دلبلا طسو يف ثيداحألا رداون نم
هيفرتلل يئاقدصأ عم دلبلا طسو ىلإ بهذأ عوبسأ لك ةياهن يف يتداعك
ىلإ بهذنف ،بعتملا يساردلا عوبسألا لاوط فقاوم نم هانفداص امع ثدحتلاو
ىدحإ ىلع سلجنل وأ ةديدج نكامأو عراوش فشتكن وأ ةرخاف ةلكأ لكأن وأ امنيسلا
انلوانت نأ دعب .ةريخألا ةرملا يف هانلعف دق ام اذهو ،كانه ةرشتنملا يهاقملا
عراوش يف لوجتن انذخأ ،معاطملا دحأب مويلا كلذ يف -قوزرم يقيدصو انأ -ءاشعلا
ةبيرقلا ةوهقلا هذه ىلع سلجن نأ انررق بعتلاب ًاليلق انرعش املو ،دلبلا طسو
.اًرخؤم اهيلإ بهذن نأ اندتعا يتلاو "،ةبيعكتلا" ةوهق يهو
ةشيشلاب نوذذلتيو تابورشملا نولوانتي بابشلاب ةئلتمم ةوهقلا اندجو
نم ةركلا تبرتقا املك فنعب نوحيصيو ةفهل يف ةارابملا نوعباتيو اهريغو
نكرلا كلذ ىلع "قوزرم" نيع تعقو جعزملا حايصلاو ماحزلا اذه طسو يفو .ىمرملا
رظنا" ":قوزرم" يل لاقف ،هدرفمب سلجي ناك اًمدنهم اًزوجع هلغشي يذلا ديعبلا
..لايخ وأ ةحزم هروصتي نأ يلقع داك دهشم ،اًريثك هارأ ال دهشم ".؟لعفي اذام
زوجعلا كلذ اندجو ،فنعو ةوسقو يرشب عارص نم نآلا هشيعن ام لك طسو يفف
،ءفدو فطل يف امهبعاديو ناتعئاجلا ناتططقلا ناتاه معطُي ةقفشو قفر لكب
يذلا ماعطلا اذه يف رظنلا تققد املو .هيف اًبح هابعالتو هيلع نازفقت اتناكو
يئاقدصأ دحأ هيرتشي يذلا نمثلا يلاغ دروتسملا هسفن هتدجو هايإ امهلواني

امل تمستبا .هلثمب عراوشلا ططق ىلع لخبي مل زوجعلا اذه نكلو ،هططقل
:تلقف "،؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ ؟كب اذام" ":قوزرم" لاقف ،ةأجف تفقو مث هتيأر
".دوعأ نيح كربخأس ،رظتنا"
نأ تداك ةماستباب مالسلا ينلدابف هيلع تملس .زوجعلا وحن اًهجتم تكرحتو
ناك فيك اهنيح تفرعو ،ءفدلاو بحلا هؤلمي ملاع يف ءامسلا ىلإ اًرئاط ينلمحت
بحرف ،هبناجب سلجأ نأ هتنذأتسا مث .هلوح موحتو هبعالت يهو ططقلا روعش
صخش يأ رظتني هتننظف ،هراوجب يسركلا يل عضيل اًروف فقوو ةدشب
هعم يثيدح تأدب ةعرسبو .ةدحولا كلت نم هجرخُيو هيلإ ثدحتيو هعم سلجيل
ليلق ذنم تدهاش ام هل تركذو "،لوألا فصلا مالعإ بلاط دبعلا ورمع انأ " :تلقو
يف يتغلابم نم اًبجعتم مستباف .هيلع فرعتأو هعم سلجأ يك ،ينبذجو
نم ةريبك ةلئاع تناك دقف نيتتطقلا نيتاه ةصق يل ىكحو تدهاش ام فصو
ىقبتي ملو ،ةرايس مهتمدص امدنع ءانبألا نم ةعبرأ تامو -ءانبأ ةسمخو مأ -ططقلا
اًماعط مهمعطأ ال ملف" .ةريغصلا ةنبالا هذهو ةنيكسملا مألا ىوس ةلئاعلا نم
مث .زوجعلا لاق اذكه "،ديجلا ماعطلاب ةيسفنلا ةاناعملا مهنع ففخُأ ىتح اًذيذل
اذه لوح ةريثك ةينيد سوردو ةعئارلا ناويحلاب قفرلا صصق نم ديدعلا يل ركذ
ريبكلا هنس مغر .اًرش هب لعفي وأ ناويح يذؤي نم ةينامرح ىدمو ،عوضوملا
.ةياغلل زيمتم راوح بولسأ كلتميو ،اًقح اًفقثمو اًدج ٍعاو هتدجو
ناكو نيماع ذنم دعاقتم هنأ لاقف ،هلغشي يذلا هبصنم نع هلاؤسل اذه ينعفد

يسفن يف تلقو ،هلاق ام يتشهد راثأ .تايانجلا ةمكحم سيئرل اًراشتسم لمعي
هذه يف بابشلا طسو اًديحو انه سلجيو عيفرلا بصنملا اذه لغشي ناك فيك
:هتلأسف .دلبلا طسو يف ً-ةناكم سيلو اًناكم -ةرومغملا ةيئانلا ةريغصلا ةوهقلا
نأ ذنم ةوهقلا هذه ىلإ يتأي نأ داتعا طقف هنأ ينبواجف "؟اًديحو سلجت اذامل"
امل صخش يأ ةحفاصم ديري ال هنأل اًمئاد هدحو سلجي نأ لضفيو لمعلا نع دعاقت
وهف ،ةيرمعلا لحارملا لك يفو تايوتسملا عيمج ىلع يقالخأ رادحنا نم هاري
ركذي نأ ٍذإ نيح هنم تبلط .مهتاكرحو مهلاعفأ بقاري اًديعب ثكمي نأ لضفي
دارفألا ىوتسم ىلع سيل ام ةنهم يف عمتجملا يف يقالخألا رادحنالل ًالاثم يل
يعّدت يتلا وأ ةيمالسإلا كونبلا كلت اهبرقأ" :يل لاقف .دجو نإ كلذو ،بسحف
ةقرس نم هب تررم ام نكلو .اهيلع لابقإلا دادزيو سانلا اهب قثي يتح مالسإلا
،ءاوس مهلك نأ اًننقيتم ينلعج كونبلا هذه لثم يف ةريبك ءاطخأو ةحضاو
لا يف أطخ" جذاسلا رذعلا اذه عمسأ مهنم أطخ لك دعبو ،امدعنا ريمضلاو قالخألاف
.هولعف ام ريربتل ةلشاف ةديدع تالواحم دعب عبطلاب اذهو system "،
نم ريثكلا يف يقالخألا طاطحنالاو داسفلا لاكشأ ىلإ ثيدحلا انب قرطت مث
ةيرابجإ يهو ةرشتنملا ةئيسلا ةداعلا كلت اهلقأ نأ لاقو ،انلوح يرخألا نهملا
معاطملاو يهاقملا مظعم يف اًمزال اًضرف حبصأ ثيح ،اًيقوذ ناك امدعب شيشقبلا
نأ ضفر نكلو زوجعلا اذه مسا ةفرعمل اًريثك تيناع دقل رمألا ةقيقح يف .نآلا
وأ يمسا ركذل يعاد الف دابعلا يقاب لثم هلل اًدبع انأ طقف" :لاقو هب ينربخي

الو رهاظم الو ءامسأ اننيب قرفت ال ءاوس انلكف ،يعم وأ يل ةروص طاقتلال
نأ نود مالكلا طسو همساب ظفلي هتلعج ةطيسب ةليحب يننكلو ".بصانم
يلع هدر نم اًريثك تبجعت ".ليبن" راشتسملا "..ليبن" همسا ناكو ،يردي
يف ىرخأ بناوج ىلإ قّرطتنو ثيدحلا هعم لمكُأ نأ تممتهاو همسا ةفرعمل يبلط
داس .انلوح ثادحأ نم هدهاشي امو ثدحي امل ةفلتخم ةرظن هيدل وهف ،ةايحلا
كربخأس ،ريمضلاو قالخألا ركذ ىلع" :يل لاق ةأجفو ،مالكلا نيب تاظحل تمصلا
ودبي لجر يل ءاج .ةليلق روهش ذنم ةوهقلا ىلع يل تثدح ةطيسب ةصقب
ةمكحم سيئر راشتسم تنك يننأب ةوهقلا بحاص نم فرع دقو لاحلا طسوتم
ةقلعتم هل اياضق يف ينثدحي ذخأو سنأتسا نأ دعب يراوجب سلجف ،تايانجلا
ريغ ًالخادتم ناك همالك نكلو ،ام لكشب هدعاسأ وأ يتربخب هديفأل يلمعب
كلت يف رثكأ وأ نيتعاس لاط ثيدح دعبو .ىضوفلا نم ءيش هبو موهفم
هفورظ ةشقانم ىلإ تاظحل يف ثيدحلا انب لقتنا ،ةموهفملا ريغ ةيضقلا
يننألو ،اًهينج نيسمخو ةئام يّنم بلط نأب هترثرث نم ىهتناو ةبعصلا ةيداملا
اًدغ امهديعي نأب هنم دعو ىلع دارأ ام هتيطعأف -اًعراب ًالثمم ناك ثيح -هتقدص
ىلع لاتحي وه ديكأتلابو .ةظحللا كلت ذنم ههجو ىرأ ملو ،دعوملا سفن يف
.ةدوع الب بهذي مث هدارم لاني ىتح ديدش ءاكذبو ةفلتخم لّيحب نيريثكلا
الب لاومألا نع ثحبي ٌلك" ً:الئاق هركذ ام ىلع اًبقعم ديدش بضغ يف يل رظنو
نأ انل فيكف ،اهريغ وأ ءادتعا ،ةقرس ،ةنكمملا قرطلا لهسأبو داهتجا الو بعت
".قرطلا هذهبو هسفن يف ركفي ٌلكو انتمأب يقترن

اهنيح ترعش ،بابشلا ضعب اهيلع سلجي انمامأ ةلواط ىلإ هينيعب بهذ مث
ءالؤه ؟ىرتأ" :يل ًالئاق مهيلإ رظنلا يف رمتساو ،مهل هتارظن يف نزحلاب
فيك ..ةجذاس رومأ يف الإ نوركفي ال ،ةيحطسو ةهفات مهعيضاوم ..نوبيغم
نع نوثدحتي وأ ؟لوانتنس "تابورشملا" نم عون يأ ؟ةليللا ةرهسلا نوكتس
ىتم ..طاشنلا مهيف سحأ ال ،ةمهلا مهيف ىرأ ال .هعم مهتاربخ نعو رخآلا سنجلا
مدقتت نأ اندلبل فيك .مهدلبلو ةرقتسملا مهتايحل رظنلا يف نوأدبيس
دعب لفسأ ىلإ رظني وهو زوجعلا تكس انهو ".؟ةيعاولا ريغ بابشلا ءالؤه لثمب
ترركو توكسلا ُتعطق .لمألا ةبيخ نم رعشي ام هب ينعي اًتوص همف نم ردصأ نأ
ىهتنا له ؟مدقتن نأ انل فيك ؟فيك اًذإ" :تلقو ،ةجردتم ةربن يف ريخألا هلاؤس
ملعأ ..اهلك انتايح يفو رومألا ريبكو ريغص يف داسفلا رشتنا هنأ ملعأ ؟لمألا
كرحتنو انتوق ديعتسن نأ فيك نكلو ،مدعني ريمضلاو روهدتت قالخألا نأ اًضيأ
ىلإ عجرن نأب" :ةعرسب در ريكفت نودب ".اهءانب ديعنل اًعيمج دحتنو دجملا وحن
انبر ىلإ برقتن نأو ،لوسرلا هنع انثّدح امو هللا هب انرمأ امب مزتلنو اننيد
انيلع حتفو هللا انمركأ اهيلع انرس اذإ يتلا ةيساسألا انتايح طوطخ فرعنو
نأ بجي ٍ..قاب تقولا نم ديزم ال .اناينُد رومأو انتايح انيلع لهسو هقزر باوبأ
تائفلاو فئاوطلاو تاهاجتإلا لكو ءاسنلاو لاجرلاو بابشلا ..نآلا نم انلك كرحتن
تمستباف ".قيرطلا يف ىلوأ ةوطخ انداحتاو ،انتوق داحتالا يفف ،عيمج انلكو
انملعب مدقتنو اندجم ديعتسنس اًبيرقو ءاش نإ هللا انمركأ" :تلقو هل
".انتدحوو

ةايحلا يف يل اهركذ يتلا ةطيسبلا ةيتايحلا ةلثمألا ىلع اًريثك هتركشو
مكل حتفتس ديكأتلابو ،ركفتلاو ةفرعملل ةديدج باوبأ يل تحتف اهنكلو
ٍدعوب عئارلا زوجعلا عم راوحلا تيهناو .لقألا ىلع اًئيش مكيف رِّيغتس وأ اًضيأ
ةياغ يف ينكلو اًريخأ اًئيش بلطأ نأ يل حمستأ" :هل تلق مث ،ةبيرق ةلباقمب
"،اًبيرق كل مهدرأسو اًهينج نيسمخو ةئام ديرأ" :تلقف "،لضفت" :لاقف "،جرحلا
 "قوزرم" يقيدص ىلإ هترداغو هيلع تملس مث ،نانثالا نحن انتاكحض تلاعتفبتكأ تأدبو ملقو ةقرو هنم تذخأو -،انراوح لاوط انيلع نم هينيع طقست مل يذلا
.ةديدج رومأ يف نوركفت مكلعجي وأ مكديفي اًقح هلعل ،مكل مالكلا اذه
.دبعلا ورمع :ملقب/راوح

