ًخل٣اها ٣ٞغع
ً
الغخُل ,أزبر ٖغٞت بأجهم ؾُٛاصعون ؾىٍا مً ال٣غٍت مخجهحن ئلى
ً
الخغَىم وؾُ٩ىن طلٚ ٪ضا في الهباح البا٦غ ألامغ الظي أخؼن
ٖغٞت  ٠ُ٦ؾخٟاع ١ال٣غٍت التي وكأث باػ٢تها الًُ٣ت التي جدمل
٧ل مايحها بأخؼاهه وأٞغاخه و ٠ُ٦لها ان جخٗاٌل م٘ مجخم٘ لم
حؿم٘ به ئال في الخ٩اوي خُث ال ًىحض ال أر وال أم وال ختى أ٢اعب
ً
ً
ها هي الخُاة جغؾم لٗغٞت مهحرا حضًضا ,طهبذ ووصٖذ والضتها
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ً
وأزىاجها ونضً٣اتها بالضعاؾت ؾاب٣ا ولم جيس ى أن جىصٕ مٗلمتها
وهي جؼع ٝصمىٕ الخؼن و٧أجها ج٣ى ٫ماطا ٗٞلذ لخٗا٢بني ه٨ظا
احها ال٣ضع؟ الم ً ٪ُٟ٨أه ٪أزظث مني خلمي في الخٗلُم ووالضي
ها أهذ ألان جأجُني بشىب حضًض لخأزظ مني ٢غٍتي وأمي وأزىاوي,
في الهباح خًغ مدمىص وبغ٣ٞخه أخض أنض٢اءه في جمام الؿاٖت
الشامىت وصٖذ أؾغتها و٢غٍتها و٧أهه الىصإ ألازحر لخخدغ ٥بهم
الٗغبت وهي جتر٧ ٥ل جٟانُل خُاتها زلٟها جىٓغ ٦م هي ال٣غٍت
حمُلت مً الخاعج ٞهي لو ٫مغة حٛاصعها جىٓغ في ٢غٍتها ختى
ً
ئزخٟذ جماما زل ٠أشجاع الٛابت ال٨شُٟت وأزىاء عخلتهما ٧ان
الهمذ والخؼن هى ٖىىان الغخلت جائهحن ال ٌٗغٞىن ماطا جسبيء
لهم ألاًام وال  ٠ُ٦ؾُ٩ىن خالهم في ٖالم أزغ ٌؿمى" ب٨غف
الُٟل" ٖالم ال ًغخم ُٞه الًُٖٗ ٠الم ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً
الىاؽ جغاهم ول ً٨ال حٗغ ٝئلى أًً ًظهبىن او ماطا ًٟٗلىن,
ً
ونلىا أزحرا بٗض عخلت صامذ ًىمحن مً الٗىاء والخٗب وؤلاعها١
خلى باؾخًاٞت أخض أنض٢اء مدمىص ٌؿ ً٨بأخض أخُاء
ً
الٗانمت الٗكىاةُت حي الًسخل ًٖ ٠ال٣غٍت ٦شحرا ؾىي اهه ج٨ثر
به الجغاةم لُم٨شىا م٘ هظا الصخو لٗضة أًام ,الٟترة التي ٧ان
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ًبدث ٞحها مدمىص ًٖ ٖمل بٗض حهض وٖىاء جدهل ٖلى وُْٟت
بأخض ألاخُاء الىؾُُت ها هي الخُاة جبدؿم لهم مغة أزغي وال
ًضعون متى ج٨ـ ـكغ ٖ ـً أهُابها ,أوي ـاٖهم حؿ ـحر في الُغٍ٤
الصخُذ ئؾخأحغوا مجز ٫بحي ال ًغوا ُٞه الىاؽ ئال وهم زاعحىن
للٗمل أو ٢اصمىن مىه بٗض ئهتهاء صوامهم ال أخض ٌٗلم بدا ٫أخض
ً
أو ً٨ترر لخض مؿغٖىن صوما في ٧ل أمىع خُاتهم ٧أن الٗالم ٖلى
مكاع ٝالجهاًت جغاهم في اإلاىانالث وألاؾىا ١هغٖىن ٧أن الُىم
أزغ ًىم إلاماعؾت الخُاة الُىمُت ما أن ًدل اللُل ججض ألاؾىا١
ً
ٞاعٚت جماما ٧ال٣غٍت الخاوٍتٖ .غٞت ْلذ أؾحرة حضعان اإلاجز٫
ً
ً
ًسغج ػوحها نباخا وٍأحي مؿاءا ال ًىحض مً ًإاوؿها أو ًخدضر
ئلحها عٚم ئجها ال جدب الخضًث الى ػوحها ٦شحرا ئال ئجها في الٟترة
ألازحرة حٛحرث بٌٗ الص يء ٞىخضة اإلاجز ٫حٗلتها جخ٣ٟض ػوحها
ٖىضما ٌٗىص للمجز ٫ج٨ثر مٗه الخضًث لخٗغ ٝجٟانُل ًىمه..
ول ً٨جسبئ لها ألاًام مغة أزغي ما ال ٌؿٗضها بٗض مغوع قهىع
ٖضة ػوحها ًىجغ ٝلىٟـ الخُاع ال٣ضًم ٦ما ً٣ى ٫اإلاشل الكهحر
"ئن اإلاُاه ال جيس ى مجاعحها " ها هى ٌٗاوص ٖاصجه ال٣ضًمت الؿ٨غ
والٗغبضة باإلياٞت "للبى٣ى" وؤلاججاع به وأنبذ ًخٗاَى ٧اٞت
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ً
أهىإ املخضعاث ٟٞي اإلاضن ال٨بحرة صاةما مً ً٩ىهىن ضخاًا
املخضعاث هم ال٣ٟغاء وألاؾباب جغح٘ للٓغو ٝاإلااصًت والىٟؿُت
الهٗبت التي ٌِٗكىجها ٦ما ان هىا٦ ٥خلت ٦بحرة مً الكباب
جدىاو ٫املخضعاث لخسغج مً ٖاإلاها اإلاأؾاوي والضزى ٫في ٖالم
ً
زُالي أ٦ثر ؾٗاصة ,مدمىص انبذ نٗب اإلاؼاج ال ًخدضر ٦شحرا
ً
وٍٟخٗل اإلاكا٧ل صون ؾبب وأخُاها ًىام زاعج اإلاجزٌٗ ٫ىص في
ً
الُىم الظي ًلُه ئػصاص ؾىءا ختى أنبذ ًخُاوٖ ٫لى ػوحخه
ً
بالًغب خحن حؿأله أًً ٧ان بالمـ أنبدذ ػوحخه تهابه أخُاها
ٖىضما ٌٗىص ئلى اإلاجز ٫وهى زمل جساٖ ٝلى هٟؿها ٞخٛل ٤باب
ً
ٚغٞتها ٖلحها ختى ٌؿخُٗض وُٖه وأخُاها ًٓل ًًغب الباب ً٩اص
أن ً٨ؿغه وأنبذ ًىٓغ ئلحها مً هاخُت حيؿُت  ِ٣ٞوَٗخبرها
٧اةً للمخٗت متى ما أعاص ئقبإ عٚبخه الجيؿُت ًأحي ئلحها هىا٥
خ٣ُ٣ت ٖؼٍؼي ال٣اعب ًجب أن حٗلمها هدً ٦مجخم٘ في اٞغٍُ٣ا
والىًَ الٗغبي ئن هٓغجىا للمغأة صوهُت ال هغاها ؾىي ئجها بى١
لخٟغَ ٜقهىجىا صون اإلاغاٖاة لخالتها الصخُت او اإلاىاو٘ الكغُٖت
ٞاإلاغأة لضًىا ال حؿخُُ٘ ؤلاب ـضاء ًٖ عٚبتها لؼوح ـ ـها بضٖىجه
إلاماعؾت الجيـ أو الغ,ٌٞمتى ما جخمل٨ىا الغٚبت ٞاهىا وٗاقغهً
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وإطا َ ـلبذ الؼوحت ػوحها إلاماعؾت خ ـ٣ها الكغعي حٗخبر ٖاهغة
"قغمىَت" في خ ـحن ئن الخـ ـُاة الؼوحُت حؿ ـخمض ٢ضؾُتها مً
الخٟاهم بحن الؼوححن ٨ٞم مً ئمغأة ال جغٚب في حمإ ػوحها
لٓغوٞها الخانت ول ً٨ال حؿخُُ٘ عَ ٌٞلبه .
زغج مدمىص في أزغ مغة إلاضة صامذ زالزت أًام صون أن حٗغٝ
الؼوحت أًً هى ػوح ـ ـها ,صون أن ًخـ ـغ ٥ل ـها مـ ـا ٫للُـ ـٗام او
اإلاؿخلؼماث اإلاىـ ـؼلُت ألاز ـغي ٖغٞت ال حٗغ ٝأخض بالحي جلجأ ئلُه
لُلب اإلاؿاٖضة ٖىض الُىم الغاب٘ يا ١بها ألامغ ٞسغحذ ئلى
الكاعٕ وهي جب٩ي لُلب اإلاؿاٖضة ٞهٗب ٖلى ئمغأة حِٗل
لخالها صون مأ٧ل و مكغب أو ختى شخو ب٣غبها حلؿذ باخضي
ً
اإلآالث بم٣غبت مً الُغٍ ٤الٗام وهي ٚاع٢ت في صمىٖها أمال في
أن ًأحي شخو ًسٖ ٠ٟجها وٍضلها ٖلى م٩ان ػوحها أو ًسبرها
ٖىه ش يء ٞخىٖ ٠٢ىضها أخض اإلااعة طو ال٣لىب الغخُمت ,عأها
جب٩ي بدغ٢ت وال ًىحض شخو ب٣غبها في باصب ألامغ زُل له ئجها ٢ض
ج٩ىن حٗغيذ للؿغ٢ت أو ما قابه لن مشل هظه ألامىع قاتٗت
بالٗانمتِٞ ,ؿألها ما بً ٪ا أزذ؟ ٞخجُبه ًٖ أمغ ػوحها
املخخٟي وهي ٚغٍبت باإلاىُ٣ت وال حٗغ ٝأخض هىا ٞأعقضها أن
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جظهب ل٣ؿم الكغَت للخبلُُٚ ًٖ ٜاب ػوحها ٩ٞاهذ الهضمت
ال٨بري ٖىضما صزلذ ٢ؿم الكغَت  ,ؾلُان الخُاة ً ٠٣يضها
مغة أزغي وحضث ػوحها بالسجً أزبرها الًابِ اإلاؿإو ٫ئن
ػوحها ٢ض ٢بٌ ٖلُه ومٗه حماٖت أزغي بمجز ٫مهجىع بالحي
الٗكىاتي املجاوع للحي الظي ٌؿ٨ىىن به وهم ً٣ىمىن بخىػَ٘
٦مُت ٦بحرة مً املخضعاث "البى٣ى" لٛغى الخجاعة واهه آلان
ً
مدخجؼ باهخٓاع الخ٨م  ..زُل لها ئهه ؾِخم ؤلاٞغاج ٖىه ٢غٍبا
لدؿأ ٫الًابِ ؾإاٟٖ ٫ىي متى ؾُسغج ػوجي مً السجً
ٞأحابها وهى ًطخٖ ٪لى ؾإالها الُٟىلي ؟ ئن ػوحً ٪ا ؾُضحي
ؾِسجً لٟترة ال ج٣ل ًٖ زمؿت أٖىام وؿبت لل٨مُت التي يبِ
بها بٗض زمؿت أًام نضع الخ٨م وهي ججلـ بحن الخًىع الج٣ٟه
في لٛت ال٣اهىن ش يء ول ً٨جضعي ب٩ل خىاؾها أن ًٟغج ًٖ ػوحها
بأ٢غب و٢ذ مم ً٨ول ً٨هُ ٤الخ٨م ٖلُه بالسجً إلاضة ٖكغون
ً
ٖاما وؿبت لؿلى٦ه الس يء الظي ماعؾه م٘ السجىاء وحٗضًه
بالًغب ٖلى أخض الجىىص ٖىضما ٧ان ً٣ضم له الُٗام باإلياٞت
لخٟىهه ب٩لماث ؾِئت ًٖ الجهاػ الً٣اتي وال٣اض ي  ..ئبً ال٣غٍت
ً
ٌٗخ٣ض ئهه بال٣غٍت خُث هٟىط ٖاةلخت الظي صاةما ما ًسغحه مً
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الٗ٣باث "٧الكٗغة مً العجحن " ,ل٨م ان جخسُلىا خاٖ ٫غٞت بٗض
ً
٣ٞضان ػوحها أنبدذ آلان وخُضة ال جمل ٪أخضا ال ًٖ ٢غٍب أو
بُٗض وهي الج٣ٟه في اإلاضًىت ش يء ٧ان ػوحها عٚم ؾىءه ئال اهه
ًىٞغ لها ألامان ٞهي ألان بال ٖمل بال ػوج بال أم بال أب وال ار او
أزذ في مضًىت ٧أجها مً ٧ى٦ب أزغ لِـ ب٩ى٦ب ألاعى وؾ٩اهه
لِؿىا ببكغٖ ,لحها أن جىاحه نٟٗاث ال٣ضع مغة أزغي في جدضي
ً
أ٦بر مً طي ٢بل حلؿذ ئلى هٟؿها ٞلم ججض خال ؾىي البدث
ًٖ ٖمل قغًًٍ ٠مً لها خُاة ٦غٍمت ختى حٗغَ ٝغٍ ٤الٗىصة
ل٣غٍتها ٞهي ال جضعي أًً ج٢ ٘٣غٍتها ؾىي بحن حبا ٫قاه٣ت ٞهي
لم حٛاصعها مً طي ٢بل ما ٖؿاها أن جٟٗل بيذ ٢غوٍت ٚحر
ً
مشٟ٣ت قبه أمُت أنبدذ ججى ٫الُغ٢اث وألام٨ىت بدشا ًٖ
ٖمل ٞال٩ل ٧ان ًغًٞها لك٩لها ال٣غوي والبضاتي ول ً٨لم جُأؽ
لن هظه اإلاغة مؿخىي الخدضي ٢ض ئعج ٟ٘أنبدذ مىايلت مً
أحل الب٣اء ختى خهلذ ٖلى ٖمل ٦ساصمت في ئخضي اإلاىاػ٫
الٟسمت وٖ ٘٢لحها ؤلازخُاع لجهم ٧اهىا ال ًمل٩ىن زُاع ٚحرها
وإجهم بداحت ماؾت لخاصمت ولم ٌٗثروا ٖلى ٚحرها ئطا جدهلىا
ٖلى زُاع أًٞل ل٩اهذ ألان جبدث ًٖ ٖمل في م٩ان ما ول٨ىه
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ً
ال٣ضع ًبدؿم مجضصا ول ً٨ويٗىا لها قغوٍ ان حٗمل ٖلى
ٚؿل اإلاالبـ بهىعة حُضة الجهم ًىٓغون إلاالبؿها اإلاترهلت
ً
واإلادسخت وٍِ٣ؿىن ٖلى طل ٪وأًًا أن حٗمل ٖلى جُىٍغ هٟؿها
وجخسلى ًٖ مالبؿها ال ٣ـ ـغوٍت لخىا٦ب همِ اإلاجز٣ٞ , ٫بلذ
بالكغوٍ ووٖضث ؾُضة اإلاجز ٫بالٗمل الجاص وإزباث حضاعتها
ً
ً
 ِ٣ٞلخمهلها قهغا واخضا ٞهي لِؿذ الخاصمت الىخُضة باإلاجز٫
ٞهىاٖ ٥ضة زاصماث باإلاجز ٫أصهاهم جخدضر ؤلاهجلحزًت والٗغبُت
بُال٢ت وطاث أؾلىب لبً ٤خماش ى م٘ َب٣ت ألاؾغة والٗهغ
الخضًث وٍجُضون الخٗامل م٘ ٧اٞت ألاحهؼة اإلاجزلُت الخضًشت
ً
باإلياٞت للُبش الظي ال حٗغٖ ٝىه البيذ البضوٍت قِئا ,حٗلم
ً
حُضا ٖؼٍؼي ال٣اعب هدً في ٖهغ أنبدذ ُٞه لٛت اإلآاهغ
حٗخلى ٖلى اإلاٗغٞت اللٛت التي ٖلى أزغها جدضص ُ٢مت الصخو
٨ٞم مً أشخام ٢بُدىا اإلاىٓغ ول ً٨حىهغهم أؾمى مً أهاؽ
ًغ٦بىن الؿُاعاث الٟاعهت وٖ٣ىلهم لِـ بها ؾىي الخغاٞاث في
ػمان أنبدذ ج٣ضم ُٞه اإلآاهغ ٖلى الخل ٤والضًً وألاماهت,
ٖغٞت ْلذ حٗمل ب٩ل حض وإحتهاص ,جأحي مً مجزلها التي حؿ ً٨به
ً
ً
لىخضها في الؿابٗت نباخا لخٗىص في الخاصًت ٖكغ مؿاءا
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الخٓذ بيذ ناخبت اإلاجز ٫جضعى مؼصلٟت ئن ٖغٞت ٖىضما ًُلب
مً هٓاٞت الٛغ ٝوالهاالث ٖىضما حٗثر ٖلى الصخ ٠ال٣ضًمت
ال جغمي بها ئلى اإلاؼبلت بل جأزظها لخمًٗ وجضٞ ٤٢حها الىٓغ بٗض
ئهتهاءها مً ٖملها وفي و٢ذ ٞغاٚها ,مؼصلٟت حؿألها هل أن اهذ
ججُضًً ال٣غاءة وال٨خابت ٞخجُ ـبها "ٌٗني" بمٗـ ـ ـنى ئلى خ ــض ما!
مؼصلٟت ٦ 1ىذ أْى ٪ال ججُضًً ال٣غاءة وال٨خابت جخدضر مٗها
لبٌٗ الى٢ذ لخسبرها ب٣هتها م٘ الضعاؾت ألامغ الظي أخؼن
مؼصلٟت ٞأعجبذ ب٣هتها وجغٍض أن ج٨دك ٠أمىع أ٦ثر ٖجها ئط ان
ً
لاٚىُاء صاةما ما جضهكهم لامىع البؿُُت لجهم لم ًمغوا بمٗاهاة
في خُاتهم ٞاجهم أجىا ئلى الضهُا وٖلى أٞىاههم مالٖ ٤مً الظهب,
ً
ٞأنبدذ جخدضر ئلى ٖغٞت ٦شحرا بمغوع ألاًام وفي ٧ل ًىم حٗغٝ
ً
ً
ٖجها قِئا حضًضا ٧أن ٖغٞت ٦خاب قُ ٤ج٣غاءه ٧ل ًىم لخ٨دك٠
عوٖخه أ٦ثر ٦ما ئجها ج ـدب املج ـخ ـ ـم٘ الغٍـ ـٟي ل ـ٩ي جخٗغٖ ٝلى
بؿاَتهم ٞهي حؿم٘ ًٖ ال٣غٍىن في ال٣هو وألان أنبدذ
مٗها ئخضي ال٣غوٍاث باإلاجز ٫بمغوع الى٢ذ حٗغٞذ ٖلى ٢هت
ٖغٞت ٧املت ب٩ل جٟانُلها ولخٓاتها الؿُٗضة واإلاغٍغة التي ل٣ىتها
لها الخُاة ٞأنبدخا نضً٣خان ٞخضٖى ٖغٞت لٛغٞتها للخضًث
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مٗها ,لُ ـ ـأحي أز ـغ ًىم للز ـخ ـباع لخ ـسبر ناخبت اإلاىـ ـؼ ٫البيذ
ال٣غوٍت ئجها ٢ض أعجبذ بٗملها وإحتهاصها الضاةم في جُىٍغ طاتها
واجها ؾغَٗت الخأ٢لم و٦ما ئن مؼصلٟت أزبرث والضتها ب٣هت الٟخاة
و٢ؿ ـاوة الخُـ ـاة التي م ـغث بهاٞ ,خ ـ ـ٣ى ٫ناخبت اإلاجز ٫ئهه جم
ئٖخماصها لخٗمل بك٩ل صاةم مٗـهم باإلاجز٧ ٫اصث ٖغٞت أن جُحر
ً
مً الٟغخت وأزبرتها أًًا ؾى ٝحُٗحها ٚغٞت للؿ ً٨مٗهم في
اإلاجز ٫لهه قاٖ ١لى ٞخاة حٗمل مً الهباح لى٢ذ مخأزغ مً
اللُل أن جظهب لىخضها لخىام في مجز ٫لخالها ولِـ مٗها أخض
"لؿان خا ٫املجخم٘ الًغخم اليؿاء "ٞؼوحها لِـ مٗها ٨ُٞثر
ٖجها الخضًث وحؿىء ٖجها الٓىىن " مجخم٘ ًًٓ أن ٧ل ئمغاة جأحي
ً
لُال ما هي ئال مىمـ صون وي٘ أٖظاع لؿبب زغوحها " ,الخُاة
جبدؿم مغة أزغي ولٖ ً٨غٞت ًخمل٨ها ئخؿاؽ بأجها ؾخهاب
بسُبت أمل أزغي ٨ٞم مً ؾٗاصة ٖاقتها و٧ان بٗضها هىا٧ ٥ىب
أزغ مً الخىٓل جخجغٕ مىه َٗم و مغاعة الخؼن وألالم وصعؽ
٢اس ي جخٗلمه مً الخُاة ,ها هي ألان حؿ ً٨م٘ ألاؾغة الٛىُت في
ٚغٞت مجهؼة لها لم جدلم بها مً طي ٢بل ولم ًسُغ ٖلى مسُلتها
بأجها ؾى ٝحؿ ً٨في مشل هظا اإلاجز ٫مً ٢بل  ,جمغ ألاًام ٖغٞت
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ً
ومؼصلٟت جهبدان ٧الزىاث جدؿلل مؼصلٟت لٛغٞت ٖغٞت لُال
ً
ً
للخضًـ ـ ـث مـ ـ٘ نضً٣تها الجضً ـ ـضة جـ ـأ٦الن ؾىٍا جلبؿان ؾىٍا
ً
ً
ً
جدؿى٢ان ؾىٍا جسغحان للخجزه مٗا في ًىما ئؾدُٓ٣ذ مؼصلٟت
مخأزغة ولم ججض ٖغٞت ٗ٦اصتها حٗمل في الخىُٓ ٠والترجِب
طهبذ لٛغٞتها وحضتها مؿخلُ٣ت ٖلى ٞغاقها ال حؿخُُ٘ الجهىى
و ؤلاؾخٟغا ٙال ًىٖ ُ٘٣جها ولضحها آالم في الٓهغ وأؾٟل البًُ
والجغٚب في ألا٧ل أو الكغب ْىذ باجها مغًٍت بمغى ما
ٞأزظتها للُبِب لُدبحن لهم ئن خالتها ما هي ئال جباقحر زبر
ؾُٗض ًبكغهما بأن ٖغٞت خامل وهي في قهغها الشاوي و٧ل جل٪
ألاٖغاى ما هي ئال ٖالماث للخمل وإهه أمغ َبُعي ولٟترة مدضصة
وؾىً ٝيخهي ,ألام اإلاؿخ٣بلُت ٧أصث أن حؿ ِ٣مً الٟغاف
بؿبب ٞغختها وهي جداو ٫ئخخًان ع٣ُٞتها  ,ومؼصلٟت جباصلها
ً ً
هٟـ الكٗىع و٧أن الُٟل َٟلها ,هظا الخبر أخضر حُٛحرا ٧لُا في
ً
خُاة ٖغٞت الخؼن أنبذ ال ٌكخ ٤له َغٍ٣ا للىنى ٫إلاجزله
ً
ال٣ضًم ال٩امً بضازل الٟخاة ال٣غوٍتٞ ,خبضلذ ٧ل أخؼاجها أٞغاخا
ً
ً
بٗض مٗغٞتها ب٣ضوم َٟل ؾُ٩ىن لها ؾغاحا مًِئا في خُاتها
أنبذ أمغ الهضً٣خحن الكاٚل هى الخضًث ًٖ هظا ال٣اصم
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ججضهما مٗٓم الى٢ذ ً٣غأون مجالث ألاَٟا ٫و٧ل ال٨خب
واإلاٗلىماث التي جخٗل ٤بالَٟا ٫وٍخدضزان ًٖ اإلاىلىص و٧أهه
مخىاحض بُجهم وهما جدبـ ـاصالن ؤلاهخـ ـم ـ ـام به ,مؼصلٟت ج ـدضر
ً ً
ً
نضً٣تها ؾخهبدحن أما وأها أًًا أما الهه ؾُ٩ىن ئبني ٦ما هى
ً
ئبى ٪وأ٢ترخ ـ ـذ ٖلى نضً ٣ـتها ئطا أحى ولضا أجها التي ؾخسخاع له
ً
ئؾما وؾخ٩ىن ٧ل عٖاًخه ومخُلباجه وه٣ٟاجه ٖلى ٟ٦التها واطا
اإلاىلىص ال٣اصم بيذ ٞلىالضتها الخُ٣ُ٣ت الخ ٤أن حؿمحها آلن
مؼصلٟت لم جدٓى بأر أو أي مىلىص ط٦غ ٌكاع٦ها خُاتها مً ٢بل
ً
هي البيذ الىخُضة لىالضتها لِـ لها ازا أو أزذ ,ئج٣ٟخا ٖلى
طل ٪وٖغٞت حؿغح بسُالها وجغي اجها ٢ض أهجبذ ولض وهي جباصله
٧ل الخىان الظي لم جدٓى به ئال للخٓاث ٢لُلت وؾلبه ال٣ضع
مجها جغاه وهى ٢ض بضأ ًخٗلم اإلاص ي جاعة وجاعة أزغي جغاه ٢ض ونل
ؾً الضعاؾت وهى ًضعؽ باًٞل اإلاضعاؽ وال ًيخ٣هه ش يء وفي
أزىاء قغوصها زغحذ نضً٣تها وٖاصث ئلحها وهي جدمل نىضو١
هضاًا جؼٍىه قغاةِ ػاهُت اللىن لخٟخذ الهىضو ١لخجض بضازله
٧اٞت مؿخلؼماث اإلاىلىص زاجها الخٗبحر ًٖ ؤلامخىان لهضً٣تها
وازخلُذ ٖلُـ ـها اإلاكاٖغ لتزع ٝصمىٕ الٟغخت  ٠ُ٨ٞلصخو
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ٚغٍب أن ًٟٗل مٗها ٧ل طل ٪نضً٣تها جباصلها الكٗىع بالب٩اء ,
في طل ٪الُىم الٛغٞت لم ٌؿٗها أن جدمل ٧ل هظه ألاٞغاح ْلخا
الهضً٣خحن ٧ل اللُل وهما تهمهمان و جخدضزان ًٖ ئبجهما الظي
لم ًغي يىء الخُاة بٗض ختى حٛلب ٖلحهما الىٗاؽ ,في الهباح
البا٦غ ٖىضما ٧اهخا جددؿُان الكاي زُغ ٖلى با ٫ألام اإلاؿخ٣بلت
٨ٞغة أن جظهب للسجً وجسبر ػوحها اإلاسجىن اجها خبلى ألان
بُٟل مىه عبما طل٩ً ٪ىن صا ٘ٞله لخدؿحن ؾلى٦ه الس يء وأن
ً
ً٩ىن لضًه أمل بٗض أن ًسغج مً السجً ئن هىا ٥شخها
باهخٓاع عؤٍخه ,لُسـ ـبرها السجان؟ ئن ػوحها وحض مٗلٖ ٤لى
ؾ ٠٣ػهؼاهخه ٢غع ؤلاهخداع بكى ٤هٟؿه وطل٢ ٪بل اؾبىٖحن
ئهخدغ لهه لم ٌٗخاص ٖلى السجً وٍدخمل ؾلبه لخغٍخه ,ئجهاعث
ٖغٞه وصزلذ في هىبت ب٩اء ٧اصث ان حٗمي ُٖىاها مً ٦ثرة
ً
ً
الب٩اء٣ٖ,غب الخُاة جلضٚها مجضصا " الخُاة ٦شحرا ما ج٩ىن ٚحر
ً
ٖاصلت ٞغختأمـ الهؿخحرًت جخدى ٫لخؼن ٖمُ ٤وحغخا لً
ً
ً
ٌكٟى ٢غٍبا ,جدباصع ٖلحها ألاؾئلت  ٠ُ٦ؾُىلض َٟلها ًدُما
ً
وَِٗل ًدُما ٚاصعث السجً وهي ججغحغ أٚال ٫الخظالن وزُبت
ألامل و٧أن أخؼان الضهُا ٢ض احخمٗذ ٖلحها مغة أزغي ألامل الظي
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جخمؿ ٪به ًسظلها ونلذ ئلى اإلاجز ٫وهى ج٩اص ال جغي أمامها ومالح
الخؼن حٗلى وحهها ال جغٚب بالخضًث م٘ أخض ,الخٓذ مؼصلٟت
ٖبىؽ نضً٣تها و٦م الخؼن التي ًدىحها لم جترص في ؾإالها ماطا
خضر في الؿـ ـجً؟ لم ٌؿمدىا ل ٪بالضز ـ ـى ٫لغؤٍ ـخه؟ جٓـ ـ ــل
نامخ ــه ال ججُبها؟ ٞخــ٨غع لها ألاؾئ ـلت َمـ ـأه ـُني ماطا هىا ٥ال
أجدمل عؤٍخ ٪ه٨ظا ٞخجُبها 1ل٣ض ماث مدمىص ماث ًا مؼصلٟت
ألامغ الظي ٧ان ٧الهاٖ٣ت ٖلى نضً٣تها لخ ـخبض ٫مالمد ـمها هي
ألازغي بلمذ البهغ مً مالمذ الخحرة للخؼن ٞىع مٗغٞتها بالمغ
ؾاص الهمذ باإلاجز ٫ال أخض ًدضر آلازغ ٞأؾخمغ الخؼن لُىمحن
بال أ٧ل بال قغب بال عٚبت في ٗٞل أي ش يء ألامغ الظي لٟذ ئهدباه
ناخبت اإلاجز ٫ئن ئبىتها وٖغٞت ٧أجهما مُدخان بالخُاة أحؿاص بال
أعواح لِـ ٗ٦اصتهما والخٔ طل ٦ ٪ـل أٞغاص ألاؾغة الخؼن الظي
ٌٗلى وحهحهما ٞخباصعهم ألام ماطا هىاً ٥ا بىاث ؟ ٞخجُبها مؼصلٟت
ئن ٖغٞت أزبرها الُبِب باجها خامل ولٖ ً٨ىضما طهبذ للسجً
لتز ٝالٟغخت لؼوحها ًٖ مىلىصهما ال٣اصم أزبرها خاعؽ السجً
ئن ػوحها ٢ض ئهخدغ ٢بل ئؾبىٖحن ,ألامغ الظي أخؼن ناخبت
ً
اإلاجز ٫وٞخذ لها باب خؼن ٖمُ ٤لم جضوي حغاخه بٗض ٞهي أًًا
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ماث ػوحها وهي خبلى بمؼصلٟت ولم ًتر ٥لهم ؾىي اإلاا ٫الظي ال
ٌٗىى ًٖ خىان ألابىة والؼوج وإن ئبىتها مؼصلٟت ٢ض ٖاقذ صون
خىان ألاب والضمٗت في أُٖجها وهي ج٣ى ٫لـ ٖغٞت ً " 1ابتي ٧لىا بىمغ
بلخٓاث نٗبت ل ً٨صي ؾىت الخُاة وٗمل قىى الخال ٤أعاص
٦ضا؟"ئن ػوح ٪لم ً ً٨بالؼوج اإلاشالي ول٨ىه ػوح ٪مً خ ٪٣أن
ً
جدؼوي ٖلُه ٞاهه أب لُٟل ٪ال٣اصم أها أٖلم حُضا  ٠ُ٦لُٟل
أن ًىلض وٍترٖغٕ صون أن ًغي والضه بجىاعه و ٠ُ٦هي هٓغة
املجخم٘ ئلُه و ٠ُ٦ؾخ٩ىن ئحابخٖ ٪ىضما ٌؿأل ًٖ ٪والضه
ً
أٖلم ٧ل طل ٪حُضا ومضي الخؼن ألاهذ ٖلُه ألان ً ..ا ئبىتي ولً٨
ػوح ٪ئزخاع ؤلاهخداع ولم ًظ٦غ ختى بأن له ػوحت وأؾغة جدخاج
ئلُه ٞأها أعي في مىجه زحر له و ل ٪ئطا ولض َٟل ٪ووحض والضه
ٖباعة ًٖ مجغم ومغصوص سجىن  ٠ُ٦ؾخ٩ىن خالخه؟ جدلي
ً
بالهبر َٟل ٪ؾُ٩ىن أماهت ٖلُىا حمُٗا ولً ًى٣هه ش يء
وؾخِٗكحن مٗىا في هظا اإلاجز٦ ٫ما حٗلمي ال ًىحض أخض ٚحري
ً
ً
وإبىتي مؼصلٟت باإلاجزٞ ٫الخاصماث ًأجحن نباخا وٍظهبن لُال ,
ههُدت والضة مؼصلٟت ز ٟـ ـٟذ ٖجها بٗـ ـٌ الص يء ,ج ـ ـمغ ألاًام
واللُالي وعجلت الؼمً التي الجخى ٠٢لخيؿ ـحها ٣ٞضان ػوحها
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وحكغ ١قمـ حضًضة جلىح بأٞغاح ٢اصمت ٖغٞت ألان في قهغها
الخامـ وبُجها جبرػ لخمىٗها نضً٣تها ًٖ الٗمل وَلبذ مً
الخاصماث ألازغٍاث زضمتها في أي و٢ذ وأي أمغ ٧ان ,لخُلب
مؼصلٟت مً ٖغٞت الظهاب للض٦خىع لخدضًض حيـ اإلاىلىص ال٣اصم
بيذ أم نبي ُٞظهبا للُبِب لُسبرهما بأهه ولض ألامغ الظي أؾٗض
ً
مؼصلٟت أ٦ثر ًٖ والضة الُٟل لجها ئج٣ٟذ مٗها مؿب٣ا ئجها التي
ً
ؾى ٝجسخاع له ئؾمها ئطا اإلاىلىص ط٦غا بضأث مغاؾم ؤلاٖضاص
ً
إلؾخ٣با ٫ال٣اصم الٟغخت حٗم اعحاء اإلاجز ٫مؼصلٟت جسخاع ئؾما
ً
ً
للمل ٪ال٣اصم اإلابٗىر ٢غٍبا ئؾم ً ( ..اؾغ ) جسلُضا لىالضها
الظي لم جغاه مً ٢بل,ال٩ل باهخٓاع اإلاال ٥في هاع أخغ مً الجمغ .

****
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ِوالدة السجم
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ها هي َٟلت ال٣غٍت التي ٧ان خلمها أن جضعؽ ًأجحها الخلم بدلت
حضًضة وهى ًغجضي زىب مىلىص ٢اصم ,في قـ ـهغها الخاؾ٘ حٗامل
٧اإلال٨ت ال جٟٗل ش يء ختى ألا٧ل جُٗم مً ٢بل نضً٣تها بل أزتها
وألام الشاهُت لُٟلها ال٣اصم ٞخ٣ى ٫مؼصلٟت مماػخت نضً٣تها  1ال
ج٨ثري مً الخغ٦ت أزىاء ُٚابي ًٖ اإلاجزٞ ٫أها ال أزاٖ ٝلُ ٪بل
أزا ٝإلبني الظي ٌؿ ً٨بأخكاء٧ ,٥ل اإلاجزٖ ٫لى هبت ٖلى
إلؾخ٣با ٫هظا الؼاةغ الجضًض وال٩ل ًتر٢ب متى ؾخ ـً٘ ٖغٞت
خملها ال ٌٗغٞىن ًىمها بالخدضًض ولٌٗ ً٨لمىن لم ًدب٣ى لها
ؾىي ال٣لُل ٢ض ج٩ىن ؾاٖاث او أًام ,أزىاء حلىؽ الٗاةلت
٧الٗاصة إلاكاهضة الخلٟاػ ئطا بٗغٞت جهغر مً قضة ألالم ئهه ألم
املخاٍ ٞهغٖىا بها ئلى مؿدكٟى ال٣ابالث لخضزلها ال٣ابلت لٛغٞت
ً
الٗملُاث و٧ل ألاؾغة جهُ ٠زاعحا في ئهخٓاع زغوج ال٣ابلت
لتز ٝالخبر الؿُٗض وبالضازل ٖغٞت جهغر مً قضة ألالم لم
ج ً٨حٗلم بمضي ٢ؿاوة ألم ؤلاهجاب ٞهي حؿم٘ به ول٨جها لم
جخى ٘٢أن ًهل ألالم لهظا اإلاؿخىي جهغر ختى ً٩اص ؾ٠٣
الٛغٞت ٌؿٖ ِ٣لحها والُا٢م الُبي ,ها هى ئبجها ًسغج للخُاه
وهي ٞا٢ضة للىعي حؿدُ ٔ٣لخجض ال٩ل ً ٠٣خىلها ًدض ١بها ٧أجها
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طهبذ لٗالم ألامىاث زم ٖاصث للخُاة مغة أزغي بٗض ص٢اة٤
حؿخدًغ ئجها باإلاؿدكٟى و٢ض ويٗذ خملها لخ٣ى ٫لهم " ولضي
وًٍ ولضي وًٍ " لخسبرها نضً٣تها مماػخت لها " ًاؾغ قلخى أها
وما خدكىفي جاوي " ًطخ ٪الجمُ٘ وهم ً٣ضمىن لها با٢اث الىعص
والهضاًا وٍسبروجها ئن َٟلها بسحر وأهه مىحىص م٘ الُبِب
املخخو ًجغي ٖلُه بٌٗ الٟدىناث للخأ٦ض مً صخخه
وؾحرصوهه لها ,جضزل ال٣ابلت لدؿلمها َٟلها ٞخدًىه ج٩اص أن
جسى٣ه مً قضة الًٖ ِٛلُه ٞال أخض ًضعي مضي خب أي أم
٧اهذ لَٟالها وزانت ٖىضما ً٩ىن اإلاىلىص هى ألاو ٫لها  ,في
الهباح ٚاصعوا اإلاؿدكٟى بٗغبت ؤلاؾٗا ٝوالهضً٣خان ًدىاوبان
ٖلى خمل الغيُ٘ لخسبر ٧ل مجها ألازغي وجلىمها بأجها ال حٗلم
َغٍ٣ت خمل الُٟل الصخُدت لخ٣اَٗهما والضة مؼصلٟت " ًا
بىاحي اهخى طاج٨م أَٟا ٫وٖاًؼًٍ لؼوٌ ٫كُل٨م " ًهلىا اإلاجز٫
لُجضوا بٌٗ الخاصماث ٢ض أٖضوا ججهحزاث إلؾخ٣با ٫اإلاال٥
الجضًض ويٗىا سجاصة خمغاء بأَغاٞها الكمىٕ والىعوص مً
مضزل اإلاجز ٫ختى ٚغٞت ٖغٞت سجاص ٧أهه سجاص هىلُىص لخ٣ضًم
حاةؼة ألاوؾ٩اع للىجم الٟاةؼٖ,غٞت لو ٫مغة في خُاتها حٗامل
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٦مل٨ت وهي في مغاؾم الخخىٍج ,انبذ أمغ الُٟل هى الخضًث
الىخُض الظي ٌؿىص أعحاء اإلاجز ٫ؾُٗض الخٔ وهى في ًىمه الشاوي
باإلاجز ٫والهضاًا التي أخًغث له جٟى ١حجم ٚغٞخه التي أٖضث له
ً
مؿب٣ا لخحن أن ً٨بر ,مؼصلٟت ما ئن جسغج للدؿى ١ال حٗىص ئال
وهي مدملت بالهضاًا وألالٗاب ,في الُىم الؿاب٘ مً والصجه مؼصلٟت
اإلاهىؾت بالُٟل حؿخضعى أبغػ اإلاٛىحن بالٗانمت لُحي خٟل
حؿمُت اإلاىلىص الظي أزخحر اؾمه ٢بل أن ً٣ضم للضاع الٟاهُت مىظ
قهغه الغاب٘ وخغوٞه جىدذ بالخاعج وهى صازل ِ٦ـ لخمي مملإ
بالؿىاةل ,أُ٢مذ مىاؾبت ضخمت جىانلذ ٞحها الظباةذ لشالزت
أًام صون جى ٠٢ألاؾغة جضٖىا ٧ل مً في الحي لِكاع٦هم مغاؾم
الدؿمُت " الؿماًت " الؿٗاصة جضوم لكهىع باإلاجز ٫في ًىم ٖغٞت
جغ٦ذ عيُٗها بالٛغٞت وطهبذ للمُبش لُهى بٌٗ الُٗام ٞهي
ال جدبظ َٗام الخاصماث لخدؿلل مؼصلٟت لٛغٞتها وجأزظ ًاؾغ
صون ٖلم والضجهٞ ,هً ٦شحراث اإلاؼاح ألام اإلاؿُ٨ىت جضزل ٚغٞتها
وال ججض عيُٗها ج٣ٟض نىابها و ًخمل٨ها ال٣ل ٤جهغر وجُلب
الىجضة مً ٧ل أٞغاص اإلاجز ٫للبدث مٗها ًٖ نٛحرها وأزىاء بدثهم
الخٓذ ئن نضً٣تها لِؿذ ٗ٦اصتها لم ج٣لٖ ٤لى ٣ٞضان الُٟل
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٦ما هى مٗغوٖ ٝجها ُٞلبذ ٖغٞت مً الجمُ٘ الخىًٖ ٠٢
البدث ٖلمذ بأهه م٘ نضً٣تها ٞخ٣ى ٫لهاً " 1ا ٖىالُ ٤زلي
هٓاع ٥الباًش صا ٖلُ ٪هللا ُٗ٢تي ٢لبي ًار عحعي لي ولضي "
ٞخجُبها ألازغيً " 1اػولت ولضي وأها قلخى ئهذ طاج ٪أم مهملت
جسلي ًاؾغ بغاه ً " ٠ُ٦دكاحغان ٗ٦اصتهما بٗىُٞتهما اإلاٗخاصة
الًمغ ًىم صون مؼاح ,ئً٣إ الؼمً ًؼٍض في وجحرجه ها هى ًاؾغ في
الغابٗت مً ٖمغه أعبٗت أٖىام ٖاقها بحن والضجه الخُ٣ُ٣ت
وزالخه مؼصلٟت وهى ال ًضعي مً هي والضجه الخُ٣ُ٣ت الجهما ٧اهخا
جباصالهه هٟـ الخىان لم حكٗغاهه بأن هىاٞ ٥غ ١بُجهما ًىام م٘
والضجه وجاعة م٘ أمه الغوخُت مؼصلٟت أنبذ ًدب اإلاؼاح واللٗب
ً
مشلهما في ًىما ازىاء لٗبه بٛغٞت مؼصلٟت ٖثر ٖلى ٖلبت ملُئت
باللىان الؼاهُت ْجها ئخضي الخلىي أو الك٩ىالجت التي ئٖخاصث
مؼصلٟت أن ججلبها له ٞأزظ الٗلبت الى الٟىاء الخلٟي للمجز ٫صون
أن ًغاه أخض لُلتهم ٧ل ما في الٗلبت ب٩ل قغاهت ٧أجها أزغ ش يء
ؾُأ٧له بدُاجه وٖاص ئلى الٛغٞت و٧أهه لم ًٟٗل ش يء في اللُل أزىاء
هىمه والضجه جخ٣ٟضه ٧الٗاصة ٢بل هىمها إلاؿذ حؿضه ئط ججضه
ً
٧الجمغ وٖاحؼ ًٖ الخـ ـغ٦ت جماما حً حى ـىجها جه ـغر وججى٫
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وجُغٖ ١لى أبىاب ٚغ ٝاإلاجز ٫باب جلى ألازغ وهي جدمله بحن ًضحها
٧الجشت الهامضة وهي جغصص " ولضي ماث ًاؾغ ماث " ٧ل ألاؾغة
ج ٠٣بجاهبها وهم ٖاحؼون ال ٌٗلمىن ماطا ًٟٗلىن ٞهغٖىا به ئلى
اإلاؿدكٟى وهم ًغجضون زُاب الىىم ٞلم ً ً٨بىؾٗهم حُٛحرها,
٧ل اإلاخىاحضًً باإلاؿدكٟى ًته٨م ٖلحهم ٞمجهم مً ًغي ئجهم أٞغاص
ً
أؾغة مىدلت أزالُ٢ا وهىا ٥مً ً٣ى ٫ئهه خا ٫ألاٚىُاء
واإلاخدًغون الظًً ٌٗخ٣ضوا في الخٗغي خغٍت شخهُت ومً باب
ً
اإلاىيت والبٌٗ ألازغ ًدؿً الًٓ بهم ًً٘ لهم ٖظعا ان خالت
مغًٍهم الخغحت هي التي حٗلتهم ًسغحىن بهظا اإلاىٓغ٢ ,ابلىا
الض٦خىع بمضزل الهالت الٗامت وازبروه بدالت الُٟل لُأزظه
ٖلى عجل لٛغٞت الُىاعب وَؿخضعى حمُ٘ َا٢م الٗمل بأن
هىا ٥خالت خغحت حؿخىحب ؤلاه٣اط الٟىعي بٗض ؾاٖت زغج
الُبِب مً ٚغٞت الُىاعب لُسبرهم ئن الُٟل ٢ض جىاو٦ ٫م
هاةل مً اإلاغ٦باث الُ٨مُاةُت مما ؾبب له ججلِ في الضم وقلل
مإ٢ذ في الجهاػ الٗهبي وبٌٗ الخ٣غخاث باإلاٗضة باإلياٞت
لًُ ٤في الخىٟـ واإلاىاص التي جىاولها جبِىذ لىا في الٟدىناث ئجها
ئخضي مؿخدًغاث الخجمُل ول ً٨لخؿً خٓهم اجهم أجىا به في
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الى٢ذ اإلاىاؾب لى جأزغوا لؿاٖت ل٩اهذ خالخه ٢ض جٟا٢مذ عبما
جهل للكلل الضاةم ًلىمهم الُبِب بتر ٥مىاص الخجمُل بمخىاو٫
ألاَٟاٞ ٫هم ال ٌٗغٞىن ئجها خلىي ام أقُاء أزغي ٩ٞل ما ًلم٘
وله ألىان حظابه وعاةدت ُٖغه ًجظبهم  ,ألامغ الظي حٗل ٖغٞت
جسغج مً َىعها لخىٟجغ بالهغار بىحه نضً٣تها مؼصلٟت وأمام
اإلاأل " ب٣ىلهاٖ 1اًؼة ج٣خلي لي ولضي ب٨غٍماج ٪صي " مؼصلٟت لم
حٗغ ٝبما ججُبها للخضزل والضة مؼصلٟت وجُلب مجهما لازيخان
الخى ًٖ ٠٢الصجاع و ان الىي٘ ال ٌؿمذ بظل ٪لُخدضزىا ًٖ
ً
ألامغ الخ٣ا باإلاجزٚ ٫حر ئجهم باإلاؿدكٟى وهىا ٥مغض ى وأهاؽ
أزغون مً الىاحب ئخترامهم بٗضم ئػٖاحهم ُٗٞم الهمذ بحن
اٞغاص الٗاةلت نمذ صام لُىمحن باإلاؿدكٟى والُٟل بالٗىاًت
اإلاغ٦ؼة ألاَباء ٌٗملىن بجهض مً أحل ئه٣اط خُاجه زغج َبِب
لُُماجهم ان الُٟل ٢ض أُٖي الٗالج وهى ٌؿخجُب له بك٩ل
حُض وإهه ججاوػ مغخلت الخُغ وألام اإلاؿُ٨ىت ٧أجها هي اإلاغًٍت
ً
لم حٗغ ٝللىىم َغٍ٣ا وال ألا٧ل او الكغب ٧ل و٢تها ج ٠٣زل٠
بىابت الٗىاًت اإلاغ٦ؼة جغا٢ب خالت َلٟها ٖبر الؼحاج وحؿأ٧ ٫ل
َبِب أو ممغى ًمغ بجاهبها "ص٦خىع َمني ولضي خُِٗل وال
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خُمىث" خالتها ًغسى ٖلحها أنبدذ مدِ أهٓاع ٧ل اإلااعة ٞخُلب
مجها والضة مؼصلٟت أن جخدلى ببٌٗ الهبر ومؼصلٟت حالؿت
بال٣غب مجهم وهي خؼٍىت وصمىٖها لم جخى ٠٢قاعصة ًٖ ال٩ىن
بخ٨ٟحرها٧ ..ل هظا ٧ان بؿببي؟ لى ويٗذ اإلاُ٨اج بم٩ان آمً إلاا
خضر ٧ل هظا؟ في نباح الُىم الخالي أزبرهم الُبِب بأن ًاؾغ
٢ض حٗافى وٍم٨جهم الخغوج مً اإلاؿدكٟى م٘ لاؾخمغاع في جىاوله
ً
بٌٗ ألاصوٍت لخحن أن ًخٗافى جماما وٍُلب مجهم أن ًًٗىا مشل
ً
هظه ألاٚغاى بُٗضا ًٖ مخىاو ٫ألاَٟا ,٫أٞغاص لاؾغة ً٣ىمىن
بجم٘ أٚغايهم التي أجىا بها  ..ها هي الٗاةلت ٖلى أٖخاب البىابت
وهم ٌٛاصعون اإلاؿدكٟى وٍاؾغ في أخًان والضجه ومؼصلٟت جغٍض
أن جأزظه لخًاجها وجًمه ئلى هٟؿها ئال أجها تهاب ٖغٞت بؿبب
الظي خضر بُجهما في اإلاؿدكٟى وعصة ٗٞلها ال٣ىٍت التي لم جغاها
بها مً ٢بل ونلىا ئلى اإلاجزٖ ,٫غٞت جظهب لٛغٞتها وحٛل٣ها ٖلحها
لِـ لضحها الغٚبت في عؤٍت أخض او الخدضر م٘ أخض  ِ٣ٞجغٍض
الخلى بُٟلها للٖخىاء به الظي هى بمشابت عوخها وأخض أؾباب
ب٣اءها ٖلى ُ٢ض الخُاة َٟلها الظي ٧اصث أن ج٣ٟضه لىال الٗىاًت
ؤلالهُت وإحتهاص ألاَباء مً أحل ئه٣اطه ,جأحي م ـؼصلٟت وجُغ ١باب
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ٚغٞتها ب٩ل ٢ىتها ولم جخى ٠٢لٟترة َىٍلت وج٣ى ٫لـ ٖغٞت لً
اطهب لخحن ان جٟخحي لي الباب ألامغ الظي ًجبرها لٟخذ الباب
لخٗغ ٝماطا ج ـ ـغٍض مجها ب ـٗض ٦ـ ـل الظي خهل بؿببها ,نضً٣تها
ب٩ل ئه٨ؿاع وخؼن جُلب مجها الؿماح وإن ما خضر لم ًً٨
م٣هىص وج٨غع ئن الٛلِ ٚلُها ول ٠ُ٦ ً٨لها أن جتهمها باجها
جغٍض ٢خل َٟلها ٞـُاؾغ بمشابه َٟلها هي ألازغي جٓل نامخت وال
ً
ججُبها ٞخٗاوص الخضًث ئلحها مجضصا "ًغيُ ٪ج٨ؿغي بساَغي
وأها حُخ ٪م٨ؿىعة م٣هىعة " ٞخجُبها " 1اها ما ػٖالهت مى ٪بـ
زٟذ ٖلى ولضي ًاؾغ لى ماث ما ٖاعٞت بالخهل لي قىى؟"
مؼصلٟت " 1ألٗني الكُُان مىث قىى ٢ىلي بؿم هللا ًاهى ولض٥
حي وبحن ًضً " ٪جبدؿم ٖغٞت وجؼٍل خاحؼ الؼٖل وحُٗي ًاؾغ
لىالضجه الغوخُت لخدًىه بٗض أًام ملُئت بالخىجغ بحن الهضً٣خحن
لخ٣ى ٫لها" 1الضعؽ واحٗلمىاه واها ٢غعث ما اؾخٗمل اي مُ٨اج
جاوي ولألبض ٖكان زاَغ ٌؿىعي وزاَغ أم ٌؿىعي ".
ها هى ًاؾغ ً٨مل ٖامه الؿاصؽ وهى ٖلى هبه أن ًضزل
اإلاضعؾت اللخٓت التي جدلم بها ٖغٞت َٟ ..ل ألامـ الظي لم ًٟغ١
بحن الخلىي واإلاُ٨اج هى ألان ًغجضي مالبـ اإلاضعؾت ٧ل نباح
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ً
ًظهب إلاضعؾخه وٍأحي ٖهغا ٞخ٩ىن ٧ل ألاؾغة باهخٓاعه ألام
والخالت والجضة وختى الخاصماث ٌٗامل في اإلاجز٧ ٫أهه ولي الٗهض
اإلاىخٓغ ال٩ل ًسضمه وٍ٣ضم له اإلاؿاٖضة ,والضجه جغاح٘ له
ً
ً
صعوؾه خغٞا خغٞا ال جتر٦ه ًىام صون أصاء وحاباجه ٞأنبذ ًخمغص
ٖلحها وٍمُل إلاؼصلٟت أ٦ثر مً والضجه خاله ٦دا ٫مٗٓم ألاَٟا٫
ً
ال ًدبظون الً ِٛوالخٗامل الجضي ًمُلىن صاةما للصخو
الظي ًخٗاَ ٠مٗهم وٍجلب لهم الخلىي و ًظهب مٗهم للخجزه او
ٌكتري لهم اإلاالبـ ً ..اؾغ وحض ٧ل هظه ألاقُاء ٖىض مؼصلٟت
ً ً
ٞهي لم جغ ٌٞله َلبا ًىما ولم جًغبه ٧ىالضجه التي جًغبه
ٖىضما ًٌٛبها  ..أ٦مل ٖامه ألاو ٫وهى ًخٟىٖ ١لى أ٢غاهه في
ً
اإلاضعؾت ًأحي مؿغٖا وهى ممؿ ٪بىدُجخه الخدهُلُت لجهاًت
الٗام الضعاس ي لحز ٝزبر هجاخه لىالضجه وزالخه بأهه ألاو٫
الٟغخت التي حٛمغ والضجه أ٦بر مً ٞغخخه هى بالىجاح خلمها
جدٖ ٤٣بر َٟلها ًاؾغ ما أحمل أن هخمؿ ٪بُمىخاجىا مهما
يا٢ذ بىا الخُاة  ..وما أحمل الىجاح بٗض حهض ومشابغة صامذ
لؿىحن بضاًتها ٚغثها حُل و ٠ُ٢زمغاتها حُل أزغ ,عجلت الؼمً
جدؿاعٕ وال مجا ٫إلً٣اٞها مً أحل ؤلاؾخمخإ بلخٓاث ؾُٗضة
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ٞخضوع ٦ما جضوع ألاعى خى ٫الكمـ وال٣مغ خى ٫ألاعى أًام
ؾُٗضة وأزغي مغٍغة  ,مؼصلٟت التي جهٛغ ٖغٞت بٗامحن أنبذ
البض لها أن جتزوج وج٩ىن أؾغة ٞ ..خ٣ضم إلاؼصلٟت قاب أؾغجه لها
ً
ٖال٢ت وَُضة مؿب٣ا م٘ والض مؼصلٟت اإلاخىفى وا٣ٞذ ألاؾغة
ً
بالؼواج بما ٞحهم ٖغٞت ئؾدكحرث بالمغ الظي أؾٗضها حضا ئن
ً
نضً٣تها أزحرا ؾخضزل خُاة أزغي وج٩ىن أؾغة مؿخ٣لت  ,ػوج
ً
مؼصلٟت اإلاؿخ٣بلي قاب وؾُم ومدترم حضا ًُ٣م ب٨ىضا ٢ضم
للؿىصان مً أحل الؼواج  .. ِ٣ٞبٗض ٞترة ٢هحرة جم الؼواج
ً
وؾِ ٞغخت ٦بحرة بحن أٞغاص الٗاةلت لم جضم َىٍال لن أحغاؽ
البٗاص و الٟغا ١أنبذ عهُجها بم٣غبت مً ألاؾغة و٧ل ًىم عهُجها
ً٣ترب أ٦ثر ٞأ٦ثر ئهه مىٖض ؾٟغ مؼصلٟت بغ٣ٞت ػوحها لل٢امت
ب٨ىضا ..ها هما ًدمالن الخ٣اةب مخجهىن نىب مُاع الخغَىم
ً
لخىصٕ أم ًاؾغ أٖؼ نضً٣ت لهأ بل أزخا لها ٞهما ٧الخىأم الظي
ًىلض بجؿض مخله ٤لم ًٟتر٢ا مىظ لل٣اءهما ألاو ٫ها هي الُاةغة
ج٣ل٘ مً اإلاُاع جدل ٤في الؿماء لخدمل في صازلها ٢لب ٖغٞت
وجسخٟى زل ٠السخب وهي ال حٗغ ٝمتى ؾخٗىص نضً٣تها ٢بل
ص٢اة٢ ٤لُلت ٧اهذ حكاع٦ها مٗ٣ض الؿُاعة وألان جغح٘ ئلى اإلاجز٫
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ً
لىخضها جخدؿـ اإلاٗ٣ض الظي ٧ان ًدملهما ؾىٍا حٗلم ئن ٖلحها
أن حٗىص لخماعؽ خُاتها ٞالًام ُٟ٦له بأن حٗلمها ئن صوامت
الخُاة ال جخى ٠٢ختى حٗىص ئلحها نضً٣تها ..أنبذ اإلاجز٧ ٫اإلا٣برة
ال أخض ًطخُٞ ٪ه ,لخدبضٞ ٫غخت ألامـ لخؼان بٗض مٛاصعة
صًىمى الؿٗاصة  ٠ُ٨ٞإلاهباح الؿٗاصة أن ًط يء؟ ومً أًً
ؾِؿخمض َا٢خه؟ خا ٫أم ًاؾغ الًىن ٠ب٩لماث بٗض ؾٟغ
نضً٣تها  ٠ُ٨ٞلجؿم مخدض أن ً٣ٟض أخض أَغاٞه صون جى٠٢
وُْٟت ما ال ٌؿخُُ٘ َغ ٝأزغ الُ٣ام بمهامها ,الؿىحن جمغ
ً
ً
ؾغَٗا الُٟل الظي ٧ان بالمـ ًٟاٖا ًلٗب بأعحاء اإلاجز ٫ألان في
اإلاغخلت الشاهىٍت ولً ً٨بضو أن والض الُٟل "مدمىص " عخل ًٖ
الضهُا ول٨ىه جغ ٥ئعزه إلاً هى أحضع مىهً ,اؾغ ًبضو ئهه وسخت
مً والضه أنبذ ؾغَ٘ الًٛب ٦شحر ؤلاهٟٗاالث والصجاعاث ال
ً
ً
ًمغ ًىما أو ًىمحن ئال وهجض أخضا ًُغ ١باب اإلاجزٌ ٫كخ٩ي مىه ال
ًىحض أخض بالحي ٌؿلم مً شجاعاجه ..ووالضجه ال جغي ؾىي ئهه
مدمىص أزغ بٗث باؾم حضًض ًضعى ًاؾغ الخىً ٝيخابها جضٖى
ً
ً
لُال وجهاعا أن ً٨ظب ْجها  ..صٖائها الضاةم في الُغٍ ٤الصخُذ
ًخطر ئن ًاؾغ الظي ْىخه مدمىص ال٣اصم ما هى ئال نبي في َىع
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اإلاغاه٣ت لُٗىص لُاؾغ الظي حٗغٞه ,عجلت الضهغ جؼٍض مً ئً٣اٖها
اإلادؿاعٕ مغة أزغي ً ,اؾغ ًىهي اإلاغخلت الضعاؾُت وهى مخٟى ١في
صعاؾخه وٍهبذ خضًث ال٩ل وأنبذ خضًث الؿاخت ؤلاٖالمُت
ً
حٗل والضجه جٟخسغ به وعأؾها ٖالُا و٦ظل ٪حضجه الغوخُت
ٞهىعه جؼًٍ َغ٢اث الٗانمت واللىخاث ؤلاٖالهُت وألاٖمضة
ال٨هغباةُت واإلاغ٦باث الٗامت ,والضة مؼصلٟت أنبدذ ٦بحرة في
الؿً جدضزذ م٘ ٖغٞت باجها جغٍض الظهاب لبىعحؿىصان للب٣اء ما
ازحها مخب٣ي أًامها في الخُاة ٞهي لم جغي أزحها مىظ ٞترة َىٍلت
و٦ظل ٪هى لم ًؼوعها ومؼصلٟت التي لم حؿم٘ ٖجها ش يء مىظ ؾىحن
ً
َىٍلت ,الخُاة جه ٟ٘مجضصا اإلاجز ٫ؾُ٣ٟض شخو أزغ ٧اهذ
حؿخمض مىه ٖـ ـغٞت خى ـان ألام ,اإلاى ـ ـؼ ٫الظي ٧ان ًيب ـٌ باإلاغح
ً
والخٟاؤ ٫أنبذ زاوٍا ال ًدىي بضازلت ؾىي الظ٦غٍاث الغاتٗت
لخُى ٝأم ًاؾغ الٛغ ٝلدؿخدًغ ضخ٩اتها شجاعاتها م٘ أزتها
التي لم حؿم٘ ٖجها ش يء مىظ مٛاصعتها مُاع الخغَىم حؿخدًغ
٧ل جٟانُل خُاتها باإلااض ي و٧أهه ألامـً ,اؾغ جم ٢بىله بأٖغ١
الجامٗاث الؿىصاهُت خلم ألام جد٦ ٤٣ما ًيب٣ى بىاؾُت هجلها
ول ً٨الحٗلم ماطا جسبئ لها ألاًام ٞىجاح ئبجها الباهغ ًخدى٫
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لٛغوع وٍغي ال ٨ـل جدذ ٢ضمُه  ٦ـأهه ٞتى ػحاجي ٢ابل لل٨ؿغ
مخعجغ ٝهٓغجه للٛحر صوهُت ,جُاوله ًهل ختى لألم الظي
أهجبخه وخملخه حؿٗت أقهغ وهى ًخٛظي مً صماءها أنبذ ال
ً
ًل٣ي لخضًثها وههاةدها باال ٞدضًثها ما هى ئال هغاء باليؿبت له
ٞهي مً حُل الً٣ٟه ًٖ جُىع الخُاة الص يء ٞأنبذ حل و٢خه
مل ٪لنض٢اءه الجضص الظًً ًغاهم مً م٣امه الؿمغصي والغُ٘ٞ
ً
حضا ٗٞىضما ٌؿخضعى ػمالؤه للمجزًٌٛ ٫ب مً ٖٟىٍت وبؿاَت
والضجه التي حٗامل بها أنض٢اؤه ٌٗاملها بدًىعهم و٧أجها زاصمت
ٖىضه " ما أب ٌٛجل ٪ألاًام التي جيؿِىا مً هدً ومً أًً أجِىا
و ٠ُ٦أجِىا " ًاؾغ ًخسغج مً الجامٗت صون أن حٗلم والضجه بُىم
ً
جسغحه ٞهى لم ًسبرها ْىا مىه ئجها ال جلُ ٤باملجخم٘ الظي
ٌكاع٦ه ٞغخخه في الخسغج ,بٗض جسغحه أنبذ شخو طو قأن
وبإ َىٍل خُث أنبذ ٌٗمل مهىضؽ باخضي الكغ٧اث ال٨بري
ً
في الؿىصان ,الٗمل الجضًض ٌؿلب مجها ئبجها ٧لُا أنبدذ وخُضة
باإلاجز ٫أؾحرة الجضعان ال أخض ًخدضر ئلحها جٓل وخضها ؾاهغة
ً
لى٢ذ مـخأزغ مً اللُل لـخُمئن ٖلُه ال ٌؿترًذ لها باال مالم جغاه
ٌٗخب أبىاب اإلاجز ٫عٚم عًٞه لها وفي الهباح البا٦غ ٌٛضو ئلى
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ٖمله ٧أن باإلاجز ٫ال ًىحض أخض ٚحره خلم ألامـ الظي ٧اهذ جخمىاه
أن ًد٣٣ه لها ٞلظاث أ٦باصها جد ٤٣ول ً٨بك٩ل ٖ٨س ي َٟلها
الظي ٧اهذ جساٖ ٝلُه مً خغ الهُ ٠وبغص الكخاء هى ألان ال
ٌُٗحها مً و٢خه ولى ص٢اة ٤للخدضر والجلىؽ مٗها عٚم ٧ل طل٪
ً
جً٘ له ألاٖظاع بأهه نبي ًا ٘ٞالً٣ٟه للخُاة قِئا وؾُٗىص ئلحها
ًىما ما ئن ٌٗغُ٢ ٝمتها ,الباف مهىضؽ ً٣غع الؼواج ولم ًسبر
والضجه ٦ظل ٪ول٨جها ٖلمذ مً زال ٫ججهحزاجه للمجز .. ٫لُأحي ًىم
الؿٗض الظي جخمىاه ٧ل أم إلبجها َٟل ألامـ الظي ٧ان ًخم ٚؿله
مً ًٞالجه ٖىضما ًخٛىى ٖلى مالبؿه الُٟل الظي ال ًٟغ١
ً
ً
بحن الخلىي و مؿخدًغاث الخجمُل أنبذ عحال له ػوحت و٢غٍبا
ً
ؾُ٩ىن له أَٟا ٫لُمخلئ اإلاجزٞ ٫غخا وهم ًلٗبىن خى ٫حضتهم
ول ً٨مُغ٢ت الخُاة جًغب وب٩ل ٢ىتها  ..أم ًاؾغ بٗض ػواج ئبجها
انبدذ أ٦ثر وخضة مً طي ٢بل خُث أنبذ خلمها ألان أن جغي
ً
ً
ئبجها نباخا ومؿاءا وال جغٚب بص يء أ٦ثر مً طل ,٪ئبجها ًؼٍض في
تهمِكه لها ٢ام بخٗضًل اإلاجز ٫لُدىاؾب م٘ طو ١ػواعه ٢ام ببىاء
ٚغٞت زاعج اإلاجز ٫في الٟىاء الخلٟي للمجز ٫آلن والضجه ال جغج٣ي
إلاؿخىي الؿ ً٨بمجزله ألاؾُىعي الجضًض ألامغ الظي أًٚب ألام
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ول٨جها ئلتزمذ الهمذ وهي وبالضازل جدتر ١وجخ ُ٘٣مً ؾىء
اإلاٗاملت التي جخل٣اها مً ئبجها مما حؿبب لها بمغى ي ِٛالضم
ويا٢ذ بها الخُاة أنبدذ ال جدخمل الب٣اء مٗه للهماله وٖضم
ؤلا٦ترار لمغها باإلياٞت لؿىء مٗاملت ػوحخه ٦ظلُٞ ٪لبذ
مىه أن ًأزظها لل٣غٍت التي أجذ مجها خُث ال جضعي أًً هي ..
لخ٨مل مخب٣ى أًامها م٘ أزىاجها ئن ٖثرث ٖلحهم ختى ً٣بٌ مل٪
اإلاىث أماهخهٞ ,هي زغحذ مً ال٣غٍت وهي بيذ ًاٗٞت ال حٗلم ًٖ
ً
الخُاة قِئا ؾخٗىص لل٣غٍت وهي مدملت بالضعوؽ التى ل٣ىتها لها
ً
الخُاة جل ٪الٟخاة التي ٢ضمذ م٘ ػوحها الهاعب مً ال٣غٍت زىٞا
ٖلى خُاجه لُتر٦ها في مىخه ٠الُغٍ ٤خاةغة وهي جدمل َٟله
لخخٟ٨ل بتربُه هي وخضها ألان ج٣بٌ حمغة بُضها لم جدـ
بدغاعتها ٖىضما ٧اهذ بضازلها  ..الباف مهىضؽ ًاؾغ ابً
الٗانمت ولِـ ابً جل ٪اإلاغأة ال٣غوٍت ,جغٍض أن حٗىص وهي ٖلى
ً
أمل أن ججض أزىاجها ما ػالىا ٌؿ٨ىىن بال٣غٍت ٞىالضتها خخما
ؾخ٩ىن ٢ض جىُٞذ,ول ً٨ابً الٗانمت ًغَ ٌٞلب الظي خملخه
مىظ أن ٧ان هًٟت بذجت ئػصخام حضوله الٗملي زم ئهه ال ًغٚب
باإلاٛماعة والبدث ًٖ مشل هظه ال٣غي خُث ال ًىحض ٢اهىن أو
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أمً او ختى مُٟ٨اث ٦هغباةُت جىٟث الهىاء الباعص ,ما هي ئال زىاوي
ً
وألام جضزل في ُٚبىبت ًٚبا مً ئبجها ال جصخى ئال وهي في
ً
اإلاؿدكٟى مؿخلُ٣ت ٖلى ٞغاف وهي ٖاحؼة جماما ًٖ الخغ٦ت
٦عجؼ َٟلها ٖىضما ئلتهم اإلاُ٨اج ال جخدغ ٥ئال م٣لخحها وهي حؿم٘
ً
خضًث الُبِب م٘ ئبجها " ئن والضج ٪ألان مكلىلت جماما بؿبب
حلُت في املخ ٖلى أزغها جىٟ٢ذ وْاة ٠الجهاػ الٗهبي ولً
حؿخُُ٘ الٗىصة للخغا ٥واإلاص ي مغة أزغي " ألام اإلاىايلت املخبت
إلبجها التي ٗٞلذ اإلاؿخدُل في صختها مً أحله ألان جدخاج
للغٖاًت مً َٗام وقغاب ختى الٛؿل ٖىضما ج٣ط ي خاحتها أو
ؤلاؾخدمام أو ختى ٖىضما جغٍض أن جىام ٖلى ق٣ها ألازغ جدخاج
إلاً ٌؿاٖضها ول ً٨الباقمهىضؽ (زال) هٟؿه ال حؿمذ له بٟٗل
٧ل طل٧ ٪أهه ولض ٖلى هُأجه لم ًخم ٚؿله ٖىضما ًخٛىى ٖلى
مالبؿه مً ٢بل بم٣ضعوه أزظ والضجه ئلى اإلاجز ٫وؤلاهخمام بها ٦ما
ٗٞلذ له وهى عيُ٘ وأن ًداو ٫ولى إلاغة أن ًىٞحها مش٣ا ٫طعة مً
خ٣ها الظي لى ٗٞل مافي الضهُا وما ٖلحها لً ٌؿخُُ٘ أن ٌؿخىٞحها
خ٣ها بل لً ٌؿخُُ٘ ئًٟاء خ ٤آالم َل٣ت واخضة مً َل٣اث
الىالصة وهي جىلضه ول٨ىه ئجسظ ال٣غاع الظي ٧اهذ جغٍضه بٗض ان
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أنبدذ ال جغٍضه ٢غع أزظها لل٣غٍت الهه ًغي ال حضوي مً ب٣اء
حشت هامضة مٗه باإلاجز ,٫بٗض أًام ولُالي مً الؿٟغ والبدث
اإلاخىانل ها هم ٖلى مضزل ال٣غٍت اإلالُ٨ت ج ٠٣الٗغبت بؿاخت
ً ً
ال٣غٍت الكاؾٗت التي ٧اهذ ًىما ؾببا في زغوج والضجه مً ال٣غٍت
ها هي حٗىص ئلحها وهي مدمىلت بمؿاٖضة أشخام ال حؿخُُ٘
الى٢ىٖ ٝلى أعحلها لُلخ ٠ؾ٩ان ال٣غٍت خى ٫هظه الٗغبت
الٛغٍبت التي لم ًغوا مشلها مً طي ٢بل لُجز ٫مجها قاب وؾُم
ًغجضي بظلت أهُ٣ت لُساَب ٖمضة ال٣غٍت وَؿأله ًٖ ئزىة
ًضٖىن زالض وؾالم ووالضهم ًضعى مىس ى ٢خل مىظ ٞترة َىٍلت
وله ػوحت جضعى ٖىيُت لُسبره الٗمضة ئن ٖىيُت جىُٞذ مىظ
ً
ٞترة لِؿذ بال٣غٍبت و٦ظل ٪زالض ٢خل ٚضعا في خاصر ممازل
لخاصر والضه ول ً٨أعقضهم ئلى مجز ٫ؾالمٞ ,هى ما ػاٌِٗ ٫ل
بىٟـ اإلاجز ٫ال٣ضًم لألؾغة ًظهب لُ٣ابل ؾالم في بىابت مجزله
ً
ً
ُٞىُ ٤الكاب الىؾُم ق٩لُا و٢بُذ أزالُ٢ا ئن هظه اإلاغأة
ً
الٗاحؼة املخمىلت ٖلى أ٦خا ٝأهل ال٣غٍت ما هي ئال أزخا لؿالم
جضعى ٖغٞت ٧اهذ ج ًُ٣مٗه بىٟـ هظا اإلاجز ٫في الهٛغ وهى أحى
ً
ً
بها ئلُه بُلبا مجها وجد٣ُ٣ا لغٚبتها وزاله ًجهل به مً هى هظا
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ً
ً
الكاب ,لم ً٣ل أبضا ئهه ئبىا لهظه اإلاغًٍت آلهه ٌٗلم ئجها ال
حؿخُُ٘ الىُ ٤ول٨جها حؿخُُ٘ الؿم٘ في الهباح البا٦غ ًاؾغ
ًسبر زاله الظي ال ٌٗلم بد٣ُ٣ت أمغه ئن و٢ذ اإلاٛاصعة ٢ض خان..
و ٢بل أن ٌٛاصع اإلا٩ان ًخدضر ئلى زاله ؾالم وهما زل ٠اؾىاع
اإلاجز٣ُٞ ٫ى ٫له٦ " 1ىذ أعٍضها أن حِٗل معي ول ً٨أها متزوج
ً
ألان وؾأعػ ١بأَٟا٢ ٫غٍبا ال أخخمل عؤٍت أَٟالي وهم ًىٓغوا
ً
لزخ ٪وهي حٗاوي بؿبب مغيها وأًًا ٧اهذ هظه عٚبتها وأمىُتها
أن حِٗل م٘ أخض مً أٞغاص أؾغتها" الخضًث الظي حؿمٗه والضجه
وهي مؿخلُ٣ت أؾٟل الصجغة ئطا بضمخٗها حؿُل ٖلى أزضاصها
مً خغ٢ت ألالم وهي جىٓغ ٖبر ٞىهاث ال٣هب لٗغبت َٟلها
الخلم وهي جخىاعي زل ٠أشجاع الٛابت لزغ مغة في خُاتها ..

****
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ًٖ ٖبض هللا بً ٖمغو امهنع هللا يضر ٢ا1 ٫
حاء عحل ئلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًباٌٗه ٖلى الهجغة وجغ ٥أبىٍه ًبُ٨ان
َ
ْ ْ
وأضخ٨هما ٦ما ْأبَ ُْ ٨تهما )
٣ٞا ( 1 ٫اعح٘ ئلحهما
صخُذ – الخٗلُ ٤الغُٚب
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****
تمت
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الؿٗىصًت – عأؽ جىىعة
8791/76/07م
الؿاٖت 9180م
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" ئن لم أعا ٥وأها مٗلىً ٫ا خبظا أن
ال أعا ٥وأها ب٩امل ٢ىحي "

أرنستو تش ي جيفارا
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