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ـٚن افزظٔؿ ؾرحٚ ، س افسٚبع مـ آذار مـ شْٜ اجلِجِٜاخلّٔهق  افٔقم

ؾَد ـٚن ٕديّف  ؛ضٚحُٚ يُرـر ويرضب ـرشٔف بٔديف مـ صدة إًٍٚفف

 ، وـًٚدتف ذم هنٚيٜاج ضحُٚتف واشتدرار هبٚتفافىقيؾ إصَر يتَـ اشتدر

ٚول وهق حي، ثؿ ٕير إػ مستنٚره وؿٚل ـؾ جِسٜ تْحْح افزظٔؿ مرتغ

 .يٚ حرضة ادستنٚرإهحْل  :تَىٔع ضحُٜ احتِٝ أرـٚن جسده

 ،وأصٌِٓؿ ،وافًٛ مًٓؿ ،ٓظبٓؿ ،يٚ شٔدي :بٚرتبٚكادستنٚر ؾَٚل 

وإذا  وإذا رضبٝ ؾٖوجع، ٓؿ بف،هلؿ افزمٚم افذي تربى وأرخِ  ،وصٚؽِٓؿ

 ِّ ب إفٔؽ ذم وؿر   ،مبتسام ِؼ افْٚس إٓ بٚصًٚ وٓ تَ  ع،خىبٝ ذم افْٚس ؾٖش

يدوم وفُل  ،افًِـ مٚ يَربقٕف هؿ ويقدوٕف ذم افرس وافًِـ، يٚ شٔدي

: اجًؾ اظّؾ بام هق آت ؛ٓ هيزه متّردو،شِىٕٚؽ ويسِؿ مـ افٍتـ ظرصؽ

ظٚم اخِؼ هلؿ مْٚشبٜ فالحتٍٚل، وٓ  وذم ـؾ ،ذم ـؾ صٓر هلؿ شٚظٜ حرة

 ؽ،مظط افريٚضٚت ادٚئٜٔ اهتامأو ،غادحتِ بٕٚصبٚحظـ تذـرهؿ  ػتٍُ

وأظىٓؿ  ،واحرض ادسٚبَٚت وادبٚرزات رظٚيتؽ، افنًبٜٔوامْح افريٚضٚت 

ًٔبدوك، وٓ تبخؾ ظِٔٓؿ فدهؿ أوشّٜ ـثرة ِوؿ مـ مٚهلؿ فّٔدحقك،

 ؛ظطِ أوخذ و سد،ق تَ ؾر  و ،ٚ شٔدييقفؽ... بٕٚفَٚب ؾ٘هنٚ تٗفػ افَِقب ح
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وافتهؼ بقجقهٓؿ  ،وٓ تسك أيدي إضٍٚل ،"ِٔقِ  ؿَ  قهْمـ دِ "ؾَد ؿٔؾ

فٌٔدو  وٓ يُنػ، وضع بْٔؽ وبغ افرظٜٔ حجٚبٚ ـثٍٔٚ ٓ ينػ   افبٚشّٜ،

وٓ تْس أن تَِؾ مـ  ،مْٜٔومهٚؾحتؽ أ ،وحمٚدثتؽ ضّقحًٚ  ،فَٚؤك حِامً 

 .ٚر فبٚشؽ ادْٚشٛ فُؾ ضِٜ ومنقاروختت ـالمؽ وطٓقرك،
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 فسْٜ ادقج إمحر  46\124زظٔؿ اجلزيرة رؿؿ  ؿرار

 .بنٖن ختهٔص ربع مسٚحٜ بٔقت اجلزيرة فٌٚيٚت دؾٚظٜٔ وؿٚئٜٔ

 ةزظقم اجلزيرقرار 

فسْٜ  5/41رقم وظذ افَٕٚقن  ،بًد آضالع ظذ دشتقر اجلزيرة

 ؿررٕٚ مٚ هق آت: جتؿعقة األوىلالوثقؼة ادوظذ  ،اجلِجِٜ

هقن هلٚ مدخال وخيه   ،% مـ مسٚحٜ بٔقهتؿ25يٍهؾ مقاضْق اجلزيرة  -1

 .خٚصٚ

 .ودهْٓٚ بٚفِقن إمحر ،تتٍُؾ اجلزيرة بهٕٜٔٚ ادسٚحٚت ادٍهقفٜ -2

 .ضْق اجلزيرة هذه ادسٚحٚت ادَتىًٜ بدمٚئٓؿاحيّل مق -3

 .ٚت وؾؼ مراشؿ احتٍٚفٜٔيٌِؼ زظٔؿ اجلزيرة ٍٕسف هذه ادسٚح -4

يّْع ؾتح هذه ادسٚحٚت بًد أن يٌَِٓٚ افزظٔؿ ويٗـد إؽالؿٓٚ بٚفنّع  -5

 .إمحر

 .ظٚصٝ اجلزيرة حرة أبٜٔ وفٔخسٖ ادحتِقن

 زظقم جزيرة الذمار 
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فـ تْسٚه  ـٚن يقم اخلّٔس افسٚبع مـ صبٚط مـ ظٚم اجلِجِٜ يقمًٚ 

بٚظتامد يقم اخلّٔس  ذي صدر ؾٔف ظـ ديقان افزظٔؿ أمرٌ اجلزيرة ؾٓق افٔقم اف

 مـ ـؾ أشبقع يقمٚ ُمٌَِٚ ذم اجلزيرة.

 وجٚء ذم افبٔٚن افهٚدر ظـ ديقان افزظٔؿ مٚ يٖيت:

أهيٚ ادقاضْقن افُرام، يٚ أهؾ جزيرة افذمٚر افُرام ٕحـ افزظٔؿ رئٔس 

رة إظداء افذيـ وـث ،اهلٔئٜ افًِٔٚ إلدارة اجلزيرة، وٕيرا فألخىٚر ادحدؿٜ

 حيٚوفقن احتالل اجلزيرة افنٚخمٜ إبٜٔ افهٚمدة ارتٖيْٚ مٚ يٖيت:

يُقن يقم اخلّٔس مـ ـؾ أشبقع يقمٚ ُمٌَِٚ يِزم ؾٔف ادقاضْقن بٔقهتؿ 

وهؿ بِبٚس اجلزيرة افتَِٔدي اشتًدادا فٔقم افٍداء مًرـٜ ادًٚرك مع 

هذه اجلزيرة أرض أبٚء ٚ يًزز صّقدـؿ ظذ إظداء، وٕرجق أن يُقن يقمً 

وإجداد، ظذ أن يبدأ مـ افسٚظٜ اخلٚمسٜ صبٚحٚ حتك افسٚظٜ احلٚديٜ 

 ويِتزم ؾٔف ادقاضْقن بام يٖيت: ،ظؼة فٔال

ًٚ وإصٚرًة وـتٚبٜ أو إحيٚء، ؾال يتُِّقن  -1 يهقمقن ؾٔف ظـ افُالم فٍي

 وٓ يتنٚورون وٓ يتقاصِقن وٓ يتٌٚمزون، وٓ يتالمزون.
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إٕقار ـِٓٚ، وٓ ينًِقن ٕٚرا، وٓ رساجٚ، وٓ صًِٜ،  يىٍئقن  -2

 وٓ حيرـقن دابٜ مـ مُٚهنٚ إٓ بًد إتٓٚء ذفؽ افٔقم.

يِبسقن مجًٔٓؿ ذم هذا افٔقم افِبٚس افتَِٔدي، وٓ خيًِقٕف وٓ  -3

ون ؾٔف حتك إتٓٚء افٔقم ادٌِؼ.  يستبدفقٕف، وٓ يٌر 

 ف زرؿٜ.ـؾ رء فقٕف أزرق أو ؾٔظـ افًٔقن خيٍقن  -4

وؽر  ،ُيّْع افرجٚل ذم هذا افٔقم مـ فبس ادالبس افداخِٜٔ ادخٔىٜ  -5

 ك.ادىرز ادقّص افبحري ادخٔىٜ، وأمٚ افْسٚء ؾِٔبسـ فبٚشٓـ 

 ،وٓ شِخ ،يًّْقن  ذم هذا افٔقم مـ أـؾ افِحقم ـِٓٚ، ؾال ذبح -6

 وٓ ؿتؾ ذم هذا افٔقم.

 .وراقوإ إؿالم وافدؾٚتر وافُتٛظـ إظغ خيٍقن  -7

يٍَقن ؾٔف ظذ ظتبٚت بٔقهتؿ بِبٚس اجلزيرة افتَِٔدي مـ افسٚظٜ  -8

اخلٚمسٜ مسٚء حتك افسٚظٜ افسٚدشٜ مسٚء ٓشتَبٚل افزظٔؿ بٚفْنٔد 

افذي وجٛ أن يُقن حمٍقطٚ ذم افهدور  ،افقضْل جلزيرة افذمٚر

 فتحٜٔ افزظٔؿ وافسحٔٛ بف:
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 إٔٝ إٔٝ يٚ ؽٚيل 

 يٚ زظٔؿ 

 يٚ راؾًْٚ فًِٚيل 

 ٚ زظٔؿ ي

 ؽٚيل  إٝ  صق  ؽٚيل 

 يٚ زظٔؿ 

 اؾتح ايدك حْٔٓٚ 

 يٚ زظٔؿ 

ِ ؿ ظِْٔٚ بٔٓٚ   وش

 يٚ زظٔؿ 

 إٔٝ أبقهٚ وشّٔٓٚ 

 يٚ زظٔؿ 

 واحْٚ منْٔٚ مًٚك 

 يٚ زظٔؿ 
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 برواحْٚ احْٚ ٍٕداك 

 يٚ زظٔؿ 

 يٚ زظٔؿ 

 

 ظاش الزظقم

 ظاصت جزيرة الذمار

 وإكه لصز حتى التحرير
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ريٜ ؿٚدمٜ مـ ـؾ يقم مٌِؼ ـٕٚٝ ظروق تستّع دقصحٚت تذمّ  وذم ـؾ

أو ؾحٍحٚت. وفًؾ  ،أو متتامت ،أو مهٓامت ،مُٚن ظذ صُؾ وصقصٚت

ٕ ره بحزام افبحر افهدذم  ـٚن أبٚهٚ أـثر هٗٓء ادتذمريـ ٕنٚضٚ ؾَد ـٚن َتز

ؾٔؼع بنتؿ احلزام وآفف ورجٚفف بنتٚئؿ حٍيتٓٚ ظروق ظـ  ،ويتًبف ،يقجًف

وينٚرـٓٚ  ،ؿِٛ؛ ؾام إن يؼع أبقهٚ بنتّٜٔ حتك تُِّٓٚ هل ظْف طٓر

 .إخقهتٚ ذم ذفؽ وـٖهنؿ يْندون إٔنقدة  مدرشٜٔ

ـٕٚٝ ظروق ترى أبٚهٚ وهق خيتٚل بزهق بِبٚس افبحر ذم ؽرؾتٓؿ 

افقحٔدة ادىِٜ ظذ افنٚرع افرئٔس، ويَػ بٌوٛ دؾغ ظْد جدار أمحر 

 يستقيل ظذ مسٚحٜ واشًٜ مـ بٔتٓؿ.

ؿٚفٝ يل ظروق: وأمٚ وؿقف أيب مًْٚ ظذ ظتبٜ افبٔٝ بِبٚس افبحر 

ؾُٚن فف مٚ فف مـ تداظٔٚت ظذ ٍٕسٔتف وبخٚصٜ حغ يىؾ افزظٔؿ بًربتف 

ـٕٚٝ تِؽ افقؿٍٜ تبًٞ  .ويبدأ إٔنقدة افتحٜٔ ادّقشَٜ ،افتل دمرهٚ اخلٔقل

ؼ ًتّ حيرـٓٚ ٕسٔؿ افبحر، ويَقهيٚ ذفؽ افقر ادوحنٜٔ ؾٔف ٕنقة ؽجريٜ 

 افذي ازدإٝ بف مالبسف؛ مالبس أهؾ افبحر افتل ورثٓٚ ظـ أبٔف.
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ـٕٚٝ ظروق ترى أمٓٚ وهل حتٚول دِّٜ وصٚحٓٚ افبحري افبٚيل افذي 

ـٚن هديٜ زواجٓٚ، أو وهل تْير برؿٜ صٍٍٜٔ وإصٍٚق إػ ظْٔل زوجٓٚ 

 ادٌرورؿتغ بٚفدمقع، ظْٔٔف افِتغ ذب مْٓام افتًٛ وافدهر مٚ ذبٚ.

 ٝ ظروق حتٛ افِقن إزرق، وـثرا مٚ شٖفٝ أمٓٚ مل ؟ـٕٚ

مل يٚ أمل يًّْقْٕل مـ فبس إزرق،   ،: مل يًّْقْٕل مـ فبس مٚ أحٛ

 مل ختٍقن فًبتل افزرؿٚء، ووشٚديت افزرؿٚء؟

، ومل تتقؿػ أشئِٜ ظروق ظـ افِقن إرزق، وتىقرت أشئِتٓٚ ـثرا

 ْقع وترؾوف ودمٚـره.وتًددت مع افقؿٝ ؾهٚرت تسٖل ظـ ـؾ مٚ هق مم

 ،وـٕٚٝ أمٓٚ دائام تقصقصٓٚ بحٛ وخقف وؿِؼ: يٚ ظروق بًديـ

، افٔقم ممْقع ٕحُل، أتريـ تِؽ ادْهٚت واحلبٚل هْٚك؟ بًديـ بؼح فؽ

هذه أظدت دًٚؿبٜ ـؾ مـ خٚفػ افتًِٔامت، شٔجِدوهنؿ مئٜ جِدة، أحتبغ 

 أن أجِد، أترؽبِغ برؤيتل هْٚك ظذ ادْهٜ ؟!

تِؽ افًبٚرات ـٚؾٜٔ فتسُٝ ظروق، بؾ فتخرس ـؾ مٚ ؾٔٓٚ مـ ـٕٚٝ 

 أشئِٜ.

ًٚ ورهبٜ وضًّٚ،  افتزمٝ جزيرة افذمٚر تًِٔامت افٔقم ادٌِؼ خقؾ

وـٕٚٝ خترج ـِٓٚ بِبٚس افبحر فتحٜٔ افزظٔؿ وهل تِبس ثقب اخلقف 
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وافرهبٜ، وتِبس ظبٚءة ادٚيض بهّٝ وهل تبتِع افَتٚم وافسُقت ظذ 

 ...ادقجع ادبُل

وطِٝ وصقصٚت افهٔٚديـ ومهسٚت أمٓٚ تسدد ذم ٕقاؾذ روحٓٚ مـ 

 .ٕقاؾذ اجلران، ومـ خِػ اجلدران

متك شتنسي يل فبٚس احلقريٚت فَد مِِٝ افقؿقف ـٚفرجٚل ظذ  "

 "ظتبٜ افبٔٝ؟

يٚ زوجل احلبٔٛ ٓ ختش صٔئٚ ؾٖٕٚ أشس هذه افثَقب بٔدي، ؾال ختػ "

 "وٓ تٖبف 

 "يٚ ويع "

 "ـٚمِٜ  حتك يٖيت افزظٔؿ اهلز  شٚظٜ "

 "أمل، إٔٚ مل أحٍظ افْنٔد؟"

حرـل صٍتٔؽ وحسٛ، ؾٓق حغ يّر ٓ يسّع إٓ صقت إٍٔٚشف "

 ."وفـ يِحظ إٔؽ ٓ حتٍيغ افْنٔد
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بٔٝ آخر مـ بٔقت اجلزيرة افتل ؿسّٓٚ افنٚرع افرئٔس إػ ؿسّغ  إػو

ضقيؾ فف رـبتٚن مـ صقك ـٚن جذور يّق ظْدمٚ ؾٚجٖه صقت  ،بال طالل

 وؿدمٚن مـ ٕحٚس تًِؼ هبام رأس ـرأس زراؾٜ.

 شٖفف افهقت: مـ إٔٝ؟

 ؾٖجٚبف بٌوٛ: إٔٚ جذور!

وـٚن ؿد ؿٚل فِجّٓقر افوٚحؽ افذي اجتّع ذم افسٚحٜ فٔسّع 

 خىبتف:

 بٚفسٍـ هبٚ تٌْٔٝ افتل افْقٕٜٔ ؿهٔديت افِهقص رسق وظْدمٚ… 

ـز ـْٝ أمق، وظْدمٚ مٚتٝ أمل وهل إ افْسٔٚن يقم ؿبؾ وافهٔد وافبحر

تْير بٌوٛ إػ افٌرؾٜ احلّراء افتل احتِٝ مْزهلٚ وؿٔدت إٍٔٚشٓٚ ـْٝ 

أمق، وظْدمٚ ؿىػ أوٓد احلٚرة افقردة افقحٔدة افتل أحبٓٚ ـْٝ أمق، 

 . "ولدكا لـؿم ال لـراقب الدروبأهيٚ افْٚس 

ستٚرة ظام خىف ظذ وظْدمٚ تقؿػ أمٚم مدرشٜ افبْٚت افثٕٚقيٜ وأزاح اف

 جدران اددرشٜ رأى أن افًبٚرات مٚ زافٝ ـام هل ٕرضة ٕديٜ:
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 أحبؽ يٚ أمل

 ازرع زيتقٕؽ أن

 بالدي بالدي بالدي

ؾرح ـثرا وصٚر يَرأ افًبٚرات بهقت ظٚل، ثؿ صّٝ ؾجٚة أمٚم  

 بٔٝ يَقل:

 مٚ مل تَؿ بٚفًٛء إٔٝ ؾّـ يَقم بف إذن؟

ؾُر و ،ختبئ خِػ يدي هذا افبٔٝحٚول أن يُنػ ظـ افًٚمل اد

  …بٚٓحتامٓت ـِٓٚ، وظددهٚ أمٚم خط افثِٞ افذي محِٓٚ

ووجٓف وجف جرذ ٕحٔؾ فف  ،ؿٚل فف صقت تدثر بِثٚم افَسقة وافَقة

 شٚظدان ورأس مِىخ بنقارع اجلزيرة: مـ إٔٝ، ومـ أيـ أتٔٝ؟

وفُـ جذور مل جيبف، ومل يْير فذفؽ ادتدثر بًهٚ افَقة وافبىش، 

 ًٚد افسٗال إػ افرٕغ: مـ أيـ أتٔٝ؟ؾأصٚر إػ ادالبس ادْتؼة ؾقق ظْٔٔف.و

 ؿٚل جذور بٚشتٓتٚر: ٕسٔٝ! 

 أؿقل بٖٕؽ ـٚذب.:ؾَٚل فف افهقت 

 ؾوحؽ جذور، وهز رأشف متسٚئال مستٌربٚ مستٓجْٚ ؟ 
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ؾَٚل افهقت بٌوٛ: أمل تسًّْل، أؿقل بٖٕؽ شٚرق؟! أتوحؽ 

 وإٔٝ شٚرق؟

رة هربٝ مـ فسٚن جذور، ؾُٔػ يداؾع ظـ ٍٕسف أمٚم هذا حروف ـث

ادًَّْك بًبٚدة افزظٔؿ اهلز؟! إٕف جذور بـ ظبٚدة بـ ظروة بـ افنٍْرى، ـٔػ 

يًَْف إٔف ابـ هذه اجلزيرة افتل يتحٍٔٓٚ إظداء، ومل يىؾ حديثف مع ٍٕسف ؾَد 

ئ يؼ مِؼ يًٕٚؼ وجٓف ومْخريف ذم ضرـٚن هتٚف افٌبٚر ادُدس ؾقق افىري

 بٕٚصقات!

 ...تقارى جذور بجسده ادثخـ بٚجلراح ظـ ظٔقن ادٚرة

ـٚن يرى افنٚرع  ضئٔال ٕحٔال ظذ شٔػ مـ إمل، أضٚع بًض 

افُِامت، بحٞ ظـ أصٔٚء ينًر إٔف ؾَدهٚ تٍَد ظْٔٔف وأذٕٔف وـٍٔف 

 ..ـٚن ـؾ رء ذم مُٕٚف، فُْف ـٚن صًر أن صٔئٚ مٚ يَْهف....وؿدمٔف

أضًٝ حذائل ظذ ذؾٜ مٚ، أو ذم صْٚصٔؾ افبٔقت ادىِٜ ظذ فًع  "

.. فًع ؿىٍٝ .افبحر، أو ظذ افنٚضئ ذم صبٚح مجٔؾ هْٚك ذم حليٜ ٕٚظّٜ

 ..ؾُرة يًٕٜٚ هْٚك   وأضًٝ بًدهٚ حذائل

ومٚذا هْٚك؟ وهٚ إٔٝ وحدك ذم افنٚرع افذي يَسؿ اجلزيرة بغ "

 ."شٍٔغ بال  حذاء ئَؽ بَٚيٚ افىريؼ
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 ٖمق ٕين إذا هتٝ شتحزن أمل، وأيـ أروح؟!ش

وبغ إذظٜ  تقاريٝ يٚ جذور بغ ؿقارب افهٔٚديـ ـيؾ ؾراصٜ،

 ادَِٚة ظذ افنٚضلء افسٚــ افذي يًبٞ بف افِٔؾ أفَٔٝ حروؾؽ ـِٓٚ...

شحٛ يده افتل أدمتٓٚ إٔٚمؾ افسُقن افٔٚبس ظذ صٚضئ اجلزيرة ادىؾ  

 بالدي  بالدي... ظذ ؿك  افزظٔؿ وصٚر يْٚدي:

ؿٚل هلؿ:  ،وحغ اجتّع افْٚس حقفف وشٖفقه أشئِٜ ـثرة ٓ ضًؿ هلٚ

أضًٝ يدي،  أضًٝ افُالم افىقيؾ ظـ افزق وافرظد، أضًٝ ضريَل،

 أضًٝ حتك حذائل!! ،يٚ ؿقم .وؽْٚئل ،وصٓٔع

 ؿٚفقا فف: فًؾ ـالب افىريؼ افتَىتف!

 ْٓنٓٚ وتبًثرهٚ ورسظٚن مٚ ـٕٚٝ افًيص حتتٍؾ بّسٚمٚت جسده ت 

 مٚ اشّؽ؟ -

 جذور -

 هؾ.....؟ -

 ...!.... ٕين.ٓ ٓ -

 ........؟.مل -

 ...!.ٕين -
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 ....؟.ـٔػ -

 ..واهلل ٓ أدري؟.ٓ أدري -

يوحؽ افقاؿػ خِػ إٔٔٚبف وشقضف، ثؿ حيرك إصبًف ؾتًتك إيدي 

 جذور بـ افنٍْرى

سٔٚط، وإؾقاه افًٚبسٜ، ـٕٚٝ افٌرؾٜ ؿٚمتٜ مِٔئٜ بٕٚيدي وافًٔقن واف

 وافقجقه افٔٚبسٜ افتل ٕٚوفتف ؿٚئّٜ مـ افْقاهل وادحرمٚت وادّْقظٚت.

محؾ جسده ادْٓؽ ادحىؿ، وشٚر ذم افىريؼ افذي يَسؿ اجلزيرة إػ 

جٓتغ يتحٍٔٓام إظداء: مربع افَك وطالفف، ومربع ادتًبغ افذيـ احتِٝ 

ْٔٚم اخلقف بغ أحوٚهنؿ...جرؾٝ ظهٚ افزظٔؿ ؽرؾٚت محراء ذم بٔقهتؿ ف

جذور اخلٚرَج إػ افْقر ممراٌت ؿٚحِٜ جٚؾٜ ظبٞ هبٚ ؽبٚر إيٚم، وظٍـ 

وه ؾٔٓٚ مـ ظْٔٔف وٕٚصٔتف، وشحبقه مـ رجِٔف، وأفَقه   شٚظٚت صدئٜ جر 

ذم طِامت افهّٝ وافَِؼ وإٓتيٚر خِػ ؿوبٚن مـ يبٚس ومقت 

 ...وصّٝ

 ي !؟شٖفتف أمف: هؾ إٔٝ بخر يٚ وفد

 ًٕؿ يٚ أمل إٔٚ بخر! ،أجٚب بّٓٚرة صٔٚد خيٍل خٔبتف: ًٕؿ

 وفُْف يًرف، واجلزيرة ـِٓٚ تًرف أن جذور مل يًد بخر  
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 :ؿٚل هلؿ

ثؿ إنؼ افبٚب ظـ شقط وصقت وبدأ اجلق واددى يٖـالن مْل ؿىًٚ "

حلّٜٔ،وـٚن جسدي يّقج بٕٚمل، وخيرج إْٔٔٚ دمقيٚ مـ ظْٔل ومـ صٍتل 

 ..مسٚمٚت جسديومـ بغ 

 اظتْقا بف وأـرمقه ! 16ؿٚل صقت بٚشتٓزاء جٚف خنـ: هذا رؿؿ 

وهذه ظٔقن ـثرة تْخزين أن، وأجسٚد ذابِٜ  ،16إٔٚ افسجغ رؿؿ  "

حػ مسٕحٜ ـثرة تتجف بًٔقهنٚ ٕحقي، وـِامت صدئٜ خمٚدظٜ مْتْٜ ـثرة تز

شتٓتٚر ىؿ بْٚصٔتل بهٍٚؿٜ واِتت  ٕحق ظْٔل، وحروف مبًثرة ـثرة

 واشتًالء. 

هْٚك أفَقك ذم زاويتٓٚ افٌٚضبٜ، وو..2شحبقك ٕحق افزٕزإٜ رؿؿ "

 ظذ إرض، ..شُبٝ ظْٔٔؽ.بَٔٝ صٚمتٚ تْير ذم ـؾ آدمٚهٚت ادََِٜ

  " ؿ  وهرؾهٚء ظذ ريح مـ ؾراغ وخقف وجِسٝ افَ

 ؟!16شٖل صقت مـ رموٚء وصقان: إٔٝ رؿؿ 

 ! 16ًٕؿ رؿؿ  ،16أجبتف بٚرتبٚك: ًٕؿ إٔٚ رؿؿ 

مْٓٚ  ...احٍظ مٚ شَْقل فؽ، وٓ تَْس .اخرس يٚ بـ -

 .....احذر أن....ممْقع أن...إيٚك.حرؾٚ
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ـؿ متْٔٝ أن يُقن يل  ،رؿؿ مجٔؾ وجذاب وهٚدئ 16: رؿؿ 15رؿؿ 

 رؿؿ زوجل مثِؽ!

 ويًىل فِحٔٚة مًْك إمؾ ! ،16جيذب افروح يٚ  ؽ: رؿ17ّرؿؿ 

 ؟ 61.: هؾ مًؽ وشٚضٜ يٚ 2رؿؿ

 !...أو  16: إٔٝ حميقظ يٚ 19رؿؿ 

...وامتزجٝ ذم ظْٔل جذور إيٚم، وتسٚوت افِحيٚت، وتقؿٍٝ 

 ،أمٚم صٍتٔف افُِامت تستًرض مٚضٔٓٚ،ومرت ظِٔف افِٔٚيل مستٓزئٜ صٚمتٜ

ظذ فقحٚت صدئٜ ظذ  وأفَٝ ظِٔف أثَٚهلٚ، وارختك ؿِبف مـ افتًٛ وإرق

ٝ ظذ صقر ـثرة تٖبك أن تٍٚرؿف فًٔٔد وصٚر يَِٛ ٕبوٚتف، ويرب اجلدران،

 تيؾ حمٚضٜ بٚفَْص وافًقز وافٌّقض...ـٕٚٝ تنُِٔٓٚ ودمًّٔٓٚ فُْٓٚ 

جٓتغ ووهٚ هق أن ذم افنٚرع افذي يَسؿ اجلزيرة إػ ٕهٍغ 

 .صامفٜٔ وجْقبٜٔ :يتحٍٔٓام إظداء

إػ وضّف  ،ـٕٚٝ يدا أبٔف بٚشتَبٚفف، وبًْٔٔف افدامًتغ ترؾؼ ذم ظتٚبف

 .حوْف
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 ،إٔٚ مل أؾًؾ صٔئٚ! مل أؿؾ صٔئٚ، هؿ افذيـ افتَىقين ،أيب! يٚ أيب -

وٓ  ،وٓ تٍّْٓل ،ثؿ رمقين بغ إٔٔٚب ٓ تًرف فٌتل ،، ثؿ جروينوشحبقين

 .. .تًرؾْل
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مل يًرف أحد مـ أيـ جٚءت رائحٜ افسّؽ ادتًٍـ ادّزوجٜ برائحٜ  

اجلزيرة ـِٓٚ، وفُـ أهؾ اجلزيرة ـِٓؿ يذـرون  ادقت افبؼي واحتِٝ

ـٔػ ؽىٝ رائحتٓٚ إصقات وإفقان وأربُٝ افدؿٚئؼ افثَِٜٔ ادثَِٜ 

ؾقؿٓٚ، ـِٓؿ يذـرون ـٔػ ـٕٚٝ دمِدهؿ بَسقة مربُٜ، حتك هٚمقا ذم 

 .صقارع ادديْٜ ـٚفسُٚرى يبحثقن ظام ئَٓؿ ذهٚ

قق فثٚمؽ أوراق ؿٚفٝ أم ظروق بثبٚت وثَٜ: يٚ ظروق، ضًل ؾ 

 افرحيٚن هذه ؾٓل شتسٚظدك ظذ ضرد افرائحٜ افَٚتِٜ بًٔدا ظـ هنٚرك هذا!

ؿٚفٝ ظروق وهل تهٚرع تِؽ افرائحٜ بَقة وثبٚت: شٖؾًؾ يٚ أمل 

 شٖؾًؾ!

ومع أهنٚ ـٕٚٝ تًرف أن افرائحٜ ـٕٚٝ أذس مـ أن يىردهٚ افرحيٚن،  

 ؿٚفٝ هلٚ: يٚ أمل وأيـ افرحيٚن افذي فؽ!؟ 

وؿٚفٝ: هل مًل، يٚ ظروق  ،أم ظروق ـٍٓٚ ظذ رأس ابْتٓٚ ؾقضًٝ

ؿٚتع مًل فْبَك أحٔٚء؛ ؾِـ ئًد إرَض ادقتك! ـٕٚٝ ظروق تْير إػ 

ظْٔل أمٓٚ وهل ترشِٓام ذم افسامء، وـٖهنٚ تبحٞ ظـ يد تْتنؾ ظٚئِتٓٚ مـ 

يٚ  :هذا افًذاب، وطِٝ تتبٚبع أمٓٚ بحْٚن وحٛ وؾخر وهل تَقل  هلٚ
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أتريـ هذه اجلّقع ادتداؾًٜ ادتْٚؾرة ذم افنٚرع افرئٔس، أتريْٓٚ ـٔػ ظروق، 

تتخبط وتتاموج، وتسر ظذ ؽر هدى؟ فق أهنٚ تٖٕٝ ؿِٔال وؾُرت ذم ضريَٜ 

ال يؿؽــا مواجفة فِتٖؿِؿ مع افرائحٜ فسٓؾ ظِٔٓٚ هزيّتٓٚ. يٚظروق، 

 بادوت أمامفا.  الصعاب

ًٜ محراء مـ افَامش ادَْقظٜ ثؿ افتٍتٝ إػ ظروق افتل تِثّٝ بَى 

بٚفرحيٚن،وؿٚفٝ بحدة إيري إػ صقارع اجلزيرة أتريـ هذا آرتبٚك افذي 

شٔىر ظذ صقارظٓٚ، أتريـ ـٔػ يسر افْٚس ؾٔٓٚ بال هدف ويتهٚرخقن 

ويتداؾًقن ويَتتِقن ؟ أتريـ ـٔػ يقاجٓقن بٚفَِؼ واخلقف وآرتبٚك هذا 

 افٍٚتؽ اجلديد؟!

فق أهنؿ  ،يٚ أمل، افِثٚم ٕٚؾع :سؽ بىرف ثقب أمٓٚؿٚفٝ ظروق وهل مت

 تِثّقا مثع ومثِؽ مٚ اشتىٚظٝ افرائحٜ إربٚـٓؿ !

ًٕؿ يٚ ظروق فق  :ضحُٝ أم ظروق وهل متسح ظذ صًر ابْتٓٚ وؿٚفٝ

هؾ حدثتؽ ظـ فٔذ  :أهنؿ !ثؿ أمسُٝ بٔدي ظروق افهٌرتغ وؿٚفٝ

 وافذئٛ ؟

 دثتْل ظْٓام !هال ح ،ؿٚفٝ ظروق بدهنٜ: ٓ ٓ
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ؿٚفٝ أم ظروق بحامشٜ وهل حترك يدهيٚ وظْٔٔٓٚ وحتٚول افسٔىرة ظذ  

هل حربْٚ يٚ ظروق مع :مْٚبع افٌوٛ اجلسدي مـ افرائحٜ افْتْٜ افَٚتِٜ

ادحتؾ، مْٚ مـ شٔحٚربف بَِّف، ومْٚ مـ شٔحٚربف بسالحف، وفٔذ افتل 

 شٖحُل فؽ ظْٓٚ حٚربٝ ادحتؾ بذـٚئٓٚ.  

تسُـ ذم بٔٝ  ،ـٚن ذم شٚفػ افًك وافزمٚن ؾتٚة اشّٓٚ فٔذـٚن يٚ مٚ 

 .صٌر مىؾ ظذ صٚرع واشع يَسؿ مديْتٓٚ ؿسّغ

 مثؾ بٔتْٚ ! :ؿٚفٝ ظروق برسظٜ

ابتسّٝ أم ظروق ثؿ تٚبًٝ حُٔٓٚ: وذم فِٜٔ مـ افِٔٚيل افهٚؾٜٔ 

ر، ادَّرة، وبْٔام ـٕٚٝ فٔذ وأخقاهتٚ يًِبـ ظذ إرجقحٜ رأت فٔذ افبد

إيرن، ثؿ أصٚرت إػ افبدر، وؿٚفٝ بْنقة :ؾَٚفٝ ٕخقاهتٚ بٍرح، وحٛ

 ويِقح فْٚ بٔديف! ،إضٍٚل:إيرن، إٕف يبتسؿ

ـٚن افبدر يهٍؼ فٍِتٔٚت اجلٚفسٚت ظذ إرجقحٜ، ويِقح هلـ    

 بٔديف مرحبٚ أو هُذا ختِٔٝ فٔذ.

خقات ؿٚفٝ فٔذ ٕخقاهتٚ فْهًد إػ افًِٜٔ،ؾهًدن، وتُقمٝ إ 

ظْد افْٚؾذة ادىِٜ ظذ افنٚرع افرئٔس افذي يَسؿ ادديْٜ إػ 

 ؿسّغ.ؾَٚضًٝ ظروق أمٓٚ مرة أخرى وؿٚفٝ ـام يًٍؾ افنٚرع ظْدٕٚ !؟
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وـٕٚٝ ظٚئِتٓٚ جٚفسٜ بحٛ وؿقة  :ابتسّٝ أم ظروق وتٚبًٝ حُٔٓٚ

وٕنٚط حقل مٚئدة افىًٚم، ٕٚدت أم فٔذ افٍتٔٚت فٔدخِـ وينٚرــ افًٚئِٜ 

ِقشٓٚ إػ ادٚئدة فُْٓـ ترددن ومتًْـ، ؾَد مهسٝ فٔذ هلـ ؿٚئِٜ: بًد ج

ؿِٔؾ شٔبتِع افبدر افذئٛ وشسؿص افْجقم ؾرحٚ، ابَغ مًل فْرى هذا 

 ادنٓد افْٚدر.

جِسٝ افٍتٔٚت ظْد افْٚؾذة ذم صٍغ وجِسٝ فٔذ خٍِٓـ تراؿٛ 

ذ صٚضئ ٕيراهتـ افٍرحٜ ٕحق افسامء، وظذ جٕٚبل افنٚرع افرئٔس، وظ

افبحر افذي يِقح هلـ مـ بًٔد، ـٕٚٝ افْٔٚزك هتقي ذم زوايٚ مثَِٜ بٚفيِّٜ 

وـٕٚٝ افٍتٔٚت يرؿهـ ؾرحٚ ،متر مـ أمٚمٓـ مؤئٜ بٚشّٜ برسظٜ ظجٔبٜ

ـِام مر ٕٔزك مـ أمٚمٓـ ؾٔؼن إفٔف بٖصٚبًٓـ افٍرحٜ، وبْٔام ـٕٚٝ افٍتٔٚت 

أرـٚن افبٔٝ يَقل:  ؽٚرؿٚت ذم ؾرحٓـ افىٍقيل شًّـ ساخٚ رظديٚ هز

اشّٓٚ فٔذ، وأبقهٚ صٚظر ؾْٚن، وأمٚ أمٓٚ شًدى ؾٓٚربٜ مـ ادستَْع افٌريب 

إػ مْٚذم افتٔف. ٕيرت إم إػ ابْتٓٚ ادْهٓرة بحُٚيتٓٚ وؿٚفٝ بحٛ: فٔذ يٚ 

ظٚصٝ أـثر ظّرهٚ وهل تَٚتؾ مـ أجؾ احلٔٚة ؾقق مقج افبحر، ـؿ  ،ظروق

ٓٚ ئًش  ،مقاجتَٚذؾتٓٚ افنىآن، ورمتٓٚ إ ٌّّ ـؿ حٚول افبحر ابتالظٓٚ،وظ

أن ذم افزٕزإٜ افًؼيـ ذم شجـ ظذ أضراف حبٜ ؿّح، وأمٚ خٚهلٚ حمّقد 
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ؾَد بٚظقه ذم صًبٚن فَِرصٚن وحش افبحر، وظّتٓٚ تًٔش أن ذم صؼ مـ 

افهخر ظذ جبؾ مـ جبٚل جزيرة افٌٔالن، وذم بٔٝ مـ افزيُْق تًٔش أن 

هت ٚ مربقضٜ هْٚك ذم بئر بال ؿٚع بخهالت صًر ؽقل هذا خٚفتٓٚ، وجدَّ

 افبحر...

ثؿ تٚبًٝ أم ظروق احلُل وفقٕٝ صقهتٚ بِقن جديد:ٕٚدى افهقت: 

مـ يًرف فٔذ ؾِٔحرضهٚ أن إػ حٚـؿ افبحٚر افسبًٜ، مـ يًرف فٔذ 

ؾِٔخزهٚ أن أجِٓٚ ؿد حٚن ؾرـوٝ افٍتٔٚت خٚئٍٚت مرتبُٚت إػ حٔٞ 

 .ُْٓـ مل يَِـ صٔئٚجِسٝ افًٚئِٜ وف

ٕيرت أم ظروق إػ ظْٔل ظروق ادٌرورؿتغ بٚفسؿٛ ثؿ تٚبًٝ: وفٔذ 

ضٍِٜ ؿقيٜ شّراء مـ حٛ وأضٔٚر ربًٜٔٔ، وأحالم مًتَٜ، ّٕٝ ذم ادهٚظٛ 

وإهقال  وؿد رضًٝ مع حِٔٛ أمٓٚ ؿقة افهز واإليامن بٚحلٔٚة، وظٚصٝ 

فبحر وافنٚضئ ّٕٝ ترؿٛ جزيرة ذم شٓقل افٍَر حٔٚة ُمرة ظذ اجلِّر،وبغ ا

افٌٔالن وهل تتّدد ـؾ يقم، منٝ منٔٚ ظذ إؿدام مـ ٕٚر إػ ٕٚر، 

وإحالم أصبٚح تالزمٓٚ، تيؾ دملء وتقؿيٓٚ، ـٕٚٝ حتِؿ أهنٚ ذم افريح 

ضٚئرة، وحتِؿ أهنٚ ذم ادقج وحتٝ ظبٚب هذا افبحر ذم إظامق ؽٚئهٜ 

 حتِؼ ذم ؾوٚء افُقن افذي جيرؾٓٚ ـحقريٚت هذا افبحر، وحتِؿ أهنٚ ـٚفْرس
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. وفٔذ ؿهٜ أخرى مـ احلٛ شٖحُٔٓٚ ؾٍل ؿِبٓٚ افُبر متسع .بال ظْقان

فِحٛ:ؾٓل حتٛ افْٚس وإشامك، وافىٔقر، وإؽْٚم، 

وافْجقم،وافَّر،وإصجٚر...ـٕٚٝ تيؾ تزور مقج افبحر فتسًّف أؽٕٚٔٓٚ، 

ٔف مـ أحزان حٚرضهٚ وتنٓده ظذ مٚ ذم ؿِبٓٚ مـ حٛ، وظذ مٚ ـٚن ؾ

 … ومٚضٔٓٚ

وـؿ ـٚن افبحر يىِبٓٚ حمتدا مٌوْٜ ٕقاحٔف، وـؿ ـٚن ادقج يْحٝ 

 ٚ.ٓٚ ويبتًِٓشٚحٜ افنىآن فٔخىٍ

وبًد شامظٓٚ فِهقت ـؿ  مـ ذئٚب رـبٝ افريح ٕحق بٔتٓٚ وـؿ مـ 

ؽٔالن جًِٝ إمقاج مىٚيٚ هلٚ وهل تزحػ ٕحق بٔٝ فٔذ، ـؿ مـ أشْٚن 

ددت بٔتٓٚ مـ بًٔد  ـؿ ـٚن يّأل أؾٚق وحيجٛ صقت وإٔٔٚب وخمٚفٛ ه

وفُـ فٔذ ـٕٚٝ صٚمدة ثٚبتٜ مل يهؾ وحش اخلقف إػ ؿِبٓٚ  ،أهؾ احلل..

فذفؽ مل يستىع افقحش اؾساشٓٚ ومل يستىع ادقج ابتالظٓٚ ومل تستىع 

ادخٚفٛ افُثرة أن دمرحٓٚ، ؾِؿ خيٍٓٚ ؽرق افز ذم إمىٚر،وإمقاج 

وٓ صقرتف وهق بغ ادخٚفٛ وإٕٔٚب وهل تتْٚوصف مـ ـؾ  ،وإصقات

ادمٚه، ـٕٚٝ فٔذ يٚ ظروق  ترؿٛ افنٚضئ ادزدحؿ بٚفقحقش بٚحثٜ ظـ 

أفًٚهبٚ ظـ حٔٚهتٚ وذـريٚهتٚ، ـٕٚٝ ترؾض ؿبقل أن تُقن أصٔٚءهٚ افهٌرة 
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بغ إٔٔٚب ؿٚتِٜ ضحْٝ إصٔٚء احلِقة وأـِٝ إخرض وافٔٚبس، رأت فٔذ 

ِف ؾربىٝ روحٓٚ ببٔتٓٚ وؿررت افدؾٚع ظْف وختِٔهف مـ هذه اهلجّٜ ذفؽ ـ

 ..ادٍسشٜ

وجٚء افذئٛ فٖٔـِٓٚ، ويرسق مْٓٚ مْزهلٚ وفًبتٓٚ.. ؾِؿ تسِؿ بٔتٓٚ 

فألٕٔٚب، وأفَٝ روحٓٚ فِهز، وهٚج افبحر ومٚج ذم دمٓٚ، وصؼ ادقج 

رادت هدم مٓجتٓٚ، وؿّىع ـٍٓٚ طالم افِٔؾ بٖٕٔٚب وخمٚفٛ جٚرحٜ ؾتٚـٜ أ

 ..بٔتٓٚ إخرض

ومع مٚ ـٚن ؾٔٓٚ مـ أمل مل تسُٝ فٔذ، ؾَد ؿٚفقا إهنٚ طِٝ تَقل فـ 

. وفـ أؿبؾ وذم يدهٚ وصٜٔ أمٓٚ: يٚ بْٔتل، ٓ تسـل افبٔٝ فٌِربٚء، .أبَك

ومع أن أهؾ جزيرهتٚ حتقفقا إػ أظّدة خٔٚم، وجدران مـ افٌوٛ، ومٚت 

رسة إٓ أهنٚ طِٝ تَقل فـ أؿبؾ، أـثرهؿ مـ افَٓر وافٌوٛ واحلزن واحل

 .وهل تَٚوم

وذم ـؾ وؿٝ يتّىك ؾٔف افِٔؾ ؾقق افنٚضئ وحيتؾ أجزاء واشًٜ مـ 

احلل افذي يوؿ بٔتٓٚ إخرض بغ جْٚحٔف ـٕٚٝ فٔذ تَقم فتهده بٔدهيٚ 

 .حتك ترده ظذ أظَٚبف 
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وذم فِٜٔ أخرى فٔالء شٚد افهّٝ، ووؿػ أهؾ احلل ـِٓؿ يرؿبقن 

ومـ وراء صبٚبُٔٓؿ ـِٓؿ ـٕٚقا  ،فٔذ افذئٛ وتهده وتردهـٔػ تقؿػ 

 ..يتٚبًقن رد فٔذ ظذ افذئٚب افتل تُٚفبٝ ظذ مديْتٓؿ

 ويِٓؿ !... :ؿٚفٝ ظروق بٌوٛ

وؽٚبٝ ظـ مقارد ادٚء رؽبٚت مـ افًىش ـٕٚٝ ؿد تسِِٝ إػ ظروق 

 بؾ ؽٚبٝ هل ـِٓٚ ذم أتقن احلرة، ومد احلزن ؾقق ؿِبٓٚ ؿدمٔف... 

ؿٚفٝ أم ظروق: ًٕؿ، ويِٓؿ !وتٚبًٝ حُٔٓٚ: ـٕٚٝ فٔذ يٚ ظروق، 

دملء بِحيٜ حبذ بام يزهق مـ افدم ويؼق، فتَِل بغ أظغ أهؾ ذاك احلل 

ورد افهز وإمؾ... إتكت ظذ افذئٚب وخمٚفبٓٚ، وصدت افقحقش 

وافٌٔالن فُْٓٚ وؿًٝ ؾريسٜ جٔقش ؽريبٜ أمسُقهٚ مـ ظْٔٔٓٚ وشٖفقهٚ 

 ٝ: ؾَٚفٝ إٔٚ فٔذ وؿد فَْٝ طٍريت إٔٚصٔد افٍرح!مـ إٔ

ثؿ أمسُقهٚ مـ ؾّٓٚ، وشٖفقهٚ مـ إٔٝ؟ ؾٖصٚرت إػ بٔتٓٚ، 

وؿٚفٝ:... وؿد ؽىٔٝ ـًُٚيت فًٔد افْك، ؾٖمسُقهٚ مـ ذراظٔٓٚ 

وشٖفقهٚ بَسقة مـ إٔٝ: ؾَٚفٝ بزهق: إٔٚ فٔذ ؾّـ إٔتؿ؟ إٔٚ صٚحبٜ هذا 

 ؾَقفقا مـ إٔتؿ ؟  ،ٜ تِؽ افنجرةافبٔٝ ومٚفُٜ ذفؽ احلَؾ، وؽٚرش
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ومٚ زافٝ تدؾًٓؿ ظْٓٚ وتهدهؿ بَقة وصجٚظٜ إػ أن أذؿٝ صّس 

افْٓٚر، ؾٓرب هٗٓء مرسظغ إػ جحقر ـثرة ؾتحقهٚ ذم صدور أهؾ احلل 

افذيـ اصىٍقا فِّراؿبٜ،واشتقضْقا أظامؿٓؿ وبْقا هلؿ ؾٔٓٚ مالجئ آمْٜ 

 تَٔٓؿ ٕقر افنّس!

أجسٚد بؼيٜ ؟ أيسُـ  ذم افبؼ! بغ أضالع:ؿٚفٝ ظروق متًجبٜ 

 ذئٛ جسدا بؼيٚ يٚ أمل ؟ 

 أم ظروق بحرؿٜ وحرسة وحزن: ًٕؿ، يسُْقن!
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ظذ جٕٚٛ مـ مدخؾ افدـٚن ـٕٚٝ تْتهٛ صجرة صٍهٚف ـامرد 

افدـٚن افتل "أخرض، وذم طؾ تِؽ افنجرة افتل ارتًٍٝ حتك ؿٚل افْٚس 

، ـٚن اجتامع افرجٚل ذم ادسٚء فٔتْٚوفقا أضراف إحٚديٞ "فنجرةجٕٚٛ ا

افتل ٓ دمًّٓٚ روابط حمددة، ؾٓل مل تُـ مـ جًبٜ واحدة، وإٕام مـ جًٛ 

ـثرة ظىنك تْتَؾ مـ مقضقع إػ مقضقع مـ ؽر ختىٔط وٓ هدى، ومع 

ر، ذفؽ ؾٓل ـٕٚٝ ـِٓٚ تْتٓل إػ حمىٜ تُز ؾٔٓٚ أحٚديٞ احلْغ إػ افديٚ

ورؽبٚت جٚحمٜ بٚفًقدة إػ طؾ زيتقٕٜ هْٚك وترك افٌرف ادتالصَٜ افتل 

بْٔٝ ظذ ظجؾ ذم مسٚحٚت ؿِِٜٔ ذم ذفؽ احلل، افذي يَتسّف افنٚرع 

جمدهؿ، ؾَد ـٕٚقا يبْقن ظذ  اخلراضونوافًسس، وذم تِؽ اجلِسٚت أخذ 

 ضّر إٕٚ حُٚيٚت افبىقفٜ وادجد.

افُتٔبٜ ادْسحبٜ دظْل أظىٔؽ خىٜ  إٔٚ يقم شَىٝ ذمٚر ؿِٝ فَٚئد"

افتٍٚؾٜٔ هتزمٓؿ هبٚ ذ هزيّٜ، وتًٔدهؿ فِبحر افذي أتك هبؿ، ومـ ورائف 

ـٕٚٝ حرـٚت ادَهٚت تزرع افبسامت ظذ صٍٚه ادتحَِغ ظذ رصٔػ 

 ...افنٚرع
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وإٔٚ دٚ شَىٝ ذمٚر ـْٝ ذم افسٓؾ وشًّٝ صقت إٔغ مْجَْٔٚت "

ه وهؿ يَقفقن فَِٚئد: خِْٚ هقن، خِْٚ جٔش احلٚـؿ وهل تْسحٛ، وجْقد

 "هقن ٓ تْسحٛ يٚ...وهق يَقل هلؿ بحزم أجتْٚ أوامر بٕٚٓسحٚب...

 "وإٔٚ افع خبٔٝ تِؽ ادْجَْٔٚت ذم مٌٚرة احلربٚيٜ"

ومل يُـ أبق ظروق خيقض مًٓؿ ذم احلقارات ادتجٚدفٜ ادتالحَٜ ظـ 

حقن افَٚدة تسِٔؿ إرض مـ ؽر ؿتٚل، وٓ ذم صىحٚهتؿ افًْس يٜ وهؿ يؼ 

..وفُْف ـٚن يَٚضًٓؿ .وجيردوهنؿ مـ أفَٚهبؿ وأشامئٓؿ وإٔسٚهبؿ وأصقهلؿ

..وظرؾٝ مع .دائام بّقاويؾ فىٍٜٔ ظـ افهٔد وافهٔٚديـ وافنَرا وافسّرا

افزمـ إٔف ـٚن يِجٖ إػ تِؽ ادقاويؾ فْٔٓل أحٚديٞ افرجٚل حغ ترسؿٓؿ 

ٔٚفٜٔ، وـٖٕف يَقل هلؿ اشُتقا ؾٖٕتؿ افبىقٓت افقمهٜٔ وافًْسيٚت اخل

مىرودون مـ أرضُؿ، حمرومقن مـ جْٚهٚ، ويستقضـ بٔقتُؿ إؽراب، 

 اشُتقا اشُتقا...

وافًبٞ بٚفسالح أمٚم افدـٚن ظٚدة افًسُريغ افتل مل يتخِقا ظْٓٚ ؾَد 

ـٕٚقا خيرجقن شٔقؾٓؿ وخْٚجرهؿ فْٔيٍقهٚ أو ينحذوهٚ بّٓٚرة وتبٚه 

إتٓٝ حغ بست إحدى افسُٚـغ أصبع أحدهؿ وهق وفُـ هذه افًٚدة 

 يْيػ حربتف بتبٚه وؾخر وزهق...
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وـٚن افبٚظٜ اجلقافقن يسَتْحِقن افقؿقف أمٚم افدـٚن ويستِىٍقٕف، 

وبخٚصٜ بٚئع اهلريسٜ افذي ـٚن يىِٛ مسٚظديت دائام ذم إصًٚل افرساج 

، وجيِسٓؿ ظذ وتزئتف، وترـٔٛ افٍتِٜ إصِٜٔ.. وـٚن أيب حيرض هلؿ ادٚء

ادًَد ادهْقع مـ صْٚديؼ افسّؽ افٍٚرؽٜ  ادرصقصٜ بًْٚيٜ ادربقضٜ بندة 

 وؿسقة.

وأمٚ ذم افهبٚح ؾُٕٚٝ افدـٚن مُٚن تزاحؿ أؿدام افْسٚء افِقايت ــ 

يبُرن ذم ادجلء فؼاء اخلوٚر وافٍٚـٜٓ، ويتحَِـ حقل أمل ذم جِسٜ 

ٕٚظّٜ راـزة متزٕٜ،  ٕسٚئٜٔ ظَّٜٔ بٚذخٜ ؾٔٓٚ ابتسٚمٚت وضحُٚت

وحُٚيٚت مِٔئٜ بٚحلزن ظـ ٕسٚء تىَِـ، أو مٚت أزواجٓـ، أو ظـ رجٚل 

خىٍتٓؿ افٌقل، أو ظـ صبٚب ؽٚبقا ورحِقا ومل يسّع ظْٓؿ خز، وتيؾ 

أحٚديٞ احلَِٜ افْسٚئٜٔ مسظٜ ظذ ظتبٜ افدـٚن وافرصٔػ ادّتد ظذ يدي 

ب مـ اخلوٚر وافٍٚـٜٓ، افنٚرع حتك تىؾ افًربٜ ادحِّٜ بُؾ مٚ فذ وضٚ

ؾتٍّْض اجلِسٜ، وتتسٚبؼ افْسقة فٍض ختؿ صْٚديؼ اخلوٚر ـِٓٚ وأيب يَقل 

( واحدة يٚ خقايت، ٓ تٍتحـ )افُبُس( "هلـ بِىػ ورجٚء حزيـ: ٍٜ مـ )ُبَُس

 ...ومل تُـ افْسٚء يسًّـ رجٚء أيب "ـِٓٚ
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وأمٚ إٔٚ ؾُْٝ أتٚبع بٍرح حرـٚت إيدي وهل تالضػ حبٚت 

 ...، وتوًٓٚ ذم إـٔٚس افقرؿٜٔاخلوٚر

وذات يقم اشتقؿٍتْل ظذ درجٚت افزؿٚق ادتنح برائحٜ احلزن وافٍَر 

وافَِؼ، وؿٚفٝ يل وهل تسُٛ ضحُٜ مسددة: شٚحمْٔل، ؿبؾ ظؼيـ شْٜ 

ـٕٚٝ ظربٜ أبٔؽ مبٚحٜ يل، ؾُؿ اشتٌِِٝ إنٌٚفف ببٔع، أو حمٚشبٜ، أو 

حبٚت برتَٚل، أو حبٚت ـرز، أو  مٍٚصِٜ ٕرسق مـ تِؽ افًربٜ اخلنبٜٔ

 حبٚت تٍٚح...!

شٖذهٛ :ؿِٝ هلٚ وإٔٚ أحٚول دِّٜ بًض افىٔبٜ افتل ورثتٓٚ ظـ أيب

ؽدا إػ ادَزة، وشٖظرض ظِٔف ضِبؽ، فُـ بربؽ ؿقيل يل، مل أن، وصًرك 

 !?يتنح بنٔٛ اخلّسغ؟ مٚ افذي أيَظ ٕبض افْدم ذم ظْٔٔؽ

ٓ :ودـٕٚف،ذم رسؿٜ ظربٜ أيبؿٚفٝ يل وهل تًرج ظذ مٓٚرهتٚ 

 وفُْْل صًرت إْٔل بحٚجٜ فقؿٍٜ أمٚم ٕٚؾذة اظساف!،أدري

 ؿِٝ هلٚ بٚرتٔٚح: ؾٖظٔدي فْٚ مٚ رسؿٝ، فٔسٓؾ ظِْٔٚ مسٚحمتؽ!

فُْٓٚ متتّٝ ثؿ برمٝ وتزمٝ وصٚضٝ ؽوبٚ ثؿ ٕيرت إيل بَسقة 

 ورحِٝ !
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ويقم ،فسٚرؿٚتودٚ ـٚن هذا احلقار صبٚحٔٚ طْْٝ إٔف يقم افسٚرؿغ وا

 .آظساف إـز

ـٔػ ٓ، وهل تًرف إْٔل ،فُـ صقت رسحٜ مل يىرق ٕٚؾذة آظساف

رأيتٓٚ وهل توع ظِبٜ افرسديـ ذم ظبٓٚ، ـٔػ ٓ وؿد رأيتٓٚ بًْٔل ضٍِٜ 

 مستًجبٜ وهل تستٌٍِْل فتوع ذم جٔبٓٚ أضًٚف مٚ دؾًٝ ثّْف!؟

ر وهل ختٍل ظِبٜ اجلبْٜ ذم وملَ ملْ تِٖت أم رؿنٜ افتل ؾوحٓٚ ابْٓٚ افهٌ

 ظبٓٚ؟

وملَ ملْ يٖت هٗٓء افهبٜٔ افذيـ ـٕٚقا يرسؿقن مـ ظربٜ أيب يقمٔٚ وهق 

 ?جيّع مـ شامرسة احلسبٜ بوٚظتف

وملَ ملْ يٖت فىِٛ ادسٚحمٜ هٗٓء افذيـ ـثرا مٚ خِىقا بوٚظتٓؿ 

 ?وأخٍقا ظٔقهبٚ ؿبؾ أن يبًٔقهٚ ٕيب

ء افذيـ حٚسوه وهق يسًك، وـبِقا وملَ ملْ يِٖت فىِٛ افسامح هٗٓ

 ?يديف وهق يِتَط رزؿف مـ بغ إٔٔٚب افدهر

 ٓ دمٚدهلؿ، وٓ تًٚدهؿ، افع... "فًِٓؿ شًّقه وهق يَقل يل

 "بٔخبِٔؽ!
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أتك افهبٚح ومٙ، وتبًف ادسٚء وإٔٚ مٚ زفٝ واؿٍٜ ظْد بٚب افدـٚن 

 ...أراؿٛ ظٔقهنؿ وخىقاهتؿ وهؿ يتّْرون ظذ أظامرهؿ
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هجامت افريح افَقيٜ ادحِّٜ بٕٚتربٜ مل تُـ ظٚئَٚ أمٚم جْقد افزظٔؿ 

افذيـ حٚسوا بٔٝ ظروق واشسؿقا افْير إػ أحالمٓٚ وأحالم إخقهتٚ 

افذيـ ـٕٚقا يؼبقن مـ أحالمٓؿ افسًٔدة، تًِثّٝ أؾئدهتؿ جزظٚ وهؿ 

زظٓؿ مـ بغ يرون تِؽ إيدي افَٚشٜٔ افُثرة وهل دمتٚح أرسهتؿ وتْت

 أحوٚهنٚ...

  .افتٍٝ يدا ظروق حقل ساخ أمٓٚ وحقضتف بدمًتٓٚ وحوْٓٚ

ؿٚفٝ أمٓٚ بحرؿٜ وؽوٛ ظٚجز: صق بدـؿ بٚفقفد..ٓ تٍزظقه ذم 

 ٕقمتف...هق ب٘جٚزة مش هٚرب مـ اجلٔش...

ؿٚفٝ يل ظروق: فـ إٔسك تِؽ افًٔقن، ظٔقهنؿ افِئّٜٔ هل أـثر مٚ طؾ  

ٔقن ٓ تْسك، ثؿ افتٍٝ إػ اجلدار وأصٚرت إػ أثر ظٚفَٚ ذم ذاـريت، هل ظ

خدش ـجرح ذم بٚضـ افُػ وؿٚفٝ: ـؿ متْٔٝ فق إْٔل مل أدمّد خقؾٚ ذم  ،مٚ

 حوـ أمل افبٚـٜٔ، فَد شٖفقه بَسقة وخنقٕٜ: إٔٝ ادْذر؟

ؾَٚل هلؿ وهق حيّؾ هؿَّ احلٚمل ادداؾع ظـ بٔتف: مـ إٔتؿ، وـٔػ 

 دخِتؿ، ومٚ تريدون؟
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وه مـ صًره وهؿ ـٕٚٝ اف ِىّٜ إوػ افتل يتَِٚهٚ ادْذر ذم حٔٚتف، جر 

 يَقفقن فف هذا شٔجٔبؽ ظـ أشئِتؽ!

وؿٚفٝ يل ظروق: مل تُـ أمل خٚئٍٜ ؾَد شًّتٓٚ وهل تنتّٓؿ 

وتْٓرهؿ، ورأيتٓٚ وهل تداؾع ظـ أخل بؼاشٜ، وتَقل هلؿ بكامٜ أترـقا 

 راد، اترـقا افقفد!افقفد يٚ وحقش، يٚ ظبٔد افًهٚ، يٚ مسٚمر افُ

ـٕٚٝ روايٜ إئّؾ حبٔبل شداشٜٔ إيٚم افستٜ بغ يدي حغ ـٕٚٝ 

 ظروق تروي يل احلٚدثٜ، ؿرأت:

هؾ تذـر إٔف ذم مىِع صبٚبْٚ ـٚن فْٚ صديؼ أحٛ ؾتٚة مـ افَدس، أو "

  "مـ بٔٝ حلؿ، مـ هْٚك، وـْٚ ٕحٛ حبف؟

 ِبل أهدهدهؾتهِبٝ حروذم وإٍٔٚد ؾسـٝ افروايٜ وإحْٔٝ ظذ ؿ

...... 

 ...ؿٚفقا يل ـٚن ذاك صقت ظروق

ؾَد أؾٚؿٝ ظٔقن اجلزيرة ـِٓٚ ظذ صقت ظروق وهل تكخ 

 ٓ ٓ ٓ  فـ أظىٔؽ ؽرؾٜ أخرى!:وتهٔح

احتوْتٓٚ أمٓٚ وحٚوفٝ جٚهدة أن تسحبٓٚ مـ بغ يدي افُٚبقس،  

 .وفُْٓٚ مل تستىع ؾِجٖت فرصٓٚ بٚدٚء
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ادسٚحٜ ادتبَٜٔ مـ افبٔٝ ذم ظْٔل ظروق، وتزدحؿ ذم روحٓٚ تؤؼ 

ظالمٚت افٌوٛ حغ متد أمٓٚ افٍراش ظذ إرض، وتتّدد أجسٚد إخقهتٚ 

ؾٔام تبَك هلؿ مـ مُٚن فِْقم، ؾَد تتالصؼ إجسٚد وتتهٚدم إيدي 

وتتالضؿ افقجقه ؾٓل ـثرا مٚ صحٝ مـ افْقم ظْد ؿدمل أختٓٚ، أو مًَِٜ 

ٚجز اخلنبل افذي يٍهؾ افبْٚت ظـ افنبٚب، وـؿ مـ مرة حٚسهٚ ظذ احل

اخلجؾ وهل ترى ٍٕسٓٚ وهل مًَِٜ ظذ احلٚجز وؿد تُنػ جزء مـ 

جسدهٚ بْٔام ـٕٚٝ تْتَؾ مـ حِؿ إػ حِؿ، أو تتَٚؾز ذم أحالمٓٚ بغ ؽرؾٜ 

 وأخرى.

 ـٕٚٝ افٌرؾٜ ادتبَٜٔ هلؿ ؾٔٓٚ مىبخٓؿ، وؾٔٓٚ مْٚمٓؿ وؿد اتٍَقا ؾٔام

بْٔٓؿ ظذ ؿقاظد وؿقإغ ومقاؿٔٝ صٚرمٜ حتُؿ ظالؿٚهتؿ وتْيّٓٚ ؾٔٓٚ، 

ووضًقا هلؿ ؿقاظد فِْقم وفتٌٔر ادالبس وآشتحامم وافدراشٜ وافٌْٚء 

 وافًِٛ...

ويبدو أن ظروق مل تُـ ؿٚدرة ظذ افهز ذم تَبؾ هذا افقاؿع ؾٍل هذا  

أن تٌّض ظْٔٔٓٚ  افهبٚح وؿػ افٌوٛ ظذ ؿدمٔف بغ ظْٔٔٓٚ، ؾَد رؾوٝ

فرتدي أخقهٚ مالبسف، ورؾوٝ أن ختِع مالبس افْقم فِذهٚب إػ 
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اددرشٜ، وؿٚفٝ ٕمٓٚ فـ أؽّض ظْٔل بًد افٔقم وإٔٚ أرى افٍراغ واخلقف 

وافَِؼ يسٚـْقٕٚ بٔتْٚ، ومل تٍِح حتببٚت أمٓٚ وؿبالهتٚ ذم ثْٔٓٚ ظام أؿّرتف 

 وؿّررتف واشتَّرت ظِٔف. 

 حتامل هذا أـثر،هذا ؾقق مٚ حيتِّف ظَؾ بؼي!أمل، فـ أشتىٔع ا -
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ؿٚفٝ ظروق ٕبٔٓٚ افذي حؼ افٌوٛ ـِف ذم حدؿتل ظْٔٔف: افٌرؾٜ 

احلّراء افتل تتحدث ظْٓٚ يٚ أيب تٖـؾ راحتْٚ حتتؾ مسٚحٜ احلِؿ ذم بٔقتْٚ، 

 فـ أؿبؾ بقجقدهٚ يٚ أيب!

يٚ ابْتل  ؾَٚل أبقهٚ وهق يُتؿ إٍٔٚشٓٚ افْٚريٜ بًْٔٔف: فُـ افٌرؾٜ

مربقضٜ بّهرٕٚ إن ؾتحْٚهٚ إُرسٕٚ وهجّٝ ظِْٔٚ إمؿ، وتداظٝ ظِْٔٚ، 

 وأـِّٝ إصبٚح ضريَٓٚ ذم جزيرتْٚ! 

 مـ ؿٚل ذفؽ ؟! -

 ظراف افزظٔؿ يٚ بْتل ظراف افزظٔؿ! -

إٔٝ ؿِتٓٚ يٚ أيب إٔٝ ؿِتٓٚ ! إٕف افزظٔؿ، هق زظٔؿ مـ زظامء افقهؿ يٚ  -

ؿ فٔبْل حهْف، ويْسٟ ؾراصف، وفْٔٚم ؿرير افًغ أيب، إٕف يرسق مُْؿ راحتُ

مـ ؽر ؿِؼ وٓ أرق..يٚ أيب دظْل أدخِٓٚ فٔىّئـ ؿِبل، أريد أن أظرف مٚذا 

 وضع ؾٔٓٚ !

افتٍٝ إفٔٓٚ أبقهٚ وؿٚل هلٚ بحزم وؿسقة وهق يْتٍض ؽوبٚ: إيٚك أن 

 تدخِٔٓٚ إيٚك !
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 ،، مل ٓ يٚ أيبؾَٚفٝ وهل تنًر بٖهنٚ شبببٝ أذى مزظجٚ ٕبٔٓٚ: مل يٚ أيب

 دظْل أـنػ مٚ ذم افٌرؾٜ احلّراء افتل حتتؾ ربع بٔتْٚ!؟

ٕيرت ظروق إػ أمٓٚ افتل امتَع وجٓٓٚ بٚخلقف وافَِؼ وآرتبٚك 

ؾٖصٍَٝ ظِٔٓٚ وظذ  أبٔٓٚ مْٓٚ وظِٔٓٚ مـ ٍٕسٓٚ، ؾٕٚسحبٝ هبدوء مـ 

 احلقار، ومنٝ ٕحق أمٓٚ واحتوْتٓٚ بحٛ 

 مش ؿد احلُقمٜ. يٚ بْتل، يٚ بْتل احْٚ  -

شُتٝ ظروق، ومل تًِؼ، واـتٍٝ بّسح دمقع أمٓٚ افتل ؾٚضٝ مـ 

 ظْٔٔٓٚ...
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ـٕٚٝ ظروق متق ذم افٌرؾٜ افؤَٜ وـٖن ظذ رأشٓٚ افىر، وتتحسس 

وجٓٓٚ مرة وصًرهٚ مرات ـثرة. ـٕٚٝ متسُف بحٛ، ثؿ تنده بٌوٛ 

ر إػ افبٔقت ادساصٜ وؿٓر، وتتجف بًْٔغ صٚرمتغ إػ افْٚؾذة وتْي

ادتالصَٜ، ثؿ تردد: وذم إرض مْٖى فُِريؿ ظـ إذى، ثؿ ترشؾ ظْٔٔٓٚ 

بهّٝ حزيـ مـ افْٚؾذة ادىِٜ إػ افنٚرع افرئٔس حمٚوفٜ دِّٜ مٚ تبَك هلٚ 

مـ ضقء افْٓٚر ؿبؾ أن يْٚدي ادْٚدي إّن شٚظٜ حير افتجقل ؿد حٕٚٝ، 

ًبتٓٚ بحْٚن، وتوّٓٚ إػ صدرهٚ وتِتٍٝ اػ أختٓٚ مِؽ وهل متسؽ بِ

برؾؼ ؾتٓتز روحٓٚ ويتُرس ذم جسدهٚ اجلِٔد، ويؤؼ اجلِد وتَنًر 

 وتتَِص مسٚمٚتف.

تساجع ظروق خىقات إػ حٔٞ تىؾ ظذ ادرآة افقحٔدة ذم افبٔٝ 

ؾسى صًرهٚ اخلٔع ادْسدل ظذ ـتٍٔٓٚ ـنالل يِّقح هلٚ برؿٜ ورأؾٜ، وتْير 

بٚحلرة ؾتٌّوٓام، ثؿ تًقد فتّسؽ صًرهٚ وتنده إػ ظْٔٔٓٚ افٌٚرؿتغ 

بٌوٛ وؿٓر وتٍتح ظْٔٔٓٚ ودمقل ببكهٚ ذم ـؾ مُٚن ذم افٌرؾٜ ؾسى 

ادَص ؾٚؽرًا ؾٚه ظذ ؿىًٜ ؿامش بٚفٜٔ ظْد مٚـْٜ اخلٔٚضٜ افسٚـْٜ اجلٚئًٜ 
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.تراهٚ أمٓٚ ظذ هذه احلٚل ؾتْٚدهيٚ وفُْٓٚ مل ترد، .ادستَِٜٔ ذم وشط افٌرؾٜ

 تِتٍٝ إفٔٓٚ.ومل 

ؿٚفٝ أمٓٚ بهقت حٚد: افنًر يّْق يٚ بْتل، ومٚ ضٚع مْٚ أو رسق 

ِ ؼ أرواحْٚ بف، وٓ أيٚمْٚ ظِٔف، وصًرك هذا إن أخذوه  اؾتَدٕٚه، وفُْْٚ ٓ ًٕ

 شّْٔق ؽره.

ٓ،  يٚ أمل هذا جزء مـ روحل إن أخذوه ؿتِقين، فـ حيهِقا ظِٔف،  -

ٖمسُتف برؽبٜ وحٛ ورضٚ، وفـ يُِّف ؽري، وأرسظٝ إػ ادَص ؾ

ٓ حترك هل وذظٝ بَص صًرهٚ، وأمٓٚ تْير إفٔٓٚ بًْٔغ دامًتغ، و

 ...شٚـْٚ

ـٚن ؿرار جلْٜ إدارة ادديْٜ واضحٚ ٓ فبس ؾٔف، ؾٓق يَقل بٚحلرف 

 افقاحد:

شٔبدأ  ،محٚه اهلل ورظٚه وأيده وٕكه ظذ مـ ظٚداه،بٖمر مـ افزظٔؿ

مـ ظٚم افََِِٜ، 1/1ايٜ مـ صبٚح يقم افسبٝ تٍْٔذ ؿٕٚقن افتخع افًٚم بد

وشتَقم ؾرؿٜ افدؾٚع افبحري ذم جزيرة افذمٚر بتٍْٔذ تًِٔامت افزظٔؿ ظذ ـؾ 

ؾرد، وذم ـؾ بٔٝ، وذم ـؾ خربٜ، وخرابٜ، وحٚرة، وزؿٚق وخربقش، 

 .وـقخ، وظش، وـٓػ فتبَك جزيرة افذمٚر حٜٔ ظٚفٜٔ
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 وؿد صدر ظـ ديقان افزظٔؿ مٚ يٖيت:

 جزيرة افذمٚرزظٔؿ 

 افِجْٜ افقضْٜٔ افًِٔٚ فِهّقد وافتهدي

فِتخع، تَٚم ؾٔف  ظئامً  يُقن آخر يقم ثالثٚء مـ ـؾ صٓر يقمًٚ 

آحتٍٚٓت وادٓرجٕٚٚت، وتًَد ؾٔف افْدوات افًِّٜٔ، وتًَد مـ أجِف ذم 

ـؾ حل افرؿهٚت وافدبُٚت، وترؾع ؾٔف رايٚت افْك اخلرضاء وافهٍراء 

 وتًِق افزؽٚريد

 ظٚش صًٛ جزيرة افذمٚر

 ظٚش افزظٔؿ

 ظٚش صًبْٚ

 وإٕف فهز حتك افتحرير

 مـ ظٚم افثِجٜ افُزى افث26/12ٜٕٔٚافزظٔؿ ذم 

 ويْص ؿٕٚقن افتخع افذي وؿَّع ظِٔف افزظٔؿ ظذ مٚ يٖيت:

أوٓ: يٍتح ادقاضْقن بٔقهتؿ ذم ـؾ آخر يقم مخٔس إلخقاهنؿ وأخقاهتؿ 

افتٍْٔذيٜ فٔختٚروا مٚ ينٚؤون مْٓٚ ظذ أٓ ذم جٔش افدؾٚع ادحع وافَقى 

 يتجٚوز مٚ خيتٚره ظْٚس افدؾٚع ؿّٜٔ ادئٜ صَٔؾ.
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 ثٕٚٔٚ: يَدم ـؾ ؾرد ذم افًٚئِٜ أؾوؾ مٚ يُِّف فًْك افدؾٚع.

ثٚفثٚ: ُتستَبؾ ظْٚس افدؾٚع حليٜ دخقهلٚ افبٔٝ بٚفزؽٚريد وإهٚزيٟ 

 افقضْٜٔ.

جٓٚ بٚفتحٔٚت ادبٚرـٚت رابًٚ: ُتقدع ظْٚس افدؾٚع شٚظٜ خرو

 وافزؽٚريد وإهٚزيٟ..

إتؼت ذم صبٚح ذفؽ افٔقم رسايٚ افدؾٚع واهلجقم وافَقى افتٍْٔذيٜ 

وظّالؤهؿ وأصدؿٚؤهؿ ذم ممرات جزيرة افذمٚر وأحٔٚئٓٚ، ودخِٝ افبٔقت 

ادٍتقحٜ أبقاهبٚ ظذ مهٚريًٓٚ، وظِٝ ذم اجلزيرة افزؽٚريد وإهٚزيٟ. 

 ٚ حَِٚت افدبُٜ وإتؼت ذم صقارظٓ

ـٕٚٝ افْٚؾذة ادىِٜ ظذ بٔٝ جران أيب ادْذر مٍتقحٜ حْٔام ظال صقت 

أيب افهقاري وهق حيٚول مْع هٗٓء مـ شحٛ زوجتف افالجئٜ افْٚزحٜ افتل 

مل تزؽرد ـبَٜٔ جٚراهتٚ، فُـ حمٚوٓتف ـِٓٚ ذهبٝ ظبثٚ ؾَد ـٕٚٝ إيدي 

 أصد وأؽِظ وأؿقى 

هٜ اجلِد افرئٔسٜ حٔٞ حؼت جمّقظٜ ُشحبٝ أم افهقاري إػ مْ

ٍَّٝ بَسقة بٕٚتيٚر اجلِد   .ـبرة مـ افْسٚء وُص
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حٚول أبق افهقاري أن يتُِؿ، وأن حيتٟ، وأن يًسض وفُـ إيدي 

افُثرة افنديدة افَقيٜ دؾًتف بًًٔدا ؾهٚر يزؽرد ويزؽرد ويٌْل حتك ضحؽ 

 ٔخ ادزؽرد ؟!ادسٗول ظـ اجلِٛ ؾَٚل بٚشام: مـ تريد مْٓـ أهيٚ افن

ؿٚل أبق افهقاري زوجتل تِؽ افتل تَٚومُؿ بَقة ؾَٚل ادسٗول: 

أظىقه هذه افًجقز افنّىٚء، وفُـ ظِٔٓٚ أوٓ أن تزؽرد ؾرحٚ بْٚ وهبذا 

 .وفُْٓٚ بُامء صامء .افٔقم افقضْل ؾَٚل أبق افهقاري: فُْٓٚ

ر يهٍؼ وأمٚ أبق ادْذر ؾهٚ ،اشتَبِٝ أم ادْذر جْقد افدؾٚع بٚفزؽٚريد

ح بٔديف حتك ضحؽ أضٍٚفف وابتسؿ اجلْقد وهؿ يٍتنقن ذم  ويٌْل ويِق 

افٌرؾٜ ظام خػ وزٕف وؽال ثّْف، وفُْٓؿ وبًد تٍتٔش وتَِٔٛ مل جيدوا ؽر 

 .بىٕٜٚٔ ترـٜٔ ٕٚظّٜ

شٖل أحد اجلْقد أبٚ ادْذر وهل بٔده ظْٓٚ، ؾَٚل أبق ادْذر بحرؿٜ: هذه 

قم ـٚن يسّح فْٚ أن ٕسٚؾر وٕىقف جِبتٓٚ مًل ذم آخر رحِٜ صٔد، ي

 وٕبحر، وؿبؾ أن حتتؾ إصبُٚح )إرض افًِٔٚ(.

تْٚول اجلْدي افبىٕٜٚٔ ورؾع يده وؿٚل: ؿٕٚقن افتخع خىقة إػ اخلِػ 

ذ  ٍ ٕ. 
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ؾَدم أبق ادْذر ، احلٚئط بٕٚتيٚر اهلدايٚ افٍرديٜ واصىػ اجلْقد ظْد

وإتيرت إحدى  مَص صقاربف، وؿدمٝ أم ادْذر حزامٓٚ افنٚمل،

ادجْدات ظروق حتك صٚرت ظْدهٚ ؾَٚفٝ بٍْرة وٕزة دمزيٜ ؿٚشٜٔ هلٚ: 

 أريد صًرك، إزظل ضٚؿٔتؽ؟

ٕزظٝ ظروق ضٚؿٔتٓٚ وهل ختٍل ؾرحٜ صٚمتٜ، ويِّٗهٚ صًقر بٚفْك، 

 وبٖثره اجلّٔؾ افِىٔػ افرؿٔؼ يرسي ذم جسدهٚ ؾًْٔنف.

 ...ؿههٝ صًرك يٚ:ؿٚفٝ ادجْدة بٌوٛ

ؿههتف، ـٚن مِٔئٚ بٚفَّؾ ؾخٍٝ أن يْتؼ ذم صًر خٚدمٚت : ًٕؿ 

 افزظٔؿ افًئؿ!

وإتيرت أم ادْذر حتك خرج اجلْقد ؾامفٝ ظذ مِؽ ومسحٝ ظذ 

صًرهٚ بحْٚن: مِؽ ملَ ملْ تًىٓؿ دبدوبؽ يٚ حبٔبتل؟ فق ظِّقا إِٔؽ 

 احتٍيٝ بف فًذبقٕٚ وظذبقك ؟!

هٚ بىٚؿٜٔ جدهٚ مِؽ افهٌرة افتل فبسٝ فبٚس افبحر وؽىٝ صًر

افبحٚر إظيؿ ٕيرت إػ ظروق بزهق ثؿ إػ أمٓٚ بٍرح وؿٚفٝ: مٚ ممُـ 

 أختذ ظـ ظٔقين، ٓ أحد هيدي ظْٔٔف يٚ أمل إٓ ذم إؽٚين افُٚذبٜ!
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تًرف ظروق أن يقم إول مـ أيِقل هق افٔقم ادًروف بٚفٌٍقة 

ـز، افٔقم افذي تْسك ؾٔف ـؾ ٍٕس ظذ افُزى، افذي ؾٔف افْسٔٚن إ

اجلزيرة مـ هل، وأيـ تسُـ، ومٚ تًٍؾ، ؾتتكف ظذ ؾىرهتٚ، وترـض 

خِػ مٚ يِّٗهٚ، ويسُـ روحٓٚ، وحيتؾ ؿِبٓٚ، وهل تًِؿ أن أهؾ اجلزيرة 

يًدون فذفؽ افٔقم ظدتف، ؾربىقن إضٍٚل إػ أرّسهتؿ، ويندون وثٚق 

ٓٚجًٓؿ ومىٚبخٓؿ، ثؿ يْٚومقن وهؿ حٔقإٚهتؿ ويىٍئقن افْران ذم م

 مربىقن إػ بًوٓؿ بحبٚل متْٜٔ ؽِٔيٜ. 

أمٚ إٔٝ يٚ ظروق ؾستدخِغ تِؽ افٌرؾٜ افهٚمتٜ افَٚتِٜ ادَٔتٜ، ًٕؿ  "

شٖخِع افبٚب خًِٚ فـ أحٚول رسؿٜ ادٍتٚح وشٖدخِٓٚ، شٖرى مٚ وضع 

 "افزظٔؿ اهلز ؾٔٓٚ
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 يوم الػتح

صًٜ صّس افهبٚح ذم يقم افْسٔٚن إـز ؿٚدرة ظذ تذـر مل تُـ أ

ادَٔديـ بٕٚصٍٚد بّٓامهتؿ افٔقمٜٔ ؾَد ٕز اجلّٔع ذـريٚتف ـِٓٚ، وامتألت 

صقارع اجلزيرة بٚفتٚئٓغ وافتٚئٓٚت واهلٚئّغ ذم افنقارع واهلٚئامت مـ ؽر 

أو رؾوٚ أو هدى أوفئؽ افذيـ ٓ بٔقت هلؿ أو ممـ مل ئَدوا إٍٔسٓؿ ٕسٕٔٚٚ 

 ...تْٚشٔٚ

 ؿٚفٝ يل أمل: يٚ ظروق، هٚت يديؽ ٕؿٔدك إػ افرسير!

 وأظىٔتٓٚ يدي بال تردد أو مْٚؿنٜ ومل أجٚدهلٚ، ومل إٔير ذم ظْٔٔٓٚ...

تهقر يٚ جذور أن افْٚس ختتٚر افَٔد ضقاظٜٔ ورؽبٜ وخقؾٚ، ـٕٚقا  -

 يىِبقن افَٔد برؽبٜ جٚحمٜ فِتخِص مـ ظَدة افْسٔٚن!

ور بٚشام: أمٚ أيب ؾَٔدين بٔديف، ورؾض أن أتقػ إمر، وهق ؿٚل جذ

افذي ؿٔد أمل وإخقيت وأخقايت، أيب ؿٔدٕٚ ـِْٚ بَٔد افتػَّ ظذ جسده، ورمك 

 ادٍتٚح ذم شٚظٜ افرمؾ.

وذم افهبٚح ـٕٚٝ إيدي ـِٓٚ ٕٚؾرة ؽٚضبٜ حتٚول اإلؾالت مـ وثٚؿٓٚ 

 ومـ ظَد حبٚل ؽِٔيٜ وأؿٍٚل وجْٚزير.
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تِؽ ؾرصٜ ظروق ٓخساق هذا افنّع إمحر افذي يَػ ـٕٚٝ  

حٚرشٚ ؿٚشٔٚ متًجرؾٚ بال رمحٜ أمٚم راحٜ أهؾ بٔتٓٚ، بؾ أمٚم راحٜ أهؾ 

 اجلزيرة ـِٓؿ.

ؿررت ظروق أهنٚ ذم ذفؽ افٔقم شتزيح افنّع إمحر بٔديـ ؽٚضبتغ 

 مكتغ ثٚبتتغ

 وـتبٝ ظذ ورؿٜ مٚ يٖيت وصبُتٓٚ بَالدهتٚ: 

ف أيب، وشتٌوٛ أمل وشٔحزن إخقيت وشتبُل أخقايت ًٕؿ شٔخٚ"

 ."وفُْْل مٚ ظدت أشتىٔع، شٖؾتح افبٚب

ومل تتقؿػ ظروق ظْد افًتبٜ إوػ ؾٓل ؿد رشّٝ فٍْسٓٚ افىريؼ، 

 :ووضًتٓٚ ؿالدة ظذ صدرهٚ مقضحٜ ؾٔٓٚ اخلىقات

ٍُٔؽ  ؿٔدك، ثؿ تقجٓل إػ  أوٓ: ؾُل احلَِٜ افهٍراء، ؾٓل ومهٜٔ، وش

ٚب، اـرسي افٍَؾ وبًثري صًّف إمحر، وادخع افٌرؾٜ احلّراء، افب

ادخِٔٓٚ وابحثل ظـ أي رء ؾٔٓٚ وامحِٔف مًؽ، ثؿ اخرجل مـ افبٔٝ 

وامق ذم افنٚرع وإٔٝ تْيريـ إػ ذفؽ افَك افًٚيل افوخؿ وٓ تتقؿٍل 

إٓ وإٔٝ ظذ بالضف، ثؿ شري إػ ؽرؾٜ محراء ذم افَك وادخِٔٓٚ برسظٜ 

 ة وٓ تسددي وخذي مٚ ؾٔٓٚ ـؾ مٚ ؾٔٓٚ واخرجل مـ افَك !وؿق
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دخِٝ ظروق ؽرف افَك ودمقفٝ ذم ممراتف وهل ترى إيدي 

 افْٚظّٜ ادَٔدة تالضػ احلبٚل وتنٚؽِٓٚ وتالظبٓٚ.

 ."شسيـ ؽرؾٜ محراء ادخِٔٓٚ وٓ تسددي "ؿرأت افقرؿٜ مرة أخرى:

افٌرؾٜ ؾتْٚوفتٓٚ  ودخِتٓٚ ؾرأت ضٚؿٜٔ محراء ٓمًٜ حتتؾ وشط

ثؿ ؿرأت مـ ، ووضًتٓٚ ظذ رأشٓٚ وادمٓٝ إػ ادرآة وفُْٓٚ مل تر ٍٕسٓٚ

 ًٚ افقرؿٜ: اخرجل مـ افَك إػ افنٚرع، وامق ؾٔف حتك هنٚيتف، شسيـ بٔت

ظذ افتؾ ادخِٔف ثؿ اصًدي إػ افسىح وٕٚمل هْٚك، ابَل هْٚك وٓ 

 .خترجل
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ة ظذ افسٔىرة ظذ ٕبوٚهتٚ ادتسٚرظٜ خقؾٚ وؿَِٚ مل تُـ أم ادْذر ؿٚدر

وهل تَقم مـ ٕقمٓٚ افًّٔؼ ذم ذفؽ افهبٚح ادتخؿ برائحٜ افبحر وؽْٚء 

افهٔٚديـ، ؾَد جًِٓٚ ذفؽ احلِؿ تتخبط ذم منٔٓٚ وتٍُرهٚ حتك وؿًٝ 

 ظذ إرض مٌنٔٚ ظِٔٓٚ.

هٜ حِّٓٚ ـٕٚٝ افًٔقن افُثرة ادتزامحٜ تْير إفٔٓٚ، ؾحُٝ أم ادْذر ؿ

بتٍٚصِٔف ادِّٜ فِْسٚء ادْتيرات بنٌػ وترؿٛ ويتحَِـ حقهلٚ وهل 

تسسد إٍٔٚشٓٚ وروحٓٚ وتقزع ٕيراهتٚ ذم إٔحٚء افٌرؾٜ، وظذ جدران  افٌرؾٜ 

 احلّراء:

...ؿٚل افًراف فِىٍِٜ افتل محِتٓٚ أم ادْذر ادرأة افىقيِٜ افسّراء 

زت اجلزيرة ـِٓٚ هزات ؿقيٜ افَٚدمٜ مـ أؿل جزيرة افذمٚر بًد أن اهت

 متتٚبًٜ ذم دؿٚئؼ، وشُـ افٍوٚء وُأخرشٝ إصقات:

 ظْٔٚك يٚ صٌريت بقمتٚن ترؿبٚن رشٚفٜ جديدة مـ ادىر 

 وإٔٝ إٔٝ 

 شتجِسغ ؾقق شِؿ مـ إمل 

 ...وشتحِّغ وحتِّغ وحتِّغ 
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تقؿٍٝ شحٚبٜ ظذ يدي افًراف، ؾجِس فٔحتز ذابف ادًتؼ افذي 

ئحتف افتل اشتُِٓٓٚ افدهر، ثؿ افتٍٝ إػ أمٓٚ وشٖهلٚ مرة أخرى ؾٚحٝ را

 ظـ اشؿ هذه افىٍِٜ افتل تْير إفٔف بتحٍد.

 ؿٚفٝ إم بَِؼ وارتبٚك: ظروق، إهنٚ ظروق!

 ؿٚل افًراف: 

 شتزهر افًٔقن وفقهنٚ مىرز بجثتغ ومًرـٜ

 شتحِّغ يٚ صٌريت حَٔبتغ؛ بٚفّٔغ وافنامل

 غ بًد فِٜٔ مـ افْقم افًّٔؼوبًدهٚ شتوحُغ فِٔت 

 وبًد ظٚم يٚبس شٖٔـؾ افذبٚب مـ يديؽ ؿوّتغ 

 ...وشتحِّغ 

 .وحتِّغ... .وحتِّغ

 وبًد أن جيػ صقت افًقد

 وترتد افبسّٜ إػ خمزهنٚ ؾٔف شتُثر افرظقد 

 ...وتزق افٌٔقم ظذ جزيرة افذمٚر 

 اهتٚ:محؾ إب ابْتف وهق يْير إػ مجٚل ظْٔٔٓٚ وصالبٜ ٕير

 صٌرة افٔديـ ظٔقهنٚ مـ ٕخِٜ، ومـ دار جدهٚ تؼبٝ إساره!
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ؿٚل افًراف: وصقهتٚ افرؾٔع شٔدور ذم ؾراغ حمْتل شٔدور، شٔجًؾ 

 احلروف تْٚم ذم افَبقر!

 ؿٚل إب: يٚ ضٍِتل يٚ ضٍِتل!

ؿٚل افًراف فِزظٔؿ:ظِٔؽ هبٚ، ؾتش ظْٓٚ واؿتِٓٚ، ؾٓل بًد مل تًرف 

 ؾَد رحِٝ شٚظٜ افسحر...حُٚيتٓٚ افَٚدمٜ مًْٚ 

 ؿٚل أبق افىٍِٜ ادسبع ؾقق بسٚط اخلقف: 

 إٔٚ إٔٚ ومـ يدي رشّٝ ـذبٜ افهبٚح

 ومـ ؾّل تزاوج افْخٔؾ

 ٓ صّس ذم دمل متر ٓ صٓٔؾ 

 وـؾ ؿىًٜ دمقع ذم دمل دفٔؾ 

ثٝ ـؾ مـ رأى صٌريت ظـ حَٔبتغ   حدَّ

 فُْٓؿ مل يًرؾقا اجلقاب 

 افرصٔػحدثتٓؿ ظـ وؿٍٜ ضقيِٜ ظذ 

 ظـ صقهتٚ ظـ درهبٚ افىقيؾ  

 ظـ فِْٔٚ افذي جيلء ـٚدحٚق

 ظـ ظّرٕٚ افذي ييؾ ؾسة مـ افزمـ ٓ مقت ؾٔف ٓ حٔٚة 
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 ٓ صقق أشتبٔح ذم دمل ثراه، ٓ بديؾ

 فُْٓؿ مل يًرؾقا اجلقاب... 

 وذم افهبٚح

 تُٚثرت ظذ دم أم افىٍِٜ افًٔقن 

 وفقحٝ درشؾ افريٚح 

 اف:تذـرت مٚ ؿٚفف افًر

 أبقح بٚفبًٔد 

 مىٚرد ذيد  

 ظِٔف فقحٜ افُالم وصٓقة افٌٔالن

 ٓ صقت ذم يديف أو حروف 

 يٍر  مـ صَٚوة افرساب ورؿٜ افسحٚب 

 فٔحتز أرجقحٜ إيٚم 

 ؾٖخٍٝ إم ضٍِتٓٚ ظـ افًٔقن خبٖهتٚ ذم حوْٓٚ. 

 ؿٚفٝ أم افىٍِٜ فًِراف:

 تًبٝ مـ حُٚيٜ افُالم وافُالم، 

 قع ذم افْٓٚر وادسٚء...تًبٝ إْٔل أج 
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وبًد حليٜ مـ حديثٓٚ مع افْسٚء دمّٓٝ افسامء، وهبٝ ريح ؿقيٜ 

ضرت ـؾ مٚ ذم افنٚرع افرئٔس مـ أصٔٚء مًروضٜ فِبٔع، زجٚجٚت افًهر 

 وصْٚديؼ افبٔض وافِّٔقن وافزيتقن، وحىّٝ ٕقاؾذ افبٔقت...
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يرة وأهِٓٚ ؾٓق يًرف ـؾ بًٔدا ظـ اجلز ضواضمٓ ئًش افًراف  

أخبٚرهٚ، ـٚن يًرف ـؾ صٌرة وـبرة، وـؾ صٚردة وواردة ؾٔٓٚ، ؾًذ 

افرؽؿ مـ أن هذا ادِثؿ افىقيؾ افذي ٓ ييٓر ظذ افْٚس إٓ وبٔده ظهٚه، 

ويًتزهلؿ ذم ؽرؾتف احلّراء افتل بْٔٝ فف  بٖظذ افتؾ ذم طٚهر اجلزيرة إٓ إٔف 

ت مـ افرجٚل افذيـ يٖتقٕف مستٍرسيـ يًرف ـٔػ حيهؾ ظذ ادًِقمٚ

ومستْهحغ ومستًِّغ، وظْدمٚ  تنتد إمقر وتوىرب احلٔٚة ظذ 

اجلزيرة ؾ٘ن افزظٔؿ ٍٕسف يستدظٔف ويىِٛ منقرتف، وهق حيٛ افزظٔؿ 

وجيٚريف ويدظّف ويسٕٚده، وفُْف هذا افٔقم ٓ يًرف مل اشتدظٚه ظذ ظجؾ 

ؿ أدواتف، ؾَد  حرض اجلْقد ومحِقه حتك مل يّْحف ؾرصٜ ترتٔٛ ؽرؾتف وتْئ

 ووضًقه برؾؼ ذم ظربٜ اجلِٛ، وشٚروا بف إػ ؿك افزظٔؿ.

ؾتح  جْدي ذو ظوالت مٍتقفٜ افبٚب فًِراف، ثؿ أصٚر إفٔف أن تًٚل  

 مـ هْٚ.

ـٚن افزظٔؿ جٚفسٚ ظذ ـرشٔف مرتبُٚ مْزظجٚ وأمٚرات افٌوٛ بٚديٜ 

تًٚل يٚ  :، ورحٛ  ثؿ ؿٚل فف بٍِٜٓظذ حمٔٚه، ودٚ رأى افًراف ؿٚم مـ مُٕٚف

 ضقاضؿ تًٚل، أؾتْٚ ذم أمرٕٚ ؟
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رأت ظروق ظربٜ افزظٔؿ وهل تتجف إػ طٚهر ادديْٜ ؾًرؾٝ أن  

افزظٔؿ يىِٛ افًراف، وإٔف يدبر أمرا هلٚ، ؾِبسٝ ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء وتتبًٝ 

افًربٜ وشٚرت إػ جٕٚبٓٚ حتك دخِٝ افَك برؾَٜ افًراف مستٌِٜ ٍٕقر 

ب مْف، وبٚفَرب مـ ـرد افزظٔؿ أفَٝ رحٚهلٚ وجِسٝ افُال

 ...افَرؾهٚء

 ؿٚل افزظٔؿ فًِراف بتقدد: ضٚؿٜٔ ريش اجلـ ؟!

 ؿٚل افًراف بتقتر: مٚ هبٚ يٚ زظّْٔٚ ؟!

ؿٚل افزظٔؿ وهق يند صًر رأشف بٖصٚبًف: اختٍٝ! رسؿتٓٚ ؾتٚة مـ 

 اشّٓٚ ظروق! افناميلاحلل 

ِْحرض افٍتٚة يٚ شٔدي وٕجًِٓٚ افًراف وهق يْتٍض خقؾٚ وؿَِٚ: ؾ

 تًسف أيـ وضًتٓٚ!

افزظٔؿ بٌوٛ: أشُٝ أهيٚ إمحؼ، فَد اختٍٝ افٍتٚة، وؾرؿٜ افٍَد 

 وافتٌٔٔٛ تَقل إهنٚ فٔسٝ ظذ ظالؿٜ بٍَدهٚ!

 افًراف: هذا يًْل أهنٚ تًرف ؿّٜٔ افىٚؿٜٔ وخىقرهتٚ؟

ٍَُٕد هبٚ افىٚؿٜٔ ت ٚثرهٚ ؿٚل افزظٔؿ بْزة رجٚء: هؾ تًرف ضريَٜ 

 وؾٚظِٔتٓٚ؟!
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ؾُر افًراف ؿِٔال، ثؿ رمك بجسده ظذ ؾراش افزظٔؿ افقثر، ثؿ ؿٚم 

ومنك ذم ؽرؾٜ آشتَبٚل جٔئٜ وذهٚبٚ ظدة مرات وافزظٔؿ يراؿبف مسؿبٚ 

ؿَِٚ، وؾجٖة وؿػ ذم وشط افٌرؾٜ ثؿ صًد إػ افىٚوفٜ وؿٚل بهقت صٚرم 

 ؿٚضع حٚزم: يٚ زظٔؿ يٚ زظٔؿ!

 ٍٜ وصقق: ًٕؿ، ًٕؿ؟ؾٖجٚبف افزظٔؿ بِٓ

يٚ زظٔؿ، ظِْٔٚ أن ٕذبح بَرة محراء ذم وشط شٚحٜ اجلزيرة يقم ثالثٚء 

ؾقق ادْهٜ ظذ أٓ يهٔٛ دمٓٚ إرض، وأٓ يبَك ظذ افْىع مْف رء، 

وأن حترض يل دمٓٚ ذم وظٚء ؾخٚري ؿبؾ ؽروب افنّس واحذر أن يرى افدم 

 افقظٚء!ذم افقظٚء أحد مـ افبؼ حتك مـ جيّع افدم ذم 

افتٍٝ افًراف إػ فقحٜ ظَِٝ بّٓٚرة وؾْٜٔ ظٚفٜٔ ظذ شَػ ؽرؾٜ 

آشتَبٚل، ثؿ حقل ٕيراتف إػ افزظٔؿ وؿٚل وهق يْير إفٔف ٕيرات ؽريبٜ ؾٔف 

 حتد وخبٞ: أفٔس افثالثٚء ؽدا ؟! ؾُِٔـ افٌد مقظدٕٚ!

محؾ اجلْقد افًراف إػ افًربٜ ومنٝ مًٓؿ ظروق حتك خرجقا مـ  

وهْٚك ؿٚل افًراف بهقت ظٍٚل: يٚ صبٜٔ أتيْغ إْٔل ٓ أراك؟  بٚب افَك،

 إٔٚ أراك، وأظرف إٔؽ مًل، ضٚؿٔتؽ هذه ٓ ختٍٔؽ ظْل!

 .وحيٚول خداظٓٚ ؾِؿ دمبف ،ظرؾٝ ظروق أن افًراف يستدرجٓٚ
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وذم افهبٚح ـٚن اجلْقد يٍتنقن اجلزيرة ـِٓٚ ظـ بَرة محراء وجدوهٚ 

وهٚ بثّـ بخس دراهؿ مًدودة وشٚروا هبٚ ؾٚصس اجلْقيبظْد أرمِٜ ذم احلل 

 إػ افَك، وربىقهٚ ظْد بقابتف افوخّٜ. 

احتند افْٚس ظْد ادْهٜ وهؿ ييْقن أهنؿ شٔنٚهدون اجلالد وشقضف، 

أو أهنؿ شٔسًّقن آهٚت ادجِقديـ فُْٓؿ هذا افٔقم دهنقا حغ رأوا افبَرة 

 .وافْىع

 جرمٜ ؟ؿٚل أحد افهٔٚديـ: مٚ ؾًِٝ هذه افبَرة اد

 ؿٚل آخر: يبدو أهنٚ أـِٝ مـ مزرظٜ افزظٔؿ افتل ذم طٚهر اجلزيرة !

 وؿٚل آخر: فًِٓٚ ٕىحٝ بَرة مـ بَرات افزظٔؿ !

 أخٍك افهٔٚدون ضحُٜ فق طٓرت ٕودت هبؿ إػ افتُِٜٓ 

أمسؽ اجلزار افسٔػ وهّؿ بَىع رؿبٜ افبَرة ؾَٚل فف افزظٔؿ: ؿػ، ٓ 

 هؾ اجلزيرة حتك إٔٝ!جيٛ أن يرى هذا افذبح أحد مـ أ

ؾَٚل اجلزار بخقف ورهبٜ: ٓ أشتىٔع ؾًؾ ذفؽ يٚ زظّٔل، ٓ أحد 

 ظذ وجف هذه إرض مـ افبؼ يستىٔع ؾًؾ ذفؽ!

 أشتىٔع، وأن ؾَٚل افزظٔؿ بٌوٛ: أمل يًِّقك ذم اددارس أٓ تَقل ٓ

 ؟!تَقل دائام شٖحٚول
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 ؾَٚل اجلزار بخقف: شٖحٚول يٚ زظّٔل شٖحٚول!

ظٔؿ حْٔٓٚ أن ذبح افبَرة بٚفىريَٜ افتل ضِبٓٚ افًراف، وظذ ظرف افز

افؼوط افتل وضًٓٚ صًٛ بؾ ؽر ممُـ، ؾَٚل بهقت متدحرج 

 بٚفٌوٛ: يٚ حراس اجِدوا هذا اجلزار حتك يتقب ظـ ضالفتف!

ُٖحرض، وُأفَل بغ يدي افزظٔؿ   أرشؾ افزظٔؿ ذم ضِٛ افًراف ؾ

وارتبٚـٚ وتنتًؾ ظٔقٕف ؽوبٚ: ـٔػ افذي ـٚن ذم اشتَبٚفف حيرق يديف حرة 

 يًٍؾ إٕز مٚ ضِبٝ أهيٚ افًراف ؟

ؾَٚل افًراف هبدوء: يٚ زظٔؿ! أّذن ذم افْٚس يٖتقك ظذ ـؾ ضٚمر ومـ 

 ـؾ ؾٟ ظّٔؼ، وأجزل اهلديٜ وأحسـ اجلزاء!

 ؾَٚل افزظٔؿ: ًٕؿ افرأي!

ثٜ ؾْٚدت ؾرؿٜ إخبٚر: يٚ أهؾ اجلزيرة افُرام، يٚ أبْٚء افٍٚحتغ، وور

ادٚجديـ مـ يستىٔع أن يذبح بَرة مـ ؽر أن يْير إفٔٓٚ، وٓ يؤع مـ دمٓٚ 

صٔئٚ ؾِٔحرض إػ ؿك افزظٔؿ ؽدا وفف إن ؾًؾ جٚئزة ظئّٜ يْتَٔٓٚ هق 

 ."بًٔقٕف وفسٕٚف ويديف

ؿٚل جذور فًروق وهق يستّع إػ صقت ادذيع: إٔٚ أشتىٔع ؾًؾ 

 ذفؽ!
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ل، أتريد أن يَبض ظع ؿٚفٝ ظروق بدٓل: أتريد أن تتخِص مْ

 افزظٔؿ وحيهؾ ظذ ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء ؟!

 ؿٚل جذور بٚبتسٚمٜ رصَٜٔ: ًٕؿ ًٕؿ،  أريد !

وموٝ أيٚم ومل يتَدم أحد فْٔؾ جٚئزة افزظٔؿ، ؾَٚل جذور: مٚ رأيؽ 

 فق تَدمٝ إٔٚ فًٍؾ ذفؽ، وؿتِٝ افبَرة احلّراء افقحٔدة ذم اجلزيرة ؟

 ؿٚفٝ ظروق بخقف: ٓ ٓ!

ِّهْٚ مـ افبَرة  فـ يبَك ؾَٚل هلٚ  جذور بحْٚن وحٛ: يٚ ظروق، إن خت

ْْل مـ اهلرب  ُّ مٚ يُّـ أن يسبٛ اظتَٚفؽ ! وإٔٚ شٖظد  خىٜ حُمُّٜ مت

 واإلؾالت.

 ؿٚفٝ ظروق بٚهتامم: ٓ تتًجؾ وإتير!

ؾَٚل جذور وهق يْير ذم ظْٔل ظروق ادزؿتغ: بؾ ظِْٔٚ أن ٕرسع فئال 

 ًقاؿٛ مـ افْٚس افىٔبغ!يتىقع مـ ٓ درايٜ فف بٚف

أظد جذور وظروق خىٜ حمُّٜ فِْٔؾ مـ افبَرة وافزظٔؿ، وذم افهبٚح 

 .ـٚن جذور أمٚم افَك يىِٛ مَٚبِٜ افزظٔؿ

 ؿٚل افزظٔؿ: مٚ هل خىتؽ، وضحٓٚ ؟
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وذح جذور فِزظٔؿ خىتف، وأشٓٛ ذم افؼح حتك اؿتْع افزظٔؿ، 

 وإن ؽدا فَريٛ !ؽدا مقظدٕٚ،  :وؾرح بذـٚئف وحُْتف، وؿٚل فف

أمسؽ جذور افبَرة، ووضًٓٚ ذم ادّر افؤؼ، وحبس رأشٓٚ ذم ممر 

خنبل مهَقل يٍْتح ظذ وظٚء افدم افذي ربط ؽىٚؤه بخٔط إذا ؿىًف أؽِؼ 

 افقظٚء مـ ؽر أن يراه أو يّسف 

حؼ جذور رأس افبَرة ذم إٕبقب اخلنبل ادهَقل ادالصؼ 

فدم ذم إٕبقب بَقٍة إػ افقظٚء، وطؾ فألرض، ثؿ ؿىع رأس افبَرة ؾسٚل ا

يراؿبف بًْٔٔف حتك إتٓك تدؾَف، ؾَىع اخلٔط، ؾٌِٕٚؼ افقظٚء ؾرـض افزظٔؿ 

 حغ ذاك إػ افقظٚء ومحِف بٍْسف برسظٜ إػ افًراف؟

وافتجٖ جذور إػ مُٚن حتٝ إرض ٓ يًرؾف ؽره، وٕٚدت ؾرؿٜ 

ػ صىريـ يتحٍٔٓام إخبٚر ذم افنٚرع افرئٔس افذي يٍهؾ اجلزيرة إ

 إظداء: 

مـ يَبض ظذ جذور أو ظذ ظروق، أو ظذ ـِٔٓام، ؾِف برمٔؾ مـ "

افذهٛ، وـؾ مـ حئّٓام أو خئٍٓام أو يتسس ظِٔٓام ؾًَقبتف ادقت افًَقبٜ 

 "افَٚشٜٔ افنٚؾٜٔ 

 وذم افٔقم افتٚيل ٕٚدت ؾرؿٜ إخبٚر ذم افْٚس بٚفبٔٚن أيت:
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ام، بٔٚن هٚم هٚم، اشًّقا وظقا، يٚ أهٚيل اجلزيرة يٚ أهٚيل اجلزيرة افُر

افُرام، ؿرر افزظٔؿ أن يُقن يقم آثْغ مـ ـؾ أشبقع يقمٚ فًِراف 

ضقاضؿ، خترج ؾٔف افَريٜ ـِٓٚ إػ مًتزفف حٚمِٜ فف اهلدايٚ وافتحٔٚت 

ادبٚرـٚت، وٓبسٜ فبٚس افبحر وافبحٚرة.. وحيّؾ افرجٚل ظذ رؤوشٓؿ 

، وحتّؾ افْسٚء ذم أيدهيـ أـٚفٔؾ افٌٚر، وأمٚ إضٍٚل ِجرارا مـ افٍخٚر

ؾٔحّؾ ـؾ ذـر مْٓؿ بٔوٜ دجٚجٜ، وحتّؾ ـؾ إٔثك بٔوٜ حبش، وتسر 

ًٚ مـ ذفؽ افٔقم،  ؿٚؾِٜ افزائريـ إػ مًتزل افًراف ذم افسٚظٜ اخلٚمسٜ صبٚح

ويبَك افْٚس مجًٔٓؿ ظذ تِٜ ادًتزل حتك ادسٚء ٓ يؼبقن ذم ذفؽ افٔقم 

 ."يٖـِقن وٓ 
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ـٕٚٝ خمىىٚت إٍٕٚق افرسيٜ افتل تهؾ افَك بٚفنٚضئ بغ يدي 

ق تسد( افًسُريٜ ومْٓٚ ـٚن ادْىِؼ فتٍْٔذ خىٜ  ادسامة 22/14وحدة )ؾر 

ؾَد إىَِٝ مـ هْٚك مـ ؿك افزظٔؿ  "ؾرق تسد  "ذم ظِؿ اجلٚشقشٜٔ

تحور هلٚ وتٖجٟٔ ٕٚرهٚ، ومنٝ ؾرؿتٚن خمتهتٚن ب٘ثٚرة افٍتـ، وخَِٓٚ واف

ذم  تِؽ إٍٕٚق، افتل تهؾ بغ صىري اجلزيرة؛ حتك  وصِٝ افنىر 

ؾٖفَٝ ظِٔف مٚ أفَٝ، وأصًِٝ افْران، وحرؿٝ جمّقظٜ مـ  افناميل

 اجلْقيب، وؾًِقا ؾٔف مٚ ؾًِقه ذم افنىر اجلْقيبافبٔقت، ـ   وإتَِقا إػ افنىر 

ٝ افنٚرع افرئٔس افذي يَسؿ اجلزيرة إػ مستٌِغ إٍٕٚق افتل متر مـ حت

مـ  افناميلصىريـ متْٚحريـ: ؿبِٜٔ افًٚبسغ وؿبِٜٔ افٍرحغ، وـٚن افنىر 

مـ ٕهٔٛ افٍرحغ. ودمدر اإلصٚرة إػ أن  اجلْقيبٕهٔٛ افًٚبسغ وافنىر 

هذيـ آشّغ ٓ يًزان ظـ ضبًٜٔ أهؾ افنامل وأهؾ اجلْقب. ؾٓام اشامن 

 ٓن وٓ ينران. وحسٛ ومهٚ ٓ يد

ٕثرت جمّقظٜ مـ ؾرؿٜ )ؾرق تسد( مْنقرات هتجق ؿبِٜٔ افًٚبسغ، 

وٕثرت جمّقظٜ أخرى مْنقرات هتجق ؿبِٜٔ افٍرحغ، وإسحبتٚ ظز 

 إٍٕٚق إػ افَك 
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اشتَٔيٝ ظروق ؾزظٜ ظذ أصقات إٍجٚرات ضخّٜ، ؾرـوٝ ٕحق 

ِقتقف تًزف حلْٚ دمقيٚ افْٚؾذة، وهٚهلٚ مٚ رأت وأحزهنٚ؛ ؾَد ـٕٚٝ ؿْٚبؾ اد

ذم صىري اجلزيرة، وـٕٚٝ احلجٚرة تّْٓر ظذ ـؾ مُٚن ؾٔٓٚ، وُتَذف مـ 

ب، وـٕٚٝ إيدي افتل تَذف  ـؾ إػ مُٚن فتَتؾ وتدمر وتُرس وختر 

 .احلجٚرة أو ترمٔٓٚ ـثرة متْقظٜ متبٚيْٜ

فبسٝ ظروق ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء، ورـوٝ ذم افنٚرع افٍٚصؾ بغ صىري 

وتسَِٝ أشىح افبٔقت، واشتًّٝ إػ أحٚديٞ افرجٚل  اجلزيرة،

افٌٚضبغ، وإػ افقجقه افُثزة افتل تىقظٝ فَِتؾ، وبرزت مـ بًوٓؿ 

مالبسف افًسُريٜ افتل مل يتَـ إخٍٚءهٚ ؾَد ـٕٚٝ طٚهرة بٚرزة، وـٕٚٝ 

جمّقظٚت افزظٔؿ تًّؾ بدؿٜ وإتَٚن وحذر بروح افٍريؼ افقاحد ادْيؿ 

 احد خىقاتف وواجبٚتف.افذي يًرف ؾٔف ـؾ و

ٍَّٝ حدة  بَٔٝ ظروق تراؿٛ تِؽ ادجّقظٚت حتك إتهػ افِٔؾ وخ

آصتبٚـٚت، وإتؼت احلرائؼ ذم صىري اجلزيرة، ؾرـوٝ إػ إشقار 

 واجلدران وخىٝ ظِٔٓٚ:

 ."هذه ؾتْٜ صًْٓٚ زظُّٔؿ اهلز"
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فُـ أحدا مل يْتبف ظذ تِؽ افُتٚبٚت شقى ظسس اهلز افذيـ ضجقا  

رتبُقا وهؿ يرون اخلط يرتسؿ وحده ظذ اجلدران ؾٓربقا إػ إٍٕٚق وا

 ...خٚئٍغ وجِغ

ومْذ ذفؽ احلغ وادًٚرك متٖججٜ تزيد أوارهٚ بًد ـؾ جداريٜ تُتبٓٚ 

 ."ؾرق تسد"أيدي افًسس، أو مْنقر تْثره جمّقظٚت 
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ِٜٔ اخلّٔس اجلِسٜ افىٚرئٜ افتل ظَدهٚ اهلز ذم شٚظٜ متٖخرة مـ ف

ـٕٚٝ إلظالن ؿبقفف إظىٚء افنًٛ شٚظٜ حرة يسّح فف ؾٔٓٚ بّسٚحٜ حرة 

مـ افبقح وافتًبر. وؿد جٚء ذم افبٔٚن افهٚدر ظـ جمِس احلُؿ افًٚيل 

يسّح فِّقاضْغ افؼظٔغ بٚفٍَز وافْط وافبُٚء وافكاخ "فِجزيرة بٖٕف 

ـٚمِٜ مـ صبٚح أول وافٌْٚء وافُالم وافْنٔد وافتّثٔؾ ـٍٔام صٚءوا شٚظٜ 

 يقم مـ ـؾ صٓر ضّـ احلدود أتٜٔ:

أٓ يهؾ إثر اإلحيٚئل فًِّف أو ؿقفف أو ؾًِف أو صٍتف إػ ـرد 

 افزظٔؿ

أٓ يتًدى ادستخدم هلذه افسٚظٜ احلرة افقؿٝ ادسّقح بف ادحدد مـ 

 افسٚظٜ افثٕٜٚٔ حتك افثٚفثٜ مـ صبٚح إول مـ ـؾ صٓر.

تسجِٔف أو تهقيره أو رشّف أو احلديٞ ظْف أو يّْع إظٚدة احلدث أو 

 متثِٔف

 :تبدأ افسٚظٜ احلرة بْنٔد اجلزيرة افسٚمل

 ظذ افراِس ظذ افراسِ 

 زظٔؿ جزيريت أد
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 وحٚمْٔٚ وؿٚئدٕٚ وحٚمؾ مهْٚ افَٚد

 ظذ افراِس بٌرؾتف

 ومهستف وبسّتف

 بَٚئدٕٚ وحٚمْٔٚ 

 ًٕؿ تًِق آمْٕٚٔٚ

 اضْٔٚوؿِْٚ إٔٝ ؿٚئدٕٚ ؾحررهٚ أر

 ظذ افراِس ظذ افراِس 

 جزيرتْٚ ظذ افراسِ 

 فُؿ يٚ ؾخرٕٚ ٕندو ٌْٕٔٓٚ أؽْٕٚٔٚ

 وٕحُل ظُْؿ ٕحُل بال ـِؾ شتحْٔٚ 

 وٕحـ أن أحرار وأحرار 

 وأحرار وأحرار

وؿد صدر ؿرار صٚحٛ افزظٚمٜ وافٍخٚمٜ صٚحٛ افُرد افًٚيل بٖن 

أول ـؾ صٓر شٚظٜ تُقن افسٚظٜ افسٚدشٜ إػ افسٚظٜ افسٚبًٜ مـ صبٚح 

 :حرة، وؿد صدر افَرار، وٕؼ ذم اجلريدة افرشّٜٔ
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 ( لسـة الذباب 14مرشوم بؼاكون رقم ) 

 بإصدار قاكون األيام والساظات

 ٕحـ افزظٔؿ إول جلزيرة افذمٚر،

 بًد آضالع ظذ افدشتقر،

 ( فسْٜ اهلبٜ إوػ، 4وظذ إمر افزظّٔل رؿؿ ) 

 ًدل وافنئقن افَٕٚقٕٜٔ،وبْٚء ظذ ظرض مستنٚر اف

 وبًد مقاؾَٜ جمِس اجلزيرة،

 رشّْٚ بٚفَٕٚقن أيت:

 :وىلاألاةة اد

تُقن افسٚظٜ افسٚدشٜ إػ افسٚظٜ افسٚبًٜ مـ صبٚح أول يقم مـ ـؾ 

صٓر شٚظٜ حرة فِّقاضْغ فًِٔبقا ويرؿهقا ويٌْقا ويىربقا ويؼبقا 

 .ويٖـِقا ويًٍِقا مٚ ينٚؤون

 :اداةة الثاكقة

 افَٕٚقن هذا تٍْٔذ – خيهف ؾٔام ـؾ –ظذ ادستنٚريـ وافقٓة           

 .افرشّٜٔ اجلريدة ذم ٕؼه تٚريخ مـ بف ويًّؾ

 زظقم جزيرة الذمار

 صدر ذم ؿك احلٔٚة

 .ذم افًؼيـ  مـ صٓر افٍْخٜ مـ ظٚم افذبٚب
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إتيرت ظروق هذه افسٚظٜ بنٌػ فسى إن ـٕٚٝ ـِامهتٚ ظذ اجلدران 

ذم افنًٛ، وحغ حٕٚٝ افسٚظٜ ادحددة ادقظقدة فبسٝ ضٚؿٜٔ  ؿد أثرت

اإلخٍٚء، ومنٝ بخىقات واثَٜ إػ ؿك اهلز ظٚبرة افنٚرع افذي يَسؿ 

اجلزيرة إػ ؿسّغ يتحٍٔٓام إظداء، مل تُـ بٔقت اجلزيرة ؿد اشتَٔيٝ بًد 

أو فًِٓٚ ـٕٚٝ تتحسس إمر وتتًسسف، أو فًِٓٚ ـٕٚٝ تتقجس خٍٜٔ مـ 

ايٚ افًسس وخىط اهلز؛ ؾٓل مل تسّع صقتٚ ؾٔٓٚ ومل تر أحدا ؾٔٓٚ، بؾ مل ٕق

 تنًر بٖن ذم تِؽ افبٔقت افتل يٌٍِٓٚ افسُقن مٚ ينًر بٚحلٔٚة.

منٝ ظروق وهل تَْؾ بكهٚ بغ بٔقت اجلزيرة ادساصٜ ادرؿًٜ برؿع 

مربًٜ محراء، ودخِٝ افَك، ـٚن ـَك شٚشٚين افنُؾ وافروح، وؾٔف ـؾ 

يدهش ويسحر، وظذ واجٜٓ ؽرؾٜ آشتَبٚل افقاشًٜ ـٕٚٝ فقحٜ زيتٜٔ  مٚ

بٚذخٜ افٍرح تتقشط احلٚئط وتهقر افزظٔؿ وهق يكع أحد ادًٚرضغ ذم 

 .مًرـٜ افٍتح ويستقيل ظذ ؿكه

وحتُل افروايٚت أن افزظٔؿ حغ دخؾ "...ؿٚل هلٚ أخقهٚ ادْذر يقمٚ

 ئف أصٚر ظِٔف ب٘بَٚئف:ؿك ظسٚر هذا أراد هدمف فُـ أحد وزرا
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يٚ مقٓي، إّن ذم بَٚئف دفٔاًل ظذ ؿقتؽ وؿدرتؽ وظيّتؽ وؿقة  "

جٔنؽ؛ ؾحغ يراه افّْٚس شَٔقفقن: هذا ؿك افزظٔؿ وهؿ ذم هٔبٜ ورهبٜ 

 "ؾٍل بَٚئف دفٔؾ ظذ ؿّقتؽ وؿدرتؽ

ترؾَٝ ظروق بخىقاهتٚ ومتِٓٝ ذم َٕؾ جسدهٚ ؽر ادرئل بغ أثٚث 

ك وصِٝ إػ افزظٔؿ، وتقؿٍٝ أمٚم ـرشٔف بنّقخ فسى افَك وشٚـْٔف حت

ظْٔٔف ومهٚ تنتًالن ٕٚرا وؿَِٚ وجسده ئّع ذم دوامٜ مـ آرتبٚك، ويداه 

ومهٚ تتالضامن بًنقائٜٔ افتٚئٓغ احلٚئريـ اخلٚئٍغ. ومل تسّع مدة دخقهلٚ 

ؽرؾتف شقى شىر واحد ؽٚضٛ فذفؽ افذي تَِد شٍٔف وتزيـ بٖـثر مـ 

 .ٚمؿالدة ووش

 "جد يل افىٚؿٜٔ، وأحرض يل افٍتٚة مٔتٜ أو مٔتٜ، هٔٚ، هٔٚ!" 

خرجٝ ظروق مـ افَك وهل ؾرحٜ بام أوـٝ مـ ٕٚر ذم ؿك افزظٔؿ 

وؿِبف، ومنٝ ذم افنٚرع تْير يّْٜ ويرسة ظِٓٚ دمد ٓؾتٜ واحدة تَقل ٓ 

 فٌِرؾٜ احلّراء، ٓ فالشتبداد، فُْٓٚ مل تر تِؽ افـ)ٓ(، ومل تِحيٓٚ ومل

 تسًّٓٚ ـام حتٛ وـام تريد.

جذور بحزن: مل أر يٚ جذور مٚ ٕتّْك ذم صقارع اجلزيرة افتل امتألت 

ذم آخر افسٚظٜ احلرة بٚفْٚس، ـٕٚٝ أيدي افًٚصَغ هل افًْقان افرئٔس ذم 
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تِؽ افسٚظٜ، ؾَد ظجٝ إرصٍٜ بحقارات إجسٚد وافًٔقن وإيدي 

ذئْؽ افًٚصَغ ومهٚ  وافُِامت اجلٚئًٜ افًىنك، وٓ زافٝ صقرة

 يتحٚوران ظٚفَٜ ذم ظْٔٔٓٚ بُِامهتام ـِٓٚ وبٖحالمٓام ـِٓٚ...

ؿٚل هلٚ:ظْٔٚك تقؿيٚن احلٔٚة ذم ـِاميت، تًِامْٕل ـٔػ يُقن افرؿص 

 ٕبوٚ وحرؾٚ، أحبؽ.

ؿٚفٝ فف: دفء ظْٔٔؽ يّْحْل إمٚن افذي جيًِْل أشتّر ذم مًٕٚدة 

 واؿًل ادتًٛ افَٚد، أحبؽ.

وق: ـؿ هل افدؿٚئؼ ؿٚشٜٔ إن مرت هذه افسٚظٜ ـام متر صّس ؿٚفٝ ظر

 افهبٚح مـ ؽر أن تٖخذ أذيٚل افِٔؾ ظـ اجلزيرة !

وؿٚل صٚب متخؿ بحروف ٕديٜ حمبقشٜ مًتَٜ:أحبؽ، ظْٔٚك يٚ حبٔبتل 

ٕبًتٚن مـ ظسؾ وٕحؾ! شبحٚن مـ ؽسؾ افٍجر ذم ظْٔٔؽ، وؽّس افْدى 

وافنذى ؿبسٚ مـ إٍٔٚشؽ،  ذم صٍتٔؽ، وأظىك افقرد بًوٚ مـ روحؽ،

 ...فَٔقل فؽ افدٓل هٔٝ فؽ، ؾتٔٓل وتٖفَل وأذؿل

ظقـقك بال بر وـٕٚٝ افٍتٚة ختٍل ظْٔٔٓٚ ذم ظْٔٔف وتَقل فف: ظٚفَٜ إٔٚ بغ 

راش بٖثقاب  وال بحر ٍَ هذا افزيؼ ذم ظْٔٔؽ، حبٔبل، يٍُل فرؿص اف

 .افزؾٚف ويرؿص افُقن بٖثقاب افٍرح
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ظْد شقر مًتؼ حلديَٜ مْزل مٓجقر جِس صٚظر  وؾقق مًَد خنبل

بخٍٜ وإٔٚؿٜ يَْؾ ظْٔٔف بغ زهرات تُٚتٍـ فرشؿ فقحٜ رسيٚفٜٔ ذم حقض 

حجري ثبٝ بًْٚيٜ ظذ ؿٚرظٜ افرصٔػ ـٚن يْسٟ هبّسف ظبٚءة مـ رجٚء 

ِٛ بَٚيٚ ٕيرات أضالل تًبٞ بدمف:  َّ  ظذ أضالل ذـريٚتف، وي

 ٝ ٕٚؾذة تىؾ ظذ اددى!ٕٚمل هْٚ ؾقق افرصٔػ ؾِؿ يًد فِبٔ

 ٓ تْيري !

 ذي صٍحٜ ادقت  

 ؿقيل..أـتٍٝ مـ حلّْٚ؟

 ..شَط افىريؼ ظـ ادَٚظد وافًٔقن افنٚخهٜ

 "إٔٚ فـ أظقد"وهْٚ تَقل افالؾتٜ: 

 ...وتًثرت بٚفسْدبٚد حُٚيتل

 ٕٚمل ؾَد شُـ افقداع ظذ احلروف افٔٚئسٜ 

 "ؿؾ يل ـالمؽ ـِف؛ ؾٖٕٚ فـ أظقد"

 واحلروف ورتبل ؿهيص ادِٔئٜ بٚفقظقد...  ظدي ادَٚظد

 :واشتَٔظ افنٚظر ظذ صدى صقتف وشٗاهلٚ افىقيؾ ذم افذاـرة

 ?متك شتٖيت -
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تًرؾغ أن افٌرؾٜ احلّراء خَْٝ بٔتْٚ، وأن افزظٔؿ وحٚصٔتف  -

يسٔىرون ظذ مسٚمٚت اجلزيرة ـِٓٚ، وأن أيٚدي ـثرة حتٚول رسؿٜ ـؾ مٚ 

 يقمض ويؼق ذم أظامرٕٚ!

 ?مٚ حهؾ فىِٛ افتًٔغ -

 هق مُٕٚف! -

 وادَٚبِٜ افتل أجريتٓٚ ؿبؾ أشبقع؟ -

تدخِٝ مٚؾٔٚ افقشٚضٜ وافتّٓتٓٚ، فُـ إتيري ؿِٔال ؾَد جٚءين  -

 افٍرج!

 ?ـٔػ -

واؾَٝ إمٚرة افهقت افًٚيل ظذ تًْٔٔل ذم وزارة افسبٜٔ مًِام فِّرحِٜ 

 افثٕٚقيٜ !

 ?شتٓٚجر  -

 ٛ شْٜ وأظقد ٕضِٛ يدك!بؾ شٖذهٛ فًِّؾ، شٖؽٔ -

... 

 وهق يْير إػ افسٚظٜ بَِؼ. بَٔٝ فْٚ مخس دؿٚئؼ دظٔٓٚ تُقن فَِبْٔٚ 
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تْير افٍتٚة إػ افرصٔػ افذي ظٟ بٍٖٕٚس افًٚصَغ ادٓروفٜ مع ٕبوٓٚ 

 ثؿ ،احلٚر

 ...أمسُٝ يد حبٔبٓٚ وهل تتجقل بغ أشئِٜ حمٚسة بٚفقؿٝ

أشّر بًْٔغ مزؿتغ يَقل وذم مسٚحٜ أخرى ظذ افرصٔػ ـٚن صٚب 

فٍتٚة مرتبُٜ ؿَِٜ تتٍِٝ مع ـؾ ـِّٜ وٍٕس: ـؿ تٍِٓٝ فَِٚئؽ! ـؿ 

 .!ٚ احلرة ٕخزك ظـ مدى اصتٔٚؿل..إتيرت شٚظتْ

 ?ؿٚفٝ فف بَِؼ: هؾ حتبْل، هؾ ؿِبَؽ ـِف يل....

ؿٚل هلٚ بٕٚدؾٚع: إٔٚ أظنَؽ إٔٚ متٔؿ بؽ... أؾُٚري ٓ تسر إٓ ٕحقك، 

ف إٓ ضريَؽ، وبقصِتل تتجف إفٔؽ وحدك... حبٔبتل، وخىٚي ٓ تًر

 تؤع مْل آدمٚهٚت حغ تٌٔبغ!

ْٚ ذم واؿع فف ظْٔٚن وصٍتٚن  ُّ شٖفتف بحٛ: وفُـ، متك شٔجًّْٚ حِ

ٌٛ مـ دم وحلؿ وحََٜٔ..؟  وؿِ

أخٚف مـ هذه افٍِٜٓ افتل تنؼ "ٍٕسف: وبغ مل جيبٓٚ برسظٜ وردد بْٔف 

افَٚدمٜ، ؾٚجلزيرة حمٚسة بٚدقت مـ اجلٓٚت ؿِبل... أن ختذهلٚ افسٚظٚت 

 ـِٓٚ. 
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ٕدِؿ بًيض ظذ بًيض، وٍٕز ظذ ٍٕز،  ؿٚل هلٚ اصزي ؿِٔال ظعّ 

وأرتٛ أؾُٚري، ؾٚفيروف تًٕٚد أحالمْٚ، ثؿ افتٍٝ إفٔٓٚ وأمسؽ يدهٚ، 

ؿٚل بحٛ وحْٚن: اصزي ؾٚفٍرج ؿريٛ، شٔتخذ افزظٔؿ ؿريبٚ ظـ افٌرؾٜ و

 احلّراء فًْٔش!

ؿٚفٝ فف بٖٔس: ٓ تسُٝ ظـ ـالمؽ اجلّٔؾ، أريد أن تُقن افستقن 

إْٕل أؾتَد مهسؽ... أتقق  .دؿَٜٔ ـِٓٚ يل، برـٚن منٚظر ئٍض حبٚ

ثؿ ؿٚفٝ وهل تْير إػ شٚظتٓٚ بٌوٛ: أـره هذه  ،..فِّسٚت حروؾؽ،

افسٚظٜ افًِْٜٔ افِئّٜٔ ؾٓل تْير إفْٔٚ بُّر ودهٚء، وـٖهنٚ دمٚـر ؿِقبْٚ 

 بؼ ظقاضٍْٚ وحبْٚ...وتسٚ

وذم زاويٜ أخرى ـٚن رجالن يتٓٚمسٚن ظـ افرضائٛ افتل ٓ يًرؾٚن 

 رجؾ ينُق شقء احلٚل وظٍْٓٚ.ـٚن ـٔػ يتًٚمالن مًٓٚ. وذم زاويٜ بًٔدة 

تُٚثٍٝ افقصقصٚت واهلّسٚت وافكخٚت وافُِامت ذم أذين ظروق 

اجلّقع ظسس حتك ـٚدت أن ترؾع افىٚؿٜٔ ظـ رأشٓٚ فقٓ أهنٚ صٚهدت بغ 

 افزظٔؿ وجْقده. يتٚبًقن ـِامت افْٚس وحرـٚهتؿ وشُْٚهتؿ. 

ويع ظُِٔؿ، بؾ ويُِؿ، أفٔس ؾُٔؿ مـ أتًبف هذا افبٗس وافسقاد "

 ؟وافَٔد وهذا افَٓر وهذا افبىش وهذا اجلقع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طاقية إلاخفاء 71

وبْٔام هل ذم ٕٚر احلرسة تتِقى مع أشئِٜ متٍجرة تتْٚثر حزٕٚ وؽوبٚ 

 خرت ذم أذهنٚ وصقصٚت رخقة:

افْبٔؾ يٚ بْتل: فَٛ اؿىٚظل يقصػ بف مـ ـٚن مـ ضبَٜ احلُٚم ؾْحـ 

 فسْٚ ظٚئِٜ ٕبِٜٔ 

 ؾَٚفٝ افبْٝ: وفُـ يٚ أيب ادًجؿ يَقل ؽر ذفؽ؟

 ؾَٚل هلٚ إب بٚبتسٚمٜ: مجٔؾ، مٚ يَقل ادًجؿ يٚ شٓر!

  !ؿٚفٝ افبْٝ وهل تٍتح ادًجؿ: إير يٚ أيب مٚ يَقل ادًجؿ 

َبِٚئُؾ  :واجلّع فِّٕٗٞ ،ٕبِٜٔ :ادٕٗٞ ،ُٕبالءُ  :اجلّع • َٕ  ٕبِٔالت و

 ُٕبَؾ  مـ افثبقت ظذ تدّل  منبَّٜٓ صٍٜ •

يُػ  :افَّْبُِٔؾ  •  َُٕبالءُ  :واجلّع افؼَّ

بُِٔؾ  • يٌػ  :إَْخالَِق  َٕ ل َذِ ِّ ٍٜ  إَِػ  َيَْْت َِ ٍٜ  َظِٚئ َِ بِٔ َٕ 

بُِٔؾ  ُهقَ  • ْأِي  َٕ ٔ ُدهُ  :افرَّ  َج

 افسٚدة :ءافْ بال ضبَٜ •

 بًٕ٘ٚم وإمٚ مًتدهٚ بٍوؾ إمٚ تتّتّع إذاف مـ ضبَٜ أظوٚء أحد •

 ادقاضْغ شٚئر ظـ متٔ زهٚ افتل وإفَٚب آمتٔٚزات ببًض ادِؽ مـ
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دظؽ يٚ شٓر مـ ادًٚجؿ ؾٓل موِِٜ وخذي مْل افهٚذم ؾٖٕٚ ابـ 

 اجلزيرة ٓ ادًجؿ.

برجقازيٜ، وبرجقازيٜ صٌرة، ومتقشىٜ ت فُْْل ؿرأت ذم ادًجؿ أن ادجتًّٚت ضبَٚ

 :يُّـ تَسٔؿ ضبَٚت ادجتّع إػ ،ـٚدحٜ، وهل تٍتح صٍحٚت ادًجؿو

 Jon Elster's explanation of Marx's schema of classes. 

Social mode 
of 
production 

Ruling classes other classes 
example 
society 

Primitive 
communism 

No classes  
Many pre-
agricultural 
societies 

Asiatic mode 
of 
production 

Bureaucrats or 
theocrats 

[unnamed class] 
Archaic 
Egyptian 
society 

Slave 
societies 

Patricians 
Plebeians, 
freemen, slaves 

Ancient Rome 

Feudal 
societies 

Lords 
guild masters, 
journeymen, 
serfs 

12th century 
Western 
Europe 

Capitalist 
societies 

Industrial and 
financial 
capitalists, 
landlords 

the petit 
bourgeoisie, the 
peasantry, wage 
labourers 

19th century 
Europe until 
present 

ؾَٚل أبقهٚ بحٛ وإظجٚب: يٚ شٓر مل تًد هذه افىبَٚت افتل تتحدثغ 

 ظْٓٚ مقجقدة ذم اجلزيرة!
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واصِٝ ظروق تَِْٓٚ بغ أضراف إحٚديٞ، وَِٕٝ خىقاهتٚ بخٍٜ 

َٝ صجرة  بغ ثْٚئٔٚت ؽٚرؿٜ ذم احلٛ، وأؾراد احتِتٓؿ احلٔٚة بام ؾٔٓٚ، ؾتح

ف، وراح خيتٚل بغ صٍهٚف ضخّٜ جِس صٚظر امتنؼ خٔٚفف وبريؼ ظْٔٔ

 دؾَٚت تستحؿ بٚفٌوٛ وافتٓديد؛ ؾَد ـٚن يردد:

 ؿبؾ ؿِٔؾ

 ٕؼ افنٚرع حبؾ ؽسٔؾ 

 ؿٚل وؿٔؾ

 ؿبؾ ؿِٔؾ

 ضحؽ افنٚرع

 صٚر ئّؾ

 ؽوٛ احلٚرس 

 ؿٚل وؿٔؾ

 ُٕٖ افَٚرئ حبؾ ؽسٔؾ

ودٚ أيسٝ ظروق أن يذـر افْٚس حٚهلؿ، وآحتالل افذي يسبص هبؿ، 

ز ظِٔٓؿ، ويًّؾ افسٔػ وافًهٚ ؾٔٓؿ رـوٝ وافزظٔؿ افذي ترى إٔف يتج

 برسظٜ وهل حزيْٜ بغ اجلّقع افٍرحٜ ادتالضّٜ إػ بٔٝ جذور. 
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وشٚرت بخىقات مرتبُٜ متََِِٜ ٕحق بٔٝ جذور، وـؿ زادت حزهنٚ 

 أشئِٜ تَٚذؾتٓٚ أفسْٜ اجلٚفسغ ظذ ؿٚرظٜ افىريؼ:

 أم أجز ظذ ؟ ،إَٔقل أجز بـِ  

 د هنٚيٜ افسٚظٜ أم ؿبِٓٚ؟ْتٓل افسٚظٜ احلرة بًتأ 

 هؾ شٔحرض افزظٔؿ ادبٚراة افْٓٚئٜٔ ؟ 

 هؾ شْٔزل افراتٛ هذا افنٓر متٖخرا ـام ذم افنٓر ادْكم؟ 

 دور ادٚء ظذ أي حل افٔقم ؟ 
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ظروق افُتٚبٜ ظذ اجلدران وإشقار فٍوح أظامل وجذور تٚبع 

ؾجر فٔتحسسٚ إخبٚر ويتًسسٚهٚ، وحغ افزظٔؿ، ؾٓام ـٕٚٚ يْزٓن ؿبؾ ـؾ 

يستٌالهنٚ أحسـ اشتٌالل، وؿد إتؼت أخبٚر صحٍٔتٓام  ٚحتغ ؾرصتٓام ـٕٚ

 .اجلداريٜ ؾّألت أخبٚر جزيرة افذمٚر

وظذ شقر ؿك  ،ـتبٝ ظروق ظذ جدران ادٗشسٚت احلُقمٜٔ

 .افزظٔؿ، وظذ ظربٚتف افًسُريٜ واخلدمٜٔ

هذه افُتٚبٚت، ؾًَدوا اجتامظٚت وؿد ضٟ افزظٔؿ وحٚصٔتف مـ 

 متتٚبًٜ متقاصِٜ فتدارس ادقؿػ افهًٛ.

وـؿ ابتسّٝ ظروق ادتدثرة بىٚؿٜٔ اإلخٍٚء وهل ترى افزظٔؿ حيقس 

ٚ افتخِص وحغ شًّتف يَقل ذم أحد آجتامظٚت:ظِْٔ !ويِقص ويٌقص

ظِْٔٚ أن ٕوع حدا هلذه إيدي افتل  ،ًروقافافٔقم وفٔس ؽدا مـ هذه 

بٖمـ افقضـ، ظِْٔٚ أن ٕخرج مـ آجتامع وٕحـ ؿد وضًْٚ اخلىط تًبٞ 

 .افٍُِٜٔ بَىع تِؽ إيدي وحمق أخبٚرهٚ إػ إبد

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طاقية اإلخفاء 76

اشتّرت ادنٚورات وادجٚدٓت حتك شٚظٜ متٖخرة مـ افِٔؾ، واتٍَقا 

افهٔٚديـ، واجلْقد، وافبحٚرة، :ؾٔٓٚ ظذ خىقات بٚدمٚهٚت متًددة مْٓٚ

 .إرض افًِٔٚ وإظداء افذيـ حيتِقن

ـثر مـ حٔٚة أوتَسب حوقرا وـٕٚٝ افنًٚرات بًد ـؾ اجتامع  تزداد 

ووضًتٓٚ بغ يدي  ،افْٚس ومًٚصٓؿ، وؿد مجًتٓٚ جمّقظٜ خمتهٜ وشجِتٓٚ

 افزظٔؿ وحٚصٔتف:

 "ارحؾ ارحؾ يٚ جزار"

 "ؾِٔسَط حُؿ افزظٔؿ"

 "ٓ فٌِرؾٜ احلّراء 

 "أن ُٕقن افبذار ٓ داظل ٕن ُٕقن ضحٚيٚ وبٖيديْٚ ٕستىٔع"

 "ٓ داظل ٕن تَػ افقردة بغ ـٍل ؾراصٜ فتسُٛ ذم افًغ مجٚهلٚ"

ٓ داظل ٕن متىر هذي افٌٔقم إذا ـٕٚٝ إرض مثؾ افبحٚر بال "

 "مرؾئ آمـ فًِتٚب

 "ٓ داظل فِخقف مـ مَِٜ ترختل فِسٓر"

 "ٓ داظل فتجثق افروايٚت ظْد يدي صٚحٛ اخلٔؾ واحلَؾ وافسْبِٜ"

  "ظل فتبُل احلبٔبٜ صقؿٚ وذم ظْٔٔٓٚ ضٍِٜ مثَِٜ ٓ تْٚمٓ دا"
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 "إٔتير صحقك ٕمىر إٔٚ"

 "اهلز شبٛ افٍتْٜ "

 "افَٚتؾ هق هق اهلز هٔق جقا "
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جِس جذور ذم شٚظٜ مـ افِٔؾ ظذ صٚضئ افبحر يَِٛ أوراؿٚ مـ 

ديد ؾٓق يريد افذـريٚت تيؾ تٍْتح ظذ روحف، وئًد افتٍُر ذم واؿًف اجل

 أن يُقن افبحر صٚهدا ظذ مٚ يَقل أو يُتٛ.

 ـٕٚٝ ورؿٜ خرضاء خط ظِٔٓٚ وصٜٔ أحد مًِّٔف: 

ٓ تتُئ ـثرا ظذ احلِؿ افسٚؿط مـ ؾراصؽ "ؿٚل يل مًِّل يقمٚ:

افقثر، وامسح ظْٔٔؽ بىرف ـؿ ظبٚءة افروح افتل ٕسجتٓٚ فؽ إٔٚمؾ أمؽ 

شًٔٓٚ ٕحقك؛ ؾٕٚٝ تسر وحدك  ذات يقم، وٓ تبتئس إن أوؿٍٝ افىرؿٚت

 ."مْذ وفدت، وفـ يورك بقء إن ظنٝ وحدك مرة أخرى

وهذه ادرة سخ جذور بهقت أيَظ افبحر: شٖشر شٖشر فـ أؿػ 

ظذ ٕٚصٜٔ افىريؼ بٕٚتيٚر افٍجر، فـ أجًؾ يل ٕٚؾذة إٔير مْٓٚ فنّس 

 افهبٚح وإٔٚ أشتىٔع أن أؿىػ افنّس مـ حوـ اجلبٚل!

افسٔؾ افذهْل مـ احلٞ إخرض ذم ظَؾ جذور ؽر  مل يقؿػ هذا

مقجٜ ـثٍٜٔ مـ أوراق صجر افهٍهٚف افٔٚبسٜ افُثٍٜٔ افتل ؽىٝ 

مسٚحٚت واشًٜ مـ جزيرة افذمٚر، وتراـّٝ ذم ممراهتٚ ادٓسئٜ ادتًِثّٜ بغ 

أؾقاه ادقج افتل تالحَٓٚ مـ اجلٓٚت ـِٓٚ، ـٚن صقت إوراق مزظجٚ 
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ال أجلٖه إػ ـٓػ يىؾ ظذ مسٚحٚت ممتدة مـ أرض مََِٚ مٗذيٚ، بؾ ؿٚت

 .افنٚضئ

ِّؼ افبٚب وارتّد إػ احلٚئط خٚئٍٚ ؿَِٚ ؾٓق مل  آوى جذور إػ افُٓػ وؽ

ير مـ ؿبؾ مثؾ هذه اهلجّٜ افؼشٜ مـ أوراق افنجر، ؾُؿ مـ مرة هٚمجٝ 

هذه إوراق وؽرهٚ اجلزيرة وفُْٓٚ ادرة إوػ افتل حتٚول ؾٔٓٚ خْؼ 

 زيرة هبذا افًْػ وهبذه افَقة وافَسقة. اجل

تراـّٝ أوراق إصجٚر ظذ أبقاب بٔقت اجلزيرة حتك ؽىتٓٚ، 

وفُْٓٚ ؾجٖة ومـ ؽر أي شبٛ، ارتًٍٝ إػ افسامء ـٖرساب اجلراد ثؿ 

 ...دمًّٝ وأفَٝ ٍٕسٓٚ ذم ادٚء
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ظـ افبٗس مسٚءات ظروق ـِٓٚ وهل ذم ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء حُٚيٚت 

مل يّر مسٚء ظِٔٓٚ وهل ذم طالل  ضٚؿٜٔ إٓ  ،وافنَٚء افِذيـ حيتالن اجلزيرة

وشًّٝ ؾٔف مٚ يتًٛ روحٓٚ أو هيز حروؾٓٚ ؾّـ تِؽ ادسٚءات ذفؽ ادسٚء 

افًّٔؼ افذي رأت ؾٔف صٔخٚ يتقشد ًِٕٔف بًد أن اختٚر ٕجّٜ فٌٔسؾ هبٚ فِٔف 

 افًّٔؼ، ويٌْل برؿٜ وحزن صٍٔػ:

  ُهقيٜ !ادىر بال

 وافًّر مرسحٜٔ 

 وافْٚس يٚ مّٔٔتل 

 مٚ مهٓٚ مٚ ؾَّٔف

ؾَٚفٝ ظروق بهقت هيّس مـ ؿِٛ ضٚرد خقف افٍٔٚذم، وذم رئتٔف 

 يسُـ اجلقع واخلقف، وصََٝ افنّس ابتسٚمتف: وافِٔؾ يٚ صٔخ بال هقيٜ!

ؾَٚل افنٔخ: بؾ افِٔؾ هنٚيٜ ادىٚف؛ ؾبًده جيلء افهبٚح، وذم افِٔؾ يٚ 

ّق اخلٔٚل ويُْرس ظذ أظتٚب احلِؿ ادستحٔؾ، يٚ بْٔتل ظذ تالل بْٔتل يْ

 ...احلِؿ يّْق افًزم وحنٔٚ بال  ٕيٚم
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أٓ  :ؿٚل جذور بًد أن اشتٍزه إيَٚع إمؾ افًٚيل ذم حديٞ افنٔخ

 حتبس يٚ صٔخْٚ ذم دمؽ إرسار؟

وؿٚفٝ ظروق وهل تْير إػ ظْٔل جذور ادُتْزتغ بٚهلدوء افًجٔٛ: 

ٚ حزيْٜ أٓ يُقن بْْٔٚ أرسار، أٓ ختبئ ظْدي أرسارك وأؿِد ظْٔٔؽ ـؿ إٔ

 وشٚم افْقر!

ٍٛ ؿقي ؾٔقهْف!؟  ؿٚل جذور فِنٔخ: أفـ يهٛ افِٔؾ ظتّتف ذم ؿِ

ؿٚل صقت تٌرؽر بًْٔل افنٔخ ؿٚدم مـ أظامق افٍجر افذي يسُْٓام: مل 

 حمٚفٜ ! احلزن، ومل اخلقف، وـؾ مٚ بُْٔام مـ أرسار شتٖـِف افنّس يقمٚ ٓ

وضحؽ افهقت افَٚدم مـ افٍجر ضحُٜ هزت افبحر، وأخرجٝ 

ادقج مـ مُّْف، ثؿ افتٍٝ إػ ظروق وؿٚل: أي بْٜٔ، اخلقف بٔٝ اهلزيّٜ 

 ورْحؾ افٍنؾ واخلذٓن.

..ودٚ ـٚن إمر افذي يِػ .ثؿ افتٍٝ إػ جذور وؿٚل هبدوء افًٚرؾغ:

ٌٔر جمراه، ؾَد ٕيرت ذم افسٚحٜ اجلزيرة أمرا جِال، ٓ ضٚؿٜ فدمْٚ وحده ذم ت

وإًّٔٝ افْير، ورأيٝ أن مـ حيِّقن افسِؿ بٚفًرض يسرون بٚجلزيرة إػ 

هالـٓٚ، وإن ـٚن درهبؿ هق افدرب افهحٔح افسِٔؿ، وفُْٓؿ ٓ يهِحقن 

فَٔقدوا صًبٚ ضًٍٔٚ إػ بر إمٚن ذم زمـ تْٚوصتف ؾٔف افوبٚع وافُالب 
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ظذ اخلىر، وظرؾٝ افدرب افذي حيٍظ افدم وافٌربٚن. ورأيٝ ؾئٜ ؿد تْبٓٝ 

وافًرض، ومنٝ ؾٔف، وهل مٚ زافٝ تسر مع مٚ تتَِٚه مـ فىامت وهل 

صٚبرة ظذ افيِؿ وآؾساء،احذروا افٍئٜ افوٚفٜ افتل تتَـ افتخقيـ، 

وتتحسس فُؿ إصٔٚء، وتهػ فُؿ إٕقاء وإهقاء هذا صِٛ وهذا مٚء، 

ظذب وهذا مِح أجٚج، وحتٍيُؿ  وتتذوق فُؿ ضًٚمؽ وذابُؿ هذا

جمّقظٜ مـ افنتٚئؿ تِبسٓٚ مـ تنٚء، ؾ٘ن خٚفٍتٓٚ فتبغ ضالهلٚ وؾسٚد أمرهٚ 

ؽوبٝ، وـنٍٝ ظام متِؽ مـ ضًػ إٓتامء فِجزيرة، وأطٓرت مٚ ذم 

ؿِبٓٚ مـ إٍٔٚس متخّٜ بٚفٍسٚد، إن مل تَؾ مٚ يَقفقن وتًٍؾ مٚ يًٍِقن 

يُِّقن ِٕٝ ٕهٔبٚ ظئام ممٚ ٓ وتنتؿ مـ ينتّقن ومتدح مـ يّدحقن 

 ؽره ؛افنتؿ وافتخقيـ...

جذور بٚهتامم: وفُْل أتِىػ فُل ٓ يوؾ فسٚين، وأتقدد فُل ٓ 

 أخرس ؾرصٜ هدايتٓؿ وإٔٚ ذم ذفؽ ـٚفَٚبض ظذ اجلّر...

 ـٚن صقت جذور وهق هيّس يهؾ إػ ظْٔل ظروق: 

نٚـستل، ظبثٚ أحٚول ؛ ؾِـ أشتىٔع أن إٔٚم وهذه افْجقم تزء م"

وهّبٚت افُرى تًٕٚدين ـٖن صقتٚ إٔثقيٚ ـرس ذم روحل افهّٝ وتربع ظذ 

صدري ـام جيِس ادقت افَرؾهٚء ظذ صٍتل ادريض، يٚ جذور، وإٔٝ متخر 
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هذا ادقج ادتالضؿ مـ أصْٚف افبؼ، وتتُنػ أمٚمؽ مًٚدهنؿ؛ ؾتْنٛ 

اه، ؾٔؽ خمٚفٛ وتربٝ ظذ ـتٍؽ أـػ، وتْٓرك أؾقاه وترحٛ بؽ أؾق

وتدظق فؽ ؿِقب وتدظق ظِٔؽ أفسْٜ، وتًْٔؽ ظٔقن، وتستٌِؽ ريٚح، 

..ـْٝ .وتيِّؽ أيد، وتًدل ؾٔؽ حروف، وتًٔش مرة، ومتقت مرات

 َٝ َٝ ٕٚؿتؽ حٔٞ ارحت ًٚ بٖن ؿِبؽ مًؽ ؾٖٕخ وإٔٝ تالؿل هذا ـِف مقؿْ

واضّْٖٕٝ، ومل تِتٍٝ إػ مـ طِّؽ ذم هذه احلٔٚة، أو اشتٖثر بٌّّٕٚٓٚ، 

د بام إًٔؿ ظِٔف، يٚ جذور، صزت ومنٔٝ واجتزت ودمٚوزت، واشتٍر

وٕسٔٝ وتْٚشٔٝ، وشّحٝ وتسٚحمٝ، وابتسّٝ دـ ـؼ ظـ إٔٔٚبف ذم 

وجٓؽ يريد رضٚ افزظٔؿ، وإٔٝ تريد اخلر فِجزيرة، وهٚ إٔٝ وؿٍٝ بثبٚت 

ظذ ٕٚؾذة حتتؾ رئٜ افنٚرع، وإٔندت ٕنٔد احلريٜ واخلالص، ومٚ ذم جًبتؽ 

 ."ٌوٛؽر صقت اف

 اشتىٚظٝ ظروق أن متٔز مـ حديٞ جذور ؿقفف:

 ؾٔٚ ؿهتل بَٕٚسٚم افًٔقن إػ مَِتغ 

 وزحػ افرؽٔػ إػ أفػ حوـ يتٔؿ 

 ظرايٚ هْٚ ؾقق صدر افِٓٛ 

 ومقت افٌزافٜ بغ افسٓٚم 
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 وحتٝ افسٔٚط 

 وذم ؽٍقة مـ خٔقل افٌوٛ 

 وؿد جٚء دوري ٕشُٝ ـل ٓ يْٚم احلامم بٌر مُٚن هْٚ 

 افبَٜٔ ـٔػ تُقن اجلراح  ويْسك

 ويّْق افُالم افرديء ظذ ـػ شقر ؿديؿ 

 ويسَط ذم افبئر فقن احلٔٚة 

 ؾٖيـ افًٔقن افتل ودظتْل؟ 

 تًٚيل هْٚ 

 ؿٍل حدثْٔل 

 ؾام ظٚد ذم ادقج ؽري وضًؿ إْٔٔل 

 ؿٍل واشًّل ؿهتل 

 ؾبًد افبدايٜ شقف دملء افستٚئر مثؾ اجلراد 

تك افرصٔػ، وصقت افنبٚب، ومتحق فتٌِؼ هذا اإليٚب، وتٌِؼ ح

مـ افبٚل ٕبض احلٔٚة أحٚديٞ هذي افًٔقن أحٚديٞ هذي افُروم مع 

 وافذـريٚت 

 ؾبًد افبدايٜ يٖيت ادامت
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ؿٚفٝ ظروق وهل تقؿظ جذور مـ بغ مهسٚتف ووصقصٚتف: ؿؾ هلٚ أن 

ؿؾ هلؿ إن مـ  ،ترد افْٓٚر، ؿؾ هلؿ شّْق وّٕق، شَْىػ ضقء افْٓٚر

ًٚ، ويدؾـ هق أمٚ ذٕبف ؾسٔبَك ظذ ريض أن يُ قن ذٕبٚ ؾسٔحٔٚ ذٕبٚ ويّقت ذٕب

 .إرض فٍٔتش ظـ وريثف افؼظل فٔتبْٚه ويرظٚه وهيزه

 وفُـ أبٚك افٔقم ـٚن ؽٚضبٚ مْؽ  :ؿٚل جذور بحزن

ؾردت ظروق بحزم: ـْٝ أظرف إٔف شٌٔوٛ، وـٚن يًرف إْٔل 

حريتل وبٖدل وبًّٕٚٚيت شٖؿقل مٚ أريد، وإْٔل شٖؾًؾ مٚ أؿقل، ؾَد بْٔٝ 

وفـ أؾرط هبٚ، أظرف إٔف شَٔقل ظْل ـثرا ؛ فُـ فـ يَقل ظْل تراجًٝ 

وتْٚزفٝ وخْٝ وبًٝ واصسيٝ ٕٕف يًرف إْٔل أرى مٚ يرى، وأؿرأ افقاؿع 

ذم افْٓٚيٜ ـِّتل افتل  ـام يبدو فف وـام تريده افٍْس، وهق يًرف إْٔل شٖؿقل

بْتٓٚ ـؾ مسٚمٜ مـ جسدي وتٍْسٝ هبٚ، يٚ صٚحبل إْٕل إٔتّل فروح 

 ،متردت مْذ زمـ ظذ صٚئدي إرواح أمٚ شقق افْخٚشٜ ؾٍٔف مريدوه

 .. .وهْٚك ضِبتٓؿ

تبسؿ جذور وذم ظْٔٔف بريؼ اإلظجٚب واحلٛ ثؿ أمسؽ يد ظروق 

ريخ ظـ صًقب وفدت منٚؽبٜ، وؿٚل: ؾًال يٚ ظروق مل أؿرأ ذم ـتٛ افتٚ
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وإٕام ؿرأت ؾٔٓٚ ظـ صًقب صٚرت تَقل )ٓ( بهقت أظذ ممٚ يَبِف 

ت   حُٚمٓٚ ؾندوا ؾندَّ

ردت ظروق وهل متسح دمًٜ ضرؿٝ ؿِبٓٚ: وفُْْل خٚئٍٜ يٚ صديَل 

 ؾٕٚحالم تْتٓل ظذ حغ ؽٍِٜ وإٔٚ أخنك افْٓٚيٚت..

 صْٚظٜ افبدايٚت.... ؾَٚل هلٚ جذور بٚبتسٚمٜ: ٓ ختٚذم؛ ؾٖٕٚ بٚرع ذم

 وبٚرع بٚحتقاء افَِقب، وإن مل يُـ يل شِىٜ ظذ إحالم وافقؿٝ!

وفُـ افقؿٝ يْٚؾسْل ؾٔؽ وإصٔٚء وإحداث  :ؿٚفٝ ظروق بحزن

 وافُتٛ وافًهٚؾر...

تٍْس بًّؼ ثؿ ؿٚل بثَٜ: إٔٚ ٓ أخٚف، ؾَقيل يل إٕؽ ٓ ختٚؾغ، وإٕؽ 

 شٖذق... ٌٔٚبؽ شٖؽٔٛ وبحوقركفـ تٌٔبل؛ ؾب

 ثؿ صٚر جذور يتّتؿ ويدٕدن بِحـ ؽريب ؿديؿ: 

 ويب مٚ تريـ ذود ظّٔؼ

 متر بروحل إفٔؽ افىريؼ

 وـؾ ضريؼ 

 ًٕؿ ؿد ؾّٓٝ بٖين افهديؼ

 ويب رؿهٜ جٚحمٜ
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 هلّس صٍٔػ ؽريؼ 

 فرؿص ظّٔؼ

 وبقح ظتٔؼ

ؿٚفٝ ظروق بحْٚن: يٚ جذور أمل أؿؾ فؽ إن إصقاق ذم بحر إٓتيٚر 

 تهدأ

ٓٚ بهقت صٍٚف: ًٕؿ، تهدأ إن مل خترج مـ افهدر، وفُْْل ؾرد ظِٔ

أرى ظْٔٔؽ ترشامن ظّرا جديدا يل، وتْسجٚن مـ حروذم ظبٚءة اجلامل 

واحلريٜ،حبٔبتل، هذا ادسٚء فؽ، ؾَد اشتًرت ؾٔف مـ افَّر بًض هدوئف، 

 .ومـ افْجقم ثبٚهتٚ ٕشتىٔع افتَٚط هذا افًىر افَٚدم مـ ظْٔٔؽ..
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تِؽ افزجٚجٜ افتل ـٕٚٝ تىؾ بٍّٓٚ مـ بغ أمقاج افبحر ـٕٚٝ 

 ادٍٚجٖة افِىٍٜٔ افتل أظدهتٚ صّس افهبٚح فًروق

... إزظٚج ظّٔؼ فف أطٚؾر متنبثٜ بٍٖٕٚد ـٚن حيٚسين، وبًٔقن مـ "

ٕٚر ودخٚن أضبؼ ظذ روحل، ـٕٚٝ افثقاين متر ـئٔبٜ ـآبٜ حٚدة حٚوفٝ 

 . ..ٚ اشتىًٝ حتكاإلؾالت مْٓٚ وفُْْل م

بًٔد إٔٚ هْٚ ظـ إٔٚي ذم هذه ادديْٜ افرؿّٜٔ، أظٚين افٍراغ وضٔؼ افقؿٝ 

وتٍْجر ذم صدري ذم ـؾ حليٜ صّس رائحٜ احلَقل، وتًهػ يب ذم ـؾ 

حليٜ ريح سس ظٚتٜٔ تٌق دمل بسحٚبٜ برـٕٜٚٔ مـ افٍَد واحلْغ ٓ 

 تسـْل آ حغ تقرثْل روحٓٚ افرمٚديٜ.

فِحٛ ذم افٌربٜ ضًؿ اخلقف وافَِؼ وافنقق وإرق، ٓ يٍْع حبٔبتل 

مًٓٚ ضريؼ افْسٔؿ ذم افٌربٜ يٚ صٚحبٜ افًْٔغ ادَْذتغ ادْجدتغ حتتبس 

 ...افًٚضٍٜ هزيؿ افرظد ذم تثْ ل ظٚضٍٜ وترؿرق دمًٜ

افؤٚع يٍِْٚ هْٚ؛ ؾّحّقد ابـ شّر تزوج امرأة إدؾع إػ بحرهٚ بال 

هقجٚء، ـْٝ أطْف يٌقص ذم حمٚوفٜ يٚئسٜ فِتسع  ؿٚرب تَقده ؽريزة

وادتًٜ، أو فٔندد هبٚ أزره وهق حيٚول ـرس صقـٜ افبًد وآؽساب. وفُْْل 
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مع إيٚم وجدتف ظٚصَٚ ؽٚرؿٚ متٔام هبذه ادرأة وخيتبئ خِػ جدار افٌربٜ، 

. ؾٓق ـٚن ؽنٔام، وهل .وهق مل حيٚول حتك اإلؾالت مـ بغ ؾُل هذا افتٔف

بذفٝ جٓدهٚ حتك يدوم هذا احلٛ ويَقى؛ ؾٖظىتف ـؾ رء، ومل تبخؾ ؿد 

ّٔف بقء؛ روحٓٚ ووؿتٓٚ، وجسدهٚ وزوجٓٚ  ..  .ظِ

شًّتٓٚ تَقل فف يقمٚ ظْدمٚ أراك يرؿص افدم ذم جسدي وإٔسك ذايت 

وزوجل وأهع وأوٓدي، وإٔسك حتك ظّري، ؾٖٕٚ مًؽ أصر ضٍِٜ صٌرة 

إٔٚ مْذ ظرؾتؽ واحلٔٚة حتتوْْل بحٛ ورمحٜ تتدحرج بغ ظٚمغ. يٚ حبٔبل، 

ؾُـ مًل واترـْل أصْع مـ حبل فؽ جْٚحغ ٕحقم هبام بغ ظْٔٔؽ 

 وخِػ خىقاتؽ، وٕتبًؽ حٔثام وؿٍٝ، أو منٔٝ...

أمٚ ابـ ظّل خِٔؾ ؾَد أرهَتف امرأة صَراء ظىنك ـٕٚٝ ذم ـؾ فَٚء  

يقم صٍٔل  مًف تيٓر طّٖ صحراويٚ يٚبسٚ ـيّٖ مسٚؾر ذم افهحراء ذم

 تًرت ؾٔف افنّس. 

. ـٚن افًَؾ خهام ذشٚ .وأمٚ إٔٚ ؾٖظٔش ساظٚ مريرا بغ ظَع وؿِبل

فًِقاضػ.. ؾًَع يَقل يل ٓ تًد؛ ؾٖٕٝ إن ظدت مٝ ؾَرًا وؿٓرا، وأمٚ 

 ؿِبل ؾَٔقل يل إٔٝ إن بَٔٝ مٝ حْْٔٚ وصقؿٚ 
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ن افذي ـّْٚ حبٔبتل، مٚ زفٝ أذـر فِٜٔ اجتًّْٚ وثٚر بْٚ افنقق إػ ادُٚ

ِٕتَل ؾٔف، وـٔػ ـْٚ ٕتسِؾ إػ تِؽ احلديَٜ افْٚظسٜ فْجِس ذم افزاويٜ 

 ٍٕسٓٚ، يدك ذم يدي، وظْٔٚك ذم ظّْٔل، وافُِامت حٚئرة بْٔٓام...

حبٔبتل، تقؿظ هذه افذـرى ذم روحل وحنٚ دمقيٚ يَتٚت ظذ صقيت  

ق قوافن افجٚرف ـافحْٔاؿل ٕران ؾل أظّتٖجٟ وتوٕبيض، ويّْق ظِٔٓام، 

 ...احلٚرق

 حبٔبؽ افٌٚرق بٚفنقق

 شًد افرمٚين

 ذم اخلٚمس مـ صٓر افٌٔٞ مـ ظٚم اجلراد
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مل تًرف ظروق ملَ إٍتحٝ أمٚمٓٚ رشٚئؾ ابْٜ اجلران افتل ـٕٚٝ ختىٓٚ 

هلٚ ـؾ صٓر، وٓ تًرف مل ـٕٚٝ مٚ تزال حتٍظ ـِامت رشٚئِٓٚ ـام حيٍظ 

 افىٍؾ إٔنقدة مدرشٜٔ:

 ل حبٔب

ظْدمٚ وؿٍٝ أمس أمٚم ادرآة تذـرت ذفؽ افْزف افذي أؽرق افبحر 

بٍٖٕٚس أبْٚء افقضـ صديَتل شِّك افتل ؿٚفٝ يل إٕف ٓ مُٚن فْٚ هْٚ ٕن 

 اجلرذان أـِٝ خرضة احلَقل وٕن افبحر ابتِع أشامـف...

اب رت ـموإٔٝ بًٔد هْٚك تٍسش ظْٔٚك أيٚمل، ؾٔٚ مـ اؿتًِتف افٌربٜ 

حتك ؾٚجٖك  ؾأؾوبًٔدة... أـْٝ حتِؿ بحٔٚة ؾل متٚهٚت َتف ، وأفقضـاف

اجلحٔؿ بُؾ مٚ يِّؽ مـ ؿسقة؟ أظرف إٔؽ هتٝ بغ ٕٚضحٚت افسحٚب، 

بغ افزوايٚ اإلشّْتٜٔ افَٚشٜٔ، وإٔؽ تٍتش ظـ بَٚيٚ صقرٕٚ بغ شٚظٚت 

افٍراغ افَِِٜٔ افتل يّْحٓٚ فؽ رـوؽ خِػ فَّٜ افًٔش..وإٔؽ ست 

 تًد تذـر مٚ هل؛ ؾَد ُإٔسٔٝ فقهنٚ وضًّٓٚ وفٌتٓٚ..تبحٞ ظـ حٔٚة مل 
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صقاضئ افٌربٜ حتىّٝ تِؽ افِحيٚت ظِك حبٔبل، وإٔٝ دمِس 

اجلِّٜٔ، وتُرست تِؽ افذـريٚت وابتًِْل إٓتيٚر، ومل أظد أشّع ؽر 

 صقتؽ ادًتؼ ذم افروح وهق يَقل يل: شٖظقد..

ذم ظْؼ افٌربٜ  حبٔبل، ٓ تٍُر وفق خِسٜ بٚفًقدة وإٔٝ تىقي إيٚم

 متسِالً...

ٕسٔٝ أن أشٖفؽ: أأتٚـؿ ٕبٖ افزظٔؿ وهق يبحٞ ظـ افًزة وافُرامٜ ذم 

أن أرمِٜ، ش أو أو» ممرات إمؿ ادتحدة  ظذ حغ ؽرة.. هؾ تًِؿ أن ؿىتل

وأن اجلزيرة أن فٔسٝ اجلزيرة افتل تًرؾٓٚ، وإٔؽ وفق منٔٝ ذم مراؾَٓٚ 

ّٔػ هلؿ اهلقاء.. ادختٍِٜ، فقجدت أن ظسس افزظٔ ؿ هؿ افىبَٜ افسقبر.. يُ

 .وتيِٓؿ ميالت افبحر، وُتٌسؾ هلؿ افنقارع

 ..صابرة.أحبك
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شًّٝ ظروق وصقصٚت أبٔٓٚ وأمٓٚ ظـ اختٍٚء جمّقظٜ مـ افٍتٔٚت 

هتٚ؛ ؾٓل  افِقايت ــ يّنغ ظذ صٚضئ اجلزيرة ؾٖرظبتٓٚ ؿهٜ آختٍٚء وحرَّ

ظـ اختٍٚء أحد مـ أبْٚء اجلزيرة، واشتَبِٝ فذفؽ ـِامت  مل تسّع مـ ؿبؾ

أمٓٚ وتًِٔامهتٚ هبدوء وبال مْٚؿنٜ أو جدال، ؾًرؾٝ أمٓٚ أن افقصقصٚت ؿد 

ذاع خزهٚ ؾَٚفٝ: يٚ ظروق، ٕحـ ٕحبؽ! ؾَٚفٝ ظروق وهل متسؽ 

بٚبتسٚمٜ أمٓٚ افنٍٍٜٔ: مٚ ؿهٜ افٍتٔٚت افِقايت اختٍغ يٚ أمل، ومٚ مًْك 

ٍغ؟ دٚ رأت أم ادْذر افَِؼ يساؿص بغ ظّْٔل ابْتٓٚ احتوْتٓٚ أهنـ اخت

وؿٚفٝ هلٚ: آختٍٚء يٚ ظروق هق افٌٔٚب مـ ؽر شبٛ مًروف، هؾ 

 حُٔٝ فؽ ؿهٜ اختٍٚء افًٚمالت ذم ممُِٜ افْحؾ؟ 

ؾٖجٚبٝ ظروق بٚفٍْل، ؾَٚفٝ هلٚ أمٓٚ: يٚ ظروق ـٚن يٚ مُٚن ذم شٚفػ  

ؾ اشّٓٚ ممُِٜ افًسؾ إشقد، وـٕٚٝ  تنتٓر ممُِٜ  فِْحافًك وافزمٚن 

بًسِٓٚ اجلبع افِذيذ افذي حيبف  افبؼ ذم افَريٜ ادؼؾٜ ظذ افٌٚبٜ، وحتبف 

حٔقإٚت افٌٚبٜ، وأهؾ ادامفؽ إخرى ادجٚورة، ـٕٚٝ افًٚمالت يسٚؾرن 

مئٚت افُِٔق مسات جلْل افرحٔؼ فهْٚظتف، ويٍتنـ فف ظـ أمجؾ إزهٚر 

ذا، وـٚن مـ بْٔٓـ ظؼ ظٚمالت ٕنٔىٚت مجٔالت حمبقبٚت وأـثرهٚ ص
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يًرؾٓـ أهؾ ادُِّٜ وحيبقهـ، ويْتيرون وصقهلـ بنٌػ فَِٔقا ظِٔٓـ 

افتحٔٚت، ويرشّقا أمٚمٓـ فقحٚت صٚدؿٜ مـ آبتسٚمٚت، وذم يقم مـ 

إيٚم خرجٝ افًٚمالت فِبحٞ ظـ افرحٔؼ، وفِتٍتٔش ظـ إزهٚر 

افٍقاحٜ افنذا، وجٚء افِٔؾ وافًٚمالت دٚ يرجًـ  اجلِّٜٔ ادزهرة افًٚضرة

مـ منقارهـ افٔقمل ؾوجٝ ادُِّٜ، وظؿ احلزن وافَِؼ أرجٚءهٚ، 

وشٔىر افهّٝ ادىًؿ بٚخلقف ظذ ظْٔل ادُِٜ، ؾّٓٝ افْحالت بٚخلروج 

فِبحٞ ظْٓـ فُـ ادُِٜ مًْتٓـ وؿٚفٝ هلـ بحزم إن افهبٚح ربٚح، وإن 

وافهبح ؿريٛ، ؾِْْؿ فِٔتْٚ وذم افٍجر ْٕىِؼ  حٚضٛ افِٔؾ دٌٚمر أهقج،

  .فِبحٞ ظْٓـ

ؽردت افىٔقر وافًهٚؾر مًِْٜ ظـ صبٚح جديد، ووؿٍٝ افديُٜ ظذ 

وؽْٝ افًهٚؾر أحلٕٚٚ حزيْٜ افٌْامت،  ،أؽهٚن افنجر تٍتح ٕقاؾذ افهبٚح

وخرج افْحؾ ٓشتَبٚل افهبٚح ومجع رحٔؼ افزهقر فهْٚظٜ افًسؾ إشقد 

 فنٓل، وفِبحٞ ظـ افًٚمالت افِقايت مل يرجًـ. افِذيذ ا

 وؿٍٝ مُِٜ افْحؾ بثبٚت وؿقة وؿٚفٝ:

ظِْٔٚ افٔقم أن ٕثبٝ إْٔٚ ٓ ٕتخذ ظـ أخقاتْٚ، ؾِْبحٞ ظْٓـ ذم ـؾ 

احلٔقإٚت واحلؼات وحتك إن اشتىًْٚ شٖفْٚ  :مُٚن وفْسؾ ـؾ مـ ٕراه
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حؾ فتٍتش مًْٚ اإلٕسٚن، شْىِٛ مسٚظدة احلٔقإٚت افتل تًنؼ ظسؾ افْ

 فُل حتهؾ ظذ حهتٓٚ مـ ظسؾ افْحؾ افىٚزج

وؿٍٝ احلٔقإٚت ـًٚدهتٚ أمٚم خِٜٔ افْحؾ تْتير حهتٓٚ افٔقمٜٔ مـ   

افًسؾ إشقد افنٓل، وفُـ افٍراصٚت أخزهتٚ بٖن افْحؾ خرج فِبحٞ 

ظـ افًٚمالت ادٍَقدات ؾهدمٝ احلٔقإٚت وحزٕٝ حزٕٚ صديدا وؿررت 

ت ادٍَقدات، واتٍَٝ احلٔقإٚت مجًٔٓٚ ظذ رضورة أن تبحٞ ظـ افْحال

مًرؾٜ أيـ اختٍٝ افًٚمالت، وإتؼت ذم افٌٚبٜ فِبحٞ ظـ افًٚمالت  

 ادٍَقدات. 

وبًد أيٚم ضقيِٜ مـ افبحٞ وافتٍتٔش وادراؿبٜ ظرؾٝ إحدى افْحالت 

أن اإلٕسٚن هق افذي اختىػ افًٚمالت، وإٔف حيتٍظ هبـ ذم بٔٝ زجٚجل، 

ػ ادُِٜ وأخزهتٚ بام رأت، ؾٌوبٝ ادُِٜ، وأمرت بّْع اإلٕسٚن ؾرـوٝ إ

مـ أخذ حهتف مـ افًسؾ حتك ئًد افًٚمالت، وؿٚفٝ فِحٔقإٚت افتل 

اجتًّٝ فتدارس ادقؿػ: ظجٔٛ هذا اإلٕسٚن أيرمل احلجٚرة ذم افبئر 

 !افذي يؼب مْف

وؿد ـٚن ؿرار ادُِٜ بّْع اإلٕسٚن مـ أخذ حهتف مـ افًسؾ صٚرمٚ، 

ٍٕذتف افْحالت  بَسقة وؿقة وإسار، وشٕٚدهتٚ احلٔقإٚت وشٚظدهتٚ ؾام 
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اشتىٚع اإلٕسٚن افقصقل إػ خِٜٔ افْحؾ مْذ ؿرار ادُِٜ، ٕن افْحالت 

واجٓتف بحراهبٚ، وٕن بَٜٔ احلٔقإٚت هٚمجتف مـ ـؾ جٕٚٛ، ومـ متُـ مـ 

أمرت افْحؾ  افقصقل إػ خِٜٔ افْحؾ مـ افبؼ مل يِؼ ظسال ٕن ادُِٜ

 .بتخزيْف بًٔدا ظـ اخلِٜٔ وتقزيع افٍٚئض ظذ احلٔقإٚت

َّٔجف وأؽوبف ؾبحثقا  ظرف أهؾ افَريٜ أن أمرًا مٚ أزظٟ افْحؾ وه

 وبحثقا وؾتنقا، وفُْٓؿ مل هيتدوا إػ افسبٛ.

وذم يقم مـ إيٚم صٚهد أحد ادزارظغ أرسابٚ مـ افْحؾ تتجف إػ بٔٝ  

تبًٓٚ حتك اشتقت ظذ ؽهـ يىؾ ظذ ٕٚؾذة ظِؼ إػ ضْٔل ذم ضرف افَريٜ ؾ

جٕٚبٓٚ  بٔٝ زجٚجل صٌر، ؾٖرسع إػ ذفؽ افبٔٝ وضرق افبٚب ؾخرج فف 

 رجؾ ضقيؾ ضخؿ وشٖفف بجالؾٜ وؿسقة وخنقٕٜ: مٚذا تريد أهيٚ افٍالح؟

إٔٝ احتجزت ظٚمالت افْحؾ ذم افبٔٝ افزجٚجل، وإٔٝ  :ؾَٚل فف  

ؾ، وأن ؽٔٚهبٚ ظـ ممُِتٓٚ شٔحرمْٚ مـ حهتْٚ تًِؿ أهنٚ هل مـ تهْع افًس

 مـ افًسؾ!
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هٔٚ ارحؾ مـ هْٚ ؿبؾ ان  :ضحؽ افرجؾ افوخؿ وؿٚل فٍِالح 

 .أرـِؽ بًٔدا

أخز افٍالح أهؾ افَريٜ بام حهؾ مًف، وبام صٚهده ذم بٔٝ افرجؾ 

افوخؿ، ؾٌوٛ أهؾ افَريٜ، وؿرروا مَٚضًٜ افرجؾ، ومًْف مـ ظبقر 

 .ضرؿٚت ؿريتٓؿ

ول افرجؾ افوخؿ افَٚد أن يدخؾ افَريٜ فؼاء اخلوٚر وفُـ حٚ

أهؾ افَريٜ مًْقه وؿٚفقا فف: إٔٝ حرمتْٚ مـ افًسؾ وٕحـ شْحرمؽ مـ 

 زيٚرة ؿريتْٚ ! ؾًٚد افرجؾ افوخؿ إػ بٔتف حزيْٚ ؽٚضبٚ.

وذم افٔقم افثٚين حٚول افرجؾ افوخؿ دخقل افَريٜ فُْف واجف مَٚومٜ 

 تف حزيْٚ ؽٚضبٚ ينتؿ ويرـؾ إصٔٚء ذم ضريَف.أذس وأصد ؾًٚد إػ بٔ

ْت دقؿٍٓؿ،  راؿٛ افْحؾ ظّؾ أهؾ افَريٜ وأخز ادُِٜ بام حهؾ، َؾرُسَّ

وأمرت بٍؽ احلير ظْٓؿ، وفُـ أهؾ افَريٜ مل حيٚوفقا افقصقل إػ خِٜٔ 

افْحؾ، وطِقا بًٔديـ ظْٓٚ ٓ يَربقهنٚ، وذم افٔقم افثٚفٞ جٚء افرجؾ 
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ٝ افزجٚجل افذي ؾٔف افْحالت، وؿٚل هلؿ بقد وترحؿ: افوخؿ ومًف افبٔ

 ...خذوهٚ ٓ أريدهٚ

محؾ أهؾ افَريٜ افبٔٝ افزجٚجل افذي ؾٔف افًٚمالت إػ افٌٚبٜ وظْد 

 .تْىِؼ افًٚمالت بٍرح إػ ممُِتٓـخِٜٔ افْحؾ ؾتحقه ف

ؾرحٝ خِٜٔ افْحؾ بًقدة افًٚمالت افْنٔىٚت ورؿهٝ وؽْٝ، 

فٌٚبٜ حٍِٜ ـبرة ابتٓٚجٚ بًقدة افًٚمالت، وظٚدت وأؿٚمٝ احلٔقإٚت ذم ا

خِٜٔ افْحؾ إػ ٕنٚضٓٚ وظِّٓٚ وصْٚظتٓٚ وهل ؾرحٜ ٕن مـ ذب مـ 

 ظسِٓٚ مل يْس ادًروف...

فُـ مسِسؾ اختٍٚء افْٚس ذم اجلزيرة بٚت أمرا مََِٚ مزظجٚ؛ ؾَد    

تردد صدى صقت أم خِػ وهل تستىًػ ادقج فٔٓدأ وتسسحؿ 

َقل هلٚ مٚ ترى ذم إؾؼ، وتستْىؼ افىٔقر ادتنبثٜ بٚفنٚضئ افهقاري فت

وتسٚئؾ حبٚب ادٚء ظـ ابْٓٚ افذي اختٍك ذات يقم ربًٔل وإَىًٝ أخبٚره 

 ...ودٚ يًد

وؿد َِٕٝ جمِٜ اجلزيرة ؿهٜ اختٍٚء افىٚفٛ اجلٚمًل خِػ افبٚفغ مـ 

ن افنٚب ؿد افًّر ثالثٜ وظؼيـ ظٚمٚ ذم صٓر افٍْخٜ، وؿٚفٝ ذم افتَرير أ
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محؾ مًف أمتًتف مجًٔٓٚ حتك شِحٍٚتف، فُْف مل خيز أحدا ظـ وجٓتف. ـٕٚٝ 

بَٚيٚ ؿٚربف تراؿص بَٚيٚ أشامك وأصٔٚء بحريٜ ـثرة ؽريبٜ ظذ وؿع رؿهٚت 

ادقج مع رمٚل افنٚضئ، وؿد تْٚثرت مجٔع أؽراضف بال أي أثر جلثتف أو 

بًد أشبقع مـ اختٍٚء خِػ شِحٍٚتف. وفًؾ مٚ ـتبف واحد ظذ شقر افبِديٜ 

 :يًد احلدث إبرز ذم اجلزيرة تِؽ افسْٜ، ؾَد ـتٛ ظذ افسقر

 خؾف حمجوز مع البـات ما مات، خؾف ما مات،خؾف 

افًٚم ٍٕسف، اـتنٍٝ جمّقظٜ أضٍٚل جثٜ منقهٜ مـ ذم ـٕٚقن إول و

فذـر ذم افًؼيـ مَِٚة ظذ صٚضئ ٕٚء جْقب اجلزيرة، وؿد ـثرت إشئِٜ 

هذه اجلثٜ حتك أـد افىبٔٛ افؼظل أهنٚ جثٜ خِػ، ؾٚزدادت إشئِٜ  ظـ

ظـ خِػ، وبخٚصٜ ظْدمٚ شحبٝ أيد جمٓقفٜ اجلثٜ برسظٜ إػ جٜٓ جمٓقفٜ 

ومل تسك شقى ؿىًٜ مًدٕٜٔ يًَِٓٚ أهؾ اجلزيرة ذم أظْٚؿٓؿ وحيٍرون ظِٔٓٚ 

تِؽ رمقزا وأرؿٚمٚ تنر إفٔٓؿ، وفُـ ؽّقض افَؤٜ ازداد بًد اـتنٚف 

، "متٚم صد"افَىًٜ ادًدٕٜٔ ادحٍقر ظِٔٓٚ بخط دء )ظىٚر ظرؾٚن افًدول/

(. وبًد افسٗال وافبحٞ وافتحري ظـ ظىٚر وأمره 660664 "افْٓٚيٜ"

وأهِف وجد أهؾ اجلزيرة إٔف رجؾ مـ ؽريب اجلزيرة ترك أوٓده وزوجف، 

 ورحؾ مْذ ظؼ شْغ إػ وجٜٓ ؽر مًِقمٜ.
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تٍٝ أمف وهل ذم ضريَٓٚ إػ افنٚضئ فتستْىؼ وذم افسْٜ افتٚفٜٔ، اخ

افبحر وأمقاجف، ومل يبؼ مـ أؽراضٓٚ شقى مٍٚتٔحٓٚ وحَٔبتٓٚ ادِٔئٜ 

 بٚدْٚديؾ.
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مسِسؾ آختٍٚءات خىٌر داهؿ أضّؾ برأشف ادنقه بال إٕذار، وؿّض 

ادوٚجع، وأّرق إجٍٚن، وخِؼ حٚٓ ذشٜ مـ اخلقف وافَِؼ وآرتبٚك، 

أهؾ اجلزيرة يِزمقن مْٚزهلؿ، وٓ يسّحقن ٕبْٚئٓؿ بٚخلروج مْٓٚ،  وجًؾ

ؾ أضٍٚهلؿ إػ  َّ واختذوا حلاميٜ أبْٚئٓؿ وبْٚهتؿ إجراءات صٚرمٜ ؾٍل تْ

اددارس أو افًِٛ ذم ادٔٚديـ، بًد أن أصبح افِٓق ذم جزيرة تىّقؿٓٚ 

إزمٚت ـام افسقار فًِّهؿ خىر حََٔل. وفسٚن حٚل أهؾ اجلزيرة 

 .شأيـ افزظٔؿ؟»ٖل:يس

ويبدو أن اختٍٚء ادقاضْغ ذم اجلزيرة فٔس بٕٚمر اجلديد، فُـ مٚ  

 اشتجد هق تىقره وإتَٚفف مـ مستقى اخلز افًٚبر إػ مستقى افيٚهرة.

ًٚ ظذ مٚئدة  ًٚ يقمٔ ؾّْذ مىِع ظٚم اجلِجِٜ أصبح اختٍٚء ادقاضْغ ضبَ

ذم ٍٕقس أهِٓٚ، ويوٚظػ إخبٚر ذم صحػ اجلزيرة يٍّجر اخلقف واهلِع 

 حٚل آشتٍْٚر افنًبل إمْل دقاجٜٓ اخلىر.
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...وتنر افْٚصىٜ آجتامظٜٔ رمحٜ افسْقشٜٔ إػ أّن آختىٚف هق   

بًض ظِّٔٚت اخلىػ افتل تًّرض هلٚ أضٍٚل »افسبٛ إول فالختٍٚء، وأن

ش مٚؾٔٚ»ع أحٚديٞ ظـ وجقد جزيرة افذمٚر ذم افسْتغ إخرتغ تراؾَٝ م

دمٚرة إضٍٚل، وأحٚديٞ ـثرة ظـ إتزاع  أظوٚئٓؿ، إمر افذي أؽرق 

ًٚ فًِّٔٚت اخلىػ ب٘صٚظٚت ـثرة  حٚرات افهٔٚديـ افتل ـٕٚٝ مرسح

ٕنىٝ ؾٔٓٚ خمٔالت افرواة واحلُٚئغ؛ ؾَد ٕسجقا  ؿههٚ مِٔئٜ بّنٚهد 

بٕٚجسٚد، واؽتهٚب، وجثٞ  مرظبٜ ؾٔٓٚ بَر فِبىقن، وؿِع فًِٔقن، ومتثٔؾ

 دنقهٜ مَىًٜ مَِٚة ذم مُبّٚت افٍْٚيٚت..

وأصٚرت رمحٜ إػ ظدم وجقد إحهٚءات رشّٜٔ، أو دراشٚت ٕيريٜ  

 .أو بحقث مٔدإٜٔ ظـ ظِّٔٚت اختٍٚء إضٍٚل أو اختىٚؾٓؿ

ووؾؼ ٕٚصىغ ذم مجًٔٚت ُتًْك بحَقق اإلٕسٚن، ؾ٘ن أشبٚب صٔقع 

ظقامؾ ظّدة فًؾ أبرزهٚ: حٚل إٍٓالت إمْل ظذ هذه افيٚهرة تًقد إػ 

أضراف اجلزيرة، واشتَقاء ادجرمغ بًٚئالهتؿ ادّتدة يدهٚ ظذ افدوفٜ 
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وافَٕٚقن، وأن حّؾ ادنٚـالت إمْٜٔ وافتجٚوزات أصبح ظـ ضريؼ 

 افسايض افًنٚئري ذم طّؾ ضًػ شِىٜ افَٕٚقن.

ًٚ ذم وأـدت رمحٜ أن آختىٚف ذم جزيرة افذمٚر   ًٚ مِّقش بٚت واؿً

اجلزيرة، وٓ يُّـ ٕحد إُٕٚره، وإٔف يىٌك بٖثره ظذ حقادث رسؿٜ 

 افَقارب وصبٚك افهٔد. 

وأمٚ افْٚضؼ افرشّل ؾرى أهنٚ ـَؤٜ رسؿٜ افَقارب ٓ تًدو ـقهنٚ  

ؾ طٚهرة أمْٜٔ  تستحؼ افدرس وافبحٞ أو  ُّ حٚٓت ؾرديٜ ؿِِٜٔ ٓ تن

 افتًِٔؼ.
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ويبدو أن إخبٚر افتل حتدثٝ ظـ شُٚن جزيرة افذمٚر ـٕٚٝ ـِٓٚ 

صحٔحٜ؛ ؾبًد افسٚبع مـ صٓر افكخٜ مـ ظٚم افزفزفٜ تٌرت ظَقل 

افْٚس هْٚك، وبدأت مالحمٓؿ تتٌر أيوٚ، وفُـ مل يُـ أحد يتقؿع أن 

يهبح فِذـقر شبع أظغ، وشبًٜ ؿِقب وشبع آذان، ومل يُـ أحد يتخٔؾ أن 

بح ٕسٚء اجلزيرة ـِٓـ ظذ هٔئٜ ؾتٚة ذم افًؼيـ ٓ هيرمـ، وٓ يسّـ، ته

 وٓ يْحٍـ، وٓ تتقؿػ إٔقثتٓـ ظـ افًىٚء...

وشٖفٝ ظروق أمٓٚ ذات يقم ظـ شبٛ هذا اخلِقد اجلزئل فْسٚء 

 اجلزيرة؛ ؾٖجٚبتٓٚ بزهق وؾخر:

يٚ ظروق، بًد أن احتِٝ إصبٚح إرض افًِٔٚ، وضردٕٚ مـ بٔقتْٚ، 

ٖٕٚ إػ اجلزيرة حدث أمر ظجٔٛ ٓ يُّـ وصٍف، وفُْْل أذـر بًض وجل

منٚهده ؾَد حتقفٝ افسامء إػ وردة ـٚفدهٚن، وزفزفٝ إرض زفزاهلٚ 

وأخرجٝ أثَٚهلٚ وبدأت ؽٔقم شقداء بٚفتُٚثػ حتك ؽىٝ ادديْٜ، وبدأت 

ريٚح ظٚصٍٜ سس ظٚتٜٔ ترضب بٔقت اجلزيرة، وتسحٛ رمٚل افنٚضئ، 

اجلبٚل، ؾدمرت مراـٛ افهٔٚديـ، وحىّٝ ـؾ مٚ ظال ذم  وتِىؿ هبٚ

اجلزيرة وارتٍع ظـ إرض، وؾجٖة ومـ ؽر إٕذار، وٓ أي إصٚرة إنَٝ 
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أصجٚر افزيتقن وافْخؾ وافتغ ظـ خمِقؿٚت ٕقرإٜٔ صٌرة ٓحَتْٚ 

وابتًِتْٚ، ؾقجدٕٚ إٍٔسْٚ ذم افهبٚح ظراة ظذ افنٚضئ، وأمٚ افرجٚل ؾِؿ 

ا، ومل ٕر هلؿ أثرا، وطِقا ذم رساديٛ افٌٔٚب أـثر مـ ٕسّع ظْٓؿ خز

صٓريـ حتك جٚء يقم وجدٕٚهؿ حٍٚة ظراة ظذ افنقاضئ يبحثقن ظـ 

أشامئٓؿ وأفَٚهبؿ وأصقهلؿ، وـٕٚقا ظذ افهقرة افتل تريـ أبٚك ظِٔٓٚ، بسبع 

 ظٔقن وشبًٜ ؿِقب وشبع آذان..

ثْتغ، وأذٕغ ؾَٚفٝ بدهنٜ: هؾ أؾٓؿ مـ ذفؽ أهنؿ ـٕٚقا بًْٔغ ا

 اثْتغ وبَِٛ واحد، ـام هؿ افبؼ!

 ًٕؿ ًٕؿ ! -

مل تُـ ظروق ذم ذفؽ افٔقم ؿٚدرة ظذ إـامل افىريؼ إػ بٔتٓٚ حتٝ أصًٜ 

تِؽ افنّس احلٚرؿٜ، ؾجِسٝ ظذ ظتبٜ بٔٝ مٓجقر يتقشط صٚرع ادديْٜ 

بٖة افرئٔس، وصٚرت تراؿٛ ادٚرة وتتٚبع أحٚديثٓؿ، ومسٚومٚهتؿ افُثرة ادً

بٚفرجٚء واإلحلٚح وافٍَر، وـؿ حزٕٝ حغ رأت جمّقظٜ مـ افرجٚل بِبٚس 

افبحر افتَِٔدي أثَؾ افًّر أؿدامٓؿ وأحْك ظتل افًّر طٓقرهؿ، وهؿ 

يٍتنقن ظام ثَؾ وزٕف، وؿؾَّ شًره، ؾسٖفٝ ظروق أمٓٚ ظْٓؿ، ؾَٚفٝ هلٚ إن 

 هٗٓء هؿ ادْحقشقن.
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 شقن يٚ أمل ؟ؾسٖفٝ ظروق بدهنٜ وتًجٛ: ومـ هؿ ادْحق

ضحُٝ أم ادْذر مـ إحلٚح ظروق وـثرة أشئِتٓٚ، وؿٚفٝ هلٚ بِىػ 

وحٛ وبهقت صٍٔػ رؿٔؼ: ادْحقشقن يٚ ظروق هؿ بّحٚرة رؾوٓؿ افبحر 

 وضردهؿ 

 ؾسٖفٝ ظروق وافدهنٜ متأل ظْٔٔٓٚ: وـٔػ ؾًؾ افبحر ذفؽ، ومل؟

ؾٖؽرق  ؾَٚفٝ أم ادْذر بْٓؿ: ادْحسقن يٚ  ظروق، هؿ مـ رـبقا افبحر

مراـبٓؿ، ثؿ رـبقه ؾٖؽرؿٓٚ، ثؿ رـبقه ؾٖؽرؿٓؿ، ؾرؾض افهٔٚدون أن 

 يرـٛ هٗٓء افبحر مًٓؿ مرة أخرى!

ومـ أيـ يٖيت :ؾَٚفٝ ظروق بحرسة وحزن وبُثر مـ اإلصٍٚق

 ادْحقشقن بٚدٚل فٔىًّقا ظٚئالهتؿ؟!

مسحٝ أم ادْذر دمًٜ ظروق، وؿٚفٝ هلٚ بحْٚن: هْٚك مـ ـٍِٓؿ 

 ؿ!وظٚئالهت

وظذ اجلٜٓ ادَٚبِٜ مـ افنٚرع رأت ظروق رجٚٓ أؽّوقا أظْٔٓؿ 

 وجِسقا ذم حَِٜ حزيْٜ صٚمتٜ ؾٖصٚرت إفٔٓؿ مستٍّٜٓ متًجبٜ مـ حٚهلؿ. 
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ؾّٓٝ أم ادْذر مٚ تريد ابْتٓٚ ادنٚؽبٜ ؾَٚفٝ: هٗٓء يٚ ظروق، ذم 

جِسٜ حمبٜ  فِبحر، ثؿ صدت ظذ ـػ ابْتٓٚ دٚ رأت تَِٛ وجٓٓٚ وبريؼ 

 .ظْٔٔٓٚ

وظرؾٝ إهنٚ تسٖل ظـ مًْك حمبٜ افبحر؛ ؾَٚفٝ هلٚ بحْٚن: يٚ ظروق 

هٗٓء، جيتًّقن ظذ ؾُرة حٛ افبحر، فرشِقا مجًٔٚ ذم آن واحد حتٜٔ أو 

 ...أمْٜٔ فِبحر

ؾرؾًٝ ظروق رأشٓٚ بدهنٜ وؿٚفٝ ٕمٓٚ: وهؾ يستجٔٛ افبحر يٚ 

 أمل ؟!

ق، وأربُتٓٚ ظٔقن تٚبًٝ ظروق أؿدام افْٚس وهل تتزاحؿ ذم افسق

افرجٚل افُثرة ادتْقظٜ ادختٍِٜ ادنتتٜ افتل يْيرون هبٚ إفٔٓٚ، وتِؽ أذان 

 افُثرة افتل تتْٚثر ذم رؤوشٓؿ بهقرة ظنقائٜٔ.

 :ـٕٚٝ تستىٔع شامع ٕبوٚت ؿِقهبؿ مـ مُٚهنٚ 

أيًَؾ أن تُقن هلؿ  ،أيًَؾ أن تُقن هلؿ شبع ظٔقن وٓ يرون واؿًٓؿ"

 يستىًٔقن شامع ـِّٜ احلؼ، أيًَؾ أن يُقن هلؿ شبًٜ ؿِقب شبع آذان وٓ

 ."وٓ يقجد ؾٔٓٚ مسٚحٜ حلٛ احلٔٚة
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وذم ممرات افسقق وصقارظف منٝ ظروق صٚحبٜ افَقام ادّنقق  

واجلسد افِىٔػ ادخكَّ وافبؼة افَّحٜٔ افهٚؾٜٔ افَْٜٔ افْرضة، وافًْٔغ 

ٕٝ توع ؾقق رأشٓٚ وردة افزرؿٚويـ، وافنًر اخلٔع إشقد افٍٚحؿ  ـٚ

محراء وذم يدهٚ ـٕٚٝ اإلشقارة احلديديٜ تِّع برؿٜ حْٔٚ وبٌوٛ أحٕٔٚٚ  

ؾٓل تنر إػ أن ظروق ؿد ؽدت إٔثك ـٚمِٜ صقرة مىٚبَٜ فهقرة أمٓٚ، ٓ 

يستىٔع أحد أن يًرف أهيام إم مـ افبْٝ، وفقٓ إصٚرة إمقمٜ افتل توًٓٚ 

قارة افتل تِبسٓٚ افبْٚت فّْٔزن ظـ إمٓٚت فّْٔزن ظـ بْٚهتـ واإلش

أمٓٚهتـ  ٓختِط إمر ظذ رجٚل اجلزيرة، ؾَد صدر أمر افزظٔؿ بٖن توع 

ـؾ إٔثك بٚفٌٜ رؿام ظذ صدرهٚ ئّزهٚ ظـ ؽرهٚ، وأن حتهؾ ـؾ إٔثك ذم 

اجلزيرة بٌِٝ افسـ افَٕٚقٕٜٔ ظذ رؿّٓٚ افتًريٍل افرشّل مـ دائرة افٍْقس 

ر افزظٔؿ أيوٚ بقضع ذفؽ افرؿؿ دائام ظذ صدرهٚ، أو افْسقيٜ، وأفزمٓٚ أم

إشقارة ذم مًهّٓٚ وأوظد ـؾ مـ ختٚفػ هذه افتًِٔامت شٓقا أو ظّدا 

 بٚفقيؾ وافًذاب وافًَٚب يبدأ بّئٜ جِدة.

وؿد وّؾرت دائرة افٍْقس فقحٚت إرؿٚم ادًدٕٜٔ، وهل تبًٔٓٚ بثّـ   

 بخس خدمٜ فْسٚء جزيرة افذمٚر.
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مٓٚ بهقت هز افسقق ادّتد مع افنٚرع افرئٔس: هؾ ؿٚفٝ ظروق ٕ

 يرى افرجٚل بًٔقهنؿ افُثرة مٚ أراه إٔٚ بًْٔل هٚتغ ؟

 افتٍتٝ إفٔٓٚ أمٓٚ وؿٚفٝ: ٓ أدري يٚ ظروق !

ؾقؿٍٝ ظروق أمٚم أمٓٚ وؿٚفٝ متسٚئِٜ: وهؾ حيِّقن ذم ؿِقهبؿ 

 افُثرة حبٚ بحجؿ حبل فؽ يٚ أمل ؟

، ثؿ شٚرا مًٚ ذم افنٚرع افرئٔس افذي يَسؿ ؾٚحتوْٝ أم ادْذر ابْتٓٚ

 .اجلزيرة إػ صىريـ
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مل تًد ؾُرة افًقدة إػ افبٔٝ تراود ظروق؛ ؾٓل تًرف أن افًٔقن تتٚبع 

حرـٚت أمٓٚ، وتًرف أن افزظٔؿ فـ هيدأ فف بٚل إٓ حغ يسسد ضٚؿٔتف، وهل 

شٔىٌك ويتجز ويتُز، تًِؿ أيوٚ أن اهلز إذا اشتًٚد افسٔىرة ظذ افىٚؿٜٔ 

فُْٓٚ ذم ذفؽ افٔقم ؿررت أن ترى ـٔػ تقزع افًسس حقل بٔتٓٚ، وتراؿٛ 

مٚ طٓر مْٓؿ ومٚ بىـ. وؿد حٚول جذور مًْٓٚ، وفُْٓٚ أست. وهق 

 .يًرف أن إسارهٚ ٓ ظالج فف

فبسٝ ظروق ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء، ومنٝ ظز افزؿٚق ادٗدي إػ افنٚرع 

ؿٚئؼ حتك ـٕٚٝ ذم مقاجٜٓ مع افسقق وافْٚس افرئٔس، ومٚ هل إٓ بوع د

وجٓٚ فقجف، ومنٝ بغ افْٚس حمٚوفٜ أٓ تهىدم هبؿ أو حتتؽ، وأٓ تٍِٝ 

إفٔٓٚ افْير، و بحذر صديد ضقت ؿدمٚهٚ افنٚرع بغ ظٔقن ـثرة وأجسٚد 

إٔثقيٜ متنٚهبٜ، وـؿ مـ مرة حسبتٓؿ يْيرون إفٔٓٚ، أو يروهنٚ! وـؿ مـ مرة  

ٚرت إػ أحدهؿ فتىّئـ إٔف ٓ يراهٚ وٓ يِتٍٝ إفٔٓٚ! فقحٝ بٔدهٚ وأص

وـؿ مـ مرة وؿٍٝ أمٚم جمّقظٚت مـ افرجٚل وفقحٝ بٔدهيٚ هلؿ! ـٕٚٝ 

ظروق بًد ـؾ دمربٜ تنًر بٚرتٔٚح واضّئْٚن أن ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء تَقم 
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بقاجبٓٚ، وأهنٚ حتتٓٚ بٖمٚن وفـ ينًر بقجقدهٚ أحد، فتُّؾ منقارهٚ وتسر 

 َٜ وثبٚت، وهل افٔقم تَهد بٔتٓٚ.ذم ضريَٓٚ بث

 ،ـٚن أبقهٚ جٚفسٚ ظذ ظتبٜ افبٔٝ وهق يوع وجٓف بغ ـٍٔف ـًٚدتف، 

وحقفف ـٕٚٝ أظغ افًسس ؿد تَٚشّٝ ادُٚن بًد أن ضِتف ـِف  بٚفِقن 

 إمحر.

رت ظروق بٖمر يبًد هٗٓء افًسس واحلرس وظٔقهنؿ ادزؿٜ   َُّ ؾ

شِٜٔ فذفؽ هل بّٓٚمجٜ ؿك افزظٔؿ افُثرة ظـ بٔتٓٚ ؾرأت أن أؾوؾ و

اهلز، فُْٓٚ ؿبؾ ذفؽ صٚـستٓؿ وأربُتٓؿ، ؾَد متّنٝ بْٔٓؿ، وظبثٝ 

بٖؽراضٓؿ وأصٔٚئٓؿ وأدواهتؿ، وربىٝ مـ ٕٚم مْٓؿ إػ رسيره أو ظَدت فف 

خٔط حذائف، أو رشّٝ ظذ وجقه بًوٓؿ ظالمٚت تًجٛ أو ظالمٚت 

ف فىّتف فىّٜ تىٚير مْٓٚ ذر اشتٍٓٚم، وحغ اشتٍز أحدهؿ أبٚهٚ وشخر مْ

ظْٔٔف ؾيـ أن زمِٔف افَريٛ هق مـ رضبف ؾردهٚ فف، ودارت بْٔٓام مًرـٜ 

حٚمٜٔ افقضٔس شٚفٝ ؾٔٓٚ دمٚء وشَىٝ ؾٔٓٚ أشْٚن، ؾٖظجٛ ظروق هذا 

إمر، ؾًٍِٝ مثِف بٌره ؾُرست ظيص ورؤوس ومَٚظد وأفَٔٝ حجٚرة، 

ٕسٚء... راؿبٝ ظروق ذفؽ وتْٚثر زجٚج ذم ـؾ مُٚن، وشٚفٝ دمٚء وبُٝ 
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ـِف ؾٖدهنٓٚ أن ظسس افزظٔؿ ٓ يًرف ظام يبحٞ، وإٔف مل يُـ ظذ ظِؿ 

 .بٚفىٚؿٜٔ  وأرسارهٚ

وموٝ ظروق ذم ضريَٓٚ إػ افَك تٚرـٜ وراءهٚ مًرـٜ حٚمٜٔ 

 ...افقضٔس ؾَئٝ ؾٔٓٚ ظٔقن وؿىًٝ آذان وصتّٝ ؾٔٓٚ مَٚمٚت

قاره افًٚفٜٔ  تقزع احلراس ـٕٚٝ أبقاب افَك مٍَِٜ مًْٜٔ، وظذ أش 

بُثرة ومًٓؿ ـالهبؿ افوخّٜ افؼشٜ، وـٕٚٝ أشقار افَك ظٚفٜٔ حهْٜٔ 

ؾِؿ تستىع ظروق أن تتسَِٓٚ، ؾجِسٝ ظْد بقابٜ افَك تٍُر وتْتير 

افٍرصٜ ادْٚشبٜ فِدخقل، ومل يىؾ إتيٚرهٚ ؾَد أضِٝ مـ بًٔد ظربٜ ظٚفٜٔ 

ٚء افَك، وبثَٜ وثبٚت دخِٝ ضخّٜ دمرهٚ اخلٔقل، ؾدخِٝ مًٓٚ إػ ؾْ

افَك مرة أخرى ؾٍٚجٖهتٚ أصقات افُالب وحمٚوٓهتٚ فِْٔؾ مْٓٚ، ؾًرؾٝ 

أن افُالب تراهٚ ؾساجًٝ إػ مىبخ افَك وبَٔٝ هْٚك تراؿٛ افىبٚخغ 

حتك حٚن مقظد افٌداء، وهْٚك ظرؾٝ أن هذا افذي أمٚمٓٚ هق ضًٚم افزظٔؿ 

ِح ذم ـٗوس افؼاب، وٕثرت ؾسُبٝ ؾٔف ظِبٜ )افنىٜ(، ووضًٝ اد

 افُثر مْف ظذ افىًٚم.

محِٝ افًٚمالت افىًٚم إػ ادٚئدة ؾسٚرت ظروق بْٔٓـ ومًٓـ حتك ٓ 

تْتبف افُالب، ودخِٝ إػ حٔٞ جِس افزظٔؿ ووؿٍٝ خِػ رأشف. وظذ 
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مررت مـ هْٚ ورحِٝ، وبًد حغ "أؿهقصٜ مـ افقرق إمحر ـتبٝ 

 مٚم زوجٜ افزظٔؿ.ووضًتٓٚ ذم صحـ أ"شسحؾ إٔٝ 

فٔتؽ مًل يٚ جذور فسى مٚ أرى! هٚ هق اهلز بِحّف وصحّف أمٚمل، "

هٚ هق أصِع حتك افتامهل مع افبالط، وظريض ادُْبغ، فف آذان صٌرة 

شْٚن ادنط، وهق شٚرح صٚمٝ ـثرة دٚ تُْؿ، وظٔقن مساصٜ ـٖهنٚ أ

 ."مرتبؽ

وذظٝ اخلٚدمٚت أصٚر افزظٔؿ بٔده فِسٚؿل ؾؼع بسُٛ افؼاب، 

 بسُٛ افىًٚم...

مل تُـ وجبٜ هٕٚئٜ تِؽ افتل تْٚوهلٚ افزظٔؿ، ؾَد راؾَٓٚ ساخ وهتديد  

 ووظٔد وأوامر وٕقاٍه...

إسحبٝ ظروق مـ افَك وهل تًرف أن افزظٔؿ ذم أضًػ حٚٓتف؛ 

 ..ؾٓق مرتُٛ ؿِؼ ٓ يًرف إػ أيـ ادسر

ٝ ظِٔف مٚ ج رى مًٓٚ، وحتٚورا رجًٝ ظروق إػ بٔٝ جذور، وؿهَّ

وتنٚورا ودمٚدٓ وختٚصام وتهٚحلٚ، وتًٚهدا وتقاؾَٚ وخىىٚ مًٚ دٚ 

 شًٍٔالن، ومٚ شتُقن خىقهتام افتٚفٜٔ.
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فبسٝ ظروق ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء وخرجٝ ظذ ؽر هدى  الؾقؾةذم تِؽ 

تريد افنٚرع وافْٚس، ومنٝ بخىقات رسيًٜ ظجقفٜ ذم زؿٚق احلل ادتٚخؿ 

 ...ب مـ ـٚبقس متقحش مـ افَٓر وافرؾضفِّْٔٚء، وـٖهنٚ هتر

ـٕٚٝ ذم ذروة إٍجٚر افٌوٛ ؾٔٓٚ حغ اشتقؿػ خىقهتٚ افرسيًٜ 

افتٚئٜٓ اهلٚئّٜ صقت إٔثقي يستًجؾ ضٍِٜ صٌرة حتّؾ حَٔبتٓٚ اددرشٜٔ 

 بًْٚء واضح.

 هٔٚ، تٖخرت! -

 مٚمٚ، أترـْٔل أذهٛ وحدي! -

 ٔٔٝ !حقادث اخلىػ إتؼت وفـ أترـؽ مٚ ح ،ٓ ٓ -

 .متسؽ إم بٔد ابْتٓٚ وتسران بخىقات ثٚبتٜ ذم افنٚرع افرئٔس

ٓ تًرف ظروق مل حلَٝ هبام وتبًتٓام ومنٝ بْٔٓام، فًؾ ؿِبٓٚ هق مـ 

ؿٚل هلٚ اتبًٔٓام ؾتبًتٓام، ؾٓل تتبع ؿِبٓٚ وإحسٚشٓٚ وتىًٔٓام. وذم افىريؼ 

 ?ؿٚفٝ افىٍِٜ ٕمٓٚ: شًّتؽ افبٚرحٜ تَرأيـ بهقت ظٚل 

ـْٝ أؿرأ فنٚظر مـ افًك افبسويل اشّف أمحد افبخٔٝ ؿهٔدة  ،ًؿٕ -

 رام اهلل:

 ?ومٚ هل رام اهلل  -
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إهنٚ مديْٜ ؿديّٜ شُْٓٚ افًرب، وظّروهٚ وـٕٚٝ مرـزا شٔٚشٔٚ  -

 دَٚومٜ آحتالل

 ٓ أظرؾٓٚ ! -

 أٓ حيُقن فُؿ ظْٓٚ ذم ـتٛ افتٚريخ؟ -

 أجٚبٝ افىٍِٜ بٚشتٌراب: ٓ ٓ!

ٚ شقى بوع خىقات حتك تقؿٍٝ افىٍِٜ افهٌرة مرة أخرى ومل متنٔ

وؿٚفٝ ٕمٓٚ وهل تْير إػ افٌٔقم ادتزامحٜ ذم افسامء:مٚمٚ، أمتْك أن أصر 

 ؽّٜٔ !

 ?تسّرت إم خقؾٚ مـ أمْٜٔ ابْتٓٚ وشٖفتٓٚ بحْٚن: مل

امتدت افدهنٜ إػ ؿدمل ظروق وظْٔٔٓٚ، وإتيرت بٍِٜٓ مٚ شتَقل 

 افىٍِٜ افهٌرة 

يرت افىٍِٜ إػ ظْٔل أمٓٚ وؿٚفٝ: ٕضقف افًٚمل وأزور إرض ٕ

 افًِٔٚ أرضْٚ ادحتِٜ!

 ?شٖفتٓٚ إم وهل تْير إػ افسامء: وهؾ شتٖخذيْْل مًؽ 

ؿٚفٝ افىٍِٜ بحٛ: ًٕؿ ًٕؿ. ؾٖٕٚ أحبؽ يٚ أمل وشآخذ أيب وأخل 

 وؿىتل. 
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ٜ ظز احتوْٝ إم ابْتٓٚ وؿبِتٓٚ، وشٚرتٚ بخىقات رسيًٜ إػ اددرش

 زؿٚق ضٔؼ معء بٚحلٍر. 

ـٕٚٝ روُح ابتسٚمٜ صٍٍٜٔ تتقزع بغ افٍتٚة وأمٓٚ متأل ضريَؼ ظروق 

 وهل تراؾَٓام إػ اددرشٜ. 

تذـرت ظروق وهل تىٚرد احلٔٚة ذم خىقات ضٍِٜ وأمٓٚ أهنٚ ؿٚفٝ 

 ٕمٓٚ يقمٚ افُالم ٍٕسف، 

 وأن أمٓٚ يقمٓٚ شٖفتٓٚ بحٛ:أحتبغ افٌٔقم يٚ ظروق؟ 

رت أهنٚ أجٚبٝ أمٓٚ حْٔٓٚ: ًٕؿ، حغ تبُل، وحغ تتنُؾ وتذـ

 بٖصُٚل !

أجٚبٝ بٖن افٌٔقم مثؾ افبؼ  ودٚ شٖفتٓٚ أمٓٚ إن ـٕٚٝ افٌٔقم تبُل

 .تبُل وتٍرح، وأن ادىر هق بُٚء افٌٔقم

 ؿٚفٝ ظروق بهقت ظٚل:افٌٔقم مثؾ افبؼ إذا جرحْٚهٚ تبُل 

ال :هزت رأشٓٚ بثَٜ وؿٚفٝ تقؿٍٝ أم افىٍِٜ فسى مٚ ؿٚفٝ ابْتٓٚ، ثؿ

 ...جيب أن جترح كػسك لتػرح اآلخرين

وظْد بقابٜ اددرشٜ وؿٍٝ إم فتقدع ضٍِتٓٚ، وفُـ افىٍِٜ اشتّرت 

 ?مٚمٚ مـ جًؾ افزظٔؿ زظٔام :ذم إؽراق افِحيٚت بٕٚشئِٜ
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ٕيرت ظروق إػ ظْٔل إم بحزن ؾرأت ظالمٚت آرتبٚك واخلقف 

إم وأصٚرت ٓبْتٓٚ ب٘صبًٓٚ أن اخرد، فُـ حتقمٚن ؾٔٓام، ومل دمٛ 

 افىٍِٜ مل تتقؿػ وإٕام وجٓٝ ٕمٓٚ شٗآ حٚرؿٚ آخر:

 هؾ حتبغ أن تُقين زظّٜٔ ؟

 ٓ ٓ !:أجٚبٝ إم برسظٜ وبجٍٚف

 احتوْٝ ظروق افسٗال وؿٚفٝ: أمٚ إٔٚ ؾًْؿ!

و ؿٚفٝ افىٍِٜ: وٓ إٔٚ يٚ أمل، فـ أؿبؾ ْٕٕل أريد أن أظٔش بال خقف أ

 ؿٔقد، ؾٖٕٚ ٓ أضٔؼ افًٔش بَقإغ صٚرمٜ...وفُـ!

 ...ظطَّل اخلوف ةفق الرغبةرأت ظروق ـٔػ 

وّدظٝ إم ابْتٓٚ، وأمٚ ظروق ؾدخِٝ مع افىٍِٜ افىٚفبٜ إػ افٌرؾٜ 

افهٍٜٔ، ووؿٍٝ ذم افزاويٜ افَريبٜ مـ افبٚب، ومـ هْٚك راؿبٝ افىٚفبٚت 

ادًِّٜ، وظْدمٚ دخِٝ ؿٚمٝ وهـ حيٚوفـ حلٚق افدؿٚئؼ ؿبؾ أن تدخؾ 

 افىٚفبٚت ؾٖفَٝ ادًِّٜ ظِٔٓـ افتحٜٔ ؾردت افىٚفبٚت بٖحسـ مْٓٚ.

 ،هؾ تتّْغ صٔئٚ، مٚ افذي حتِّغ بف :منٝ ادًِّٜ إػ افسبقرة وـتبٝ

 ?مٚ هق ضّقحؽ 
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ورؾًٝ إصٚبع، وتْٚؾسٝ إيدي فُِالم؛ ؿٚفٝ إحداهـ إهنٚ تتّْك 

رى إهنٚ تتّْك أن تسُـ ذم ؿك ظٚل، أن تٖـؾ حلؿ حقت، وؿٚفٝ أخ

وؿٚفٝ أخرى إهنٚ تتّْك أن يهبح صًرهٚ أجًد، وتتٚبًٝ إمْٔٚت، 

وتُٚثرت، وازدمحٝ افٌرؾٜ هبٚ، وفُـ تِؽ إيدي وتِؽ إصقات 

صّتٝ، بؾ هبتٝ ؾجٖة ظْدمٚ ؿٚفٝ إحداهـ: إٔٚ يٚ مًِّتل أمتْك أن أرـٛ 

 ؽّٜٔ، وأمتْك أن أصبح افزظّٜٔ...

ادًِّٜ وؿٚفٝ: شٚهرة، يٚ بْٚت، مل تَهد مٚ ؿٚفٝ، وأرادت  ارتبُٝ

 أن تَقل وزيرة!

وفُـ افىٍِٜ افهٌرة افتل شٚرت وأشئِتٓٚ وأمٓٚ وظروق وؿٍٝ بَقة 

وإسار وؿٚفٝ: ٓ يٚ مًِّتل، إٔٚ أمتْك أن أصبح افزظّٜٔ، وأن أصبح 

 !سؽّٜٔ! ٕضقف افدٕٔٚ وأظرف أحقال افْٚ

افٔقم شَْرأ ؿهٔدة جديدة فنٚظر اجلزيرة ادبدع :ؿٚفٝ ادًِّٜ بٚرتبٚك

 زؿٚق اددق

 ظذ ضِؾ افبٔقت ٕهبٝ ؿِبل وؾقق افٌٔؿ مًجًٝ افسحٚبٚ

 وهذا افًّر أيٚم ومتيض  وبًض افًّر ٓ يسقى  افسابٚ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طاقية إلاخفاء 021

خرجٝ ظروق مـ اددرشٜ وهل حتٚول دِّٜ أمْٔٚهتٚ وترتٔبٓٚ وتوع هلٚ 

 .حدودهٚ افزمْٜٔ

ْٔٝ أن أـقن مًِّٜ، وذم افهػ افثٚين متْٔٝ أن ذم افهػ إول مت " 

وذم افهػ افثٚفٝ متْٔٝ أن أصبح ؽّٜٔ، وذم افرابع ـْٝ ؿد  ،أصبح مديرة

 ."أحرؿٝ أمْٔٚيت، وأفبستٓٚ اخلالص مـ افٌرؾٜ احلّراء
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حمٚوٓت ادجّقظٚت اخلٚصٜ افتل صُِٓٚ ؿٚئد حرس اجلزيرة بٖمر مـ 

افالرء أتًبٓٚ افسر ذم افزؿٚق، وحقل ادٗشسٚت احلُقمٜٔ  حَٜافزظٔؿ دال

ذم أوؿٚت متبٚظدة وؾجٚئٜٔ، وهل حتّؾ خراضٔؿ ادٔٚه فسش هبٚ إشقار 

  وإرصٍٜ.

ؿٚل جْدي طٓرت ظذ وجٓف أمٚرات افَٓر: شٔدي أهنْٔٚ شَٚيٜ 

 جدران اددرشٜ افهالحٜٔ،هؾ تٖمرٕٚ بٕٚٓتَٚل إػ جدران مستنٍك جزيرة

 افذمٚر افُبر

ؿٚل افوٚبط ادسٗول وهق يْتٍخ ضربٚ بٍْسف: ظِْٔٚ أن ٕسَل إرصٍٜ ؿبؾ 

 ذفؽ، هٔٚ اشحبقا اخلراضٔؿ وابدؤوا شَٚيٜ إرصٍٜ.

مل يُـ أحد ذم اجلزيرة يًرف مٚ تًٍؾ هذه ادجّقظٚت افًسُريٜ افتل  

ـٚن شالحٓٚ خراضٔؿ ادٔٚه شقى ثالثٜ هؿ: افزظٔؿ وافًراف و)حَقق( 

مستنٚر افزظٔؿ، ؾَد ـٕٚٝ هذه ادجّقظٚت دمقل افنقارع فٔؾ هنٚر مـ ؽر 

تقؿػ، تدور حقل ادٗشسٚت احلُقمٜٔ واخلٚصٜ فسصٓٚ وأشقارهٚ 
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وجدراهنٚ بٚدٚء، وتٖتٔٓٚ أوامر رش ادٚء ذم أوؿٚت متبٚظدة ومتَٚربٜ ؽر 

  مًِقمٜ.

مِؾ، وؿد ظِّٝ جمّقظٚت رش ادٚء بٖمٕٜٚ وإخالص، وبال ـِؾ أو 

وتٍٕٚٝ ذم شَٚيٜ جدران ادٗشسٚت واحلاممٚت افًٚمٜ واددارس 

 وادستنٍٔٚت

راؿبٝ ظروق هذه ادجّقظٚت، ودرشٝ ضبًٜٔ ظِّٓٚ، وـؿ مـ مرة 

اؿسبٝ مـ اجلْقد ؾٔٓٚ، واشتًّٝ إػ أحٚديثٓؿ وهؿ يتذمرون مـ هذه 

افقطٍٜٔ افتل تتًبٓؿ، وادٓامت افتل ترهَٓؿ! ؾَد شًّٝ أحدهؿ يقمٚ 

يَقل: إٔٚ مل أدخؾ ؾرق افدؾٚع ٕصبح مسٗول خراضٔؿ ادٔٚه ذم اجلزيرة! 

وـؿ ضحؽ اجلْقد مـ أظامق صدورهؿ ثؿ إحْقا ظذ افُِامت يٌىقهنٚ 

 ويٌٍِقهنٚ بٖثقاب احلذر.

ُرت ظروق بٖن تُتٛ هلؿ ظـ مّٓتٓؿ وأشبٚهبٚ، وفُْٓٚ ؾوـثرا مٚ 

ٜ، وـٖهنٚ تَقل فِهٔٚديـ تراجًٝ ظـ رأهيٚ بًد شامع زئر افبقاخر اجلرحي

إسحبٝ ؾرق افدؾٚع ادٚئل مـ أمٚم مدرشٜ  اصتَٝ فِبحر ؾتًٚفقا بْٚ إفٔف،

 "افبْٚت، ؾرـوٝ ظروق إػ افسقر وـتبٝ
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يٚ ؾرق افدؾٚع اددين ؿقفقا فزظُّٔؿ إن ادٚء ٓ ُييٓر مـ يِبس ضٚؿٜٔ 

 وإن افبحٞ ظـ افالرء أهِؽ جْقدك، صٚرحٓؿ، وأخزهؿ ظام اإلخٍٚء

 تبحٞ؟
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أؾٚؿٝ اجلزيرة ذم صبٚح ذفؽ افٔقم ظذ سخٚت يٚبسٜ ؿٚشٜٔ مـ أم      

افهقاري جٚرة دار أيب ادْذر وهل تَػ ظْد رأس بَرهتٚ) صَرة( افتل شٚل 

دمٓٚ، وؿّىًٝ أوصٚهلٚ، وتْٚثرت أصالؤهٚ ظذ رصٔػ افنٚرع. ومل متِض 

ظذ أصقات متداخِٜ متالضّٜ مـ  أيٚم ظذ تِؽ احلٚدثٜ حتك أؾٚؿٝ اجلزيرة

ساخ وبُٚء وظقيؾ وٕحٔٛ وٕقاح وصٔحٚت ظٚفٜٔ تٖيت مـ أظذ افتِٜ 

ادىِٜ ظذ افنٚرع افرئٔس حٔٞ ـٕٚٝ جثٜ منقهٜ مَىًٜ متْٚثرة فنٚب ذم 

 افًؼيـ أصالؤه مَِٚة ذم مُٚن جِقس ـبٚر تِؽ ادْىَٜ.

فقا إن وحش وـثرت افهٔحٚت ذم اجلزيرة، وـثر افكاخ ؾٔٓٚ ؾَٚ 

افبحر ؿد جٚع وضِٛ ؾرائسف، وهق ٓ يٖـؾ إٓ اإلٕسٚن، ودٚ مل يٖت 

 افهٔٚدون إفٔف أتك هق إفٔٓؿ.

 وؿٔؾ إٕف ذئٛ بؼي جٚئع 

 وؿٔؾ إهنٚ ؽقل افبحر 

 وؿٚل افًراف إهنٚ افًَْٚء، وٓ رء ؽرهٚ مـ يًٍؾ هذا بُؿ

 .وـتبٝ ظروق ظذ أشقار ادَزة: ؿتِٓؿ زظُّٔؿ
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ؿػ ظِّٔٚت افَتؾ وافتنقيف وافتّثٔؾ بٚجلثٞ، وطِٝ اإلصٚظٚت ومل تتق     

تالحَٓٚ وتٍرسهٚ وتزرهٚ وحتٚول افتْبٗ هبٚ، ؾَد اشتقفٝ ظذ اهتامم 

ادتُِّغ، وصٚرت حمقر أحٚديٞ افْدوات وآجتامظٚت وأفٍٝ ؾٔٓٚ 

 .افَهص وافروايٚت

حٚوفٝ ظروق تَريٛ افهقرة فِْٚس، ومسح افٌنٚوة ظـ أظْٔٓؿ،     

ؿ مٚ تريد وختزيْف ذم ظَقل فُـ أفسْٜ افزظٔؿ افُثرة ٕجحٝ ذم رشو

ؾَرٕٝ صقرة ظروق بٚفنٔىٚن، حتك صٚر يَرن اشّٓٚ بٚفنتّٜٔ ؾام ، افْٚس

 إن يذـر اشّٓٚ حتك تِحَف افنتّٜٔ ـيِف

وحْٔام ـٕٚٝ ظروق متق ذم إشقاق بٖٕٚة وثَٜ، ـؿ ـٚن يزظجٓٚ  

وهل تًِؿ مٚ هبؿ مـ أمل، وتًرف أهنؿ ذم أن يًْتٓٚ بًض افهٔٚديـ بٚخلٚئْٜ، 

ذ حٚل، وـؿ جِسٝ بْٔٓؿ واشتًّٝ ٕحٚديثٓؿ وهؿ جيّسون ـِامت 

 ؾرؿٜ إخبٚر افتل صُِٓٚ افزظٔؿ بًد حٚدثٜ افَتؾ إوػ!

وفُؾ مـ مل يسّع ظـ ؾرؿٜ إخبٚر أو يًرف ظـ ضبًٜٔ ظِّٓٚ 

 ٕرض افًِٔٚ:وـٍٔٔتف يَقل اخلبر بٚفنٗون افسٔٚشٜٔ ذم مستقضْٜ ا

تَػ حُقمٜ افزظٔؿ افٔقم ظذ مٍسق شٔٚد واجتامظل يستقجٛ "

ظِٔٓٚ أن تتخذ خىقات خىرة بٚدمٚه ٕؼ مبدأ افًدل وادسٚواة ذم جمتّع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طاقية إلاخفاء 025

اجلزيرة، وـام يبدو ؾ٘ن افزظٔؿ افٔقم يتًرض هلجامت ؿٚشٜٔ مـ مجٚظٜ افتّرد 

افسٔىرة ظذ ٕران ادسِحٜ افتل تَقدهٚ ظروق، ويبدو إٔف ؽر ؿٚدر ظذ 

افثقرة افتل تنًِٓٚ ظروق وظهٚبتٓٚ ذم إٔحٚء جزيرتف، وفًؾ افًالج إٕجع 

افًٍٚل افذي يقؿػ أثر هذه افُتٚبٚت احلٚئىٜٔ ذم أهؾ اجلزيرة هق تنُٔؾ 

 ."ؾرؿٜ أخبٚر مهٓٚ ٕؼ أخبٚر اجلزيرة ـام يراهٚ افزظٔؿ
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دحتِٜ َٕقل:ـٚن صبٚح يقم افسٚبع ودـ يسٖل ظـ إرض افًِٔٚ ا 

مـ صٓر افكخٜ صبٚحٚ مجٔال مزهرا ـٌره مـ افهبٚحٚت اجلِّٜٔ افذي 

أضِٝ هبٚ افنّس ظذ جزيرة افذمٚر، وبًثٝ أصًتٓٚ فتّسح طالل افِٔؾ 

ظـ افبحر، وـٚن ادقج يٌسؾ برؿٜ خد افنٚضئ، وافْسامت تٌتسؾ بًْٔل 

تتاميؾ مع مقجٜ راؿهٜ أتٝ افنّس ظذ مرأى مـ افىٔقر افتل راحٝ 

فتقصقش افنٚضئ، وفتحُل ؿهتٓٚ افٔقمٜٔ. وظذ ضرف ٕٚظؿ مـ هذا 

ادنٓد افهبٚحل ـٚن صٔٚد يٌْل وهق يِؿ  افنبٚك بزاظٜ ومٓٚرة، و يٍِٓٚ 

ويوّٓٚ، ويرتؼ مٚ ؾتَف ؿٚع افبحر ؾٔٓٚ، ثؿ يّسؽ ضٚؿٔتف حْٔٚ ويدؾع صقتف 

ٍق ظذ وجف ادٚء ؾتسحٛ اخلقف فٔزج بف افَٚرب حْٔٚ، ـٕٚٝ أؽْٔتف تى

 ادتنبٞ بٚفهبٚح مـ اجلقع، وتَِل بف هبدوء مرة أخرى إػ افبحر...

ويذـر افهٔٚدون ذفؽ ؾَد جٚءهتؿ ؿىًٚن إصبٚح مـ افبحر، وأـِٝ 

صبٚـٓؿ وؿقارهبؿ، وافتّٓٝ صٚضئ إرض افًِٔٚ ببٔقتف وٕٚشف وصقارظف، 

 فَد ابتًِٝ ـؾ رء حتك أشامء افىرق.

ؿٚفقا ظـ إصبٚح حُٚيٚت ـثرة؛ ظـ ؿقهتٚ وؿسقهتٚ وبىنٓٚ وظـ 

ظٔقهنٚ افزرؿٚء افتل جٍٝ ؾٔٓٚ احلٔٚة، وظـ أشْٚهنٚ افتل تىحـ ـؾ رء، 
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وظـ رؤوشٓٚ افوخّٜ احلديديٜ وصٍٚهٓٚ افْٚريٜ وخمٚفبٓٚ افتل تيؾ تبحٞ 

 .ذم افرمؾ

ٖوى، وذم ضرؾٜ ظغ وجد أهؾ إرض افًِٔٚ إٍٔسٓؿ ٕٚزحغ بال م

وبال صبٚك صٔد، بؾ بال بحر ئَٓؿ ٕيرات اجلقع افتل تربًٝ ظذ أوتٚد 

 .اخلٔٚم، وافتهَٝ بام إسدل مـ ظٔقن متًجبٜ حزيْٜ مُْرسة

أمٚ مـ أيـ أتٝ إصبٚح وـٔػ أتٝ ومل ؾال أحد يًرف، ؾُٕٚٝ 

 ظروق ـِام شٖفٝ أمٓٚ ظـ إصبٚح تتًِثؿ وترتبؽ وترسح، ثؿ تَقل هلٚ:

مٚئدة افىًٚم وافبحر مـ أمٚمْٚ ومـ خٍِْٚ حغ شًّْٚ صقتٚ ـْٚ ظذ 

احتؾ افنٚضئ ذم حليٜ يٚبسٜ ٓ مالمح هلٚ، ؾِجٖٕٚ إػ هذا احلل هربٚ مـ 

 .افبحر؛ ؾّْف أتٝ إصبٚح وظذ مقجف رـبٝ

وظْدمٚ ؿٚفٝ ظروق إن إصبٚح ٓ تًقم يٚ أمل!مل تتُِؿ أم ادْذر ومل 

 تًِؼ

دي إن مل تُـ تِؽ افسٍـ افوخّٜ هل افتل أمٚ أبقهٚ ؾَٚل: أؿىع ي

 أفَٝ هبٚ ظِْٔٚ 

وفُـ جٚرهؿ أبٚ افهقاري ـٚن ييؾ يَقل ظـ ذفؽ افٔقم: إٕف ؽوٛ 

 وحق ظذ صُؾ أصبٚح
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أمٚ افزظٔؿ ؾهّٝ ذم ؿكه زمْٚ ثؿ خرج وضِٛ حٚصٔتف ؾٚجتًّٝ 

ظذ ظجؾ، وؿٚل هلٚ:ـُِؿ تًرؾقن أن ادَهقد هق رأس اهلرم، إٔٚ ادَهقد 

 ... أحد ؽريوٓ

فق تًِؿ يٚ جذور مٚ أشّع مـ حتٝ هذه افىٚؿٜٔ فذبٝ خجال و "

 ."حزٕٚ

ـٚن يقم إرض افًِٔٚ يّر وؾؼ ضَقس حمددة افتزمٓٚ أهؾ اجلزيرة، 

وشٚروا ظِٔٓٚ حتك صٚرت ظْدهؿ ظٚدة حيٚشٛ تٚرـٓٚ وخمٚفٍٓٚ، وتتًٓد 

ٔؿ ودظّٓٚ هذا افٔقم وضَقشف وفىّٔٚتف ؾرؿٜ ظسُريٜ خٚصٜ بْٚهٚ افزظ

وؾوِٓٚ تٍؤال، ؾَد ظد افزظٔؿ ذفؽ افٔقم مـ ـؾ ظٚم يقمٚ تًىؾ ؾٔف 

مٗشسٚت ادجتّع ادحع واحلُقمل، ويتقؿػ افبحٚرة ذم ذـرى ذفؽ افٔقم 

ظـ رسد حُٚيٚت افبحر، وظـ احلديٞ ظـ ذـريٚت افتجديػ ورؾع 

ٔقم إذظٜ ورمل صبٚك افهٔد أو رؾًٓٚ مـ ادٚء، وتَػ افْٚس ذم ذفؽ اف

صٚمتٜ حٔٞ هل ظْد ٍٕخ بقق احلداد مدة ٕهػ شٚظٜ، وتدهـ افْسٚء 

 .رؤوشٓـ بزيٝ افسّؽ، وأرجِٓـ بحز إخىبقط، وأجسٚدهـ بٚفًَِؿ

أمٚ إضٍٚل ؾٔتقؿٍقن ظـ افًِٛ، ويِزمقن بٔقهتؿ، وترؾع ذم إشقاق 

 افرايٚت افسقداء واخلرضاء وافهٍراء، وتبدأ حَِٚت افِىؿ اجلًّٜٔ ادْيّٜ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 طاقية إلاخفاء 031

ادرخهٜ فىّٔٚهتٚ وفىّٓٚ ظْد اخلٚمسٜ مسٚء، وتِزم افْسٚء بٚفْقاح 

 .وافهٔٚح وافبُٚء ذم ـؾ بٔٝ شٚظٜ ـٚمِٜ ٓ تزيد وٓ تَْص

وـٕٚٝ افِىّٜٔ ادرخهٜ ادُٚن ادٍوؾ فًروق حٔٞ تسّع ذم هذه ذم 

افسٚظٜ افِىّٜٔ احلرة افتل صدرت مقاؾَٜ افزظٔؿ ظِٔٓٚ مٚ حتٛ ومٚ تريد مـ 

 .صًبٜٔإٍٔٚس 

متنٝ ظروق بغ اجلّقع افتل اؾسصٝ إرض، وبحذر صديد وؿٍٝ 

ظذ مَربٜ مـ افِىٚم إظيؿ افذي ؾتح ورؿتف وخط ظِٔٓٚ بًض اإلصٚرات، 

ورشؿ شٓٚمٚ ـثرة صٚظدة ٕٚزفٜ، ـٕٚٝ ظْٔٚه افََِتٚن تْتيران ظَٚرب 

ٜ فتًىل  افسٚظٜ ـل تًِـ بدأ افٔقم؛ ٕن افٔقم ؿد وصؾ إػ افسٚظٜ اخلٚمس

 ٍٕخٜ بقق افَك افوخؿ أذن افبدء بٚفِىؿ افنجل:

 درد إول يٚ أوٓدي 

 ضٚظٝ أريض أرض بالدي

 ضٚع افسٓؾ اجلبؾ افقادي 

 ذاك افْٓر، افىر افنٚدي

 راحٝ راحٝ يٚ أوٓدي

 درد إول ؿٚل اجلد  
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 حد ذمٚري ذاك احلد

 تِؽ اجلْٜ أرض بالدي

 ؿقفقا صٔحقا يٚ أوٓدي

 ُقا واحُقا واص

 وابُقا وابُقا يٚ أوٓدي

وحغ ٍٕخ ذم افبقق بدأت يدا افِىٚم إظيؿ وصٍتٚه وظْٔٚه وـِامتف  

بتٟٓٔٔ افهٔٚديـ افذيـ رشّقا بٖجسٚدهؿ خريىٜ مْىَٜ إرض افًِٔٚ 

ادحتِٜ، و تراجًٝ ظروق بًٔدا ظـ ادْهٜ، وظـ مْىَٜ افِىؿ احلٚمٜٔ 

قع، واشتًّٝ بحزن إػ افقضٔس، وراؿبٝ مـ بًٔد إجسٚد وافدم

افبُٚئٔٚت احلٚرة ادحرؿٜ افتل ٕيّٝ بًْٚيٜ فتْٚشٛ ضَقس ذفؽ افٔقم 

احلزيـ، وحٍيٓٚ افنبٚب وافنٔقخ بٖوزاهنٚ وأحلٚهنٚ ووؿٍٚهتٚ وشُْٚهتٚ 

 وحرـٚهتٚ.
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رأت ظروق أضٍٚل اجلزيرة يساـوقن بٚدمٚه مْٚرة افنٚضئ وذم أظْٔٓؿ 

ظجٔبٜ، ومل تسك ؾرؿٜ إخبٚر فتسٚؤٓت ظروق أن تبدأ ؾَد ـٚن صقت هلٍٜ 

ادذيع ادتجقل ذم ؾرؿٜ إخبٚر يًِـ ظـ ظزم افزظٔؿ اؾتتٚح مؼوع افبقق 

افًّالق. ورـوٝ ظروق مع افراـوغ فتحتؾ مُٕٚٚ ؿريبٚ مـ ادْهٜ، وبًد 

حليٚت ؿِِٜٔ ُأظِـ ظـ وصقل افزظٔؿ، ؾٚرتًٍٝ إصقات وتًٚفٝ 

فنًٚرات وافتحٔٚت وافتًٔٔنٚت، وارتًٍٝ إيدي مِقحٜ فِسحٔٛ بف، ا

وارتًٍٝ مًٓٚ إصقات ادِٜٓٔ وادٚدحٜ، وراؾَتف افتًٔٔنٚت واهلتٚؾٚت 

حتك جِس ظذ ادْهٜ افتل ـٕٚٝ وشط ٕٚؾقرة تٚجٜٔ يتدؾؼ ادٚء ؾٔٓٚ مـ ـؾ 

يـ ادمٚه فٔجري ذم شقاٍق تهؾ بسٚتغ افَك، وأصٚر افزظٔؿ فِهٔٚد

 .وفِبحٚرة أن اشُتقا

ومٚ هل حليٚت حتك دخِٝ ظربٜ ضخّٜ  دمرهٚ ظؼة خٔقل بِبٚس 

مزرـش ومقصٚة بٖحسـ افقر، وتقؿٍٝ أمٚم ادْهٜ ادٚئٜٔ، وٕزل مْٓٚ 

ظؼة رجٚل مٍتقيل افًوالت ؾحِّقا افبقق، ووضًقه ظْد ؿدمل افزظٔؿ  

بِىػ ؾخرجٝ مْف ثؿ إحْقا وتراجًقا. ؾَٚم افزظٔؿ إػ افبقق وحرـف 

صًَٜ آذت ـؾ مـ حقل افزظٔؿ، ومنك افزظٔؿ بزيف افبحري ادُِل حقل 
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افبقق ظدة خىقات، ثؿ حٔٚ افْٚس افتل ردت بٖحسـ مْٓٚ، وظٚد إػ مُٕٚف 

ادٚئل، ؾٚصىػ شبًٜ أضٍٚل بزي افبحٚرة أمٚمف، وؿدمقا ؾَرة ريٚضٜٔ ؾٔٓٚ 

ثؿ تَدمقا فِسالم ظذ حرـٚت متَْٜ مٚتًٜ صٍَٝ هلٚ ظروق مع ادهٍَغ، 

افزظٔؿ بًد أن خوًقا فِتٍتٔش ادٚئل افذي يُقن برش ادٚء حقل ادتَدم 

 وأمٚمف وخٍِف.

وؾجٖة تهدر صقت ؾٔف خنخنٜ وبحٜ ٕٚؾرة ادنٓد حغ اشتٌؾ 

شُقت افهٔٚديـ افًنقائل وتقؿٍٓؿ ظـ اهلتٚف ؾهٚح: ادقت ادقت 

 .فًروق

 ادقت ادقت :ؾرددت إؾقاه خٍِف

 ٚد افهقت صٔحتف اخلنْٜ وردد مرة أخرى:ادقت ادقت فًروقؾٖظ

 .ؾرددت اجلامهر مـ ورائف: ادقت ادقت

 .ؾزاد محٚشف ؾرؾع صقتف أـثر وردد مرة أخرى: ادقت ادقت فًروق

 .ؾرددت إؾقاه خٍِف بٖظذ وأؿقى:ادقت ادقت 

ٔػ أٓ ترون بٖظُْٔؿ افسبٚظٜٔ مٚ أرى بًْٔل، مٚ فُؿ ـ،ويُِؿ" -

 حتُّقن!؟

 ؿٚفٝ مِؽ ٕمٓٚ: مٚمٚ هؾ  تىِبغ ادقت فًروق، وإٔٝ حتبْٔٓٚ؟!
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 اصّتل يٚ صٌريت ؾٖٕٚ أحبٓٚ وأحبؽ وأحٛ أبٚك وأخقيؽ! -

 وهؾ شٖٔيت ادقت فٖٔخذ ظروق يٚ مٚمٚ ؟! 

 ؿد يًٍؾ إن هل اشتسِّٝ فف! 

 وهؾ شتستسِؿ ظروق فِّقت يٚ مٚمٚ ؟ 

 ّْٔٚ شَٔبض ظِٔٓٚ ٓ حمٚفٜظروق يٚ مِؽ، هٚربٜ مـ يد ادقت وزظ 

 إٔهنٚ دخِٝ افٌرؾٜ احلّراء!؟ 

 ًٕؿ، تِؽ جريّٜ ٓ تٌتٍر! 

وٍٕخ ذم افبقق ٍٕخٜ أخرى ؾقضع افهٔٚدون أصٚبًٓؿ ذم آذاهنؿ،  

ؾهٚح افزظٔؿ ؾٔٓؿ احٍيقا هذا افهقت جٔدا ؾٓق شْٔجُٔؿ مـ بىش 

إظداء ومُرهؿ وؽدرهؿ ٕٕف شْٔذرـؿ وحيذرـؿ مْٓؿ، ويًُِّؿ 

 قمٓؿ.هبج

إسحبٝ ظروق مـ بغ احلنقد بًْٔغ دامًتغ ويد حٕٜٚٔ ظذ ؿِبٓٚ 

افذي بدأ يَقد هق أخر اضىرابٚ ـٓربٚئل افروح وإثر، وإزوت بًٔدا 

تراؿٛ أمقاج احلنقد افبؼيٜ وهل ترـض خِػ ظربٜ افزظٔؿ وهتتػ 

 بٚشّف...
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افكاصر افؼس ظذ اجلزيرة  مل متض شقى شتٜ أصٓر ظذ هجقم

وتراجًف حتك أضؾ يقم إربًٚء اخلٚمس وافًؼون مـ صٓر افكخٜ مـ 

شْٜ افذبٚب وهق حيّؾ ذم شامئف ؽٔقمٚ ـثٍٜٔ حجبٝ افنّس، ثؿ ٕزفٝ إػ 

إرض ؾرحٜ هٕٚئٜ تسٚبؼ ٍٕسٓٚ ذم افتٓٚم ـؾ رء ؾٔف فقن أخرض ظذ 

 .صًريٜاجلزيرة حتك فق ـٚن فقحٜ ؾْٜٔ أو ؿهٔدة 

مل حيذر افبقق افْٚس ذم ذفؽ افٔقم مثِام مل حيذرهؿ يقم افكاصر، ؾَد 

 وجدت ظروق ٍٕسٓٚ ذم برـٜ ذهٜ مـ اجلراد وؿد أـؾ أـثر مٚ ـٚن يٌىٔٓٚ

وكام جاءت الناصر وذهبت جاء اجلراة وذهب من غر أن يعرف أحد 

 كقف جاء وكقف ذهب!
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حقارهٚ مع أمٓٚ وتَِبف وتٍتنف وتبحٞ ؾٔف ظـ ؿِٛ  مٚ تزال ظروق تردد

 أمٓٚ فتىّئْف 

 أم ادْذر:ٓ يٚ مٚمٚ، ٓ !

 ؟يريد هقافْٚس ٓ ترى مْف إٓ مٚ ظروق:مٚ حٚجٜ افزظٔؿ فىٚؿٜٔ إخٍٚء و

 إٔٝ محِٝ افسِؿ بٚفًرض!،يٚ ظروق -

افسِؿ مزروع بغ ظْٔل مْذ وجدت إيدي افَقيٜ وهل  ،ٓ يٚ مٚمٚ -

ق وتْٓٛ وتسٔىر وٓ أحد يْتَدهٚ وهل تِبس ضٚؿٜٔ مثع، ضٚؿٜٔ ترس

 افسٔٚدة 

 ٓ يُّـ أن يِغ ظَِؽ مـ صٌرك وإٔٝ ظْٔدة ! -

يٚ مٚمٚ، مٚ افٍرق بغ مـ يِبس افىٚؿٜٔ فٔرسق ومـ يِبس ؽرهٚ  -

 ويٍتـ ويدمر ويستٌؾ وييِؿ يٚ مٚمٚ ضٚؿٔٚت اإلخٍٚء  إٔقاع وأصُٚل!

قيل يل ـٔػ حٚفؽ؟ ومٚ هل ؿهٜ هذه افىٚؿٜٔ دظْٔٚ مـ ؾِسٍتؽ، وؿ -

 افتل دمًِؽ ختتٍغ؟
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إٔٚ ـام تريـ ـام إٔٚ مل أتٌر، وأمٚ افىٚؿٜٔ ؾٓل مهْقظٜ مـ ريش اجلـ،  -

ـؾ مـ يِبسٓٚ ٓ تراه أظغ افبؼ، ـٚن افزظٔؿ يسر ؾٔٓٚ ذم إشقاق 

 فٔتًسس أخبٚر افْٚس ويدرس منٚظرهؿ!

بْتٓٚ، ؾرأت ظروق أهنٚ أثٚرت دهنٜ هبتٝ أم ظروق ورسحٝ ذم ـالم ا

 :ٓٚأمٓٚ ؾٖـِّٝ ـالم

ًٕؿ، يٚ مٚمٚ إٔٚ تًبٝ، فُْْل أؿقى مـ ظروق افتل تًرؾْٔٓٚ ذم أول 

 اهلروب، مع أن افزظٔؿ وزبٕٚٔتف ؽدوا أذس وأخىر !

 ـٔػ ذفؽ؟! -

 أن هق يستًّؾ افُالب ومًف مالبز افتل صٚدرهٚ مُْؿ... -

اإلخٍٚء ٕحق افْٚؾذة ؾنٚهدت جٚرهتؿ منٝ ظروق وهل تِبس ضٚؿٜٔ 

أم افهقاري وجٚرهتؿ افىقيِٜ أم شحبٚن ؾٚشتٌربٝ مـ ظدم افتٍٚهتٚ 

 .ٕحقهٚ

 ?مٚ أخبٚر جٚرتْٚ أم شحبٚن ،مٚمٚ -

ِٝ وهل دايره وجٓٓٚ ظْٚ صامل! ومٚ حدا ظٚرف مٚ هبٚ! -  مْذ هرب

ؾٕٚسِٝ ظروق برسظٜ إػ خٚرج افبٔٝ، وتسِِٝ إيل بٔٝ أم شحبٚن، 

 .ؿ جِسٝ إػ جٕٚبٓٚ أمٚم ادرآةث
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مل تنًر أم ادْذر بخروج ظروق مـ افدار، وفُْٓٚ ارتٚحٝ ـثرا 

دٌٚدرهتٚ؛ ؾَد ؾٚجٖهتٚ جمّقظٜ افتٍتٔش افتل دخِٝ افبٔٝ وٕبنتف وأضَِٝ 

 .افُالب ؾٔف تنتؿ زوايٚه وٕقاؾذه

فق تٖخرت ظروق ؿِٔال ٕمسُتٓٚ افُالب، ""ؿٚفٝ أم ادْذر فٍْسٓٚ:

 ."َٓٚ افزظٔؿ ظذ مْهٜ افًَٚب ذم وشط شٚحٜ اجلزيرة وفًِ

خرجٝ مجٚظٜ افبحٞ وافتٍتٔش ؾقضًٝ أم ادْذر يدهٚ ظذ ؿِبٓٚ 

خقؾٚ مـ أن تهىدم تِؽ ادجّقظٜ بًروق، وحغ أضِٝ ظروق احتوتْٓٚ 

بَقة وهل تبُل، ؾًرؾٝ ظروق أن مجٚظٜ افبحٞ وافتٍتٔش ؿد ٍِٕٝ افدار، 

ٝ اضّئْل يٚ أمل ؾٖٕٚ ست أدهـ جسدي وجِبٝ مًٓٚ افُالب ؾَٚف

 بٚفًَِؿ ٕمْع افُالب مـ افتًرف إيل، ومًْٓٚ مـ تتبع خىقايت.

 ?أيـ ذهبٝ ؾجٖة  -

 ومٚ افذي ؾًِتف هلٚ.،ذهبٝ اػ جٚرتْٚ أم حسبٚن ٕظرف مل تُرهْل -

 ?وهؾ ظرؾٝ -

ًٕؿ ظرؾٝ، فَد دخِٝ بٔتٓٚ واشتَِٔٝ إػ جٕٚبٓٚ ظذ رسيرهٚ  -

خىقات ؾرؿٜ افبحٞ وهل تَسب مـ دارٕٚ ارتبُٝ وحغ شًّٝ 

 وصٚرت تدظق يل.
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يٚهر ؾٚجلزيرة متتِئ فـ أحُؿ ظذ افْٚس مـ شِقـٓؿ اف -

 ؛ ؾٓٗٓء افذيـ تريْٓؿ حقل افزظٔؿ يِبسقن أـثر مـ ضٚؿٜٔ.بٚدتْٚؿوٚت

وؾجٖة دخِٝ جمّقظٜ مـ ادِثّغ وصٚرت ترش ادٚء ذم ـؾ ادمٚه 

 .ذة وٕزفٝ مْٓٚ إػ احلقش وأضَِٝ فَدمٔٓٚ افًْٚنؾٚرسظٝ ظروق اػ افْٚؾ
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وفِذيـ يسٖفقن ـٔػ ظرؾٝ ظروق جذور ؿٚفقا إٕف وؿٍٝ ذم ذفؽ 

افٔقم جمّقظٜ مـ افىٚفبٚت أمٚم مدرشٜ ذمٚر افثٕٚقيٜ وهـ يرؾًـ ٓؾتٜ ـتبـ 

وؿقة ظِٔٓٚ ٓ فٌِرؾٜ احلّراء، ٓ وأفػ ٓ، وـٕٚٝ ظروق هتتػ بحرارة 

وؽوٛ، ومل متض شقى حليٚت حتك ـٕٚٝ جمّقظٚت افزظٔؿ حتٚس 

ادُٚن بًد أن ـٕٚٝ افىٚفبٚت ؿد إسحبـ إػ داخؾ شٚحٜ اددرشٜ برسظٜ 

 .واختِىـ ببَٜٔ افىٚفبٚت

دخِٝ ادجّقظٚت افًسُريٜ ٓظتَٚل افىٚفبٚت ادخربٚت فُْٓٚ مل  

ٍتش افىٚفبٚت، تستىع مًرؾتٓـ، وبَٔٝ هذه افٍرق حتٚس اددرشٜ وت

وتبحٞ بغ ثٔٚهبـ ظـ ٓؾتٜ مْسٜٔ أو ورؿٜ مىقيٜ بًد أن وجدت افالؾتٚت 

 ذم برامٔؾ افٍْٚيٚت.

حبسٝ ادجّقظٚت افًسُريٜ افىٚفبٚت ذم اددرشٜ، وحََٝ  

 .مًٓـ حتََٔٚت ؿٚشٜٔ ذم حمٚوفٜ دًرؾٜ أول اخلٔط وفُـ ذفؽ مل يٍِح  مًٓـ

روق: أشًد اهلل ذفؽ افنٚب وحغ ؽٚدرت افٍتٔٚت ؿٚفٝ إحداهـ فً

افىقيؾ افْحٔؾ إشّر افذي حذرٕٚ مـ هجّٜ افًسُر، فقٓه فُْٚ أن ذم 

 خز ـٚن !
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 فقٓ ذو افًْٔغ فُْٚ أن ظذ ادْهٜ ٕجِد بال رمحٜ !:ؿٚفٝ أخرى

 فق ظرف بٚبٚ ٕصٚبتف جِىٜ ومٚت  ،إٔٚ تقبٜ أظٔدهٚ:ؿٚفٝ أخرى

 .بٚبٚ شٌٔوٛوؿٚفٝ أخرى:  وإٔٚ ـامن، واهلل 

إٔٚ شٖطؾ أتُِؿ، وفُْْل فـ أصٚرك ذم أي ظِّٜٔ رؾع  :وؿٚفٝ ثٚفثٜ

ٕهنٚ دظٝ ظِٔف، وؿبؾ  ظجقزآؾتٚت. هذا افزظٔؿ ٓ يرحؿ ؾَد جِد أمس 

 .أمس جِد ؾتٚة صٌرة صتّٝ ـِبف اخلٚص

ؿٚفٝ أخرى: وادنُِٜ أن افْٚس ترـض خِػ مقـبف ـِام دخؾ 

 .افسقق

قٕف ذم افِٔؾ وذم اخلٍٚء وحغ تىِع افنّس ؿٚفٝ أخرى: هؿ ينتّ

  .خيرجقن فِٓتٚف بٚشّف

ؾَٚفٝ ظروق: أمٚ إٔٚ ؾِـ أتراجع، وشٖبَك إٔٚدي وأصٔح وأهتػ بٖن 

   .ؿٕٚقن افٌرؾٜ احلّراء بٚضؾ وإٔف ٕقع مـ آشتًبٚد

ؾًذ افىرف ادَٚبؾ مـ افنٚرع ـٚن جذور حيٚول إؿْٚع بًض افىالب 

ؾٜ احلّراء حغ رأى افىٚفبٚت وهـ يرؾًـ افالؾتٜ، برؾع ٓؾتٜ تْدد بٚفٌر

ودح مـ بًٔد ظربٚت ظسُر افزظٔؿ وهل متخر افىريؼ افرئٔس بثبٚت وؿقة 
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وؿسقة  ؾهٚر يهٍر هلـ ويْٚدي وحيذر حتك إتبٓـ ظِٔف ؾًرؾـ إٔف 

 .حيذرهـ، وإٔف يىِٛ مْٓـ ادٌٚدرة ؾٖرسظـ إػ داخؾ أشقار اددرشٜ

ر أن ئّز ظروق ؾَد ـٕٚٝ افٍتٚة ضقيِٜ شّراء ومل يُـ صًبٚ ظذ جذو

تربط صًرهٚ افىقيؾ بنزة محراء ؾَد ؿٚل فزمٔؾ فف شٖفف ـٔػ شتّٔزهٚ 

ؾَٚل:هل متق بٖٕٚة ـام يّق افقجل افقحؾ، أمٚ هُذا ظِّْٚ أشتٚذٕٚ، 

ضحؽ افىالب وهل شتّٔزك ظْٚ بسٓقفٜ ؾٖٕٝ افقحٔد افذي فف ظْٔٚن 

 .وأذٕٚن وفسٚن وصٍتٚن وإٔػ ومْخران

ؿٚل جذور بثَٜ وؾخر: فق ؿِتؿ )ٓ( فِزظٔؿ فكتؿ مثع بًْٔغ وأذٕغ 

 .وبَِٛ واحد، ؾٚهْٗوا بسبٚظٔٚتُؿ

مل يُـ مـ ظٚدة جذور افتسُع ظْد مدارس افبْٚت ؾُؾ مـ يًرؾف 

ينٓد فف برجٚحٜ افًَؾ واخلِؼ،وفُْف موىر أن يّق ذم ذفؽ افىريؼ 

 اددرد فَِٔك ظروق.

فىٚفبٚت فًروق: هذا افنٚب فبس هذا افىريؼ ٓ يسـف ؿٚفٝ إحدى ا

 وٓ يٍٚرؿف !

 ؿٚفٝ أخرى: هق يبحٞ ظـ صٔد وافىرائد ـثرة ـام تريـ!
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ٕيرت ظروق إػ ذفؽ افنٚب إشّر ؾًرؾتف، وؿٚفٝ برؿٜ ودٓل: إٕف 

افنٚب ذو افًْٔغ ٍٕسف افذي حذرٕٚ مـ جمّقظٜ افزظٔؿ افًسُريٜ، ٓ بد إٔف 

 ."أحس بْبوف افداؾئ افهٚدق  مـ هْٚ  جٚء فَِٔٚين؛

ترـٝ ظروق افٍتٔٚت يتجٚذبـ أضراف إحٚديٞ بْٔٓـ وادمٓٝ إػ 

 .جذور

 .صبٚح اخلر :ظروق بٚبتسٚمٜ

 صبٚح اخلر يٚ ظروق، أظرف مل جئٝ ! :جذور

 .وإٔٚ أظرف دٚ جئٝ أيوٚ -

 ضحُٝ وضحؽ واؾسؿٚ

جذور وهل تِبس  وحغ هربٝ ظروق مـ ؾرق افًسُر جلٖت إػ بٔٝ

وذم افهبٚح ـٕٚٝ اجلزيرة ذم حٚفٜ مـ  ،ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء وظذ افسىح ٕٚمٝ

 افالوظل مرتبُٜ مرتًدة تٚئٜٓ 

ٕيرت ظروق مـ افسىح إػ افنٚرع افرئٔس ؾرأت افْٚس شُٚرى ومٚ  

 .هؿ بسُٚرى ـٖهنؿ محر مستٍْرة أو إبؾ هٚئّٜ

ظْٔٔف وابتسؿ مِٔئٚ ضرؿٝ افبٚب ؾخرج جذور مُبال بَٔقد افِٔؾ ؾرك 

 !بٚفدهنٜ وؿٚل: ظروق أهال أهال  تٍوع أهال وشٓال 
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 وبًْٔغ دامًتغ ٕيرت ظروق إػ جذور وؿٚفٝ: 

مل أظد أؾٓؿ ،ٓ تسِْل ؾٖٕٚ بكاحٜ مل أظد أظرف صٔئٚ ممٚ يدور حقيل

صٔئٚ ممٚ أشًّف أو أشّع ظْف أو أراه، ؾٕٚمقر وافْٚس وإخبٚر وإصٔٚء 

َٔؿ ـِٓٚ متوٚربٜ متْٚؿوٜ متجٚذبٜ متْٚؾرة متًٚـسٜ متَٚبِٜ وافسِقك واف

متوٚدة ٓ رء ينبف ٍٕسف، أو وصٍف ادًجّل بًد أن خرج افْٚس 

وافَٔٚدات وإصٔٚء ـِٓٚ ظـ خط شر احلروف، وإٔٚ حتك إٔٚ مل أظد إٔٚ، ؾام 

أواجٓف ذم ادرآة فٔسٝ ظروق افتل تًٔنْل وأظٔنٓٚ، يٚ جذورمل تًد إصٔٚء 

! فَد دخِٝ افٌرؾٜ احلّراء وهربٝ مـ بٔتل ؾٓؾ إٔٚ مرحٛ يب  ؿٚبِٜ فٍِٓؿ 

 هْٚ أم ٓ ؟!

هذا رسيرك وهذه ؽرؾتؽ فـ يسٖل ظْؽ أحد هْٚ، ؾٖيب  :ؿٚل جذور

 واحد مـ هٗٓء افًسُريغ افذيـ جيقبقن افنقارع بحثٚ ظْؽ !
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رض افًِٔٚ ويقم وصٓدت اجلزيرة أيٚمٚ ظهٔبٜ أخرى ؽر يقم إ

افقرق، ويقم اجلراد، ويقم افذبٚب ويقم افْسٔٚن إـز، ؾَد أذؿٝ صّس 

ظذ صٔٚح افهٔٚديـ وهؿ يبحثقن  افٍْخٜصبٚح يقم اخلٚمس وافًؼيـ مـ 

ظـ متٚظٓؿ وؿقارهبؿ وصبٚـٓؿ افتل مل جيدوهٚ تْتيرهؿ ـًٚدهتٚ ذم ـؾ 

ٕسٚء وصتٚئؿ ضقفٜٔ  صبٚح، وذم افٔقم افثٚين أؾٚؿٝ اجلزيرة ظذ صٔٚح

وظرضٜٔ وبحٞ ذس موىرب ذم ادّرات وافنقارع وإزؿٜ ظـ مالبس 

أهؾ اجلزيرة ادْنقرة ظذ حبٚل افٌسٔؾ افتل ٕؼوهٚ فتجػ وأؾٚؿقا ومل 

جيدوهٚ، واشتّر مسِسؾ افٍَد ؾٚؿسح افزظٔؿ ظذ افِجْٜ آشتنٚريٜ 

 ،اإلظالن ظـ افَِٚئطتنُٔؾ جمّقظٜ  إخبٚريٜ تًْك بْؼ أخبٚر ادٍَقدات و

وفُـ أظوٚء افِجْٜ ؿٚفقا فِزظٔؿ إن افٍرؿٜ اإلخبٚريٜ جٚهزة ومدربٜ، وٓ 

بٖس إن خههٝ يقم إربًٚء مـ ـؾ أشبقع فإلظالن ظـ ادٍَقدات. 

 .واختذ افَرار

وـٚن افْٚس حيتندون ظذ جٕٚبل صٚرع اجلزيرة افرئٔس يِّٗون 

ن صقت ادذيع ادْبًٞ مـ ظربٜ إرصٍٜ فٔسًّقا خز ضٔٚع أؽراضٓؿ وـٚ
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إخبٚر هيدأ أحٕٔٚٚ ويرتٍع أحٕٔٚٚ ممٚ أزظٟ بًض افٍٚؿديـ ؾَٚل أحدهؿ: ٓ 

 جيقز هذا، ـٚن ظِٔف أن يرؾع صقتف أـثر ؾِؿ يًرف أحد مٚ ؾَدت !

 يبدو إٔف يرؾع دـ يدؾع! :وؿٚل آخر

ومـ بغ ٕؼات إخبٚر افنٚرظٜٔ شًّٝ ظروق ٕبٖ ؾَدان ؿىتٓٚ 

و( وـِبٜ صديَتٓٚ )جٔجل(، ودجٚجٜ أم افهقاري، وديؽ جٚرهٚ أيب )أوأ

 ...شّحٚن

مـ شُٚن ضٚحٜٔ  افناميلحمّد حمّقد ظِٔقه مـ  افنىر " :ؿٚل ادذيع

حل افبالط   ؾَد ببٌٚء أصَر ظذ أصَر ٕٚضؼ بٌِٜ اجلزيرة  -افنقط إول  

 ."ذم يقم افسبٝ، وذيِف أمحر ييؾ يُرر ـِّٜ يّقت يّقت 

 ٝ ؾتٚة بٍرح وارتٔٚح: ًٕؿ ًٕؿ هذه ببٌٚئل !ؿٚف

أفـ يًِـ زظُّٔؿ ظـ ؾَدان ضٚؿٔتف أم "ؿٚفٝ ظروق ختٚضٛ ٍٕسٓٚ:

ومنٝ إػ ظربٜ إخبٚر، ورمٝ ورؿٜ ذم حوـ  "إٔف ٓ جيرؤ ظذ ؾًؾ ذفؽ 

َِّبٓٚ مرة ومرتغ ثؿ ؿٚل ـٔػ شَىٝ هذه افقرؿٜ مْل ؟! ثؿ ٕٚدى  ادذيع ؿ

زيرة ـِٓٚ حتك افزظٔؿ ٍٕسف شًّف وإتٍض ذم بهقت ظٚل وؿقي شًّتف اجل

 .مُٕٚف، وامحرت ظْٔٚه مـ افٌوٛ، وصٚر يرضب يد افُرد بَسقة
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هزان اهلز مرتٙ ؾَد ضٚؿٜٔ محراء ضقيِٜ مـ ؽرؾتف ذم بٔتف ظذ تِٜ ":

 "اهلقى ذم اجلزيرة ظذ مـ وجدهٚ إحوٚرهٚ دُتٛ دائرة إخبٚر 

إخبٚر خقؾٚ مـ أن تٍٚجئٓٚ  ومنٝ ظروق برسظٜ بًٔدا ظـ ظربٜ

هجامت ؾرؿٜ ادٚء، افتل أرسظٝ إػ ظربٜ اإلذاظٜ  وأحٚضتٓٚ مـ ـؾ ادمٚه 

وذظٝ برصٓٚ بٚدٚء  وـؿ ؾرحٝ اجلامهر دنٓد رش ادذيع بٚدٚء مـ ـؾ 

 .ادمٚه

اشتًّٝ ظروق بحزن إػ جمّقظٜ مـ افْسٚء وهـ ينُغ بٖمل أثر مٚ 

فٝ وهل تبُل بحرؿٜ: تهقري ـٔػ ـٚن ؾَدن ؾٔٓـ، ؾقاحدة مْٓـ ؿٚ

صًقري وإٔٚ أرى مْؼ افٌسٔؾ وفٔس ظِٔف شقى خرؿٜ بٚفٜٔ ٕستخدمٓٚ 

 دسح افٍرن، مالبسْٚ ـِٓٚ اختٍٝ !

أمٚ ٕحـ ؾٍَدٕٚ َٕقدٕٚ ـِٓٚ ومل يبؼ مًْٚ مٚ يٍُل :وؿٚفٝ أخرى

 فْنسي ٕضٍٚفْٚ ضًٚمٓؿ.

حرسة أمٚ إٔٚ: وؿٚفٝ أخرى: إٔٚ ؾَدت خٚتؿ زواجل !وؿٚفٝ أخرى ب

وٓ يقجد فديْٚ  ،ؾٖشُـ ذم مْزل مـ ثالث ؽرف؛ إٔٚ وأبْٚئل وظٚئالهتؿ

ؽريٛ. سٕٚ ٍَٕد ـؾ يقم صٔئٚ؛ ؾَدٕٚ مالبس زوجل وخمدتف وؾَدٕٚ خٚتؿ 

زواجل، وؾَد أوٓدي ـثرا مـ مالبسٓؿ افداخِٜٔ، وؾَدت ٕسٚؤهؿ ـثرا 
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)مُْؿ  :راف ؾَٚلمـ ثٔٚهبـ ومهٚؽٓـ وخقاتؿ زواجٓـ، وؿد شٖفْٚ افً

وؾُٔؿ( وأحلحْٚ ظِٔف أن يقضح أـثر ؾٖبك، فُـ، ٓ أحد ذم ادْزل يُّـ أن 

أؿىع ":ؾَٚفٝ ظروق "يًٍؾ ذفؽ، ؾُِٓؿ مترضرون وـِٓؿ ؾقق افنبٓٚت

ورـوٝ برسظٜ تٚرـٜ افْسٚء وهـ "إيدي إذا مٚ ـٚن اهلز هق أشٚس افبالء، 

 ذم حٔص بٔص يٍتنـ ظـ مهدر افهقت.  
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 القووووم قبووول العووواحه واألرر حوووو  كوووافره
 

 والـوووواس لووووع طؾفووووا وظقو ووووا   كوووواطره

 

 صووووقف وضػوووول ظووووابس وحؼقبووووة دسووووافره
 

 وفوووم فوووابف غازوووبا وفوووز بؾوووك اخلوووا ه
 

 وةم يػوووقر بروحفوووا بؾوووك الػتووواة ا وووا ه

 

 وأكوووا أحؾوووق باشوووام وكووولن روحوووي ضوووا ره
 

 وقػووت وقالووت هوول بوورى يووا أكووت إ  حووا ره
 

 ا أفؽارهووووا   ظووووابرهولسشووووت بوجومفوووو
 

 وزعت ظذ اخلد األشوى بودموظفا هوي شواحره
 

 فوقػووت أرقووب ةمعفووا بوورح يغوواز  حوواةره
 

 والـووواس بـظووور صوووو ا وثقاروووا ادتطوووايره
 

 متشووووغـف بشووووػاهفا بوووودموظفا ادتـوووواثره
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 قالووت أبعوورف بقتـووا ر البوودر أو ر السووامره  !
 

 فضحؽت حتى صد  جواري وقوا ا الؽوافره  !
 

 ...اكوت حودوة اآلخورهشتؼو  أرر جدوةها ك
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وأمٚ يقم افكاصر افثٚين ؾٓق افٔقم افسٚبع مـ صٓر افٍْخٜ مـ ظٚم  

اجلراد وهق يقم آخر فـ يْسٚه افزظٔؿ، بؾ فـ تْسٚه جزيرة افذمٚر، ؾٍل هذا 

افٔقم هٚمجٝ أرساب افكاصر ـؾ مُٚن ذم اجلزيرة، وأحٚضٝ بَك 

ؾ ادمٚه، وهٚمجٝ افْٚس واحلٔقإٚت بٖشٚفٔٛ ؽريبٜ ظجٔبٜ افزظٔؿ مـ ـ

بٚٔٓف بؾ بٚداليغ، واجتٚحٝ افبسٚتغ وادْٚزل واحلدائؼ وـؾ مُٚن ؾٔف 

بذرة حٔٚة، و مل تستىع ظروق ذم ذفؽ افٔقم إـامل مْنقرهٚ ظذ جدار ادرـز 

رــ ...ثؿ جلٖت إػ .افهحل ؾَد ـتبٝ افُِّٜ إوػ مـ ظبٚرهتٚ: افٌوٛ

ؿيص ذم طٚهر ادديْٜ بًد أن هٚمجتٓٚ افكاصر، وتًَِٝ بنًرهٚ،وتسَِٝ 

 وجٓٓٚ، وتنبثٝ برمقصٓٚ وبحٚجبٔٓٚ، وؽىٝ مالبسٓٚ.

ـٕٚٝ تسّع مـ مُٚهنٚ افَيص سخٚت افْٚس، وصقت بقق افزظٔؿ  

 ومذيع إخبٚر وهق يىِٛ افًقن حلاميٜ ؿك افزظٔؿ. 

 ،هنٚ تِجٖ إفٔف: خٍٝ ـثراؿٚفٝ ظروق جلذور وهل حتتوْف بحٛ وـٖ

فَد أرظبتْل هذه افكاصر افًِْٜٔ، مل تسك مُٕٚٚ مـ جسدي إٓ وتسَِٝ 

 ظِٔف ومتسُٝ بف، ٓ أشتىٔع أن أؽّض ظْٔل يٚ جذور!
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تٍْس جذور افهًداء وهق يِتَط ـِامت ظروق ادثخْٜ بٚجلراح ادًبٖة 

مثخْٚ بٚجلراح  تًبٚ  بٚخلقف وآرتبٚك وافَِؼ وإمل، ثؿ ؾَد ـٚن هق أخر

مرهَٚ تتْٚوصف أٓم، وؿٚل بهقت متًٛ متٓٚفؽ: مـ أيـ جٚءت هذه 

 ادخِقؿٚت افًِْٜٔ ؟!

ثؿ أـّؾ: فًؾ حسْتٓٚ افقحٔدة أهنٚ دخِٝ ؿك افزظٔؿ، ومل تسك ذم 

 ؿكه مٚ يُّـ أن يَقل إٔٚ افزظٔؿ!

 ؿٚفٝ ظروق بٍِٜٓ: وافزظٔؿ ؟ 

 ؽرؾتف ادًْٜٔ حغ يسّع افبقق! ٓ أدري، فُْف يِجٖ دائام إػ -

ؾَٚفٝ ظروق بحرؿٜ وحرسة: شٖدمر هذا افبقق افًِغ! ثؿ ؿٚفٝ 

وحٛ وخقف وؿِؼ متنبثٜ بآمٚل ـثرة مـ احلٔٚة: وافْٚس يٚ جذور،أهؾ 

 ذمٚر ؟

ؿٚل جذور بحزن: أهؾ ذمٚر  يٚ ظروق يتجرظقن أن ضًؿ إمل 

 احلََٔل!

ع افرئٔس، ورأيٝ حٔقإٚت رأيٝ ـثرا مـ اجلثٞ مَِٚة ذم افنٚر

اجلزيرة وهل هٚئّٜ ذم افنقارع واجلبٚل وافسٓقل صٚئحٜ هٚئجٜ متٖدٜ 

 تالحَٓٚ افكاصر أيْام وفٝ وجٓٓٚ. 
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وؾجٖت شّع اهلٚربٚن صقتٚ ظَّٔٚ اهتزت فف إرض ؾوؿ افسُقن 

اجلزيرة بغ جْٚحٔف، وتقؿػ ـؾ رء ذم مُٕٚف، وثبٝ بال حراك، ؾْزل 

جلزيرة ومتنٔٚ ذم أروؿتٓٚ وممراهتٚ وصٚرظٓٚ، وفُْٓام مل يريٚ اهلٚربٚن إػ ا

أحدا، ومل يريٚ أثرا ٕي سصٚر. ؾّنٔٚ إػ ادْهٜ ظْد ٕٚصٜٔ افنٚرع، ـٚن 

 صقت افزظٔؿ خيتٚل مـ بًٔد وهق يَقل:

ًٕؿ، أهيٚ افهٔٚدون مل أشتىع افسُقت أو اجلِقس ذم ؿكي، وترك 

أؿقهلٚ فُؿ إْٕل مل وفـ  ،دهؿ، ًٕؿأبْٚئل وبْٚيت يقاجٓقن افكاصر وح

أترـُؿ وشٖـقن دائام ذم مَدمٜ ادداؾًغ ظـ ذمٚر، شٖؿٚتؾ وأؿٚتؾ 

 ...وشٖضحل بُؾ مٚ أمِؽ فتحٔٚ ذمٚر

 .أضحل بروحل فتحٔٚ ذمٚر

 .وحتٔٚ وحتٔٚ ذمٚر :ؾرددت اجلامهر مـ خٍِف

ـ ثؿ تٚبع افزظٔؿ خىبتف مِقحٚ بًهٚه: أمٚ اخلقٕٜ ادخربقن افذي 

يريدون تدمر اجلزيرة ؾّهرهؿ ادقت مثؾ هذه افكاصر، َٕقل فًروق 

 وجذور وظهٚبتٓام شتّقتقن شتّقتقن 

 .ادقت فًِّالء  ادقت فًِّالء :ؾسدد اجلامهر
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ٝ افْٚس وهل مثخْٜ بٚجلراح،ويًتكهٚ إمل، ورجًٝ إػ  وإٍوَّ

مٚ ترـتف ؾٔٓٚ مـ  بٔقهتٚ فتِِّؿ مٚ تبَك هلٚ مـ هجقم افكاصر، وتداوي

 جراح.

منك جذور حزيْٚ بًْٔغ دامًتغ وهق يّسؽ بٔد ظروق حمٚوٓ أٓ  

يدوس بَدمٔف جثٞ افْٚس وأصالءهؿ، ؾَد ـٕٚٝ جثٞ أهؾ ذمٚر مْتؼة 

 ...ذم ـؾ مُٚن، ودمٚؤهؿ  تِقن ادّرات وإرصٍٜ

ؿٚل جذور وظْٔٚه مٌرورؿتٚن بٚفدمقع وتْيران إػ إرض افًِٔٚ: 

ؿ أبْٚء افهٔٚديـ مـ  يذوؿقن ضًؿ ادقت يٚ ظروق وحدهؿ، إيري وحده

هٚ هؿ ادقتك؛ صٔٚد ومذيع وحٚرس وجْدي وجالد،إهنٚ أصالء أبْٚء ذمٚر 

أبْٚء افهٔٚديـ مَِٚة ظذ إرصٍٜ وذم ـؾ مُٚن، ثؿ ادمف ببكه ٕحق 

جمّقظٜ مـ ادزارظغ وهؿ يرؾًقن أصالء حٔقإٚهتؿ ظـ افىريؼ وؿٚل: حتك 

 حلٔقإٚت مل تسِؿ مـ بىش افكاصر!ا

ًٚ هلذه ادخِقؿٚت ادتًجرؾٜ ادَرؾٜ، آه مل  ،ؿٚفٝ ظروق بٚرتبٚك وأمل: تب

أشتىع افسٔىرة ظذ ٕبوٚيت وإٍٔٚد، ـؿ ـٕٚٝ مرظبٜ تِؽ اادخِقؿٚت 

وؿٚشٜٔ! بِقهنٚ ادتحد مع ادقت، وبٍَزاهتٚ افَٚتِٜ وضراهنٚ ادَٔٝ اجلٚف! 

ـٕٚٝ تراين بُؾ ضًٍل وؿقيت، تهقر أهنٚ مل تُـ  ـٕٚٝ تىقف حقيل،
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هتٚمجْل إٓ حغ أـقن ؿقيٜ ـرمح، وـٕٚٝ حْٔٓٚ تبٚؽتْل مـ ـؾ ادمٚه، 

فتحتؾ ظْٔل وأذين ومْخري...  فَد ؿٍز أحدهٚ وفىّْل بّْخري، ثؿ ظٚد 

وفىّْل بّْخري أخر، ـٕٚٝ تتحداين، رأيتٓٚ تْير إيل بًْٔغ ٕٚريتغ، ومل 

ذ تُـ تبٚيل ب  ٍ ٚدقت، ومل أــ أظرف متك شترضبْل، وٓ مـ أيـ شتْ

هجامهتٚ. يٚ جذور، مل تُـ هذه ساصر، وإٕام ـٕٚٝ ؾهٚئؾ ظسُريٜ 

 !ِقؤة بٚدقت وبرؽبٜ افَتؾ وافٍتؽمْيّٜ، أو ظربٚت حمهْٜ مم

ؿٚل جذور بهقت معء بٚحلٛ: ويع ظِٔؽ يٚ ظروق، ـؿ ظٕٚٔٝ! 

ر رأيتتٓام وإٔٚ أمق ذم ضريَل إػ ٕسٔٝ أن أؿقل فؽ إن أمؽ وأبٚك بخ

 ادْهٜ!

 أشًدتْل هبذا اخلز، وخٍٍٝ ظْل بًض أدل!  -

وبْٔام مهٚ ذم منٔٓام احلذر ذم ضريَٓٚ دِجئٓام شًّٚ ظْكيـ مـ 

 ظْٚس افدؾٚع ظـ اجلزيرة يتٓٚمسٚن: 

 إٕف ـٚذب، مل حيرك شٚـْٚ، اختبٖ مع ظٚئِتف ذم ؽرؾتف ادًْٜٔ! -

 افكاصر إذن؟ ؾّـ ضرد هذه -

ٓ أحد يدري، وفُـ افذي إٔٚ واثؼ مْف إْٔٚ ذم ؾرق افدؾٚع مل َٕتؾ  -

سصٚرا واحدا، وأن افكاصر ـٕٚٝ ترسح ومترح ذم مًسُراتْٚ، وؾقق 
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ظربٚتْٚ وٕحـ خمتبئقن حتٝ إرض ٕراؿبٓٚ مـ بًٔد، وهل تٖـؾ افْٚس 

 ...وافزرع واحلٔقإٚت

 ادِجٖ يٚ جذور، خذين أرجقك! خذين إػ:ؿٚفٝ ظروق بٌوٛ وحزن

وذم افىريؼ ـٚن صقت ظجقز يّخر افسُقن ويَىع ظْٔل احلزن وهق 

 يٌْل: 

 سس سس "

 أشقد وامحر 

 اضحؽ ـرـر 

 أوظٚ تٍُر

 إٝ افؤػ وربًْٔٚ أخرض  

 أخرض أخرض

 أخرض أخرض  

 ؾًِـ ؾًِـ ؾًِـ ؾًِـ 

 جٔٛ أوٓدك

 هٚت اصحٚبؽ 

 وجٔٛ أظاممؽ  
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 وهٚت إخقإؽ

ر أ  حْٚ افٔقم وربًْٔٚ مْقَّ

 سس سس

 وجٓؽ  أصٍر

 فقٕؽ أصٍر  

 أصٍر أصٍر 

 أصٍر أصٍر 

 ؿؿ ومتخس 

 يال يٚ أزظر 

 )ٓ( مٚ بدك 

د صٍؽ    وح 

 ـِٓؿ صٍؽ

 ـِٓؿ جْبؽ  

 سس سس 

 "أشقد وامحر 
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مْذ أظِـ افزظٔؿ أن يقم إحد مـ ـؾ أشبقع شُٔقن يقمٚ فًِٛ، 

حٚر صبٚب اجلزيرة وحٚر افهٔٚدون ذم أمرهؿ، وارتبُٝ افْسٚء، وؾرح 

إضٍٚل ورؿهقا، وفُـ ظربٜ اإلذاظٜ افتل مرت مـ أمٚم ظروق برسظٜ 

 ظجٔبٜ، مل تقضح اخلز، ومل تًط تٍهٔالتف.

ك بِحٜٔ  ٍَ ؿٚفٝ ظروق جلذور افذي تُقم ذم مالبس صٔخ ـبر، وخت

َقدهؿ اهلز يٚ جذور، يقم افًِٛ؟  مستًٚرة وبنقارب ـٚفًَرب: إػ أيـ ي

 يقم آخر ؟!

ؿٚل جذور حمٚوٓ ضّٖٕٜ ظروق: افْنٚط ٕنٚط يٚ ظروق، وذم ـؾ 

 مًٚجؿ افدٕٔٚ افْنٚط هق افْنٚط؟ 

 ؾَٚفٝ ظروق وهل تًك صٍتٓٚ بٖٕٚمِٓٚ: إٓ ظْد اهلز !

ومل متض شقى حليٚت حتك ـٕٚٝ شٚحٜ اجلزيرة ؿد امتألت بٚفْٚس 

 وؿد أحٚضقا بٚدْهٜ حتك ـٚدوا حيتوْقهنٚ. ظذ بُرة أبٔٓؿ 

وبًٔدا ظـ احلنقد وؿٍٝ ظروق ذم زاويٜ مىِٜ وهل تِبس ضٚؿٜٔ 

اإلخٍٚء، وإػ جٕٚبٓٚ ـٚن جذور يّسؽ بًهٚ يتقـٖ ظِٔٓٚ، وإتيرا ذم 

 ...مُٚهنام مع ادْتيريـ
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جٚء افزظٔؿ ؾتًٚفٝ اهلتٚؾٚت افتل راؾَتف حتك جِس وشط افْٚؾقرة 

ؿ وؿػ وفقح فًِٔقن افتل تراؿبف بٔديف، ؾهٍَٝ احلنقد، ورحبٝ، ادٚئٜٔ، ث

  .وهتٍٝ، وؿٚم مـ بْٔٓٚ هٚتػ يَقل: ادجد فِزظٔؿ، ادجد فِحٚمل إمغ

 ؾهٚحٝ اجلامهر بهقت واحد: ادجد ادجد 

ثؿ جِس افزظٔؿ وهق يرت ٛ هٔبتف ذم ظٔقن احلنقد، ويبٞ ذم ظٔقهنؿ 

 ظذ ادجٓٚر ضرؿٚت خٍٍٜٔ، ثؿ ؿٚل: صقرتف ادٓٔبٜ، ثؿ ضرق ب٘صبًف 

يٚ أهؾ ذمٚر، يٚ صًِٜ افثقرة وافْٚر، يٚ ورثٜ افٍٚحتغ، يٚ جْد احلؼ 

واحلٛ واجلامل، وشْبِٜ افَّح ذم ثرى ادجد وافبىقفٜ، أحبتل وأهع 

وأوٓدي وبْٚيت، فَد ؿررٕٚ أن يُقن يقم إحد مـ ـؾ أشبقع يقمٚ فِْنٚط، 

يت، شًِْٛ، ًٕؿ شًِْٛ، شَْقل فًِدو ًٕؿ، يٚ أهع وظزويت وظنر

ادسبص بْٚ ظذ افثٌقر إْٕٚ أحٔٚء، وشْبَك أحٔٚء، شًِْٛ أهيٚ إحبٜ، 

وشْرؿص وشٌْْل مقاويِْٚ افنجٜٔ، أهيٚ إهؾ ؾًِِْٛ وفْوحؽ وفَْػ 

 ...ذم وجف افًدو إشقد أحٔٚء

 ...وصٍَٝ احلنقد بحرارة 

ب افتل يُّـ أن تْٚؾس هبٚ اجتًّٝ افِجٚن ذم ـؾ حل فتختٚر إفًٚ

فْٔؾ جٚئزة افزظٔؿ، وبًد منٚورات ومداوٓت وَٕٚصٚت وجدال وأخٍذ 
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ٍٜ اظتّدت افِجٚن أربع أفًٚب تستىٔع  ورد وؿبقٍل واظساٍض وممًٕٜٚ وممٚضِ

اإلدارة ادحِٜٔ فِجزيرة أن تتٍُؾ بام حتتٚجٓٚ مـ أدوات، وأن ختهص هلٚ مٚ 

  .يْٚشبٓٚ مـ شٚحٚت

 قم افًِٛ يٚ جذور !هق ي :ظروق

ضحؽ جذور وؿٚل: ًٕؿ هق يقم افًِٛ، اشًّل يٚ جذور مٚ هل 

 إفًٚب افتل اختٚروهٚ ؟

مل إٔتبف ظذ ادْٚدي وهق يدور ذم افنقارع وافزؿٚق بىبِتف وصقتف  -

 إجش اجلٓقري! 

ومٚ هل إٓ حليٚت  حتك ٕٚدى ادْٚدي مـ مُٚن بًٔد مـ ظربٜ إخبٚر 

  :بقق ثالثٚبًد أن ٍٕخ ذم اف

يٚ أبْٚء جزيرة ذمٚر، يٚ أبْٚء جبٚل افهز واحلديد وافْٚر، ًِٕـ فُؿ ظـ 

 إفًٚب افتل شتّأل ظِْٔٚ يقم إحد مـ ـؾ أشبقع:

 فًبٜ حٚـؿ جالد  :أوٓ 

 فًبٜ صد حبِؽ واشحبف  :ثٕٚٔٚ

 "صزه َأَمَره صّس ٕجقم ورده حِٔٛ إيام  ،ُٕط احلبؾ ٕط "فًبٜ :ثٚفثٚ

 .:فًبٜ احلجِٜرابًٚ
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 وذم ذفؽ ؾِٔتْٚؾس ادتْٚؾسقن 

مل تستىع ظروق احتامل أصقات ادجّقظٚت افريٚضٜٔ افتل تُدشٝ 

 ؾقق ظبٚرات صٚخبٜ محٚشٜٔ مألت اجلزيرة:

 مـ ادٍتش ؟ -

 حرضيت  -

 أخرج فهؽ! -

 ...ؾتْٜ ،ظريٍٜ ،ظريػ ،شًٔد، خِٔؾ ،مرظٛ

 ...حُّٝ ادحُّٜ ظِٔؽ بسبًغ جِدة

 ...ادحُّٜ ظِٔؽ حُّٝ

ؿٚفٝ ظروق وهل توع رأشٓٚ بغ ـٍٔٓٚ: جذور، شٖـتٛ ظذ أبقاب 

 "مٚ أبَك فُؿ اهلز فتًٔنقا، أؾَٔقا مـ شبٚتُؿ ! "افسٚحٚت وؾقق ادْهٜ

ؾَٚل جذور وهق ينٔح بقجٓف بًٔدا ظـ ظْٔل ظروق: أصًر يٚ ظروق 

 أن ـتٚبٚتْٚ بال أثر!

ِؿ، ومل تِتٍٝ إفٔف، وطؾ بكهٚ فُـ ظروق مل دمبف، ومل ترد، ومل تتُ

 حٔٞ ظٚئِتٓٚ! اجلْقيبمًَِٚ بذفؽ اخلٔط افدخٚين افذي طٓر ذم ضرف احلل 
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ؾِبسٝ ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء، ومنٝ بخىقات واشًٜ إػ بٔتٓٚ، وجذور 

حيٚول افِحٚق هبٚ؛ ؾَد ـٕٚٝ مالبسف افتل خيتٍل خٍِٓٚ تًَٔف وتٗخره، 

حزيْٜ مُسقرة اجلْٚح ؽٚضبٜ،  ودمًؾ منٔف وئٔدا. وؿٍٝ ظروق أمٚم بٔتٓٚ

 وجذور حيٚول أن خيٍل ظْٔٔف افْوٚختغ بٚفدمقع. ،وصٚرت تبُل بحرؿٜ

 أترى يٚ جذور، فَد أـِٝ افْٚر بٔتْٚ ـِف! :ؿٚفٝ ظروق 

ومل يىؾ وؿقؾٓام ظذ أضالل ادْزل حتك شًّٝ صقت أمٓٚ وهل َٕقل 

 ـِْٚ بخر.ٕبٔٓٚ: ٓ تٖبف ؾٚفذي بْٚه شٔبْل ؽره، ئٍُْٚ إْٔٚ 

ٕزظٝ ظروق افىٚؿٜٔ، ورـوٝ إػ أمٓٚ واحتوْتٓٚ، ثؿ افتٍٝ إػ 

أبٔٓٚ وؿٚفٝ فف وهل ختٍل دمًٜ ؿِبٓٚ: مٚ أبَك فْٚ فًْٔش؟ شٖجًؾ أيٚمف 

رمٚدا يٚ أيب !أظرف يٚ أيب أن افبحر تٌَِف إصبٚح، وافز مثَؾ بّـ ظِٔف، 

 وافنٚضئ جمروح بٚفٍَد، ومُبؾ بٚحلرس؟!

يٚ أمل افْٚر بٚفْٚر، وافدم بٚفدم وافبٚدئ  :ٓٚ وؿٚفٝثؿ احتوْٝ أم

 أطِؿ !

ٓ يٚ  :ؾَٚفٝ أمٓٚ وهل تتحسس صًرهٚ وتوّٓٚ إػ صدرهٚ بَقة

 ابْتل، فٔسٝ اجلزيرة فِزظٔؿ، مٚ فف ؾٔٓٚ ؽر مْهٜ اجلِد وافَتؾ!
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شٖحٚول ؾٓؿ مٚ جيري حقيل، وفُـ :مهسٝ ظروق وهل متسح دمًتٓٚ

ؾُِٓٚ دمري بال مْىؼ، وتسر  ،داث تستًيص ظعإمقر وإصٔٚء وإح

..وـثرا مٚ أمسؽ إٍٔل وأؾرك أذين .مـ ؽر ؿٚظدة، وتتٌر وؾؼ افالمًَقل

 .وأؿرص جِدي ٕتٖـد أن مٚ أراه ومٚ أشًّف حََٜٔ ٓ خٔٚل
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ادجّقظٚت افتل خرجٝ تْدد بَّتؾ افىٍِٜ شِّك دهسٚ حتٝ 

بٚر ؿٚدت تيٚهرة ـبرة ٕحق ؿك افزظٔؿ مل تُـ مسِحٜ، ظجالت ظربٜ إخ

وفُـ مخسٜ مـ رجٚل إمـ ـٕٚقا بغ افَتذ، وٍٕك افهٔٚدون أن يُقٕقا ؿد 

ؿتِقا أو ؿٚتِقا، ويٗـدون أهنؿ مل يرؾًقا شقى أظالم اجلزيرة،  ومل هيتٍقا إٓ 

ؾ جْقد فِجزيرة، فُـ ؿقات إمـ تتّٓٓؿ بَتؾ ؿٚدة مـ ادتيٚهريـ.. وبَت

مـ جٓٚز إمـ وافدؾٚع افقضْل وفُـ ادتيٚهريـ ـِٓؿ يٗـدون أن أؾرادا 

 .مـ افَك هؿ مـ ؿتِقا افىرؾغ

صُؾ افزظٔؿ جلٚن افتحَٔؼ ذم تِؽ احلٚدثٜ افتل راح ضحٔتٓٚ شبًقن 

 صٔٚدا، ومخسٜ مـ رجٚل إمـ ومئٚت ادًتَِغ.

وجْقده(، ـتبٝ ظروق ظذ شقر مًسُر افدؾٚع: )ؿتِٓؿ افزظٔؿ 

وـتبٝ ظذ شقر دار احلُقمٜ )ؿتِٓؿ افزظٔؿ وجْقده(، وـتبٝ ظذ فقحٜ 

ادْهٜ )ؿتِٓؿ افزظٔؿ وجْقده(، ثؿ اختذت مـ دون افْٚس رـْٚ ؿهٔٚ 

 .فساؿبٓؿ مْف، وتْتير تىقر إحداث

 ؿٚل أحد اجلرحك: ؿٚل افزظٔؿ ذم خىبتف إن افِجٚن شقف دمد احلََٜٔ!
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ِجٚن؟! شتًجز هذه افِجٚن ظـ مًرؾٜ أشامء ؿٚل جريح آخر:هٚهٚهٚ اف

أظوٚئٓٚ، ثؿ ضحؽ ضحُٜ مٚـرة شٚخرة، وأـّؾ بتُٓؿ وؽوٛ: ٕهنٚ 

شقف دمد أن افذيؾ افذي دمذبف. هق ذيؾ جٓٚز ؽر مًروف  ضخؿ مـ 

 .خٚرج اجلزيرة

ؿٚل آخر: اجلٓٚز ادنسك هق ٍٕسف اجلٓٚز افذي ؿتؾ ادتيٚهريـ هْٚ 

 وهْٚك...

 ٛ: ومـ يٚ ترى يِّؽ هذا اجلٓٚز اخلىر ؟ؿٚل صٔٚد بٌو

 وٓ أحد ؽره ! ،ؿٚفٝ صقت هٚمس:افزظٔؿ

وٕحـ أن هْٚ ٕرسد بًض مٚ حدث، وؽدا شٔرسدون مٚ   :ؿٚل آخر

شٔحدث، ذم إيٚم افَٚدمٜ شتجِق افنّس احلََٜٔ، وشٔيٓر احلؼ، 

وشُْٔنػ ادستقر، ويًرف اجلّٔع مٚ  جيري اإلظداد فف أن ذم ؿك 

 ويٖتٔؽ بٕٚخبٚر مـ مل تزود... ،افزظٔؿ

ؿٚل رجؾ: هؾ إتبف أحد مُْؿ ظذ افٍتٔٚت افِقايت وضًـ ادْٚديؾ 

اخلرضاء ظذ افرؤوس. أهق ظالمٜ تًٚرف بغ افٍتٔٚت، مـ هٗٓء،  ومـ 

 وـٔػ جئـ؟ ،أيـ جئـ
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ذوات ادْٚديؾ اخلرض هـ بْٚتُؿ  :ؿٚفٝ ظروق بهقت جٓقري

ثؿ إسحبٝ برسظٜ مـ  .ًِـ افٌوٛ ظذ افيِؿوأخقاتُؿ، وهـ مـ ين

 .ادُٚن تٚرـٜ افًٔقن تبحٞ ذم اجلٓٚت ظـ مهدر افهقت
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مل جيد  .ـ مـ صٓر افكخٜ مـ ظٚم افزفزفٜ افثٕٜٚٔيافسٚدس وافًؼ ذم

 "تسك خٍِٓٚ إٓ ورؿٜ صٌرة ـتبٝ ظِٔٓٚ وهل مل ،جذور ظروق بٕٚتيٚره

مل تَؾ إهنٚ شتٌٚدر، أو إػ أيـ شتذهٛ، ومل و "حلِؿ وؿٚتؾ ؿػ ظذ ٕٚصٜٔ ا

يًرف جذور مٚ حدث ذم تِؽ افِِٜٔ وأزظجٓٚ، أو مٚ ـٕٚٝ تٍُر بف وختىط 

فف، ؾٓق تًقد أٓ يْٚؿنٓٚ ذم ؿراراهتٚ، وأٓ جيٚدهلٚ ذم أمقر حٔٚهتٚ، ؾِؿ يدخؾ 

افِِٜٔ إٓ ظـ  ؿط مًٓٚ ذم َٕٚش أدَّى إػ خهقمٜ، حتك إهنام مل يتُِام ذم تِؽ

 وجبٜ افىًٚم.

محِٝ ظروق أمتًتٓٚ ـِٓٚ ووضًتٓٚ ذم حَٔبتٓٚ افهٌرة افزرؿٚء، 

 وإىَِٝ مع افٍجر إػ حٔٞ ادجٓقل...

وـًٚدهتٚ ـٕٚٝ شٚحٚت اجلزيرة وصقارظٓٚ تٌص بٚفالظبغ 

ٕحق ادْهٜ  وافكخٚت، وفُـ خىك ثٚبتٜ تَدمٝ وافالظبٚت وإصقات

ت جمرى ذفؽ افٔقم ٕحق  وهل تِبس ضٚؿٜٔ اإلخٍٚء ظروقمنٝ ؛ ؾَد ؽرَّ

ادْهٜ بنًرهٚ ادْسدل ظذ ـتٍٔٓٚ وبًْٔٔٓٚ افزرؿٚويـ ادزؿتغ افْٚبوتغ 

 . شٓٚ افبحري إخرض افْٚظؿ افرؿٔؼبٚفتحدي، وبِبٚ
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ـٚن ئٍُٓٚ ان ترضب بٔدهٚ أـتٚف ادحتنديـ فٍٔتحقا هلٚ افىريؼ و

ًروق افىريؼ ذم شرهٚ ٕحق ادْهٜ أؾسحٝ احلنقد ف ، ؾَدوهؿ ٓ يروهنٚ

حرض حتك  افْٚس ورجٚل إمـ تْير إػصًدت درجٚهتٚ، ووؿٍٝ حتك 

برسظٜ  بٚدْهٜ افزظٔؿ ذم ظربتف وحقفف جْقده بٖشِحتٓؿ ادرؾقظٜ، وأحٚضقا

افتٍٝ إػ احلنقد وثؿ صًد افزظٔؿ بخىقات ثٚبتٜ ؿٚشٜٔ إػ ادْهٜ،  ،رهٔبٜ

 وؿٚل: 

ٚر إضٓٚر، يٚ أهع وظنريت وربًل، يٚ شْد احلؼ، يٚ أهؾ ذمٚر إخٔ"

 يٚ رس اخلّرة، يٚ بذار افَّح واحلٛ واخلر!

ؾهٚحٝ ظروق مـ حتٝ افىٚؿٜٔ: فق ـْٝ حتبٓؿ مٚ بْٔٝ هلؿ هذه 

 ادْهٜ ؟

ؾهٚحٝ اجلّقع  ؛ذم يدهٚ متألفئٜ براؿٜ ومحِتٓٚخًِٝ افىٚؿٜٔ ثؿ 

 !: ظروق معء بٚفدهنٜبهقت واحد 

وـررت إمر أـثر مـ مرة واحلنقد تٌرق ذم  ،خًِتٓٚ، ثؿ ثؿ فبستٓٚ

ىِؼ مـ ت احلنقد وصٚرت ،ظـ اخلٍَٚن َِقبافدهنٜ شحريٜ أوؿٍٝ 

، وؾتحٝ ظٔقهنٚ ظذ أتسٚظٓٚ وآذاهنٚ فتستّع إػ أؾقاهٓٓٚ أصقات افدهنٜ

 .مٚ شتَقل هذه افٍتٚة ؽر ادرئٜٔ
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ايٜ احلٔٚة وافنّس، إٔٚ أهيٚ افْٚس يٚ أبْٚء افبحر وافنٚضئ، يٚ محِٜ ر"

افتل تٖـؾ راحتُؿ وتتَٚشؿ  افٌرؾٜ ،ظروق افتل دخِٝ افٌرؾٜ احلّراء

إٔٚ افتل دخِتٓٚ، ومٚ  .مًُؿ احلٔٚة، افٌرؾٜ افتل امتهٝ مُْؿ أرواح أيٚمُؿ

وجدت ؾٔٓٚ ؽر فبٚس اخلقف وافَٓر وآشتبداد، ـٕٚٝ خٚويٜ خٚفٜٔ ؾٚرؽٜ 

اخلقف افتل تْبض أمٚمٓٚ، وإٔٚ تٍُِٝ  ٓ حٔٚة ؾٔٓٚ متتِئ ظٔقهنٚ بّنٚهد

بٍؼء ظْٔٔٓٚ وؿىع مسِسؾ ٕبوٓٚ ذم أيٚمْٚ، يٚ أهؾ ذمٚر إحرار، يٚ أهؾ 

 ،افًزيّٜ ومحِٜ افْٚر، يٚ شَٚة ادجد ومحِٜ منٚظؾ احلريٜ مٚ فُؿ ٓ تْيرون

 .مٚ فُؿ ٓ تتدبرون

افقصقل إػ ادْهٜ ٓظتَٚل ظروق  افزظٔؿ حٚوفٝ جمّقظٜ مـ رجٚل

 .فُـ احلنقد وؿٍٝ أمٚمٓٚ شدا مًْٔٚ

إن شبٛ مٚ  :أم إٔتؿ ظذ ؿِقب أؿٍٚهلٚ، وظذ اشتسالم مريح، أؿقل فُؿ

 ."وأصٚرت إػ ؿك افزظٔؿ  ،إٔتؿ ؾٔف هق ذفؽ افذي يسُـ هْٚك

ـٕٚٝ أم ظروق بغ احلنقد ومًٓٚ مِؽ افهٌرة افتل طِٝ تِقح 

 ."بؽ يٚ ظروق إٔٚ أح "فًروق مـ بًٔد وهل تَقل هلٚ
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وذم زاويٜ ذم افنٚرع افرئٔس مىِٜ ظذ ادْهٜ وؿػ جذور بَِؼ 

وارتبٚك إػ جٕٚٛ جمّقظٜ مـ افرجٚل وافْسٚء، وظْدمٚ ؿٚفٝ ظروق افزظٔؿ 

ظُؿ  .جقَّ

ظْٚ ؾْحـ مْذ يقمغ ٓ ٕجد ذم بٔتْٚ مٚ  مهس رجؾ بٖذن زوجتف: ًٕؿ جقَّ

 .ٕٖـِف

يقم افٍتح، ويقم  :ٚ ففحٔٚتْٚ ـِٓٚ صٚرت أيٚم :وؿٚل آخر بهقت رؿٔؼ

احلٛ، ويقم افرجؾ، ويقم ادرأة ويقم اإلؽالق، ويقم افًِٛ، ويقم افٍتح، 

 ..  .ويقم

وظْدمٚ ؿٚفٝ ظروق إن افزظٔؿ حرم أهؾ اجلزيرة مـ افسُـ أمـ 

يسُْقن ؾٔف بًد أن صٚدر  ادريح، وأن صبٚب اجلزيرة ٓ جيدون مًُٕٚٚ 

 .إرض وصٚرت بٚشّف

 .هقت جٓقري: حٍرٕٚ ٓبْْٚ حتٝ افدار فٔتزوجؿٚفٝ امرأة ب

وٕحـ مل يسّح فْٚ بٚفبْٚء، وفـ يسّح حتك فق وجدٕٚ مُٕٚٚ  :وؿٚل آخر

 .ٕبْل ؾٔف؛ ؾٚدقاؾَٚت ظذ افبْٚء صًبٜ بؾ مستحِٜٔ

وظْدمٚ ؿٚفٝ ظروق إن حٔٚيت حتٝ هذه افىٚؿٜٔ تنبف حٔٚتُؿ؛ ؾٖٕتؿ 

 .ختٍقن منٚظرـؿ، وإٔٚ أخٍل جسدي
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امرأة: صدؿٝ هذه افهبٜٔ، ؾْحـ ٓ ٕىٔؼ افزظٔؿ، وُٕره ؿٚفٝ 

 وٕخٍل هذا احلَد ذم ؿِقبْٚ ! ،جْقده

ومل تُّؾ ظروق خىبتٓٚ، ؾَد فىّٓٚ افزظٔؿ بيٚهر يده، وؿٚل وهق 

 يرؾع يده بثبٚت:

هذه افتل أمٚمُؿ هل افسبٛ ذم هذا افًذاب افذي تًٔنقٕف، وافًذاب 

حٔٚتُؿ إػ جحٔؿ، ٕهنٚ ؾتحٝ افٌرؾٜ افذي ظنتّقه، وبَٚؤهٚ بْْٔٚ شَِٔٛ 

 احلّراء!

: ؾٖـّؾ افزظٔؿ ارتًٍٝ مهٓامت وأصقات متداخِٜ تٍِٓٚ افٍقىض، 

 يٚ أهؾ ذمٚر، فَد دخِتٓٚ ؾجِبٝ إػ اجلزيرة افًِْٜ وافريح افسّقم. ،ًٕؿ

ؾَٚفٝ ظروق: افًِْٜ احلََٜٔٔ هل إٔٝ، ؾام وجدت ذم تِؽ افٌرؾٜ ؽر 

إٔٝ افًِْٜ احلََٜٔٔ بَراراتؽ وؿقإْٔؽ وأدواتؽ ظْٔٔؽ وفسٕٚؽ وأذٕٔؽ، 

 ادسِحٜ ومسٚمر ـرشٔؽ !

ؾهٚحٝ أمٓٚ  ،ؾِىّٓٚ افزظٔؿ فىّٜ ؿقيٜ ظذ وجٓٓٚ أشٚفٝ دمٓٚ

 !"ظروق"بٚـٜٔ 

  .ودمًٝ أظغ ٕسٚئٜٔ  ـثرة
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..؟ ومْذ أن .،ثؿ افتٍٝ افزظٔؿ إػ افهٔٚديـ وؿٚل: أٓ ترون مًل

 ،وافكاصر ،واجلراد ـافذبٚب...وإَِبٝ حٔٚتُؿرؾٜ دخِٝ هذه افًِْٜٔ افٌ

 وافرائحٜ افَٚتِٜ... ،وافزفزفٜ افثٕٜٚٔ ،وافزفزفٜ إوػ

ر أهيٚ اهلز، وحقداث ختٍٚءات اددبّ ؾَٚفٝ ظروق: ومسِسؾ آ

 !؟ ...افَتؾ

يده رضبٜ  بيٚهرمل يسّح افزظٔؿ فًروق ب٘ـامل مجِتٓٚ ؾَد رضهبٚ 

رض، ثؿ رـِٓٚ بَدمف ؾهٚحٝ أمٓٚ وأوؿًتٓٚ ظذ إ ،ٝ وجٓٓٚصجّ 

  .متقجًٜ، وبُٝ ٕسقة مـ إمل، وحزن بًض افرجٚل

َٝ إػ احلنقد وؿٚل: وافٔقم وؿًٝ هذه ادجرمٜ ذم يدي،  ثؿ افتٍ

وشتحٚـؿ حمٚـّٜ ظٚدفٜ تِٔؼ بخٚئْٜ؛ ؾّّٓٓٝ أؾقاه ـثرة، وتدحرجٝ 

 ...ٕحق اجلسد ادَِك ظذ ادْهٜ ظٔقن ـثرة

 أهيٚ اجلْقد، اؿتِقهٚ!اؿتِقا هذه اخلٚئْٜ ! :آمروؿٚل بهقت حٚزم 

ؾهٚحٝ ظروق: مـ يَتٚت ظذ دم صًبف هق اخلٚئـ، مـ يٖـؾ 

أظامرهؿ، وأشامءهؿ، وأمقاهلؿ هق اخلٚئـ، مـ يهٚدر أحالمٓؿ، ويسحؼ 

خرهؿ خلدمتف وفِٓتٚف بٚشّف هق اخلٚئـ، وإٔٝ اخلٚئـ افيٚمل أمْٔٚهتؿ، ويّس 

 .ٖظامرهؿٓشتبدافؽ أيٚمؽ ب افٌٚصؿ، وشتَِك مٚ تستحؼ
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ودٚ رأى  ،حٚول جْقد افزظٔؿ اإلمسٚك هبٚ فُـ أهؾ اجلزيرة مًْقهؿ

فىّٓٚ فىّٜ ؿقيٜ أخرى أوؿًتٓٚ ظذ إرض، افزظٔؿ ذفؽ ؿٚم  إفٔٓٚ و

زحٍٝ ِبسٝ افىٚؿٜٔ وأن يَبوقا ظِٔٓٚ، ؾمرة أخرى  وضِٛ مـ جْقده

وهل تراؿٛ ظْٔل أختٓٚ وحٚوفٝ افْٓقض  ،وظْٓؿ ظْفبًٔدا حتٝ شتٚرهٚ 

 وخًِٝمِؽ، ويدهٚ ادِقحٜ هلٚ بٚحلٛ واحلْٚن واخلر، ثؿ وؿٍٝ بَقة 

وؿٚفٝ: هذه ـٕٚٝ أداتف فُنػ أرسارـؿ  بٖصٚبًٓٚ افىٚؿٜٔ وصدت ظِٔٓٚ

وافتْهٝ إػ ٕبوُؿ، فَد ـٚن هذا اهلز يدخؾ مًُؿ إػ أحوٚن أمٓٚتُؿ 

ويٖـؾ مًُؿ ظذ  وزوجٚتُؿ، ويسر مًُؿ إػ جٚمًٚتُؿ ومدارشُؿ،

ومٚ تَقفقن ومٚ تُتبقن،  ،ومٚ تسًّقن ،مقائدـؿ، ـٚن ينٚرـُؿ مٚ ترون

 ...ـٚن طُِؿ افذي يًرف ـٔػ يٖـؾ مٚ يريد مُْؿ

ادقت  "ٚ وهل تَقلهبورؾًٝ افىٚؿٜٔ بٔدهٚ، ثؿ أصًِٝ افْٚر 

، ؾتقهجٝ ادْهٜ وأبرؿٝ افسامء وأرظدت، وإتؼت افْران ذم "ٚدغفِي

ٚحٜ شحٚبٜ ـثٍٜٔ مـ افدخٚن وافْٚر وإصقات ٝ افّس وؽىّ  ـؾ مُٚن،

 ...واحلرـٚت افًنقائٜٔ ادتالضّٜ
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