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كان یا ما كان یا مستمعات ویا مستمعین في اجمل مدن فلسطین في حیفا ، كان في صبیة حلوة كثیر وذكیة . كان شعرھا 
مثل القمر في لیالي آب الصافیة .ولما كانوا ختیاریة حیفا یحزرو الحزازیر طویل واسود بسواد لیالي كوانین ، وووجھا 

مثل "طاسة طرنطاسة في البحر غطاسة ، من جوا لولو ومن برا نحاسة" كانت سرایا الوحیدة اللي تعرف الجواب وكانت 
ر اكثر اشي ، كل یوم كانت تقول : " الرمانة"كل الناس كانوا یحبوا سرایا وھي كانت تحبھم كثیر ولكن كانت تحب البح

تمشي على رمالتھ وتحكي اسرارھا لموجاتھ . في یوم من األیام وھي ماشیة كعادتھا سمعت صوت ینادي علیھا :سرایا 
سرایا.." تلفت ما شافت حدا ولكن الصوت رجع ینادي "سرایا سرایا"" مین انت ؟" سألت سرایا"انا غول البحر وال 

سألت سرایا" من لما شفتك حبیتك یا سرایا، تتجوزیني ؟ بخلیك ملكة مملكة غیالن البحر تخافي مني"" شو بدك مني ؟" 
،.."" اسفة انا وعدت نفسي اتزوج بس اللي قلبي بحبھ "زعل الغول وراح ، ولكنھ عاد في الیوم الثاني والثالث والرابع 

وعدت نفسي اتزوج اللي قلبي بحبھ!!"الغول  ,,.... وكان كل مرة یسأل سرایا " تتجوزیني؟ " وسرایا ترد نفس الجواب "
ما یأس من سرایا ولكن قرر انھ الزم یعمل اشي، وبالفعل راح وبنى قلعة في جبال الكرمل اللي بتطل على البحر وعلى 

حیفا ، وفي یوم وسرایا ماشیة على الشاطئء خطفھا واخذھا على القلعة وحملھا لفوق واغلق علیھا األبواب ولما نزل سد 
خل القلعة وابقى طاقة مفتوحة في اعلى برج القلعة بتطل على البحر ، ألنھ كان یعرف قدیش سرایا بتحب البحر وما مد

كان بدو یحرمھا منھ . ووعد سرایا قبل ما یروح انھ یزورھا كل یوم في المغرب . وبالفعل ثاني یوم اجا الغول ووقف 
بة الغول مدي شعرك الطول" وسرایا نزلت جدولتھا الطویلة والغول تحت الطاقة ونادى بأعلى صوتھ :" یا سرایا یا حبی

طلع علیھا ولما وصل للطاقة دخل ومعاه الماز فساتین حلوة كثیر اكل وحلویات وسأل سرایا " تتزوجیني؟" واجابتھ سرایا 
ا ولكل اھل حیفا ، وكانت نفس الجوابمرت االیام وسرایا قاعدة ببرج ھالقلعة تتطلع على البحر وتبكي ألنھا اشتاقت ألھلھ

تغني وتقول " یا ویل یا ویل یا ویل حالي خطفني الغول وحبیب ما لي !!"بھذا الوقت كان في شاب حلوكثیر اسمھ ظریف 
الطول وكان حكواتي عایش بقریة ام الزینات ( قریة مھجرة في اعالي جبل الكرمل) كان عنده شعور انھ اھل ام الزینات 

رر ینزل على حیفا المدینة الكبیرة یمكن ھناك یالقي رزقھ. وما كانت شغلة صعبة ألنھ كیف ما زھقوا من حكایاتو وق
نزلت من جبل الكرمل راح توصل أكید على حیفا ، ألنھا على الشاطئ. وبالفعل في یوم في الصبح بكیر أخذ ظریف 

مع صوت غناء " یا ویل یا ویل یا ویل الطول زوادتھ وعصااتھ ، ونزل بھالجبل لحیفا ، في منتصف النھار وھو ماشي س
حالي خطفني الغول وحبیب ما لي"كان الصوت حلو كثیر وطالع من الغابة اكید ، دخل ظریف الطول الغابة وكل ما كان 

یدخل اكثر الصوت كان یعلى، لحتى وصل للقلعة وصار ھناك الصوت عالي وواضح ، وتأكد انھ الصوت جاي من 
ھالقلعة یفتش على باب او شباك عشان یدخل ما القى استغرب كثیر ، لكن كان تعبان كثیر  ھناك.دار ظریف الطول حول

فقعد بظل شجرة كبیرة ونام ، وما فاق اال على صوت خبط اجرین بخوف كثیر اختبئ وراء الجذع وشاف غول البحر عم 
عرك ألطول"وشاف ظریف الطوال بیطلع حتى وصل عند القلعة ووقف تحتھا ونادى " یا سرایا یا حبیبة الغول مدي ش

احلى واطول واسمر جدولة شافھا بحیاتھ عم بتنزل من الطاقة تا وصلت األرض وشاف الغول بمسك بالجدولة وبطلع 
لفوق وبختفي .انتظر ظریف الطول ساعة ساعتین ثالثة ما رجع الغول ، كان تعبان نام ورا جذع الشجرة ،وما فاق اال 

لغول عم ینزل من برج القلعة وراقبوا تنزل من الغابة واختفى في البحر,لما تاكد ظریف والفجر عم بیشقشق ،وشاف ا
الطول انھ الغول راح ، وقف تحت الطاقة ونادى " یا سرایا یا حبیبة الغول مدي شعرك ألطول"ما حدا رد نادى كمان 

" یا سرایا یا حبیبة الغول مدي لي  مرة ماحدا رد قال اكید كنت احلم ولكن قرر ان ینادي للمرة األخیرة بأعلى صوت
شعرك ألطول" وشاف الجدولة نفسھا عم بتنزل خجولة ومترددة وما وصلت لألرض تعلق فیھا وطلع بسرعة حتى وصل 

الطاقة وھناك شاف احلى واجمل صبیة قابلھا بحباتھ (ولما شاب حلو بشوف بنت حلوة شو بصیر القلوب بتدق بوم بوم 
مین انت وشو بتعمل ھون " انا ظریف الطول من قریة ام الزینات وانا حكواتي عندي كثیر قصص بوم ...) سألتھ سرایا 

وحكایات" سرایا فرحت كثیر وقالت لھ " انا سرایا أحكي لي حكایة"سألھا شو بتعطیني" ردت علیھ وقالت " برقص 
لغول وما انتبھوا انھ الدنیا صارت رقصة حلوة على كل حكایة بتحكیھا"اتفقوا، قعدو یحكوا حكایات ویرقصوا ونسیو ا

المغرب والغول اجا ونادى بأعلى صوت "" یا سرایا یا حبیبة الغول مدي شعرك ألطول" وسرایا ما كان عندھا مفر 
نزلت جدولتھا وھي خایفة كثیر . طلع الغول بسرعة ،ولما وصل الغول وشاف ظریف الطول صاح بأعلى صوتھ وقال" 

سي ذھبي وعرضت علیكي تكوني ملكة مملكتي وانت خنتیني"بكت سرایا وقالت" انا ما خنتك انا اعطیتك قلبي حبي فلو
انا دایما كنت اقول لك انھ قلبي اللي راح یختار"انجن الغول من الغیرة وقال :" انا راح اقتلك واقتلھ"سرایا قالت " وحیاتك 

ق البحار ولكن خلي ظریف الطول یعیش"وعشان ما تقتلھ انا مستعدة اتزوجك واسكن معك في مملكة الغیالن في اعما
الغول كان عشقان والعشاق بكونوا متسامحین ، ترك ظریف الطول واخذ سرایا معھ على مملكة غیالن البحر.اذا مشیتم 

على شاطئ حیفا وكنتم حقیقة عاشقین راح تسمعوا صوت سرایا بعدوا عم بتردد وبیغني "یا ظریف الطول ویا بو المیجنا 
		ألیام وبحبك انا" ولكن الزم تكونوا عاشقین بجد عشان تسمعوھا. وحكایتي حكیتھا وبقولبكم خبیتھابتمر ا


