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 هلخص
 

 

 هل جإمً بالظىاهش الخاسكت للىبُػت ؟؟

 م   وحىد الظىاهش الخاسكت مىحىد  
 
لماء فؼ الػ  ما د  هش م  الذ   ذ  أم   ىز

في الػفش الحذًث لخخفُق غلم خاؿ بهزه الظىاهش، ٌعمى 

 غلم ما وساء الىبُػت أو " الباساظُيىلىجي "

بعش دفين بىح لىم أي واجب سغب مؽهىس فاظمحىا لي أن بففتو 

 كاسئ سواًاث الشغب  هكلما ٌػشف

 كذ اـىذم غلى ألاكل مش ال و ئغب ما مً واجب س  
 
بالػمش باحذي  ة

 م  له  التي جيىن م  و  ،هزه الظىاهش الخاسكت للىبُػت
 
له في أغلب  ت

ـذق  ،ٍيىن ظبب في هجاح هزه الىخاباثو  ،أغماله الشوائُت

س ما هى مً محن الخُاٌ بلذ هه لِغل  ،فـ  الياجب فُما و  

ُف دكُم ملؽاغش م  ظشد و   بها الياجب بىفعه. مش   تشغبجـى
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 و 
 
ػت التي مشسث ئغلُىم  ق  الُىم كشسث أن أك حذي الخجاسب املَش

 ، فلذ ح  بها في غمش املشاهلت
 
 في م   لذ  مل

 
هىذ و  بػُني   ي املىث  ت  لل

املىخىب  لى الشفُم ألاغلى لىال أن ظبم غلي  ئهخلاٌ غلى ؼفا الا 

  .حلمً هللا غض و  بفمل  ىث ج  فى  

 ، أحخمػذ  جامػُتفي ئحذي ألاحاصاث الفُفُت مً املشحلت ال

الىكذ في مؽاهذة أفالم لخممُت بػن  في منزلي "غلي  "ـذًلي و 

مىز رلً الىكذ  االفُذًى وجذخين الحؽِؾ الزي وان مىدؽش  

ا للخفاخش الزًً واهىا ٌػخبروهه مفذس   ،بين أوظاه الؽباب

واهمين أهفعهم بأنهم  ،ُف امللىن"امللىلت املأزىسة "ه  ب غاملين

مليي خالق بؽيل ًذغى  بخلً الػادة كذ اـبحىا ًيخمىن الى دم  

ت.الس  و  للشزاء    خٍش

 انهمذ مً مياوي غاصم  بػذ أن اهتهُىا مً مؽاهذة أحذ ألافالم و 

غلى جىظُف امليان و محى ول أزش للخذخين كبل حلٌى مىغذ 

ي  مً غمل   ذ  لى الفالت ئلى املىبخ زم غذث ئ ججهذ  ا ،هماغىدة وال 
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ا حتى اهخفن واكف   ”غلي  “بُذي غلى "مىيعت"، ما أن سآوي  اكابم  

هى يهخف م  غمب  غاسم  غلى كعماث وحهه و كذ اسحعمذ مال و 

 بىغُذ: 

تم" -
 
ت". "لؽ

 
 جاوي .. مؾ كلخلً بالػ "امللؽ

ها ابدعم بال ادوى ؼً اهه ًمضح، أالُه بغير اهترار و  فالخفذ  

ذ مً وجيرة اسجفاع هى هه كذ اكترب خىىة أخشي مني و أفىحذث  ًٍض

هفغ الجملت حتى بذا .. حتى بذا أهه لِغ ـىجه،  اـىجه مىشس  

 ؾ  أح   ث  ، بل هى ـى "غلي  "وػم بال أدوى مبالغت هزا لِغ ـىث 

 ،ازدوح  م   اعى .... هما لى وان ـىج  اخخلي بحؽشحت هفحُ  ألافم  

 
 
 هىا بذأ الخ

 
 كلبي بؽيل   حعاسغذ لشباث  بذاخلي و  ًدعشب   ىف

 
 

جحذزني دسان ما ًحذر، و ئ مفاجئ وهظشث ئلُه ببالهت محاوال

لىً ؼب  الؽً ا ال محالت، و ًحاٌو ئخافتي ماصح   "غلي  "هفس ي أن 

املخفلبت  هغىذما الحظذ هُئخ ،غللي مشة أخشي غاد لُخُم غلى 
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ولػُت املخالب  هجخخز أـابػاملخحفضة وهى ًفخ  رساغُه و 

 للهجىم، ت  املخأهب

تًه ًاك مالً في اًه مالها "ائ -
 
 ". مللؽ

  كلتها أها باسجبان  
 

لي بفػىبت مؼ حفاف اصد   محاوال يساد ٍس مً  حلل 

 جأزير مادة ألاجشوبين املىحىدة بالحؽِؾ، 

ـ   مخغير   مفضع   بفىث  و   غً 
 
..لم ٌػذ ًخالجني  "غلي  "ىث جماما

لىىه و  ،"غلي  "أدوى ؼً في هزه اللحظت أن هزا لِغ ـىث 

هما جثير مىحاجه ألالم في ـىث ملُذ ًثير الشغب في الىفىط 

 آلاران: 

 مؾ كلىا بالػ "م -
 
  .ت"لؽ

 ُلخلذ غُىاي بػُيفي هزه اللحظت أ
 
ُ   ظ أن  الح  ه ل   ان  جآخز هحذكخ

عىاد ألاغظم بين حفىُه، بُاك غُيُه ال في الخفاغش لُحخل  

ػت مً أوشافي ظفأحفلذ وظشث في بذوي سغذة بذأث فجأة و  َش
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وأنها شحىت و  ،لى مإخشة سأس يئا بظهشي لخيخهي حتى احخمػذ مشوس  

مخلفت وسائها اهخفاب في أغلب ههشبائُت كذ خشحذ مً سأس ي 

  ،ؼػيراث حعذي

لت ملىاحهت هزا "الص ئ"فىحذث أن أفمل  هي أال أؼػشه  ،وٍش

أها أحاهذ للفي غلى فاظخجمػذ ؼخاث هفس ي و بخىفي مىه 

 هبرحي كىة الؽىُمت: 

 .ًه أكػذ مياهً بالػ هبلئهذ هخػِؾ وال ئًه ًاك مالً ئ -

ً  و  ،بأهني بذأث في هيغ ألاسك ازم أولُخه ظهشي مخظاهش    لى

 
 
  ،ما أملحه بىشف غُنيبلُه في دائشة جشهيزي ألاهبر وان أن أ

أن املفػىق بالىهشباء ججف دمائه بذاخل غشوق  اظمػذ ًىم  

 ،اغلت الشغب لها هفغ الخأزير جمام  حعذه، لم أهً أغلم أن ـا
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في اللحظت ا، وخلفي ًمُى  كذ حلغ في لحظت ما هىذ أملحه و 

ا فىحئذ به ًلف خلفي بااللخفاث ٌعاس   الخالُت غىذما هممذ

 .اجمام  

 حتى بالىكىف، ، لم يهم  اني سأًخه مىز لحظت واحذة حالع  أه   م  أكع  

لم ٌػذ اهخمامي بىُفُت اهخلاله في ملح البفش ٌؽغلني، بل ما وان 

 
 
لىً ، و ٌؽغلني هى ما ألم  بي مً ألم  ... ألالم ًلخل الخىف غادة

 
 
فلذ ججمذث مياوي  ،غبيمي هى مفذس س  في هزه الحالت وان أل

بؽؼ ٌعشي في ـذسي  ألم  و اء حعذي، معلىب الخحىم في ول أحض 

ان  ه   وأن  و  بال سحمت، أخزث  ي  ئت  ٌػخفشون س   مً حذًذ   ىان هف 

 
 
 لى ـذسي .. ئي ؼذًذ سفػذ هف   ء  ببيحاهذ لخىاٌو أهفاس ي و أ

فغمغمذ بفػىبت:  ،وأنها مىزىكت في أهُاط مً سماٌأوشافي و 

  ها حػبان مؾ كادس اخذ هفس ي همىث.أ الحلني "غلي  "
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ُ  حعذي  أن   وحذث  فجأة  شه مً أظش الؽلل وعب ، اكذ جم جحٍش

ىت وكذ اسحعمذ غلى حالع   "غلي  "ألخفذ لحذ  ا مياهه غلى ألاٍس

  لي  ئ اماساث الللم ونهن بعشغت مخجه  ئوحهه 
 

هلاري، ئ محاوال

 و 
 
هىا أدسهذ بُني وبِىه حاحض خفي، و  هما لى أن   لىىه جىكف فجأة

  ،أن ًىذسج جحذ بىذ "ألالم" لُمأن ما ؼػشث به كبل رلً ال ً

   فلذ بذأ ألالم  
 ،الحلُلي 

 واهذ غظام حعذي و 
 
مً ميانها ًفاحبها ـىث  زغضع  عي جتألل

ؼ أحبروي غلى الفشاخ بأغلى ـىحي،م   ألم  و  ولىلت    َش

ُ  خ اهُاه   وأن  و  ؼػشث    ال أساه، ًخلبعني غ   اف
 
 لُم   ني سداء  وأه  و  ،ىىة

 
 اا فؽِئ  ؼِئ   ًذخل في الظالم   الػالم  ، و غمالق غلى حعذ   ًخمضق 

 مً حىلي.

 كبمخه أمام وحهي:  اسافػ   "غلي  "فجأة ـشخ 

 رًً ًا "احمذ" اهذ حبُبي.ؤ أها مؾ غاوص أ -
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ا:   زم اخز ًفشخ بهِعتًر

 . ، أها ماش يأها ماش ي، أها ماش ي -

مً باب  ازه الػباسة بػذ أن أوالوي ظهشه واججه خاسح  أخز ًشدد ه

  .الؽلت

 مُذ اسج
 
ىت ؼبه مؽلٌى باحث غً حهاص الخحىم في  ي  ا بػُنغلى ألاٍس

ب  الخلفاص وحمذ    مً ًذي، اا هلل وحذجه كٍش

 ئبػذ غىاء اظخىػذ أن أـل 
 

ا  الخلفاص الزي ًفخ  دوم  لُه مؽغال

مت و سكم واحذ في اللائم ةغلى اللىا  ،هي كىاة "املجذ" لللشآن الىٍش

فشكػت ههشبُت ى ظمػذ ـىث لاءة الخلفاص حتئما أن ملحذ 

  .اهىفأ الخلفاص مً جللاء هفعهخفُفت و 

 
 
وأهني ظلىذ في حىك ا في غشقي مبخل املالبغ و هىذ غاسك

به ؼ   ها الصلذ  فأ ،أخزث أغمل غللي في ظشغتبأهملي و  ظباحت
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 م  
 
 اغلى ـذسي ماوػ   أن هىان مً ًجلغ   اا ملُخ  ػىس  ؽلٌى و ؼ

  ،اي مً الخىفغ بعهىلتً  ئ

  
اث اظخخذامه في حؽغُل أحذ ملف  غً هاجفي و  ي للبحثهذاوي سب 

أها شآن، وبأـابؼ مشحػؽت ورساع متهالً أمعىذ بالهاجف و الل  

ٌى ئلى ملف كشآوي كبل أن أحا العىاد غُب غً الىعي و أهذ للـى

  ،ًحلم فىق سأس ي

ا فشفػذ معخىي الفىث ـىث اللشآن ٌعشي في امليان خافخ  بذأ 

 ...ًاه في اظدىجادئ امحخمى   لى أكفاه، وولػذ الهاجف غلى كلبيئ

ٍذ في ظالم النهائي، فلذ بلغذ كذسة جحمل مإؼشاحي ى  زم ه  

ت أكفاها  ث.انهاس ف ،الحٍُى

 كمت الفضع و 
 
لىماث شغب ما ؼػشث به في هزا الُىم، سغب بال م  ال

ض باب أبال ـىث  ،ميان هاء بال ،ملابش بال ..ظالم  بالسغب،  ٍص

ً   ،سغذ وبشق  وأوال أمىاس  ،كذًم ًفخ  ببيء مما ٌعخخذمه  اوال أ
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ملىماث للففهم وسواًاتهم .. للذ وان واجبىا الشغب مً جُماث و 

 فلي سغب  
 
ُ  ا ـادك   .اا وال الحل  ا لم أؼػش به ظابل  ا مشهض  ا ـاف

ها لم جخػذ  ظدُلظذ مً هىمي بػذ فترة كفيرة أهدؽفذ انا

لم ًىً، أؼػش أهني بيامل  االخمعت غؽش دكُلت ووأن ؼِئ  

 صحتي،

الي  ال ألم، ال خىف، ال جىجش، ال ش ئ، فلي ظىُىت حعشي في أـو

ٌ  و  اللشآن ٌغعل ف آلاران، و ؽى  ـىث الؽُخ محمىد غلى البىا 

 الفذوس.

إن وان ما ؼػشث به ا حذر، و أغلم أهىم جدعاءلىن غً جفعير م

ض،  كذ ًيىن مً جأزير املخذساث غلى غللي ...لىً ال ًا كاسئي الػٍض

 لى هزا الحذ مً الهالوط،  ئفل جأزير هزا الىىع مً املخذساث ال ً

في الُىم الخالي، لدسهذ أهني ال  "غلي  "لى غلمذ ما داس بُني و بين و 

  .أهلىط
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لىً غىذما ، و مما حذر الباسحت اجزهشه لً   "غلي  " ش  في البذاًت أهى

ف ما حل بي مً خىف   الحذ  م  غاس  بذأث في الاظخفالت في ـو

 و  تؼب  ابدعامت خفُمىه 
 
ا هى ال ًخعجب، لىً غُني  اكخىفتها..ئر

 
 
 ف أو ًخى  لم ًخ

 
 ش،ج

 لى أي بؽش فعىف ًخى  غأواد أحضم أهني لى كففذ ما حذر 
 
ش ج

ت، في حين أن  هزا ئن وان مً روي الللىب ال ،غلى أكل جلذًش  لٍى

 و  "غلي  "
 
 املفترك أهه أٌو امل

 
ُ  خىج ً لهني أحيي غىه شخف ال  اٍش

 ًخىجش ..

 و  في غمب   اواكف   هببذ  
 
له بعببابتي  امؽير   ػفبُتب أها أهخف

 املشحػؽت: 

امباسح بفشاحت جيس ى اهً هذ لى مؾ هدؽشح اللي حفلً ئ -

 أها همان هيس ى ئوي غشفخً في ًىم مً ألاًام.حػشفني و 

زم ولب مني الجلىط في  ،هى ًىظش لالش ئا للحظاث و ظل ـامخ  

 
 

 : هذوء كائال
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أها لى هىذ كػذث همان خمغ دكاًم هىذ خشبذ  حمذاًا  -

 الذهُا.

 :اوهى ًىمأ بشأظه جأهُذ   فاظخىشد امعخفعش   هظشث الُه

  .واهذ غُني ساًحت غالعىُىت -

كذ غلمذ أهني كذ هجىث مً املىث زم جحظذ غُىاي في هلؼ و 

 هخفذ: 

 .اجيلم اؼشحلي اهذ مالً فًُ اًه -

 وازلت:
 
 فجاوبني بىبرة هادئت

مفهمدؾ ده وله.... ول اللي أكذس أكىلهىلً غؽان اهذ لعه و  -

 ،جاخذ بالً بػذ هذه لى احػشلذ ملىاكف ؼبه دي

اث أو أي غفاًت خؽب وامللح و 
 
الفمت .. ول الحاحاث دي امللؽ

 أها بؽىفها مً هاس

 زم ظألذ:  احىىذ أهاملي بجبتهي مفىش  
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 هذ اللي بدؽىفها مً هاس و ال هى؟؟؟ا -

: ا و نهن مغالب    هى ًلٌى

    .مؾ غاوص أؤرًًكلخلً أها بحبً ًا أحمذ و  -

ٌ  زم سحل و    لم 
 ب .ػل 

اسكت للىبُػت في بىحىد الظىاهش الخ امً ًىمها أـبحذ مىكى  

 ،غين الُلين امىكى   ،الحُاة

ما أهجاوي مً املىث ًىمزان هى ميىر "املىيعت" في  أن   امىكى  

 الخالم حل  لهام مً إو  مً الؽلت بخذبير   "غلي  "كبمتي حتى سحل 

 ،ؼأهه

  مً ًىمها كىػذ غالكتي بػلي  ئلى ألابذ،و 

 غب.ب س  مً ًىمها كشسث أن أوىن ... واج  و 
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