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 داءـاإله
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 وسيولدون   
 ومل يولدوا بعد..    

 إىل براءهتم
 وهي تكرب

 مع براءة الكلمات
 لتظّل تقرأ هذه القصص..
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 كلمات البحر

 
 

 خلف الجبال،
كان البحُر ُيالِطُم الصخخخخخخخخشواط .اليخخخخخخخخواط    ُيو  ُ  
ُو، ُ.وخخخخخخخوا و، .  ا اِ ِو  على الرماِل .الحصخخخخخخخى ُمواأط

 الكثيرةط التي لم  سمْعها ُ د 
ْزا    ما  ال البحر بين المدِ  .الجط

ُلها الموُ   ُه يول، يت اقط للبحِر قصخخخخخخخخخخخخخخخوم ير.نها ل
ُُ .الحصى .الفضاء .ال جول .الليُ .ال هاا    .الرم

 ُال  سمع  لك الوشوشةط  ا عصال؟-
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 األموا ؟ن ُوواتط ي قصد-
ُط ما ِخخختح يِو - بالضخخخب    تُ  سخخختْيع ُْن  تشي 

رُ  ُ.ت   ل ا األمواُ ؟: ُِخخخخخ ُلكط ُتا لا بُة القصخخخخخة، أتطيخخخخخْ
  قُر، .بسرعة  جيب ي:

اب مخخخا  قول األمواُ : ُتخخخا  زن خخخةم ألن  البيخخخخخخخخخخخخخخخرط -
خخخخخخخخخاُي .ال فا اُت ُ زعج ي   ُ.،  ثون مياتي   أاألِ. يلو 

با ةط، أتز.ا.ت ي  قول: ُتا أر ةم ألتكم  عرأون السخخخخخخخخخخخخخ
أي العْخخخُ    لعبون، . مر ون، . بتهجون، أخخخ مر  

 ُ.لعب ُ.بتهج مع م 
:   صمُ  قلياًل .ُ فك ر   أ ِ ُلكط

 أق  تذه تي للمات البحر؟!-
   ظر إليه بعمق، . جيب:

ُ وق ع ُن  البحرط مليءم بح ا ات قد مٍة .أديدة -
مثلمخخخخا تو مليءم بخخخخالمرأخخخخان .األِخخخخخخخخخخخخخخخمخخخخا  .المحخخخخاا 

ا ات .األِخخخخخخخخخخراا   ُتلُر ما   ْتُو لي أده ي تات .ال ب
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 يول 
؟- ُ كط ْ  أد   .ماتا   ط

   ظُر أي المدى ُمْستطْذِكرًا، ُثمه  ،  طْسرُ  لي:
 تاتط يول،-

ْي ا ُتزتتط ا أي ُ د الجبال الميخخخخخخخخخخخخخرأِة على  قضخخخخخخخخخخخخخط
البحر   لات  األشخخخخجاُا لثيفًة، .األعيخخخخاُ   هتز  مع 

ةُ   فترش التربخة بخ لواٍن متعخد ة  الهواء   .األ تخاُا البرنخ 
ُ يخخخخخخخخخخخخخخعرِ  .ل ن  العْرط  فيُز باألخضخخخخخخخخخخخخخخِر .األ اِ  

.األبيز .األوخخخخخخخخخخخخخخخفر .البر قخخالي    ي.األ مر .الليلك
بطها  لطعْب ا بالمضخخخخخخخخاا    .الكرِة، .األاأو ِة التي تصخخخخخخخخط
.الدي بين شخخخجر طْين عمالقتين   .ع دما  عْب ا ألسخخخْ ا 

ْبيعة   الدعسوقات للْعال   بعدط تلك، اْ  ا تت مُ ال
الحمراُء الم ق ُْة باألِخخخخخخخخو  لات   سخخخخخخخخير على التربة، 
بين الحيخخخخخاعل، .على الجذ.  .األ.صخخخخخان   وخخخخخوُت 
العصخخخخخاأير .ال واا  لان ُتيخخخخخو ًة  يخخخخختر  أي   ليفها 

ها ُوخخخخخخخخخخخخخواُت الرنا  التي ُ سخخخخخخخخخخخخخق  بعزط  ب اِت أ.عز 



 

- 12 - 

التوت البر ي  عن األشخخخخخخجاا   يومطها   الضخخخخخخُ  .ااء 
ااقبخخُ  ال مخخُ .تو  عمخخُ  .ن  عخخب    الفراشخخخخخخخخخخخخخخخخات  

قُ  إلى السخخخخخخخماء الجميلة .تي  حضخخخخخخخن اليخخخخخخخم ط   د 
الخخخخخخذتبيخخخخخخة   طيوام لثيرة .مت وعخخخخخخة لخخخخخخاتخخخخخخ   حل ق   

 .أج ًة  
ِخخخخخخخخخخخخخخخمعخخُ  وخخخخخخخخخخخخخخخرايط ُمي   الز ُبي ُ.خو ي 
.أد ي   الضخخخخخخخُ  إليهم   لا  ُخي الصخخخخخخخ ير   ر  
ُو أي البحر .ن تيخخخخخلو من المو     لو لم يرِل ُبي تْفسخخخخخط

مْدتا هللا على ِالمة ُخي، قال  أد ي:.بع  دما  ط
البحر  حب  اإلتسان الجريء  البحااة .الصيا .ن 
.ال واوخخخخون ُوخخخخدقاُء المو    ألتهم شخخخخجعان   ُ.تتم 

 ُ ضًا  
.تُ ُتا مثلهم شخخخخخخخخخجا   ا أد ي؟: ِخخخخخخخخخ ل ُخي -

 الص ير الذي اا ا  قلياًل بعد اإلتقات 
 قال  أد ي:
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تط .خضخخخخخخخْ ط أي طبعًا ُ.ت  ُ ضخخخخخخخًا ألتك .امرْ -
البحر   لكْن، مطْن ال ُ جيُد السبا ةط، عليِو ُْن ال ي زل 
خخخخخخخُيسخخخخخخخبِ ُب ألتلِو  . يدًا إلى المو ، ألتو ِخخخخخخخي ر    ِ.

  زتًا  اعمًا  
ُط ُخي .اعتخخخخخخذا للجميع، ت خخخخخخا،  لحظتطهخخخخخخا، خجخخخخخخِ

لْ  أد ي .تظرْت إلي ا قاعلة:   دخ 
 ِ ا.ي لكم   ا ًة عن البحر -

ْين ِخخخخخخخ ْت ا ُلل ا، ُ.وخخخخخخخ طيْ   ا باتتباٍه .شخخخخخخخوٍ  شخخخخخخخديدط
 لكلماِت الجدة المصحوبِة بُسعاٍل خفيف:

 أي ِالف األ مان،-
كان البحر  اعمط التو  ِر .الهيجان، ُ  ر  البيخخخخخخخخخخخخخرط 
.المراكب   .لات  مدي ة من المداعن القد مة  عاتي 
رُة .الميخخعوت.ن  حط كثيرًا من تذه الم ِخخاة   لم ُ فلا السخخه

 أي  هِدعِة البحر  
ُتخخخُ  لخخخك المخخخدي خخخة أي ُمرتم   .ع خخخ دمخخخا ا تخخخاا 
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لوا .أدًا م هم إلى المعبد    ُِا
ُط  كخخان لخخاتُن المعبخخِد اأاًل عجو ، ُمْلتطِحيخخًا، طونخخ
القامة  أتطاط للوْأِد بوابةط المعبِد المزخرأة، المضخخخخخخخخخخخخخخخاءة 

 باليمو ، .اِتقبلطُو أي قاعٍة يتصد اتا  مثالم ضشم  
ٍُ من الوأد:  قال ُكبر اأ

اتن، ُال  علم ليف تكسخخخخخخخخخخخخب وخخخخخخخخخخخخداقةط ُيها الك-
 البحر؟

ُط لهُب  ُو، أاا جفْ  لحيُتُو، . ماي تزه الكاتُن ُاِخخخخخط
 اليمو  القرنبة من التمثال  .بوقاٍا،  ر  ط شفتطْيو:

 ُعلم ليف   سب اإلتسان وداقة البحر  -
ُه  لخخخك - دُع خخخا ُتالقي لخخخ مخخخا  مخخخْ ط  علم، ألمخخخاتا  خخخط

 الكوااث؟: ِ ل .ا دم من الوأد 
وخخخخخخم م مشيف ِخخخخخخا  أي القاعة، لم  قْْعُو .يُر 
ُط إلى .رأة ُخرى، ثم خر   خْواِت الكاتن الذي  خ

 .معو  مامة  
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خخخخخخخخخخخخي و،  اضخخخخخخخخخخخخ ًا الحمامة  أل  الكاتن على لِر
ْ ِو، .قال:  بيدط

 إن  البحر  ْلب ُُضحيًة -
 تحن مستعد.ن: بصوت .ا د، قال ُأراُ  الوْأد -
وا .لك  ها ُُضخخخخخخخخحيةم بيخخخخخخخخرنة   علي م - ُْن  ضخخخخخخخخح 

ُه ِ ة   بيشٍو م كم ل
اا بكط اأاُل الوأد   يخخخا.ا.ا أي لالِل الكاتن، ثم 

 .قف لبيُرُتم ليقول:
تحن مواأقون   أمطْن م  ا ِخخخخخخخخخخخي ون اأُلضخخخخخخخخخخخحية -

 األ.لى؟
 قال الكاتن:

اه التمثال  ِخخخخخخخُ طِلُق الحمامة أي - تذا ما ِخخخخخخخيقر 
خخخخخخخ ا،  أضخخخخخخخاء القاعة، ِخخخخخخختد.ا ثالث مر اٍت  ول ا ِ.

خخخختقف ع لى ُا  التمثال   أإتا  حر  ط ُاُ  التمثال ِ.
رى  مًا، أيع ي تلك ُن   تحو اليمين .تزأْ  عيُ ُو الُيسخخْ
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ُتخخخُ المخخخدي خخخة، . تا  البحر يرنخخخد  اعمخخخًا اب خخخةط .ا خخخٍد من 
 حره ط ُاِخخخخُو تحو اليخخخخمال .تاأْ  عيُ ُو الُيْم ى  معًا، 
ُتخخُ  أهخخذا  ع ي ُن  البحر يرنخخد  اعمخخًا ابنط .ا خخٍد من 

 ي ة المد
ُم متوِ   - مط اأ .ما المقصو  بخخخخخخخخ( اعمًاف؟: اِتْفهط
 العمر 
ُه ِخخخخخخخخخخخ ٍة - وا ل ُتُ المدي ة ُْن  ضخخخخخخخخخخخح  ُي، على 

بفتخخخخخخاة إتا  حر   ُاُ  التمثخخخخخخال تحو اليمين، بي مخخخخخخا 
ُه ِخخخخخ ة بفتًى إتا  حر  ط ُاُ  التمثال تحو   ضخخخخخح ون ل

 اليمال 
ُد بهخخخخخذا الحخخخخخُ، ُطلق الكخخخخخاتن  ُط الوأخخخخخْ .لمخخخخخا قبخخخخخِ

   الحمامة
 

لُة بسواٍ  شفيف أي  اأ ِ  الحمامُة البيضاء الم ح 
أضخخاء القاعة،  ااْت ثالثط مرات  ول الر . ، .ما 
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إْن .قفخخخْ  على ُا  التمثخخخال،  تى اِخخخخخخخخخخخخخخختخخخداا تحو 
اليمين .تزأْ  عيُ ُو اليسخخخخخخخخخخخخخرى  مًا ِخخخخخخخخخخخخخالط على .أو 

ْيِو    التمثال .تق ِو .خْصرِه .قدمط
 ش هُ الدُل بقعًة لبيرة  

ال زنف  تى طخخااِت الحمخخامخخة عخخاعخخدًة  .لم يتوقف
 إلى ال رأة 

 .ليف ِ شتاا األضحية؟-
 ُأا  الكاتن:

 بعد ثالثة ُ ال، .قبُ ال ر.  بقليُ،-
ُه أتيات المدي ة على ُ د اليخخخخخواط ،   جمعون ل
خخخخخخخخخخ طلُق الحمامة   .الفتاُة التي  قف الحمامة على  .ِ

 ُاِها ِتكون األضحية المباالة 
ا  .  عوا الكاتن، .بم تهى اضي الوأد بهذا القط  دط

 الحزن، اأعوا من  يث ُ وا  
ُد، ُ.ْخبرط  ُط الوأخخخْ كخخخان ال خخخا  ي تظر.ن   .وخخخخخخخخخخخخخخخخخط
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   ُ  ِ ان المدي ة بالح
ثالثُة ُ ال ِخخخخخخخخخخخو اء مر ْت على المدي ة   خاللها، 
ُ  عاعلة لات   و    ب اِ ها  لم  شرْ  ُ دم من بيتو   ل

 الو ا  األخير  
 اتتهِ  الُمْهلطُة،

.أي اليول الثالث لات  أتياُت المدي ة مجتمعاٍت 
ُتُ المدي ة  ْطفه  على اليخخخخخخخاط  الرملي   بي ما اوخخخخخخخْ

 مثُ ِوا عظيٍم  ول الفتيات  
كخخان األتخخُ  جهيخخخخخخخخخخخخخخخون بخخالب خخاء   .الفتيخخات ُلنه 
تخخخخا اب خخخخُة الملخخخخك لخخخخاتخخخخ   ي ظْرنط بُحزٍن .خوف   . خخخخدط

  ب ي  
 بعد قليُ،

الجبال ِخخخخخخخخخخخخخخخي ون ال ر.  ضخخخخخخخخخخخخخخخيفًا على البحر . 
 .ال ابات .الصحااى .القرى .المدن  

 .وُ الكاتن .معو الحمامة  
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ا  ا  الرعخخخخُب أي قلو  الجميع، مخخخخا عخخخخدا أتخخخخاة 
.ا دة بدُت  بتسخخخخخخخخم   .بين ِخخخخخخخخ وِن ال ا  .وخخخخخخخخوِت 

 البحر، ُطلق الكاتُن الحمامة  
 ل قِ  الحمامة بعيدًا   أو  المراكب الراِخخخخخخخخخخخخخخخية، 

 الر .   أو  ُشجاِا ال ابة القرنبة، أو  
ُ ُأ حخخة الحمخخامخخة  ُة ال ر.   تشلخخ  كخخاتخخ  ُشخخخخخخخخخخخخخخخعخخ 

 . صُ إلى المو  .عيوِن ال ا  
بسخخخخخخخخخخخخخخخرعخخخخة ُكبر،  ل قخخخخ  الحمخخخخامخخخخة أو  ا .  
ْ  على  الفتيخخخخات    ل قخخخخ  مر ين، .أي الثخخخخالثخخخخة  ْخخخخ 

 ُا  الفتاة المبتسمة   أصري ُبواتا .الضا إليها  
ها كات  الفتاة اب ة . يدة لعاعلة أقيرة   عل مْتها ُم  

 الصبر، ..الدتا الصيا  عل مها ليف ال  شاف البحر  
ها  .قبُ ُن  صخخخخخخُ .الداتا إليها، امطِ  الفتاة تفسخخخخخخط

 أي المو  .   ِبحْ   
ْ يها، موأةم  قذُأها، .موأةم  سخخخخخخخخخخخخخخخحُبها  موأةم   
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ُعماقها   ِخخبحِ  الفتاُة  تى .ابْ  عن العيون   إلى 
 صخخخخخخخخخخري   ُُل  الفتاِة لات   ْذا. الرمُ على ُاِخخخخخخخخخخها . 

..الخخخدتخخخا لخخخان يب ي بُحرقخخخٍة .تو  حخخخد   أي المو    
تون مصخخخخخخخخخخخخخخخا  الرأُ .المُرة    كان ُتُ المدي ة يهو 

 ْشُفُ   دانجيًا    شُفُ   تى   .لات  ُشخخخخخخخخخخعة ال ر. 
ُُ لجث ٍة تامدة      يب اليم  .نظهر اللي

 لم   ْن  ضيُء العتمةط ِوى مياعُ قليلة  
اط .بي مخخخخا تمه الجميع بخخخخالعو ة إلى  م خخخخا لهم، تخخخخدط

البحر، .لمطعط من موأخا خِو ضخخخخخخخخخخخخخخخوءم تخاعخُ لخ تخو القمُر 
  سق  اآلن من م اتو ليسبا  

ِ  الفتخخخاة، بخخُ،  التفخخخ ط ال خخخا  إلى البحر   لم  مخخخُ
لْ  إلى  وان ِة ضوٍء  تقدل تحو الياط     ْذاُف   حو 

  معًا  صير لؤلؤًا  
الز .الخخخخدا الفتخخخخاة إليهخخخخا، لك هخخخخا   عخخخخا ْت إلى 

و ُعما  ال بحر    ا.ل ُبوتا الصخخخخخخياُ  ُْن يرميط تفسخخخخخخط
ُو ال ا     ي طها،  أي الماء   ُمسخخخخخ ْتُو  .أتُو ُ.مسخخخخخ ط
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 وا  الكاتن:
ٌُّ م كم تصيبطُو من الآلل  -  تيا   .لي خْذ ل

ٌُّ م هم ما ليفيو من الآلل ، .ا ا  بعدما أمع ل
 الجميُع الياط  اللؤلؤيه عاعدين إلى المدي ة  

  اعرًا  عبُر الْرقات  كاتوا مولبًا 
 م ذ  لك الليلة،

لم  ُعِد البحر ُ  رُ  الكثير من البيخخخخخر .المراكب، 
 .لم  ُعْد بحاأة إلى األضا ي  

 م ذ  لك الليلة،
ُه  . وانُة الضخخخخخوِء  ز.ا مدي تطها (مدي ة اللؤلؤف ل
ِخخ ٍة مرهًة    ب ي،  االًة  موعها آلل  على اليخخواط  

 .أي المحاا  
ُه لالِل المو   خخا   خخا خخُة أخخد- كط اختصخخخخخخخخخخخخخخخرْت لخخ  خخِ

 عصال 
ُعجبْتِك  ؟-  تُ 
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 .قبُ ُن ُأيب،
 قتر  البحر م ا   باِتحياٍء ي ظر إلي ا   يرشق ا 
بموأخخٍة خفيفخخة، ثم  عو  إلى م خخاتخخو   ت خخا    خلف 
الجبال، ِلُيالِطمط الصخخخخخخخخخخشوا .اليخخخخخخخخخخواط ، .نو    على 

 الرمال .الحصى .الفضاء   ا ا و الكثيرة  
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 أين أّمي؟

 
 

 .دًا عيد األل  
.تا تي (ِخخخاتديف  جل   اعرة بين لتبها،  فكر 

 كيف ِتيتري ألمِ ها تد ًة .تي ال  ملك تقو ًا 
ُبوتا  عمُ بإخالٍص .أد .تيخخخخخخخخخخخخخخا ، .مع تلك، 

 عاعلتها أقيرة 
كات  (ِخخخخخخخخخخخخخخخاتديف  لميذةم مجدةم .مهذبة .محبوبة 

 من مدا ِا ها .ود قا ها 
قد اشخخخترْت لوالد ها خا مًا  كات  وخخخد قتها (تدىف



 

- 24 - 

خخخخخخخة لُترنطُو لزميال ها   تتبيًا ُ ضخخخخخخخرْ ُو معها إلى المدِا
رْت  ُ  المو ط   حسخخخ  خخخ  كان الشا م يلمع مثُ شخخخمٍ   تِو
ِخخخخخخخخخخخخاتدي .تي ُ حد   أي الشا م المتوت ج، .أي تدا ا 
ود قا ها األخرنات  (أاطمةف اشترْت قميصًا  رنرنًا 

نماف اشخخترْت  قيبًة ألمها  (عبيرف اشخخترْت عْرًا  .(ا 
تا (ع و ف اشترْت ألمها لتابًا   أميلة  . دط

ما  ال  ِاتدي أي .رأتها  زن ًة،   ظر  ولها، 
أيقُع بصخخخخخرتا على قصخخخخخة (ِخخخخخ دانالف  ت ا.ل القصخخخخخة 
. بدُُ  قرُتا، .ما إْن  صُ إلى الفقرة التي  ظهر أيها 
السخخخخا رة لسخخخخ دانال،  تى ُ  لقط القصخخخخة، . حلم بزنااة 

 ة لي  ْلب م ها تد ة ألمها السا ر 
لن   ل فط طلبي ُكثر من للمتطْين   فُشهمخخخخخخخخا 
السا رة على عصاتا لتكون تديتي موأو ة: تمسْ  
ِاتدي ل فسها بحزن، .عا ْت لتفتاط القصة، ثم اا فع 
وخخخخخخخوُ ها: ُيتها السخخخخخخخا رة، ُاأوِ  اخرأي من قصخخخخخخة 
ِخخخخخخخخخخخخ دانال إلي   لن ُطلب م ِك .ير لتا  ألمي، ُ. 
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 بسي :أستاٍن 
قال  ِخخاتدي .تي  فتا قصخخة ِخخ دانال . شاطب 

مطْ  أيها السخخخخخخا رة   أج ة،  شر  حالصخخخخخخف ة التي ُاِخخخخخخِ
 السا رة من الصفحة 

السخخخخخخخخخخخخخخخا رة بفسخخخخخخخخخخخخخخختاتها الجميُ، .بتاأها الذتبي 
ْولطجاتها السخخحري  قف  ع باللؤلؤ .العقيق، .بصخخط الُمروخخه
على طا.لة ِخخاتدي المسخخحواة بحضخخواتا  ال ُ صخخد   

، أت ظر إلى الصخخخخفحة، أتجدتا بيضخخخخاء، ِخخخخاتدي تلك
 أعاًل .ا اِت السا رة م اتطها 

  دلك ِاتدي عي طْيها قاعلًة:
 تُ ُتِ  ِا رةم  قيقية؟-
 ُظ   ي لذلك  ا عزنز ي، ُ سمعين وو ي؟-
تعم، ُِخخخخخخخخمعِك، .ما  مِ  قد اِخخخخخخخختجبِ  لي أي -

 الحضوا، أ اأوِ  ُن ُ لب ي لي طلبًا بسيًْا 
 لِك طلبك:بي للقد خرأُ  أل-
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قال  السخخخخخا رة ُ.شخخخخخااْت بصخخخخخولجاتها الالمع إلى 
علبخخة ُلوان ِخخخخخخخخخخخخخخخخاتخخدي، . لى .اقخخة لر ون مقوى، ثم 

 اختف  بالسرعة التي ظهرْت أيها تا ها 
قْ  ِخخخخاتدي أي الصخخخخفحة، أُرِت السخخخخا رة أي   د 

 م اتها  قف أامدًة ُمال ِ دانال 
ُين الهد ة؟ وا   ِاتدي أي .أو السا رة، -

 قصة على الْا.لة .شرعطْ   ب ي  ثم .ضعِ  ال
 لم   ا ا السا رة م اتها مرًة ثاتية 

مسخخحْ  ِخخاتدي  موعطها، .اتتظرِت السخخا رة  .ن 
 ُمُ 

 بعد لحظات،
أكرت ِخخخخخخخخاتدي بإشخخخخخخخخااات وخخخخخخخخولجان السخخخخخخخخا رة، 
أقفزْت إلى علبة األلوان، ُ ضخرْ ها مع .اقة الكر ون 
خخخخخخخخخخخخخخخم   لم   هز ِخخخخخخخخخخخخخخخخاتخدي عن  المقوى، .بخدُت  ِر

ل طا.لتهخا  خخخخخخخخخخخخخخخمخْ  .ا ًة .قلبخًا .طفلخًة ُ قخد  إال بعخدما ِا
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 ألمها تد ة 
ابتسخخخخمْ  ِخخخخاتدي للبْاقة التي ُوخخخخبح  أاتزًة، 
ها لتحلمط بفر   .بعد م تصخخخخخخخخف الليُ تتبْ  إلى أراشخخخخخخخخِ

 ُمها 
 أي الصبا ،

اا دت ِخخخخخخخخخخخخخخاتدي ثيابها،  مل   قيبتها، .تتب  
ة    إلى المدِا

تا تي .وخخخد قا ها أي االِخخخترا ة   فتا ِخخخاتدي 
 قيبتها، .ُ شر  البْاقة   

اشخخخخخخترنِتها؟  نُ.ه، ما ُأملها  ا ِخخخخخخاتدي، من ُي-
 بصوت .ا د قال  ود قا ها 

 لم ُشتِرتا، بُ ُتا التي و عُتها -
خخخخخخخخخخخخخخخمِتها!  ا لك من أ اتة  قال  -  قًا، ُت  ِا
 ع و  
ُتخخِ  لسخخخخخخخخخخخخخخخخِ  متفوقخخة أق ، بخخُ ُتخخ  أ خخاتخخة  خخا -
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 ِاتدي  قال  تدى .انما .عبير .أاطمة 
اتدي من لُ قلبها ِلما ُتجزْ ُو، ضخخخخخخخخخخخخخخخح   ِخخخخخخخخخخخخخخخ

 أضح   معها ود قا ها 
خخخخمي بْاقاٍت . بيعيها  ا ِخخخخاتدي  - ُقتر  ُن  ِر

 قال  عبير 
 أكرة أيدة  قال  أاطمة -
ُ.تا ُ.ل من ِخخخخختيخخخخختري م ك  ا ِخخخخخاتدي  قال  -

 تدى .تي ُ شر  من أيبها بضع ُ.اا  تقد ة 
ُ  وخخخخخخخخخخخخخد قات ِخخخخخخخخخخخخخاتدي ُ.ااقًا  ع دعٍذ، ُخرأْ  ل

  تقد ة
عد ت ِاتدي ال قو ، أوأدْ ها لاأية ليراء أستان 

 بسي  ألمها 
ٍُ  م كنه بْاقة -  ُتا مواأقة، ..دًا ِ  ضر لك

لم  عرف ِخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاتخخخخخخدي ليف اتتهى تلخخخخخخك اليول 
خخخخخخخخي، لما لم  عرْف ليف لات  .اقفًة ُمال ُ د  المدِا
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المحالت،   ظر إلى الفسخخخخخخا ين ُ.ِخخخخخخعااتا   بين  لك 
اِخخخخبًا، أتدخُ لتيخخخخترنو قاعلة األ ناء  يخخخخاتد أسخخخختاتًا م 

 أي تفسها:
خخخخخمها  خخخخخ ِا اليول ِخخخخخ وخخخخخ ع لثيرًا من البْاقات، ِ.

 بمهااة أ ية بحيث ُ عجطب بها  ميال ي 
ِخخخخخخخاتدي اآلن  شر  من محُ األ ناء .تي أر ة 
ُه مخخا معهخخا من تقو     بهخخديتهخخا التي لم  خخدأْع أيهخخا لخخ
.بي ما  رلز أي اليخخخخخخخخخخخخخخخاا  المليء بدلاكين الحلوى 

  .األلعخخخا ، ُيلفخخخ  تظرتخخخا  لخخخان لبيع الوا ، .المالب
أتدخُ . يخخخخخخخخخخخخخخختري .ا ة أميلة، ثم  رلز قاوخخخخخخخخخخخخخخخدة 

 البي   
   لخخاتخخ   خخذاًة من السخخخخخخخخخخخخخخخيخخااات،  خخذاًة من ُْن 

  صْدلط ب  د المااة،  ذاًة من ُْن  سق   
  صُ ِاتدي إلى البي  .تي ُ  ا ي:

 ماما، ماما، لُ عال ُ.ت  بشير -
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 ال ُ د أي البي  
عا ة .الدة ِخخاتدي الشر.  أي مثُ تذا لي  من 

 الوق  من البي  
ُ رى، ُين ُمي؟ وخخا   ِخخاتدي ُ.أهيخخ  أي -
 الب اء 

ُكثر من ِخخخخخخخخخخخخاعة .تي   تظر  خْر على بالها 
ُن  سخخخخخخ ل الجيران عن ُمها  ليِخخخخخخف أميع الجيران 

 لم ير.ا .الد ها طوال تذا اليول 
عخا ت ِخخخخخخخخخخخخخخخخاتخدي إلى البيخ  .تي   خا ي بخ على 

 وو ها:
 اما، ماما، ُين ُتِ   ا ُمي؟م-

.ما إْن  خلْ  ِخخخخخخخخخخخخاتدي البي   تى .أدْت ُمهها 
  ر دي الفستان الذي اشترْ ُو لها 

 الض  الفتاة إلى ُمها ضا  ة 
ُ ضخخخخخخخخخخخخخخخان األل لات  ُكثر  ألًا .أمااًل من لُ 
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  داعق الوا  أي العالم 
 كم تو أميُ عليك  قال  ِاتدي -
ِو،  خخخخا إتخخخخو أميخخخخُ أق  ألتخخخخك ُتخخخخِ  التي - اختطْر خخخخِ

 ا. ي 
لْ  ِخخخخخخخخخخخخخخخاتدي يد .الد ها، .تتبْ  إلى .رأتها  قب 

متها   لُتحضر بْاقتها التي ِا
 تا تي ِاتدي  عو   املًة الوا ة .البْاقة 

 ُ قب لها ُم ها شاكرًة، . قول:
 لماتا تسي  تديتي التي ُ ضرُ ها لك؟-
 عفوًا ُمي، لم ُتتبْو، ُين تي؟-
 ت ا ، على الْا.لة -

ِخخخخخخخخخخخاتدي إلى تديتها الم لهفة بواٍ  ملوٍن  رلز 
المع   فتا أزءًا من ال الف، أتجخخخد لتخخخابخخخًا، .بي مخخخا 

  ستمر  ِاتدي أي خْلِع الوا ،  قول:
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لم ُ وق ْع ُن   ون لي تخخد خخة أي مثخخُ تخخذا اليول  
  ا لِك من إتساتة ااععة  ا ُمي 

 أي تذه األث اء،
  دخُ األل المْبخ إلعدا  ما يلزل لال تفال 
 بي ما ِاتدي  قفز من شدة الفر  .تي  قول:

هللا، مخخا ُأمخخُ تخخديتخخك  خخا ُمي   هللا، مجموعخخة -
 قصو بع وان (الفصول المج وتةف  
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 الناُي واحلورّية

 
 

 …كان  ا ما لان 
 أي ِالف العصر، 
 ُ. أي تذا الزمان     

كات  ت ا  قرنةم ِخخخخخخخخخخخا ليةم أميلة، يوقظها . اُء 
.العصخخخخخخخخاأير .البالبُ، ُ.شخخخخخخخخجاُاتا المت وعة، األطياا 

اعتا ْت على ُوخخخخخخخخخخخخوات الحيواتات، .على ُوخخخخخخخخخخخخوات 
 ال ا ، .على تدير البحر .ااعحتِو المالحة 

  ميخخخخخخخخخخخخهُد البحِر ااععم أي لُ األ.قات، .أي لُ 
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 …الفصول   .األمواُ   اعمًا  حمُ المراكب
 لم  رأع شباُ  الصيا ين، يومًا، بال ِمك 

القرنخخخخخة اب خخخخخةم . يخخخخخدة ألبونن  .لخخخخخاتخخخخخ  أي تخخخخخذه
خخخخخخخخخخخخخخخة .الحقول  أال  ين،  قضخخخخخخخخخخخخخخخي ُ.قا ها بين المدِا

 .الياط  
ُ  وبا ،  .ل

عم الدأاأات،   سخخخخخخخخخخختيقل مع وخخخخخخخخخخخيا  الد ك،  ُْ
خخخخخخخخخخخة  . ين  عو ،  . علف ال  م، ثم  ذتب إلى المدِا

بعد  … ت ا.ل .أبة .ذاعها بسخخخخخخخخخخخرعة،  كتب .ظاعفها
تلخخك،  لحق بوالخخديهخخا إلى الحقخخُ  .ع خخدمخخا ال  جخخد مخخا 

ا بو،  حمُ ال اي  . ذتب إلى اليخخخخخخخاط    م سخخخخخخخاعدت
 لعب بالرمُ .الحصخخخى   صخخخ ع ُشخخخ ااًل مشتلفة   . ْت 
 تعب،  جل  على الرمال القرنبة من المو ، . عزف 

 على تايها ُلحاتًا ُمحزتًة  ي ًا، .ُمفِر ًة  ي ًا آخر  
 ال،.أي ُ د األ 
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. يدًة، ألسخخخخِ  الفتاُة على اليخخخخاط ، ُ.وخخخخابُعها 
ال اعمة  تحر  على أتحات ال اي   ت ا، لحظُة ما 
ُط ال ر.  م عيخخخخخخخخخخخخة، .المراكب الراِخخخخخخخخخخخخية  ميُ مع  قْب
الموأات، .المراكُب البعيدُة   يب ا.ندًا، ا.ندًا، عن 

 …تاظرْنها
ها ُ فكر بح ا ٍة ُُم ها التي  .بي ما  عزف  ، ُتحسخخخخخخخخ 

.ط ْ  هخخا لهخخا م خخذ أترة،  يخخث شخخخخخخخخخخخخخخخخا   الح خخا خخة ُاا  ُن اط
ُ. ى إتسخخخخاٍن أي العالم، ألب ْ  ا.بتطُو أ يةم ُ.   صخخخخبا 
ِخخخخخخا رة، .أعلْ  من ُتاملِو ل زًا، لان لُ ما يلمسخخخخخخو 

 …يتحول تتبًا،  تى الشبز .الْعال الذي ِخخخخخخخخخخخخخخي كلو
  عزف .تي  قول أي تفسها:

ِِ ال=ُتا ُكره الْمعط .ا لمال  جيعط .األتاتيةط .ُ به
ُتم   ُ  ما ُانده ُْن ُأد شخخخخخخيلًا أي تذه الحياة   ون  .ل
ة، .البحرط  ُعرف ُن  األا  مهمخخخ  من لخخُ شخخخخخخخخخخخخخخخيء  
مهم ، .الْبيعة مهمة، لك  ي ُاند ُن ُكون إتسخخخخخخخخخخخخخخخاتًة 

 مهم ًة ُكثر مم ا ُتا عليو اآلن 
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ُ  ما   عزف الفتاة ب ُ  واِخخخخخخخخخخخخها .ل تها  عزف ل
  فكر . حلم بو 

األلحخخان .البحر .مخخا .بي مخخا تي م سخخخخخخخخخخخخخخخجمخخة مع 
 جول أي تفسخخخها،  يخخخعر بصخخخوت ما ي ا يها، لم   ن 

 ووت ُمها .ال ُبيها 
 ُت    تُ  حبين الم امرات؟-
ُ.ه، مخخخخخا ُأملخخخخخِك، ُتخخخخخِ   وانخخخخخة البحر، ُلي  -

 كذلك؟: ِ لِ  الفتاُة، .تي  قفز تحو المو  
تعم، ُتخا  وانخة البحر، تخُ  ر.بين بر لخخة إلى -

 ُعما  البحر؟
ُعو ط إلى ت خخخا بعخخخد  =بخخخالتخخخ كيخخخد، لكْن ُاأوِ  ُْن 

 ِاعة، ُخيى ُْن ُُِب بط المتاعبط ِلوالدي  
لن  سخخخخخخخخخخخخخت ر  ا لُت ا ُكثر من ِخخخخخخخخخخخخخاعة: قال  -

الحوانُة الجميلة .تي ُ بعد شعرطتا عن أبي ها، . رأع 
تيلطهخخا أو  المخخاء، ثم  سخخخخخخخخخخخخخخخبا مقتربخخًة من الفتخخاة التي 
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ْ  تخخخايطهخخخا بخخخالرمخخخُ، .ميخخخخخخخخخخخخخخخخخْ   تى  .مر الموُ  .ْخخخ 
 البتطيها 

 تاِت يدِ : قال  الحوانة للفتاة -
تا للحوانة التي ُلبسخخخخخخخخخخخخخخْتها خا مًا  ُعِْ  الفتاُة يدط

 قاعلة:
=لن  سخخخخخخخخخختْيعي ال طْوصط .العو ةط إلى م اِتِك إال  
، أاتتبهي أيدًا، .لوتي  رنصخخخًة  بهذا الشا م السخخخحري 

 عليو لإوبٍع من ُوابعك 
 الفتاة  ا لُو من خا م ااعع: قال  -
 تُ ُتِ  أاتزة؟: ِ لتها الحوانة -
ُعما  البحر  -  تيا إلى 

.ضخخخخخخع  الحوانة ُوخخخخخخابعط إ دى يديها ب وخخخخخخابع 
إ خخدى يخخدي  الفتخخاة، .تزلتخخا  حخخ  المو   األِخخخخخخخخخخخخخخخمخخا  
بزعخخخخخاتفهخخخخخا ُ.لواتهخخخخخا ُ. جخخخخخامهخخخخخا المشتلفخخخخخة  مر  قر  

 الصد قتين، .ق ا يُ البحر  ضم  ُتُاعها ثم  بسْها 
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 األعما  المو  تا ئ أي 
.ول  الحوانة .الفتاة إلى ِشعا  مرأاتية لثيفٍة 
.طونلخخخة  مرأخخخانم ُبيز .مرأخخخان ُ مر، بي مخخخا  مر  

 ُِما  و يرة ملوتة 
ُ  مخخا أي البحر من ميخخاه . يواتخخات .تبخخا خخات،  كخخ
كان وخخخخخخخخخخد قًا للحوانة، ُ سخخخخخخخخخخل م عليها، .نسخخخخخخخخخخ لها عن 

 وحتها ُ. والها .ُنر  ب بصد قتها الجديدة  
ُد أسخخخخخخخحةم ُ  يرتا بين  لك ا عا  المرأاتية  وأط ليخخخخخخخِ

محخخاااتم مفتو خخة   جل  الحوانخخة مع الفتخخاة أي  لخخك 
ُ.لفتها .ُ  لقها، .ل تها  الفسخخخخخخخخخخخخخخخحة، أتفتا المحاااُت 
 عزُف ُلحانط الفتاة التي لات   عزأها على تايها قبُ 

 .وولها إلى تذه األعما  
  ضحك الفتاة، . قول:

 إتها ُلحاتي  -
 أاُت .الحوانُة: قول لها الصد
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 لوال تذه األلحان، لما ل ِ  اآلن بي  ا -
 تحن  عوتا  لزناا  ا ألت ا أهم ا ما  حلمين بو 

لم  توق ع الفتخخخخخخاة تلخخخخخخك، أفر خخخخخخْ  لثيرًا، .قب لخخخخخخِ  
 الحوانةط .المحااات 

إليِك تذه األِخخخخخخخخخخخخهم الثالثة .تذا القو : قال   -
 ملكُة المحااات 

ُهم مست ربًة، ُخذِت الفتاُة القو ط  ِْ   .األ
ال  شاأي .ال  سخخخت ربي، أهذه األشخخخياء ِخخختحقق -

  لمِك: قال  الحوانة 
 .ليف؟ ِ ل  الفتاة -

 بهد.ء ُأاب  ملكة األوداف:
ِخختووخخلك الحوانة إلى لهِف البحر، ِخختجدي طُو -

، عليِك ُْن  م لقًا بصخخخخخخخخخخشرة لبيرة، أي الصخخخخخخخخخخشرة ثقبم
 صخخخخخخخخخخخخيبي ِخخخخخخخخخخخخهمًا أي ثقب الصخخخخخخخخخخخخشرة، .لد ك ثالث 

بعدط  األِخخخخهم، أإتا لم ي جْا ِخخخخهمِك األ.ل، محا.الت 
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ُر قخدمخا ، . ْن لم ي جا ِخخخخخخخخخخخخخخخهمخك الثخاتي  أسخخخخخخخخخخخخخخختتحج 
أسيتحجر أسمك  تى الصدا، . ْن لم ي جا ِهمك 
خخخخخختصخخخخخخبحين مسخخخخخختحاث ًة  الثالث، أسخخخخخختتحج رنن لل ِك، ِ.

 بحرن ة 
. تا تجحخخُ  من السخخخخخخخخخخخخخخخهم األ.ل: قخخالخخ  الفتخخاة -
 ِبتطحدٍ  
تذه األِخخخخخخخخخخخخخهم ع دما   جحين ب ي  ِخخخخخخخخخخخخخهم من -

الثالثخخخة، أسخخخخخخخخخخخخخخختبتعخخخد الصخخخخخخخخخخخخخخخشرُة عن أوتخخخة الكهف، 
تدخلي و بسرعة، لتحضري ماتو موأو  أيو  .ِ 

تُ ِ أد أي الكهف  لمي .تو مشتب  م ي؟ -
ُ.خخامر، بخخُ ُانخخد ُن  مخخا تخخذه الشراأخخة، ال، ال ُانخخد ُن 
ُعيل  يا ي مع ُمي  ُ ُن  ُعو  إلى اليخخاط   ُُأضخخ 

ُوخخخبا مسخخختحاثًة  ُ.بي أي قرنتي الجميلة، ال ُاند ُن
 : قال  الفتاة بعصبية، .تي  هم  بالم ا اة ةبحرن  

 لكن  وانة البحر  ا.ل  إق اعها:
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ُت  شخخجاعة، .ال ُظ ك ِخختفيخخلين، لما ُتي ال -
 ُظ ك ِتهربين 

  ر  ت الفتاة، . ا.ل  اِتجما  قو ها لتس ل:
.ما اليخخخخخخخخخخخخخيء المهم الذي ِخخخخخخخخخخخخخ .امر من ُألو -

  ُانده بحيا ي؟إتا لان مااًل، أ تا ال
ُتم من لُ شيء  فكرنن بو: قال  ملكة  =ال إتو 

 األوداف 
ًا   .ب خخخخُ إاا  هخخخخا اختخخخخااْت ُْن  أك رِت الفتخخخخاة مليخخخخ 
 تابعط الْرنقط الذي ُيووخخخخخخخخخخخخخلها إلى الحلم  قبلِ  الفتاُة 
خخخخخخخخخخخخخخخبحْ  مع الحوانة إلى الكهف البحري   الم امرُة ِ.
المتثبخخخخ   بقخخخخاِ  البحِر لحوٍت لبير  ُمخخخخال وخخخخخخخخخخخخخخخشرة 

ف عظاُل بيخخخخخخخخخخٍر لثيرنن، ُ.شخخخخخخخخخخشاصم متحج ر.ن الكه
، .بعضها ولبم   كمستحاثاٍت بحرنة، بعضها اْخوم

آٍه، ُيتها الحوانة، يبد. ُتك خدعِ  ُتاِخخخخخخخخخخخخخخخًا  -
 كثيرنن 
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 لوت الحوانة تيلها، .قف  ُمال الفتاة معا بة:
ُتا ال ُخد  ُوخخخخخخخخخخخخخخخدقاعي، ُت  الو يدة التي  -

 ُ ي  بها إلى ت ا 
تحجر.ن؟: ِخخخخخخخخ ل  الفتاة تؤالء المسخخخخخخخخاكين الم -
 بقسوة 
 ضخخرتم ِخخمك القرش، .ُ.لبهم من الصخخيا ين  -

تا ِخخخخخخمك القرش،  الذين لاتوا يرمون شخخخخخخباكهم، أييخخخخخخد 
.ِر ، أدأ  اه، .م هم من .نحضخخخخخخخخخخخخرتم إلى ت ا، م هم 

ُعْتو ملكُة األوخخخخخخخخخخخداف األِخخخخخخخخخخخهم .القو ، عل و  من 
 سخخختْيع الشر.  .العو ة  لم ُكن ُتا موأو ًة أي تذا 

 البحر 
وخخخدق تك، أهُ ِخخختترلي  ي . عو ين، ُل ِخخخ بدُ  -

 ُ.ت  معي؟: بثقة قال  الفتاة 
ألثب  لِك طيبة قلبي .وخخخخخخخخخخخخخخخد  توا اي، أ تا  -

 ِ ِاعد   تى لو  حج رِت 
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 ليف؟ باتفراٍ  ِ ل  الفتاة  -
 تاِت الشا م  -
ُعْيك الشا م الذي ِخخخخخخخخخخخيسخخخخخخخخخخخاعدتي أي  - ليف 

 العو ة؟ 
ُ  الشا م أي إوخخخبعيك أسخخخيت - حج ر معك، إتا ظ

ُم ا إتا لان معي . حج رت، أبمجر   ُن ُلمسخخخخخخخخخخخخخخك بو 
 أسيتالشى الحجر ع ك، . عو ين لما ُتِ  

اقت ع  الفتاة بصخخخخخخخخخخخخخخخد  الحوانة . خالوخخخخخخخخخخخخخخخها، 
أ ا.لتها الشا م، ..قف  لفااٍ  أي م ان م اِخب من 

 ثقب وشرة الكهف 
.قبُ ُن  ضخخخخخع السخخخخخهم األ.ل أي القو ، تظرْت 

ُعما  البحر إلى المقبرة البيرنة ال  راقدة أي 
ق  أي الثقب،  .ضخخخخخخخخع  السخخخخخخخخهم أي القو    د 

لكن  السهمط اوْدل بالصشرة، .ِق   ….   ُطلقْ  
 …قر  أمجمة ما
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  حج رْت ِاقا الفتاة    
 .بب ء، بدُ الدمع يتسخخخخخخاق  من    
 عي يها     
 ال   بهي، تيا  ا.لي ثاتية:  صري الحوانة -

بيخخخخخخخخخخخخجاعة، .ضخخخخخخخخخخخخعِ  الفتاة السخخخخخخخخخخخخهم الثاتي أي 
 القو ، .شد  و بقو ة، ثم ُطلقتو   

اوخخخخخخْدل السخخخخخخهم بحاأ ة الثقب   لا  يدخُ، لك و 
 …ِق ، .    حج ر ودا الفتاة  تى إبْيها

اطمل ي، أالشا م ِخيعيد : بفر  . يخجيع قال  -
 الحوانة 

تخخذه المرة، بفر   ْلق الفتخخاة ِخخخخخخخخخخخخخخخهمهخخا الثخخالخخث 
بو  صخخخخخيب الثقب  ، أتتز ز  الصخخخخخشرة  .األخير، . تْ 

العمالقة  ، يذ.  الحجر عن قدمي  الفتاة .وخخخداتا، 
.قبخخُ ُْن  خخدخخخُ الفتخخاُة الكهف، ُ عيخخد الحوانخخة الشخخا مط 

 إليها قاعلة:
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 ِ دخُ معًا -
  دخُ الصد قتان الكهفط البحري  

تة، .تبا اٍت مضيلة  لم   ن أيو .يُر وشوٍا ملو 
 ..رنبة 

 يدط الفتاة  لم  تر  الحوانة
 .بعد مساأة، ُات الفتاة شيلًا، أصا ْ :

 لقد .أدُت  لمي  -
على ودى وو ها، اأتمعْ  لاع اُت البحر من 
خخخخخخراخ ،  تى المحااات .ملكتهم،  ِخخخخخخمك .مرأاٍن ِ.

 .لذلك ق اأذ .ق ا يُ البحر 
 حمُ الفتاة تا  الييء الالمع،  حد  أيو، أتراه 

م،  خخخ  يهخخخا وخخخخخخخخخخخخخخخوُت قلمخخخًا تتبيخخخًا، .بي مخخخا  تفح و القل
 الحوانة:

األأمُ من الذتب أي تذا القلم ُتو  سخخخخختْيع  -
قي، أاضخخخخخخخخخخخخخخخ ْي الزا   قراءة ُأكااتا، . تا لم  صخخخخخخخخخخخخخخخد 



 

- 46 - 

تكتيفين ليف  قُر ما  فكرنن بو  األعلى أي القلم، ِ.
 اآلن 

.ما إن  ضخخخخخخخخخخخخخخ   الفتاة على الزا  األعلى للقلم، 
  تى ي ْق:

خخخخخخخخخخخخخخخخخخاطتي  - ُتخخخخِ   خخخخا عزنز ي  فكرنن ليف بِو
 كتيفين . فضحين الم اأق .الكات  .ال ياش ِت

 بسرعة  قول الفتاة:
ودق ط  ا عزنزي   أفي تذه اللحظة بالذات،  -

 ك ُ  ُأكر بما قُر و لي 
ُتم  - تخخُ ُ الخخِ  ُين   من  لمخخِك؟ ُين  كمن 

 األشياء أي الحياة؟: ِ ل  ملكة المحاا 
ُط .الصخخخخخخد  .الحرنة  - لقد ُ الُ  ُن  العلم .العم
ا أي الحياة   شخخخخخخخخخخخخ رًا لكم أميعًا  : قال  الفتاة ُتم  م

 العاعدة مع لاع ات البحر إلى السْا 
عهخخخا بمحبخخخة    كخخخان الجميع يرقو  ولهخخخا، .نو  
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 كلهم لاتوا اا.بين بعو  ها إليهم 
 عيد الشا م السحري  إلى  … صُ الفتاة الياط 

 الحوانة،  قب لها، . تفقان على  نااة ُخرى 
ا من الرمال، .الضخخخخخ  بسخخخخخرعة اأع  الفتاة تايطه

عخخاعخخدة إلى بيتهخخا، .بيخخدتخخا القلم الخخذتبي  الكخخاشخخخخخخخخخخخخخخخف، 
ُ.لى .ُتم  شخخخخخخخخخخخخخخخيء أي تذه  الكا ب، .القاائ، بيدتا 
ُعما  البحر ُكثر  الحياة، لم  ست ر  ا لة الفتاة أي 

قابلةم ألن ُ ح ى على مدى األ ال    امن ِاعة، لك  ه
 ُلي  لذلك؟ 
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 احلديقةاخلنساء يف 

 
 

اعتدتا ُن تذتب لُ يول أمعة إلى م ان تشتااه 
معًا  ل ن تز.ا ُقرباءتا، ُ. ُوخخخخخخخخخخخخخخخدقاءتا، ُ. تذتب 
إلى م ْقة ُثرنة تتعر ُف من خاللها على  ضخخخخخاا  ا، 
ُ. تقضي .قتًا أمياًل .ممتعًا أي م ان طبيعي قرنب 

 من مدي ت ا  
. ي ما  شتلف ُِر ي على الم ان الذي ِ ذتب 

ُ  أر  م خخخا   تخخخب ا.بتخخخو على إليخخخو، تل جخخخ  للقرعخخخة، لخخخ
قْعة .ا  وخخخخ يرة .نْونها، ثم تشل  أميع األ.اا  
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خلًْا عيخخخخخخخخخخخخخخخواعيًا، .تتر  ُوخخخخخخخخخخخخخخخ رط طفلة أي عاعلت ا 
 سخخخخخخخخخخخخخخخحخب .اقخًة من بين تخذه األ.اا   .على الجميع 

 القبول بالم ان المسج ُ على تذه الواقة 
  دث .اختلْف ا أي يول الجمعة تذا 

ُ ُبي يرند الذتا   إلى بي  ُخيو، ُ.مي  فضخخخخخخخخخخخخخ 
ي (ُيهمف يرنخخد  نخخااة أخخدي .أخخد ي، خبيخخ  ُختهخخا، ُ.

ُ.تا ُاند  نااة  د قة مدي ت ا الكبيرة المسم اة بخ ( د قة 
العظماءف  ُ.ختي (ُ اللف مصخخخخخخخخخر ة على القيال بر لة 

 خاا  المدي ة 
ُ  م ا ا.بتو على .اقة وخخخخخخخخخخ يرة  خلُْ   كتب ل

 نن: األ.اا ، .قل  لص ير  ا تسر 
 اِحبي ل ا .اقة  -
 لي شر : قال  تسرنن   -

 ِ ل اتا أميع ا:
 =.ما تو؟ 
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 ضا  ة ُأاب  تسرنن:
على وا ب الواقة التي ِ ِحبها ُْن  يتري -

 لي قْعة بس ون  .قْعة شولوال و  
 وْح ا أميعًا بفر :

 مواأقون -
ُبصخخخخخخخخخخخخخخخخااتخخا مفتو خخة على آخرتخخا .تي  راقخخب يخخدط 

قات المْونة .تا.لتها تسخخخخخخخخرنن التي ُخذت إ دى الوا 
 ألم ي 

لم  بتسخخخخخخخخخخم لثيرًا ُمي .تي  قُر الواقة  تذا  ع ي 
 ُن  ا.بتها أي الم ان الذي اختاا و لن  تحقق 

مخخاتا أي الواقخخة  خخا ُمي؟: قلخخُ  ُتخخا ُ.خي ُيهم -
 ُ.ختي ُ الل 

 بصوت لْيف، قال  ُمي:
 إتها ا.بتك  ا (آ ةف    د قة العظماء -

 تسرنن:بفرٍ  ال يووف، قب لُ  
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تاه   تيو   لِك اليول ُطيب قْعة بسخخخخخخخخخخخخخ ون  -
 .شولوال و 

ُ  م ا لير دي ثيابو   .بسرعة تاعلة تر  ل
ماما .بابا ُ.خي ُيهم ُوبحوا أاتزنن   .تسرنن 

 الواقفة على با  البي  الشااأي  ستعجل ا:
رتا -  تيا  ا آ ة .نا ُ الل  لقد   خ 

مع بسخخخخخخرعة ُخرُ  مع ُ الل من ال رأة، .ت ْلق 
 العاعلة 

الْق  معتخخخخخدل  .شخخخخخخخخخخخخخخخواا  المخخخخخدي خخخخخة مز  مخخخخخة 
 بالسيااات .بال ا  الم ي لين بعْلتهم 

خخخخخ   ُمي ُ.بي، .تحن تسخخخخخير خلفهم   تسخخخخخرنن  تِو
من شاا  إلى آخر، .تحن تمز  .تضحك  .أي ُ د 
الْرقات اِخخخخخخخخخخخخخختوقف ا  أا  محُ ُلعا   لات  خلف 
 أا  العر  ُ مى لثيرة   قْاا وخخخ ير يد.ا  ول 

تو    تمرم .ا ي   سخخت د على ِخخيااة لبيرة .(مي يف ِخخ  
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 جل  ااأعخخخخًا إ خخخخدى تااعيخخخخو .لخخخخ تخخخخو يو    الجميع  
عر. م  ر دي أستاتها األبيز الفضفا   قف .ااء 
القْاا الصخخخخخخخخخخخخخخ ير .تي  فتا عي يها الزاقا.نن  .أي 
إ دى الز.ا ا يرلب أحا على  مااه بهيلة مضخخخخح ة 

ُبْال من  أدًا  بي ما أي مسخخخخخخخخخخا ة ُخرى  قف ثالثة
مسلسُ األطفال (اأتا  ا ِمسمف   "ُتي " ممد  أي 
ِخخرنره .ل تو  عد  الشواانف لي ي ال ."بدا" المسخخ ين 

 ي ظر أي .أو "كرلوا"  
ُ.ه   إتو ُت ط  ا ُيهم: قلُ  ألخي ُ.تا ُشخخخخخخخخخير  -

 إلى لرلوا 
 بعجُ قال لي ُيهم:

 .تا  ُت   ا آ ة 
  ثم ضحك .تر  بعدما ُشاا إلى أحا . مااه

 ضح  ا أميع ا .اأتزتا الياا  
 لم تيعر ليف .ول ا الحد قة  
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م قسخخخخخخخخخخخخخخخمم إلى  اأعاًل إتهخخا  خخد قخخة عظيمخخة   بخخاُبهخخ
ُعمخخخدةم  تصخخخخخخخخخخخخخخخفين: .ا خخخد للخخخدخول، .الثخخخاتي للشر.   
ُِْواتية   تصب خلف البا  الكبير  مدخُ مرمري  
على أ بيو ُشخخخخخخخخخخجاا ضخخخخخخخخخخشمة  الحيخخخخخخخخخخاعل الْونلة 

ب لوان األ تاا، م ها   تمايُ  .لوتها األخضر يتباتى
الب فسخخخخخخخخخخج، .األقحوان، .القرتقُ، .اليخخخخخخخخخخقاعق، الزتبق، 
.الياِخخخخخخخخخخخمين األبيز .األوخخخخخخخخخخخفر، .   ا.اعا عْرنة 
 شتل  أيهخخا عبيُر الرنحخخاِن مع عبير الوا  مع ا.اعا 

ُ.صاتها المز ترة   ُشجاا الزنزأون .تي ُ دل ي 
وخخوُت مياه ال واأير  ضخخفي على الْبيعة أمااًل 

اتًا    ُخ 
 قزقة العصخخخخخخخخخخخخخخاأير أي لُ م ان   .الفراشخخخخخخخخخخخخخات 

  ْير بشف ة عجيبة 
اِخخخخخخخخخخخخخخختقبلْت خخخخخا الحخخخخخد قخخخخخة بم حو خخخخخة  جرنخخخخخة،  قف 

 كيشصية .قواة على قاعدة لتب عليها:
 " مثال الييخ الرعي  ابن ِي ا" 
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اتعْف خخخخخخا تحو اليمين   ُطفخخخخخخال لثير.ن  خخخخخخ  ون 
ُتلهم لزنااة تذه الحد قة   بصحبة 

 م ُ.أاتب من مشتلف ُ ضًا،  جيء لزناا ها عر 
 البلدان 

تعبر مسخخخخخا ة ُخرى تصخخخخخب أيها  مثال اليخخخخخاعر 
"ُ مد بن الحسين" الميهوا بخخخخخخخخخخ (المت بيف  .ا.م ُتو 
م حوت من  جر، إال  ُت ا شخخخخخعرتا باليخخخخخرا الذي أي 

 عي يو .تو يتْل ع تحو السماء ب برناء .أشر 
 مثال آخر  قابُ  مثال المت بي   .ال  فصخخخخخخخخخخخخخخخُ 

ْها تاأواة بي هما .ير مسا  ة عيب و يرة، أي ِ.
ماء  تذا التمثال  قف ُمال  مثال المت بي متحد  ًا   
.للماُت قاعد و  قول: اليخخخخخخخخاعر (الحااث بن ِخخخخخخخخعيد 

 الحمداتيف الملق ب بخ (ُبو أرا  الحمداتيف  
 كُ شيء أي تذه الحد قة   ا  ي ْق  

 …ما ل ا تميي .ل ت ا أي  من آخر
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 ووت .الدي:من تذا السحر،    ي ا 
ث ا عن  ياة (ابن ِي اف - أي  ناا  ا السابقة  حد 

.تخخخخخخا تحن  …. (المت بيف .(ُبو أرا  الحمخخخخخخداتيف
اليول تقف ُمال  مثال امُرٍة عظيمة عاشخخخخ  أزءًا من 
 يا ها أي عصخخخخخخر ما قبُ اإلِخخخخخخالل، .قضخخخخخخ  الجزء 

 األخير من عمرتا أي عهد اإلِالل 
  مثال المُرة ي تصب بيموي  زنن 

 ُمي: قال 
ال  قر .ا بعيوتكم، إقرُْ ل خخخا  خخخا ُيهم الم تو   -

 على قاعدة التمثال 
 

 يرأع ُيهم وو و قااعًا:
=الياعرة ( ماضر ب   عمر. اليرندف الملقبة بخ 

 (الش ساءف  
ِخخخخخخخخخخ تعرف اليول على الش سخخخخخخخخخخاء ليخخخخخخخخخخاعرة ُ.ل  -
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 ُ.خ ، قال ُبي . ابع:
=كما قُر م، أإن  اِخخمها ( ماضخخرف .تسخخبها يرأع 
إلى قبيلة (مضخخخخخخخخخخرف العربية  لات  امُرًة تلية   تمت ع 
ب سخخٍب .أمال ُ.خالٍ  عالية، .ليخخشصخخيتها المتفر ة، 
المتصخخخخفة باليخخخخجاعة .الصخخخخد  .اإلخالص .البال.ة، 
خخخخخخخخان، م هم اليخخخخخخخخاعر ( اند بن  خْبها لثيرم من الفِر
م ةف، لك ها لم  قبُ ب ير ابن عمها (ا.ا ة بن  الصخخخخخخخخخخخ 

ل ميف ال خخخخان عبد العزنز السخخخخ  ذي ُتجب  م و ُابعة أِر
اِخخخخخختيخخخخخخهد.ا أي معرلة (القا ِخخخخخخيةف التي قا تا البُْ 

 (ِعد بن ُبي .قاصف 
 صخخخخخم  .الدي قلياًل، .ل تو  سخخخخخترأع وخخخخخدى  لك 
الحر  التي اتته  باتتصخخخخخخخخخخخخخخخاا أيل (ِخخخخخخخخخخخخخخعدف على 

 الفر  
ُ  ُمي ِ وت ُبي . قول:   ست 

=ما  زال الش سخخخخخاء امزًا ليخوة، ألقد اث  ُخاتا 
  بيات يب ي معها الحجر:وشرًا ب
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   يذذّّرر ط وعوا الشذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذ را  
  وأذرذذذذركل لذذذذكذذذذذّ   ذذذذروب  ذذذذذذذذذذذذ ذذذذ    

   ولذذذوث رذذذلذذذرنل الذذذ ذذذذذا ذذذ ذذذن  ذذذولذذذط
  عذذعذذو نهذذوا ذذُذذف لذذ ذذتذذعذذذذذ ل  ذذ  ذذذذذذذذذذط 

   ومذذذذذا يذذ ذذخذذول مذذلذذذذذ  أهذذط ولذذكذذن  
ط    أعزّي الن   عنذذذذذت سذذذذذالتذذذذذ  ذذذذذذذذذذّ

.مع آخر للمة ُتيخخخخخخخخخد ها ُمي، تسخخخخخخخخخمع وخخخخخخخخخوت 
الش سخخخخخخخخخاء   بتعجب  رلٍة .رنبة  صخخخخخخخخخدا من  مثال 

  قول ُ الل:
اتظر.ا    معم   تعم  معم يتسخخخخخخخخخخخخخخخاق  من عي ي  -

 التمثال  
د ممخخا قخخالتخخو ُ الل، ال تخخداي  .بي مخخا تحخخد   ل تخخ كخخ 
 كيف  ر  التمثال يده، .مسا  موعو، ثم  كل م مع ا:
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 سخخعدتي ُن  عصخخرلم لم ي سخخ ي  ُتا أشواة ب م -
 مثلمخخخخخخخا ُتتم أشوا.ن بي  لن ُ ع م  بحثون عن

ِخخخخخخخخخخخخخخير ي أي بْون الكتب، ِخخخخخخخخخخخخخخ خف ف ع كم بعز 
 الوقِ  .الجهد، أهُ  قبلون؟

 باتدتاٍش ُأب اتا:
 .ليف ال تقبُ  -
أي أترة ما قبُ اإلِخخخخخخخخخخخخخخخالل، ُ. ما ُ سخخخخخخخخخخخخخخخم ى بخ -

(الجخخخاتليخخخةف، أقخخخدُت ُخي وخخخخخخخخخخخخخخخشرًا .معخخخا.نخخخة تتيجخخخة 
عا ات الث ا التي لات  م تيخخرًة أي  لك األ ال  ل ُ  

ات ي لثيرًا، .بعخخخد مو همخخخخا ُ بهمخخخا لثيرًا، .لخخخاتخخخا   حبخخخ 
ِاءْت  التي،  تى  عاتي، يومًا، عمر بن الشْا  

 (ا ف، .قال لي معا بًا:
 ُال  علمين ُن  ُخونك أي ال اا؟ -
 : ُ قل
تا  ُطول لحزتي، ل   ُب ي لهما من الثاا، -
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 ُ.تا اليول ُب ي لهما من ال اا 
شخخخخخخخخخخخخهق  مثال الش سخخخخخخخخخخخخاء ب لٍم، .امتيت محاأره 

 بالدمو  
مسخخخخخخخخخخخخخخخحخخخ  ُمي عي ي التمثخخخال بم خخخديلهخخخا الواقي  

 قاعلة:
ر -  ي عليك ُن ال  حزتي إلى تذه الداأة   . ذل 

ُب اء  األابعة الذين قا لوا بم تهى اليخخخخخجاعة إلى ُن 
بالء  سخخخخخ ًا أي ِخخخخخا  الحر   اما وا أميعًا بعدما ُبلو 

التي اتتصر أيها المسلمون  ُ م ى ُن تسمع ما قلتو 
 إلى المعرلة أل.ال   قبُ تتابهم 

 سخخختجمع  مثال الش سخخخاء اباطة أ شخخخو، أيصخخخد  
وخخخخخخخخخوت الش سخخخخخخخخخاء ب مومٍة  رنصخخخخخخخخخة على اإلِخخخخخخخخخالل 

 .تصر و:
، إتكم ُِخخخخخخخخخخخخخخخلمتم طخخخخاععين، .تخخخخاأر م  ِ  خخخخا بط  - مشتاانن، أإتا ما ُوخخبحتم .دًا إن شخخاء هللا ِخخالمين، ي 
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لم مسخخخخخخخخخخخختبصخخخخخخخخخخخخرنن، .با  على  .ا إلى قتال عد.  أ عد 
 ُعداعو مست صرنن 

خفقان قلب التمثال، . عال  تبرة وخخخخخخخخخخخخخخخو و ا  ا  
 القا مة من  لك الس ين:

.اِخخخخخخختيخخخخخخخهد ُب اعي األابعة  . ين بل  ي خبر  -
اِخخختيخخخها تم، قل  ب ُ وخخخبر .  مة الحمد   الذي 

أ ي باِتيها تم، ُ.اأو من ابي ُن  جمع ي بهم   شر 
 أي مستقر  ا متو 

يو   قول  مثال الش سخخخخخخخخخخخخخخخاء تلك .تو يبسخخخخخخخخخخخخخخخ  لف 
بسخخخخخخخ  ُتا ُ.ِخخخخخخخر ي ُكف  ا للسخخخخخخخماء، تدعو للسخخخخخخخماء، أ 
 .تحمد هللا 

 . الما  شفز التمثال يد و،  س ل ا:
 تُ  عرأون شيلًا عن ِو  (ع اظف؟  -

ُخخخاف ُن  سخخخخخخخخخخخخخخخبق ي ُبي ُ. ُمي أي اإلأخخابخخة، 
 أ ِر  قاعلة:
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أي تا  السخخخخخخخخخو  لان  جتمع اليخخخخخخخخخعراء إللقاء  -
 قصاعدتم مت اأسين 

 بإعجا   س ل ي التمثال:
 ؟ما اِمك -

 باأتشاا ُأيب:
 اِمي آ ة -
اِخخخخخخم أميُ مثُ إأابتك  من ُين لك مثُ تذه -

خخخخخخخخخخخخخخخخة، ُل من  المعلومخخة؟ تخخُ اكتسخخخخخخخخخخخخخخخبتهخخا من المخخدِا
 مْالعا ك، ُل من .الد ك؟

ُعلم ب تك  ات ِخخو  - خخة   لما ُت ي  من المدِا
ع اظ ُ.تيخخخخخدت أيو (ال اب ة الذبياتيف اليخخخخخاعر الذي 

و لي  سمعوا كان    يو اليعراء إللقاء قصاعدتم ُمام
 ُا و أي ُشعااتم 

ما  مِ   علمين  ا آ ة، أماتا لان ُاي الياعر -
 (ال اب ةف أي قصاعدي؟



- 63 - 

بعدما ِخخخخخخخخخخخخخخخمعِك، ُشخخخخخخخخخخخخخخخاا بيده إلى اليخخخخخخخخخخخخخخخاعر -
(األعيىف الملقب بخخخخخخخخخخخ (ُبي بصيرف، ثم قال: لوال ُن  

 ُبا بصير ُتيدتي آتفًا، لقلُ  إتِك ُشعر م و 
 قاعاًل: ضحك  مثال الش ساء، .اتح ى .قب ل ي،

 ما ُا.عك  ا عزنز ي آ ة -
ثم وخخخخخخخخخخخخخخخف ق لي التمثخخخال، أصخخخخخخخخخخخخخخخفق أميع ُأرا  

 عاعلتي  
ٍة قال .الدي:  .بمو  

ت ا  شخخخخخها ة ُخرى من شخخخخخاعر آخر قالها بعد -
 .أا ك، ُظ  ك لم  سمعي بها 

 بلهفٍة قال  مثال الش ساء:
من أضخخخخخلك ُخبرتي باِخخخخخم اليخخخخخاعر ُ.ِخخخخخمع ي -
 ُا و 

 قال ُبي:
.لقد ِلُ تذا الياعر مر ًة: من اِمو (أرنرف  -
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 ُشعر ال ا ؟ أقال: ُتا   لوال الش ساء 
  مع  من الفر  عي ا التمثال .قال:

 =ُ عقُ تذا؟
 باتفعال قال ُبي:

=.ليف ال  عقُ   لفا   واضخخخخخخخخخخخعًا  ا إتسخخخخخخخخخخخاتت ا 
العظيمة  أحتى اآلن، .اليخخخخخخخخخخخعراء يذلر.تك   ثم، ُلم 

ول هللا (صف معجبًا بيعر ، .لان   ست يد    ن ِا
 قاعاًل: 

 …(تيو  ا خ ا ف .نوم  بيده مستزنداً 
  قيعر   جااة التمثال .قلبو    قيعر  ألو تا  

 .بعد ت يهٍة،
 يتسر   ووت ُمي:

= ر.ى الكتخب، ُتو ع خدما أاء (عدي  بن  ا م 
خخخخخخخخخخخخخول هللا (صف  الْاعيف مع ُختو (ِخخخخخخخخخخخخخف اتةف إلى ِا

ول هللا، إن  :  ا ِا أي ا ليدخال أي  ين هللا، قال عدي 
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ُشخخخخخخخخعرط ال ا ، ُ.ِخخخخخخخخشى ال ا ، ُ.أر  ال ا ، أقال 
: ُما ُشخخخخخخخخخخخعر ال ا  أخ  (صف: ِخخخخخخخخخخخم هم  أ أا  ُعدي 
(امر  القي  بن ُ جرف، ُ.ما ُِشى ال ا ، أخ ( ا م 

ُ.ما ُأر   -بن ِخخخخخخخخخعد الْاعيف،  قصخخخخخخخخخد ُعدي  .الده
 ال ا  أخ (عمر. بن معد   ر ف 

خخخول هللا (صف: لي  لما قل   ا ُعدي     أقال ِا
ُم ا ُشخخخخعر ال ا  أالش سخخخخاء ب   عمر.، ُ.م ا ُِخخخخشى 
ال ا  أمحمد ( ع ي تفسخخخخخخوف، ُ.م ا ُأر  ال ا  أعلي  

 بن ُبي طالب 
بعخخدمخا وخخخخخخخخخخخخخخخمتخخ  ُمي، تخدُ التمثخخال .أي عي يخخو 

  جم دت  معتان  
اختفخخْ   رلخخة التمثخخال، .لم  عخخد ُمخخام خخا ِخخخخخخخخخخخخخخخوى 

 م حو ٍة  جرنة  رمز للش ساء 
 بحزٍن ِ ل  ُبي:

 م  التمثال إلى األبد؟ بابا، تُ و-
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  ض  ي ُبي بح ان .قال:
ال  حزتي  ا آ ة  لن  صخخخخخم  الش سخخخخخاء ما  ال -

ت ا  ُتا م يذلر.تها، .نحفظون ُشخخخخخخخخخخخخخخخعااتا   لفى 
 اليول، .تيا ب ا ل عو  

 مثخخخال الش سخخخخخخخخخخخخخخخخخاء، .تسخخخخخخخخخخخخخخخير أي ممرات   تو 
 الحد قة 

 رلز تسخخخخخخخخخرنن .ااء أراشخخخخخخخخخة بيضخخخخخخخخخاء، ثم  قف 
 متذلرة:
 البس ون  .اليولوال و، آ ة؟متى ِتيتري لي -

  ْمل ها ُمي:
 الما تشر  من الحد قة، ِخخخخخخخخخ ذتب ليخخخخخخخخخراء ما -

  ر.بون ب كلو 
تقْع الق ْرة الضخخخخشمة، .تلتف لحلقٍة  ول ُبي 

 الذي  قول:
بعد لُ تذه الحياة المحزتة، .الميرقة بالصبر -
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.التضخخخخخخخحية .اليخخخخخخخعر، .ا ات الش سخخخخخخخاء إلى البا  ة، 
ي   يخخر  عاليم اإلِخخالل،  يث قضخخْ  بقية عمرتا .ت

تخخخخخخخخخخخخف أي عهد عثمان بن 24إلى ُن  وأ اتا هللا عال (
 عفان اضي هللا ع و .ع ها 

هللا ما ُأمُ  ياة الش سخخخخخخخخخخخخخخخاء ا.م ما أيها من -
آالل: قال  ُختي ُ الل ُ.مسخخخخخخ   يد .الدي، .ميخخخخخخيا 

 ُمام ا أي طرقات الحد قة  
بين مسخخخخخخخخخخخخاأة ُ.خرى،  ظهر ل ا  مثالم إلتسخخخخخخخخخخخخاٍن 

 قول ُمي:عظيم،  
 البد  من ُن تتعر ف عليهم أي  نااات ال قة -

 أي تذه اللحظة،
ك  ا قد .وخخخخخخل ا إلى األعمدة األِخخخخخخْواتية الكبيرة، 
خخخخخخخخخخخخخخخ  ا ا  د قة العظماء من با  الشر.    بعد  .ِ

 قليُ،
ُ  ال ر.     ِيح
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خخخخخخخخخي يخخخخخخخخخد مع األشخخخخخخخخخجاا .األ تاا .األعيخخخخخخخخخا   .ِ
 .التمثال:

   يذذذذذّّرر ط وعوا الشذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ را  
  وأذرذذذركل لذذذكذذذذذّ   ذذذروب   ذذذذذذذذذذذذ ذذذ    

 ما  ال  مثال الش ساء م تصبًا أي الحد قة  
، ُي يد  :…ما ال ال ر. ، .لل ما  ااط األا ط

   ولذذذوث رذذذلذذذرنل الذذذ ذذذذذا ذذذ ذذذن  ذذذولذذذط
  عذذعذذو نهذذوا ذذُذذف لذذ ذذتذذعذذذذذ ل  ذذ  ذذذذذذذذذذذط 
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 هل ترحل مع السنونو؟

 
 

(1) 
ِخخخخ وتوة مر جفة  شر  اآلن من وخخخخفحات قصخخخخة 

 األميرف (الس وتو . مثال 
 من أضلك، ِاعدتا .أف ف انيها من المْر 

ُ ضخخخخخرت م يخخخخخفة، .أف ف  انل السخخخخخ وتوة، ثم   
 ُألستها أي  ض ك  دألها 

  بتسم الس وتوة بصعوبة، . شاطبك:
 ُش ر  ُيها الْفُ اللْيف -

 أتقول لها:
ُعرف ُتك آ يةم اآلن من م اٍن بعيد اتتصخخخخخخخخخخخب -
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و إال  بعدما أيو  مثال ُميٍر لم  عرف ليف  عيل شعب
مخخات، أْلخخب م خخك  مثخخالخخو ُن  عْي عي يخخو .أواتر 
عوه بو لعاعالت أقيرة، لكن ما  ُ  ما اوخخخخخخخخخخخخ  ِخخخخخخخخخخخخيفو .ل
ُتلره ُن   لك السخخخخخخخ وتوة لم  سخخخخخخختْع اللحا  بسخخخخخخخربها، 
أما   أي تا  اليتاء قر  قدمي   مثال األمير   لم 
ك   تبيلًة .ااععة    هز  السخخخخخخخخخ وتوة ُاِخخخخخخخخخها .أ ا يها 

 قاعلة:.  فز انيها 
مثلما عا ت ا.  األمير إلى  مثالو، شخخخخخخخخخخخخخعرت -

ُ  تذه السخخخخخخخخخخخخخخخ وات ُن  ا. ي عا ت إلي    .لم  بعد ل
 ُخيى ُن ُموت قبُ ُن ُِر  لك ما أل  من ُألو 

  مسا ُا  الس وتوة بيد ، . س لها:
 تُ  يعرنن بالبر ؟ تُ ُ ضر لك .ْاء؟-
لال، ال ُاند .ْاء، أ تا مر ا ة أي  ضخخخخخخ ك  -

 عاال  ُ.شعر بدفء
ُاأوِ  ال  مو ي: قلخخخخخخ  لهخخخخخخا بشوف . زن  -
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 .  ان 
 ُ.ي  لاعن  يٍ  قا ا على ُن ال  موت؟ -

 ت م ُ ِخخخخخخخخخخخؤال الموت الذي ِخخخخخخخخخخخمعتو م ها، .بعد 
 لحظٍة  جيب:

ابما  سخخخخخختْيع الكاعن الحي  ُن  حيا بعد مو و  -
ٍُ والا .بذلٍر أميُ   بعم

ُ ُن  كون: شهيدًا، ُل لا بًا؟  -  ُيهما  فض 
اليخخخخخخخخخخخخخخخهيخخد يبقى خخخالخخدًا، .الكخخا خخب لخخذلخخك  بقيخخو  -

كلما و خالدًا   المقااتة وعبة، أكالتما  حب  .ط و، 
لك  ي .لو ل   لا بًا لفضخخخخخخخخخل   اليخخخخخخخخخها ة  ين   ون 

 .ط ي أي خْر 
 رأرف السخخخخخخخخخخخخخ وتوة بج ا يها قلياًل .تي ِخخخخخخخخخخخخخعيدة 

 بإأابتك، . قول:
 .ي رت ُايي، لن ُِر  لك الح ا ة  -
  س لها لماتا؟: مبهو ًا  -
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ألت ي ِخخخخخخخخخخخخخخختخذ  معي  يث   تظرتا ُ داث  -
 القصة 
 تُ ُخبر ُمي ُ.بي؟  -
 ُظ هما لن  سمحا لك بذلك  -
 ابما  سمحان لي  -

كان الليُ   مر مدي تك   ُوخخوات ِخخيااات قليلة 
 عبر اليخخخخخخخخخخواا    معظم تواأذ البيوت مْف ة اإلتااة   

ال .ال سخخخاعم  حف  باألشخخخجاا، أال  عرف الهواء ال ول . 
 القمر  حلم ب ْن ي ال  

(2) 
بيخخخخخخك،   قر على   صخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخُ .رأخخخخخخة تول ُمخخخخخخك ُ.
البخخا    خخك    خخك   ال  جيبخخان  مخخاتا ُأعخخُ؟:  هم  
أي تفسخخخخخخخخخخخخخخخك، . عو  إلى السخخخخخخخخخخخخخخخ وتوة التي  رلتها أي 

 ِرنر  قاعاًل ب لم:
 إتهما تاعمان -
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 اكتب لهما .اقة -
العزنزنن، ال  قلقخخخا،   كتخخخب أملخخخة . يخخخدة (.الخخخدي  

خخا ة، لقد تتب  م ع السخخ وتوةف،  ضخخع الواقة على الِو
ْ ي أزءًا م هخخخخخا لي ال  ْير ُ.  سخخخخخخخخخخخخخخخق  ُ.      .

 .بعدما  دمدل .  فخ عليك الس وتوة،  قول لك:
اآلن، باِخخخخخخختْاعتك ُن  صخخخخخخخبا ُي  لاعن  رند، -

.لك التصخخخر ف أي تيلتك  سخخخب ا تياأات الموقف  
ل  أق  اتِو على الكخخاعن . شي لخخو، لتصخخخخخخخخخخخخخخخبا  تيخخا  حو 

  تليًا أدًا، لذلك تون  ُن  كون ِخخخخخخخخخخخخ وتوة، تو  ل 
تما ِخخخخ وتو ين  ميز ح.ما ُن  شي ل  تلك،  تى ُوخخخخب

 بي كما تقْة انٍل ُبيز  تِو  أبي ك 
. حلقان بعيدًا أي تذا الفضاء الليلي الراعع   

 كات  مدي تك  تيأل لجوترة مسحواة  
 حلقان بسخخخخرعة، .ع دما  صخخخخالن إلى م ان خاٍل 

 .رنبة،  قول لكط الس وتوة:إال  من ُوواٍت 
ُعصب عي يك -  اِمْا لي ب ْن 
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من ُين ُ يِ  بهذه القْعة القماشخخخخخخخخخخخخخخخية؟ .لماتا -
؟  ِتعصبين عي ي 

ُخذت القْعة من .رأتك .ِ عصد عي يك للما 
 ا تا  األمر، أهُ  واأق؟

 لِك تلك -
 قل  بهد.ء، .اِتدات  

عصب  الس وتوة عي يك ُ.مس   بج ا ك، .لم 
.ل تك  هوي إلى بْن األا   شعوا  لان  يعر إال  

 وا قًا، أالس وتوة ُخذ ك إلى بال  الجان 
.ت ا   ح  األا  أك   عي يك، أُري  قصخخواًا 
 تتبيًة تات قبا ، .من لُ أها ها  حي  بها المياه 

 كان الميهد لجزنرة تتٍب متحرلة  
أ يخخاتم  سخخخخخخخخخخخخخخخبا أي الميخخاه   أ يخخاتم  جل  أي 

 المراكب  
 و على اليواط  .أي القصوا  أ ياتم  رق
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بخخخخخاانق  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخًا ُ. أ يخخخخخاتم    ي .تي  حمخخخخخُ لؤِ.
 .شموعًا، ..ا ًا .طعامًا 

 ُ رى تلك القصر الكبير؟: ِ لتك الس وتوة  -
خخخخخخخخخخ  القصخخخخخخخخخخوا، .قب تو  كان القصخخخخخخخخخخر الكبير يتِو
عةم، إضخخخخخخخخخاأةم للذتب، بمشتلف ُتوا  الجواتر،  مروخخخخخخخخخ 

 كالزم ر  .العقيق .الياقوت .الما  .اللؤلؤ 
تعم ُااه: ُأبتها مدتوشخخخخخخخخخًا بما  راه عي ا  ُ.ل  -

 مرة 
 لماتا  ر  علي  بب ء؟ تُ .ر  ك المظاتر؟ -
 آِف، اعذان ي  -
ت ا ، أي قاعة القصخخخخخخخخخخخخخخخر الكبرى، يوأد با م -

ِخخخخخخخخخخخخخخخري  بهيلخخخة بالطخخخٍة  اقخخخاء، ااأعهخخخا، .اتزل الخخخدا  
، أي  المؤ  ي إلى ِخخخخخخخخخخخخرا ٍ  معتم، أي تهايتو ِخخخخخخخخخخخخجنم

 شل صخخخخخها، أإتا ما .وخخخخخل ،  السخخخخخجن امُرةم،  ا.ل ُن
ااأْع  جرة الحاع  المواأو لقضبان ال رأة المسجوتة 
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أيها، . عها  صخخخخخخخخخخخعد معك المرلب، ل ووخخخخخخخخخخخلها إلى 
 بيتها أي مدي تها 

 .ما قصة تذه المُرة؟ -
إتهخخخا امُرة أقيرة، قخخخالخخخ  لحخخخاكم مخخخدي تهخخخا: إتخخخك -

ظخخخالم، أْلخخخب من ملخخخك الجخخخان األ مر .األ ا  ُْن 
لي ال  رأع وخخخخخخخو ها بعد تلك ب  ة  عذ بها .نسخخخخخخخج ها 

 كلمة  ق 
.ليف ِخخخخخخخخخخخخخخختعيدي ها إلى مدي تها ما  الط األمر -
 ؟  …كذلك

لقد ثاا اليخخخخخخخخخخخخعب على الحاكم .قتلوه .وخخخخخخخخخخخخاا -
 خخاكمخخًا للمخخدي خخة اآلن ُ خخد ُب خخاعهخخا الخخذي ال  عرف ُين 

 ُمو 
   وي . تشيُ، أتتحول إلى أ ي ة 

.قبُ ُن  سخخخخر  إلى المياه لتسخخخخبا،    يك وخخخخوت 
 س وتوة:ال
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ُن يتم  خالل عيخخخخخخخخخخخخخخخر  جخخب ال     ُن تلخخك -
  قاعق 

 رمي تفسخخك أي المياه، . سخخبا،  صخخُ اليخخاط ، 
ةم من تؤالء الج يخخخات   تبخخخو لوأو     خخخدخخخخُ  .ال أ يخخخ 
بو ابًة لبيرة    عبرتا ب مان    عْف  مي ًا ثم  سخخخخخخخخخخخخخخااًا 

 . ت بك  سمع ووت إ دى الج يات:
 ُشم  ااعحة ُتسي  ت ا -

  ر   عليها:
 ُ.ي  إتسي   جر  على الووول إلى ت ا؟ -

ثم  بتعد مسخخخخخخخخخخخخخخرعًا، . دخُ القاعة الكبيرة  لات  
أخخاا.خخًة إال  من مخخاعخخدٍة عخخامرة أيهخخا لخخُ مخخا طخخا  .لخخذ   
 رأع البالطخخة الزاقخخاء،   زل  اأخخًة ثم   لق البالطخخة، 
 قفز على الدا   المضخخخخخخخخخخاء بق ا يُ .ق ا يُ،  رلز 

بيخخمعداتاٍت مصخخ وعة من إلى تها ة السخخر ا  المزن ن 
الخخذتخخب بيخخخخخخخخخخخخخخخ خخُ  يخخخخخخخخخخخخخخخبخخو ُا  ملخخك الجخخان األ مر 
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.األ ا ،  صخخخُ تها ة السخخخر ا   يث .رأة السخخخجي ة 
خخخخخخخخخخخخخخخها، .لتتشل و م ها،  قول  .على بابها أ ي ةم  حِر

 لها:
بعد قليُ ِخخخخخيبدُ اال تفال  أل  ألقف م اتك  -

 قلياًل انثما  ياالي هم بعز الوق  
يتخخذل رتي ُ خخد   آ.ه، مخخا ُا.عخخك، م خخذ  من لم -

ة  ة أيمخخخخا  قولين؟: قخخخخالخخخخ  لخخخخك الج يخخخخ  تخخخخُ ُتخخخخِ  أخخخخا  
ة   الحاِا

ك، .بعخخخدمخخخا ُتهيخخخ  التزامخخخا ي،  - تعم، أخخخ تخخخا ُ بخخخ 
تخخ   خخذتبين للْعخخال .اليخخخخخخخخخخخخخخخرا   قلخخ  آخخخذ م خخاتخخك، ُ.

 .ال  اء .الرقو 
 رلز الج ي ة بفرٍ ، .وخخخخخخخخخخخخخخخدى خْوا ها   يب، 
كخخ تهخخا وخخخخخخخخخخخخخخخعخخدت الخخدا ، .أتحخخ  البالطخخة الزاقخخاء، 

 أي القاعة الكبيرة ُ.وبح  
 ي ما  يخخخخخخخخخخخخخخعر باألمان،   وي . تشيُ أراشخخخخخخخخخخخخخخًة، 
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 صخخخخخير أراشخخخخخًة قا اًة على العبوا من بين القضخخخخخبان، 
 رف  أو  ُا  المُرة الوات خخخخخخخة، المصخخخخخخخخخخخخخخخفر ة، أتفر  

 بوأو  ، . تساءل:
ُ عقُ ُن   ون أي تذا الم ان أراشخخخخخخخخخخخخة؟ البد   -

 ُ.تها إ دى الج ي ات أاءت لتعذ ب ي 
، أتظهر ُمامو بهيلتك البيخخخخخخخخخخخخخرنة     وي . تشيُ

 كا ت  صري لو لم  قُ لها:
ُاأو  ملي تي ال  رأعي وخخخخخخخخو ك، أ بقى ت ا  -
 ِون ًة 
؟ -  من ُت ط
-   ُ ال .ق  لدي ا، بعدما ُتقذ ، ِخخخخخخخخخخخخ خبر   .ل

ما ُاأوه م ك ُن  لزمي الصخخخخخخخخخخخخخخخم     وي . تشيُ، 
أتتحول إلى أ    ضخخخخخر  الحجرة ُابع ضخخخخخربات من 

م ان الحجرة يت سخخخخخع بصخخخخخعوبة المُرٍة  واأها األابعة  
ضخخخخخخخخخخخخخخخعيفة    وي . تشيُ متحواًل إلى انٍا  دأع المُرة 
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إلى المرلب الذي   تظرلما أيو السخخخخ وتوة    فخ على 
الحجرة، أتعو  إلى م خخخخاتهخخخخا، ثم   فخ على المرلخخخخب 
 تى  قْع المياه المحيْة بقصخخخخخخخخخخخخوا الجان  .ما إن 

ل  صخخخخخخُ إلى مياه بحٍر من بحوا األا ،  تى   حو 
تفسخخخخخخخك إلى  وٍت  سخخخخخخخبا  اماًل المرلب   ووخخخخخخخالن 

بعدما ُخبر ها الس وتوة أي الْرنق  االمُرة إلى مدي ته
 عن متل األموا ُ.اشد ها إلى بي  اب ها الحاكم 

  قول المُرة .تي  قف على الياط :
 ُاأولما اتتبا معي، ُ.قيما أي القصر مع ا  -
ُ  الشير -  ليت ا تستْيع   تتم ى لِك ل
اتخخخخ   مو  المُرة   مر .أههخخخخا، أهي لم  عخخخخد كخخخخ

ُتذا  لمم ُل  قيقية     عرف 
 المُرة  رلز إلى المدي ة  

ُ.تتما  حل قان أر ين ألتكما ُتقذ ما تذه اإلتسخخاتة 
 المس ي ة 
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(3) 
 إلى ُين  رند الذتا  اآلن؟:  ِ لتك الس وتوة -

 رف  بج خخا يخخك ُكثر، . قر   م قخخاا  من ُتتهخخا 
 قاعاًل:
 التحليق أي أضاء مدي ة السالل ُاند -

.ب مضخخخخخخخخخخخخخخخة عيٍن،  صخخخخخخخخخخخخخخخالن إلى ب دا ، مدي ة 
 السالل  

ثم بر.اعا البخخاا. ؟ لمخخاتا  ت خخا   لمخخاتا الهواء ملو 
ماا م تيخخخرم أي لُ م ان؟ ال لهرباء، ال ماء، .ال  الد 

تقخخخخخا  ُطفخخخخخالم  ….خخخخخذاء   معظم األب يخخخخخة خرا م ُ.
 يب ون  

 ُطفالم مير  .ن  
ا  يليحون بخخخخخ يخخخخخديهم لكمخخخخخا ُ.طفخخخخخالم بين األتقخخخخخ

رنن:   .نقولون متحس 
لي  تا ين الس وتو ين  حمالن ِالم ا إلى لُ -
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 األطفال 
 … شفيان  موع ما، . تجهان إلى ألسْين

ُعماقها،  صري:  كات  األااضي ت ا ، من لُ 
ال ُاند تذه البيوت المسبقة الص ع،  تى  .   -

ي يرأضخخخخخخخخخخخخخخخهخخخخخا .نتم ى لو  سخخخخخخخخخخخخخخختْيع ُن ي شر ت رب
 جاا ها  لان وخخخخخخخداي متشمًا بجذ.ا الحمضخخخخخخخيات، 
بعراعل الياِمين، ب ر.ل، الع ب   .لان قلبي  ضخ  
المحبخخخة لجميع الخخخذين قخخخذأوتم مع بيو هم  اِخخخخخخخخخخخخخخخمعوا 
مخخة ليف   خخا ي من   جخخااة البيوت المحر.قخخة .المهخخد 
كان  سخخ  ها  إتها   ا يهم شخخشصخخًا، شخخشصخخًا، إتها ال 

   سى ُِماءتم ُبدًا 
 ل ل  انيخخخخخخ ما مثُ ُوخخخخخخوات اعيخخخخخخة وخخخخخخو ها  

 األطفال الحاملين ب يديهم الحجااة   
 كيف للحجااة ُن  ضاتي ُِلحة العد.؟

 عر أان إلى لب ان  لات  المسخخاأات ب تةم  يخختعُ 
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ب يران القذاعف، أتسق  ُب يةم .نموت لثيرم من الرأال 
 .ال ساء .الييوي .األطفال 

خخ  .باا   هربان من القصخخف ُ.تتما  صخخيحان ِ.
 حر  .اليظا ا:ال

ُطفال  ُ ا ُطفال ألسخخخخخْين .العرا  .لب ان، ل -
العر  .العالم  سخخخخخخلمون علي م .ندعون لكم بال صخخخخخخر 

 .الحرنة   ألتعْل أرا  م . ما لم األبي ة  
 رأ ان بعيدًا عن ُوخخخخخخخخخوات االتفجااات .ميخخخخخخخخخاتد 

لكْن بعز قْراٍت  اا ة  سخخخخخخخخخخخخخخخق  على ُ د –الرعب 
 أ ا يك   لقد أر   الس وتوة  

 ا إلهي، اتبْي على تذه الهضخخخخخخخبة ألضخخخخخخخم د  -
 أر ك 

ك تمخخا تزلتمخخا على تضخخخخخخخخخخخخخخخبخخة قرنبخخة من الجوالن 
 السوانة
؟=   ُين قْعة القماش التي عصب  بها عي ي 
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 ت ا:  قول الس وتوة .تي  كابر أر ها .آالمها -
 ت خخخخخا.ل قْعخخخخخة القمخخخخخاش الملفوأخخخخخة على اقبتهخخخخخا، 

ر إلى . تخخخخخخذل ر ُن  عليخخخخخخك  ْهير الجر  ُ.اًل    ْي
ُقر  تبع مخخخخخخخاء، . تحول إلى ل  ر،  مي أيبخخخخخخخك 
خخخخخخخرنعة،   سخخخخخخخُ أر   بالماء، . رأع بقفزات طونلة ِ.

 …الس وتوة، ثم  ضم ده
تخخخخخ   تحول إلى ِخخخخخخخخخخخخخخخ وتوة …تي  ر خخخخخا  .ُ… 

 . عو ان للتحليق 
(4) 

تُ تسخخير أي طرنق مدي تي؟: ِخخ ل  السخخ وتوة -
 الجرنحة 

 بصوٍت ال  شلو من األتين،  قول الس وتوة:
ِخخخخخخخخخخختخذ  أي ا لة قصخخخخخخخخخخخيرة إلى ُثٍر من آثاا -

ُترامخخات  بال     إختر إلى ُين  رنخخد الخخذتخخا : إلى 
مصخخخخخخخخخخر؟ ُل إلى قلعة  لب؟ ُل إلى بتراء األا ن؟ ُل 
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 إلى .اا  راء؟ ُل   
كُ ما تلر و ُ ب  ميخخخخخخخخخخخخخخخاتد و، لك   ي ُا.ب -

 كثيرًا أي  نااة األترامات 
مراكخخخب عخخخديخخخدةم لخخخاتخخخ   سخخخخخخخخخخخخخخخير أي تهر ال يخخخُ 

 واي  األِْ
 ما  ال القمر  ضيء مصر لسا ٍر قد م 

ما ال  القاترة  ضخخخخخخخخخخخخخج  بالحرلة، .االِخخخخخخخخخخخخخ  دانة 
  تحدث مع البحر األبيز المتِو  

.ما  ال  الجيزة  جل  مثُ امُرٍة عجو   حضخخن 
 األترامات ُ.با الهول 

 ْيران أو  وخخحراء األترامات    عب السخخ وتوة 
 . قول لك:

 تذا الجمُ تيا تستر  قلياًل على ِ ال -
ُتتما اآلن ِخخخخخ وتو ان أميلتان ..رنبتان  حملهما 
ة، .نميخخخخخخخخخخخخخخخي أي تخخخخخذه  الجمخخخخخُ المزن ن بزن خخخخخٍة  راثيخخخخخ 
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 الصحراء  
ك ن  األترامات، ت ا، ال  صخخم  عن ِخخر  ِخخيرة 
الفراع ة، .الرنا  .الرمال الحاا ة   قُ لالمها إلى ُبي 

 الهول الذي يهز  بين أي ٍة ُ.خرى 
أي تخخخخخذه األترامخخخخخات،  ُِخخخخخخخخخخخخخخخراا لثيرة مخخخخخدأوتخخخخخةم 

.مفا يحها ما  ال  أي  مٍن مضخخخخخخخى، .أي عي ي ُبي 
الهول، .أي الح خخا خخا التي ال   ْق بهخخا الصخخخخخخخخخخخخخخخحراء 
للمقيمين .الزاعرنن  لان السخخاعحون من عر  ُ.أاتب 
يتصخخخخخخخوا.ن مع تذا التاانخ العرنق  .ا دم م هم ا.ب 

 بصواة مع الجمُ الذي  قفان على ِ امو 
من السخخخخخخخخ وتوة التي  هز  سخخخخخخخختفهم  تُ تْير؟:  -

 ُاِها لإشااة إلى عدل الْيران  
   ي ِخخخخخخخخخخخخاعحةم ُخرى لتسخخخخخخخخخخخخت أر الجمُ، أتلكز  

 الس وتوة بج ا ها . قول:
 تيا   ُلم  كتف بهذه الزنااة؟  -
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ُاأو ،  عي ا ت ا بضخخخخخخخخخخخخخخخعة ُ ال   ُاند ا نة  -
ول .ال قوش، المعابد، .المومياءات   الِر

ليف  ري تا   ُال  ماتا  ؟ .ُتلك؟ تيا لقد   خر  -
 بدُت اليم   لد شر.قًا أديدًا؟

كات  اليخخخخخخخخخخخخخخخم  الحمراء المحاطة بهالٍة بر قالي ٍة 
 يخخخخخخق  طرنقها عبر السخخخخخخماء الكحلي ة .الزاقاء، . ز.ا 

 آثاا الجيزة 
 ب تًة،  س ل الس وتوة:

 تُ ُِتْيع ُن ُ حول إلى شم ؟ -
 لماتا؟ -
ُ  يول على .ط ي للخخو، على  يل - ُشخخخخخخخخخخخخخخخر  لخخ

للها، أ ظهر لل ا  الْيبين، ُ.ختفي ِ واٍت األا  
عن ال خخخا  الظخخخالمين  تى يثوبوا إلى اشخخخخخخخخخخخخخخخخخدتم ُ. 

  مو وا  
  ضحك الس وتوة . قول:
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ال  ستْيع تلك، أمم و  عليك ُن  تحول إلى  -
تجم ُ. قمٍر ُ. شخخخخخخخخخخخخخخخم ، أق  بإم اتك التحول إلى 

 ُشياء .لاع ات األا  
  تحا.اان، . قْعان المساأات بسرعة 

 يخخخخخخخخخخخخخخخعرا ليف عخخد مخخا إلى بيتخخك، عخخد مخخا قبخخُ لم 
 وبا  تلك اليول بقليُ  

(5) 
  دخالن من ال اأذة التي خرأتما م ها 

  جل  الس وتوة على ِرنر  
 …  وي . تشي ُ ُن  عو  إلى تيلتك اإلتساتية

عخخدت إلى تا  الْفخخُ الجميخخُ   طونخخ  الواقخخة 
التي لتبتهخخا لوالخخد خخك، .ضخخخخخخخخخخخخخخخعتهخخا على طخخا.لتخخك، ثم 

لى ِخخخخخخخخخخخخرنر  قر  السخخخخخخخخخخخخ وتوة التي  مدم   مد  ت ع
ل    .تفش  عليك ِا بًة م ك طاقة التحو 

ْ يك ُم ك،  ْ تك السخخ وتوة لما    .ع دما تم ، .
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 .اأرأ  لت يب  ح  الكلمات 
 لن  موت تذه المرة الس وتوة:-

 أاء  ووتم .امزم أي الحلم 
 يتكرا الصوت أي  لمك، أترى تفسك  س ل:

 تاعقة الموت؟ ُ قًا؟ لكن ليف .لُ تف ٍ -
لن  موت السخخخخخخخخخخ وتوة ألتك .الكثير من األطفال -

 معك، ِتقر .ن قصة الس وتوة بيوٍ   اعم 
 

 هامش:
-  ، ٍُ ما ال وخوتم .ير مفهول    ي من م ان بعيد، من أب

ُ. من م ااٍة، ُ. من بلر   ابما ُِخخخخخخخخخخخخخخمعو . دي، لذلك 
 ِ  رأم لكم ما  قول:

ُ  السْوا ُطفالي األعز اء، اتتبهوا، أْيفي  -  يرف   ح  ل
 تُ ُخبرلم ُل ُتكم  زا م؟  -

 : قولون 
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 عرأ ا   إتو طيف الس وتوة  -
بالفعُ إتو طيف الس وتوة، أال  مس وا انيها، بُ ا بعوتا  -

 إلى ُ.ل الح ا ة 
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 البلبل والساحر

 
 

 ت ا ،
 أي  لك ال ابة السحرنة،

كات  العصخخخخخخخخخخخخخاأير  زقز ، .الضخخخخخخخخخخخخخفا    تواثب، 
.األشخخخخجاا المت وعة   تصخخخخب بيخخخخموي، .ال هر  ميخخخخي 
مع مياتِو ليسخخقي ال ابة، .البحيرة الواِخخعة  طتسخخل ى مع 

 اإل.   .الب   .البجع  
 أي  لك ال ابة السحرنة،

كات  الس اأُب  تسل ق ُشجاا البلو ، .الفراشات 
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ُُ يلز   ُُ  عمخخخُ مثخخخُ أيٍل   . ، .ال حخخخ ، .ال مخخخ  رف 
 بين مشتلِف األ تاا 

يواتخخخخاِت تخخخخذه ال خخخخابخخخخِة للهخخخخا .تبخخخخا خخخخا هخخخخا لخخخخاتخخخخ   
 ُمتصاِ قًة .ُمتحاب ة 

 .تات يول،
أاء إلى تذه ال ابة ِخخخخخخخخخخا رم لان قد اب  شخخخخخخخخخخاب ًا 

 بحباٍل قونة إلى إ دى شجرات البلو   
ُخر ط السخخخخا ر م دياًل .وخخخخح ًا .ضخخخخعط أيو بعز 
ال بخخا خخات ال رنبخخة، ثم اشه أوقهخخا موا ه  مراء . اقخخاء 

ُط ما .ضعو أي الصحن .وفراء، ثم ُ  شع
. ين تدُِت ال اا، .ضخخخخع السخخخخا ر الم ديُ أو  
الصحن، .ْى ُأزاءه للها .تو يدمدُل ب لماٍت .ير 

 مفهومة 
 …تيلة اليا   دل  على ُتو ُميُر ما

 الس اأب اآلن خاعفة  
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 .األشجاا وامتة   تظر ما ِيحدث  
ْ ِو،  ُتهى السخخخخخخخا ر شخخخخخخخعوت طو،  مُ الصخخخخخخخْحنط ِبيدط

 خبيثة قال ليمير: .بضح ةٍ 
ُت اُأس ي على الز.ا  - ِط  ْع ا تطرط بعد اآلن ليف 

 من األميرة؟
 بسشرنٍة، قال األمير:

ٍُ مثلخخك لي ون - ُ ظن  ُنه ُمير ي ِخخخخخخخخخخخخخخختقبخخُ بُرأخخ
ُ  ِخخخخخا ٍر،  اقد، .لليٍم، . اِخخخخخد،   .أًا لها  ُت  مجر 

 .شر نر 
 ا   السا ُر ب راتية:

ُ.خالقك  ْ ع ا ترط ما  فيد  لرمكط .شخخخخخخخخخجاعتك-
 ُ.ت  أي تذا الموقف 

 يتقدل السا ر ُكثر، أيقول لو األمير:
كه .ثخخاقي، .ل تبخخااْ ، - ال  جخخدا بخخك ُن   خخدا  أخخُ
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. ين   لب ي  كون األميرُة لخخخك  قفزت السخخخخخخخخخخخخخخخ خخخاأخخخب 
لتقر   بال األمير، لكن  السخخا ر لان ُِخخر    اشه 
ما أي .عاعو على اليخخخخخا  الذي وخخخخخاا بلباًل ُمسخخخخخ ُو 

 ، .وري أي .أهو:السا ر أوااً 
لن  عو  إلى تيلتك إال  إتا اِخختْع  ُن  حر  -

ُعتقد  شخخخخخخعرا ي الثالث المدأوتات أي ُ.  ٍة ثالثة  ال 
ُتخخخخك ِخخخخخخخخخخخخخخختعرف ليف  جخخخخُد .ا ي الجمخخخخاأم، ..ا ي 
العفاان ، ..ا ي الجحيم  لذلك، ِخخخخخختبقى بلباًل  موت 

 بعد ثالثة ُشُهٍر 
ى ثم ُطلق السا ر البلبُ، .قهقو  تى اا مى عل

األا ، ثم تهز، .قف أي وخخح و، .ضخخع الم ديُ 
ا أسخخخخده .الصخخخخحن، ثم اختفى   .لم  على ُاِخخخخو، . . 

 يبقط م اتو ِوى عموِ  ُ خان 
 ل ق البلبُ بصخخخخعوبة، .قف على .صخخخخن شخخخخجرة 
البل و ، ثم تزل إلى ال هر، شخخر  م و قْراٍت وخخ يرًة 
أدًا، .اا فع قلياًل أي الهواء ليح ه على ضفة البحيرة 
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ْ ها . .  تا .بجعها الت  ي ماأْ  ِبب
 كات   معات البلبُ  شتل  مع مياِه البحيرة 

ُكبُر البجعات  قتر  من البلبُ،   فُز انيخخخخخخخخخخها 
من الماء،  هز  ُاِخخخخخخخخخها، أتصخخخخخخخخخْف  .ااءتا البجعات 
فرقخخخخخخخة (بخخخخخخخاليخخخخخخخوف عخخخخخخخالميخخخخخخخة،  اُت لط  .اإل.  اُت .البْخخخخخخخ 
.ما إن  سخخخخخخختديرط البجعُة إلى وخخخخخخخد قا ها،  تى يبدُن 

 …الرقو
.قخخ م قصخخخخخخخخخخخخخخخير، . جتمُع السخخخخخخخخخخخخخخخ خخاأخخب .األأخخاعي 
.الضخخخخخخخخفا ُ  .العصخخخخخخخخاأير .الفراشخخخخخخخخاُت .ال مُ .ال حُ، 

  جتمع  ولط البلبُ . رقو  
 ُشجاا ال ابة ُ شاطب األمير ُمْ ِيدًة:

 ااقْو ُيها البلبُ، تحن ِ ساعد  -
ْيِو، ثم بسرعٍة   ضحك البلبُ، .بب ٍء ُ حر  أ ا ط

ُكهمخخخا، ثم يرقو  ُِ  مخخخا أيهخخخا ُ حر  .ن  ي   ال خخخابخخخُة ب خخخ
  رقو .   ي  
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.ما إْن يتعب الجميُع،  تى  يير ُكبر البجعات 
إلى أرقتهخخخخخا، أتتوق ف عن الرقو .ال  خخخخخاء، .مثلهخخخخخا 
 فعُ ُ.اا  اليخخخجر .أذ.اه، .الزتر، .العيخخخب، .مياه 

 ال هر .البحيرة 
من تذه السخخخخخخخخخخخه ي ة المحبهبة،    ي وخخخخخخخخخخخوت ُكبر 

 البجعات لْيفًا:
ا ِخخا رةم بهيلة بجعة، .ال ُِخختشدل ِخخحرى إال  ُت-

من ُأُ الشير، لذلك، أ تا ُملك طاقًة  ت ل ُب على 
ِخخخخحر تذا السخخخخا ر اليخخخخرنر   طبعًا  سخخخخعدتا ُن  بقى 
بلباًل وخخخخخخخخخخخخخخا  ًا أي .ابت ا، لك  ا ترند ط ُن  عو  إلى 
مملكتك ُميرًا لتتز.  من ُمير ك، . رأع بصخخخخخخخخخخخخحبتها 

 لزناا  ا 
بجعات وخخخخخخخخخخخخخخو ها ِخخخخخخخخخخخخخخاعلًة بقي ة ثم اأع  ُكبر ال

 ُودقاعها من  يواتات ُ.شجاٍا .تبا ات 
 ُلي ط لذلك  ا ُ ب تي؟-
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 بصوت ُم ط هٍم ُأا  الجميع:
تعم، تذا وخخخخخخخخخخخخخخخحيا   تحن تحب  البلبُ، لك  ا -

 تحب ُو ُكثر  ين يرأع إلى تيلتو اإلتساتية 
 بعد تلك،

اقتلعْ  ُكبُر البجعات انيًة من أ ا ها األ من، 
ًة من أ ا ها األ سخخخخخخخر، .انيخخخخخخخًة من  اأها، ثم .انيخخخخخخخ

  ع  البلبُ لالقترا  م ها قلياًل 
ْ ة   اآلن، بين البلبُ .البجعة مساأةم لشْوِة بط

ا ها الثالث للبلبُ ُمحذ اًة:   عْي البجعة ِانيط
إ خخخخخخا  ُن  فقخخخخخخد ُث خخخخخخاء الْيران إ خخخخخخدى تخخخخخخذه -

الرنيخخخخخخخخخخخات، ألن  أيهن  تجا ك  ا بْع تذا السخخخخخخخخخخخ جا ، 
 بج ا ها ال اوخخخخخخخخخع البيا  إلى ِخخخخخخخخخ جاٍ  (ُ.شخخخخخخخخخااْت 

وخخخخخخخخخخخخ يٍر، خفيف الحرلةف، ِخخخخخخخخخخخخيووخخخخخخخخخخخخلك إلى .ا ي 
الجماأم، ِخخخخختدخلو .ُ يخخخخخعُ أيو انيخخخخخًة، ِخخخخختجد ت ا  
من  سخخخخخخخخخاعد ، .نهد ك إلى م ان شخخخخخخخخخعرة السخخخخخخخخخا ر، 
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ا رْقهخخخا بخخالرنيخخخخخخخخخخخخخخخخخة  عليخخخك ُن  فعخخخُ تلخخك أي .ا ي 
 العفاان  ..ا ي الجحيم 

: ُُ  ِ ل البلب
 تُ ِيبقى معي؟ .الس جاُ ، ما مصيرُه؟-

 ُأاب  البجعة:
ال، السخخخخخخخخخخخخخ جا  ِخخخخخخخخخخخخخيووخخخخخخخخخخخخخلكط أق  إلى .ا ي -

 الجماأم، .نعو  إلى .ابت ا 
ُِ  ال خابة م يخخخخخخخخخخخخخخخدًا  اأرفط البلبخُ بج خا يخو أو  ل

 .ل ت و يو  عها، ثم  ل ق  ابعًا الس جا  الرشيق 
 الس جاُ   قفز بسرعة 

 ….البلبُ  ْير أوقو
و يخخخخخخخخخخخخخخة، .لم قْع االث ان ال ابةط ُ.ااٍ  لثيرًة م

يتوق ِف السخخخخخخخخخ جا  الظرنف إال  على تضخخخخخخخخخبٍة مر فعة 
مليلٍة ب شخخخخخخخجاا الجو  .السخخخخخخخ د ان، .التثًا، قال للبلبُ 
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 الذي   ه قْربطُو:
ت ا  .ا ي الجماأم  ال    ط ما ُ.وخخخخخخخخخخخخْتك بو -

 البجعة 
 معخخخخْ  عي خخخخا البلبخخخخُ .عي خخخخا السخخخخخخخخخخخخخخخ جخخخخا  .تمخخخخا 

 يتو  عان 
 …عا  الس جا  من  يث ُ ى

 البلبُ .ااء الهضبة  . ل ق 
 .وُ إلى .اٍ  مليء بجماأم بيرنة . يواتية 

 كان الميهد مرعبًا .نحتا  إلى بلبُ قويِ  القلب 
ُُ الرنيخخخخخخة السخخخخخخحرنة األ.لى،  ُط البلب .ما إن ُشخخخخخخع
ْ  على إ دى الجماأم،  ملْتها،   ْ  تى طااْت، . 
.عا ْت إلى البلبخُ   د   البلبخُ أي الجمجمخة، أُرى 

ر أي محجِر الجمجمة األ سخخخر، ُخرأها شخخخعرة السخخخا 
 بم قااه، . رقها  
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ا ترق  اليعرة األ.لى، أفقد السا ُر الجال  أي 
 قصر األميرة ِاقيو 

   ْف  الرنية  . قفز الجمجمة ُمال البلبُ قاعلة:
 ا بع ي  -

بخدتيخخخخخخخخخخخخخخخخة .بفرٍ  .خامر، يتبع البلبخُ الجمجمخةط   
ْقة .نقْعان مسخخاأاٍت من األ را     صخخالن إلى م 

 وحرا.نة  
 .ت ا،  توقف الجمجمُة،  فتا أطكهْيها . قول:

.ااء  لك الصشرة  قع .ا ي العفاان   ِ  رُلكط -
 .ُعو  إلى .ا ي الجماأم 

يو   البلبُ الجمجمة العاعدة بسخخرعٍة إلى .ا يها  
 ثم  حل ق با جاه .ا ي العفاان   من الوا ي 

كات   صخخخخخخخدُا ُوخخخخخخخواُت ُشخخخخخخخباٍ  لثيرة، بعضخخخخخخخها 
ري، بعضها    ي، بعضها يولول، بعضها يب ي،  ص

 بعضها  ضحك، .بعضها  عزف  



- 101 - 

كخخخخخاِت  ير عل انل البلبخخخخخُ من ُوخخخخخخخخخخخخخخخوات . حر 
ُر ُن  عليو إشعال الرنية الثاتية   األشبا ، .نتذل 

ُ شر  البلبُ الرنيخخخة .نيخخخعلها، أتْير، .  زُل أي 
 الوا ي 

 .ع دما  صبا األشبا  .اضحًة،  قول  عيمها:
عفاانتي ل هرْ  قبُ ُن  حرق ا الرنيخخخخخخخخخخخة تيا  ا -

 المسحواة  
يهب  البلبُ .قبُ ُن  صخخخخخخخُ إلى الرنيخخخخخخخة الواقفة 
على وخخخخخخخخخ د.ٍ  وخخخخخخخخخ ير، يهر  الجميع،  فتا البلبُ 
، .ُنشر  م و اليعرة الثاتية    حرقها، أيفقُد  الص د. ط
ُ  أي قصخخخخخخخر األميرة أذعو الفوقيه .ال  السخخخخخخخا ر الممد 

 يبقى م و .ير ُاِو 
ُو   اآه البلبُ، أْاا  عفرن  و ير لان يتلص 

 الز العفرن  تاابًا  أصا  عليو البلبُ: …إليو
ال  شْف، لن ُ ت خخخكط   أق ، ُانخخخد  ُن  خخخدله ي -
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 إلى .ا ي الجحيم 
بشوف شديد، يراأق العفرن  الص ير البلبُ إلى 
.اٍ ، تبا ا و  صخخخخخدا ُشخخخخخعًة، ُ.شخخخخخجاا بعضخخخخخها  حرُ  

 …بعضاً 
 فرنُ  قاعاًل بصوٍت ُمر جف:ت ا، يتوقف الع

تخخخخخخخذا تو .ا ي الجحيم   إتا اقتربخخخخخخخ  ُكثر -
 أس  تر    ُاأو  ُن  عذاتي 

ٍة  قول البلبُ:  بمو  
ُظ   طا ُوخخخخخخبح ا وخخخخخخد قين   ُشخخخخخخ ر لك ُ سخخخخخخن -

 و يعك  
 بفرٍ   قول العفرن  الص ير:

 إلى اللقاء إتن  -
ُِ  قواهُ ااأعًا إلى .ا ي العفاان    ثم يرلز ب 

البلبُ إلى األشخخخجاا الميخخختعلة، إلى اللهب ي ظر 
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 .تو يتراقو لجحيٍم  قيقي  أي تذا الوا ي 
  ُ بتفا ٍل، ُ يخخعُ البلبُ الرنيخخة الثالثة، أت ْف  ل
تيران الوا ي   .نشمد أحيمو    حل ق انيخخخخخخخخة البجعة 
السخخخخخخخخخخخحرن ة إلى وخخخخخخخخخخخشرٍة ِخخخخخخخخخخخو اء،  ز ز ها، أتظهر 

ةط السخخخخخا ر اليخخخخخعرة الثالثة   .ما إن  حر  البلبُ شخخخخخعر 
األخيرة،  تى يتبش ر ُا  السخخخا ر من قصخخخر األميرة 

 …أيموت
.ما إن  موت السخخخخخخخخخخخخخخخا ر،  تى  عو  البلبُ إلى 

 ُمير  
انيخخخخخخخخخخخخخخخة البجعة الم ْفلة  حمُ األمير،    حملخُو 
مثُ عصخخخخخا السخخخخخا رة التي تعرأها من خالل الح ا ات، 
. ْير بو    قْع مسخخخخخخخخخاأاٍت بعيدًة   .ُ ووخخخخخخخخُخ األمير 

ير و بسر.ٍا  ستقبُ الملك .الملكة .اب ُتهما إلى قصر ُم
األمير اليخخخخخجا  الذي يدعوتم للذتا  معو إلى مملكتو 

  يث ي تظره .الدُه 
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 .أي الْرنق،
ُو   أتفر   يتحخخخد ث األمير عن لخخخُ مخخخا وخخخخخخخخخخخخخخخخخا أخخخط

 األميرة بعرنسها الفاا  
  صُ المولُب الملكي  إلى قصر األمير 

بخخو  خخد قخخةم كخخان القصخخخخخخخخخخخخخخخر أمياًل .ُمْبِهرًا،  حي  
خخخخخخخْها بحيرةم، على ِخخخخخخخْا البحيرة، .ا م  ااععة، أي ِ.

نم ُ..اا  شجر    ملو 
يخخدخخخُ األمير محي يخخًا .الخخد خخو اللخخذين ي هضخخخخخخخخخخخخخخخخان 

 الِتقبال األميرة ..الديها 
 كان لقاًء  ااًا .مبهجًا  

 ر  األمير الملكين .الملكتين .عر.ِو أي قاعة 
 االِخخخخخخخخخخختقبال، .تتب لالِخخخخخخخخخخختحمال، .بعدما اتتهى من

تلك، اا دى ثيابو التي اشخخخختا  إليها، .اِخخخخت تن األتُ 
 باوْحا  األميرة إلى  د قة القصر 

 عبر االث ان ا.ا  القصر إلى البوابة  
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تزال الدا  المرمريه   .قفا بين ُشخخخخخخخخخخخخخجاا الحد قة 
 ي ظران إلى السماء  

يا إلى البحيرة    ثم ، مطيط
  ين ُاى األمير البحيرة،
و، .وا    ببهجٍة: ر  تاا ط عرِ.

  ا إلهي ليف  ضر م؟ آه، ما ُا.ع م -
 على ِْا البحيرة،

كخخخخان يرقو الب   .اإل.   .البجُع بقيخخخخا ة بجعتهم 
 الكبيرة 

 البحيرة، يعلى  واأ
ُِ  .ا ٍد م ها  كات   صْف  األشبا  .أي يد ل

 باقة .ا  
 .أي ِ.  البحيرة،

كات   تيأل شخخخخخخخخخخخخخخخمعةم ميخخخخخخخخخخخخخخختعلة  اخُ أمجمٍة 
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  رقو  
 شف األميرة من تلخخخك، أخخخ ميرتخخخا  خخخدث هخخخا عن لم 

 ُودقاعو المشلصين 
مِ  األميرة ُمحي يُة الجميع  بشْواٍت اشخخخخخخخخخخخخخخخيقة  قد 

.ا عليها بتحي ٍة ِرنعة، .ب لماٍت أميلة:  الذين ا  
ا بته لتُكمخخا قبخخُ يوٍل - مبخخاا م ُيهخخا األميران  اِ.ْب خخط

 من موعد الزأاف، أهُ  قبالن؟ 
ِت األميرُة .ا  ألمير:بسرعٍة ا  

عدتا بذلك- ِْ  …ما ُ
 …ثم بدُ الجميُع يرقو .ن  ي

  تى اليول،
مخخخخا  الخخخخِ  ال خخخخابخخخخاُت  رقو .ُ    ي مع البالبخخخخُ 

 …مت اقلًة تذه القصة
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 سؤال الربتقالة

 
 

  ر.ي إ دى الح ا ات:
ُث اء  جوالو أي ُن  عالء الدين ضخخخي ع مصخخخبا و 

 بين المدن .البال   
 من لحظِتها،

تو (عالء قرا  عالء الدين ُْن ال  عو  إلى قصخخخخخخخخخخ 
 الدين .المصبا  السحريف 

 من لحظِتها ُ ضًا،
لم  عُد المصباُ  المفقوُ  مسحواًا بسبب .يا  



 

- 110 - 

 وا بو  
.بقي المااُ  م ِخخخخخخخخخخواًا أي المصخخخخخخخخخخبا  ي تظر من 
 شل صخخخخخُو من ِخخخخخج و ليعيل  يا و العا  ة   .أي يوٍل 

 من األ ال،
خذ شخخ اًل آخر  تقل ط قرات ُن  ر  ب .رأتك، لت 

يهكط إلى الزا.نة   طا.لتك .لِر
..ضخخخخخع  وخخخخخ د.  ُلعا  قر  الم تبة  اخترتط 

 ُ ب ًا ُبيزط ُ.ألستو على السرنر 
ثم بخخخدُت  عيخخخد ال ظر أي  ر يخخخب الكتخخخب  لخخخان 
ُتدا  قْعًة بر.تزنة وخ يرًة بهيلة (المسخجد  ُبو  قد 
ٍُ تظيف، . قول  األقصخخخخخخخخخخخخخىف   مسخخخخخخخخخخخخخا القْعة بم دي

 ًا:ُمتحسر  
متى ِخخخخخخختتحرا ألسخخخخخخخْين ل ز.اتا .ُتصخخخخخخخل ي أي -

 ا هللا، لقد مضخخخى .ق  طونُ  …المسخخخجد األقصخخخى؟
لف الميخخخهوا 1948على ا تالل ألسخخخْين، م ذ عال (
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 بعال ال كبة، .تحن تحلم بر نة ألسْين ُ ر ًة، ُبي ة 
 مسخخخخخخخخخخخخخخخا  معا ك الْاأرة من عي يك،  بعد لعبة 

 (الس فواف الص ير من م اتها 
ال باا عن الُكتب، . ت بك  لما مصخخبا ًا   فز 

عتيقخخخًا .أخخخد خخخو تات يوٍل أي  خخخد قخخخة ب خخخايتُكم  .قتهخخخا، 
خخخخخة، أُري ط شخخخخخيلًا يلمع،  ملتُو،  ك   عاعدًا من المدِا

 .أر   بو   .قل  ألبونك:
لقد .أدُت تذا المصخخخخخخخخخبا  األثريه أي  …اْتُظرا-

  د قة المب ى  
:  قال  ُم كط

  ِخخخخ ضخخخخعو أي الصخخخخالة ُِاتي   أعاًل إتُو أميُ-
 قر  تا  الصحن الصي ي  

 أواًا قل ط ألمك:
 ُ م ى ُن  ترليو لي، ألضعُو أي م تبتي  -

 .لان لكط تلك 
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.تخخا ُتخخ ط  شر  المصخخخخخخخخخخخخخخخبخخا  من افِ  الم تبخخة   
 جدُه شخخخا بًا، أتمسخخخحو   بسخخخرعٍة  فرلُو لي  سخخخترأع 

 لمعتو .برنقو 
 .ب تًة،

  سخخخخمع وخخخخوت ُتين، ثم وخخخخوت  رلة، ثم  شر 
  خانم ضبابيم .نقف ُمامك  

مااُ  المصخخخخخخخخخخخخبا   قف .بيدِه بر قالة، .بصخخخخخخخخخخخخوٍت 
 أميُ  قول لك:

بي كط ُلبيهك، خا ُل مصخخخخخخخخخبا  عالء الدين بين - شخخخخخخخخخُ
 يد ك 

 أتقول لو مست ربًا:
 ُ ق ًا ُت  تو، ُل ُتك لعبةم  ماِ ُ  ي -

 الماا  الذي لم   ن ضشمًا، ُأابك:
المصخخخخخخخخخخخخخبا  ُيها الْفُ  ق ًا، ُتا تو   ُتا مااُ  -

 الذي  حب .ط طُو العربي 
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 بفرٍ  شديد  س لو:
 تُ لي ُن ُطلب شيلًا؟-
 سخخخخخخخخخعدتي ُن ُتف ذط للما ك، لك  ي ال ُِخخخخخخخخختْيع -
 اآلن 

 لماتا ال  ستْيع؟-
و السحريه م ذ ضي ع ي خخخخخخألنه .أو ي أقدط مفعول-

 عالء الدين  
 إتن، لماتا  قول: شبهْيكط لبهْيك؟-
ُن ُقول تلخخخخخخك  ين ُخرُ  من اعتخخخخخخدُت على -

المصخخخخخخخخخخخخخخخبخخا ، .تخخا ُتخخا خرأخخ  اآلن للمر ة األخيرة أي 
ُعْيك تذه الهد ة   أ ت    يا ي، أق  من ُأُ ُن 
ُعْي تذه  من ُتقذتي، .قد عاتدُت تفسخخخخخخخخي على ُْن 
اتي من المصخخخخخخبا   البر قالةط لمْن ِخخخخخخيفك  ُِخخخخخخري .ُنحر 

ُعو ط إليو بعدط اآلن ُبدًا    الذي لن 
اا  البر قخخخخالخخخخة على الْخخخخا.لخخخخة، ثم، .ضخخخخخخخخخخخخخخخع المخخخخ
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 ….اختفى
ُه الماا   عو  للظهوا،   دلك المصبا  بسرعٍة ع

 لان وا قًا أي ما  قول  …لك  ُو ال  فعُ
ُ رأع المصخخخخخخخبا  إلى م اتو أي الم تبة  . جل  

يِ كط متفح صًا البر قالة   على لِر
 مخخد  يخخد ط إلى البر قخخالخخة الالمعخخة معتقخخدًا ُتهخخا من 

ْيك، أتتب    ضخخخخخخخخخخخخخخخُعها ب ل تين لفه دلكها قلياًل، أتتحو 
إلى أتاٍة ألسْي ية،  لب  عباءًة، . ضع م دياًل على 

 ُاِها،  س لك:
 تُ خفْ  م ي؟-
خفخُ  قلياًل   لي  م خك، بُ، من  ضخخخخخخخخخخخخخخخوا  -

 المفاأ  
ًة قصيرة؟-  تُ  ستضيُف ي ُمد 
خخخخي، - لي .األسخخخخي على تذا الكِر بالت كيد،  فضخخخخ 

ي ًا آخر من  الة ُ.تا ِ  ضر لِر  الص 
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 ُين ُِر ك؟-
ال ُ د أي البي  .يري  أ م ي ُ.بي تتبا لزنااة -
 عم تي 

  س لك الفتاة:
 تُ لد ك .ق م ل تحا.ا؟-

 بابتسامٍة عذبة ُ جيبها:
ُِ  شيء عن  يا ك -  تعم، أ تا ميتا م لمعرأِة ل

ُد الفتاة . قول:   ت ه 
ُتا اب ُة شخخخخخخخجرٍة .أي ة بقي أذاتا أي ألسخخخخخخخْين  -

 ي شخخخخخخخخجرُة البر قال اعا ًة لرنمة، ِخخخخخخخخقت ي اعت ي .الد
من تس ها الذي شر  من  ماء اليهداء  . ساعدت 
، أكبرُت إلى  مع ُ.ااقها أي عملي ة الترليب الضخخخخخخوعي 

 ُن ُوبحُ  تذه البر قالة 
 يخخخخخخخخهق الفتاُة ب لٍم .ل ت ها  بتلع  موعًا . سخخخخخخخخراٍت 

 كثيرًة، ثم  تابع:
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 من لقد طر تي الصخخهاي ة من ُاضخخي مع لثيرٍ -
الفلسخخخخخخْي يين  عبرُت لب ان إلى ِخخخخخخوانا  يث .أدتي 
ماا  المصخخخخخخخخخخخخبا ، ُ.خذتي إلى عالء الدين الذي قال 
لو ُ خلها معك إلى المصخخخخخخخخخخخخخخخبا    م ُذ  مٍن ُ.تا ُقيم 
أي تذا المصخخخخبا   .لم ُكن ُِخخخخمع .ير ُتيِن الماا ، 
.تو  قول: ِخخخخخخخخخخخخخخخخخخُ عْي تخخخخذه البر قخخخخالخخخخة تخخخخد خخخخًة ِلمطْن 

اتي    ُِيحر 
خخخخخخخخخخخخخخختقيمين معي،  إتْن، ُت - تدي تي ال الية   ِ.

.مع ُِخخخخخر ي   تُ  عجبك مدي تي؟ بصخخخخخوت مجر.  
  قول الفتاة:

ك   ُ م ى ُن  كون ألسخخخخْين مسخخخختقل ًة، لتكون -
(القد ف ُ. ( يفاف ُ. ( اأاف شخخخخخخخخخخخخخخخبيهًة بهذه المدي ة 

 الشالهبة 
 بتر يٍب لبير،  قول لها:

ِك، انثمخخخخا ت جز  لم خخخخا - لخخخخِك ُن  عتبرنهخخخخا .ط خخخخط
 . عو  ألسْين 
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  سمعها ُ  يد:
  من الشذذذذذذذذذذذا   ل   ذذ ال     بالدل العرب  أووذذذذذا ط

 أُت يُد معها:
وال     ومن   جذذ  إ نلو م   نإ    نلذذو مَذذذذذذذذذذر   ذذتذذ ذذ 

:  .ع دما  صمتان،  قول لكط
ُعتبُر الوطن العربي للخخو .ط ي، لكْن، ُال - ُتخخا 

  يعُر ب نه ِماء .ط ك،  اعمًا، تي األأمُ؟
، . شْو ُ حرأك السخخخخخخخخخخؤال،  خخخخخخخخخخي كط أت هز من لِر

با  جاه تاأذ ك،  فتحها، . رأع بصخخخخخخخر  تحو السخخخخخخخماء   
اليخخخخخخخخخخخمُ ، ا.م الحرااة،  بد. ااععًة   . (الكواتيلف ال 
 عرف االِخخخخخخخخخخخخخخترخخخاء .ال التعخخب، .ميخخاتخخُو المتحرلخخة مع 
ال سخخمات  ظهر مثُ لو ٍة عظيمة لن   تيخخف ُِخخرااتا 

 ُكبر الر ِامين أي العالم 
 عميقًا، . عو  إلى الفتاة  ست يق تطفسًا 

ُه  لك خخخخك ال  جخخخخُد ُيه ُثٍر للفتخخخخاة    بحخخخخث أي لخخخخ
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، أي المْبخ، على اليخخخرأة    رلز إلى  ُ.رِف بيتكط
 ال ُ جيب   …المصبا   . دلكو، لك  وُ 

  لق  أخخخا  م تبتخخخك، . أخخخا  ال خخخاأخخخذة، . جل  
خخخخي الفاا  الذي  خخخخيهْين   يخخخخرُ  أي الكِر على ُ د الكِر

 أتاُة البر قالة، . تساءل:كات   جل  عليو 
 …تُ ل ُ  ُ لم؟-

ُُ بصخخخخخخخخخر  من الكتب إلى  .بي ما ُت ط شخخخخخخخخخاا م  ُ ق 
المسخخخخخخخخجد األقصخخخخخخخخى البر.تزي  إلى المصخخخخخخخخبا ،    يك 

 ووتم من تاكر ك، ووُت بر قالٍة  زن ة:
 ُال  يعر ب ن  ِماءط .ط ك

  اعمًا،    
 …؟…تي األأمُ    
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 الفصول اجملنونة

 
 

 األ م ة ال ابرة،أي 
ِعقِد لؤلؤ مفر.   … يث الُقرى  ت اثر لط

كات  الفصخخخخخخخخخخخخخخخوُل  مر  على البرااي .السخخخخخخخخخخخخخخخهوِل 
 .الجبال  

ُ  عليها الصخخخخخخخيف  كات  الحقوُل  علُم متى ِخخخخخخخيح
لت حصخخدط ِخخ ابلها اليخخقراء، .متى ِخخُيقيم أيها الشرنف 
لتسق  بعز األشجاا ُ.ااقها، .متى ِيعبرتا اليتاء 

إلى ُمْااه .ثلوأو، .متى ِخخخخخخخخخخخخخخخترقو  لتفتا تااعيها
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تخخخخذه الحقول مع الربيع   . خخخخدث أي  مٍن مخخخخا، ُن 
 صخخخخخخخخااعِ  الفصخخخخخخخخول  لان ِخالُأها يد.ا  ول  بديُ 
األشخخخهر   الصخخخيف يرند ُن    ي أي ُشخخخهر اليخخختاء، 
.اليخخخخخخخخخخخخخخختاُء يرند ُشخخخخخخخخخخخخخخخهر الربيع، .الشرنُف ير.ب أي 

 …اِتبدال ُشهرِه ب شُهِر الصيف
 لفصول  .ا تده الصرا  بين ا

ٌُّ م هم،  لوا إلى ا  فا ، تر  ل .ع دما لم يتووخخخخخخخخخخخخ 
أي اللحظة تفسخخخخخخخخخخخخخخخها، إلى األا    أوألِ  الحقوُل 

 بهذا الج ون  
.تبخخا خخاُ هخخا .قعخخْ  أي  يرٍة تخخاعلخخة  ، .الحيواتخخاُت 

 ُ ضًا  
. دتا بعُز األشخخخخخخخخخخجاا لم  كترْث لهذا الت يير، 

ألى .الصخخخخخخخخخخخخخخخ وبر  اا .الز نتون، .الخخد  بخخ  .البل و  كخخالصخخخخخخخخخخخخخخخ 
ر.    .ال  شيُ .السه

اْت  .ضخخخخخخبِ  الرنُا من تذا الوضخخخخخخِع الجديد، أقر 
 ُن  ْر  الفصول للها 
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ألسخخِ  ال سخخاعم .العواوخخف .األعاوخخير .الز.ابع 
   ْ  ح  شخخخخخخجرة ميخخخخخخمٍل أي  قُ أالٍ  عجو ، ُ ش
لْر  الفصخخخخخخخول إلى مقبرٍة ُ. إلى .اٍ ، ُ.  تى خاا  

العجو  موأو ًا  األا    .لُحسِن الحل، لان الفال 
لحظتها، .لان قد ِ.اث طرنقة الت فاتم مع الرنا من 

 ….الدهِ 
ْ   بصخخخخخخوٍت م شفز  كات  الرنا   تهام  .ُ ش

  ي ما اقتر  م ها العجوُ  ُمحي يًا:
 السالل عليِك  ا انا  ا المباالة -
ِت الرنا  - .عليكط السخخخخخالل ُي ها الر أُ الوقوا: ا  

 باِت را ، .تب ْ  .اقفة 
  م  ى ُْن ال   فذ .ا ما شرعُتم أي التفكير بو ُ-
 .لماتا؟ ِ لِ  الرناُ  ب ضٍب  ا    -
ألتكم إتا قتلتم الفصخخول، أسخخ موُت أميعًا   ُال -

يلة؟:   جد.ن اإلق ا  ُأضُ ِ.
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قال العجو  بح مة السخخخخخخخ ين التي عاشخخخخخخخها . عل م 
ُِ  موقٍف من مواقف الحياة   م ها ما  صلُا لك

-: ُأاب  العواوخخخخخخخف .األعاوخخخخخخخير  ُتا ال ُ.اأقكط
 .الز.ابع 

ُه الفال   العجو  ُكثر - ا ُتخخخخا، أخخخخ اى ُن  خخخخ ُمخخخخ 
 …تفعًا: قال  ال ساعم بثقة

تخخخُ ُق طعخخخِك مبخخخاشخخخخخخخخخخخخخخخرًة؟: قخخخالخخخِ  العواوخخخخخخخخخخخخخخخف -
 .األعاوير .الز.ابع 

ال  كوتوا شخخخخخخخخخخخخخخر نرنن  أكالمو م اِخخخخخخخخخخخخخخب، لكْن، -
  ساءلوا، ليف ُِ قِ ُع الفصول؟

جلو   ح  شخخخخخخجرة قال  ال سخخخخخخاعم .عا ت إلى ال
 الميمل 

 ِؤاُل ال ساعم، أعُ بقي ة الرنا  جل   
ُ سخخخخخخخخمحون لي بميخخخخخخخخاالتكم الجلسخخخخخخخخة؟: ِخخخخخخخخ ل -
 الرأُ 
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 بصوٍت .ا د، قالوا:
ُدتخخا .أو   مع خخا، أخخ تخخ  - ُ   خخ كيخخد   ُ سخخخخخخخخخخخخخخخعخخِ ب خخ
 الو يد الذي  فهم ل ت ا  ِخخخخخخخخيْر الصخخخخخخخخم  ي  البيخخخخخخخخر 

 …ُبرتةً 
كات  ال سخخخخخخاعم  لتهم  بهةط ميخخخخخخمل، .العواوخخخخخخف 

ضخخخخخخخخع أي أمها .صخخخخخخخخ ًا  ابسخخخخخخخخًا ُخذ و من األا ،  
ُِ الصخخخخخخخخحااى    .الز.ابع،  حد   أي التربة  المًة برم
 .األعاويُر،   ظر إلى العجو  بتفح ٍو   ثم  س لو:

 ُلد ك ُ.ال ؟-
 م ح ي هللُا ثالثة ُشب ان -
 .ماتا  عملون؟: اِتفهمِ  الز.ابع -
  ساعد.ت ي أي اعا ة الحقُ -
مثلك؟: بلهجة لْيفة ِخخخخخخخخخخخخخخخ لتُو تُ تم ُتلياء -

 ال ساعم 
 ُعتقد تلك  -
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إتْن،  عهم  سخخخخخخاعد.تا أي عو ة الفصخخخخخخول إلى -
 ُشهرتا الْبيعي ة 

 لكُم ما  ْلبون  -
اقتر  الصخخخخخخخخخخخخخخخبخخاُ  .لم  عخخِد العجو ، أقلق ُب خخاُ ُه 

 عليو   خرأوا من البي  مت جهين إلى الحقُ  
 لم  كن الْرنق بين البي  .الحقُ بعيدًة    قاعق

بهاُن التثين   أوأ  األ.ال  الثالثة  ُخرى، .نصخُ اليخ 
ب بيهم أالسخخخًا  ح  شخخخجرة الميخخخمل .تو يتحد ث مع 

 تفسو 
 الز اليا   الكبير .قال:

؟- ُث مع تْفِسكط  ِالمتكط  ا ُبي  لماتا  تحد 
 ثم، أواًا، قال اليا   األِ. :

ُقلْقتط خخا عليخخكط أخخدًا  تخخُ ُتخخ ط مزعو  من .ا خخٍد -
 م  ا؟

ٍ  اليا   األو ر:ِ   ل بتر  
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؟ - بماتا  فك ُر  ا ُبطِ ؟ تُ ُِخخخخخخخختْيع مسخخخخخخخخاعد طكط
 تُ ُت ط متعبم أ  ملك إلى البي ؟ 

 ابتسمط العجوُ ، .قال بهد.ء أل.ال ه:
 األسوا  -

كات  الرنا  ُ راقُب ما  جري بين الرأُ ُ.ب اعو 
الثالثة مثلما ُ راقب الفصخخخخخخخخخخخخخخخول المج وتة .ما  فعلو، 

ُتاتي تها، باألا    أالثلُج يتسخخخاق  مع اتتيخخخاِا تتيجة 
ل إلى ُ تاٍا  شخخخخخخمٍ  وخخخخخخيفي ة  ااقة، .البراعُم ِخخخخخختتحو 
ُْها  .ثماٍا لوال .أو  الشرنف الذي ُييطب سخخخخخخخخخخخخها .ُنسخخخخخخخخخخخخِق

ما  صبا وفراءط    بعدط
ُ  تلك لان  حدُث أي تف  الوق    ك

.لم  قْع الرنا  عن مراقبتها للفصخخخول ..ضخخخبها 
 أل  .تو  قول:م ها .يُر ووِت ا

أي  مٍن مضخخخى لان  ح م تذه القرنة إقْاعيٌّ -
ظالم ال  عرف الر مُة إلى قلبو ِبيال   لان  ضر  
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الفال ين، .نْر  بعضخخخخخهم، .نسخخخخخجن البعز اآلخر  
ُتخخخُ القرنخخخة التي  ملُكهخخخا،  .أي يوٍل من األ خخخال، أمع 

 ُ.مرتم:
 جخخخخخخب ُن ال يبقى أي تخخخخخخذه القرنخخخخخخة من بل ط -

 أو  الشمسين ِ ة أما 
ُتُ القرنة بعضخخخخخخخخخخخخخخهم إلى .أوه بعضخخخخخخخخخخخخخخهم  تظر 
اآلخر، لان القهُر .الصمُ  .الظلُم  ميي أي عر.ِ  

 طفلهم .شاب هم .لبيرتم .تساعهم .شاب ا هم 
ل  على عصا: ُم عجو  يتو   قال اأ

ُ ْر تا؟ إلى ُين ِخخخخخخخخخخخخخخخ ذتب؟ تُ تذتب إلى -
 ال ابات المليلة بالو وش، ُل إلى الصحااى؟

 إ دى ال سوة العجاعز:بصوٍت محر. ، قال  
إتخخكط قخخاٍ ، .بال ا مخخة، إتخخكط  خخدُأع خخا إلى تالٍ  -
 ُمحقهق 

 من بين الجْمِع أاء ووت عجوٍ  آخر:
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ا ُن تتر  األا  التي  ربهْي خخخا - كيف  ْلخخخب م خخخ 
أيهخخا، ثم لبرتخخا .تحن تزاعهخخا .تعت ي بهخخا عيخخخخخخخخخخخخخخخبخخًة، 
ًة، قيخخخخخخة، .أذاًا  عيخخخخخخبة،  ب ةط  را ، . ب ةط  را ، قيخخخخخخ 

.أخخذعخخًا، أخخذعخخًا   إتهخخا ُُم  خخا ُ. ُ خخد ُب خخاع خخا   أخخذاًا، 
كيف   مرتا باالبتعا  عن ُِخخخر  ا .األا  التي ُأ ي ا 

ُُ خيرا ها، . ظلُمها . ظلُم ا   أيها عمرتا ُ.ت ط   ك
 قال عجو م آخر:

 …لن ت ا ا، .لن ت ف ذ ُمر  تذا، .لن-
.قبخُ ُن ُ كمخُ العجو  األخير لالمخو، ُشخخخخخخخخخخخخخخخخاا 

ُِ القرنة لسياٍ  اإلقْاعي  إلى  ِر ُت و، أالتف وا  ول 
شخخخخخخخخاعك   ثم ُشخخخخخخخخاا اإلقْاعي  ثاتيًة، أاقتر ط الحرُ  

ُِ  الكباا أي السن، .قا .تم إلى السجن   من ل
 ُِ خخخخخخخخخخخخخخخِو، قال ألت ِر .قبُ ُْن يلحقط اإلقْاعي  ِبحط

 القرنة ُمقهقهًا:
كل هم ِخخخخخخخخخخخخخُيْر .ن .دًا  .مطْن ِخخخخخخخخخخخخخ أد أي بيتو -

 لها معو عجو ًا، ِ طرُ  العاعلة ل



 

- 128 - 

ُأهلط الجميع ب خخخخاًء   األطفخخخخال يب ون آبخخخخاءتم 
ان  ُ.مهخخخخا هم، ُأخخخخدا تم .أخخخخدا هم، .لخخخخذلخخخخك اليخخخخخخخخخخخخخخخبخخخخ 
تر مُو   هم الز .ااء اإلقْاعي   طسخخْ .اليخخاب ات  بعضخخُ

 …بعضهم بدُ يدعو هللا
 كُ تلك لان بال أد.ى 

ُُ القرنة إلى بيو هم .ل ت هم  ميخخخخخخخخخخخخخخون أي  ُت عا  
 أ ا ٍة أماعية 

ُتخخخخُ ال قرنخخخخة أي  لخخخخك الليلخخخخة  لخخخخان القمر لم ي طم 
ُُ ُشخخخخع ًة شخخخخا بة، .لات  األا   ب ي بصخخخخمٍ   خخخخ ُيِر

 اتيب  
ْْر .ن .دًا، ما عدا عجو   كباا السخخخن للهم ِخخخُي
ُه أي بيتو ألتو ميخخخخلوُل القدمين  ع دما  خُ  .ا د ظط
ِو .نخخخد خخخو  يخخخْ اب خخخُو الو يخخخد عليخخخو، الز إليخخخو مقب اًل قخخخدمط

.أ تي اب ِو  ..أهو  اقيخخخخخخخخخخخخخخخعره أسخخخخخخخخخخخخخخخد العجو  .قب ُ
 المبل لتين بالدمو ، ثم اِتفسر:

-  ُ ؟ .لماتا ُل ؟ ماتا يرند اإلقْاعي  ما لكط  ا ُب ي 
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 تذا ال ييج أي القرنة؟
 ال شيءط  ا ُبِ ، ال شيء  -
ُعرف - ُعرف ُتك ال ُ شبِ ُ  ع ي شخخخخخخخخخخخخخخخيلًا، لما 

 ُت ي اب يُتك على الصد  
مسخخخخخخخخخخا اليخخخخخخخخخخا   موعو .أل  قر  أراش ُبيو، 

دط ب  عمٍق، ثم قال:  ه 
قبزط اإلقْاعي  على الكباا أي السخخخخخخخخخخخن ألتهم -

ُط أي ُااضيو، ..دًا ِيْر تم   ال  ستْيعون العم
 معْ  عي ا األ ، . د   أي اب ِو .ل ت و  سخخخخخ لو: 

 .ماتا ُ ضًا؟
كان اليخخخخخخخا   فهُم ما يرنُد .الدُه  .ن ُن ُ فصخخخخخخخا 

 عن تلك 
 .بجواا   ب ي، .بصوت يب ي، ُضاف اليا :

 ِبْرِ  العاعلة للِ ها أيما إتا  بي ن ُن لديها تد  ط -
 عجو ًا 
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 بي ٍ ، .بمحب ٍة، قال األ :
 خذتي اآلن إليو -

 ُ.لق اليا   أمط ُبيو بيده المر جفة، .وري:
 ماتا  قول؟ ال ُاند إال  ُن  ْر تي قْبلكط -

 ابتسمط األ  بْم تي ٍة، . ضنط ُا ط اب و قاعاًل:
ُ د أواِخخخخخخخخخخخخي  اخفز وخخخخخخخخخخخخو ك، اب ما   ون -

 اإلقْاعي  قرنبًا من  ااتا 
ُِ خفيكط أي القبو الذي تستشدمو للمؤ.تة، أهو -

م انم آمن، .لن  شْرط أي باِل ُ ٍد من ُتُ القرنة، 
 ُ. من الجواِي  

ُعده اليخخخخا  م اتًا لوالده أي  لك  .بسخخخخرعِة البْر ، 
و    ِْ ُِ  ما يلزمو  .أاء الصباُ  ُ  ال رأة .أه زطتا ب 

الصخخخخخخخخخخخخخخخبخخا  ُطِر ط العجخخاعز للهم، أحزن  أي تلخخك
 ال ا   زتًا خالدًا  

لكنه اإلقْخخخخاعيه لم  ْملن  إلى ُخلوِ  القرنخخخخة من 
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 كباا السن 
ُ اأااًل ليقرعوا الْبول  ب ر  يلًة ماكرة  ُِا أطدط

 ُم ا ين على اليب ان .الياب ات الأتماٍ  طاائ 
 ضخخخر الجميع مسخخخرعين إلى ِخخخا ة القرنة  يث 

 قْاعي  الذي أتا أمو الواِع، آِمرًا:ي تظرتم اإل
كل كم  عرأون ُاضخخخي ال ربيهة  .دًا، مع شخخخر.  -

 اليم ، ُاندلم ُن  ذتبوا إلى ت ا  لتحصد.تا 
ُ ِتل الجميع من لالل اإلقْخخخخخاعي   ُ رى، تخخخخخُ 

، ُل ُتو  قصد ما  قول؟  ُأنه
اأع اليخخخخخخخخخخخخخب اُن .الفتياُت إلى بيو هم ُمتهامسخخخخخخخخخخخخخين 

ال رنب   ماتا .ااء طلبو؟ .ما  ول طلب اإلقْاعي  
السخخخخر  أيو؟ .ليف ِخخخخيحصخخخخد.ن ُاضخخخخًا وخخخخحرا.ن ًة ال 

  ْ بُ  أيها إال  بعز اليوليات؟
 ُ.لبهم تال بعد م تصف الليُ .تو  اعر 

ُ رى، ُ ة مؤامرة ُ. م يدة   تظرتم مع شخخخخخخخخخخخخخخر.  
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 اليم ؟
.وخخخخخخخخخخخخُ اليخخخخخخخخخخخخا   الذي ُ شفي .الده إلى الم زل، 

 ُبيو، قب لُو .عالمات .أواط .وخخخخولو، الز إلى .رأةِ 
 .ير مفهومة  عتلي .أهو 

؟-  ما بكط  ا ُب ي 
ُ.خبرط اليخخخخخخخا   .الده بذلك الْلب  .ما إن اتتهى 
االبُن من الحديث،  تى .شخخخخخخخخخخوشخخخخخخخخخخُو العجو  ب ُ ما 
عليخخو ُن  فعلخخو، .اختتم تصخخخخخخخخخخخخخخخخاعحخخو . عليمخخا خخو بهخخذه 

 الكلمات:
ُُ الصيف -  بعد تلك ِيساعد  أص

ُُ الذي  ف هم ل ة الرنا ما  ال الرأ
 سر  على ُب اعو تذه القصة   . ي ما 
.وُ إلى للمة أصُ الصيف، تدُ 
الصيُف، .أل  مع ُ.ال  الفال  .مع 
ال ساعم .العواوف .األعاوير .الز.ابع 

  ح  شجرة الميم  
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ُِ الصخخيف،  ُط الجميُع بفصخخ خخه  ُت ُ ِ.
ُُ   ايتطُو:  ثم  ابعط الرأ

ات .مع شخخخخخخخخخخخر.  اليخخخخخخخخخخخم ، لان الفتيان .الفتي-
ة  .لخخخان اإلقْخخخاعي   قف  أميعخخخًا أي األا  ال ربيخخخ 

 على تضبٍة مر فعة م ها، .بصوٍت  ا    قول:
ا اعملوا، مخخخخخا لكم  قفون لخخخخخالُبلهخخخخخاء؟ تيخخخخخا - تيخخخخخ 

 ا صد.ا ِ ابُ القما الذتبية 
كات  عيون الحاضخخخخخخخخرنن تليلة   ال  عرأون ماتا 

  فعلون  
 .أج ة،

 وا ْ  إ دى الفتيات:
؟ ُال -  رى ُتو ال ُثر للسخخخخخخخخخخخخخ ابُ ت ا؟ تُ ُأِ ْ  ط

 ُلم  عد  مي ز بين الصحراء .الحقول؟
طخخخبخخخعخخخخخخخًا، قخخخبخخخز عخخخلخخخيخخخهخخخخخخخا  خخخر ا  اإلقخخخْخخخخخخخاعخخخي 
.ِيضعوتها بين القضبان  تى الصبا  التالي  يث 
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تا  …ِييهد الجميع طْر ط
ُه تلك اليخخخخخخخا  لان قد ُ ضخخخخخخخر معو م جاًل،  .ْ دط
، ثم  ُط كان  حزل بيده الهواء لما  حزل الحاوُد الس اب

ر  مْ ِجلو، ليقْع ِخخخخو  السخخخخ ابُ   صخخخخد وخخخخف ًا  ضخخخخ
من الهواء .ل تو  حصد قمحًا  قيقيًا  ثم  صد وف ًا 
آخر من الهواء، .ع دما بدُ  حصد وفًا ثالثًا، وا  

 بو اإلقْاعي:
 ُت ط    عالط إليه -

اقتر ط الفتى .ير خاعف، ..قف على مقربة من 
  صان اإلقْاعي 

 ماتا  فعُ؟-
 رط ط ُ صد   ُتف ذ ُم-
ُْ م و؟-  ُين ما  صد و؟ لماتا لم   ك

ُتِتُ الحاضخخخخخخخخخخخخخخخر.ن  لكن  الفتى عا  إلى الم ان 
ُط إليو .تو  حصخخخخخخد . ابعط وخخخخخخفًا ثالثًا من  الذي .وخخخخخخ
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ُُ الصيف  ِ ابُ الهواء  أي تذه اللحظة، اقتر ط أص
 من اليا  ُ.خبرُه ما الذي ِيفعلو 

ُط على األا ، . عك لفهْيِو  .ضخخخخخخخخخع الفتى الم ج
 يخخدعخخك بضخخخخخخخخخخخخخخخعط  بخخاٍت من القما، .تفخط عليهخخا كمطنْ 

لتْيرط قيخخخخخخوُاتا، .لمن   كُ   ًْة  قيقية  ضخخخخخخع ما 
 أي لف ْيِو من تواٍء أي أمو، .نمض   

 يتعج ب اإلقْاعي  من تذا الفتى، .ُن ا  ِو قاعاًل:
ُه تذا؟-  من عل مطكط ل

  حا.ل اليا  إخفاءط اا باكو، .نجيب:
 كما  طرى، لم ُ عل م ي ُ د -
. د  ِخخخخخخت  ي ي .دًا بعد الظهر إلى قصخخخخخخري، -

، .خيرط من  ُمحضخخخخخرًا معك ُخلوط وخخخخخديق، ُ.لده عد. 
ر ًا  ِِ    تُم 

 .وُ اليا  إلى بيتو لليبًا، محز.تًا، .باكيًا  
ُ ا  .الخخده العجو  الميخخخخخخخخخخخخخخخلول مخخا  عتري اب خخو، 
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 .قال:
 تُ اِت تج ط شيلًا؟-

للمٍة كات   مو  الفتى الحر ى  قْع إأابتو بين 
 ُ.خرى:
تعم  ا ُبي لقد اِت تجُ  ُن  اإلقْاعي يرند ُن -

ُ  عجو  أي قرنت خخا، ُل ُتخخو قخخد   عرف تخخُ ت خخا  اأخخ
 طر تم أميعًا 

 تز  الييخ الكبير ُاُِو، .ُمكفكفا  مو  اب و قال:
 ماتا طلب م ك بعد تلك؟-
ك تك ل   معي  لقد طلب م ي ُن ُُ ضخخر لو -

، .خير م  ن   تم ِرًا ُخلو وديق، ُ.لد  عد. 
 ضحك الرأُ، .قال:

 ال يوأد ُِهُ من تذا الْلب -
 أتا االبُن شدقيِو على مصراعيهما متساعاًل:

 .ليف؟-
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 تاِت ُتتكط   أ ت ط  علم ب ن  للجداان آتاتًا -
.مع إشخخخخخخخخخخخخعاعاِت اليخخخخخخخخخخخخم  األ.لى قب ُ الفتى يد 

ه     .الده م ا اًا إلى  يث ُاشدط
ٍُ  الز اليا  أي طرنق .عرٍة ِتوولوُ  إلى أب

ُط أصُ اليتاء   أيو م ااةم  التثًا،  خُ الم ااة ليقاب
ع دما تلر الفال ُ  اِم الفصُ الذي 
ِخخخخخخيقابلو الفتى، أاء أصخخخخخخُ اليخخخخخختاء إلى 
المجتمعين  حخخ  شخخخخخخخخخخخخخخخجرة الميخخخخخخخخخخخخخخخمل، 
بوا بو ضخخخخخخخخخيفًا  .اِخخخخخخخخخت تتهم بالجلو ، أر  
عزنزًا، وخخخاأا أصخخخُ الصخخخيف، ُ.وخخخ ى 

 لبقي ِة الح ا ة:
أالسخخخخخخخًا على وخخخخخخخشرٍة أي كان أصخخخخخخخُ اليخخخخخخختاء -

الم ااة ُيهي   تفسخخخخخو ألشخخخخخُهرِه  ضخخخخخوُء المصخخخخخبا  الذي 
 حملو الفتى ُأزعو قلياًل، . ين ُخبره اليخخخخخخخخخخخخخخخا   ب ن  
خخخخخخخخخلو إليو ليجيبُو عن ِخخخخخخخخخؤالو، اعتز  اليخخخخخخخخختاُء  .الده ُِا
ب فسخخخخخخخو، .أل  لح يٍم ترٍل على وخخخخخخخشر و مسخخخخخخختمعًا 
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 للسؤال:
 ن؟مطْن بُر كط ُخلو وديق لي، ُ. ألي  إتسا-
 تُ لد  م أي البي  للب؟-
ُتُ الُقرى ال  سخخخخختْيعون - تعم، أ ت   عرف ُن  

العيل بال الحيواتات، لال  م .الماعز .اإلبُ .البقر، 
 .الدأا ، .خاوة الكلب 

 تُ .ولكط الجواُ ؟: ِ لط اليتاُء الفتى -
ُِ    كيد، ُش ر  -  ب 

ثم ُِخخخخخخر  اليخخخخخخا  إلى ال بع المتدأ ِق من األا  
للجبُ،  يث الربيع   سخخخخخخخخخخخُ .أهو أي المياه المقابلة 

 الباا ة، ال قي ة  
ُط الربيع: ِل م الفتى -  ُِعدتط وبا ًا  ا أص
 .وباُ كط ِعيد: اط ه الربيُع -

ُُ ُب خخخاءه الثالثخخخة  ث الرأخخخ .بي مخخخا ُ حخخخدِ 
.الرنا  .أصخخخُ الصخخخيف .اليخخختاء، بهد.ٍء 
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ُُ الربيع ليستمع:  اتضمه إليهم أص
 ِ ل الفتى:

؟ مْن ُلد  -  عد. 
لي ًا أي األأق، ُم ق اًل بصخخخخخخخره  تظر أصخخخخخخخُ الربيع مط

 بين السماء .الجبُ .ال بع، ثم ُأا :
 تُ أي بيتكم خا ل؟-
تا خا م ا الذي تعاملو ُتا - ُ عقُ ُن   ون عد.ه

 ُ.بي ل ٍي عزنز؟
دٍ  ما  سمع،  ُط الربيع .ير مص  .    اليا  أص

الذي .ا  جو ااكضخخخخخًا ب قصخخخخخى قواه إلى الم ان األخير 
 لهُو .الده العجو  عليو  قْعط الفتى األ را  ..وخخخخخخخخُ 
إلى .خخابخخة مليلخخة بمشتلف األشخخخخخخخخخخخخخخخجخخاا، لخخان الشرنُف 
 جل  على ُ د األ.صخخان العمالقة ُ حصخخي األ.اا ط 
التي ِخخخخخخخيسخخخخخخخقْها  امى اليخخخخخخخا  التحية على أصخخخخخخخُ 

تا بتحيهٍة  ااة   الشرنف الذي ا ه
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ُُ الشرنف الواقف  ت ا، اتسخخخحبط أصخخخ
ف شجرة الميمل، اتسحب من . يدًا خل

. د و، .مبتسمًا أاء ليياا  الجميع أي 
 الجلسة 

تظر العجو  وخخخخخخخخخخخخخخخخا خُب الحقخُ إلى 
الرنا  المجتمعة  ولو، . لى الفصخخخخخخخخخخخخخخخول 
التي تسخخخخخخخخخخخخخخي  وخخخخخخخخخخخخخخراعها .التف ْ   ولها، 

 .بسر.ٍا ُكمُ:
 مرتقًا: ِ ل الفتى الشرنف:

قصخخخخخخدُ ك ألأُ تذا السخخخخخخؤال: مطْن تو خير من -
ر ًا؟ ِِ    تم 

قهقخخخوط الشرنف  قفز من ال صخخخخخخخخخخخخخخخن إلى التربخخخة، 
 ُ.أا :
ُلْم  شْْر لك ب ن  الحماا ال  فقو شخخخخخخخخيلًا  لذلك -

 تو خير من   تُم ِر ًا؟
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ثم عا  الشرنف إلى ال صخخخخخخخخن، . موعُو من لثرة 
 الضحك لات  ُ بل ُ .أو اليا  

 ب تًة، وم  العجو ، .لم يتابع القصة 
 دث لماتا  صخخخخخخخم ؟ من أضخخخخخخخلك إْ ِك ل ا ما -

 بعد تلك؟: ِ لِ  الرناُ  .الفصول 
ُِ  إوراا:  قال العجو  ب 

 لن ُخبرُلم قبُ ُن  تصالحوا أميعًا -
ع خخخخدعخخخخٍذ، أِهمط ُ.ال ه الثالثخخخخة ُتخخخخو لخخخخان يتكل م مع 
الرنا  .الفصخخخخخخخخخخخخخخول، أاعتذا.ا م و، ُمتم  ين ُن  ح ي 

 لهم ما أرى بعد تلك 
 سخخخخخخ ًا  ا ُب اعي، ِخخخخخخ تابع، .لكْن، لي  قبُ ُن -

  تصاأى الفصول .الرنا  
تهضخخخخخخخخخخخِ  الفصخخخخخخخخخخخول با ترال . صخخخخخخخخخخخاأح  .قب ُ 
بعضخخخخخخها بعضخخخخخخًا، .لذلك أعلِ  ال سخخخخخخاعم .العواوخخخخخخف 
ٌُّ من الرنا  .الفصخخخخخخخخخول  .األعاوخخخخخخخخخير .الز.ابع  ثم ل
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ُه الظر.ف    عاتد.ا على محب ٍة ُ قاِ.ُل ل
ُ  م كم ااٍ  اآلن ب شهره؟-  تُ ل

 بصخخخخخخوٍت .ا د، ُأا  الصخخخخخخيف .اليخخخخخختاء .الربيع
 .الشرنف:

 بُ تحن أر ين ب شُهِرتا -
 ُ.تِ   ا انا ، تُ تزعِ  ال قمةط من قلبك؟ -
 ال تقمة على ُ د بعد اآلن -
 إتْن، إلي م خا مة القصة:-

قبُ الظهر، عا  اليخخخخخخخخخخخخخخا  إلى .الده  لان األ  
 العجو   عرف األأوبة، لذلك، قال الب و:

ِذ الكلخخخبط .الشخخخا لط .الحمخخخاا - ال .قخخخ  لخخخد خخخك خخخخُ
 ْب إلى قصر اإلقْاعي .اتت

 مامًا، بعد الظهر، لان الفتى قد .وخخخخخخخخخخخخخخخُ إلى 
 القصر 

 من اليرأة المزالية، قال اإلقْاعي:
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 تُ ُ ضرتط ما طلبُتُو م ك؟-
 ا الكلُب تو ُخلو وديق ذتعم، أه-
؟ -  .ما  ليُلكط

ضخخخخخخخخخخخخر ط الفتى للبطُو بالعصخخخخخخخخخخخخا، أهر ط بعيدًا، ثم 
 األا ، قاعاًل:وا ط عليو اليا   ااميًا العصا على 

 تاِ ها  -
 مُ الكلب العصخخخخخخخخخخخخخخخا بين ُِخخخخخخخخخخخخخخخ اتو ..قف ُمال 

 اليا  
 ؟ ي ُطُُخبر ط من تو لا ُم ِر  -
 لو لم ُكن ُاند تلك، لمطا طلبتُو م ك -

اقتر  الفتى من الحمخخخخاا، .تم ط أي ُُتتخخخخو، ثم 
 قال لإلقْاعي:

 اِ لُو ما ُِراُت لو -
ُط ُْن يتفو   هط، قخخال ُبهخخِ ط اإلقْخخاعي  من تلخخك، .قبخخ

 اليا :
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 ِتعلم اآلن مطْن تو ُلد  األعداء -
ُخذ اليخخخخخا  العصخخخخخا من أم الكلب، .ضخخخخخر ط بها 

ُو الذي قفز .وري:  خا مط
 خخا ِخخخخخخخخخخخخخخخيخخدي العزنز، إتخخو ُ شب ُ  .الخخده العجو ، -

 الميلولط أي بيتو، أي .رأة المؤ.تة 
فره .أو الفتى لي  ألنه  ، أاوخخخْ با ط الشا ُل بالسخخخرِ 

 ُه، بُ، ألتو ِيْرُ  .الدُه اإلقْاعيه ِيْر 
بلمِا البصخخخخخخخخخخخخخخر، .ا  اإلقْاعي  عن شخخخخخخخخخخخخخخرأتِو، 

 .ظهرط ُمال الفتى الشاعف 
تيا إلى بيتكم: بلهجٍة .ير .اضخخخخخخخخخخخخخخخبة خاطب -

 اإلقْاعي  اليا  
ٌُّ م هما الب  صخخخخخخخخخخخخخخخاتطُو .لم يتكل ما معًا طوال  ك

 الْرنق 
 خُ اليخخا  على .الده شخخبوط م هاا، ..ااءه  قف 

 اإلقْاعي 
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لط ا    بط .الُد الفتى بضخخخخيفِو .طلبط من اب ِو ُْن  قد 
 لو شيلًا  يربو 

أل  اإلقْخخخخخخخاعي قر  أراش العجو ، .بحزٍن 
 قال:

اعذاتي  ا شخخخخخخخخيش ا المبجهُ، أقبُ اآلن، لم ُكن -
ُ اى ب نه لكباا السخخخخن  لُ تذه األتمية   عل مُ  م ك 
ُن ُكون م خخذ اآلن اأاًل آخر، .لم ُتخخا مرتق الر.ِ  

مي لل خا  .من ط يخاتي  ل خُ  ُ سخخخخخخخخخخخخخخخخُب ُن  من ظل
 الُمْلكط . ده  جعل ي قونًا، آمرًا، تاتيًا 

ُتُ القرنة ع دما ِخخخخخخخخخخخخخُتلطب ي ما - ابما ِخخخخخخخخخخخخخيعذا  
 ُطلب م ك، أهُ  سما ب ن ُور   عن تلك؟ 

ْيِن  هز ان وخخخخخخخخخي ية اليخخخخخخخخخاي،  خُ الفتى على  بيدط
 .الده .ضيفو 

 ط   ا.ل اإلقْاعي  ل  ط اليخخخخخاي شخخخخخاكرًا  اِخخخخخت ر 
 الفتى  صر أات اإلقْاعي ال رنبة 
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ُ رى، تال أعاًل تو مج ون، ُل ُتخخخخخخو ُوخخخخخخخخخخخخخخخبا 
 عاقاًل؟: تم ط اليا  أي تفسو، .أل  

 .ما طلُبكط ُيها الييخ؟-
 تُ  طِعُدتي بت فيذه؟-
 ُِعُد   -
ُن  صخخخخخخخخخخخخخبا اأاًل خي رًا، ُ.ن ُ عيدط ال ا  الذين -

ُتخخخُ القرنخخخة .لخخخ تخخخك  طر  هم أميعخخخًا، ُ.ْن  عيل بين 
 .ا د م هم 

 ُتذا لُ شيء؟-
 تعم، تذا لُ شيء -
 لك ما  رند، لكن مقابُ شر  -
 ما تو؟-
 ُن    ي ُت ط .ابُ كط . قيمان معي أي قصري -

ير.ب الجالسخخخخخون  ح  شخخخخخجرة الميخخخخخمل باتتهاء 
رُ تخخا  الح خخا خخة، لكن  الرأخخُ العجو  الخخذي لخخان  طسخخخخخخخخخخخخخخخْ
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، قال:  ألب اعو .للرنا .للفصول، .لكط
تا يومًا .ت ذا اتتهْ  - تذه القصخخخخخخخخخخخخخخخُة التي .أدط

 .الدي أي ُاضو 
.تُ  وأد أي األا    ا ات؟: اِخخخخخخخخخخخخخخختفهمِ  -
 الرنا  

 بهد.ٍء ُأا  الرأُ:
- ، لقخخخخد .أخخخخدتخخخخا .الخخخخدي م توبخخخخًة على لوٍ  طي ي 

ُُ الْبيعة، من أصول .انا  ِ. وات    أ ْتُو عوام
ِْ  السخخخخخخخخماءط، . يألْت  خخخخخخخخ  كات  اليخخخخخخخخمُ  قد  ِو

عًا الرنا  وخخخخاأيًة على  قُ العجو    الذي تهز ُمو ِ 
.الفصول، ِالكًا مع ُ.ال ه الثالثة طرنقًا ِتؤ  ي إلى 

 بيتو 
 .م ذ  لك اللحظات،

 .بعدما ِمعِ  الفصوُل تذه الح ا ة،
 واات    ي أي مواعيدتا على مطر  الس ين  
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 119                                     الفصول المج وتة
 149                                            الفهر 

 150                                      ودا للكا بة:
 
  



 

- 150 - 

 
 

 للكاتبة:صدر 
 
 1997ُلياتة الدل /شعر/  اا الحواا/ -1
اة/ -2  1998تيوا األ ا  /شعر/  اا المِر
 1999 س ا الب فسج /شعر/ مرلز اإلتماء الحضااي/  ُ. -3
الفاا  األ ا  /قصخخخخخخخخخة األطفال/ الهيلة العليا لجاعزة قصخخخخخخخخخة -4

  1997ُبو ظبي/  -الْفُ العربي
خخخخختصخخخخخدا أتاة التفا ة/  ا ت أاعزة . ااة -5 الثقاأة السخخخخخوانة، ِ.

  2000 -ع ها
 1999بر ي اللهب /ا.ا ة/  اا آاال/ -6
 قلق ال و /تقد/ قيد الْبع-7
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 رقم اإليداع في مكتبة األسد الوطنية

 

 ميق:  –.الية خوأة /قصو ليطفال: ال َول ال جنو ة
  – 2001ا خخخخخخخخخحخخخخخخخخخا  الخخخخخخخخخكخخخخخخخخختخخخخخخخخخا  الخخخخخخخخخعخخخخخخخخخر ، 

 ِم  17؛ص 148

 

 الع وان -2    ي .     ف 813.01 -1

 خوأة -3

 

 مخت ة األ     891/5/2001 -ا
 
 


