
انت بطل َهَنِي
كيف العيال ِبَداُوُس 

كَوِفيد-19!



وقت بكتبو "انت بطلي”
 ألِكَتاب دا ِخِدَمي ِمْن ُملََم َهَن ناس الَفوغ أِفيت َعُغل و ِمَعون لَي َمِغيد بَْينات الَناس )َعي أي َعيس ِسي َعيم   المشروع دا مدعوم من 

العالمية واإلقليمية و.هيش بي عيس عيس َعر ِغي( نَاس ألَعرِفين ِمن بََلد َهَن ُملََم َهَن أي َعيس ِسي َعيم هيش بي عيس عيس َعر ِغي، َو 

زِيَد .لَي أَهل، َولَِيات، َفَكرَ و إيَال ِفي بِلد 401 بَحَث َعَمالِيه َغَسَمو ِفي الَعرب، نََصاَر، إتَالِي، ُفرَنَسي و أنَدلُوِسي لَي َشِفَيان َكيف أِفيت الَعُغل 

َهَن الِعَيال َو ُمَعَمله. َهَنُهم َفي َوَقت َهَن ُمِصيَب َهَن َكوِفيد-19 ُشُعول ألِبنَدَور إنَكلَُم َفوَغه ِفيل ِقَصه دا لَِغو ِمَن الجَوابَات َهَن الَبحَث ألَسُو

َغَسَمو الِكَتاب دا ِمن َدرب َهَن َغالَِيان َشَب الِقَصه ِفي بَلَد َكِترِين ألُمِصيب َهَن َكوِفيد-19 لِِغيُهم أنََنُفو بَي َرد ألِلَغو ِمن الِعَيال، أَهل و ولِِين 

لَي َسِويَان .الِقَصه أْفَضل

 َشالَو َوَقتُهم لَي َخَبرَْنه َفوغ َكيف بَِسُو ِفي َوَقت َهَن الُمِصيب َهَن َكوِفيد-19 دا
ِ
َفِيت إيَال، أَهل، َولِين و َفَكرَ 1700 ِمن بَِكان َكِتير ِفي الُدني

شكراً جزيلً لَي الِعيال، أَهلُهم، َولِين َو َفَكرُهم لَي َسِويَان بَحَث َهَنَن دا و َغالُو ُشُعول ُمِهيم ألَسَو الِقَصه ِدي أْفَضل. ألِقَصه ِدي لَي إيَال 

 َو ِمن إيَال بَس
ِ
َوينكَُل ِفيل ُدني

عي أي َعيس ِسي َعيم هيش بي عيس عيس َعر ِغي ِعرَفو ِمحََوَل َهَن َهيِلين بَُتوك لَي َكَتَبان الِقَصه دي َو َوارِيَان ِفيل ِكَتاب َدا. 

 ألَكُتب َدا َدَربَو تِيت نَاس َهَن ُكرَيِتيف أتِرِبِيُشون نَون ُكوَمَشل ِشَيه َعلَيك 3.0 ِعيَغو لَيَسينس

)CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).©IASC, 2020)
تَُدَرب َغَدي ُكَل، تَرَجَمَته و ِشِليان الِخِدَمي ِفي تِيت إُزن َدا، تََدر ِدي لَِكن ِمي لَي بَيَعه، بَي َشرط َزَكرت الَعَمل ُمَناِسب.



المقدمة
 ألُمِصيب َهَن َكوِفيد-19 لِِغيُهم.

ِ
"انت بَْطِلي" ِكَتاب لَي إيَال َوين ُكَل ِفيل ُدني

 ألِكَتاب "انت بَْطِلي" َوالَِدين، َولِِين َوال َفَكر إُغرُ لَي َصِعير َوال ُملََم َصَعِير َهَن إيَال. َما بِنَدَور لَي إيَأل إُغرُ الِكَتاب َدا َوَحُتم َكن ِمي بَي ِمَعَوَن َهَن َوالَِدين،

 َولِين َوال َفَكرَ.  ألَهِدي َغَدي ألِبَناُد "ِفِعلت لَي الُبطل" )بُِدرُب يََوَراِشي( بَِيِطي ِمَعون َفوغ ُشُعول ُملََم بَي َكوِفيد-19، بَِعُون إيَال لَي إْفكُرُ بَي ُشُعول َهَن

ُغلُبُهم، و ِفِعلت َغَدي لَيل إيَال بَِسُو َشَب ِفيل ِكَتاب.
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أم سارة بَْطلَه َهَنَه ِفنَشن ِهَبس أْفَضلم و أفَضل بَحََسه 

ِفي الُدنَي. لكن حتى أم سارة ما لَِغت علج لي َوَجه َهَن 

ُكرَُن. 

 سارة سألَت أمها."كوفيد-19 دا بَِشابي ُشُنو؟"

"كوفيد-19، َوالَ َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس، َصَعِير بِلَهين 
ما نقدر نَِشيَف،" امها َغالَت. "لكن بِْنَشَته في ُغوَه و 

الَعَطش هنا الناس المرضانين، و كن لمسو ناس وال 

شُعل َجنُبهم. الناس المرضانِين دا بِلَغو ُوْرَضي َو ُغوَه 

و بِيْلَغو َغاِسي في الَتَنُفْس."

 سارة سألت.  "ُدُغوت َما نَْقَدر نََداُوَس ِفنَشْن َما 

نِشيَف وا؟"

"نقَدر نََداُوَس،" أم سارة َغالت.
ِفْنَشن دا بََدورِكي تَغوِدي في أمان، سار. الَوَجه داَ 

بِكُرُب أنَواع يَُتكَُل َهَن الناس، ِمَنيكَُل بِْغَدر بَِساعد لَي 

نََداُوَس. الِعَيال ُهَما ُمِميزِين َو بِْقَدُرو بَِساِعُد ُهَم ُكَل. 

نََدور تََغوُد في أمان ليَنا َشُتَن. انا بَدورك تَْبَغى بَطِلي."



سارة َرَغَدت في السرير في الليل دا و ما َحَست نَْفَسَها 

َشَب بطلة َكاِمل. َغْلَبَه ُوِغي ُمر. تدور تمشي لَيل 

المدرسة لكن َسَدول المدرسة. تدور تِشيف رفيَغْنه لكن 

مي أِمن.  سارة تدور َوَجه َهَن الكُرَُن َفيرُس دا إَهْلِلي 

َخوف َهَن ُدْنَيَه.

األبطال عنُدُهم ُقَوة بِْلَهين” َغالَت لَي ُدُمَت، َغَمَضت 

َعيْنَها ِعَشاْن تَُنوم. "ُشُنو ِعنِدي؟"

َهِلس ِهيس َواِحدَكي نَْد أُسمَه ِفيلوبَل ُضلُم. 

 سارة َسألَت بَيل َماَل. "ِمَني دا؟"

 الصوت دا سألها. "شنو تدورِي لَي تبَغى بطل، سارة؟"

 ُكرُت كيف 
ِ
 َدرب لَي أُغول ليل إيَال َهَن الُدني

ِ
"بََدور لَي

يحمو نفسهم عشان يغدرو يحمو اي نادم..." سارة 

غالت. 

الصوت سألها. "ُشُنو تدورِي أبَغه لَْيِكي؟"

"بَدور ُشُعل ألِبْقَدر بِِطير... ُشُعل ِعنَدا َصوت َكِبير... َو 
ُشُعل ألِبْقَدر بَِساِعد!"

في لََمح الَشوف، ُشُعل َعِجيب َواِحْدَكي َدَخْل لَيل َشْم...



َغال "أنا أرِيَو."

"َغلَتي ُكَل َما ِشيف أرِيَو،" َغالَت ساره.

أرِيَو َغال، "انا َغاِعد ُهَنا تَاُكَل." 

"أنَا ِجت ِمن َقلُبِكي."

"َكن لِِغيْتِكي َدا... بَقَدر بَغول لي ِعيال َهنا الدنَيا ُكرُت 
َفوغ َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس دا!" سارة َغالت. " بَْقَدر بَْبَغ 

بَطلَة! لكن أِغيْف ُدَغو، أرِيَو، أِمْن وا لَيل َسَفر َوين ُكَل 

بَي َوَجه َهَن ُكرُوَن َفيرُس ِفي؟" 

"َمَعي َفَقط بَس، ساره،" َغال أرِيَو. "َمِفي ُشُعول 
ألِبِهس لَيِكي َكن أنِيَن َجِمي."



نََطت َساَرة َفوغ َورا أرِيَو َو َمرََقو ِمن ِشَباك َهنا ُغرَفْتَها َوَطاَرو لَيل َسحَاب َهَن 

اللَيل. َطاَرو َجنَب الُنجُوم َو َسلََمو ليل َشْم. 



يَْم ألَهرَه بََدت تَُغوم، نُزُُل ِهُل َكي في الَصحَرَا َجنَبل 

االَهرَاَمات، ِفيل بَِكان ُملََم َصَعيرَي َهَن الِعَيال 

بِْدَدلَلَو. أْلِعَيال بََكو ِفنَشانَل َفرَح و َرَفو ِعيد لَي َساَر َو 

أرِيَو َهَنَه.

 َولَْد ألَواِحْد َغال.  "َمرَحَب، أنَا بَس َسِليم!

 ِشِليل َصُبر،  "ُشُن تََسُو ِهَنْيِني؟

 َهَنكَُل ِميَت َواِحد 
ِ
َما نََدر نَِجي َغرِيب، نَِغيف ِشي

بَِعيد ِمِنِكي!"

 َساره َغالَْت.  "ِفنَشن َدبَس أنِيَن ِهَنين ُكَل!"

إيَال بَِدُر بَِعُوُن َجَوارُِهم،  "أنَا َساَر َو ُهَد أُرِيَو. تََعرُُف 

َرِفَغنُهم، أَمَهتُهم و أبََهْتُهم و جُُدودُهم لَي إيبَغو ِفي 

أَمان من َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس؟ َشُتَن نََسِوي ..."

 "نََعُسل َعيَديَن بَيل ألمى والصابون!"
َغال َسِليم بَي إبِْتَساَمة. "نََعْرَف، َساَرة. نَُغو ِفي 

ُكوَعيَن َكن مرضانين- و نسلم للناس من بَِعيد ما 

نََسلُْمُهم بي أْيَديَن. نَحَاُول َمَغْد َداَخل، لَِكن نَِعيش 

في َمديَنة أبُو َزحَمة... ِمي  اي نَاُدم بََغود في الَبيْت."

"اممم، ُممِكن بََدر بََساِعد بَي دا،" َغال أرِيَو.
"ما بِْغَدرو بُِشوُفو الكُرَُن َفيرُس، لَِكن... بِْقَدَرو 

بُِشوُفونِي! نُُط أرَكُب، لَِكن ألَبرَُك أَغوُد َفوغ َجَنيحَاتي 

التنين َشَت - هما َشَب ِميَت َواِحد أبَْعد ِمن 

َغِبيلُهم!" 

  



َطار أرِيَو ليل َسحَاب بَي سليم 

و سارة َشُتُهم َفوغ َجنيحَيُه. 

َطار بَيَن الَمَدن َو بََدا يَكُوك َو 

بَِعْنِني! َعاْط َسِليم لَيل ِعَيال 

ألِفي الُشَوارِع:

"أْمُشو ُغوُل لَي أَهْلكُو، أنِيَن 
في أَمان َداَخل! نَْقَدر نَْفكُر لَي 

َغَبَلن ِمن َدرب َهَن َمَغَد في 

البيت!"

َعجَُب الَناس بي ُشُعل ألَشاَفو. 

َرَفو لَْيُهم ِعيد َو َعَصُد لَي إْمُشو 

لَي بُيوْتُهم.



أرِيَو َطار َفوغ لَي ألَسحَاب. 

َعاط سليم ِمَن الحََل. فوق 

في السحاب َطَياَرة طارت 

و ألَناس ألِفَي بُِشُفوهم َو 

بِلَعجَُب ِفيُهم.

"الناس إال َكن َهْللُو السفر 
َغرِيب، في األقل هسة،" 

َغال سليم.

"بُِسدو الحُُدوْد بَيَن الَعالَم، 
و َشُتَن نََغود ِفي بِكَنه َو َمَع 

نَاْس ألرَيِديْنُهم."

"ُشُعول َكِتير نََسَم َشَب أْنَبَدلَو،" سارة 
َغالت. "بَخَاْف ِفنَشن دا َوَقت َوْحِدين."

"بِخَُوف َو بِيبَغه َما بِنَعرَف َوَقت ُشُعول بِنَبَدلَو، َساَره،" أرِيَو 
َغال."َكن َحَسيت َخِيف دا، بََنَفْس بيلَماَل - و بُسل الَزِفير!"

أرِيَو نََفخ ُكرَه َهَن نَار َكِبير!

"كيف تَنجََمو َكن َحَسيُت الخَوْف؟" أرِيَو َسأْلُهم.



"بََدور بََطرَ بَي نَاُدم ألِبَسِويِني بََسَم أِمْن، " َغالَت َساره.

سليم َغال "أنَا ُكَل بََطرَ بَي نَاس ألِبَسُوِن أَسَم أِمن َشَب 

جُُدِدي." "بَُفُضُهم. ما بَْقَدر بََكُبْسُهم ِعَشان بِكُون بَِديُهم 

َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُوْس. َغُبل نَُشوفُهم ُكِل َسبْت بَيل لَحَد، 

لَِكن ُدُغوت َما بِكُون ِفنَشن أِفيْتُهم."

سارة َسألَت رفيغَه"تََدَرو تَُناِديُهم بِالَتلََفون وا؟"

سليم َغال."َعَه!"

"بَِناُدونَا ُكِل يَوم َو بَخَُبرُهم َفوغ ُكِل ُشُعول  الَنَسِوي ِفي 
الَبيْت.

ُوِغي لَْيَنا ِحلُو لَي َشُتَن."

"تَاُكَل َكي بَس نَُفض نَاس ألَم بِكُون نَِشيفُهم ُدُغوت،" 
أرِيَو َغال.

"بََوِصْف َكيف أنِْحَن نُرِيْدُهم. تََسَمو ِحلُو وا َكْن تَُقابُل 
أبَْطال َغَدي؟"

 سارة و سليم َعاَطو َو َغاُل."ألَبرَك َعَه!"

"َعِظيم، َرِفْقِتي َساَشا ِعنَدَها ُقَوة َخارَِقة َخاصة،" أرِيَو َغال.
"نَْمِشي!"



َهلَْس نَزلَو ِفي األرض في بَُلَديَغه َصَعيرَي. بِيت 

َوْحَدي بَرَة ِمن بَيْتُهم تَُسل ِفي َزُهور. يَْم َشاَفْت أرِيَو 

َوإيَال َغِدين َفوغ َجنيحَاتا دا، ِضِحَكْت.

َعاَطت."أرِيَو!"

"َواِجب لَي نَِغيف أَكَل ِمَتر َواِحد بَْيَنْتَن، ِفنَشْن دا بَزُُغل 
لَيك َكَبْس ِمن بَِعيد! ُشُن وتََسُو ِهَنين؟"

 َدا، ساشا،"
ِ
أرِيَو َغال."َحَسيت بَي َكَبَسنِك يَم ُغْلِتي لَي

"َريِْد َشَب نََنِفي بَي َكِلَمات لَي نََوارِ ي َريِدن نَُدم، و 
أْفَعالَْت ُكَل. بََدور َرِفَغانِي ِعَعْرُف َفوغ ُقواِك الَقارَِقة."

َساَشا َسألَت."ُشُنو ُقَوتِي الَقارَِقة؟"

"َكْن نَاُدم ِمن أَهْلِكي ُوِغى َمْرَضان، إنِت تََغوِدي في 
الَبيت ِعَشان تََبَتان َما َعَطيِت لَي نَاُدم بَرَه َوَجه َهَن 

ُكرَُن َفيرُس،" أرِيَو َغال.

 
ِ
"َعَه، أبُِوي و ُهْو َغاعد في ُكوزِي َسي َكْن لِِغيل الَعاِفي

َكاِمل،" ساشا َغالت.



"لَِكن ِمي بِلَهين َمْكُنوس! نََدالَْل، نَرَُكْب،نََغود ِفي َزُرَن َو 
نَاُكل َجِمي. أنَا َو أْخَوانِي نَلَُمْس أَصابِْعَن َونَْلَعْب. نَُغرِي 

ُكُتب َو بَْلَعلَْم ِفنَشْن بِلَعلَْم ِفنَشن الَمْدَرَسه. َمَغْد ِفي 

الَبيتَغاِسي في الِبَدايَة، لَِكن ُدُغوْت َدا َوالَْفَن."

"َدا ِمي َهِين َمَتكَُل، َساَشا،" أرِيَو َغال.
"انت تََفُتُش َدرب لَي تََسَمو ِحلُو و لَي ُمَعَملَه بَي 

أْحَبْبُك في الَبيْت. َدا بَِسِويك بطلي!"

سأل سليم."َغْلَتي ُكَل أَدَوسِتي بَي أَهلِك وا؟"

"نََداَوس َوَقْت َوْحِدين،" ساشا غالت. "نَْبَغه بِْلَهين 
َصُبورِين َو ُمَتَفاِهِمين،و َعجََل ِفي َعِطَيان الَصُبْر. َدا 

َحْق  ُقَوة َخارَِقة، ِفْنَشن دا بَِسِويَن َو الَناس َغَدي نَْبَغه 

 لَي أنَا َوْحِدي.  َريَدي لِِعب َو 
ِ
أْحَسن. بََدور َوَقت ِشي

َعَني َوْحِدي! َو بََتِصل لَي َرِفَغانِي َوَقْت َوْحِدين..."

"لَِكن أرِيَو ، َكيف لَناس الَغدين بَِعيد ِمن الَبيت وال َما 
ِعنُدُهم بَيْت؟" سارة سألَت.

"َدا ُسأل َزين، َساره،" أرِيَو َغال.

"تََعالِي نَْمِشي نََفِتَش.”



وَغالَو َمَع الَسَلَمة لَي ساشا و َمَشو َغَدي ُكَل. ألرِي َزاد 

 يَم نُزُلَو ِفي بَِكان تُرَاب بَحَر ِمَهاُوَغ.
ِ
َهَمِمي



َشَفو َزرِيَبي َملن بَي نَاس.

بَِنَية َشاَفْتُهم َو َسلََمْتُهم ِمْن بَِعيد.

ِهي نَاَدْت. "َسَلم أرِيَو، أنَا َفْرَحانَة لَي َشوَفْك َغَدي ُكَل!"

 َهَنكَُل ِميَت َواِحد أبَْعد ِمن 
ِ
"نَحَاُول لَي ُوُغف ِشي

َغَبَلَن، ِفنَشن َدا بَْنَكلَم لَيُك ِمْن َجي. لَِكْن بَرِيد لَي بََقابُل 

َرِفَقانَْك! أنَا أُْسِمي لَْيَل."

"َمْرَحبا لَْيَل. أنَا َساَرة، َو َدا َسِليم،" ساره َغالَْت. "بََوارِي 
َشَب تَحَُولِي لَي تَْحَمي نَْفُسِك ِمن َوَجه َهَن ُكرَُن 

َفيرُس. ُشُنو َغَدي تََسِوي؟"

"نََعُسل أَديَن بَي الَصابُون َو ألَمي!" ليل َغالَْت.

"تَُغوِه في ُكوَعِك ُكَل وا؟" سأل سليم.

"بِكُون تََوِصِفي لَْيَن وا؟" ليل َغالَْت. خلص َسِليم 
َوَصَف لَيُهم.

"َشُتَن نَحَُول لَي نَْبَغ َرِجِلين، لَِكن أنَا َخائِف َفوغ ُشُعول 
َواِحدَكي،" ليل َغالَت. "بِكُون بَنَكلَم َفوَغه بَيِكي وا؟ 

ِسِمت نَاُدم َواِحْدَكي ُمرُْض َو َمات َو َدا بَس َخَوفِني 

بِلَهين. َصِحي وا ناس بُِموتُو ِمن َوَجه َهَن ُكرُن َفيرُس؟"



أرِيَو َسَوه نَِفاس تَِغيل َو َغَعد تِِحْت.

"َعَه ابَطال الُصَغار، َعِجيْب،" أرِيَو َغال. نَاس َوْحِدين َدا َما 
بُِمرُضو ُكَل، لَِكن َوحِدين َدا بُِمرُضو بِلَهين َو َوْحِدين بُِموتو. 

ِفنَشن دا َخاَص ُكَل نَفكُر لَيل ِشَياب، و نَاس أبُو َمرَض، ِفنَشن 

ُهَم بَس بِيبَغو َمرِيِضين أْكَتر. َوَقْت َوْحِدين نََسَم بِلَهين َخيِفين، 

ِمي أِمن، بِْلَهين َغاِسي لَي نََظران بَي بَِكان أِمن ِفي ُغلُْبَن. تََدور 

تَجَرُب دا َمَعي وا؟"

ُشُتُهم َغالَو َعَه، َهلَس أرِيَو َغال ليل إيَال َشَت إُصُد ُعُينُهم و 

إنَُظرُ بَي بَِكان بَِسُم أِمْن.

"أَطرُ بَي َوقت وال بَِكان ألِسِميُت أِمن،" أرِيَو َغال.

َهلَس سألُهم ُشُن َشاَفو، َكيف بِشُعوُرو، و ُشُن بُِشُم ِفي بَِكانُهم 

أألِمن. سألُهم َكن نَاُدم ُمِهيم ِفي ألِبَدوُر بِناُد لَي بَِكانُهم أألِمن و 

ُشُن بِنَكلَُم َجِمي.

"تَدُر تَمُشو لَي بَِكانُك أألِمن َمَتكَُل ِسميُت َخَزن َوال َخوف،" أرِيَو 
َغال. "َدا ُقَوتُُك الخَارَِقة َوتَْقَدُر تَُغوُل لَي أَهْلُك َو َرِفَغْنُك. َو أَطرُ أَنَا 

أْهَتم بَيُك، َو الناس َكِتيرِين يهتمون. و َدا بَِساِعْدُك."



ليل َغالت، "نََدر نَْفكُر لَي َغَبَلن َشُتَن."

"َصِحي، ليلي،" َغال أرِيَو. "َفِكرِين لَي َغَبَلَن َكن َويْن ُكَل. تَدورِي تَِجي َمَعَن لَي َساَفرَ َهَنَن َهَن أِخير وا؟"

لَيلي أتََشاَرت لَي تََساِفر بَي أرِيَو و َرِفَغنَه ألجَِديِدين. َساَرة َفرََحت ليلي تَِبْتُهم ِفنَشن تََعرُف َوَقْت َوْحِدين نََدور ِمَعَوَن َهَن َغَبلَن. َطاُر َعجَل بََل 

َكلَم، لَِكن ليلي َعرَفي َرِفَغْنَه ألجَِديِدين َريِدينَه بِْلَهين.



بَيل َمال َجَبال أبُو ثَلَْج ِفي ِغدامُهم، و أرِيَو نُزُل 

 بَِدلَلو ِجنَبل بَحَر. 
ِ
ِفي َمِديَنه َصَعيرَي. ِعَيال ِشي

َواحد ِمنُهم َعاط، َو َرَفَع لََيا أَْيَدي."أرِيَو!"

"َمْرَحَبا، ِكيْم،" َغال أرِيَو. "ُكِل نَاُدم، بََدور تََقابُُل 
َرِفَغانِي َوْحِدين ألِعنُدُهم َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس َو 

نَِسْو."

سليم سأل."كيف كان؟"

 بَلهين َوَقت َوْحِدين. بِلَهين 
ِ
"بَُغو َو بََسَم الحََمِمي

َعَياَن و َما بََدور بََدالَل لي أيام كي،" كيم َغال. 

"لَِكن نِِعْس بِلَهين َو أَهِلي اهَتَمو َفوِغي. َوْحِدين 
ِمن أبَهاْتَن َو جُُدوْدنَا َمُشو ليل لِْبَتان. ألُطَباب و 

الِبَساِعُدُهم بِْلَهين َزيِنين لَيُهم، َو نَاس في ُرَفْفَن 

َساَعَدوَن في البيت. َورا َدورات ِشَيَكي، نِِسيَن 

َغَدي ُكَل."



بَيل َمال َجَبال أبُو ثَلَْج ِفي ِغدامُهم، و أرِيَو نُزُل 

 بَِدلَلو ِجنَبل بَحَر. 
ِ
ِفي َمِديَنه َصَعيرَي. ِعَيال ِشي

َواحد ِمنُهم َعاط، َو َرَفَع لََيا أَْيَدي."أرِيَو!"

"َمْرَحَبا، ِكيْم،" َغال أرِيَو. "ُكِل نَاُدم، بََدور تََقابُُل 
َرِفَغانِي َوْحِدين ألِعنُدُهم َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس َو 

نَِسْو."

سليم سأل."كيف كان؟"

 بَلهين َوَقت َوْحِدين. بِلَهين 
ِ
"بَُغو َو بََسَم الحََمِمي

َعَياَن و َما بََدور بََدالَل لي أيام كي،" كيم َغال. 

"لَِكن نِِعْس بِلَهين َو أَهِلي اهَتَمو َفوِغي. َوْحِدين 
ِمن أبَهاْتَن َو جُُدوْدنَا َمُشو ليل لِْبَتان. ألُطَباب و 

الِبَساِعُدُهم بِْلَهين َزيِنين لَيُهم، َو نَاس في ُرَفْفَن 

َساَعَدوَن في البيت. َورا َدورات ِشَيَكي، نِِسيَن 

َغَدي ُكَل."

"أنَا َرفيغ ِكيم،" َواحد ِمَن الِعيال َغال.
"ِفْنَشن ِكيم ِعنَدا َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس َما َدَهرََن لَي نَْبَغه َرِفَغان - َكن َما بَِشيَف ُكَل. أنا َما َهلَيْت 

َرْيِديََن و َفْرَحِنين نََدر نََدالَْل َغَدي ُكَل!"

"ُشُعول ألُمِهيم لَي أنِيَن َرِفَغان َوَقْت َواِحْد َدا لَي ِحَماَي َهَن َغَبلَن،" أرِيَو َغال. "َكن نََبِعيد ِمن َغَبلَن 
 ُكَل."

ِ
لَي َوَقت ِشي



"نََدر نََسِوي ُشُعول لَي َغَبَلَن،" لَيلي َغالَت.

"َو يَوم َواحد دا، نََدر نَرُد لَي الَمْدرَسه َشَب َغُبل َو نََدالَل َجِمي َغَدي ُكَل،" سليم غال.

َوَقْت َهَن الَمِشي الَبيت لِيْغ، َو َوَقْت سارة تَُغول لَي َرِفَغنه الجَُداد أَغوُدو أَفي. َوَعدو َغَبلُهم َما بِنَسو َمَغاَمرَتُهم ألَسُو َجِمي دا.

َغلب ساره ُوِغي ُمر ِفنَشن أنكُونَي َما بِِشيُف َغَبلُهم لَي َوَقت َكي. لكن َحَست أَخير يَم أَطرَت ُشُعول َرِفيغ ِكيم َغاَل. ِفنَشن َما تَِشيف 

الَناس، ِمي بَِغول تََهل َفَكران لَيُهم.



أرِيَو َرَداُهم َشُتُهم لَي 

بُُيْتُهم، َو َرَجه سارة لَي

تَُنوم َهَدْر َمَشه.

 سارة َسألََت."بِكُون نََسِوي ُشُعول 

ألَسَوين أْنَباُكر ُكَل وا؟"

"َعَع سارة، َوَقت ليِك لَي تَْبَغى بَي أَهلك 
ُدُغوت،" أرِيَو َغال.

"أَطرُ ِقَصْتَن. تَقَدَري تَفكُرِي لي نَاس 
ألرََديُهْم ِمن َدرب َهَن َعَسلن َعيَدي َو 

َمَغد ِفي البيت. أنَا أبًَدا ِمي بَعيد بِلَهين. 

َمَتكَُل تَْقَدَري تَبَغو َمَعي َكن َمَشيُت لَي 

بَِكنُك األمن."

"انت بطلي" َغالَت لَِيه بَيل َماَل.

"انت ُكَل بطلتي، سارة. إنت بَْطلَه لَي 
نَاس ُكرُت ألرَيِدينِك،" َغال.



نَاَمت سارة َو يَم َغَمت أنَباُكرِيَت، َمِفي 

أرِيَو َمَشه. َخَلص َمَشْت لَي بَِكنه األمن 

لَي تَْنَكلَم لََيه، َو َرَسَمْت ُشُنكَُل ألَشَفو َو 

َعلََمو َفوَغه في مغامرتهم. َجرَت لي أمه 

بَي َرسمَه لَي تَخَُبْرَه ُشُنكَُل ألَكان.

َغالَْت. "َشُتَن نََدر نََعُون نَاس لَي إيبَغو 

ِفي أَمان، أُِمي،"

"ألَلَغيت بَي ابطال َكتير في مغامرتي!"

أمَه َغالت."سارة َكلَْمكي َصِحي!"

"ابطال كتيرين بِحَُمو الناس من 
َوَجه َهَن ُكرَُن َفيرُس، َشَب ُطَباب و 

ألِبَساِعُدُهم ألَزيِنين. لَِكن َفَكْرتِيِني َشُتَن 

نَْقَدر نَْبَغه ابطال ُكل يوم، و بطلي الكبير 

إنت َهِدي."


