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 ،فأها الجىىن والعلاب الصي ًىلس مع ول شخص مىىم ،أها أهذ"

أهذ الصي  ،أها الصي ػخذخبئ مىه أهذ ول ًىم عىس شهابً للىىم

 كازض علي حعلىا صامخحن عىس شهابً لعالم أحالمً"
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ت جحسر بعس وكىع الؼلىن وجفض ي ئلى الشعشعت  ئن العلاب هى هظٍط

لت ممىً جحسًس الؼلىن الؼيئ  مً وكىعه فُم بعس شلً وبخلً الطٍط

وكىعه وجحسر اإلاعاكبت بططق ووصف العلاب اإلاىاػب له بعس 

مذخلفت مشل الصفع الخفُف على الُس أو الصطاخ أو الخىبُر أو 

ت وكس جصل ئلي بعع ألاحُان ئلي الاعخلاٌ عىس  الخأهِب أو السخٍط

ححن ما ػىف  ،اضجياب الجطائم مشلما ًحسر في السجىن  ولىىً صٍط

م أػطزه علُىم الُىم لِؽ بش ي ًذطط علي باٌ احس فمع جطىض العل

والخىىىلىحُا الحسًشت جطىضث وػائل العلاب والخعصًب هشحرا فسعىوي 

  ،أدصهم في حىلت زادلُت زادل سجً "اإلاغاضة"

 في ًىم 
ً
وها اللاض ي ًحىم حىمه علي  ،3١0١ -٠١ -32هىالً جحسًسا

 فسعىوي اللي لىم حىم 
ً
بعع اإلاتهمحن ولىً هصه اإلاطة الحىم مذخلفا

 اللاض ي :

ضؤوف الؼُس  ،ٍا علي اإلاتهمحن ) احمس دمحم عليحىمذ املحىمت حظىض  -

هازض ػمحر علىان ودمؼت متهمحن أدطون ( "بالطكس ألابُع  ،مذلىف

إلاسة شهط وامل إلاا وؼب اليهم مً تهم وحطائم اضجىبىها دالٌ  ،اإلاشسز"

ب للبال  ز زون الطعً فيها الؼىىاث اإلااطُت مً ػطكت ونهم وجذٍط

 ُضفعذ الجلؼت.
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 أن  حاء بالطبع الحىم
ً
والصاعلت علي اإلاتهمحن فاهه مً اإلاعلىم حالُا

أػىء أهىاع الحبؽ هى الطكس ألابُع ألهه  ٌشبه هشحرا علىبت ؤلاعسام 

ضهب اإلاتهمحن ػُاضة البىلِؽ  ،ولىىه اإلاىث باإلاؼىف ،في اإلااض ي

سجً اإلاىث هما ًطللىن علُه  وبسأ ¸الخاصت بىللهم ئلي "اإلاغاضة" 

 ٌ )احمس( :الحسًث بحن اإلاتهمحن بلى 

.هحً  ،أهصا ول ش يء؟!  -
ً
 علي وشً النهاًت كض ي ألامط حلا

 )ضؤوف( بضحياث تهىمُت : 

-  
ً
ئنها النهاًت ولىىىا لؼىا عطائؽ مخحطهت لسًً وي جلىم  ،حلا

ىىا هىصا فاهذ مً دططذ وأهذ مً  ،وأهذ مً أزضث ،بخحٍط

 ، فال جلىمً ئال هفؼً.أحظطجىا ئلي هىا

ئلي ملط سجً "اإلاغاضة" وجىكفذ عىس البىابت جىحهذ ػُاضة البىلِؽ 

اػتهل اإلاتهمحن بالجزوٌ لبسأ  ،ؤلالىتروهُت للسجً العاضمت في اللُاغ

أدص الشططي )اإلاتهمحن(  ،العس الخىاظلي إلاغازضة الحُاة ولُا باإلاؼىف

ولىً هصه الغطفت  ،وشهب بهم ئلي غطفت الطكس لحبؼهم هىان

بإضة حسًث الىشحر مً اإلاؼاححن   بالخحسًس بلُت عً باقي الغطف واهذ

حُث ئنها مشهىضة بالخطافاث الىشحرة والىكائع الغامظت التي جحُطها 

ذها مً اللطن ال طحع جاٍض ً وجحــــمً ظمً بعُس ٍو  ساــــسًـــىاحس وعشٍط

32- ٠١ - 3١3١.  
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ووان هصا ما ٌؼمعه )احمس( مً زادل حسضان السجً مً حمُع  

ًسضن حُسا أن هصه الغطفت ػخيىن بساًت  ولىىه وان ،اإلاؼاححن هىان

العساز ألًامه ألادحرة في عمطه ولىىه وان ًدؼأٌ وادص ًفىط هشحرا أن ما 

أٌو ًىم في الغطفت  ،اإلاصحر الصي ًيخظطه زادل حسضان هصه الغطفت

اإلاشإومت ها )احمس( ًجلؽ علي ألاضض حازُا ًىظط حىله ًجس حسضان 

عىؽ صىضجه وصىض مً بلي معه في ضهُسة بُظاء وأنها ظحاج ًخألأل ح

ول شخص منهما ًطهع حاهبا بجاهب حساض ًفىط فُما فعله  ،الغطفت

ىبر طمحره وفي أزىاء هصا الصمذ بسأوا أن ًىصخىن ئلي صىث  ،ٍو

ب لغاظ وبالفعل واهذ بساًت اللعىت اهه غاظ ٌشبه هشحرا غاظ  حؼٍط

ظ ًخذلل في بسأ الغا ،ألاعصاب الصي اػخذسم في ججطبت الىىم الطوػُت

 هىف اإلاتهمحن وكاٌ احمس : 

 هطيهت حسا جبا لللسض جبا لللسض. ما هصا ضائحخه -

 لحرز علُه )ضؤوف( صاضدا في وحهه : 

 ، أهذ الشط اإلابجل أهذ اللعحن.أهذ الؼبب وضاء ول هصا  -

وبسأ العطان بُنهم وجخعالي الصُحاث اهثر فاهثر حتي حاء ضحل ألامً 

بُسه اهثر مً مطة بلىة ئشاضة لهم وي يهسأن مً الخاضج وصفع الباب 

حل الصمذ مطة أدطي علي  ،وهسزهم وال كام باطالق الىاض عليهم

ب ًحسر في حؼسه ضأي  اإلايان ولىً )احمس( اػتهل الشعىض بش ي غٍط
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بتر  ،ًسه ووأنها جخللص وجصوي ووأنها وضزة فلُسة ادص ًمؼً بطأػه ٍو

عمه واحسة جلى ألادطي وهى ػلُب  صطخ وال شعطه ٍو ؤلاضازة ًبيي ٍو

ب في ألامط اهه اػخمط صُاحه  ،ٌعلم هُف ًفعل هصا ولىً الغٍط

ومً معه في الغطفت لم  ،والخىائه أضطا إلاسة ال جلل عً الىصف ػاعت

ًحاولىا الخسدل علي ألاكل ولىنهم ماهشحن في أماهنهم ًىظطون ئلُه 

وان  ظل هىصا حتي هسأ وهىا عطف حُسا ما ،بىظطاث شاحبت وماهطة

ولم ٌؼخطع  ،الصي ًلصسه اإلاؼاححن وما وان ًلىلىهه عً هصه الغطفت

أن ًلخلط أهفاػه ولُجس ًسه جطجفع ئلي أػمم وجلطم اعلي كفصه 

باشط مطة  ،الصسضي وجططكه بشسة وهى ال ٌؼخطُع فعل أي ش يء

أدطي بالصُاح ليي ًىجسه احس حتي كام بالخىػل ئلي ظمُله )ضؤوف( 

 وكاٌ له : 

 ؤوف أضحىن افعل ش يء ما ألحلي....ض  ،ضؤوف  -

ت وكاٌ له:   ضفع )ضؤوف( ضأػه وهظط ئلُه هظطة سخٍط

كلذ لً ال  ،وما فعلذ أهذ لىفؼً حتي جطلب مني اإلاؼاعسة آلان -

 جلىمً ئال هفؼً.

وػط جىػل )احمس( وصطاده بسأث الغطفت أن جخحطن وجىلؼم ئلي 

وجىحؽ بحن مهىز صغحرة وحسر حشللاث بها وحسر حالت هلع 

وهسأث ألاوطاع ومطث اللُلت ألاولي ولىً بسون ضكاز لجمُع  ،السجىاء
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حان وكذ  ،السجىاء فمً اإلاخىكع آلان جيىن كس عطفذ ما هصا الغاظ

فسدل الشططي ومعه طبم هبحر الحجم ًىحس به بعع  ،الطعام

بسوا علُه اهه  الفٌى الغامم اإلاصطي اللسًم ولىً ضائحخه عطىه ٍو

ح للعلً ولىً ال ًىحس دُاض أدط أمامهم بسأوا في جىاٌو فاػس ال ًصل

الطعام ولىً لم ًىملىا الطعام وواحس مً السجىاء بالغطفت حسزذ له 

جللصاث مشل التي حسر ٌ)احمس( باألمؽ وظهط )ضؤوف( مطة أدطي 

واػتهل الىكىف وهظط ئلي السجحن اإلاىططح أضطا وكاٌ له بضحىت 

 دبِشت : 

 ىام أعىام جظُع أمام أعُيىاوض أعظمان ًسوض ًس  -

ب في ألامط أًظا  حتي الخلط السجحن أهفاػه ألادحرة وماث ولىً الغٍط

 فهم مىععلىن 
ً
اهه والء السجىاء مً ألامؽ لم ًسدل عليهم احس نهائُا

وفي ظل  ،عً الحُاة جماما حتي الطعام ازدل لهم عبر وىاء في الجسضان

ًس حسر إلاسة دمؼت ول هصا فان الىكذ مطة ببطيء شسًس وال حس

 حتي اصبح )احمس( حؼسه اصبح هحُفا 
ً
 بسون ضكاز نهائُا

ً
عشط ًىما

 إلالىلت اهه هسوء ما كبل العاصفت
ً
 ووان هصا مطابلا

ً
في  ،وشاحبا

مىخصف لُل اللُلت الؼازػت عشط بِىما ًجلؽ احمس وحُسا هعازجه 

 فجاء له احس السجىاء ًسعي )مالً( وبسأ الحسًث معه بلىله : 
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إلااشا لم حشً لحظت في الؼُس )الطؤوف( اعخلس اهه  ،س احمسػُ -

 ًىطهىا ووان هازما علي ما فعله معىا لصلً .......

 لُلاطع )احمس( حسًشه كائال : 

  ؤوف هى الفاعل وهى مً ابلغ عىا؟أجلصس أن ض  -

 )مالً( : 

آلان في عساز اإلاىحى ولىً احصض فاهىا  ،أها ال اعخلس أي ش يء-

 …فطؤوف...

ًىمل حسًشه والا حل الصمذ واهلطع الىىض عً الغطفت بأهملها  ولم

حاولىا ضحاٌ ألامً بسدٌى  ،وبسأث ألاصىاث والصطداث جخعالي حىلي

الغطفت لحروا ماشا ًحسر ولىنهم فشلىا ما اإلااوع ال ازضي ظل هصا 

الىطع إلاسة زكائم غالبا ولىً لم ًسضي )احمس( بأي ش يء عىس فلساهه 

 واػخفاق وهى ًطي ول مً حىله مىططححن علي ألاضض 
ً
للىعي جماما

هم وحىههم مفععت عُىاهم بُظاء مؼلىهخان علي آدطهما سغىض 

مفخىحت ألدطها فُبحن مسي شسة عصابهم أو شسة ما ضأوه مً فعع 

أحؼازهم مدشىهت ًىحس معهم ضحل امً عحن مً  ،وضعب ودىف

 وباضظة داضج ميانها مىظط ملعظ ومطعب ولىً ن 
ً
عُىاه ملطىعت جماما

زٌ فسٌ أن ألامً كس اػخطاع السدٌى بالفعل ولىً مً فعل هصا 

كام  ،ىً ألامً هىان لِؽ للمىث مشلهمفانهم هىان للعلاب واإلاىث ول
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وهظط ئلي احس حسضان الغطفت فلم ًطي اوعياغ  ،)احمس( وهى ًفىط

ًىظط ئلي )احمس( شامر الطأغ  ،صىضجه هصه اإلاطة ولىىه وان )ضؤوف(

مش ي بذطىاث زابخت ًضحً ضحياث  ًخحطن في اوعياغ الجسضان ٍو

ت حتي بسأ )احمس( بالحسًث وهى ًطججف :   سخٍط

 ي أضحىن أعُىني....نأعُى -

 )ضؤوف( : 

 ذ جطاوي الصخص ألامشل للمؼاعسة؟!أماظل -

 بسأ )احمس( ًصطخ : 

 . أًُِحن ألامً؟،ماشاااا حسر -

 )ضؤوف( :  

 ما ظلذ جصسق اهً في سجً حلُلي؟!هل   -

  )احمس( : 

  ،ماشا حعني ضؤوف أضحىن -
ً
عا  ،زعىا هفىط في هُف هذطج مً هىا ػَط

  فلط أضحىن اعُىني هحً لِؽ ظمالء مً امؽ

 
ً
 : )ضؤوف( ًصُح في وحه )احمس( كائال

  ،احمس  -
ً
أها كسضن  ،حؼىا اهصذ لي أهذ لؼذ بصخص مىحىز فعلُا

الصي جخحلي به الم حعلم طىاٌ هصه الؼىىاث التي اهفص معها حطائمً 

ا إلاا اػمح لً أن جىحنهي هىصا وان افعل ول هصا حتي اػخسضن ئلي هى
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أها علابً الصي حاء ئلي  وجصبح مليي فأها العلاب والشىاب أًظا

 
ً
 .السهُا

: لٌى بيي ٍو   اػتهل احمس ًطججف ٍو

س ؟   - س مني ماشا جٍط  ماشا جٍط

ت وحىىهُت وهى ًلٌى :    بسأ )ضؤوف( باصساض ضحياث هِؼتًر

أها  ،فأها الجىىن والعلاب الصي ًىلس مع ول شخص مىىم ،أها أهذ  -

أهذ الصي كازض علي  ،الصي ػخذخبئ مىه أهذ ول ًىم عىس شهابً للىىم

 .صامخحن عىس شهابً لعالم أحالمًحعلىا 

وبسأ )ضؤوف( ًخحطن هاحُت )احمس( و ًطاه ًلترب مىه اهثر في الجساض 

حتي اصبح أهفاػه ٌشعطها احمس دلفه واػخساض احمس لحراه لحري 

 وهىان هجمت دماػُت 
ً
وحه )ضؤوف( الحلُلي عُىاه ػىزجان جماما

حعخلي حبِىه جىحر بالظىء ألاحمط وبُسه اإلاؼسغ وكام بخىحُه في ضأغ 

 : )احمس( وكاٌ 

أها كسضن الحخمي واها علابً واها أًظا مصحرن وليل نهاًت بساًت  -

 ل هصا وأدحرا فال جلىم ئال هفؼًوأهذ مً حؼببذ في و 

وطغط علي العهاز وػالذ السماء مً )احمس( واهخهي به اإلاطاف لىً 

لم ٌؼخىفي ضؤوف بهصا الحس بل كام بلخل هفؼه أًظا واهدشف أن 

سما زدل احس ضحاٌ ألامً لُعطي ول هصه ألاحسار جم اهدشافها عى
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ً ووحسهم حمُعهم كخلي اهه ًىم لهم الطعام في أٌو أًامهم بالسج

ظل ػط هصه الغطفت ئلي هصا الححن غامع مشحر  3١0١ -٠١ -32 ٍو

 
ً
فهل جىز أن تهصب ئلي هىان فخصوق اشس  ،ولىىه علىبت مشطعت زولُا

 أهىاع ألالم ؟!.    

 

  

 


