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الحُاة آلامىه خ ٤ال ؤمخُاػ
قهاصاث خُت مً وا ٘٢الً٣اًا التي جبىاها بغهامج اإلاغؤة

ًدىاو ٫هظا الجؼء مً الخ٣غٍغ بٌٗ ً٢اًا اليؿاء اإلاترصصاث ٖلى وخضة
الاؾخمإ وؤلاعقاص بمغ٦ؼ الىضًم ،والتي جغاوخذ ما بحن الاؾدكاعة ال٣اهىهُت ،بلي ع٘ٞ
الضٖاوي الً٣اثُت.
و هبرػ مً زال ٫جل ٪الحاالث هىُٖت ؤلاق٩الُاث والهٗىباث التي جىاحه
اليؿاء ومضي عجؼ مىاص ال٣اهىن فى جىٞحر الحماًت ال٣اهىهُت لهً ،وجخجلى هظه
ؤلاق٩الُاث والهٗىباث ٖلى مؿخىي (الىا / ٘٢ال٣اهىن ٖ /ملُت الخ٣اض ي ).
و٢ض ٖكىا م٘ اليؿاء اإلاٗىٟاث جل ٪ؤلاق٩الُاث ،وؤخؿؿىا مٗهم بالعجؼ ؤمام ال٣اهىن
الحالي ،وونلىا لىدُجت واضحت ومدضصة وهي :يغوعة وحىص حكغَ٘ ٢اصع ٖلي خماًت
اليؿاء مً الٗى ٠الىاٖ ٘٢ليهً ًجغم الٗى ٠ألاؾغي بىهىم واضحت ال جضٖى
لاللخباؽ وٍدضص ٖ٣ىباث عاصٖت للجىاة وٍمثل ق٣ه الغاصٕ حاهب و٢اجي لليؿاء مً
حغٍمت الٗى ٠ألاؾغي.
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م ٣ــضمت
ٖىضما ًدضر ٖى ٠فى الكاعٕ ؤو فى الؿاخت الٗامت بحن شخهحن ؤو مجمىٖت
مً ألاشخام ٞإهه ًىحض صاثما مً ًخضزل للٟهل بحن اإلاخسانمحنٞ ،اطا لم ًىجح
اإلاىحىصًً فى م٩ان الحاصزت فى ع ٘ٞألاطي ًٖ الضحُت ٞإن الكغَت جخضزل وجدؿم
ألامغ ،والح٣ُ٣ت ؤن حمُ٘ صو ٫الٗالم حؿعى ألن ج٨ىن لضيها ؤحهؼة ؤمىُت ٖلى ٟ٦اءة
ٖالُت لخإمحن الؿالمت الٗامت ،وخماًت الًُٗ ٠مً بُل ال٣ىي ،ول ً٨ماطا ًدضر
ٖىضما ً٨ىن البِذ هى مؿغح الٗمل الٗىُ٠؟
ٞىعاء حضعان البُىث ًىحض ؤًًا ألا٢ىٍاء ،والًٟٗاء وجىحض ؤؾباب ٦ثحرة
للخال ٝبحن الؼوج وػوحخه ،وبحن الؼوححن وؤوالصها .هىا ال ًخم الاؾدىجاص بالؿلُاث
ألامىُت الا ٖىضما جبل ٜصعحت الٗى ٠خضا يهضص الحُاة.
ٞمٗٓم خىاصر الٗى ٠الٗاثلُت جب٣ى َى ال٨خمان خٟاْا ٖلى ؤؾغاع الٗاثلت
التي ًجب بال ٌٗغٞها ؤخض ٖلى اٖخباع ؤنها مً زهىنُاث ألاؾغةٞ .الٗى ٠ألاؾغي ال
ًؼاٌٗ ٫خبر مؿإلت احخماُٖت م٣ل٣ت في اإلاجخمٗاث الكغُ٢ت والٛغبُت ٖلى الؿىاء و٢ض
قاهضث هظا بىٟس ى مً زالٖ ٫ملى ٦مدامُت ٦ما عؤًذ ؤهه بالغٚم مً حٗضص ؤق٩ا٫
الٗى ٠ؤال ؤهه ال جىحض ؤًت خماًت ٢اهىهُت جدمى اليؿاء مً هظا الٗى ،٠ولظل ٪عؤًىا
ؤهه مً واحبىا ٦ماؾؿاث حٗمل في مجا ٫مىاهًت ٧اٞت ؤق٩ا ٫الٗى ٠يض اإلاغؤة ؤن
ه٣ىم بغنض بٌٗ قهاصاث وؿاء مهغٍاث لجري ؾىٍا ؤًت خماًت ٢اهىهُت ًخمخًٗ بها فى
ْل ٢ىاهِىا الحالُت.
وؾىداو ٫في هظا ال٨خِب ؤن هخٗغ ٝمٗا ٖلى ْاهغة الٗى ٠ألاؾغي اإلاىحهت
يض اإلاغؤة مً ٢بل ٖاثلتها وؤٞغاص ؤؾغتها بٗض ؤن عؤًىا ؤن هىا ٥ج٨ىم قضًض بك٩ل
واضح مً اإلاجخم٘ ٖلى هظا الىىٕ مً الٗى ( ٠الٗاثلي ؤو ألاؾغي ) والظي ًهل بلي خض
ؤلاه٩اع فى بٌٗ ألاخُان  ،وطل ٪ألن الخ٨خم ٖلي مماعؾاث الٗى ٠التي جدضر في بَاع
ألاؾغة ؤو الٗاثلت ما هى بال اوٗ٩اؽ للث٣اٞت الؿاثضة والتي ٢ض حٗلخىا هىاحه نٗىباث
ٖضًضة فى الى٢ى ٝللخهضي لهظه الٓاهغة بالغٚم مً اؾخدالت الخىنل بلى بُاهاث
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ما٦ضة جم٨ىىا مً ٢غاءة الٓاهغة بك٩لها الح٣ُ٣ى ًٖ َغٍ ٤الضٖاوي الً٣اثُت ،ؤو
مدايغ ؤ٢ؿام الكغَت.
ولٗل ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى ٠باليؿبت للمغؤة " التى ٖؼمذ ٖلى جسُى ٧ل الًٛىٍ
واللجىء بلى الُغ ١الكغُٖت ال٣اهىهُت" هى انُضامها بىا ٘٢الخمُحز الظي جىُىي ٖلُه
ا٢٫ىاهحن بما لهٗىبت بحغاءاجه ،وبما لُٛاب ٢اهىن ًجغم الٗى ٠ألاؾغي
وزانت (
٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت و٢اهىن الٗ٣ىباث و٢اهىن ألاحغاءاث ) وٍؼصاص هظا ؤلاخؿاؽ
لضيها حُٗ٣ضا ٖىضما ججض هٟؿها ٖاحؼة ًٖ ؤؾخسضام ال٣اهىن الزباث خ٣ها.
هظا الىا٢ ٘٢ض ٦ؿغث الهمذ ٖىه الى خض ما ال٨خاباث اليؿات ًت وج٣اعٍغ الجمُٗاث
وملٟاث مغا٦ؼ ألاؾخمإ والخىحُه والخىُٖت ال٣اهىهُت بد٣ى ١اليؿاء وقهاصاث اليؿاء
فى جل ٪اإلاغا٦ؼ.
هظا الىا٢ ٘٢ض حٗلىا وكٗغ بًغوعة وحىص حُٛحر قامل ومداولت الا٢تراب مً
وا ٘٢الخمُحز الظي ًُا ٫اليؿاء فى حمُ٘ مغاخل خُاتهً والظي ًجٗل اإلاغؤة فى ٧ل و٢ذ
وفى ٧ل لحٓت ٖغيت للًُإ والدكغص فى ُٚاب الُاث و٢اثُت و٢اهىهُت واضحت جدمى
اإلاغؤة ٖىضما جخٗغى للٗى ٠ؾىاء صازل ألاؾغة ؤو زاعحها.
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣ىاهحن اإلاكاع اليها ؾاب٣ا ج٨غؽ صوهُت اإلاغؤة بل وجخًمً ٖىٟا
واضحا يضها ،و٢ض جم ؤزخُاع بٌٗ الحاالث الىاعصة للمغ٦ؼ خؿب مٗاًحر مدضصة منها
ؤن ج٨ىن اإلاغؤة ٢ض حٗغيذ لٗى ٠ماصي ؤو حيس ى ؤو ٢ض حٗغيذ لٗى ٠ػوجى مغجبِ
بالخمُحز ال٣اهىوي لهالح الغحل ،م٘ ببغاػ وجىيُذ زلل البىىص ال٣اهىهُت والٗغاُ٢ل
التى حٗى ١الؿحر الُبُعى للضٖاوي ال٣اهىهُت ٦ما جىضحها بك٩ل وا٢عي قهاصاث
اليؿاء آلاحي خًغن للمغ٦ؼ لخبنى ق٨ىاهً وع ٘ٞصٖاوي ً٢اثُت لهً .وختى نضوع
هظا ال٨ذيب الػالذ بٌٗ ً٢اًا اولئ ٪اليؿاء ؤمام اإلادا٦م لم ًبذ ٞيها بٗض.
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ُُٟ٦ت ازخُاع الحاالث في هظه الضعاؾت
مً بحن  115خالت ٢ا نوهُت ػاعث اإلاغ٦ؼ جغاوخذ بحن ألاؾدكاعاث ال ٤اهىهُت
والضٖاوي الً٣اثُت ،جم ع 48 ٘ٞصٖىي ً٢اثُت ؤمام اإلادا٦م ازترها منها ٖلع قهاصاث
مً ملٟاث اليؿاء الً٣اثُت خؿب اإلاٗاًحر الخالُت:
 وؿاء حٗغيً لٗى ٠ماصي.
 وؿاء حٗغيً لٗى ٠حيس ي.
 وؿاء ضحاًا ال٣ىاهحن الخمُحزًت
 وؿاء حٗغيً لٗى ٠اإلاجخم٘ وألاحغاءاث ال٣اهىهُت.
و٢ض جغاوخذ ؤٖماعاليؿاء بحن  20و 55ؾىت ( متزوحاث ـ مُل٣اث ـ ؤعامل ) ومً خُث
الىي٘ الىُْٟي ٞهىاٖ ( ٥امالث ـ عباث بُىث – َالباث )
ول٩ل ؾُضة مل ٠للمخابٗت ال٣اهىهُت ًًم "مٗلىماث زانت  ،وقهاصة ٧ل مكخُ٨ت ،
و٦ظل٧ ٪ل الىزاث ٤اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ ًُ٢تها  ،و٢ض عؤًىا مً زال ٫هظه الحاالث ٠ُ٦
٧اهذ مىاص ال٣اهىن وبحغاءاجه ج٣ٖ ٠٣بت ؤمامىا ؾىاء ؤزىاء ؾحر الضٖىي ؤو ختى بٗض
لم ٌٗتريىا مً نٗىباث ج س يمت ؤمام جُبُ٤
الحهىٖ ٫لى خ٨م لهالح اإلاضُٖت ،ا
هظا الح٨م ٛٞ .البا ما ً٨ىن ٖ٣بت ؤؾاؾُت بل وؤخُاها ؤ٦بر مً ( ٦ؿب ) الًُ٣ت
هٟؿها  ،ختى ؤهه ْهغ مازغا ل ٟٔمدامى جىُٟظ ًترصصه اإلادام ًً بٗض الحهىٖ ٫لى
الح٨م وٞكلهم فى جىُٟظه.
وٖىضما وؿخٗغى ؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت مً زال ٫قهاصاث اليؿاء الىاٖ ٘٢ليهً
الٗى ٠ألاؾغي ٞةهىا هل٣ي الًىء ٖلي الؿاا ٫اإلالح الظي ٌكٛلىا ،وهى  ٠ُ٦جخىٞغ
الحماًت ال٣اهىهُت لليؿاء فى ْل ُٚاب مىاص ٢اهىهُت ججغم الٗى ٠ألاؾغي مثله مثل ؤي
حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها ٢اهىن الٗ٣ىباث وما هي آلُاث الخضزل مً الجهاث الغؾمُت
لحماًتهً مً الٗى ٠ألاؾغي.
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ووكحر بلي ؤن ألاؾماء اإلاىحىصة في هظا ال٨خِب لِؿذ هي ألاؾماء الحُ٣ُ٣ت لليؿاء،
خُث ازترها ؤؾماء ؤزغي خٟاْا ٖلي ؾغٍت اإلاٗلىماث.
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 -1ؾماح
ولضث ؾماح في ؤؾغة مخىؾُت الحا ،٫وجغجُبها الخامؿت بٗض ؤعب٘ بىاث.
٧ان والضها ًإمل ؤن ً٨ىن اإلاىلىص هظه اإلاغة ولضا ،بال ؤن ٢ضوم ؾماح حٗله ًهجغ
ؤؾغجه ،وهضص ػوحخه بإن ًتزوج بإزغي ل٩ى جلض له الىلض وٗٞال هٟظ تهضًضه .نبذ ؤم
ؾماح ٧ل بخباَها وجىجغها ٖلى ؾماح التى ال خى ٫لها وال ٢ىة ،ولم جغج٨ب طهباِ٣ٞ ،
ل٨ىنها بيخا حاءث فى و٢ذ زُإ خؿب ج٣ضًغ ؤبىها وؤمها.
وكإث ؾماح في ْل هظه الٓغو ٝالهٗبت تهان مً حمُ٘ مً خىلها ،وجدمل
مؿئىلُت ػواج ؤبيها مً ؤمغؤة ؤزغي .وألنها جغٍض الخالم مً هظه الحُاة ٢بلذ بإو٫
مً َغ ١بابها للؼواج .مٗخ٣ضة ؤنها ؾدىجى مً الٗى ٠وبؾاءة اإلاٗاملت ،بال ؤنها -م٘
ألاؾ -٠اهخ٣لذ مً س يء بلى ؤؾىؤ.
٧ان ػوج ؾماح عحال متزوحا وله ؤوالص وعٚم ؤهه وٖض باؾدئجاع بِذ لها  -و٢ض ٗٞل
طل ٪فى البضاًت -بال ؤهه ٖاص بٗض قهىع ٢لُلت وَلب منها ألاهخ٣ا ٫الى بِخه ألاو ٫لى٢ىٖه
فى ياث٣ت مالُت وٖضم جم٨ىه مً ٞخذ بِخحن.
في بِذ الؼوحت ألاولى ٖملذ ؾماح زاصمت لًغتها وؤوالصها الخمؿت ،ولم جً٨
عٚم طل ٪جخل٣ى ؾىي ؤبك٘ الكخاثم وؤؾىؤ مٗاملت .ولم ٌك ٟ٘لؿماح خملها بل
اػصاصث الىاع جىهجا في نضع يغتها التى ٧اهذ حؿبها ًىمُا بإ ٘ٓٞالكخاثم ولم ج٨خٟى
بظل ٪الا ؤنها و بمؿاٖضة ابنها الب٨غ ؤمؿ٨ىا بها وُ٢ضوها وؤقبٗىها يغبا ولم ًخى٠٢
الًغب ختى ؤنبدذ ؾماح ٚحر ٢اصعة ٖلي الحغ٦ت.
حاء الابً باإلؾٗا ٝزىٞا مً و٢ىٖه فى اإلاؿاثلت واصٖذ يغتها ان ؾماح ٧اهذ زاعج
البِذ وحاءتهم وهى ٖلى جل ٪الحالت ،وفي اإلاؿدكٟي ؤؾُ٣ذ ؾماح حىُنها وزًٗذ
لٗالج حؿضي م٨ث ٠الا ؤن خالتها الىٟؿُت لم حؿخ٣غ هدُجت الًٛىٍ التى ٖاهذ منها،
و٣ٞضانها لجىُنها ،وٖضم مباالة ػوحها بما خضر بل بُ٣امه هى ؤًًا بخىبُسا ويغبها
لخغوحها مً البِذ صون ؤطهه .واؾخمغ الحاٖ ٫لى هظا اإلاىىا ..٫حٗامل ؾماح مٗاملت
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الخاصمت فى بِذ يغجه ،وجخٗغى ًىمُا للًغب مً ػوحها جاعة ،ومً ؤبً ػوحها ؤو ؤمه
جاعة ؤزغي.
٢غعث ؾماح الُال ١مً ػوحها ،وحاءث جُلب اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت ٖلي الغٚم
مً ؤنها ال حٗغٖ ٝىضما ًخم جُلُ٣ها ؤًً حِٗل وهى بال بِذ ،بال ٖمل وال جىحض بم٩اهُت
لٗىصة بلى بِذ ؤبيها وبالغٚم مً طل٢ ٪غعث الُال ١لخخسلو مً ٧ل هظا الٗظاب.
وٖىضما عٗٞذ ًُ٢ت الُال ١للًغع ألنها تهان وجًغب ًىمُا مً ػوحها ومً
ؤبً ػوحها ويغتها ُ٢ل لها البض مً ؤن جدغعي لهم مدايغ فى ٢ؿم الكغَت لخثبتي
واٗ٢ت الًغب والًغع التي جخٗغض ي له بك٩ل مؿخمغ وج٣غٍغ َبي ًثبذ خضور
بحهاى للحمل هدُجت الًغب.
حاءث بلُىا بما ًثبذ صزىلها اإلاؿدكٟى وؾ٣ىٍ حىُنها ول ً٨لم حؿخُُ٘ ؤن
جثبذ ؤن هظا الؿ٣ىٍ و٦ضماث الًغب اإلاخٟغ٢ت فى حمُ٘ حؿضها هى هدُجت لخٗغيها
للًغب اإلابرح مً ؤبً ػوحها ،وبالغٚم مً طل ٪حاءث ٖلى هٟؿها
وٖاصث بلى بِذ الؼوحُت ل٩ي جثبذ واٗ٢ت يغبها ٦ما ُ٢ل لها بمدًغ عؾمي
فى ٢ؿم الكغَت .ول ً٨وبغٚم ٧ل ماٖاهخه ؾماح مً حٗب هٟس ى قضًض لغحىٖها الى
بِذ يغتها بال ؤنها وا٣ٞذ ختى حؿخُُ٘ ؤزباث يغبها وجدهل ٖلى الُال ،١وٖىضما
اؾخُاٖذ جدغٍغ مدًغ الًغب مً ػوحها ٧اهذ هىا ٥ؤل ٠قهاصة مً الجحران ومً
ؤوالص يغتها ؤنها جٟٗل طل ٪مً ؤحل الٛحرة وؤهه بال٧ ٙاطب وٖىضما ؤؾخُٗىا ؤزباث
يغبها مً ػوحها اإلاخ٨غع وزهىنا ألهه ٢ض ؤٖخاص يغبها بك٩ل قبه ًىمي ،وخغعث له
ٖضة مدايغ بالًغب و مغ٣ٞا بها ج٣اعٍغ الُب الكغعى "الظي ٧ان ًإحي صاثما ؤ٢ل مً
واخض وٖكغًٍ ًىما" ألا ؤهىا اؾخُٗىا ؤن هغ ٘ٞلها ًُ٢ت َال ١للًغع.
وبٗض ؾيخحن ٖاقتهم ؾماح فى ؾاخاث اإلادا٦م حاء خ٨م ال٣اض ى بغٌٞ
الضٖىي وطل ٪ألن لِـ هىا ٥يغع واٖ ٘٢ليها خُث ؤن واٗ٢ت الًغب ال جبرع الُال١
ألن بحن ؤمثالها ًًغبىن مثلها ٞهى ٚحر مخٗلمت ومً َب٣ت ؤحخماُٖت ٣ٞحرة ووالضتها
وؤزىتها وؤنض٢ائها حمُٗا ًًغبىن اطا ؤن ز٣اٞت مجخمٗها ال جضًً الًغب وال حٗخبره
ؾببا لهضم ألاؾغة!
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الُىم ؾماح جغ٢ض فى ؤخض اإلاؿدكُٟاث للٗالج الىٟس ى جب٩ى باؾخمغاع تهظي
باؾم حىُنها الظي ٣ٞضجه وخُاتها التى جخمنى ؤن جيخهى لٗضم وحىص ؤمل فى خُاة بال
ٖى.٠
ماطا ٗٞل لها ال٣اهىن؟ وماطا ٗٞل لها ألاهل؟ وماطا ٗٞل مٗها اإلاجخم٘؟ وماطا هى
ٞاٖلت ججاه ٧ل هظه الٗ٣باث؟ ؤًت خماًت ٢اهىهُت خمذ ؾماح مً هظا الٗى٠؟
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مني
صزلذ ( منى ) اإلاغ٦ؼ فى ؾاٖت مب٨غة مً نباح ًىم ٖملي ..قاهضث امغؤة
هدُلت مغه٣ت جبضو في ألاعبُٗىاث مً ٖمغها ..حلؿذ ؤمامي مخىجغة ال حٗغ ٝمً ؤًً
جبضؤ ق٨ىاهاٞ ..هي ٦ثحرة ومخضازلت وبضؤث الحضًث بإنها جغٍض الُال ١مً ػوحها ألنها
لم حٗض ٢اصعة ٖلى الحُاة مٗه ،ؤو ختى عئٍخه .ؾإلتها هل لضً ٪ؤَٟا ٫عصث ٖلى
بمغاعة قضًضة وٗم زالر ؤَٟا ٫ال٨بحرة ٖىضها  10ؾىىاث ،والثاوي  9والهٛغي 7
ؾىىاث ،ول ً٨لم ؤٖض ؤخخما ٫ما ًٟٗله بي ،ؤمًِذ مٗه ؾىىاث ٖمغي ،بضؤ خُاجه
الؼوحُت ب٨الم الحب والحىان زم وبٗض و٢ذ ٢هحر مً ػواحىا و٢بل ؤن ؤلض ابىتي ألاولى
وؤها خامل حٛحر وؤنبذ عحل ازغ ٚحر الظي ؤٖغٞه ال ًجض وؾُلت لأل٢ىإ واإلاىا٢كت
ؾىي ًضه و٧ل ما ًُىله مً حؿمي.
 11ؾىت ٦ىذ
ؾإلتها :مخجىػة مً ؤص ؤًه ًا منى؟ عصث ٖلى و٢الذ :ب٣الي
ؾاٖتها ٖىضي  16ؾىت .ؾ٨ذ لحٓت لهضمتي ..ؤن هظه اإلاغؤة التى جبضو مً الىهلت
ألاولى ؤنها فى ؤوازغ ألاعبُٗىاث ٖمغها  27ؾىت!  ٠ُ٦مخي الؼمً مالمذ وحهها ،و٠ُ٦
ونلذ الى هظه الخٗاؾت وهى ما جؼا ٫فى ٖمغ الؼهىع؟ ماطا ؤ٢ى ٫لها ل٩ى ؤزٖ ٠ٟنها
الامها ٢بل ؤن ؤبضؤ مٗها صوعي ٦مدامُت جخ٩لم فى ؤحغاءاث الضٖىي الً٣اثُت وُُٟ٦ت
ؤزباتها ل٩ى جدهل ٖلى خغٍتها.
هل جغٍضًً الُال ١ألهه ًًغبً ٪امنى ؟  ..عصث ٖلى بٗض نمذ ٢لُل و٢الذ
باعٍذ هى بـ ؤللي بًُغبنى ..ؤها ٖاٌكت م٘ ؤؾغجه فى بِذ واخض ،وؤزُه ًخٗاَى
اإلاسضعاث وؤخُاها ٦ثحرة ًخدغف بى وؤها ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤبىح بظل ٪ألخض ختى ػوجي .وبطا
هضصجه بإهني ؾى ٝؤٞضح ؤمغه ًًغبنى بحجت جإصًبي ألهني ٢ض جُاولذ ٖلُه وقخمخه
وال ًغي ػوجى فى طل ٪مك٩له ٞهى يُٗ ٠الصخهُت ججاه ؤؾغجه ،و٦الم ؤمه له
ومداولت ؤ٢ىاٖه فى ٧ل مغة بإن ؤها لؿاوي َىٍل وبؿخٟؼه ..زم ًإحي خماًا مً ٖمله
لُُلب منى بٖضاص الٛظاء ؤو ٦ىب قاي ٞاطا جإزغث ًٖ الُلب لٗمل ؤ٧ل لُٟلى ً٨ىن
الغص مىه ؾغَٗا بؿبى وقخمى بإ٢ظع ألالٟاّ ..ومغاث ٦ثحرة يغبي بال٣لم ؤو بالبيُت ٖلى
وحهى ماطا ؤٗٞل؟  ..جدملذ ٦ثحرا ٩ٞل مً ًإحى ٚايبا مً ٖمله ًهب ًٚبه ٖلى
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حؿضيٞ ..األب ًخد٨م وألار ًخدغف بى حيؿُا ..والؼوج ًًغب ٞإًً اإلاٟغ؟ حٗبذ لم
ؤٖض ؤخخمل هظه الحُاة  ..ماطا ؤٗٞل وؤًً ؤطهب ؤها وؤَٟالى وؤها بال ٖمل وبال ق٣ت
جإوٍنى ..ختى الُال ١ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخهل ٖلُه ألهنى ال ؤمل ٪ه٣ىصا ؤصٗٞها للمدامى؟
٢لذ لها :لخ٣ل٣ي ؾُ٣ىم اإلاغ٦ؼ بغ ٘ٞصٖىي الخُلُ ،٤ول ً٨ما ه٨ٟغ ُٞه الان
هى ؤًً ؾخِٗكحن ؤهذ وؤَٟال٪؟ و ٠ُ٦جهغٞحن ٖليهم وزهىنا ؤن ألاب ٌٗمل
م٩اهُ٩ى فى ؤخضي وعف الؿُاعاث ٞؿى ٝهجض نٗىبت فى جدضًض صزله الُىمى والى ؤن
هدهل ٖلى خ٨م الى٣ٟت والُال ٠ُ٦ ١حِٗكحن وؤًً ؟  ..ؤؾئلت ٦ثحرة جضوع صاثما فى
ٖ٣لى ٢بل ؤن ؤَغح ٧لمت الُال٦ ١دل ٞإها لؿذ مدامُت جغٍض ؤن جدهل ٖلى خ٨م
لهالحها ول ً٨ؤعٍض ٢بل الحهىٖ ٫لى الح٨م ؤن ؤوحض لخل ٪اإلاغؤة خُاة آمىت التي ،وؤن
ال جخٗغى إلاا هى ؤقض مىه وٖىضما ج٩لمذ مٗها ُٞما ًضوع صازلى مً حؿائالث عصث
ٖلى وبال جغصص ( ٖاوػة ؤَل ٤وؤمص ى ؤها وُٖالى ؤوكله همىث مً الجىٕ مدىا ٦ضه ٦ضة
مُخحن ) ؤص ؤًه ال٩لماث ٢اؾُت وزهىنا ٖىضما ج٨ىوى ؤهتى ٦مدامُت حٗغٞحن حُضا
ماطا ؾُدضر فى ؾاخاث اإلادا٦م و٦م ٖضص الؿىىاث التى ؾى ٝجمغ بهظه اإلاغؤة التى ال
خى ٫لها وال ٢ىة ؤمام ٢اهىن ًُالبها بٗبء ؤزباث الًغع زم ٌُٗى الؿلُت الخ٣ضًغٍت
لل٣اض ى ج٣ضًغ مضي الًغع الىاٖ ٘٢لى هظه اإلاغؤة وهل هى مً ألامىع التى ًبُذ مٗها
الحُاة بحن ؤمثالها ؤم ال ؟ وبالُب٘ ٞىدً ؤمام ؤق٩الُت ألازباث زم ؤق٩الُت ج٣ضًغ
ال٣اض ى لجؿامت الًغع بحن ؤمثالها زم ًد٨م ؤو ال ًد٨م بالُال ١واطا خ٨م ؤًً ق٣ت
الؼوحُت التى ؾى ٝجُ٣م ٞيها و ٠ُ٦هىٟظ خ٨م الى٣ٟت ؾغَٗا ل٩ى حؿخُُ٘ مىانلت
الحُاة ؟
٣ٞلذ :إلااطا ال ؤ٢هغ اإلاضة وهبضؤ بضٖىي الخل٘ ،وزهىنا ؤنها لِـ لها مازغ نضا١
وال هى ٖاًؼة ه٣ٟت لىٟؿها ،ولٖ ً٨ىضما ٢لذ لها هل ص ٘ٞل٩ى مهغا ٢الذ وٗم ص ٘ٞلى
ؤل ٠حىيها ٣ٞلذ لها وؤها مترصصه ٗٞلُ ِ٣ٞ ٪بغصه ألن هظا ماًجحزه ٢اهىن الخل٘.
ٞهغزذ و٦ىذ ؤقٗغبها وبهغزتها ول ً٨ال ؤمل ٪ؾىي ؤن ؤ٢ى ٫لها ٧ل الح٣اث٤
وألاحغاءاث ال٣اهىهُت ختى ج٨ىن ٖلى ؤؾخٗضاص هٟس ى لخ٣بل نٗابها وختى ً٨ىن
ؤزخُاعها ٖلى ؤؾاؽ ٢ضعتها اإلاِٗكُت هى وؤَٟالها .ألنها هي وخضها التي ؾخدخمل هخاثج
ازخُاعها.
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وٍب٣ى الؿاا ٫الظي صاثما ؤَغخه ٖلى هٟس ى وٖلى مً ٌٗمل معى فى هظا الح٣ل مً
ًدمى جل ٪الؿُضة ومً ؾِىٖ ٤ٟليها بلى ؤن ججض ٖمال حِٗل مىه وؤًً جُ٣م؟ وهى ال
حؿخُُ٘ الغحىٕ الى بِذ ؤبيها لؿبها وتهضًضها مىه ؤنها بطا َل٣ذ لم جل٣ى م٩ان ًإويها
هى وؤَٟالها الا الكاعٕ ماطا جٟٗل جل ٪اإلاغؤة فى ُٚاب يماهاث ٢اهىهُت جدميها مً
هظا الٗى ٠الىٟس ى والجؿضي واإلااصي الظي ال جىحض ماصة ججغمه فى ٢اهىن ألاخىا٫
الصخهُت ،ؤو ٢اهىن الٗ٣ىباث ٦جغٍمت مىٟهلت بظاتها مثل ؤي حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها
 ) 60مً ٢اهىن الٗ٣ىباث جبُذ
٢اهىن الٗ٣ىباث بل وألاقض مً طل ٪ؤن اإلااصة (
الًغب لى ٧ان مً ؤحل الخإصًب َب٣ا ألخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت؟!
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عباب

اٚخهاب ؤم ب٦غاه؟؟ ٢التها بخجل ،ووانلذ الحضًث :ؤقٗغ ؤهه ٌٗاملنى
٦إي ٞخاة قاعٕ ..ؤها لم ؤج٩لم ًٖ يغبه وجىبُسه لى ؤمام الىاؽ بل ؾإخ٩ى ما ًاإلاني
ؤ٦ثر مً طل ٪ب٨ثحر ..الٗال٢ت الخانت التى ًم ً٨ؤن جغبِ ؤي ػوححن ،والتى مً
اإلاٟترى ؤن ج٨ىن زانت ال ًجب ؤن ؤج٩لم ٞيها م٘ ؤخض ول٨ىنى ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤخخمل
ما ًٟٗله بي.
ٞهى ٌٛخهبني في ٧ل مغة ويهحن ؤهىزتى و٦غامتى وٍظبدنى ٖىضما ًُلب منى ؤمام ؤوالصي
ؤن ؤؾب٣ه الى الٛغٞت لغٚبت فى هٟؿه .وٍُلبها بص يء مً الضهاءةٞ ،ال ماو٘ ؤن ً٨ىن
ياعبنى ٢بلها ؤو قاجمني مخٗلال بإن ؾلى٧ي زُإ في جغبُت الُٗا ،٫ؤو ألهني امغؤة ػهاهت
و٦ثحرة ال٨الم والُلباث ..ؤو ؤهني ٚبُت ال ؤٖغ ٠ُ٦ ٝؤٖامل ػوجي( قىفي ناخبخ٪
هُٟٓت ؤػاي فى هٟؿها ) مل حامىؾت ػٍ ..٪زم ما ًلبث بٗض هظا ال٨الم مباقغة ؤن
ًضٖىوى ألؾب٣ه الى ٚغٞت الىىم لٗل٩ى جثبتى ؤه ٪ؤمغؤة ٦باقى الؿخاث ..بل ؤهه ًمض ى
الى ؤ٦ثر مً طل ٪لُ٣ى ٫لي :وبطا لم جلبى عٚبتى ٞلً ً٨ىن ل ٪مهغو .ٝوبطا ججغؤث
ًىما أل٢ى ٫ؤهنى مغه٣تٞ ،إن ههُبي مً الًغب والكخاثم ال خضوص له ،الى ؤن ًخضزل
الجحران وٍسلهىهنى مً بحن ًضًه ..زم بطا ٖغٞذ ؤمي ؤو ؤبى ؾبب يغبي ،ؤو َغصي مً
البِذ ،وبهاهتي الضاثمت ؤمام ؤَٟالى ٨ُٞىن الغص بإهنى ؤها اإلاسُإة وهظا خ٣ه الكغعي..
 ٠ُ٦جمىُٗىه ٖىه ..صه ؤهتي ٦ضه بخًٛبى عبىا و ٠ُ٦ؤؾاؾا جخجغؤي وجخ٩لمى فى هظا
اإلاىيىٕ.
جهمذ ص٢اث ٤وحٗىص لخ٣ى :٫ؤلِـ هظا ؤقض خاالث ال٣هغ الىٟس ي الظي ًمً٨
ؤن جخٗغى له ؤًت امغؤة؟ ؤهني ؤقٗغ بجغح ٦بحر فى هٟس ى ال ًم ً٨ؤن جمدىه ألاًام ..
ؤقٗغ ؤهني ؤِٖل وا ٘٢ؤلُم ؤن جغ٦خه ٞال م٩ان ؤطهب الُه وما مهحر ؤَٟالى هل ًد٤
لى خًاهتهم وبٗض ؾً الحًاهت  ٠ُ٦ؤِٖل مً ٚحرهم وزهىنا ؤهه ؾىً ٝيخ٣م
منى بٗضم عئٍتهم.
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وهىا هجض ؤهٟؿىا ؤمام الٗضًض مً الهٗىباث والٗغاُ٢ل ال٣اهىهُت هُغخها
لىجض مٗا ُُٟ٦ت اًجاص نُ٢ ٜاهىهُت حٗتر ٝبهظا الٗىٖ ٠لى ؤهه ٖى ٠هٟس ى وحيس ي
ًغج٣ى بلى مغجبت الجغٍمت مثل ؤي حغٍمت ًىو ٖليها ال٣اهىن ؟
 ٠ُ٦هثبذ هىا الٗى ٠اإلاغج٨ب فى خ ٤الؼوحت ؟ و ٠ُ٦هًمً لها خًاهت ؤَٟالها
وزهىنا ؤن ؤزىحن منهم حٗضوا ؾً الحًاهت.
وبطا ؤزظتهم  ٠ُ٦جهغٖ ٝليهم وهى عاجبها ال ًخٗضي  400حىيها بالغٚم مً ؤنها جدمل
قهاصة حامُٗت ..وم٘ ٧ل هظه الهٗىباث لجإها الى الُال ( ١بالخل٘ ) هٓغا لٗضم عئٍت
ال٣اض ى وال٣اهىن ٖلى ؤن ما حكخ٩ى مىه اإلاضُٖت وٍاإلاها هى ؾبب ٧افى للُال ١للًغع
خُث ؤن ال٣اهىن ال ًجغم هظا الؿلىٖ ٥لى ؤهه ٖى ٠هٟس ي ،ؤو حيس ي ًخُلب مٗه
الُال ١بل ألاقض مً طل ٪هى ؤهه ال ًىحض فى ماصة مً ٢اهىن الٗ٣ىباث حكحر بإي ق٩ل
مً ألاق٩ا ٫الى ل ( ٟٔالاٚخهاب الؼوجي بل حٗخبره لٚ ٟٔغبى وز٣اٞت ٚغبُت ٢ض جٟؿض
مجخمٗىا الكغقى الظي ًدؿم بالُ٣م الضًيُت بل ألاقض ؤًًا مً طل ٪ؤن ٢اهىن
الٗ٣ىباث ًىو ٖلي "ؤهه مً ؤٚخهب ؤمغؤة ٚحر ػوحخه ُٗٞا٢ب ب " ....
ولظل ٪لجإها للخل٘ ،وجم ٗٞال جُلُ٣ها ول ً٨خغمذ مً حمُ٘ خ٣ى٢ها اإلااصًت
مً ه٣ٟت ومازغ نضا٦ ١ما ؤنها بٗض ؾىت ؾىً ٝخم َغصها مً مجز ٫الؼوحُت باهتهاء
خًاهتها ألزغ اَٟالها وخغمانها ٞىعا مً خًاهتها للُٟلحن الازغًٍ اللظان ٢ض ججاوػا
بالٟٗل ؾً الحًاهت وجغاهم بهٗىبت بالٛت ..ؾاٖخان في ألاؾبىٕ في ؤخض مغا٦ؼ
الكباب ..ومىٗهما ًٖ الاجها ٫بها جلُٟىهُا ..ومٗا٢بتهما بطا جم طل ٪وٖغٞه ألاب.
ؤًت خماًت ٢اهىهُت جىٞغث لخل ٪ألام وؤي ٢اهىن ؤٖتر ٝبإن هىاٖ ٥ىٟا و٘٢
ٖلى جل ٪اإلاغؤة ٌؿخىحب مٗه حٗىًٍها بدُاة هاصثت بحن ؤَٟالها وؤي ٢اهىن ًجغم هظا
الٗى٠؟ ؤو ؤي ز٣اٞت ،وٖاصاث وج٣الُض جغ ٌٞؤن ججغمه ؤو حٗتر ٝبإهه هىٕ مً ؤهىإ
الٗى ٠الظي ًٖ ٘٣لى اإلاغؤة وال حؿخُُ٘ فى ؤٚلب ألاخُان ألاٞهاح ٖىه ألنها هى طاتها
حؼء مً هظا اإلاجخم٘ الظي ٌٗخبره خ ٤للؼوج ٖلى ػوحخه بل وال٣اهىن ؤًًا ً٣ىىه فى
ماصة واضحت ونغٍدت ٞإي مغحُٗت لها حؿدىض ٖليها جل ٪اإلاغؤة ل٩ي حكٗغ ؤن هىا٥
خ ٤وهىا ٥مً ً ٠٣وعائها وال ًجغم طل ٪الح ٤؟؟ ..
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ٖبحر
ٖبحر عبت مجز ٫جد٩ى ٢هتها بمغاعة قضًضة بٗض ؤن ؾإلخني مً الظي ًإزظ لى
خ٣ى مً هظه الحُاة ؟ مً الظي ٌُٗض لى ٦غامتي التي ؤٞخ٣ضها مً ؤوً ٫ىم في الحُاة
الؼوحُت؟ حٗغيذ للًغب مغاث ٖضًضة مً ػوجي وبهاهاث وقدُمت ؤمام ؤَٟالي
وؤؾغحي وؤزىحي ختى فى الكاعٕ ؤمام اإلااعة ٖىضما هجز ٫لكغاء مالبـ للُٗا٧ ٫ان ٌؿبني
بإ ٘ٓٞالكخاثم ؤمام الباجٗت ٖىضما ؤجإزغ فى الكغاء وٍتهمني صاثما بال٨ؿل وٖضم
الكٗىع باإلاؿئىلُت ألهنى ؤه ٤ٟالٟلىؽ بٛباء وال ؤقٗغ به وبخٗبه للحهىٖ ٫لى جل٪
الٟلىؽ و٦ىذ صاثما ؤؾخدمل وؤ٢ىٖ ٫كان الُٗا ٫وؤها ٦مان ٦ىذ بدبه وب٣ىً ٫مً٨
ً٨ىن ػه٣ان ٖكان ٢لت الٟلىؽ وؾاٖاث ٦ثحرة ٦ىذ ؤؾامدت ختى ٖىضما ًًغبني
ؤمام ؤزىحي ؤو ٌكخمني وٍغح٘ ًهالحني وٞكلذ ٧ل مداوالحي مٗه ؤها وؤؾغحي
وؤنض٢اثىا إلاىٗه مً يغبي وبهاهتي ٞإٞل زُإ ج٨ىن هدُجخه الًغب والخىبُش صون
مغاٖاة إلاكاٖغي ،و٢ض َلبذ الُال ١مىه ٦ثحرا ختى ؤهضصه ُٞبٗض ًٖ يغبي وبهاهتي
وفى ٧ل مغة ً٣ؿم لى ؤمام ؤهلي بإهه لً ً٨غع يغبي وؤها ال ؤنض٢ه ،ول ً٨ؤيُغ
للغحىٕ بلُه بٗض مداوالث جضزل ؤهلي وب٢ىاعي بإهني ًجب ؤن ؤجدمل مً ؤحل ؤَٟالي
وٍمً ً٨خٛحر ،واؾخمغث الحُاة بهظا الك٩ل إلاضة ٖكغ ؾىىاث وؤها ؤجدمل مىه ٧ل
ؤهىإ الٗظاب و٢لت اإلاهاعٍ ٠ختى ؤهني ٦ىذ ؤٖمل وؤنغ ٝؤها ٖلى البِذ ٧ل عاجبي
لٗله ًتر٦ني فى خالي ؤعبى ؤَٟالي ،وبٗضا ٧ل طل ٪الهبر ا٦دكٟذ -طاث ًىم -بإهه
ًسىهني م٘ امغؤة ؤزغي وٖلى ٖال٢ت بها مىظ ٞترة ..و٧اهذ هظه هي بضاًت النهاًت باليؿبت
لي ..ل٣ض جدملذ ٦ثحرا مىه ول ً٨لم ًهل ألامغ بلى ؤن ًسىهني وؤؾ٨ذ٣ٞ .لذ له
وواحهخه ..في البضاًت ؤه٨غ زم بٗض طل٢ ٪ا ٫لى ؤًىة ؤها بسىه ٪وؤها الان ؾى ٝؤجهل بها
ل٩ي حؿم٘ نىج ٪وؤها بًغب ٪وجهض ١ؤه ٪ال جمثلي قِئا باليؿبت لي ،وعوحي اعٞعي
ًُ٢ت َال ١وؤها ؤَل .٪٣نممذ في هظا الُىم ؤن ؤَل ٤هٟس ي مىه ٞلم ٌٗض بضازلي
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قِئا ؾىي قٗىعي ال ُٟ٘ٓبال٨غاهُت له ولخل ٪الحُاة اإلاغٍغة ٧ل ما يهمني هى وحىص
ؤَٟالي معي ألهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخدمل مؿئىلُت جغبُتهم وال ٌٗغٖ ٝنهم قِئا.
٢الذ لي هظه ال٩لماث بٗض مٗاهاة قضًضة فى ال٨الم وجغصص ٦بحر ُٞما ونلذ
بلُه مً ٢غاع وفى ُٖىيها ؤؾئلت ٦ثحرة خاولذ ؤن ؤحٗلها جبىح بها ختى تهضؤ وحؿخُُ٘
ؤزظ ال٣غاع اإلاىاؾب.
وؾإلذ :هل ٢غاعي بالُال ١صح ؟ هل ًم ً٨ؤن ؤخهل ٖلى الُال ١وؤِٖل م٘ ؤَٟالي
خُاة آمىت؟ هل ال ؤالم مً ألاهل وألانض٢اء والجحران؟ هل ٖىضما ؤَل ٤ؾىً ٝدترمني
مً خىلي ..ؤم ؤنهم ؾىً ٝىٓغون لى هٓغة ؤزغي ،و ؤجدى ٫بلى خالت احخماُٖت
ًغًٞها اإلاجخم٘ ؤو ًًٗني جدذ ألاهٓاع.
ٞاإلاجخم٘ ًىٓغ للمغؤة اإلاُل٣ت ٖلى ؤنها ٞيها خاحت ٚلِ و٧ل نٛحر و٦بحر فى ؤؾغحي مً
خ٣ه ؤن ًخد٨م في وفى خُاحي بالغٚم مً ؤهني ؤٖمل وؤنغٖ ٝلى ؤَٟالي وبُتي.
ؤؾئلت ٦ثحرة جضوع بضازلها ول ً٨بنغاع قضًض ؤًًا ٖلى الُال ١مهما ٧اهذ
الىخاثج التي ؾدخٗغى لها ..و٢الذٟ٦ :ى ْلما وبهاهت لم ؤٖض ؤخخمل هظه الحُاة.
٢ض جم ٗٞال اجساط الخضزل الىٟس ي ؤوال لضٖم ٖبحر هٟؿُا إلاا ٧اهذ ٖلُه خالتها
مً حٗب وا٦خئاب قضًض ختى اؾخ٣غث خالتها بلي خض ما زم بضؤ الخضزل ال٣اهىوي..ؤوال
بغ ٘ٞصٖىي زل٘ مً ػوحها وهى التي ازخاعث هظا الىىٕ مً الُال ١هٓغا إلاا ٖلمخه مً
ؤن صٖىي الخُلُ ٤للًغع ؾى ٝجخُلب منها بٌٗ ألاٗٞا ٫التي ال حؿخُُ٘ ؤن جٟٗلها
وهى بزباث و٢ىٕ الًغع ٖليها مً زال ٫مدايغ عؾمُت فى ٢ؿم الكغَت والظي ؾىٝ
ٌٗغيها إلاؼٍض مً ؤلاهاهاث ؤمام الجحران لجٗلهم قهىصا ٖلى واٗ٢ت الًغب باإلياٞت
إلاا ؾى ٝجخٗغى له مً بهضله صازل ٢ؿم الكغَت وهى ما ٢الخه بإنها ال حؿخُُ٘
جدمله ؤما ؤها ٣ٞض وا٣ٞتها ٖلى هظه الضٖىي ألهني ؤٖلم جماما مً هاخُت ؤزغي ؤن
صٖىي الخُلُ ٤للًغع ؾى ٝجإزظ و٢خا َىٍال فى ؾاخاث اإلادا٦م ٢ض ًهل بلى  3ؤو 4
ؾىىاث وبٗضها ؤما ؤن ً٣خى٘ ال٣اض ي بم٣ضاع الًغع الظي حٗغيذ له ٖبحر ُٞد٨م لها
بالُال ١ؤو ال ً٣خى٘ ألن بحن ؤمثالها ًخٗغيىن للًغب وهظا ال ًبرع الُال ١لها ؤما
الخُاهت الؼوحُت ٗٞليها ؤن جثبتها بضالثل عؾمُت وبال ال ٌٗخض بها ختى ٖلى ؤنها يغع
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هٟس ي ٌؿخىحب مٗه الخُلُ ٤وطل ٪إلاا زىله ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت فى مىاصه ؤن
لل٣اض ى الؿلُت الخ٣ضًغٍت فى ج٣ضًغ مضي م٣ضاع الًغع و ؤهمُخه الظي ٌؿخىحب مٗه
الُال ١بحن ؤمثالها.
وجم جُلُٖ ٤بحر بجلؿت ع٢م (  )178لؿىت ٖ 2004بر صٖىي الخل٘ وعصث له
مهغها الظي ؤزظجه وجىاػلذ ًٖ ه٣ٟت ٖضتها ،وه٣ٟت اإلاخٗت ،ومازغ الهضا ١ولً٨
بضؤث فى عخلت حضًضة مً الٗظاب هى ع ٘ٞصٖىي ه٣ٟت ألوالصها وؤزباث خ٣ها فى
مى٣ىالث مجز ٫الؼوحُت وزهىنا ألنها لم ً ً٨مٗها مؿدىضاث جُٟض بإنها هي التي
اقترث هظه اإلاى٣ىالث وبالخالي ٖضم ؤخُ٣تها فى الاخخٟاّ بها ٦ما وعص ب٣اهىن الخل٘.
وماػالذ ٖبحر جترصص ٖلى اإلاغ٦ؼ للٗالج الىٟس ي مً هاخُت ،ومً هاخُت ؤزغي
اؾخمغاع الضٖم ال٣اهىوي لها إلاا ججضه مً نٗىبت ٧ل قهغ لخىُٟظ خ٨م الى٣ٟت وتهغب
الؼوج ومغاوٚخه لها .م٘ ؤهاهتها وؾبها با ً٘ٞالكخاثم ٧ل ؤؾبىٕ ًغي ُٞه ؤَٟاله ؤمام
الىاؽ فى بخضي مغا٦ؼ الكباب ٦ما خ٨مذ له اإلاد٨مت ،ختى ايُغ بىا ألامغ ؤن ًظهب
مٗها شخو مً اإلاغ٦ؼ ؤزىاء الغئٍت لُدض مً حٗغيها ٧ل ؤؾبىٕ بلى اإلاؼٍض مً
الً ِٛالىٟس ي الظي ًماعؾه ٖليها.
و٢ض ٢ابلىا ػوحها ٖضة مغاث للخٟاهم مٗه ٢بل الُال ١ؤوص ؤن ؤط٦غ عؤًه في
مؿإلت يغبه لؼوحخه خُث بغع مىٟ٢ه ب٣ىله " :ؤن هىا ٥هىٕ مً الؿُضاث ال ًإحى بال
بالًغب وؤلاهاهتً ،خلظطن بةهاهتهً ويغبهً ،وبن لم ؤٗٞل طل ٪مٗها ؾخ٨ىن
الىدُجت ؤن ؤص ٘ٞالثمً ٚالُا ،بما بىح٘ صماغي بُلب مهاعٍ ٠للبِذ ؤو بكغاء بٌٗ
الحاحاث الخاٞه للُٗا ٫ؤو مكا٧ل ٖاثلتها وؾى ٝؤنبذ بال ُ٦ان ؤمامها وجخضزل فى ٧ل
ش ئ فى خُاحيٞ ..ةطا ٣ٞض الغحل عحىلخه ؤمام ػوحخه ٞال ًخعجب مً بهاهخه ؤو يغبه
بطا ٧اهذ ؤ٢ىي مىه..
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مغوة وٍاؾمحن
ٖىضما ٌٗخضي ألاب ٖلى بيخه وألار ٖلى ؤزخه مً ؾُدميهً ؟؟
ؤزخان ال٨بحرة ٖمغها  15ؾىت ،والثاهُت ٖمغها  13ؾىت ،حٗغيخا الٖخضاء
ألاب ،وؾلؿت مخخالُت مً الٗظاب والًُإٞ .هل حؿخُُٗا ؤن جىجىا ًىما ما؟ ومً
ًى٣ظهما وٍمض لهما ًض الٗىن بٗض ما وحضجا الٛضع مً ؤ٢غب اإلا٣غبحن لهما؟
بضؤث ؤخضار هظه ال٣هت ألالُمت ٖىضما صزلذ ٖلُىا طاث ًىم ؤم وبيخاها.
َٟلخان في ٖمغ الؼهىع ول ً٨اٞخ٣ضجا ؤي قٗىع بالُٟىلت ؤو ألامان نامخخان ًغؾم
الحؼن زُىَه ٖلي وحهيهما والححرة جبضو في الُٗىن الؼاجٛت الخجلت .وبضؤث ألام
جخدضر ًٖ ؾبب مجُئهً بلُىاٞ ..هي لم جلجإ بلُىا بال بٗض ؤن يا٢ذ بها الضهُا.
جٟانُل مٟؼٖت وؤخضار ٦ىذ ؤْنها ٢بل ٖملي ٦مدامُت ؤنها ؤ٢غب بلى
الخُا ٫جغويها لى الُٟلخان بإلم قضًض وفى هٟـ الى٢ذ ب٨الم َٟىلى ٞهما ماػالخا
ؤَٟاال ..ول ً٨ما حٗغيخا له ٢ض حٗلهما ٌكٗغان ؤنهما ؤ٦بر مً ؤمهما التي حاءث بهم
بلى جل ٪الحُاة.
ألام حٗمل ل٩ي جهغٖ ٝلى ؤَٟالها .وجتر ٥البيخان وؤزيهم الظي ال ًخٗضي
ٖمغه الؿب٘ ؾىىاث صازل اإلاجز ٫م٘ والضهم الظي لم ولً ً٨ىن هىا ٥ؤخضا ؤ٦ثر زىٞا
ٖليهم ؤ٦ثر مىه ٦ما ج٣ى ٫ألام ..وهىا جىٟ٢ذ ألام ًٖ ال٨الم و٢الذ ألبىتها ال٨بري ؤخ٩ي
ًامغوة بابا ٖمل ٩ُٞى ؤًه..
٢الذ مغوة بهىث هاصي ؤ٢غب بلى الؿ٨ىث ؤها مل ٖاوػة خاحت ٚحر ؤهه
ًبٗض ٖنى وًٖ ؤزتي٧...ان في ألاو ٫بُجى ًىام مٗاًا فى الؿغٍغ ٖىضما ج٨ىن ؤمي فى
الكٛل .وؤها هاثمت وٍداو ٫ع ٘ٞمالبس ي وٍدؿـ ٖلُا فى ؤما ً٦خؿاؾت بجؿضي
و٦ىذ ٞا٦غه ؤن صه مجغص هؼاع مً ؤب لبيخه ..ل ً٨الهؼاع صه ؤبخضؤ ًخٛحر .في ًىم بٗض ما
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عحٗذ مً اإلاضعؾت ٧اهذ ؤزتي الهٛحرة ٖىض زالتي ،هي وؤدي وؤٖضث ؤ٧ل م٘ بابا
وبٗضًً صزلذ ٖكان ؤهام فى ؾغٍغي بٗض قىٍه لُ٣ذ بابا صازل ٖلُا حجغحي ٧ان
وحهه ؤؾىص وُٖىاه ٚغٍبت ..اٞخ٨غث في ألاو ٫ؤهه بيهؼع مٗاًا ولٖ ً٨ىضما ٚغػ ؤْاٞغه
فى حؿضي و ُ٘٢مالبس ي ٖغٞذ ؾاٖتها ؤهه فى خاحه ٚلِ بخدهل ل ً٨ما ٦ىدل
ٖاعٞت هى ٖاوػ ؤًه بال بٗض مازل٘ مالبس ي بال٣ىة وما ٢ضعحل ؾاٖتها ؤلاٞالث مىه بال
بٗض ما اٚخهبني ومص ى ..لُٟذ هٟس ي باإلاالًت٦ ..ىذ زاًٟت مً ق٩ل الضم ..وزٟذ
ؤ٢ى ٫إلااما .وبٗضًً لُ٣خه بُٗمل ٦ضه ٧ل ما ماما جغوح الكٛل و٧ان بُسىٞنى ؤوى لى
٢لذ إلااما الى بُدهل صه خخمىث ٖكان هي ٖىضها ال٣لب ,وبٗضًً لُ٣ذ ؤزتي فى مغة
حٗباهه وبخُِٗ ؾإلتها مال٢ ٪الذ لي ؤن بابا ٖمل مٗاها ػي ما ٖمل مٗاًا .وبٗضًً ٧ان
بٗض ٦ضه بُٗمل صه مٗاها بخىا ألاجىحن فى و٢ذ واخض.
وبٗض ؾيخحن ا٦دكٟذ ألام ًٖ َغٍ ٤الهضٞت ما ًٟٗله ػوحها م٘ بىاجه لم
جمخل ٪هٟؿها وانهاعث ..ولم ً ً٨ؤمامها بال الهغوب مً اإلاجز ٫وطهبذ ألام ببيخيها الى
الُبِب الظي نضمها بإن البيخحن ٚحر ٖظاعي وؤنهما ًماعؽ مٗهما الجيـ مىظ و٢ذ
َىٍل و٦خب ج٣غٍغ َبي بظل.٪
وألو ٫مغة جإحى لىا مثل هظه الحالت مً خاالث ػها اإلاداعم و جُلب الضٖم
ال٣اهىوي الى حاهب الضٖم الىٟس ي ٞاإلاٗخاص ٖلُه فى حغاثم ػها اإلاداعم بك٩ل زام هى
ٖضم ؤلاٞهاح به بال ٖىضما ٌؿبب مك٩لت هٟؿُت للضحُت ول ً٨هظه اإلاغة حاءث بلُىا
ألام جُلب اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت ٢بل الىٟؿُت وؤنها ٖملذ ج٣غٍغ َبي بظل ٪وجغٍض ؤن
حسجً ؤبىهم ٖلى ما ٗٞله ببىاجه حؼاء لًُٟدخه لهما وجم ٗٞال ع ٘ٞصٖىي ػها مداعم
ٖلى ألاب وجدىلذ الًُ٣ت للىُابت التي ٢امذ باؾخجىاب البيخحن ،وألام ٦كاهضة ختى
ؤزىهم الهٛحر جم اؾخجىابه ،وجم ٖغيهم مغة ؤزغي ٖلى الُب الكغعى الظي حاء فى
ج٣غٍغه بٗضم ٖظعٍت البيخان ول ً٨لم ٌؿخُُٗىا مٗغٞت الجاوي إلاغوع و٢ذ َىٍل ٖلى
الجغٍمت .وجم اؾخضٖاء ألاب ول ً٨لم ًدًغ لهغوبه مً البلض الى م٩ان ٚحر مٗلىم.
ومىظ هظه اللحٓت جدىلذ خُاة ألاؾغة حمُٗها الى جحُم ولم حؿخُُ٘ ألام ؤن جٓل
مُ٣مت فى هٟـ اإلا٩ان لًُٟدتهم ٖلى خض ٢ىلها.
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وخٟٓذ الًُ٣ت لٗضم الحهىٖ ٫لى ألاب باالياٞت بلى ٖضم الاؾخُاٖت بزباث حغٍمت
الؼها ٖلى ألاب إلاغوع و٢ذ َىٍل ٖلى الىاٗ٢ت بالغٚم مً ؤن ٢اهىن الٗ٣ىباث ٢ض قضص
ٖ٣ىبت ػها اإلاداعم بال ؤن بزباث هظا الىىٕ مً الؼها ُٞه نٗىبت قضًضة مً حاهب ألاهل
ألؾباب احخماُٖت بالضعحت ألاولى.
وهى الًُٟدت لألهل والبىاث آلاحي ال حؿخًُٗ بٗض طل ٪ؤن حٗكً خُاة َبُُٗت.
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هبـ ـ ـ ــت
ٖ28اما ،حٗمل ٦ىاٞحر .لضيها بيذ ٖمغها
هبه ...امغؤة قابت جبل ٜمً الٗمغ
زمـ ؾىىاث٧ ..اهذ متزوحت إلاضة  8ؾىىاث زم َل٣ذ َل٣ت باثىت مً ػوحها الظي
ٌٗمل حغؾىها فى بخضي اإلاُاٖم.
هظا ٧ل ما ؤباخذ به هبت ٖىضما حلؿذ معي فى ؤو ٫ألامغ زم وبٗض ؤن
اَمإهذ جضعٍجُا بضؤث جد٩ى لي ًٖ بٌٗ مكا٧لها بضؤث الحضًث بإنها مُل٣ت مىظ
ؾىت وهه ٠ومتزوحت آلان مً ابً ٖمها "بٗض َال٢ها بؿىت" وجغٍض ع ٘ٞصٖىي عئٍت
لبىتها الىخُضة التي خغمذ مً عئٍتها مىظ َال٢ها وج٩اص ججً ٖلى عئٍتها ولَ ً٨لُ٣ها
ووالضه مهغٍحن ٖلى خغمانها مً عئٍت َٟلتها.
وبالغٚم مً ؤنهم ٌؿ٨ىىن فى قاعٕ واخض ،بال ؤنها ال حؿخُُ٘ ختى ؤن ج٩لمها
فى الكاعٕ ،وٖىضما جباصع بإي مداولت لغئٍتها فى الكاعٕ ًخٗغى لها ألاب والجض
بالًغب والًُٟدت والتهضًض.
عًٞذ هبت ؤن جىجب َٟال مً ػواحها الثاوى ختى حؿخُُ٘ ؤن جإزظ ؤبىتها
وجُمئن ٖليها وجغبيها فى ؤخًانها وهى ال جغٍض ؾىي مماعؾت خ٣ها ٦إم..
في ؤو ٫ألامغ ٢لذ لها هظا ش ئ بؿُِ هدً هغ ٘ٞصٖىي يم لجضتها مً ألام
٦ما ًىو ال٣اهىنٗٞ .ىضما جتزوج ألام بأزغ ختى ولى ٧ان ألاب متزوحا بإزغيٞ ،ال ًد٤
لألم ؤن جإزظ خًاهت ؤَٟالهاَ ..اإلاا جؼوحذ وؤجذ بإحىبي في البِذ وٗٞال ٧ان ألاب ٢ض
جؼوج وعػ٢ه هللا بُٟلت مً ػوحخه الثاهُت.
جم ع ٘ٞصٖىي عئٍت لألم ختى حؿخُُ٘ ؤن جغي َٟلتها ،باإلياٞت بلى ع٘ٞ
صٖىي يم الُٟلت لجضتها مً ألام و٢ض خهلذ هبت ٖلى خ٨م الغئٍت ول ً٨صٖىي
الًم ماػالذ ؤمام اإلاد٨مت وطل ٪ألتهام الؼوج ػوحخه بجغٍمت ػها ؤزىاء ػواحه منها زم
جىاػله ٖنها بٗض طل ٪ول ً٨م٣ابل الاخخٟاّ بُٟلخه وٖضم عئٍت ؤمها لها وجىاػ ٫ألام ًٖ
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حمُ٘ مؿخد٣اتها اإلااصًت فى خالت الُال ١وحمُ٘ مدايغ الًغب التي خغعتها الؼوحت
لؼوحها ؤزىاء الؼواج وٗٞال لخى ٝهبت مً الًُٟدت ٢غعث الخىاػ٧ ًٖ ٫ل ش يء.
ملحىْت :هظه ْاهغة قاجٗت بحن ألاػواج فى مٗٓم ألاما ً٦الكٗبُت باتهام الؼوج
لؼوحخه بالؼها وجدغٍغ مدًغ لها بظل ،٪وطل ٪إلحباع الؼوحت بالخىاػ ًٖ ٫حمُ٘
مؿخد٣اتها اإلااصًت زىٞا مً الًُٟدت ،وهظا ما خضر م٘ هبت وبالغٚم مً ؤن
ال٣اهىن ختى لم ٌِٗ الح ٤لألم ؤن جدىاػ ًٖ ٫عئٍت َٟلتها "ختى ولى ٢الذ هظا ٌٗض
باَال" بال بن هبت خغمذ مً عئٍت َٟلتها ؾىت وهه ٠وهى الان ٖىضما جغي َٟلتها
جخٗغى ألبك٘ ؤهىإ ألاطي الىٟس ي ،بالؿب وال٣ظ ٝوبالتهضًض في ؾمٗتها ؤمام
الجحران ،وؤمام َٟلتها .ؤما صٖىي الًم ٞهي ماػالذ مىٓىعة ؤمام اإلاد٨مت..
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ماحضة
ماحضة ...ؾُضة في الثالزحن مً ٖمغها حمُلت وؤهُ٣ت ..ل٨نها لِؿذ ٛ٦حرها مً اليؿاء
ٞهي باجؿت ومدُمت ،وجٓهغ ٖلى وحهها مالمذ خؼن قضًض ًمال ٢لبها وُٖىيها .صمىٖها
جنهمغ وال٩ابت جٓهغ فى نىتها ٧ل طل ٪هدُجت ٢هت خب بُلها ػوحها ومكاهضها
جخًمً ٧ل ؤهىإ الٗى ٠اإلاخٗاعٖ ٝلُه.
حٗغٞذ ماحضة ٖلى ػوحها ٖىضما ٧اهذ فى الٗكغًٍ ووا٣ٞذ ٖلى الؼواج مىه ٖلى
الغٚم مً مٗاعيت ؤهلها و٢غعث ؤن جتزوحه ،لم جضم ؾٗاصة ماحضة ؤ٦ثرمً قهغ بٗض
ػواحهاٖ..ىضما ٞىحئذ بؼوحها ًنهاٖ ٫ليها بالكخاثم وٍىبسها ،وطل ٪ألن ؤبً ٖمها ٢ض
حاء لؼٍاعتها لتهىئتها صون ؤن ً٨ىن مىحىصا ًٛٞب الؼوج و٧اص ؤن ًدُم البِذ ٖلى
عؤؾها ،ومً هىا بضؤ مؿلؿل الٗى ٠فى خُاتها الؼوحُت وبضؤث حٗاوى ؤ٢س ى ؤهىإ
الٗى ٠اإلاٗىىي ٦مغخلت ؤولى ٢بل الاهخ٣ا ٫بلى الٗى ٠الجؿضي ،جىاػلذ ماحضة ًٖ
بخؿاؾها وُ٦انها ومكاٖغها ،وسجىذ صازل اإلاجزْ ٫ىا مً ػوحها ؤنها ؾخسىهه بطا
زُذ زُىة واخضة زاعج البِذ .وبؿبب زُاله الىاؾ٘ ٧ان ًًغبها بطا ٨ٞغث ختى فى
الى٢ى ٝفي البل٨ىهت مٗخبرا بنها جىٓغ ٖلى الجحران وؾى ٝجسىهه م٘ ؤخضهم ،خاولذ
ماحضة ؤ٦ثر مً مغة بن جخدضر مٗه وجثبذ له ؤهه الغحل الىخُض فى خُاتها ل٨ىه ٧ان فى
٧ل مغة ًنهاٖ ٫ليها بالًغب صون عخمه ؤو ق٣ٟت وجبحن لها بٗض طل ٪بإهه ٌٗاوى مً
مغى هٟس ي بٗض ؤن ؤ٦دك ٠ؤن بخضي ٢غٍباجه جسىن ػوحها .خاولذ ماحضة ؤن ج٠٣
بجاهبه وججٗله ًُمئن بليها وج٣ىٗه بإنها جدبه ولم جىٓغ بلى عحل ٚحره فى ًىم مً ألاًام
ل٧ ً٨ل مداوالتها باءث بالٟكل.
هخج ًٖ هظا الؼواج زالزت ؤَٟاٖ ٫اقىا جل ٪الحُاة بك٩ل ًىمي ،ختى ؤن جغسخذ فى
ؤطهانهم ؤن هظه هي الحُاة وهظا ما ًجب ؤن ً٨ىن مً مٗاملت الؼوج لؼوحخه ،وم٘
اؾخمغاع هظه ؤلاهاهاث والًغب والؿب وج٨ؿحر ٧ل ما جُاله ًضه ٞى ١عؤؾها وتهضًضها
بالُغص مً اإلاجز ،٫وؤخُاها ؤزغي تهضًضها بال٣خل ٧اهذ ماحضة جتر ٥البِذ زىٞا مً
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جىُٟظ تهضًضه لها بال٣خل وؤخُاها ؤزغي ٧ان هى الظي ًُغصها فى مىخه ٠اللُل وٍمىٗها
مً ؤزظ ؤَٟالها مٗها ..ول ً٨لحبها ألوالصها وألمىمتها ٧اهذ جغح٘ البِذ مٗه بٗض ؤن
ٌٗضها بٗضم ج٨غاع هظه ألاٗٞا ٫مغة ؤزغي ،ولً ً٨مغ ًىمحن ؤو زالزت وٍغح٘ بلى َبُٗخه
وٖىٟه مً حضًض.
٨ٞغث ماحضة فى الاهخداع ؤ٦ثر مً مغة ل٨نها ٧اهذ جتراح٘ زىٞا ٖلى خُاة ؤَٟالها مً
بٗضها و زىٞا مً هللا.
٢غعث ماحضة الُال ١مً ػوحها ..وحاءث بلى اإلاغ٦ؼ جُلب اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت للُ٣ام
بضٖىي َال ،١بٗض ؤن ؤنبدذ الحُاة مٗه جحُم لها وألَٟالها٩ٞ ،اهذ نضمتها
ال٨بري فى مٗغٞتها بةحغاءاث الخُلُ ٤للًغع ،وؤنها ال حؿخُُ٘ الخُلُ ٤مً ػوحها َاإلاا
لم جدغع له مدايغ باالٖخضاء ٖليها وال ًىحض قهىص ٖلى يغبها ،وبًظاءها هٟؿُا
وحؿضًا ألنها َىا ٫الى٢ذ جداو ٫ؤن جسبي ما ًدضر لها زىٞا مً الًُٟدت٦ ،ما ؤنها
لم جإحى بإي ج٣غٍغ َبي ًُٟض يغبها ،وٟ٢ذ ماحضة ٖاحؼة ؤمام هظه ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت
التي لم ج ً٨حٗلم ٖنها قِئا وبن ٖلمذ لً حؿخُ٘ ؤن جٟٗلها ..و ٠ُ٦جٟٗلها وتهحن
هٟؿها مغجحن مغة ؤمام ؤَٟالها ،ومغة ؤمام الجحران وألاهل و ٠ُ٦حِٗل بٗض طل،٪
وؤزىاء ج٨ٟحرها فى َغٍ٣ت جدهل بها ٖلى الُالٞ ١ىحئذ بإن ػوحها ٢ض خهل ٖلي
خ٨ما بالُاٖتٞ ،لم ً ً٨ؤمام ماحضة ؾىي ع ٘ٞصٖىي زل٘ لها مً ػوحها ..و٢ض ؤزظث
هظا ال٣غاع بالغٚم مً مٗغٞتها بسؿاعتها اإلااصًت الىاججت ًٖ هظا الازخُاع ل٨نها عؤث
ؤن هظا ؤًٞل مً زؿاعة هٟؿها وؤَٟالها بالغٚم مً ٖضم مٗغٞتها  ٠ُ٦حِٗل بٗض
هظا الح٨م و ٠ُ٦جهغٖ ٝلى ؤَٟالها وؤًً جُ٣م بلى ؤن ًد٨م لها ببِذ الؼوحُت
٦دايىت وزهىنا ؤن ؤهلها عًٞىا ؤ٢امتها مٗهم لغًٞهم هظا الؼواج وجؼوحها صون
مىا٣ٞتهم ٖلُه ٞ .لخخدمل هي هدُجت ٢غاعاها.
عٗٞذ صٖىي زل٘ وصٖىي ه٣ٟت وخغعث مدًغ جبضًض مى٣ىالث ألن ػوحها ٢ض بإ
حمُ٘ ؤزار اإلاجزٖ ٫ىضما جغ٦خه بٗض َغصها مىه ببًٗت ؤًام .وما جؼا ٫ختى ٦خابت هظه
الؿُىع ً٢اًاها ًىٓغ ٞيها ؤمام اإلادا٦م .
هظه هي بازخهاع ٢هت ماحضة التي حٗخبر همىطحا ًٖ مٗاهاة بٌٗ الؼوحاث اللىاحي
ًخٗغيً لٗى ٠الؼوج مً حهت وحمىص ال٣اهىن و٢هىعه مً حهت ؤزغي.
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وما ػالذ ٚحر ٢اصعة ٖلى جىُٟظ خ٨م الى٣ٟت لٗضم الاؾخضالٖ ٫لُه فى م٩ان ٖمله ،ؤو
ب٢امخه خُث ؤهه ٌٗمل مىضوب مبُٗاث مخى٣ل ولم حؿخُُ٘ الغحىٕ بلى بُتها زىٞا مً
اٖخضاثه ٖليها وٖلى ؤَٟالها بالًغب ..وهى آلان فى َغٍ٣ها للحهىٖ ٫لى الُال ١ل٨نها
ال حٗغ ٝماطا بٗض خهىلها ٖلى الُال ١؟  ٠ُ٦جىٖ ٤ٟلى ؤَٟالها والؼوج ال ٌٗغ ٝله
م٩ان ؤ٢امه؟  ٠ُ٦جدهل ٖلى بِذ حِٗل ُٞه صون تهضًض٧ ،ل هظا ؤيُغها ؤن جُ٣م
بك٩ل ما٢ذ فى بِذ زالها الظي ؤُٖى لها مهلت نٛحرة لإل٢امت مٗه ختى جضبغ ؤمغها.
و٢ض هدؿاء ٫هىا ماطا جٟٗل ماحضة وؤمثالها مً الؼوحاث وألامهاث للحهىٖ ٫لى
م٩ان آمً حِٗل ُٞه هى وؤَٟالها وصزل ماصي ًًمً لها خُاة بؿُُت حؿخُُ٘ ؤن
جغبى مً زاللها ؤَٟالها ماطا جٟٗل ٖىضما ً٨ىن اإلاجخم٘ و ال٣اهىن فى مىاحهت جل٪
الؼوحاث ب٣ىاهِىه الهاعمت وبحغاءاجه اإلاٗ٣ضة ٞلم ًىحض هها ٢اهىهُا واخضا عاعى هظه
الٓغو ٝللؼوحت وؤَٟالها ًىو ٖلى ؤًت بحغاءاث ما٢خت ؤو حٗىًٍُت ؤو بضًلت جٟ٨ل
الحماًت الالػمت للؼوحت ؤو للمُل٣ت وألابىاء فى خالت َى ٫مضة ؤلاحغاءاث وحُٗ٣ضها
وٖبء بزباث الًغع الظي ًٖ ٘٣لي ٖاج ٤الؼوحت وٍٖ ٠٣اث٣ا ؤمام مداولت خهىلها
ٖلى خ٣ها فى الحُاة ٦إي ؤوؿان َبُعي له الح ٤فى الحُاة ال٨غٍمت صون تهضًض  ،صون
حٗظًب  ،صون بهاهت.
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ؾُضة
ؾُضة  ..ػوحت لضيها ؤعبٗت ؤَٟا ٫متزوحت مىظ  15ؾىت ،وٖمغها آلان  35ؾىت حاءث
بلى اإلاغ٦ؼ َالبت اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت ل٩ي جدهل ٖلى ه٣ٟت ألَٟالها حؿاٖضها ٖلى
مىانلت الحُاة .ج٣ى ٫ؤن ػوحها ٌٗمل فى بخضي وعف الىجاعة وهى ال حٗمل مىظ ؤن
جؼوحذ وجٟغٚذ للبِذ وجغبُت ؤَٟالها .و٧ان ػوحها صاثم الاٖخضاء ٖليها بالًغب مغة
والؿب بإ ٘ٓٞألالٟاّ مغاث ،ولِـ لها وخضها بل ألَٟالها ؤًًا ..بطا ججغئا وَلبىا
مىه ه٣ىصا لكغاء ؤي ش ئ ً٨ىن ههُبهم الًغب اإلابرح وؤخُاها جغ ٥البِذ لٗضة ؤًام
بضون ؤن وٗغ ٝم٩اهه زم ًغح٘ مغة ؤزغي بلى البِذ صون ؤن وٗغ ٝؤًً ٧ان .واؾخمغث
الحُاة بُيىا ٖلى هظا الحا 15 ٫ؾىت جدملذ ٞيها ٧ل ؤهىإ الٗظاب ،قدُمت ويغب
وَغص مً البِذ وٖضم ؤهٟاٖ ١لى البِذ بلى ؤن ايُغث للٗمل زاصمت في اإلاىاػ ٫ختى
حؿخُُ٘ ؤن جهغٖ ٝلى ؤَٟالها ،وزانت ؤنهم حمُٗا فى اإلاضعؾت ومدخاححن بلى
مهاعٍ٦ ٠ثحرة ،ج٣ى ٫ؾُضة٢ ":لذ اؾخدمل وؤِٖل ٖكان ؤعبى ُٖالي وزالم ،لً٨
مؿبىِل في خالي ٧ان ٧ل ًىم ًغح٘ البِذ ًًغبني بإي خاحت فى ؤًضه لحض ما مغة ٦ؿغ
لي ؤًضي إلاا ماعيدل ؤصًله ٞلىؽ ٖكان ٌكغب بيها مسضعاث .عخذ وٖملذ له مدًغ
فى ال٣ؿم ل ً٨إلاا عحٗذ البِذ يغبني جاوى و٢الي ؤهه خُمىث الُٗا ٫واخض واخض لُٛذ
ما ؤعوح ؤجىاػ ًٖ ٫اإلادًغ وؤيُغٍذ ؤعوح ؤجىاػ ًٖ ٫اإلادًغ ل ً٨آلان هى بِؿِب
البِذ ؤًام ٦ثحرة مً ٚحر ما وٗغٖ ٝىه ش يء وإلاا ًغح٘ ً٨ىن عاح٘ ٖكان ًا زض منى
ٞلىؽ وبال ًًغبني ؤها والُٗا ٫وؾاٖاث ًُغ صوى مً البِذ ؤًام ٦ثحرة لحض ما ؤي خض
مً ؤهله ًخضزل وٍغحٗني ٖكان الُٗا ٫ج٣ضع جغوح مضاعؾهم ،و٦مان ؤهلي بُُغصووي
ؤها وُٖالي مً البِذ وبُ٣ىلىا لُا ؤعمُله ُٖاله وحٗالى وؤخىا هسلُ٩ى مٗاها ..لُٖ ً٨اله
هى ًهغٖ ٝليهم .وؾاب البِذ إلاضة  6قهىع وبٗضًً ٞىحئذ بإهه صازل ٖلُا بىاخضة
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ؾذ بُ٣ى ٫ؤنها مغاجه وخخِٗل مٗاها فى البِذ ،مل ٖاعٞت ؤٖمل ؤًت؟ ؤها ٧ل بللي
ٖىػاه ؤوى ؤَل ٤مىه وَؿب البِذ هى ومغاجه ،مل ٖاو ػه مىه خاحت ٚحر ؤهه ًبٗض ٖنى
وًٖ ُٖالي وَؿبلي ٞلىؽ قٛلي ٖكان ؤٖغ ٝؤنغٖ ٝلى الُٗا .٫وبالغٚم مً ٦ضه
َغصوي مً البِذ ؤها والُٗا ،٫وع ٌٞؤهه ًهغٖ ٝلُىا ؤو هغح٘ البِذ وهضصوي بال٣خل
بطا عحٗذ البِذ ؤو قا ٝوش ى.
ؤها زاثٟت ؤعح٘ البِذ ل ً٨مل ٖاعٞت ؤِٖل ٞحن ..ؤهلي مل ٖاًؼٍني بال لىخضي
بضون ُٖالي ..وهى يهضصوي بال٣خل لى قا ٝوش ى ..ؤٖمل بًه ٖاوػة بـ ٚغٞت جلمني ؤها
وُٖالي ٖكان ً٣ضعوا ًغخىا اإلاضعؾت ،ب٣الهم قهغ مل ٖاعٞت ؤوصيهم اإلاضعؾت لبٗض بِذ
ؤبى ًٖ م٩ان مضعؾتهم.
ماطا ؤٗٞل و ٠ُ٦ؤِٖل مً ًًمً لى خ٣ي فى الحُاة بطا ما عحٗذ البِذ ؤها وؤَٟالي،
ؤعٍض  ِ٣ٞالحماًت مً ػوجي بطا ما عحٗذ البِذ ول ٠ُ٦ ً٨؟
ؤعٍض مؿاٖضج٨م لى ختى ؤؾخُُ٘ الغحىٕ بلى البِذ ؤها وؤَٟالي ال ؤعٍض ؾىي طل ٪مً
الحُاة هل هظا ٦ثحرا؟ هل ما ؤَلبه ؤمغ مؿخدُل بٗض خُاة صامذ ٖ 15اما عؤًذ ٞيها
٧ل ؤهىإ الٗظاب ٞما ػالذ ٖالماث الًغب والخٗظًب ؤزاعها ٖلى حؿضي ،ؤها ال ؤعٍض
مً الحُاة ؾىي ؤن ؤعبى ُٖالي فى م٩ان آمً ؟ مً ًًمً لى طل٪؟ وماطا ؤٗٞل ؟
بالغٚم مً ؤن مىاص ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ججحز لهظه الؿُضة بالغحىٕ الى بِذ
الؼوحُت خُث ؤنها ماػالذ خايىه ،وججحز ع ٘ٞصٖىي ه٣ٟت لها وألَٟالها ٦ما ؤنها ججحز
َال٢ها ًٖ َغٍ ٤صٖىي الخل٘ ،بال ؤنها ال يهمها الُال ١في الى٢ذ الحايغ ٩ٞل ما
ج٨ٟغ ُٞه هى م٩ان آمً لها وألَٟالها.
ولظل ٪جضزلذ ؤوال ٦مدامُت بغ ٘ٞصٖىي ه٣ٟت ٖلى الؼوج لألَٟا ٫والؼوحت زم صٖىي
جم٨حن مً ق٣ت الؼوحُت ٦دايىه وؤما صٖىي الخُلُٞ ٤تر٦ىاها ما٢خا لححن اؾخ٣غاع
خالت الؼوحت هٟؿُا و٢ضعتها ٖلى اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب ،ول٧ ً٨الٗاصة ً٨ىن صاثما
الخىُٟظ ؤنٗب مً الح٨م طاجه ٞبالغٚم مً خ٨م اإلاد٨مت بى٣ٟت ػوحُت وه٣ٟت ؤَٟا٫
بال ؤهىا لم وؿخُ٘ جىُٟظ الح٨م ختى ٦خابت هظه الؿُىع وطل ٪لتهغب الؼوج ب٩ل
الُغ ١اإلام٨ىت مً الض ،٘ٞباإلياٞت الى ؤن خ٨م جم٨حن الؼوحت مً ق٣ت الؼوحُت حاء
لهالحها ٦دايىت بال ؤنها زاثٟت ؤن حٗىص الى البِذ لتهضًضه لها بال٣خل باالياٞت الى
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ؤهه بِذ ٖاثلت ؤي ؤن ٖاثلخه ٌؿ٨ىىن فى هٟـ البِذ جدذ ق٣تها مما ًهٗب مٗه
عحىٖها الى البِذ وزىٞها ٖلى هٟؿها وٖلى ؤَٟالها.
صحُذ ؤهه مً الىاخُت ال٣اهىهُت اؾخُاٖذ ؤن جدهل ٖلى خ٨م بخمُ٨نها مً بِذ
الؼوحُت ٦دايىت بال ؤهه ًب٣ى الؿاا ٫هل هىا ٥خماًت لهظه الؿُضة خحن جغح٘ بُتها
؟ و ٠ُ٦جغح٘ لبِذ يهضصها ُٞه عحل بال٣خل ؟ ؤما الهٗىبت الثاهُت هى ُُٟ٦ت جىُٟظ
خ٨م الى٣ٟت وهى صاثم التهغب وال ٌٗمل فى م٩ان مدضص وؿخُُ٘ ؤن هلجإ له ُٞه؟
بن اإلاكا٧ل التي حٗاوى منها اإلاغؤة فى هظا الىىٕ مً الً٣اًا هي ويُٗتها صازل بِذ
جُغص مىه فى ؤي و٢ذ وبطا عحٗذ ج٨ىن خُاتها فى زُغ ٞمً ًدمى هظه الؿُضة هي
وؤَٟالها مً قغاؾت هظا الؼوج في ُٚاب مىاص ٢اهىهُت ججغم الٗى ٠ألاؾغي ٦جغٍمت
مثل ؤي حغٍمت فى ٢اهىن الٗ٣ىباث ًدا٦م ٖليها مً ًغج٨بها ؟
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ه ـ ـ ــضي
هضي ؾُضة متزوحت مىظٖ 23اما ػوحها ٌٗمل فى بخضي الكغ٧اث ال٨بري ولضيها بيخان
جسُخا ؾً الحًاهت .ال٨بري ًبلٖ ٜمغها  19ؾىت والهٛغي  17ؾىت .حاءث جب٩ى مً
ٚضع الؼمً وٚضعالؼوج ..ج٣ى:٫
" ماطا ؤٗٞل بٗض هظه الٗكغة الُىٍلت التي ؤزظث ٧ل قبابي فى جغبُت بىاحي وجلبُت
َلباث ػوجي ختى مغث الؿىىاث و٦بروا وؤنبذ ػوجي مضًغا لكغ٦ت ٦بحرة ،ول٨ىه
يا٢ذ به خُاجه معي وحٛحرث مٗاملخه لي وؤنبذ ٌؿبني بإ ٘ٓٞالكخاثم ٖلى ؤجٟه
ألاؾباب ولم ً٨خٟى بهظا بل مض ًضه ٖلى ؤ٦ثر مً مغة ؤمام بىاحي مما حٗلني ؤقٗغ
باإلهاهت ؤمامهم ألنهما ؤصع٧ا ؤن ؤبيهما هى الظي ًد٨م وٍخد٨م فى ٧ل ش يء ،وبضؤ ً٣لل
مهاعٍٟه ٖلى البِذ وٖلى البىاث ختى ؤمخى٘ جماما ًٖ الهغٖ ٝلى البِذ ،وؤزظث
ؤخىاله جخٛحر ًىما بٗض ًىم وؤزظ ٌٛاصع البِذ و٢خا َىٍال زم بضؤ فى بُاجه زاعج البِذ
ًىم وؤزىحن صون ؤن ؤٖغٖ ٝىه قِئا وٖىضما ًغح٘ ٌؿبني وًٍغبني بطا جُاولذ وؾإلخه
ؤًً ٦ىذ هظه ألاًام ؤو بطا َلبذ مىه مهغو ٝالبِذ ًتهمني بإهني ؤمغؤة ػهؼاهت وَىٍلت
اللؿان ،وٍ٣ى ٫لي ٦برحي وبان ٢بد ٪وم٘ طل ٪اؾخدملذ خُاحي ألهني ال ؤٖغ ٝؤًً
ؤطهب بطا جغ٦ذ البِذٞ ،إها ال ؤٖمل مىظ جؼوحذ بإي مهىت ألهني جٟغٚذ لبُتي وجغبُت
ؤوالصي ٦ما ؤهه هى الظي مىٗني مً الٗمل مً ؤوً ٫ىم ػواج ،وآلان لِـ لي ؤي م٩ان
ؤؾخُُ٘ ؤن ؤِٖل ُٞه ؾىي بُتي الظي ًِ٢ذ ُٞه ٧ل ٖمغي ولظل ٪اؾخدملذ
ؤلاهاهت والًغب لٗله ًتر٦ني فى خالي وؤِٖل ..ول ً٨لم ًٟ٨ه هظه ؤلاهاهاث واإلاٗاملت
ال٣اؾُت بل حاء ًىما و٢ا ٫لي ؤهني َل٣خ ٪وجؼوحذ مً امغؤة ؤزغي وؤنها ؾى ٝجإحى
لخِٗل فى هظا اإلاجز ٫وٖلُ ٪ؤن جتر٧ي اإلاجز ٫وجظهبي لخضبغي خال ٪بىٟؿٞ ٪إها لم ؤٖض
ؤَُ ٤الحُاة مٗ ٪وخُاج ٪اهتهذ معيْ ،ىيذ في بضاًت ألامغ ؤهه ًماػخني وؤن هظا
ال٨الم لِـ صحُدا ول٨ىه ٦غع ما ٢ا ٫زاهُت و٢ا ٫متى حؿخُُعي ؤن جتر٧ي البِذ ل٩ي
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جدًغ ػوحتي هىا نض٢ذ ؤهه خ٣ُ٣ت ولِـ مجغص مؼاح ول٨ىني لم ؤؾخىٖب ال٩لماث
مً قضة ٢ؿىتها ٖلى وؤزظث ؤؾإ ٫هٟس ي ماطا ٗٞلذ له ختى ًٟٗل بي هظا؟ وماطا
ؤٗٞل آلان وؤها لِـ لضي ؤي مإوي ؤلجإ بلُه ؤو صزل ؤنغ ٝمىه ؟ ٦ما ؤن خًاهتي
ألوالصي ٢ض اهتهذ و  ٠ُ٦ؤعبيهم بطا آزظتهم لُِٗكىا معي ؟ و ٠ُ٦ؤجغ٦هم ٌِٗكىن
بُٗضا ٖنى؟ بطا جغ٦تهم ألبيهم ؟ ٢ .لذ له بٗض ما صاعث ٧ل هظه ألاؾئلت فى ٖ٣لي هل
ؤهذ ج٣ى ٫الح٣ُ٣ت؟ هل جغٍضوي ٗٞال ؤن ؤجغ ٥البِذ؟ هل جؼوحذ ٗٞال ٖلى ؟ وهل
َل٣خني ُٚابُا صون ؤن ؤٖلم؟ عص ٖلى وب٩ل ٢ؿىة لُ٣ى ٫لي وٗم جؼوحذ ٖلُ ٪أله٩ى
ؤنبدتى ٦بحرة و٢بُدت والحُاة مٗ ٪ؤنبدذ مؿخدُلت٢ ..لذ له ؤٖمل ما جغٍض ولً٨
بطا جغ٦ذ اإلاجز ٫ؤًً ؤطهب ٞإها لِـ لضي م٩ان ؤِٖل ُٞه وؤهذ حٗغ ٝطل ٪حُضا..
٢ا ٫لي هظه مك٩لخ ٪ؤهتي ل ٪ؤن جضبغي ؤمغ ٥ختى نهاًت الكهغ ؤما باليؿبت للبىاث
ٞؿى ٝؤعبيهم ؤها وؾىًٓ ٝلىا بالبِذ ال ٖال٢ت ل٩ي بيهم وبطا ؤعصث ؤن جغيهم ٞل٩ي
اإلاد٨مت وؾى ٝؤهٟظ ما جد٨م به ل٩ي  ..لم ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞل وؤها ؤمامي ؤؾبىٕ وؤَغص
مً البِذ وؤجغ ٥بىاحي ؟
 ٠ُ٦ؤِٖل وؤها بضون ٖمل و ٠ُ٦ؤجغ ٥بىاحي ألمغؤة ؤزغي ج٨مل جغبُتهم ؟
٢ام اإلاغ٦ؼ بغ ٘ٞصٖىي ه٣ٟت مخٗت وه٣ٟت ٖضة وخ٨مذ لها اإلاد٨مت بجلؿت ( ) 134
لؿىت 2005بى٣ٟت الٗضة  150حىيها ٦ما ً٢ذ بى٣ٟت مخٗت  3000حىُه ؤما بِذ
الؼوحُت ٞال خ ٤لها ُٞه الهتهاء ؾً خًاهت ؤَٟالها .وبظلَ ٪غصث هظه الؿُضة مً
مجز ٫الؼوحُت م٘ ٖضم خهىلها ٖلى مى٣ىالث بِذ الؼوحُت ألن الؼوج ٢ض بضص
اإلاى٣ىالث وؤحى بٛحرها للؼوحت الجضًضة ،والؼوحت لم جدخ ٟٔب٣اثمت اإلاى٣ىالث ؤو
بٟىاجحر جثبذ ملُ٨تها لهظه اإلاى٣ىالث وطل ٪لٗضم ج٣ضًغها لٛضع الؼمً والؼوج ٖليها
ولم ً ً٨لها مازغ نضا ١ؾىي ٢ 25غقا.
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مها
مها" متزوحت مً  16ؾىت وؤهجبذ  3ؤَٟا ٫بإقخٛل في البِذ وزاعج البِذ..
مضعؾت في مضعؾت بها ؤَٟالي .ػوجي ٌٗمل ؤًًا مضعؽ ول ً٨صزله ال ًٟ٨ى مهاعٍ٠
البِذ ختى لىه ٠الكهغ وم٘ طلً ٪خٗاَى اإلاسضعاث وختى ؤؾخُُ٘ مىانلت اإلاِٗكت
بالحضوص البؿُُت ايُغٍذ ؤصي صعوؽ زهىنُت لألَٟا ٫بٗض الغحىٕ مً اإلاضعؾت.
وبالغٚم مً ٖملي نباخا ومؿاءا بال ؤهني ال ؤهمل بُتي ًىما ،وال ؤ٢هغ فى جغبُت ؤَٟالي
وال واحباث ػوجي .وجدملذ هظه الحُاة ب٩ل نٗابها ختى حؿحر ألامىع ول ً٨ػوجي لم
ً٨خٟي بظل ٪بل صاثما ًُلب منى بُٖاءه ؤمىالا الهه مدخاج وبطا امخىٗذ ًٖ بُٖاثه
الٟلىؽ ًًغبني ب٩ل وخكُت ؤمام ؤَٟالي وٍ٣ى ٫لي وما ؤهمُخ ٪بطن في البِذ؟ و٦ىذ
ؤؾخدمل ؤلاهاهاث ل٩ي جمص ى الحُاة بإي ق٩ل .ختى ؤمخى٘ جماما ًٖ مهاعٍ ٠البِذ
وال يهخم ختى بابىه الظي ٌٗاوى مً مغى الؿ٨غ وٍدخاج بلى مهاعٍ ٠ؤصوٍت بك٩ل
صوعي ختى ؤهه فى طاث ًىم عح٘ بلى البِذ مخإزغا ٗ٦اصجه و٧ان ابني ٌٗاوى مً ُٚبىبت
ؾ٨غ ُٞلبذ مىه ؤن ًظهب به بلى اإلاؿدكٟى ٞبضون ٦الم عؤًخه ًنهاٖ ٫لُا بالًغب
٦إي ش ئ ( الصم وال عوح ) وؤَغٍذ ؤها للظهاب به للمؿدكٟى الؿاٖت الثالثت بٗض
مىخه ٠اللُل .ول٨ىه بٗض الًغب والخى ٤والجغ اهخ٣ل بلى ؤؾالُب ؤزغي ٩ٞان ًغح٘
صاثما بٗض مىخه ٠اللُل وٍىٓ٢ني مً هىمي ل٩ي ؤٖض له الٗكاء ؤو ٦ىب قاي وٍٟغى
ٖلى بال٣ىة ؤن ؤْل مؿدُٓ٣ت ختى ًىام وؤها لضي ٖملي نباخا ..ؤزحرا ؤزظث ٢غاعي
وهغبذ مً البِذ ألِٖل م٘ ػوحت ؤدي ما٢خا ختى ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞلَ ،اعصوي وؤهاهني
ؤمام ؤهلي وححراوي ،ختى م٣غ ٖملي لم ًتر٦ه ٞظهب بلى هىا ٥ويغبني ؤمام ػمُالحي.
هظا هى خالي م٘ هظا الؼوج الظي ال عخمت في ٢لبه ختى ٖلى ؤَٟاله .هظا الؼوج الظي
ال يهمه عحىعي بلى البِذ ؾىي ل٩ي ؤنغٖ ٝلُه وٖلى ما ًخٗاَاه مً زمىع حٗبذ
31

وؤعٍض ؤن ؤجسلو مً جل ٪الحُاة اإلاغة التي ال ؤعي ٞيها ؾىي الٗظاب وؤلاهاهت ٞهى ال
ٌؿخُُ٘ ؤن ً٨ىن ؤبا وال ختى ؤن ً٨ىن ػوحا.
ؤعٍض الخالم مً جل ٪الحُاة ختى ولى جىاػلذ ًٖ ٧ل خ٣ىقي اإلااصًت لضًه ٞإها ال ؤعٍض
ؾىي الخالم مىه..
ٗٞال عٗٞذ صٖىي زل٘ لهظه الؼوحت خؿب ما ؤعاصث ألنها جغٍض الخالم مىه بإي ق٩ل
مً ألاق٩ا ٫وألنها ٢الذ ٟ٦اوي ؤهاهت وًُٞدت ؤمام الجحران وٟ٦ى ؤَٟالي حٗغى
للٗظاب وهم ًغون ؤمهم ٧ل ًىم جًغب وتهان وؤبيهم مسمىع ال ًضعي ماطا ًٟٗل ولظل٪
ال ؤلجا بلى صٖىي الخُلُ ٤للًغع ألهني ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤلم الجحران ٖلى لِكاهضوهني
وؤها بإهًغب وَكهضون معي وال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤطهب بلى ٢ؿم الكغَت وؤها صمى ٖلى
حؿضي ل٩ي ؤٖمل لؼوجي مدًغا لُ٨ىن مؿدىضا فى ًضي ٖلى و٢ىٕ الًغع ٖلى و٠ُ٦
ؤزبذ الًغع الىٟس ي الظي ؤحٗغى له والظي ؤٖخبره ؤقض ٖىٟا مً الًغب ٞإها بطا لم
ؤَل ٤هٟس ي مىه ال ؤٖغ ٝماطا ؤٗٞل ٞةطا زحرووي بحن السجً وبِىه ٞؿإزخاع السجً
ألهني فى السجً لً ًىٓ٢ني ؤخض مً الىىم ل٩ي ؤٖض له ٦ىب قاي ولً ًًغبني ؤخضا
٧ل ًىم ؤمام ؤَٟالي ولً ؤهام وؤها ال ؤٖغ ٝماطا جسبئ لي اللُلت ال٣اصمت.
ول ً٨وبٗض ؤن خهلذ هظه الؼوحت ٖلى خ٨م الخُلُ ٤مً ػوحها زلٗا ٣ٞض زؿغث
حمُ٘ خ٣ى٢ها مً ( ه٣ٟت مخٗت /وه٣ٟت ٖضة  /ومازغ نضا ) ١بل وإلاجاػاجه ًٖ
ؤٖماله الُُبت مٗها ٢ ..ض خ٨مذ اإلاد٨مت له بإخُ٣خه فى اؾترصاص ما صٗٞه لؼوحخه مً
مهغ و٧ان ٢ضعه ( ) 10000حىيها ٠ُ٦ .جضبغ هظه الؼوحت هظا اإلابل ٜختى وان ٢ؿُخه
اإلاد٨مت لها مً ؤًً جإحى بمبل ٜالخ٣ؿُِ ٧ل قهغ ختى حؿضصه .وفى هٟـ الى٢ذ
خ٨مذ اإلاد٨مت بى٣ٟت ؤَٟا ٫ب( ) 100حىيها خؿب مغجب الؼوج باإلياٞت بلى ٖضم
٢ضعتها الغحىٕ بلى مجز ٫الؼوحُت ٦دايىت ألن الؼوج يهضصها بال٣خل بطا عحٗذ وؤ٢امذ
فى البِذ وهى ال حٗغ ٝؤًً حِٗل ألن ؤبيها ووالضتها ٢ض جىٞىا ولِـ لها ؾىي بِذ
ؤزيها اإلاتزوج التي جُ٣م ُٞه بك٩ل ما٢ذ وبالغٚم مً ٖمل مدًغ للؼوج ٖضم حٗضي
بال ؤن هظه الؼوحت ال حؿخُُ٘ الغحىٕ بإَٟالها زىٞا مً جىُٟظ تهضًضه وزهىنا ؤنها
٢ض حٗغيذ للًغب مً ؤزى ػوحها وؤزخه ٖىضما طهبذ ل٩ي جإزظ مً ق٣تها بٌٗ
مالبـ ؤَٟالها وحٗاوى آلان هظه الؼوحت مً جىجغ ٖهبي قضًض وخالت هٟؿُت مترصًت
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بؿبب الخى ٝالضاثم والتهضًض اإلاؿخمغ والٗمل لُال ونهاعا ل٩ي حؿخُُ٘ ألاهٟاٖ ١لى
ؤَٟالها وعص مبل ٜاإلاهغ للؼوج.
بن اإلاكا٧ل التي حٗاوى منها اإلاغؤة فى هظا الىىٕ مً الً٣اًا هي ويٗها صازل بِذ
مهضصة ُٞه بال٣خل بطا عحٗذ وه٣ٟت يئُلت ال جٟ٨ى مِٗكت َٟل واخض  ِ٣ٞوختى
هظا اإلابل ٜحٗاوى قهغٍا مً الحهىٖ ٫لُه ألهه جداًل ٖلى الح٨م بكغاء ؤحهؼة
٦هغباثُت بجمُ٘ مغجبه بالخ٣ؿُِ جب٘ ه٣ابخه ٞال ًغي بى ٪هانغ مغجب ؤمامه ل٩ي ً٣خُ٘
مىه مبل ٜالى٣ٟت ٞإنبدذ حِٗل الؼوحت بحن جدغٍغ اإلادايغ بإ٢ؿام الكغَت
وؾاخاث اإلادا٦م ألزباث ٖضم الحهىٖ ٫لى ه٣ٟت ألاَٟا ٫فى هٟـ الى٢ذ التي حٗمل
ُٞه لُال ونهاعا للحهىٖ ٫لى ما ٫جغبى به ؤَٟالها وجض ٘ٞبه ٢ؿِ اإلاهغ هل هظه خ٣ا
هي الحماًت التي ًىٞغها ال٣اهىن للمغؤة ؟ ..
جىضعج هظه الكهاصاث الىاُٗ٢ت التي جهغر بها اليؿاء وحٗلً ًٖ الٗى ٠الىاٖ ٘٢ليهً
ب٩ل ؤق٩اله يمً آال ٝالكهاصاث التي جخًمنها ملٟاث اإلادا٦م ومغا٦ؼ اؾخ٣با٫
اليؿاء ضحاًا الٗى ٠ببالصها وجبحن ؤن هىا ٥ؤق٩ا ٫مخىىٖت ومخٗضصة جٟغػها
الٗال٢اث الؼوحُت التي مً اإلاٟترى ؤن جغبُهم ٖال٢اث خمُمت.
ٗٞىضما جخدضر اليؿاء ًٖ الٗى ٠الىاٖ ٘٢ليهً وما ٌؿببه لهً مً آالم ٞةن قهاصتهً
جخمحز باإلاىيىُٖت والهض ١الظي ًهٗب ٖلى ؤي حٗغٍ ٠ؤ٧اصًمي ونٟه مهما ٧ان
قامل حام٘.
ولً ً٨دب٣ى ؤهه مً اإلام ً٨عنض بٌٗ اإلااقغاث التي ج٣غبىا مً ون ٠الٗى٠
ال٣اهىوي اإلاىحهت لليؿاء ؾىاء الخمُحز مً زال ٫ال٣اهىن ؤو الهمذ الدكغَعي ًٖ
اخخُاج اليؿاء بلي مىاص ٢اهىهُت جدمى اإلاغؤة بك٩ل خ٣ُ٣ي مً الٗى ٠ألاؾغي الظي
ماػا ٫محجىبا ًٖ ٢ىاهُيىا ختى ولى بالخٗغٍ ٠بإن هىا ٥ما ٌؿمى ( الٗى ٠ألاؾغي)
الظي ٌٗبر ًٖ ؤصعا ٥اإلاٟهىم واٖخباعه حغٍمت ٌٗا٢ب ٖليها ال٣اهىن
ججاعب ٖضًضة ومخىىٖت ج٨ك ٠لىا ؤهىإ الٗى ٠اإلاسخلٟت ل٩ل الٟئاث الاحخماُٖت ب٩ل
مؿخىٍاتها ( ٚىُت ؤو ٣ٞحرة مخٗلمت ؤو ٚحر مخٗلمت ) جخٗضص بحن الؿب وؤلاهاهت والتهضًض
وٖاصة ما ًًا ٝبلي طل ٪الًغب ..ؾىاء بالُض ؤو بألت خاصة .بل وؤخُاها باؾخٗما٫
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الؿالح ألابٌُ ؤو الحغ ١ومً اإلااؾ ٠ؤن ه٣ابل هظه ألاٗٞا ٫صازل ألاؾغة ٖلى ؤنها
ش يء زام ..وزهىنِخه جمى٘ الخضزل بحن الغحل واإلاغؤة ختى ال جٟؿض الحُاة
الؼوحُت.
ومً ؤبغػ ؤق٩ا ٫الٗى ٠التى جم عنضها مً زالٖ ٫ملىا م٘ الؼوحاث اإلاٗىٟاث اللىاحي
لجإن بلي مغا٦ؼ الاؾخمإ لليؿاء ضحاًا الٗى ٠هى اؾخٗما ٫الؼوج لل٣اهىن الظي
ًىٓم الٗال٢ت الؼوحُت مً ؤحل مماعؾت الٗى ٠يض الؼوحت خُث ٦كٟذ جهغٍداث
بٌٗ اليؿاء ًٖ حجم اإلاٗاهاة التى حؿببها ( مىاص ٢اهىن الٗ٣ىباث٢ /اهىن ألاخىا٫
الصخهُت ٢ /اهىن ؤلاحغاءاث ) التي حاءث بمىاص حامضة جمحز بك٩ل واضح بحن اإلاغؤة
والغحل وجدمى ٞيها الغحل بك٩ل زام وجدغم الؼوحت مً ؤي خماًت ٢اهىهُت مهما
٧ان الؼوج مهمل ؤو ٚاثب ؤو عا ٌٞألاهٟاٖ ١لى ؤؾغجه وبالغٚم مً طل ٪حٗخبره
ال٣ىاهحن اإلاُٗل لألؾغة ،وٖلُه خ ٤الخإصًب ألٞغاص ؤؾغجه خؿب َبُٗت الخُإ ٦ما
ًغاه الؼوج ،و٦ما ًغاه ال٣اض ي -بطا ونلذ الًُ٣ت بلي ؾاخاث اإلادا٦مٞ -لل٣اض ي
الؿلُت الخ٣ضًغٍت فى جدضًض م٣ضاع الٗى ٠وؤهمُخه جبٗا للحالت الاحخماُٖت
والا٢خهاصًت للمغؤة ،وجبٗا إلاؿخىي الخٗلُم التى ونلذ بلُهٞ .جري ؤن هظا ال٣اض ي
الظي هى حؼء مً اإلاجخم٘ وز٣اٞخه ًد٨م بما ًغاه مالثما لث٣اٞت طل ٪اإلاجخم٘.
ومً ؤؾالُب الخإصًب التي ًلجإ بليها الغحل فى بَاع ألاؾغة مؿخٛال الامخُاػاث التي
ًمىدها له ال٣اهىن هالخٔ َغص الؼوحت وألابىاء مً بِذ الؼوحُت والتزوج بإزغي صون
ببضاء ألاؾباب ؤو ع ٌٞالاٖترا ٝبيؿب ألاَٟا ٫والامخىإ ًٖ حسجُلهم بالسجل
اإلاضوي ،ؤو ع ٌٞألاهٟاٖ ١ليهم ،ؤو بحباع الؼوحت ٖلى جغٖ ٥ملها ،ؤو بحباعها ٖلى
الٗمل.
وَٗخبر ال٣اهىن بىو نغٍذ ؤن ٖلى الؼوحت ؤن جُُ٘ ػوحها وؤن ج٣ىم بىاحباتها وبطا
ؤزلذ بها حٗخبر هاقؼا ًجىػ بزًاٖها ًٖ َغٍ ٤ال٣اهىن وبعحاٖها بال٣ىة بلى البِذ
الظي ٚاصعجه .ؤما بطا جماصث ٨ُٞىن ٖ٣ابها ًٖ َغٍ ٤خ٨م ً٢اجي بةؾ٣اٍ خ٣ى٢ها
ال٣اهىهُت ٦ؼوحت .وَٗض الُال ١الظي ًمىده ال٣اهىن ٦دٚ ٤حر مكغوٍ للغحل مً ؤ٦ثر
ؤق٩ا ٫الٗى" ٠الخإصًبي" التي ًماعؾه الؼوج في خ ٤ؤؾغجه خُث ًم٨ىه ب٣غاع ٞغصي ٚحر
مبرع ؤن ًىهى الٗال٢ت الؼوحُت وٍُغص ؤٞغاص ؤؾغجه مً البِذ ،ؤما بطا ٧اهذ عٚبت بنهاء
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الٗال٢ت الؼوحُت ناصعة ًٖ الؼوحت اإلاٗىٟت ٞان الؼوج ٌؿاومها وٍبتزها بضٖم مً
ال٣اهىن ( الُال ١الخلعى ) ؤو ًماَلها ؤو ًغ ٌٞجُلُ٣ها ٣٦غاع اهخ٣امي مما ًجٗلها
حِٗل ؾىىاث فى ؾاخاث اإلادا٦م بدثا ًٖ خغٍتها.
ج٨ك ٠الً٣اًا واإلاىاػٖاث التي جبىاها اإلاغ٦ؼفى الٟترة ( مً  200بلى  ) 2005مً زال٫
بحغاءاتها ؤنها جُغح ٖلُىا ٖضة بق٩الُاث جبرػ مضي الهٗىباث التي حِٗكها اليؿاء فى
خالت لجىئهً للً٣اء ،هظه الهٗىباث جٓهغ بىيىح ٖلى مؿخىي ال٣اهىن والً٣اء
والىا ٘٢الاحخماعي التي حِٗكه اليؿاء.
ٞىجض فى ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت ٧ل ما ًبرػ جىاً٢اث ال٣اهىن وجمُحزه الىاضح
اإلاخمثل فى مىاصه التي حؿلب ٧ل خماًت ًٖ اإلاغاة فى خ ٤الحُاة آلامىت.
٨ٞما عؤًىا فى حمُ٘ ً٢اًا الُال ١والتي جىضعج جدذ مىاص ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت
ؤن الُالً ١ىٗ٢ه الؼوج ؤو وُ٦له ؤو مً ًٟىى له فى طل .٪ومٗنى طل ٪ؤن الُال١
ًب٣ى خؿب ال٣اهىن خ٣ا مُل٣ا بُض الغحل ٌؿخٗمله ب٩ل خغٍت متى قاء وال جخمخ٘
اإلاغؤة بهظا الح ٤بال بطا اقترَخه فى ٖ٣ض الؼواج خُث جغص فى هظه الحالت ٖباعة
( الٗهمت في ًض الؼوحت متى قاءث وُٟ٦ما قاءث) وهظا ال ٌؿلب بالُب٘ خ ٤الُال١
للغحل ٦ما ًدىاوله ؤلاٖالم بك٩ل ٧اعٍ٩اجىعي بٗضم م٣ضعة الغحل ٖلى الُال .١ومً
هاخُت ؤزغي بطا جغاض ى الُغٞان ٖلُه بإن زالٗذ الؼوحت هٟؿها ٦ما حاء بال٣اهىن
ع٢م(  ) 1لؿىت ٞ 2000ةنها جسؿغ ٧ل خ٣ى٢ها اإلااصًت فى ؾبُل الحهىٖ ٫لى خ٣ها فى
الحُاة ،وٍب٣ى ٞى ١طل ٪الُال ١ؾُٟا ًلىح به الؼوج لؼوحخه يهضصها به مما ٌٗخبر
هظا التهضًض هىٖا مً الٗى ٠الىٟس ي الكضًض ٖلى الؼوحت الظي ً٣ٟضها الث٣ت فى
هٟؿها وقٗىعها باألمان الاؾخ٣غاع الىٟس ي ,وهظا الىىٕ مً الٗى ٠ال ٌٗتر ٝبه
ال٣اهىن ،وال ٌٗخبره قغَا مً الكغوٍ التي ججحز لل٣اض ى وحىب الُال .١وبالخالي هغي
ال٣اهىن ً٨غؽ هظه ال٨ٟغة وٍجٗل خ ٤الُال ١ال مُ٣ض وال مكغوٍ وال هى مى٧ل
للُغٞحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة.
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بطا ججغؤث الؼوحت و اؾخٗملذ خ٣ها ٦ما زىله لها ال٣اهىن بُلب الخُلُ٤
وهى الحاالث التي ًجىػ ٞيها للمغؤة ؤن جغ ٘ٞصٖىي ؤمام اإلاد٨مت لخُلُ ٤هٟؿها و٣ٞا
إلاا زىله لها ال٣اهىن مً ؤؾباب للًغع ،والتي جخمثل فى ؤؾباب جبضو فى ق٩لها ألاو٫
ؤنها جدمى اإلاغؤة وحُٗى لها خ٣ى٢ها ال٣اهىهُت بطا حٗغيذ ألخض ؤؾبابها واإلاخمثلت في:
(ٖضم ألاهٟا ١ؤو اإلاغى اإلاؿخد٨م ؤو الًغع الظي ًدى ٫صون صوام الٗكغة بحن ؤمثالها
اإلاخمثل فى الًغب ؤو الًغع الىٟس ي ؤو الؼواج بإزغي ؤو السجً ما ال ً٣ل ًٖ زالر
ؾىىاث ) ٞىجض مضي الهٗىبت التي ٚالبا جىاحها اإلاغؤة فى بزباث الًغع الىاٖ ٘٢ليها
وازباث جىٞغ هظه الكغوٍ وزهىنا الًغع اإلاٗىىي الظي ؤخُاها ًهبذ ؤنٗب
وؤقض ٢ؿىة مً الًغع اإلااصي مما ًجٗل خَ ٤لب الخُلُ ٤مُ٣ضا .مما ًىضح بكضة
زغ ١ال٣اهىن إلاىاص الضؾخىع التي ج٣غ مبضؤ مؿاواة الجمُ٘ ؤمام ال٣اهىن ب ٌٛالىٓغ
ًٖ الجيـ ؤو اللٛت ؤو الضًً ،والتي ؤ٢غتها ؤًًا حمُ٘ اإلاىازُ ٤الضولُت التي نض٢ذ
ووٗ٢ذ ٖليها مهغ بما ٞيها اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُحز يض اإلاغؤة.
وٖىضما جخسُى اإلاغؤة زُىة الُال ١وجدهل ٖلُه جبضؤ مغخلت حضًضة مً اإلاٗاهاة
للحهىٖ ٫لى خ ٤ؤَٟالها فى ه٣ٟت والضهم ٖليهم ٦ما ؤ٢غه ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت
مً:
مبضؤ ه٣ٟت الؼوحت ٖلى ػوحها وه٣ٟت ألاَٟاٖ ٫لى والضهم ..بال ؤنها فى هٟـ الى٢ذ
ويٗتها جدذ ج٣ضًغ ال٣اض يٞ .إُٖذ له الؿلُت الخ٣ضًغٍت فى ج٣ضًغ مبل ٜالى٣ٟت
وٚالبا ما ً٨ىن مبلٛا هؼٍال ال ًٟي بإبؿِ اخخُاحاث اإلاِٗكت .وبالغٚم مً طل ٪ال
ًد٨م بها ال٣اض ي بال بٗض ٞترة جً٣يها الؼوحت فى ؾاخاث اإلادا٦م ٢ض جهل بلى ٖضة
ؤقهغ ٞخٓل ٧ل هظه الٟترة بال مىعص حؿخُُ٘ ؤن جى ٤ٟمىه ٖلى ؤبؿِ اخخُاحاث
ؤَٟالها .باإلياٞت بلى ٖضم م٣ضعتها ؤخُاها ختى اإلاُالبت بها إلاا حؿخضُٖه مً مهاعٍ٠
مداماة ال ج٣ضع ٖليها فى هظه الٟترة .وبطا خ٨م لها جبضؤ مٗاهاة حضًضة وهى مٗاهاة
الخىُٟظ ،وهغوب الؼوج ؤو اؾخئىاٞه الح٨م لٗضم م٣ضعجه اإلاالُت ٖلى ص ٘ٞهظا اإلابلٜ
وٖىض لجىء الؼوحت بلى جىُٟظ الح٨م باإل٦غاه وخبـ الؼوج ال حؿخُُ٘ الهه ؤما ؤن
ًثبذ ٖضم م٣ضعجه اإلاالُت ؤمام اإلاد٨مت واما ؤن ًض ٘ٞاإلاخجمض ٖلُه ُٟٗٞى مً الحبـ
لُبضؤ مً حضًض ؾلؿلت التهغب قهىعا حضًضة.
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وهدؿاء ٫هىا إلااطا ال ًىو ال٣اهىن ٖلى ؤًت بحغاءاث ما٢خت ؤو حٗىًٍُت ؤو بضًلت جٟ٨ل
الحماًت الالػمت للؼوحت ؤو للمُل٣ت وؤَٟالها؟
وٖلي الغٚم مً ٢ىاٖخىا الكضًضة ؤن بنالح ال٣ىاهحن ؤو حُٛحرها ؤمغا هاما فى و٢خىا
هظا بال ؤن الخُٛحر فى ال٣اهىن وخضه ال ًٟ٨ى فى خض طاجه بن لم ٌؿاًغه حُٛحر فى هٓغة
اإلاجخم٘ للمغؤة وحُٛحر بٌٗ ٖاصاجه وج٣الُضه التي ؤخُاها ما ج٨ىن ؤ٢ىي مً ال٣اهىن.
و٦ظل ٪حُٛحر ز٣اٞت مً ً٣ىم بخُبُ٣ها والظي ٌٗخبر حؼء ال ًخجؼؤ مً ز٣اٞت هظا
اإلاجخم٘ الظي ًسى ٫له ال٣اهىن الؿلُت الخ٣ضًغٍت والظي ًدخىي ٖلي جمُحزا حضًضا بحن
اليؿاء.
ٞةنالح اإلاجخم٘ بمىعزاجه الث٣اُٞت ًٖ اإلاغؤة ًٟغى هٟؿه آلان عبما ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ
مض ى ٞهظا ؤلانالح يغوعي بل ً٩اص ً٨ىن قغَا ؤؾاؾُا لخُٟٗل ال٣اهىن ول ً٨جب٣ى
هظه ؤلانالخاث مغجبُت اعجباَا ؤؾاؾُا بىعي اإلاغاة بد٣ى٢ها ألهه لِـ هىا ٥مُالب
بضون مٗغٞت ٞلىخ٩اج ٠حمُٗا ( عبت بِذ ؤو ٖاملت ؤو َالبت  /متزوحت ؤو ٚحر متزوحت )
للمُالبت بد٣ىا في الحُاة ٦ما زىله لىا صؾخىعها وؤلاٖالن الٗاإلاي لح٣ى ١ؤلاوؿان،
واإلاىازُ ٤الضولُت صون جمُحز فى الح٣ى ١بحن عحل وؤمغؤة ٩ٞلىا بوؿان ٌكٗغ وٍخإلم
وٍدب وٍ٨غه وٍخٟاٖل م٘ الحُاة بدلىها ومغها ٞلماطا الخمُحز بحن بوؿان وبوؿان وإلااطا
بُٖاء الحماًت ال٣اهىهُت لىه ٠اإلاجخم٘ وؾلبها مً الىه ٠ألازغ؟!
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بحمالي الً٣اًا التي جبىاها اإلاغ٦ؼ
1
2
3
4
5
6
7
8

َال ١للًغع
زل٘
ه٣ٟت
عئٍت َٟل
خًاهت
ػها مداعم
جبضًض مى٣ىالث
الخم٨حن مً بِذ الؼوحُت
ؤلاحمالي

8
7
9
7
7
1
6
3
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بحمالي مدايغ خغعث بإ٢ؿام الكغَت
1
2
3
4
5

15
19
28
12
22

جبضًض مى٣ىالث
َغص مً بِذ الؼوحُت
يغب
عئٍت
ٖضم حٗضي
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بحمالي اؾدكاعاث ٢اهىهُت
(ال٣اهغة  /ؤلاؾ٨ىضعٍت  /بنى ؾىٍ / ٠اإلاىُا)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

الُال ١مً حاهب الؼوج
الخل٘
الى٣ٟت
الحًاهت فى خالت ػواج ألام
جبضًض مى٣ىالث
الؼواج الٗغفي
عئٍت
ػها مداعم
زُاهت ػوحُت
يغب
َغص مً مجز ٫الؼوحُت
قغوٍ ٖ٣ض الؼواج
مد٨مت ألاؾغة
خاالث الخُلُ ٤للًغع
اإلاجمىٕ

18
32
28
25
52
16
48
3
12
92
86
46
87
78

ؾماح لِؿذ الحالت الىخُضة التى جخٗغى لظلً ٪ىمُا وجإحى لىا الى اإلاغ٦ؼ وٍ٠٣
ال٣اهىن ٖاحؼا ًٖ خماًخه ا ،جاعة لٗضم وحىص مىاص ٢اهىهُت ججغم الٗى ٠ألاؾغي ،
وجاعة لٗضم ٢ضعجىا ٖلى جُٟٗل ختى ال٣ىاهحن اإلاىحىصة جدذ قٗاع ؤن ألاؾغة ُ٦ان له
زهىنُت ال ًجب الخضزل فى ؤنهُاعها لًغبت ٢لم ؤو ٖل٣ت مً ؤحل جإصًب ػوحت ..
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