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 محنأ مطوة املــــــإلــــــف: 

ـــهـــام مـــحــمس  جصمُم الـغـالف: ٍض

 : ػــــمـــط ؿـــىــطي مالئُتلا املطاحعه 

 الخيؼُم السادـلى: ئًــمان أبــى الـغــُؽ

 إلادـــطاج الفني: مىكع أػطاض الطواًاث

س مً أعماٌ املإلف :    هىـــاملٍع

 بُاهاث عً املىكع

 :ضكم الىاحؽ

 ١٠١٠٠٥١٦٠١٠ 

 املىكع الالىترووي:
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 صفحت الفِؽ بىن:
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م مىكع أػطاض  هصا الىخاب كام بالعمل علُه الطواًاث، ئشا لم ًخم جحمُله مً على فٍط

ت فُعخبر ئهتهان لحلىق ملىُت املىكع مىصدىا ، وآلاضاء واملازة الىاضزة وحلىق امللىُت الفىٍط

 بالىخاب داصت بالياجب فلؽ ال غحر.
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ئطاءة دافخت بغطفت ضػبت حسضانها جىطح بعفىهت، ئهاء هبحر على املىكس 

ت  يهسض، جخصاعس أبذطجه حعبيء الهىاء بطوائح هطيهت وحـىؾ الطٍؤ

 بظباب زداوي دفُف.

أمامه جلف عجىظ مهُبت الؼلت بطزائها لاػىز مدسخ لاػطاف، ًظهط 

أػفله أكسام  جلطحذ مً جطاهم لاوػاخ  علحها. أظافط اللسمحن 

والُسًً ػىٍلت وجملإها اللاشوضاث، وحهها  وإن كل احؼاده ئال أهه 

ملُذ ممخليء ببثىض ملعظة وأػىان ػىزاء ػلؽ معظمها، ؿعط 

 از مظهطها ضعًبا.أؿعث غلب علُه الـِب فع 

على ملطبت مجها حؼؼحذ بفطاؾ كسًم فخاة بمىخصف علسها الثالث، 

هازئت بمالمحها البؼُؼت، ًطحؼم على وحهها فعع مصحىب بحعن 

 زفحن زادلها.

سوض جطاكب ما جفعله العجىظ وحؼسها ججمسث حطهخه، عُىاها ج

اء هُتي(، ولادحرة حؼطع بحطهتها  هبسوائط لتراكب حطهت العجىظ ) عسَّ

 ماهط بؼباق جىكفذ حُاجه على فىظه.

جلف بسوائط حٌى الفخاة، وبُسها هخاب جمؼىه بُس وبالُس لادطي وىب 

ب الطائحت جىثر مىه على حؼس الفخاة، جىكفذ عً السوضان  به ماء غٍط

 وحؼاءلذ:

ني اػمً مطة أدطي. -  أدبًر
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 دطج صىث الفخاة مهعوًظا وكالذ:

 ضواهسا. -

لها مطة أدطي جلطأ مً الىخاب لاػىز، وجىثر أػطعذ بذؼىاتها حى 

املُاه آلاػىت على حؼس ضواهسا، حؼطع بسوضانها حتى ؿعطث ضواهسا 

 بالغثُان ملخابعتها بعُجها.

 جىكفذ بغخت وحؼاءلذ مطة أدطي:

 اهخهى حُظً الُىم، ألِؽ هصلً؟ -

 أومأث ضواهسا بطأػها، وحاهسث وهجها حتى دطج صىتها كائلت:

 وعم. -

مطة أدطي، وجحطهذ صىب كفص صغحر وطعذ به كؼخحن؛  جىكفذ

 شهط وأهثاه. 

مسث ًسها وأمؼىذ بالصهط، هازيء هى ومؼالم، ال ٌعطف ما ًيخظطه. 

عت هحطث  اكتربذ العجىظ هُتي مً ػىحن حاز الىصل، وبحطهت ػَط

 عىم اللؽ.

اضحعسث فطائص ضواهسا بطعب وهي جطاكبها وجطاكب حؼس اللؽ ًيخفع 

وزماؤه جلؼطها باإلهاء، اكتربذ هُتي مطة أدطي مً  بحن ًسي هُتي

ضواهسا واللؽ بُسها والؼىحن بالُس لادطي، أمطث ضواهسا بذلع 

مالبؼها لخعطي مىخصف حؼسها العلىي، وبىصل الؼىحن الحاز 
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امللىر بسم اللؽ حطحذ حطًحا صغحًرا بمىخصف بؼجها، حطًحا دفًُفا 

 الؼىحن. دطحذ مىه كؼطة زم ادخلؼذ بسم اللؽ على

ومع امتزاج السم صطدذ ضواهسا، واهخفظذ على الفطاؾ بألم ظهطث 

معامله وججلذ على مالمحها. شحب لىنها وهطح العطق مً حبُجها، 

جلخىي على الفطاؾ بألم والعجىظ ال جصمذ. جطهذ اللؽ مً ًسها 

وأمؼىذ بالىخاب مطة أدطي، وأهملذ بالؼىحن على بؼجها ما بسأجه، 

لؽ مً الؼىحن وغعث حثخه بها لخمألها بالسم مطة وولما حف زم ال

أدطي، وجمعج زمه بسم حطوح ضواهسا، وححن اهتهذ ظهط ضكم زالزت 

عـط، ضػمخه هُتي باللغت الالجُيُت، جىهج لثىاٍن وصاحب جىهجه 

 صطداث عىُفت مً ضواهسا حتى دبا وهجه وهسأث ضواهسا وجالش ي أملها. 

الىخاب ووىب املاء عسة زوضاث، زاضث هُتي حىلها مطة أدطي وبُسها 

ومسث ًسها لطواهسا بيىب املاء لدـطب مىه، امخعظذ ضواهسا وجلعظث، 

أؿاحذ بىحهها بعًُسا عىه وأغمظذ عُىحها فلىعتها العجىظ به، 

 وكالذ بحعم:

 اضحـفي مىه كؼطة وإال أدطجي مً هىا وال حعىزي مطة أدطي. -

حها املطحعـت، مسث ضواهسا ًسها وأمؼىذ اليىب، كطبخه لـفخ

واضحـفذ مىه كؼطة، جللصذ معستها ووازث جلصف ما بها جلعًظا مما 

 ؿطبذ.
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ابعخسث العجىظ عً ضواهسا مطة أدطي فاػخياهذ ضواهسا وأغمظذ 

 عُىحها بطاحت؛ ظًىا مجها أن لامط اهخهى. 

فخحذ عُىحها، وؿهلذ بفعع على صىث مىاء للؼت جىاظع وجلاوم 

لؼىحن بالُس لادطي، وكبل أن جفلذ اللؼت أمؼىتها العجىظ بُسيها وا

وجىجى بطوحها ػعىتها هُتي بالؼىحن، وصىعذ ؿًلا مً ضكبتها ألػفل 

حؼسها. صمذ مىاء اللؼت، واهخفع حؼسها بـسة حتى أػلمذ 

ضوحها، مسث هُتي ًسها بسادل أحـائها، أدطحذ هِؽ أحىتها مً 

وػعىذ أحىت  ضحمها الصي ؿلخه بالؼىحن أمامها، واكتربذ مً ضواهسا

 
ً

ذ حام زماؤهم على حؼس ضواهسا. لم ًىً لطواهسا ػبُال اللؼت، وصبَّ

ػىي زمعها؛ فبىذ ضعًبا لم جحؼب بحؼبانها أنها ػخللاه ححن جلجأ 

ملـعىشة حؼاعسها بخحلُم حلم أمىمتها، ومع آدط كؼطة زم مً أحىت 

اللؼت ػلؼذ علحها، جظاعف أملها واهخفظذ بـسة حتى اضجفعذ عً 

 اؾ وػلؼذ علُه مطة أدطي.الفط 

أدصث هُتي اللؼؽ وأحىتها الىاكت، ووطعتها باإلهاء فىق املىكس مع 

 مجمىعت أعـاب حعلذ الطائحت ملُخت. 

أػفأث الىاض وحلؼذ حىاض ضواهسا، جحطن ًسها على حطوح بؼجها 

وجخمخم بىالم جفهمه وحسها، جلطأه مً هخابها، وبعس أن هسأث حطاضة 
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حؼس ضواهسا، وواهذ آدط مطحلت جللتها ضواهسا بهسوء املُاه ػىبتها على 

 مىلؼع الىظحر، مؼدؼلمت بىهً ملا حعططذ له. 

 ابخعسث هُتي عً ضواهسا وكالذ:

 اضجسي مالبؼً واشهبي آلان، مىعسها بعس حؼعت أؿهط مً آلان.  -

 جلعثمذ ضواهسا بالحسًث كائلت:

-  .  لىً ظوجي لِؽ باملجٌز

 الخفخذ لها هُتي وحؼاءلذ بسهـت:

 ومتى ػُعىز؟  -

 جحسزذ ضواهسا باكخظاب وكالذ:

ال أعلم، ضبما غًسا أو لاػبىع امللبل، وضبما بعس ؿهط أو عام؛ ظوجي  -

 بحطب لم جيخهي بعس، وال أعطف متى ػخظع أوظاضها. 

 ابدؼمذ العجىظ بذبث، فأظهطث أػىانها امللعظة  وكالذ:

هبي آلان لبِخً، وبعس حؼعت أؿهط ػخلابل، جصهطي الُىم ػُعىز، اش -

 حًُسا ال جخحممي كبل الغس. 
 

حطهت هىحاء وأصىاث صادبت باغخذ العجىظ، وكبل أن جطهى لها 

ضواهسا، ػطكذ )هُتي( بعصاها باألضض فصمخذ لاصىاث وججمسث 

 الحطهت وػاز الصمذ مطة أدطي. 
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لها بطعب، واضجسث مالبؼها مؼط  عت، والشث بالفطاض اظزضزث ضواهسا ٍض

 وكلبها ًطحعس ضعًبا، 

م، أهفذ مً ضائحتها وجصهطث املاء الصي  جىكفذ على حاهب الؼٍط

احدؼخه؛ هاحمها ألم بمعستها وأفطغذ ما بسادلها، جؼلعذ للمجٌز 

دلفها فلمحذ ظالٌ لعسز هبحر مً لاػفاٌ ملخفحن حٌى العجىظ، 

صابتها السهـت ظهط دُالهم واضح مً هافصة ٌسجحها ػخاض دفُف. أ

مً مظهطهم وعسزهم، وكفذ جطاكبهم مـسوهت، ؿعطث العجىظ 

بىحىزها فظطبذ لاضض بعصاها، وادخفى بلحظت مً حىلها. فخحذ 

الىافصة وجؼلعذ مجها صىب ضواهسا التي اضحعبذ، وبصعىبت بالغت 

 اػخؼاعذ أن حؼختر دلف شجطة، هاضبت مً هظطاث هُتي املطعبت. 

م حتى عازث ملجزلها. اهخظطث حتى أغللذ الى  افصة، والتهمذ الؼٍط

زدلذ ؿلتها مؼطعت، هطًبا مً جلعظ الىاغ مً ضائحتها العفىت، 

أغللذ الباب ووكفذ دلفه، اػدىسث علُه حؼخمس مً ئحيام غلله 

 الللُل مً لامان. 

مسث ًسها جخحؼؽ حطوح بؼجها وؿعطث بألم ًجخاح حؼسها، ؿهلذ 

ذ على لاضض محلها وجفاحأث بُس بعىف وشضفذ عُىاها السمىع، حلؼ

ت جطفعها مً لاضض، وكف أمامها ًؼالع وحهها بغطابت؛ هظطاث  كٍى
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ؿغىفت جظهط ضغبت حامحت، لم ًبازلها الحسًث وضفعها بحن ًسًه 

لبلها، فابخعسث عىه بخجل وكالذ: ًُ  مخىحًها لغطفتهم، اكترب مجها 

 أال جععجً ضائحتي؟  -

ا، وعُىاه جلخف ًُ حٌى هفؼها بـيل اضجابذ له، وبعس  حطن ضأػه هاف

لت لم حعهسها مىه مً  كلُل اػدؼلمذ لؼغُاهه على حؼسها بؼٍط

 كبل. 

اهلظذ اللُلت وصبح حسًس الح، اػدُلظذ ضواهسا وجؼلعذ حىلها 

فىحسث هفؼها وحُسة وال وحىز لعوحها، جحؼؼذ مياهه على الفطاؾ 

جٌز فلم ججسه، فىحسجه باضًزا، كفعث مً الفطاؾ جبحث عىه بأضحاء امل

 وان حلًما  لىال 
ً

جىكفذ بمىخصف املجٌز ػاوضها ؿً بأن ما صاض لُال

أن ملحذ أزاض حمىحه على حؼسها، فترسخ بعللها فىطة عىزجه 

لعمله؛ فظطوف عمله العؼىطي جفطض علُه البعس عً مجزله معظم 

 الىكذ، وحعلذ ئمياهُت الاجصاٌ به ؿبه مىعسمت. 

ًيخفر وػعازتها بحملها هائلت، وحسه لالم ؿهط بعس ؿهط ًمط، وبؼجها 

خظاعف معه  ًإضق مطجعها ويهلىها؛ فُىم عً ًىم ًىبر الجىحن ٍو

 لالم والىهً. 

 اكترب مىعس والزتها ووصلذ لصضوة لالم، 
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وصل ظوحها للمجٌز أدحًرا، جحمالذ على كسمحها وأػطعذ لخحخظىه 

حعن، وعُىاه وجذبره عً مىلىزه املىخظط. وكف أمامها ًىظط لها ب

جخفحص وحهها الـاحب وحؼسها الىحُل واهخفاخ بؼجها الباضظ، ضملها 

ا، اكترب مجها بـيل أضهبها، وجبسلذ 
ً
بغظب وعُىاه جؼلم ؿطًضا محطك

:
ً

 ابدؼامتها بصسمت ححن صفعها بلىة كائال

 دائىت، حلحرة، أها بالحطب أواحه املىث وأهِذ جلهحن.  -

 جحظذ عُىاها وصطدذ به كائلت:

ؽ(، ئهه ػفلً، أال جصهط جلً اللُلت التي ظضجني بها  - ماشا جلصس )هَط

 وهىا مًعا؟ 

حصبها مً ؿعطها بغظب اؿخس، وأدطحها مً املجٌز وهى ًلٌى بصىث 

 حهىضي:

سًً  - واشبت لعُىت، أها لم أحصل على ئحاظة مىص عـطة أؿهط، أجٍط

 ئلصاق ػفل غحري بى؟  اضحلي مً هىا وال حعىزي مطة أدطي. 

مذ صىجه فى أشهحها، وصمخذ ول لاصىاث حىلها، صسح زادلها ص

 صىث واحس لعللها املدؼائل بفعع:

هُف حسر هصا؟ هُف لم ًىً ظوحها؟ وإشا لم ًىً هى، مً والس  -

 ػفلها؟ 
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زاضث السهُا حىلها، فؼلؽ حؼسها الىحُل مطجؼًما باألضض، 

 وأغمظذ عُىحها غائبت عً وعحها. 

ا أعازتها لىعحها، جحطهذ أحفانها لُخْفَخح هعاث عىُفت يهتزها حؼسه

عُىاها ببؽء، جؼلعذ حىلها فىحسث هفؼها مدؼؼحت بملعس دلفي 

م،  لؼُاضة كسًمت متهالىت بالياز جخحطن تهتز بلىة مً وعىضة الؼٍط

جلىزها هُتي التى ؿعطث باػخفاكت ضواهسا فىظطث باملطآة  للخأهس 

م مطة أدطي. فخحذ ضواه سا فمها الجخحسر، وأعازث بصطها للؼٍط

 فصطدذ بألم وكالذ باػخغازت:

 هُتي، ػاعسًني أضحىِن، ألم ضهُب أعخلس أوي ػألس.  -

 جؼلعذ لها العجىظ بجمىز وكالذ:

 بعس.  -
ً

، ججلسي كلُال  للس أوؿىىا على الىصٌى

لالم ٌـخس وصطداتها حعلى، ظداث العطق جىطح مً حبهتها بغعاضة مً 

س فغابذ عً الىعي مجسًزا.   فطغ أملها، لم جلى على جحمل املٍع

مط وكذ لم جلسض على حؼابه، فخحذ عُىحها ببؽء وجلفخذ حىلها، لم 

جخعطف على الغطفت التي اػدُلظذ لخجس هفؼها زادلها، مسث ًسها 

بطعب، جلفخذ حىلها جبحث عً حىُجها، صىث جخحؼؽ بؼجها وؿهلذ 

بياء صسح، سحبذ كسمحها  وجحطهذ بظعف جخعثر عسة مطاث ووازث 

 جلع، اػدىسث على الجساض حتى وصلذ للباب وفخحخه، 
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ابدؼمذ بؼعازة ححن ضأث الؼفل بُس العجىظ هُتي، مسث ًسها لها 

 لخأدسه بفطحت عاضمت. 

بالؼفل بـيل أضعب احخظيخه هُتي واضجفعذ عً لاضض محللت 

ا وكالذ بخىػل:
ً
 ضواهسا، دطج صىتها مطحعـ

س أن أملؼه.  -  أعؼني ػفلي، أٍض

ا، وكالذ بصىث حهىضي: ًُ  ضحىذ هُتي وكهلهذ عامل

 ئٌ هىا ًيخهي زوضن.  -

أؿاضث بُسها لباب غطفت فاهفطج على مصطاعُه، وظهط زادله 

ضواهسا  مجمىعت مً لاػفاٌ ٌـبهىنها بـيل هبحر ومطعب، جابعتهم

 بعُىحها جخفحصهم بطعب، والخفخذ لهُتي وهي حؼخؼطز بحسًثها كائلت:

هإالء أػفالي، جماًما مثل ػفلً، ولاب ظوجي أها. أهِذ مجطز وعاء  -

 حملتي ػفلىا، وإلي هصا الحس اهخهى زوضن. 

ججمسث ضواهسا باميانها، اضحعسث فطائصها وهي جطاكب هُتي بعُىحها 

 مجها كائلت لهم: جأمط صغاضها باالكتراب

 اكتربىا أععائي، للس أحظطث لىم وحبت ػاظحت.  -

اكترب لاػفاٌ مً ضواهسا ببؽء، ولادحرة حامسة بمحلها، لؼانها 

معلىز، فلسث كسضتها على الحطهت وعلى الحسًث، جخحطن حسكتها 
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بفعع، جطاكب كطبهم وجحاٌو الهطوب، ال جلى على ضفع كسمها مً لاضض، 

 خ مهٌى بمحاولت بائؼت لدؼخغُث بأحس زون حسوي. عاز صىتها بصطا

جيازط لاػفاٌ فىكها ًلؼعىن حؼسها بمذالبهم وأػىانهم، زمائها 

جدىازط وصطداتها حعلى حتى اهخفع حؼسها عسة هفظاث وصمخذ 

 لألبس.

 

 

 


